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FÖRORD 

Ar 1946 utgav Statens Gcolckniska Institut ett kortfattat kompendium i geo
teknik (i\Ieddc1andc Nr 1) i form av elt särtryck ur Handboken BYGG och för
fattat av dåvarande förste statsgcotclmikcrn 13. JAKOBS0N. I förordet framhölls 
alt meddelandet var prcliminärl. 
Pä grund av den stora efterfrågan har kompendiet varit utgånget sedan ett par 
fir. Det har därför varit aktuellt alt ge ut clt nytt sådant, som måste utvidgas 
med hänsyn till den utveckling, som i.igt rum inom geotekniken under senare år. 
I samband med utgivning av en ny upplaga av BYGG (3. uppl.) har avsnittet om 
geoteknik väsentligt utökats, och kapitlen har nu skilda författare. InsUtutct har 
efter överenskommelse med handbokens redaktion och genom tillmötesgående 
från författarna kunnat sarnrnanslii1la vissa avsnitt Ull ett nytt kompendium. 
Delln presenteras härmed som insLiLuLcLs }.lcddelande Nr 5. 
Institutet vill i detta sammanhang framföra sill Lack till författarna för deras 
värclefulfa bidrag: Ingenjör (?IL Se.) L. CAnu:-;G, Statens Geotekniska Instilut; 
civilingenjör O. SAnLBERG, Kjessler o. :.'l[anncrslnlle AB; civilingenjör I-I. FAGER
STHÖ:\I och civilingenjör T. OLoFsso:,.;, AB ·valtenbyggnadsbyn.ln; överinspektör 
13. JAKonsox, Kungl. Yiig- och Vatlenbyggnadsslyrclsen; civilingenjör H. LuNo
STRÖ'.:\I, Orrje o. Co AB; civilingenjör S. :\L\ncussox~ST.i.IIL; civilingenjör N. ExG

STllÖ:'>r, AB Skånska Cementgjuteriet samt gatudircklör F. Scni.JTz, civilingenjör 
A. I-JELLGI\E:-.r och civilingenjör C.-I-I. S!LFWEHBHAXD, Stockholms Stads Gatu
kontor. 

Stockholm oktober 1950 
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KOMPLETTERANDE UPPLYSNINGAR 

Instilulet har översiktligt granskat kapitlen i särtrycket. De flesta av dem har 
va rit färd igställda en längre tid. Inom vissa avsnilt har de enskilda fö rfallarna 
angett andra bedömnings- och beräkningsmetoder än de, som ingår i inslitu
lels egen rut in . 
Efter handbokens utgivning har bl. a. framkommit all en \'iss försiktighet är alt 
rekommendera vid tolkningen av t reaxliga försök, spec ielll om man fålt särsk ilt 
höga värden på den korrigerade skenbara fr iktionsvi11 keln, betecknad "qJ. Vidare 
rekommenderas en viss reducering av den tillåtna spänningen Yid Lillämpningen 
av korllidsprov i högplastiska jordar (i första hand gylljiga leror och andra j ordar 
m ed organ isk hall). Nyssnämnda förhå llanden samma nhänger delvis med frågan 
om säkerhelsmarginalcrna, vilka bör väljas med hänsyn tagen till omsländighe
tcrna i varje särskilt fall. 
\'id bedömning av slän lstabili let må även fö ljande beaktas. De för enkel slänt i 
homogen valtcnmältad lera angivna reglerna under 174:621 angående glidytor bör 
ej Lillliimpas diir man kan an la, all en slabili let sförsämrande sprickbildning kan 
uppslå ovanför slänLen (jfr L. ex. fig. 17,J: 624 a). I dylika fall bör beräkningarna 
genomföras i enlighel med L. ex. TEnzAGm i tTheorctical Soil J\Iechanics•, 1944, 
s. 154 och 173. 
Beträffande anvisningar vid de vanligaste fä llundersökningarna samt redovisning 
av undersökningsresullal hänvisas till institutets J\Ieddelande N r '1. 
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ANVISNINGAR FÖR LÄSAREN 

I sårlryckcl är kapitlen och avsnitten numrerade s{1som i handboken BYGG. 
Handbokens huvuddelar år numrerade 1-D. Varje huvuddel år indelad i avdel
ningar, högst 9 stycken. Avdelningarna betecknas med tvåsiffriga tal och är i sin 
tur indelade i kapilcl, vilka betecknas med tresiffriga tal. Exempelvis får första 
huvuddelens avdelningar nr 11, 12, 13 elc. och andra huvuddelens avdelningar 
nr 21, 22, 23 etc. samt indclasavdclning21 vidare i kap. 211,212 clc.Avdclningcns 
nummer bildas alltså genom lillägg av en siffra efter huvuddelens nummer och 
kapitlens nummer genom Lilliigg av yltcrligarc en siffra. 
Samma princip tilliirnpas vid indelning av kapitlen i avsnitt. Avsnittens nummer 
skiljes från kapilclnurnrcl a-v elt kolontecken, t. ex. 331: 2. De i)ensiffriga avsnitten,) 
kan Yara indelade i ,1tvi:lsiffriga avsnitle l. ex. 331: 23 och dessa i sin tur i *tresiffriga 
avsnilt» t. ex. 331: 231. Kapitlens Iilleraturförleclmingar har ingen numrering. 
Hii.lwisning till text inom handbok.en. Göres hän,·isning till annat kapitel, anges 
fullständigt nummer, t. ex. »se 241: 321». Inom kapitel anges ej deltas nummer, 
endast avsnittets, t. ex. ijse : 321». 

Lilleralurhänvisning till i slutet av resp. kapitel angivet arbete sker med siffra 
inom klammer, l. ex. [l]. 

Ekvationer betecknas vid behov med siffror inom parenles. Vid hiilwisning inom 
elt och samma avsnitt skrivs bloll: »Se ekv. (1)». \'id hänvisning till annat avsnitt 
inom kapitel skrivs t. ex.: »Se ekv. :311 (1),> och vid hänvisning till annat kapitel 
skrivs l. ex.: »Se ekv. 17,1:32 (1),1. 

Figurer betecknas med avsnittens nmnmer ev. med efterföljande a, b, c osv. När 
figurtext saknas och figurens nummer framgår av dess placering, har i vissa fall 
inga figurnummer angivits. I-fönvisningsregler som vid ekvationer. 
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Avd. 17. GEOTEKNIK 
Kap. 171. Jordarternas egenskaper 

172. Spiinniugar och deformationer i mark 
173. Jor1Hryck 
174. Geotekniska brottproblem 
175. Sättningar 
176. Tjiilproblem (Ej medtaget särtrycket) 
177. Erosionsproblem 
178. Grundnndersökningar 

Kap, 171, JORDARTERNAS EGENSKAPER 
Av ingenjör LYMAN CADLING, M. Sc.1 

: 1 Beteckningar 
: 2 Klassificering av jordarter 
:3 Jordarternas uppbyggnad 
:4 Kompressionsegenskaper 
: 5 Skärhållfasthet 
:6 Vattengenomsläpplighet 
:7 Kapillaritet, krympning och svällning 

Litteratur 
Hänvisningar 
Geologi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kap. 147 
Grundvattenlära. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 
Tjälproblem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 
Grundundersökningar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 178 
Stenmaterial till betong, bruk och vägbeläggningar .............. huvuddel 2 
Fyllning och packning av jord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

: 1 Beteckningar 
Beträffande beteckningar se även kap. 111 avsnitt: 414-: 416, och kap. 174, 
Ym volymvikt, vattenmättat material Cv konsolideringskoefficien t 
Y<1 , torrt material Tv tidsfaktor 

skärhållfasthety' = Ym-Yw volymvikt för material ·t 
under vatten "fel , dränerad 

Yw volymvikt för vatten .,,, • , odränerad 
Co sann kohesionDr relativ lagringstäthet 
C skärhållfasthetsparameterCu ojämnkornighet 

(skenbar kohesion) i samd 10 effektiv kornstorlek band med totaltryck (a)w vattenhalt c dito i samband med effektivt
wL flytgräns tryck (a)
wp plasticitetsgräns (sann) inre friktionsvinkelrp 0 

rp skärhållfasthetsparameterws krympgräns 
IL flytindex (skenbar friktionsvinkel) i sam-I p plasticitetsindex 

band med totaltryck (a)a totaltryck (jfr 172: 2) dito i samband med effektivt u por(vatten)tryck (jfr 172: 2) tryck (a)A och B portryckskonstanter 
skenbar friktionsvinkel för nora = a-u effektivt tryck (jfr 172: 2) malkonsoliderat material underac konsolideri gstryck 
konsoliderade, dränerade föraco förkonsolideringstryck hållanden 

s relativ kompression </'cu skenbar friktionsvinkel för nor
mv kompressibilitet malkonsoliderat material under 
s2 kompressionsindex (baserat på s) konsolidera de, odränerade för
Cc • (baserat på portalet e) h ållanden 
U konsolideringsgrad St sensitivitet 

1 I första upplagan var lrnpillet utarbetat av civilingenjör BERNT JAKOBSON. 
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Kap. 171. Jordarternas egenskaper 171: 2 

: 2 Klassificering av jordarter 
: 21 Klassificering efter bildnlngssätt 

Beträffande jordarternas klassificering efter bildningssättet (glaciallera, sväm
bildningar, morän etc.) hänvisas till kap. 147. Kunskap om bildningssättet är av 
stort värde vid bedömning av såväl terrängens uppbyggnad i stort som jord
arternas egenskaper. Ett visst bildningssätt är ofta förknippat med speciella 
egenskaper. Det senare förhållandet behandlas av ingenjörgeologien (1). 

: 22 Klassificering efter skärhållfasthets- och plasticitetsegenskaper 
Beroende på skärhållfasthets- och plasticitetsegenskaperna indelas jordart erna i 
friklionsjordarlcr och kohesionära jordarter eller i friktionsjordarter , mellanjordar/er 
och kohesionsjordarter (se : 54 och : 55). Friktionsjordarter och kohesionära jord
arter motsvaras av icke plastiska resp. plastiska jordarter (se : 25). 

: 23 Klassificering efter sammansättning. Svenskt klassifikationssystem 
Kungl. skogshögskolan, Statens geotekniska institut, Statens väginstitut och 
Sveriges geologiska undersökning har gemensamt (år 1953) utarbetat ett klassi
fikationssys/em, som grundar sig pd korns/orleksfördelningen (för organiska jord
arter på sammansättningen och halten av organisk substans). Systemet brukas 
tämligen allmänt i Sverige och återges här i sin helhet med undantag av vissa 
inom geotekniken icke vanligen brukade termer. Till systemet har här fogats vissa 
anmärkningar. 
Andra klassifikationssystem brukas i andra länder. I synnerhet i USA har ett 
flertal system utvecklats [2) [3]. 

: 231 Mineraljordarter 

lncleluing med hiiusyu till jämnkornlghet 
a) Jämnkorniga j ordarter b) Ojämnkorniga jordarter (vanligen morän) 
För att särskilja jordarterna med hänsyn till jämnkornighet kan man för jord
arter med lägre lerhalt än 5 % använda sig av ojämnkornigheten Cu (se : 38); 
jämnkorniga jordarter C11 <5 och ojämnkorniga jordarter C11 > 15. l\Iellan dessa 
gränser (5 och 15) finns ett område av tämligen jämnkorniga jordarter. 

lnclelning med hänsyn till kornfraktioner 
Kornstorlek anses vid siktningsanalys svara mot fria maskvidden och vid sedimen
tationsanalys mot diametern hos en sfär med samma fallhaslighet som de enskilda 
kornen. 

Grovindelning Finindelning Kornstorlek i mmI I 
Blockfraklion >200I I 
Stenfraktion I 200-20I 
Grusfraktion 

I
Grovgrusfraktion 20- 6 
Fingrusfraktion I 6- 2 

Sandfraktion 
I

Grovsandfraktion 2-0,6 
l\Iellansandfraktion I 0,6-0,2 

l\Iofraktion I Grovmofraktion 0,2-0,06 
Finmofraktion1 I 0,06-0,02 

Mjälafraklion 
I

Grovmjälafraktion1 0,02-0,006 
Finmjälafraktion1 I 0,006-0,002 

Lerfraktion (ler) I I < 0,002 

Fraktionen 0,06-0,002 mm benämncs silt i ett ncrtal klassirikationssystem, bl. a. ett 
norskt. 
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171 : 2 Avd, 17. GEOTEKNIK 

Indelning med hänsyn till lerbalt 
Lerhalten beråknas vildprocent av allt material, som har mindre kornstorlek 
än 20 mm. 

Lerhall % Benämning 
< 5 Lerfria och svagt leriga jordarter 

5-15 Leriga jordarter 
15-25 Grovleror (eller 1ättlera) 

>25 Finlcror (Anm. Benämnes ofta endast leror) 
För jordbruket och andra speciella ändamäl indelas finlerorna i: mellanlera 
läll och styv mellanlera-, styv lera och mycket styv lera. 

Regler för benämning 

.t\r jordarten ojämnkornig, skall delta anges. Står intet utsatt om jordartens 
ojämnkornighet eller är ordet morän ej utsatt, innebär detta, att jordarten är 
jämnkornig, eventuellt tämligen jåmnkornig. (Anm. Vid okulär benämning av 
jordarter kan denna regel ej tillämpas strikt på grund av svårigheten att bedöma 
ojiimnkornigheten.) 
En jordart benämnes med elt subslanliviskl huvudord och med adjeklivbeslämningar. 
Del substantiviska ordet skaII, om lerhalten är mindre ån 15 %, våljas efter den 
kvantitativt största fraktionen, ex. blockjord, stenjord, grus, sand etc., el1er med 
användning av finindelning, ex. grovsand, finmo etc. Undantag må göras, om 
ordet morän användes som substantiv. Om lerhalten är större än 15 %, skall 
lerans namn vara substantiv. 

Adjeklivbesliimning sker enligt följande: 
Därest ytterligare någon fraktion ingår i sådan mängd, alt den har väsentlig 
betydelse för jordartens karaktär, skall denna fraktion anges genom adjektiv
bestämning. (Ar jordarten lerig, skall detta alltid anges.) Därvid skall, om flera 
adjektiv användes, de kvanlitativt större fraktionerna sättas efter de mindre. 
För grovleror kan den största fraktionen bilda adjektiv, framför finleror bör i 
regel adjektiv ej utsättas. 
Adjektiv, angivande ojfönnkornighet, såttes närmast substanlivet. 
önskar man framhålla, att jordarten är morän, må detta ske, antingen genom att 
bilda substantiv med morån som sammansättningsled eller bilda adjektiv med 
morån som ensamt substantiv. 

Exempel på benämningar: 
lerig, moig, ojåmnkornig sand; sandig, ojämnkornig mo; sandig morån eller morän
sand; lerig, sandig morän eller lerig moränsand; moränlcra; sandig grovmo; mellan
sandig grovmo; sandig mo etc. 

: 232 Organiska jordarter 
Gyllja utgöres av sönderdelade rester av vattenorganismer, år i regel grön- eller 
brunaktig (ev. rödaktig), ljusnar vid torkning samt ger ljust alkaliextrakt. 
Dy utgöres av utfälld humussubstans, är brunsvart, ljusnar ej vid torkning samt 
ger brunsvart alkaliextrakt. 
Gylljiga jordarter Halt av bri:innbar gyttjesubstans 

viktprocent av torrsubstans1 

Gyttjig lera, gyttjig mo etc.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-6 
Lergyttja, mjälgyttja, mogyltja etc.. . . . . . . . . . . . . 6-30 
Gyttja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >30 

Dyiga jordarter Dysubstans 
vildprocent av torrsubstans1 

Dyig le:ca, dyig sand etc.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3-30 
Dy........................................... >30 

1 Anm. Bestämning se : 37. 
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Kap, 171. Jordarternas egenskaper 171 : 2 

Torv jordarter 
Filllorv (filtartad konsistens) och dylorv (lös, grötig konsistens). 
Genom att ange innehållet av stubbar och vedrester kan en kompletterande be
slrrivning av torvjordarterna erhållas. 
Matjord är det humusblandade ytskiktet på odlad mark. 
Ilumusskikl är namnet på ytskiktet i skog. 

Anm. 1. Därest en jordart innehåller främmande beståndsdelar, såsom träbitar, 
bör detta alltid anges. Likaså bör, där så är möjligt, anges om en jordart består 
av fyllning. 
Anm. 2, Om en jordart inte består av vanliga mineralkorn, bör detta anges, t. ex. 
vid skal utbytes benämningen grus mot skalgrus. 
Anm. 3. l\Ied pinnmo avses hårt packad, ibland sammnnkittad morän. Viktson
dering kan blott utföras till maximalt några decimeters djup i jordarten. Schakt
ning med spade är ej praktiskt möjlig. 
Anm. 4.. Flyljorcl är ingen speciell jordart. Det s. k. flytjordsfcnomenet (se 174: 722 
och 176:11) uppträder dock ofta i mo och i blandjordarter av mo och mjäla. Be
träffande lwicksandsfenomencl se :54. Beträffande kvicklera se :55. 

: 24 Bedömning av finkorniga jordarter 
Mo. Fraktionen sträcker sig från korn med 0,2 mm diameter, vilka är tydligt 
synliga, ned till de minsta korn som man kan känna 111ella11 fingrarna. 
Mjäla är i fuktigt tillstånd kort i brottet och föga plastisk. Vid rätt anpassad vatten
halt kan den med försiktighet utrullas till en ungefär 3 mm tjock tr:ld (jfr wp 
nedan). Ett torkat prov har liten hållfasthet och sönderfaller lått till ett mjöligt 
pulver. 
Lera är i fuktigt tillstånd plastisk. För känseln är den fet. Vid rätt anpassad 
vattenhalt kan den utrullas till en tunn tråd. Ett torkat prov är hårt och sönder
faller, i motsats till mjäla, icke till ett pulver. 

: 25 Atlerbergs konsistensgränser 
Beträffande krympgränsen se : 73. 
En jordart säges vara plastisk om den vid en viss vattenhall är sammanhållande 
och kan motstå stora deformationer utan att falla sönder. Lera ärcn typiskt plastisk 
jordart, sand en icke plastisk. Plasticiteten i mineraljordarterna orsakas av ler
mineral, vilka till sig binda en större eller mindre mängd vallen; mineralet säges 
vara mer eller mindre aklivl. 
En jordart är plastisk blott om vattenhalten befinner sig inom vissa gränser. 
Svensken ATTERBERG har definierat dessa gränser, plaslicilelsgränsen, wp, (den 
nedre vattenhaltsgränsen) och flylgränsen, wv (den övre vattenhaltsgränsen) 
medelst vissa försök. Skillnaden mellan flytgränsen och p1asticitetsgränsen, plasli
cilelsindex, Ip = wL-wp, representerar storleken av det vatlenhaltsområde inom 
vilket jordarten är plastisk. Är detta område stort säges jordarten vara högplastisk 
och är detta område litet säges jordarten vara lågplaslisk. 
:Medelst Atterbergs gränser kan de plastiska jordarterna (exempelvis den stora 
grupp som lerorna representerar) klassificeras mera detaljerat än medelst ett 
klassifikationssystem som grundar sig enbart på kornstorleksiördelningen. Vissa 
jordartsegenskaper, såsom kompressibilitct och skärhållfasthet, kan ofta ställas i 
ett visst förh.å1lande till plasticitetsegenskaperna (se :46 resp. :573). 

l,lasticitetsgränscn (wp) [4] 
Plasticitetsgränsen (eller utrullningsgränsen) definieras som den lägsta vattenhalt 
(vikts-% av torrt material) vid vilken ett prov av jordmaterialet kan utrullas 
till en 3 mm tjock tråd utan att falla sönder. Provet formas till en boll och ut
rullas mellan handflatan och en glasplatta till en tråd. Trycket anpassas så, att 
tråden om möjligt inte faller sönder. Då tråden blir mindre än 3 mm tjock, knådas 
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materialet åter ihop till en boll, varefter proceduren upprepas, tills tråden börjar 
falla sönder vid 3 mm tjocklek. Wp är då uppnådd och provets vattenhalt be
stämmes omedelbart (se :33). Vanligen anges Wp som medelvärdet vid två å tre 
försök. Naturliga prover har vanligen en naturlig vattenhalt betydligt större än 
wp. Provet utbredes då lämpligen på en gipsplatta och får torka till lämplig vatten
halt. Utrullningen kan även utföras på papper, som suger åt sig vatten. Provet 
bör inte torkas helt innan plasticitetsgränsen beståmmes. Torkning orsakar större 
eller mindre irreversibla förändringar på plasticitetscgenskaperna: 

Flytoriiuscn (wL) {4} 
Vid Atterbergs ursprungliga, manuella metod för bestiimning av flytgränsen på
verkades resultatet i hög grad av subjektiva faktorer. För att göra provningen 
mera objektiv har CASAGRANDE konstruerat en speciell provningsapparat [5], 
som numera användes allmänt. Vissa varianter finns av apparaturen, vilka lämnar 
något skiljaktiga värden på wL. 

Vid bestämning av flytgränsen med Casagrandes apparat placeras ett omrört 
prov i en speciell skål och avplanas på ett visst sätt. Därefter delas provet i två 
halvor, genom att man medelst ett speciellt 
verktyg utformar en skåra genom provet (se 
fig.). Skålen utsättes sedan för vissa skakningar 
medelst en speciell standardapparatur. Flyt
gränsen definieras som den vattenhalt vid 
vilken det tudelade provet flyter ihop, så att 
provhalvorna vidrör varandra pd en ca 13 mm 
(¼ tum) ldng stråcka, då skålen utsättes för 25 
skakningar (slag). 

Fig. :25Provningen utföres med fullständigt omrört Sektion genom ett jordprov i 
prov, som torkas eller tillsättes vatten för erhål CASAORANDES flytgriinsappnrat
lande av lämplig konsistens (sd att ca 25 slag 
erfordras). Provet bör inte få torka helt innan provningen utföres (jfr wp ovan). 
Vanligen utföres några provningar vid olika vattenhalter. Vid varje provning 
bestämmes antalet slag, som erfordras, för alt skåran i provet skall sluta sig. 
Dårefter interpoleras wL för 25 slag ur ett diagram utvisande sambandet mellan 
vattenhalt och antal slag. Antalet slag ritas vanligen i logaritmisk skala, varvid 
kurvan blir ungefär en råt linje. Förenklade approximativa 111 ctoder finns för 
bestämning av wL ur endast en provning [6], [7]. 
Flytgränsen är numeriskt ungefär lika med finlekstalet enligt konförsök (se :563). 

Typiska värden på konsislcnsgriinserna 
Wp WL 

Jordart % % 
l\Ijäla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20- 25 20- 35 
Lera .......................... 120- 35 '40- 90 
Gyttja ........................ 80-150 200-500 

Flylindex (IL) 

l\ledelst en jordarts naturliga vattenhalt (w), plasticitctsgränsen (wp) och flyt-
gränsen (wL) definieras flytindcx (IL) enligt nedan. 

W-Wp 

IL= wL-wP 

IL är en motsvarighet till relativa Iagringstätheten för friktionsjordarter (se :36). 
För ett material som är konsoliderat för ell litet tryck, varierar JL vanligen mellan 
1 och 1,5 och är ofta ungefär lika med 1. För lwickleror kan IL dock uppgå till 
2,0 eller mera. IL minskar med det största tryck som materialet har varit konsoli
derat för. I lorrskorpelera kan JL nedgå till nära O. 
1 För vissa kvickleror så lågt som 15. 
I J J 25. 
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: 3 Jordarternas uppbyggnad 
: 31 Allmänt 

En vattenmättad jordart representerar ett lvd/assystem Volym Vikt 

med en fast fas, som utgöres av mineralkorn och/eller Luft y,(·0) 
Go~formig fosorganiska beståndsdelar, och en //ylande fas, som ut
Vattengöres av porvatten. Är jordarten icke vattenmättad t-
Ftyt·nde los 

representerar den ett lrefassyslem, där den tredje fasen ITT Yw(•lVm' 
utgör es av gas (hut). Hallen av organiska besldnds fest ma~!to 
delar liksom parvattnets förekoms/säll (fritt eller bun Fost los 

det vatten) (jfr kap. 148) och inneMII av lösta ämnen I v, Ys 
har stor inverkan på jordartens egenskaper. En jordarts 
grundläggande egenskaper sammanhänger dock främst J_ 
med dess uppbyggnad i stort, som kan karaktäriseras av 

v P
Fig. :31 

storheter såsom porosilel, vattenhall och kornslorleks Principbild av ett jord
fördelning. Med hänvisning till fig. definieras och element bestående av tre 
behandlas här nedan sådana karaktäristiska storheter. laser 

Anm. Vid härledningen av nedanstående samband har luftens volymvikt (y1) 
satts = 0 och vatlnets volymvikt (yw) = 1 t /m3• Samhörandc metriska storheter 
måste därför användas för icke dimensionslösa storheter i dessa samband. 

: 32 Specifik vikt (r. eller G.) och volymvikt (y) orr kap. 111: 37) 
Specifik vikt ( ys eller G

5
) 

Med specifik vikt avses den fasta massans densitet y
5
(t/m3) eller ibland förhål-

landet mellan densiteten för fasta massan och vatten G5 ( dimensionslös G5 = :sw)· 
För oorganiska svenska jordarter varierar Ys vanligen mycket litet. Den sättes 
ofta= 2,65 t /m3• Bestämning sker medelst pyknomeler [4]. För leror kan Ys uppgå 
till 2,70 :\ 2,75 t/1113• 

Volymvikt (y) 

D f . · · = Vw ( f"1g. e 1milon: y se :31) 

Bestämning: y erhålles vanligen genom direkt bestämning av W och V. Bestäm
ningen sker på laboratoriet eller i fält. För fältbestämning, som användes då 
lämpliga (volymbeständiga) prover inte kan tas, finns ett flertal metoder utvecklade 
[8]. Se även kap. •Fyllning och packning av jord• i huvuddel 5. 
För vattenmättade prover kan y = Ym även beräknas enligt nedan 

w+1 • 
Ym = (se :33) 

1 
w+--

Ys 
Volymvikten under vatten y' = Ym-1. 

Typiska värden 

Volymvikt i t /m 3 

Jordart 
Vattenmättad (ym) IUnder vatten (y') I Naturfuktig1 

Torv och dytorv ..,,1 ..,,o } Vanligen kapillärt 
Dy och gyttja 1 -1,3 0 -0,3 vattenmättade, se 
Lera och mjäla 1,4--2,0 0,4-1,0 Ym 
Mo, sand och grus 1,9-2,3 0,9-1,3 1,5- 2,1 
Morän ......... 2,2---2,4 1,2-1,4 2,0- 2,3 

1 Ovan grundvattenytan och den kapillärt mättade zonen (se : 71). 
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: 33 Vattenhalt (w) 
Ww .

Definition: w = W/ (se f1g. :31) 

w uttryclrns vanligen i % 
Bestämning: w bestämmes genom torkning av ett prov vid en temperatur av 
105° C och vägning [4]. 
För vattenmättade jordarter, såsom vanligen all lera, kan w även beräknas ur Ym 
och Ys enligt nedan. 

Ys-Ym O 3"7 2,65-ym ( 'd w = -'c--~"'7 = , , ---c"' v1 y = 2,65 t/ma) 
YiYm- 1) Ym-1 8 

För Ys = 2,65 t/m3 kan w erhållas ur fig. 100 

: 34 Porositet (n) oGh portal (e) 
(Jfr 232:53) 
Porositet (n) 

Definition: n = ~~J (se fig. :31) 

n uttryckes vanligen i % 
Bestämning: n beräknas enligt nedan 

n - 1- ( Y (se fig. :33)
Ys w+1) 

Vid helt vattenmättade jordarter gäller 

IV wy/11 
n - --- eller n = --

1 w+1 
w+-

Ys 
Vid helt torra jordarter (y = yd) gållcr 

Samband mellan volymvikt ( y), poro~ 
n = 1- Yd sitct (ti) och vatlcnlmlt (w) då fasla 

massans specifika vikt (y ) = 2,65 t/m3Ys 8

Typiska värden n (%) 
Lera och mjäla ..................... . 75-,10 
:i\Io, sand och grus .................. . 45-15 

Portal (e) 
V 

Definition: e = -1!.. (se fig. :31)
V/ 

Bestämning: e beräknas enligt nedan 

y,(w+1)-y,-
y 

Vici h.:.!t vattenmättade jordarter gäller 

Ys-Ym wym 
, - --- ; e = wy eller e = -~~--

Ym-1 8 w+1-wym 

Vid helt torra jordarter gäller 
y, 

e= --1 
Yd 

Mellan e och n räder följande samband 
n e 

e = 1-n; n = 1+e 

Då e varierar från O till oo varierar n frän O till 100 %, 
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: 35 Mättningsgrad (Sw) 

·1· S Vw ( 1· 31)De/ zm. wn: w = Vp se 1g. : 

Sw uttryckes vanligen i %, 
Bestämning: Sw beräknas enligt nedan 

WYYs 
Sw=-~~~-

y,(w+1)-y 

Sw varierar mellan 0 för torra jordarter och 100 % för vattenmättade. 

: 36 Relativ lagringstäthet (D,) 
eL-e 

Definition: Dr = --- ; Dr uttryckes vanligen %-
eL-eF 

eL = portalet i lösaste lagring 
cp = • i fastaste lagring 
Dr användes huvudsakligen för icke kohesionära jordarter. För kohesionära jord
arter användes flytindex för att karaktärisera konsolideringstillsUmtlet (se :25). 
Jfr även relativ paclmingsgrad kap. »Fyllning och packning av jord» i huvuddel 5. 

: 37 Halt av organiskt material 
Genom glödgning vid 800° C av ett (vid 105° C) torkat prov och bestämning av 
glödgningsförluslen (vikt-% av torra provets vikt) erhålles ett mått på halten 
av organiskt material. En större eller mindre del av den totala viktsförlusten 
orsakas emellertid av andra faktorer än organiskt material; bl. a. avgltr en del 
till mineralkornen bundet vatten. Den erhållna glödgningsförlusten korrigeras 
därför med olil<a erfarenhetsvärden beroende på slaget av jordart. EKSTRÖM [91 
anger exempelvis följande glödgningsförluster för helt lrnmus~ och kalkfria jordarter. 

Glödgnings~ 
förlust% 

Grovlera 1,5-2,0 
Finlera 1,7-6,0 (De låga värdena för finlera avser lågplastiska 

och de höga högplastiska leror.) 

: 38 Kornstorleksfördelning 
Kornstorleksfördelningen har stor betydelse för många av jordartens egenskaper, 
speciellt för grovkorniga jordarter. För finkorniga jordarter har kornstorleksför
delningen i regel mindre betydelse, eftersom egenskaperna då i hög grad beror på. 
andra faktorer såsom struktur, konsolideringsgrad (se :43) och kornens förmåga 
att binda vatten. 
Kornstorleksfördelningcn bestämmes för grova korn medelst siktning. (Se kap. 
tStenmaterial till betong, bruk och vägbeläggningar* i huvuddel 2). Den finaste 
sikten som användes_har i regel en fri maskvidd av 0,075 mm. För korn som 

lcr',ro~ioo _._I mjölof!'llhl:on ;-mo!rohllon -i--sondfrohliQfl--:- grv.frnhlion::-rsi~nlra!slion - 1 block 
I 0;m0mJQ,a O.S 1 2 4 6 16

100 I I I I \'l.~1!),-"" I., i 11 I 
11 I I : I I i " ·~' 11 I ,,. ;_,,," ~· 1 f I· j, I 

!1'--f--
i I I 11 ~ ' : ,: 11' I Il i:J ~"' ',1 ,!: il :I I 1<?9 ! : 11 I I

=t-f llil4--- .1;ifttth'.(S llili ' 
I 

' 
Il 

i il~r-
i l'i1 n 

I_( I I ~ 1:-11: <i) I I I 
I 'I , I 11111, I i llii

' 11I i I I IUJ+/ 1:m, I! Ju_ 11 : I 
I I I I 11111li ;1 I 1111 I : I 

!O 20 21)0 
- llomd,aml!ler d , mm -

Fig. :38. Exempel på kornkurvor för några olika jordarter 
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passerar denna sikt bestämmes kornstorleksfördelningen vanligen medelst sedi
menlalionsanalys. Därmed bestämmes normalt kornstorlek.ar ner till ca 2 µ. För 
sedimentationsanalys användes ett flertal metoder, såsom hydromelermeloden och 
pipe/lmeloden [4], [10], [11], [12]. 
Kornstorleksfördelningen redovisas såsom en s. k. kornkurva eller siklkurva på 
ett halvlogaritmiskt diagram (se fig.). Det halvlogaritmislrn framställnings
sättet har bl. a. den fördelen, att jordarter med likartad kornstorleksfördelning 
representeras av likformiga kornkurvor oberoende av de absoluta kornstorlekarna. 
Ur en kornkurva kan bl. a. följande storheter erhållas. 

Ojilmnlwrnighet(Cu) 

Cu = d/ 0
, där d60 och d10 = diametern av de korn som på kornkurvan svarar 

" mot halten 60 respektive 10 %· 

Etrektlv kornstorlek (d10) 

Definition: se ovan. Benämningen effektiv kornstorlek hänför sig ursprungligen 
till en indirekt metod för bestämning av en jordarts vattengenomsläpplighet ur 
kornkurvan. 

:4 Kompressionsegenskaper [13J 

: 41 Allmänt 
Jordarternas komprcssionsegenskaper studeras på laboratoriet i regel vid förhindrad 
sidoulvidgning. Detta göres bl. a. av den anledningen, att många problem i verk
ligheten, såsom t. ex. dii en utbredd belastning verkar på marken, motsvarar 
detta fall. En viss del av totala sättningen orsakas dock alltid av elastisk och vid 
höga skärspänningar i marken även av plastisk utpressning av material ål sidorna 
(jfr 172: 342 och 175: 1). Detta avsnitt avser endast fallet förhindrad sidoutvidgning. 

: 42 Kompressionsförsök 
Porö~o 

Jordarternas kompressionsegenskaper undersöks an :.fenor 
tingen i en s. k. ödomefer eller i en kompressomeler. 

Prov 
I ödomelern (se principbilden fig.) vilar ett cylindriskt 
jordprov på en bottenplatta, omslutes i sidled av en / 

metallcylinder och belastas av en kolv. Provet be Pig. :42 
gränsas upptill och nedtill av porösa stenar, som kan Principbild av ödometcr
avleda avgående vatten eller luft. 
I k.ompressomefern omges provet i sidled av en tunn gummihud, utanpå vilken 
anbringas ett antal metallringar med små mellanrum. Härigenom elimineras de 
skärkrafter, som i ödometern uppstår på provets mantelyta. För grovkorniga 
jordarter kan gummihuden undvaras. 
Vid cfl kompressionsförsök påföres provet ell normaltryck (a) och kompressionen (6.h) 
registreras som funktion av liden (l). Då kompressionen upphört eller närapå upp
hört, påföres ett nytt normaltryck och förfarandet upprepas för en serie olika 
normaltryck. Vid varje laslökning (Iastminslming) fördubblas (halveras) i regel 
normaltrycket. 

: 43 Kompressionsegenskaper hos sand och lera, Kompressibilitet. Jungfrukurva, Normal
konsoliderat och överkonsoliderat material, Förkonsolideringstryck 

: 431 Samband mellan tryck och kompression 
Kompressionsegenskaperna för sand och lera illustreras av fig., som i princip 
visar resultatet av en serie kompressionsförsök på ett prov av sand och ett av lera. 
Inget av proverna antas tidigare ha varit utsatt för något tryck. Normaltrycket 
har ökats stegvis, och för varje laststeg har stillestånd eller närapå stillestånd 
avvaktats, innan nästa laststeg påförts. (Eftersom portrycket får utjämnas 
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helt (u = 0) innan nytt laststeg påföres, an- A ii 
vändes på fig. beteckningen ä - angivande ett =----~--------
effektivt tryck - för normaltrycket.) Det på så 
sätt erhållna sambandet mellan ä och provernas 

t::,.h) 
Sand . k . ( • .. f'1 ompress10n e = h visas p... 1guren. cre at1va 

Då stillestånd uppnåtts för normaltrycket äco' 
har en stegvis avlastning gjorts till ä = 0, var
efter ä åter har ökats stegvis. 
Kurvorna för sand och lera är likartade. San
dens kompression är dock betydligt mindre än Lero 

lerans; i verkligheten ännu mindre än figuren c 

Fig. :431visar. J{ompressibiliteten, mu = !~ (se fig.), 
Samband m ellan normaltryck (ä) 

avtar för både sanden och leran med ökat ä. och relativ kompression (•) !ör 
sand och leraVid avlastning sväller bdda materialen och. vid 

förnyad pålastning uppvisar kurvorna ett hystere-
sisför/opp. Vid den förnyade pålastningen är mu betydligt mindre än v id mot
svarande ä vid första pålastningen. Då trycket äco uppnås vid den förnyade 
pålastningen, viker kurvorna av och. sammanfaller sedan ungefär med de kurvor, 
som skulle ha erhållits om ingen avlastning gjorts. Kurvan, som för vartdera 
materialet gäller första pålastningen, kan sägas representera en materialegenskap, 
eftersom, oberoende av om materialet tidigare varit belastat eller ej, e-ä-kurvan 
vid pålastning förr eller senare ansluter till denna. Kurvan gällande första pålast
ningen benämnes jungfrukurvan, och alla punkter på denna säges gälla normal
konsoliderat material, dvs. ett material som aldrig tidigare varit utsatt för ett 
större effektivt tryck än det för tillfället rådande. Kurvan A-B-D på figuren 
representerar således normalkonsoliderat material. Kurvorna mellan B och C 
däremot säges represent era överkonsoliderat material, dvs. ett material som tidigare 
varit utsatt för ett större effektivt tryck än det för tillfället rådande (eller med 
andra ord, ett material som tidigare varit konsoliderat för ett större tryck). För 
ett material, vars nuvarande spänningstillst:\nd motsvarar en punkt på kurvorna 
mellan B och C säges trycket ä co vara materialets förkonso/ideringstryck, dvs. det 
största tryck för vilket materialet tidigare varit konsoliderat. 

: 432 Kompressionens tidsförlopp 
Förutom att lerans komprcssibilitet är betydligt större än sandens, är kompres
sionens tidsförlopp vid varje laststeg helt olika för leran och sanden, vilket på 
fig. :431 illustreras av de visade tidskurvorna gällande laststeget ä 1 -ä'2 • Då ä, 
pålagts, har sanden komprimerats praktiskt taget omedelbart till slut värdet för ä'2 , 

medan leran har komprimerats mycket lclngsamt. Skillnaden beror givetvis på de 
båda materialens olika vattengenomsläpplighet (både sanden .och leran antas 
vara vattenmättade). (Jfr 175:3 och. :4). 
Sanden och leran belyser representativt kompressionsegenskaperna för friktions
jordarter respektive kohesionära jordarter (se : 54 och : 55). Friktionsjordarterna 
komprimeras sålunda relativt litet, och den kompression som inträffar sker snabbt. 
I praktiken är därför sättningarna i samband med friktionsjordarter ofta betydelse
lösa (jfr dock kvicksandsfenomenet : 54), medan sättningarna i samband med 
kohesionära jordarter ofta innebär stora problem. I följande avsnitt behandlas 
praktiskt taget uteslutande kompressionsegenskaperna för lera, såsom varande 
en representativ koh.esionär jordart och dessutom den vanligast förekommande. 

: 44 Samband mellan kompression och normaltryck I halvlogaritmisk framställning, 
Kompressionsindex. Konstruktion av förkonsolideringstryckets storlek. Inverkan av 
provets kvalitet (Se även 175: 42) 
Därest sambandet mellan e och ä redovisas med ä i logaritmisk skala, erhålles 
en kurva i enlighet med den tjocka heldragna på fig. Kurvan antas gälla ett 
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prov som varit förkonsolideral för 
trycket äco. Jungfrukurvan repre
senteras av linjen A-B, som för 
många jordarter blir praktiskt 
taget rät inom normalt aktuella 
spänningsintervall. Flera jordar
ter, såsom leror med hög sensi
tivitet (se : 55), uppvisar ofta en 
jungfrukurva som är konkav upp
åt. l\Jan kan dock som regel med 
god approximation ersätta åtmin
stone en del av jungfrukurvan med 
en riil linje. Genom det halvloga
ritmiska framställningssättet kan 
man därför definiera jungfrukur
van medelst en koefficient, som 
uttrycker dess lutning. Därvid an- e 
vändes olika sätt: Fig. :44 
a) Ett i Sverige vanligt sätt är Samband mellan normallryck (ä) och relaliv 
att ange dess lutning medelst en kompression (c) i halvlogarilmisk framslilllning 

koefficient (e2), som anger relativa 
kompressionen vid en fördubbling av ä (se fig.). Koefficienten Ez beni.imnes 
kompressionsinde.1:-. 
b) I andra li.inder anvåndes ofta portalet (e) i stället före för att uttrycka kompres
sionen. Därvid uttryckes jungfrukurvans lutning medelst ett kompressionsindex 
(Cc)1. som anger portalsförändringen (6.e) vid en ökning frtm ir till 10 ä. 
1\fodelst kompressionsindex e:: resp. Ge erhålles följande uttryck för sammanlr!Jck
ningen (6.h) av ett normalkonsolideral jordelement av tjockleken h, då effektiva 
normaltrycket ökas från irco till ä. 

E2 i1
Åh= he = h - log:::::- eller 

1og 2 aco 
'h I Ge ä 
L..\ = 1-- log- där e0 =det upptagna provets portal (e0 anses representera

1+e0 Gco' det mot Gc svarande portalet i marken)
0 

Åh kan givetvis även uttryckas medelst mu enligt formeln 
Åh= muh(G-Ö'c0 ) 

Då emellertid mu ej är konstant, måste olika mu-värden användas vid olika värden 
på a och äca, 
Kompressionsindex, som enligt ovan (: 431) kan anses representera en material
egenskap, gåller givetvis endast normalkonsoliderat material. För överkonsoliderat 
material kan Åh uttryckas på molsvarande sätt, om man i stället för kompres
sionsindex använder en koefficient (t. ex. e'2, se fig.) som uttrycker den aktuella 
provningskurvans lutning inom det överkonsoliderade spänningsområdet (inom 
aktuell del av detta område). På grund av störningar i jordprovet är det därvid 
ofta lämpligt att välja e':: på en ny pålastningskurva såsom antytts på figuren 
(se inverkan av provets kvalitet nedan). Därest tryckökningen på ett jordelement 
sker från ett tryck mindre än Uco till ett tryck större än detta, t. ex. från ir'1 till 
ir1 (se fig.), uttryckes Åh medelst e'2 för lastölmingcn från 'a'1 till ac och medelst 
e2 för tryckölmingcn från Uco till ä 1• 

0 

Förkonsolideringslryckels storlek (Uc ), som på en provningskurva i halvlogaritmisk
0

framställning markeras av dess krökning, brukar man definiera närmare medelst 
ett empiriskt funnet samband [14}. Från den punkt på provningskurvan där 
krökningsraclien är minst (punkt a på fig.) dras en linje parallellt med er-axeln, 

1 :i\Iellan CC och e2 råder följande samband: Ge= lo: (1 +e0). I sambandet ingår e0 (det
2 

upptagna provets portal). Om Cc är en sann materialkonstant, st1 kan inte även e1 vara det, 
eftersom e0 varierar med provtagningsdjupct. 
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och en linje som är tangent till kurvan i punkten. äco erhålles sedan som er-värdet 
för skårningspunktcn mellan bissektrisen till vinkeln mellan de båda linjerna och 
jungfrukurvans förlängning. 
Den diskuterade provningskurvan avser ett så vitt möjligt ostört prov. Inverkan 
av störningar illustreras på figuren av kurvorna markerade »störh och »omrörh. 
1\Ied ökad grad av störning utph'inas den karaktäristiska kröken markerande för
konsolideringstrycket mer och mer. Vid fullständigt omrört prov blir hela prov
ningslrnrvan ofta praktiskt taget rät. Det är sålunda av stor betydelse au så vitl 
möjligt ostörda prover utnyttjas för besUimning av komprcssionsegenskaperna. 

: 45 Kompressionens tidsförlopp, Konsolideringsgrad, Konsolideringskoefficient. Primär och 
sekundär kompression (Se även 175: •13) 
För tidsförloppet vid ett lerskikts (eller elt lerprovs) kompression har TEnZAGHI 
och FnöHLICH utarbetat den s. k. konsolideringsteorin [15}. Denna kan skrivas 

//!
l = Tv

ev 
där l [s} = tiden från det ögonblick en belastning påföres leran tills en viss 

lwnsolideringsgrad ( U) uppnåtts (= tills en viss del av slutsätt
ningen för belastningen ifråga uppnåtts) 

Tv = lidsfaklorn; en dimensionslös faktor, som för ett visst fall, mot-
svarande en viss fördelning av tilläggslrycket inom skiktet och 
ett visst dråneringsfall, år en funktion endast av U (se 175: 43) 

Il [cm} = skiktets halva höjd, då det har möjlighet till dubbelsidig av
vattning (såsom vid ett kompressionsförsök) (se 175: 43) 

ev = }:_ [cm~] = konsolidcrin{lskoefficienlen; en materialkonstant som antas 
mv s konstant under konsolideringen 

1 
/;: [~ :] = lerans permeabililel (se :G) 

mv [c;:] = lerans kompressibililel (se :-131) 

För varje storhet har inom klammer angetts dess dimension. 
Sambandet mellan b..h och l för elt lerprov visas på fig. a i halvlogaritmisk 
frmnstållning. Om en sådan provningskurva jämföres med den teoreliska kurvan 
enligt konsolideringsteorin, finner man som 
regel en tämligen god överensstämmelse utom 

u-o;~ --:r- ~1--i"-lnitial- (Logskala)för kurvornas senare delar. Provningskurvan t._-_ j deforrno!ion
nårmar sig i regel en mer eller mindre lutande Kompression
asymptot, medan den teoretiska kurvan har I 
en asymptot parallell med i-axeln. Skillnaden U·SO~~ 
mellan den verkliga kompressionen och den 
teoretiska säges bero på sekundär kompression 
till åtskillnad mot den primära kompressionen, Prim~r kompression\ 
som överensstämmer med konsolideringsteorien. u-mo,·l----l----~""'= 
Den sekundära kompressionen antas ofta bero på t:.h Sekundör kompre~sion 
en viss omlagring av partiklarna som fortgår 

Fig. :-15a. Samband mellan komäven sedan portryckethelt utjämnats (es 175: 42). pression (M1) och tid (t) i halv
Om man bortser från den sekundära kompres logaritmisk framställning 
sionen, som ofta är relativt obetydlig, så kan 
tidsförloppet tämligen väl beskrivas medelst konsolideringsteorin, i vilken kon
solideringskoefficienten (ev) ingår som materialkonstant. 
För att man ur en provningskurva skall kunna bestämma ev-värdet, måste den mot 
olika punkter på provningskurvan svarande konsolideringsgraden (U) bestämmas, 
Därvid användes ofta nf1gon av följande två metoder. 
Cusagrandes metotl. Tidsförloppet redovisas i halvlogaritmisk form. Kompres
sionen motsvarande U = 100 %, dvs. den primära kompressionen, erhålles 
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medelst följande, på empirisk grund baserade konstruktion. U = 100 % anses 
motsvara skärningspunkten mellan tangenten till provningskurvan i dess inflexions
punkt och förlängningen av provningskurvans räta del (se fig. a). På grund av 
svårigheten att registrera kompressionsförloppels första del (beroende på deforma
tioner i apparaturen m. m.) framkonstruerar man även kompressionen mot
svarande U = 0 %- Både den teoretiska kompressionskurvans och en verklig 
provningskurvas fö rsta del (då U <"" 50 %) utgör med god approximation parabler. 
Man bestämmer därför den punkt varifrån kompressionen skall räknas (motsvarande 
U = 0 %) medelst antagandet all provningskurvan är en andragradsparabel, såsom 
v isas på fig. a. 
Taylors metod. Tidsförloppet redovisas såsom visas på 

J ig. b, dvs. L:lh ritas som funktion av 1/t. Vid detta U•O%-i=°========~==--
framställningssätt motsvaras kompressionskurvans pa
rabelformiga del av en rät linje. Sambandet mellan 
L:lh och U erhålles såsom framgår av fig. b. Provnings
kurvans räta del utdras till skärning med L:lh-axeln, 
varvid den punkt erhålles varifrdn kompressionen skall 
räknas (motsvarande U = 0 %). En räl linje, vars abskissa 
är 1,15 gånger större än abskissan för provningskurvans U•90% 
räta del, utdras till skärning med provningskurvan, var-
vid skärningspunkten anses motsvara U = 90 % (16). D.h 

Sedan sålunda en relation erhållits mellan fj.lz och U, Fig. :45b 
bestämmes ev-värdet medelst konsolideringsteorin. ev Samband mellan kompres
värdet bestämmes vanligen för U = 50 % enligt nedan. sion (ti.l1) och kvadratroten 

1z••• ur tiden (Vf) 
ev= Tv50 -

t•o 
ev-värdet redovisas ofta tillsammans med e-logö' kurvan för en serie försök såsom 
framgår av fig. :44. ev-värdet sättes härvid i relation till effektiva tryckets 
medelvärde under varje laststeg. 

: 46 Typiska värden på vissa storheter 
Någon systematisk statistik över värdet på de olika storheter som användes för 
att karaktärisera komprcssionsegenskaperna är ej utförd. Nedan anges några 
typiska värden på vissa storheter. 

Kompressionsindex (e2) 

Dy och gyttja 10-20 % 
Lera 5-13 % 
Mjäla 1- 5 % 
e2 ökar i regel med materialets flytgräns (wL). 

Komprcssibilitct (mv)1 

Grus och sand 0,001- 0,008 cm2 /kg 
Mo 0,005-0,02 
Fast kra 0,04 -0,10 
Lös lera 0,2 - 0,3 
Torv och dy 0,25 - 1,0 
Konsolidcriogskoefiicicnlen (ev) 
Lera (normal konsoliderad) 0,5- 3 · 10- • cm2/s 
Mjäla 3 - 30 · 10-• 

: 5 Skärhållfasthet r171 (jrr 174: 2) 

: 51 Allmänt 
Skärhållfastheten är uppbyggd av en kohesions- och en friklionsandel och uttryckes 
vanligen enligt formeln 
-r:1 =c+atgq, 
där c = kohesionen, a = normaltrycket och tgq, = friktionskoefficienten. 

Inom vanligen aktuella spänningsområden. 
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Om man för ett visst fall vill ta reda på skärhållfastheten, måste man först klar
lägga vilka förulsällningar som gäller och bestämma skärhållfastheten med hänsyn 
härtill, därför att den hos jordarter ej är en materialkonstant. De förutsätt
ningar, som främst måste klarläggas, är jordartens konsolideringslillstdnd, belast
ningens varaktighet och dräneringsförhdllandena. 
Sådana enkla antaganden som -r:1/a = tgqi för friktionsjordarter och •t = c = 
konstant för kohesionsjordarter baserade på erfarenhetsmässigt valda qi-värden 
resp. provade c-värden kan ofta ej tillämpas. För att man skall kunna avgöra 
när de gäller och bedöma skärhållfasthetens storlek i övriga fall har det varit 
nödvändigt att i detta avsnitt lämna tämligen utförliga uppgifter om skärhållfast
heten hos jordarter och sättet för att best ämma dem. 

: 52 Samspel mellan totaltryck, effektivtryck och portryck vid skjuvning. Dilatans och 
kontraktans (jfr 112: 21) 
Samspelet mellan totaltryck (a), effektivt tryck (a) och por/ryck (u) vid skjuvning av 
ett jordelement åskådliggöres av fig.. I ett kubiskt element antas ett visst 
begynnelsespänningstillstånd råda, som 
karaktäriseras av vissa totala huvud
spänningar <J 1 och a 3 = a2, ett portryck 
u och mot dessa spänningar svarande 
effektiva spänningar. På figuren visas 
ej begynnelsetillståndet utan endast de 
förändringar i spänningstillståndet som 
vissa tilläggsspänningar orsakar. Om 
elementet utsättes för tilläggsspänning Fig. :52 

Principbild visande hux portrycksändl"ingenarna lia1 och lia3 = lia2 , orsakar dessa 
Au orsakad av tilläggsspänningarna Aa1 och

momentant en förändring av portrycket Aa, kan tänkas uppdelad i Alla och Alld 
med värdet liu. Spänningsförändringen orsakade av a llsidig respektive enaxlig 

spänningsförändringkan tänkas uppdelad i en allsidig änd
ring av spänningen (lia3) och en enaxlig 
ändring (lia1 -lia3). Porlrycksändri11ge11, liu, kan på motsvarande sätt tänkas 
uppdelad i liua, som orsakas av den allsidiga spänningsföränclringen, och ÅUd, 
som orsakas av den enaxliga spänningsändringen. Portrycksändringen kan skrivas 
liu = liua+liud = B[lia3+A(lia1 -lia3) ] 

där A och B är halvempiriska konstanter [18]. 

Det betraktade jordelementet antas ha möjlighet till dränering, dvs. portrycket 
har möjlighet att anpassa sig t. ex. till begynnelsetrycket (u), som rådde innan 
tilläggsspänningarna påfördes elementet. Beroende på jor dartens vattengenom
släpplighet utjämnas liu olika snabbt i olika jordarter. 
I exempelvis sand och grus utjämnas por/rycket praktiskt tagel omedelbart, medan i 
lera utjämningen kan ta mycket ldng tid. Det har här antagits att tilläggsspänningarna 
påförts snabbt. Dessa kan givetvis också påföras elementet så långsamt, att 
portrycket utjämnas efter hand. I sådana fall inverkar naturligtvis vattengenom
släppligheten på så sätt, att tilläggsspänningarna kan påföras fortare ju mera 
vattengenomsläpplig jordarten är. 
Porlrycksändringens storlek är beroende av jordarten och dess tillstånd. I tabellen 
nedan visas för några fall typiska värden på konstanterna A och B, som enligt 
ovannämnda ekvation är bestämmande för liu:s storlek. De angivna värdena avser 
A:s och B:s värden vid brott [18]. 

A B 

Sand och grus, torr, fuktig eller vattenmättad 01 01 

Vattenmättad, normalkonsoliderad lera ..... . 0,5-12 1 
Vattenmättad, starkt överkonsoliderad lera.. . - 0,5- 0 1 
Icke vattenmättade, kohesionära jordarter .. . Varierande 0-1 

Jordart 

1 Avser a lla i praktiken normalt förekommande fall. 
• Kan eventuellt uppgå ända till 1,5 för lera med hög sensitivitet. 
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Negativa .A-värden såsom vid vattenmättad, starkt överkonsoliderad lera för
klaras av dilatans, dvs. förhållandet att kornskelettet vid skjuvning vill expandera 
och sålunda öka sin volym. Förutom starkt överkonsoliderad lera uppvisar 
exempelvis fast lagrad sand dilatans. Dilatansen representerar vid skjuvning även 
ett visst inre arbete, vilket återspeglas i en skenbar variation av den sanna inre 
friklionsvinkeln med jordartens lagringstäthet (se : 53j. 
Stora positiva .A-värden såsom vid vattenmättad normalkonsoliderad lera förklaras 
av k.ontraklans eller negativ dilatans, dvs. förhållandet att kornskelettet vid skjuv
ning har en tendens att minska sin volym. Konlraktans uppvisar även exempelvis 
löst lagrad sand. 
Om en jordart vid skjuvning uppvisar dilatans eller kontraktans beror förutom 
på lagringstätheten även av normaltrycket. En jordart i en viss lagringstäthet 
kan sålunda vid litet normaltryck uppvisa dilatans och vid stort normaltryck 
kontraktans [19]. 

Skärhållfasthetens uppbyggnad; sann kohesion och sann friktion. Dränerad och 
odränerad skärhållfasthet 
En jordarls skfu·hållfasthct (T ) kan uttryckas genom nedanstående samband.1
T1= c0 +G tg<p 0 

där Co = sann lrnhcsion, G = effektivt tryck (korntryck) på brottytan i fråga och 'l'o = 
(sann) inre friktionsvinkcl. 

Den smmf! lwhcsionen (c 0) beror av molekylära krafter melian jordpartiklarna. Den är 
därför beroende av jordartens lagringstälhet och kan (under vissa förutsättningar) si.i.gas 
vara en funktion av exempelvis portulet (e) dvs. c0 = f(e). 
Den (sanna) inre fril.tionsvinl.eln(ipo) uttrycker skilr- I 
hållfaslhetens beroende av effektiva trycket. 'Po är '<r 
inte en verklig materialkonstant. Den varierar för en Kohesion~-'<r·C•lTtg9i ;,, ande\[7 /<.:rgiven jordart bl. a. med dess fagringslälhct. f/10 kan il)C __

01tänkas uppdelad i en verklig sann inre frildionsvinkel ·, <rii,, ___ Friktions· 
rp'o och en del Å'P'o, som beror av JagringsHi.theten j.il~J--- 1To;t , ande\ 
och som Jean anses representera det inre arhete som cl.. 1- - - ua;tg~m lti i 9~<11 

orsalms av dilatans. Ofta lmllas dock rp 0 för sann T "i c:; ili 
inre friklionsvinkel. 
Fig. visar i princip hur sldirhållfaslheten (i det gene Pig. :53 
rella fallet, dvs. i kohesionära jordarter) uppbygges Principbild visande hur skärhåll
av en sann kohcsionsandel (co) och en smm frik fasthcten (•r) uppbygges av en 

sann kohesionsandcl (c0) och en
tionsandcl (Gtg,,.0). sann friklionsandel (otg,p0 ) samt 
I den praktiska tillilmpningcn användes inte para hur man i praktiken inom ett ak
metrarna Co och 'To för att uttrycka en kohesionär tuellt spänningsområde (U,-G~)knn
jordarts skiirhållfaslhet. .i\Ian anvämler där andra uttrycka rrmedelst parametrarna 
parametrar, som uttrycker jordartens sl;:enbara 1.o C och qi (skenbar kohesion resp. 
lwsion och skenbara frU.tio11svinJ.:cl gällande för ett skenbar friktionsvinkel)
visst provningsförfarande (parametrarna c och rp res
pektive C och qi, se :55 och fig.). 
Eflcrsom skärhållfaslheten är beroende av effekliva trycket, får portrycksiindringcn vid 
skjuvning (.6.u, se :52) direkt inverkan på skärhållfasthelcn, vilken då_ (liksom Au) blir 
beroende av dräncringsförhållandena under skjuvningen och såledc_s tidsberoende. D.~n 
skärlurnfaslhet som erhålles vid !ullsländigt dränerad sl{juvning benUmncs dränerad slmr
lu1llfaslhel, och den som erhålles vid odränerad skjuvning odränerad skärluJ.llfaslhel. Dessa 
hållfasthetcr representerar två gränsvärden, mellan vilka skärhållfastheten kan variera. 
Se även :55 och 17,1:21. 

Friktionsjordarters skärhållfasthet 
Hos jordarter som helt (eller praktiskt taget helt) saknar sann kohcsion upp
bygges skärhållfasthetcn enbart av friktion. De benärnnes därför friklionsjordarler 
eller icke kohesionära jordarter. Exempel på sådana är sten, grus, sand och mo. 
Förutom att de saknar kohcsion och därmed plasticitet (se : 25) karaktäriseras 
de i regel av stor vattengenomsläpplighet. 
Sambandet mellan ef[ekliul tryck på brottytan (G) och sk.iirhåll/aslhelen (.:1) åskådlig-
göres av fig. a. Linjerna / och l gäller för en och samma friktionsjordart i fast 
resp. löst lagrat tillstånd. Lagringstäth.etcn i en friktionsjordart varierar obetydligt 
med effektiva trycket, varför sambandet mellan .:1 och ä" är i stort sett rät-

t,,/
linjigt. För fast lagrade jordarter minskar dock ofta AG med ökat a. Sambandet 
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uttryckes enligt nedan medelst friktionsvinkeln 
<p 0, som i enlighet med fig. a för en given jord
art varierar med lagringslälhelen. 

-c, = 1:,a = atgq;o 
Friktionsvinkeln (<p0) varierar dessutom med bl. a. 
kornform och ojl.imnkornighel (se : 574). 
Den portrycksändring som tenderar att uppstå vid Fig. :54a 
skjuvning (se :52) utjämnas i friktionsjord vid alla Samband mellan skärhållfasthct 
normala belastningsfall prn.lctiskt taget omedelbart, (tJ) och effektivt tryck på brott
varför man i regel kan bortse från denna. Den drä ytan (ä) för en friktionsjordart i 
nerade sltärluWfaslhclen iir s<l:lunda i normala fall av fast (/) och lös lagring (l) 
görande för hu.II/aslhelen. Om så ej är fallet (såsom
vid snabb skjuvning av myclcct finlwrniga friktions-
jordartcr) måste hänsyn tas till porlrycksförändringcn i princip sUsom -vid det ofullständigt 
dränerade fallet vid kohesionära jordarter, se :55 (C = 0 ,j,= q, 0). 

Ett ytterlighetsfall diir den driinemde skärlltillfastheten saknar all betydelse illustreras 
av Iwicksandsfenomenet. Kornskeleltet hos en mycket löst lagrad, vattenmättad sand eller 
mo kan, då den skjuvas och/eller om den utsättes för skakningar, plötsligt falla sammrm, 
så att portryckct plöL'>ligt ölmr, vilket medför en lika plötslig minskning av eHcktiva 
trycket och därmed av skihhållfasthetcn. En sådan nedbrytning av kornskelettet lmn Cl\ 
katastrofala följder. Jordarten föl'lorar för en tid praktiskt taget all hMlfasthet och blir 
flytande. Fenomenet uppsti'ir i naturen fältast om sanden eller mon är exceptionellt löst 
lagrad (mycket kontraktant), om jordarten lir vattenmättad, om den belastade Jordarten 
har stor volym (försvårar dräneringen) och om skakningar förekommer (Hr 176: 11). 

Sambandet mellan skjuvspanning (t") och skjuvdefor-
malion (y) åskådliggöres av fig. b. Kurvan/ gäller 
för en friktionsjordart i fast lagring och kurvan Normoltryck-6' 
I för samma jordart i lös lagring. För bäda kur- \'t"r)r +------:,----,f 
vorna gäller samma effektiva tryck (a') på brott
ytan. Såsom framgår av kurvorna är, förutom att ('"r)i -1--c1--- ----,;;""'
skärhållfastheten vid fast lagring (r/)/ är större 
än vid lös lagring (.:1)z, skjuvmodulen genomgående 
större vid fast lagring än vid lös lagring. Vid fast 
lagring fär skjuvspänningen ett maximivärde (r )1,1
varefter den uppmätta skjuvspänningen vid fort-
satt deformation sjunker till samma värde (-r:/)l, 

y
som representerar skärl1å1lfastheten vid lös lagring. 

Pig. :MbSkillnaden mellan kurvorna beror på dilatans. Un
Sambn.nd melliln skjuvspänder skjuvningcns gång förändras lagringstätheten; ning ('r) och skjuvdeformalion

det fast lagrade materialet expanderar, medan det (y) för en friklionsjordart i 
löst lagrade materialet minskar i volym. Då skjuv fast (/) och lös lagring (1) 

spänningen nått värdet (-r:/)l, är lagringstätheten 
för både det ursprungliga fast lagrade och det löst lagrade materialet lika. Denna 
lagringstäthet benämnes jordartens kritiska lagringsli.ithct. Den kritiska lagrings
tätheten varierar med effektiva trycket [19}. 

:55 Kohesionära jordarters skärhållfasthet 
De jordarter, vars skärhållfasthet uppbygges av såväl kohesion som friktion, 
benämnes kohesionära jordarter. (Friktionsandelen kan i vissa exceptionellt hög
plastiska jordarter såsom bentonit vara praktiskt taget omärklig. Dessa jord
arter inräknas dock i denna grupp.) De kohesionåra jordarterna utmärkes till 
åtskillnad mot friktionsjordarterna av att de är plastiska (se :25) samt att de 
har liten vattengenomsläpplighet. Exempel på kohesionåra jordarter år lera, 
mjäla, gyttja och dy. De kohesionära jordarterna kan även innehålla viss mängd 
friktionsjord. De organiska jordarterna har ibland speciellahållfasthetsegenskaper, 
men räknas dock till de kohesionära. 
Hos lågplasliska material såsom mjäla uppbygges skärhållfastheten i regel till 
större delen av friktion, medan för högplastiska material såsom fet lera skärhåll
fastheten till övervägande del uppbygges av kohesion. De H\gplastiska, kohesionära 
jordarterna och de finkornigaste friktionsjordarterna brukar benämnas mellanjord
arter, medan övriga kohesionära jordarter brukar benämnas Iwhesionsjordarler. 
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De kohesionära jordarternas 
skärbålJfasthetsegemkaper be- r, 
lyses nedan av egenskaperna
för lera. 

l!verkonsoliderotA. Allmiint. 
Fig. a visar resultatet av en 
serie konsoliderade, d.ränerade 
(långsamma) och en serie kon
soliderade odränerade (snabba) 
skiirförsök (se :566) p å ett antal 
identiska lerprover. Proverna 
har konsoliderats för olika 
tryck iic, varefter såväl dräne
rade som odränerade skärför
sök utförts . Provningsförfaran -A<T +AIT 
det vid dränerad skjuvning +Allo-
kännetecknas av attdet effekti
va trycket p:'t brottytan är unge Fig. : 55a. Samband mellan skärh:'lllfasthet (T1) och kon
fär konstant underskjuvningen soliderings tryck (äc) vid dränerad (Tid) och odränerad 
och vid odränerad skjuvning (Tlu) skjuvning av lera av att totaltrycket pd brottytan 
iir ungefär konstant. De p,\ 
figuren angivna kurvoma Tid och Tlu visar dränernd respektive odränerad skärhållfasthet 
såsom funktion av konsolideringstryck (äc>· ;;co representerar provernas förkonsoliderings
tryck, varför kurvorna till höger om ;;co representerar normalkonsoliderad lera och kur
vorna till vänster om äeo representerar mer eller mindre överkonsoliderad lera. För normal
konsoliderad lera är som synes Tid alltid större än T111. Skillnaden förklaras av att normal
konsoliderad lera är kontraktant, vilket medför a tt ett porvaltenövertryck uppträder, 
som ej hinner utjämnas vid den odränerade skuvningen. Vid exempelvis den odränerade 
provning som utförts vid konsolideringstrycket äc, är porvattenövertrycket AuT. E ftersom 
t otala trycket är konstant, minskar eflektiva trycket med AuT och blir äc,, dvs. lika med 
det konsolideringstryck som vid dränerad skjuvning ger samma skärhållfasthet. Detta 
betraktelsesiitt är emellertid inte fullt korrekt, ef tersom den sanna kohesionsandelen inte 
iir lika stor i de båda fallen. 
I området som representerar överkonsoliderad lera skiir T1,,_- och Tläkurvorna varandra 
s:'t att T111 blir större än Tid för starkt överkonsoliderad lera. Förhållandet alt Tlu blir större 
iin Tid förklaras av alt den starkt överkonsoliderade leran iir dilatant och att sålunda 
AuT ökar effektiva trycket vid odränerad skjuvning. 
n. Skärhållrnsthet ,•Id iindrlnr, ov normnltrycket 
Om skjuvningen kombineras med en ökning eller en minskning av normaltrycket a, såsom 
oftast sker i verkliga fall, erhålles vid dränerad respektive odränerad skjuvning av provet
resultat enligt nedan. Provet Länkes konsoliderat för trycket äc, . 
11) Fullstiindlfl dränerlnr,. Vid dränerad (ldngsam) skjuvning har provet skiirhållfastheten 
(Tid) svarnndc mot punkt B på figuren. Ökas eller minskns normaltrycket med Aa så långsamt 
att porvallenövertrycket utjämnas under skjuvningen (dvs. Au - 0) blir ä - äc ±Aa. 
Tia svarar då mot punkterna C respektive D på figLLren. 1 

_ 

Tid kan således uttryckas som en funktion av ;;, vilket göres med hjälp av parametrarna c 
(skenbar koiles ion) och "q, (skenbar friklionsvinkel). För överkonsoliderad lera gäller olikn 
paramelrar för olika spänningsområden. För exempelvis det i Cig. v isade området gäller 
Tid = C1 + Ö tgip, - (i+ (a- 11) tgq'1 
För normalkonsolideracl lera är c"" O och q; = konst. - 'l'cd• som kan betraktas som en 
materialkonslant (spänningsökning förutsättes dock). Sålunda gäller 
Tid - ä tg,p - ä tgq,Cå 
h) Ofullstiin1lif1 dränel'inn. För belastningsfall som innebär ofullständig dränering under 
skjuvningen (lämligen långsam skjuvning) uttryckes skärbållfastheten såsom för det 
dränerade fallet, dvs. som en funktion av effektiva t rycket på brottytan medelst para-
metrarna c och q,. För att skärh:'tllfasthelen skall varn b esUimd, krävs i sådana fall en 
bestämning eller uppskattning av porvnltentrycket (u +Au). Beträffande Au se :52. 
Alltså blir 
TI - c+;;tg;;; = c + (a-u-Au)tg;p 

c) Innen driinerlng. Vid odränerad (hastio) skjuvn ina har provet en skärhållfasthet (T1,,_) 
som svarar mot punkt A i fig. Ökas eller minskas normalt rycket hastigt med Aa, ökar 
respektive minskar portrycket vid vattenmättad lera med samma viirde, Aua- Aa. Effektiva 
trycket ;; förblir därför oförändrat, liksom T1,,_. Skiirhållfaslheten representeras såle
d es av punkt A hur än skjuvningen utföres. Den odränerade skärh:'tJlfastheten (T ,,_)1
kan hos vallenmällacl lera b etraktas som en materialkonstant giillande för ell visst konsoli
deringslillstdnd. Alltså gäller 
TI- TIU 
För normalk-onsoliderad leta uttryckes den odränerade skärhållfasthetens ökning m ed 
konsoliderlngstryeket medelst tangenten för den skenbara friklionsvinkeln 'l'cu' dvs. 
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ATtu - Aäc tg,pcu • 
Den odränerade skärhållfasthetens beroende av konsolideringstrycket i normalkonsoli
derade jordlager uttryckes medelst det s. k. c/p-värdet, vilket motsvaras av tg,pcu· 
Vid icke vattenmättad lera ökar T/u med normaltrycket såsom exempelvis visas p:'t fig. : 566 e, 
emedan Au < AT, varigenom 7i ökar med Au - Aa-Au. T'":s beroende av normallrycket 
uttryckes, inom aktuellt spänningsområde, medelst parametrarna c och ,p, dvs. 
T/u = c+atg ,p 
eller, om portrycket bestämmes, medelst parametrarna coch q; enligt formeln 
Tfu ~ c+ (a-u-Au) tgip 
I tabell :55 visas hur de kohesionära jordarternas skärhållfasthet uttryckes för 
olika belastningsfall, vilka karaktäriseras au dräneringsförhål/andena under skjuu
ningen (under den tid skärspänningen är verksam). 
Tabell : 55 

Belastningsfall karak-1 Skärhållfasthetcn (T,) ut-täriscrat av följande Praktiska exempeldräneringslörhål- tryckes medelst 
landen I 

Fullständig Naturli ga slänters stabili- Parametrarna c och qi 
dränering tet (då snabba belast- T/ = T/d = c + a tgrp = 

ningsförändringar icke(Åu = 0) = c + (a-u) tgqiförekommer)
Se :52 och :53 

Långtidsstabilitetsproblem 
(utan snabba belastnings-
förändringar) 

Ofullständig Uppbyggande av en tät- Parametrarna c och qi 
dränering kärna till en jorddamm a, u och Äu förutsättes kända 

(av lågplastiskt material)(0<JÄuJ<JÄua+ r, = c+a tgqi = 
+ öu<1j) = c + (a - u - Åu) tgq; 
Se : 52 och :53 

1'al/enmäl/ade jordarter 
Upptagande av en till- Den odränerade skärhå/1/ast-
fällig schakt i lera. helen, "r1 
Snabb utfyllning av en T/ = T/u = C 
vägbank på lera. (r111:s ökning med konsolide-
Grundplatta på lera (innan 

ringstrycket uttryckes för nor-någon dränering inträffat). 
malkonsoliderat material me-

(Etappvis utfyllning av en delst rpcu:
vägbank på lera i korn-

ÅT/u = Åö'c tgrpcu> bination med vertikal-

tydlig dränering 
Ingen eller obe-

dränering) 

(Åu = Äua+ Äu<1) 
Se :52 och :53 Icke ual/enmällade jordarter 

Snabb uppbyggnad av en Parametrarna c och <p 
tätkärna till en jorclclamrn = c+ a tgrp ellerr1 = r111
(av relativt högplastiskt parametrarna c och qi
material) a, u och Äu förutsättes kända 

1:1 = = c+o= tgqi =r111 
= c + (a- u-Åu) tgqi 

Anm. Om den påförda skärspänningen !år kvarbliva för gott, utjämnas givetvis portrycket
och ett ursprungligen odränerat eller delvis dränerat belastningsfall övergår slutligen
till ett fullständigt dränerat. Beroende p:'t relationen mellan odränerad och dränerad skär
hållfasthet och om belastningsfallet innebär pålastning eller avlastning kan antingen
det odränerade elJer dränerade belastningsfallet vara dimensionerande. D:'t exempelvis en 
vägbank utfylles på normalkonsoliderad lera är alltid det odränerade belastningsfallet
dimensionerande, eftersom normalkonsoliderad leras odränerade skärhållfasthet är mindre 
än den dränerade och belastningsfallet innebär en pålastning av marken. Ofta kan det vara 
nödvändigt att undersöka stabiliteten vid olika dräneringsförhållanden (ifr 174: 23). 
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: 56 
: 561 

: 562 

En kohcsionär jordarts egenskaper vid skjuvning T 
förändras om jordarten slöres eller omröres, 
vilket belyses av exemplet här nedan. Fig. b <ru -
visar i princip sambandet mellan skjuvspänning (-r) Ostört 
och skjuvdeformalion (y) vid odränerad provning 
av tre lerprover. Proverna tänkes tagna från en 
och samma lera. Kurvan markerad ostört repre
senterar ett prov som tagits med stor omsorg och 
med en lämplig provtagningsanordning. Kurvan 
markerad stört representerar ett prov som tagits Tfuj/71-----=:::=:=====~

0
:m~,,:.,~

1 
- 0 

med en mindre lämplig provtagningsanordning 
och kurvan markerad omrört representerar ett 
prov som bearbetats, så att det blivit fullständigt r 

Pig. :55bomrört, innan det provats. Det ostörda provet 
Samband mellan skjuvspänninguppvisar den största skärhållfastheten (r/H) och 

(t") och skjuvdeformation (y) 
deformationerna som föregår brott är relativt små. för lerprov 
i\fod ökad grad av störning minskar skärhållfast-
heten och ökar deformationerna som föregår brott. Vid stora skjuvdeformationer 
blir skjuvspänningen för alla proverna lika med skärhållfastheten (-r/u) för det 
fullständigt omrörda provet. Av jämförelsen mellan de tre proverna framgår 
tydligt betydelsen au all såuill möjligt oslörda prover ulnylljas. 
Kvoten mellan ett ostört lerprovs odrånerade skärhållfasthet (r/u) och dess om
rörda odränerade skärhållfasthet (-r/u) benämnes sensitivitet (St), Sensitiviteten 
uttrycker sålunda hur mycket leran förlorar i hållfasthet vid omröring. Leror med 
stor sensitivitet (i regel > 50) benämnes kuickleror. 

Bestämning av skärhållfasthet 1201 
Olika bestämningsmetoder och deras användningsområden 
Såsom framgår av föregående avsnitt är en jordarts skärhållfasthet inte alltid en 
materialkonstant, utan skärhållfasthcten uttryckes ofta medelst vissa parametrar. 
I tabell : 561 visas de storheter som bestämmes för att i olika fall uttrycka en 
jordarts skärhållfasthet och de metoder som vanligen kommer till användning för 
bestämning av dessa. 

Tabell : 561 

Frik-
tions-Kohesionära jordarter

Bestämningsmetod jord-
arter 

T/ll s, tgrpcu C 'P C 'P A B 'Po 

Tryckförsök .......... X 
Konförsök ............ X X 
Vingborrförsök........ X X x' 
Treaxliga försök utan 
portrycksmätning ..... X X X X X 
D:o med portrycks-
mätning.............. X X X X 
Skärförsök ........... X X X X X X 

Storheterna definieras :52-:55. 

Tryckförsök 
Tryckförsök användes för bestämning av kohesionära jordarters odränerade skär
hållfaslhet. Ett cylindriskt jordprov utsättes för en enaxlig tryckspänning (o-1 ), 

1 c/p-värdet. 
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som ölcas till brott inträffar. Lämplig belastningshastighet motsvarar i regel en 
tid från försökets start till brott på ca 3 minuter. Den odränerade skärhållfastheten 
(-r/u) sättes lika med halva tryckspänningen vid brott a; . ,, , .. 
(se fig.). Dårest ingen bestämd brottpunkt erhålles på 1:fu~z sm <.O::, ar 

spännings-deformationslrnrvan, antas vanligen brott in a anger brottylans 

träffa vid 10 % hoptryclming av provet. !ulning, som bestäm· 
mes av sanna inreJ1åll/aslhelsbeslämningens Ullförlillighel (i vad avser håll
fri klionsvinkeln.fastheten direkt i marken) är i hög grad beroende av "' Vanligen sättes dockprovernas kvalitet (ifr fig. :55b), vilken bl. a. beror 

av provtagningsanordningens utformning. Trots den -r.... Vi ,u i 
approximation som göres, genom att ;: sättes lika med 

111 

halva tryckpåkänningen vid brott (se fig.), erhålles vid Fig. :562 
prover av god kvalitet knappast för höga värden på -,;tu· Samband mellan tryck

spänning (o-1 ) och odrä
Ofta erhålles däremot för låga värden, speciellt på prover nerad skärhållfaslhet 
som tagits från stora djup [211, [22]. ( T ru> vid tryckförsök 

: 563 Konförsök 
Konförsöket är en empirisk metod för bestämning av kohesionii.ra jordarters och främst 
leras odränerade skärhållfaslhel. Metoden har utexperimenterats av Statens järn
vägars geotekniska kommission 1914-22 [23], [24]. 

Tillvilgag,ångssätt 
Jordprovet som skall undersökas avskäres med en tunn )nd~• och ~kola rnr 

/,, avlusning uv imetalltråd, så att en jämn yta erhålles. En metallkon 
(olika typer, se nedan) placeras i en speciell hållare, så att r,,,·fi(H3,jwdortl 

dess spets nätt och jämt berör den plana provytan, varefter Prov- HJ·/2 (0 
den lösgöres från hål1aren och får sjunka ned i provet av 

y,cl70,H.. ~+7:,,;,"·~,~~-<7. St"' !//;sin egen vikt (fig. a). Nedsjunkningen avläses med hjälp 
av en skala och ett index. Med nedsjunkningen som 
ingångsvärde erhålles håUfasthetstalet (se nedan) ur upp Fig. :563a 
gjorda tabeller (se tabell :563). Konförsökcts princip 

IIålUasthctstal 
Hållfastb.etstalet är ett relalivvärde på den odränerade skärhåll/aslhelen, vilket in
fördes vid utexperimenteringen av konprovet. Man satte hållfasthetstalet = 10 
för en jordart med sådan konsistens, att nedsjunkningen av mellankonen (60 g 
vikt och 60° spetsvinkcl) var 10 mm. Hållfasthetstalet betecknas med Ila för 
ostört prov och med H 1 för fullständigt omrört prov. 

J{onty1icr 

a) spetsvinkel 60°, vikt 10 gram 
b) 60°, 60 
c) 30°, 100 
10 g konen användes endast vid ytterst lösa och vid omrörda prover, 60 g konen 
användes vid lösa prover och 100 g lwnen vid fasta och medelfasta prover. Inom 
ett övergångsområde användes både 60 och 100 g Irnnerna. Vilken eller vilka 
kontyper som skall användas, framgår av tabell :563. 

Samband mellan odränerail skiirhålUnsthet (-c/u) oeh hållfasthctstnl (Ila) 

7:/u = H3 /C 
Enligt försök av norrmannen SKAVEN I-IAuG är C = (32+0,073 Ha) m2/t. Värdet 
gäller norska, relativt grovkorniga leror. Enligt försök av Göteborgs hamnstyrelse 
gäller för göteborgsleror (vilka innehåller något organiskt material) 
C - (40+0,055 H,) m'/t 
Ofta räknar man med medeltalet av dessa två uttryck, sålunda 
C - (36+0,064 H,) m'/t, 
dock lägst C = 40 (se fig. b). -,;/u enligt sistnämnda samband lrnn även erhållas 
direkt ur fig. b. Vid mycket finkornig lera eller då leran innehåller organiskt 
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Tabell :563 över håll/astlwtslalel {H) som funktion av konens intryck {i) 

10 fl kon 60 u lrnn 100 u kon 

i I II I i I II I i I II mm mm mm i I II lm;,,I IImm 
5,2 

4 
6 
8 

10,0 
5,82 2 
5,42 4 
5,04 6 
4,71 8 

1,66 15,ol 0,70 
1,GO 2 0,67 
1 54 4 0,(;5
1;4s 6 0,63 
1,42 8 0,01 

5,g 
4 
6 
8 

36,9 10,0 10,00 15,0 
34,4 2 9,00 2 
32,2 4 9,25 4 
30,4 6 8,90 6 
28,4 8 8,55 8 

4,20 
4,05 
3,95 
3,80 
3,70 

1,4 1 D'"J() 
6 1 600 
81350 

7,0 104,0 
2 98,0 
4 02,5 
G 87,5 
8 83,0 

6,0 
2 
4 
6 
8 

4,42 11,0 
4,17 2 
3,94 4 
3,72 6 
3,52 8 

1,37 10,0 
1,3 2 2 
1,28 4 
1,24 6 
1,20 8 

0,59 
0,57 
0,56 
0,54 
0,52 

6,0 
2 
4 
0 
8 

26,7 11,0 
25,1 2 
23,5 4 
22,1 6 
20,7 8 

8,25 16,0 
7,95 2 
7,65 4 
7,40 6 
7,15 8 

3,00 
3 50 
s:40 
3,30 
3,20 

2,0 1140 
2 970 
4 827 
6 705 
8 007 

8,0 
2 
4 
6 
8 

785 
74'.5 
707 
67:4 
64,3 

7,0 
2 
4 
6 
8 

3,3 2 12,0 
3,14 2 
2,!JS 4 
2,84 6 
2,70 8 

1,16 17,0 
1,12 2 
1,09 4 
1,05 6 
1,02 8 

0,50 
0,49 
0,47 
0,46 
0,45 

7,0 
2 
4 
6 
8 

Hl,6 12,0 
18,6 2 
17,8 4 
1G,9 6 
16,2 8 

6,05 17,0 
6,70 2 
G,45 4 
6,25 6 
6,05 8 

3,10 
3,02 
2 94 
2:80 
2,78 

3,0 
2 
4 
6 
8 

526 0,0 
462 2 
400 4 
30a 6 
328 8 

01,4 
58,5 
55,8 
5'J 2 
50'.9 

8,0 
2 
4 
6 
8 

0,0 
2 
4 

gl 

2,57 13,0 0,98 18,0 0,43 
2,45 2 0,94 2 0,42 
2,34 4 0,91 4 0,41 
2,2,i 6 0,88 6 0,40 
2,14 8 0,85 8 0,30 

2,05 14,0 0,82 19,0 0,88 
1,90 2 0,80 2 0,37 
1,SS 4 0,77 4 0,36 
1,80 0 0,75 6 0,36 
1,73 8 0,72 8 0,35 

20,0 0,34 

8,0 
2 
4 
6 
8 

0,0 
2 
4 
6 
8 

15,4 13,0 
14,7 2 
14,0 4 
13,4 6 
12,8 8 

12,2 14,0 
11,7 2 
11.3 4 
10,8 6 
10,4 8 

5,85 18,0 
5 65 2 
5:50 4 
5,30 6 
5,10 8 

4,95 19,0 
4,80 2 
4,65 4 
4,50 6 
4,35 8 

20,0 

2,72 
205 
2:53 
2,52 
2,46 

2,40 
2,34 
2,27 
2,20 
2,H 

2,07 

4,0 
2 
4 
0 
8 

5,g 
-1 
6 
8 

6,0 
2 

2D5 10,0 
200 2 
241 4 
220 6 
203 8 

180 11,0 
178 2 
107 4 
158 0 
140 8 

140 12,0 
132 2 

48,8 
46,8 
44,9 
43,2 
41,5 

40,0 
38,5 
37,1 
35,7 
34,4 

33,2 
32,1 

4 124 4 31,0 
6 117 6 30,0 
8 110 8 29,0 

100 fJ kon oc·h 60 {I kon 

';; ~ Intryck av 60 g konen i mm .,.., e"
<>-><::c,.,,, 

3 ., ~e- 4,0 4,8 ·1,7 4,6] 4,5 4,41•1,:l 4,2 1,1 I4,0 I:i,o 1,.s I:i,1 3,6 3,5 3,,1 3,3 ,- 3,1 

0,0 99,11105 110 115 120 124 128 132 135 138 
2 80,2 94,9 100 105 101) 114 118 122 125 128 130 
4 S0,7 85,8 90,0 95,5 100 104 108 112 115 118 121 123 
G 78,0 82.8 87,4 91,7 95,6 99,6 103 100 101) 112 11·1 116 
8 71,1 75,5 79,8 84,0 87,9 91,0 05,3 9S,5 101 104 100 ,os 100 

7,0 63,9 60,1 73 2 77,0 S0,8 84,5 88,0 91,3 94,1 96,7 99,1 101 102 
2 57,7 62,5 67 ,1 70'.9 74,3 78,0 81,2 8-l,G 87,5 90,0 92,2 D4,2 96,0 07,1 
4 52,5 56,7 61,2 G5 3 68,0 719 75,5 78,4 81,5 84,1 86,4 88,2 D0,2 91,7 
6 47,0 51,8 55,7 59,9 G3:a 67,0 09'.3 73,1 75,7 78,6 80,9 83,0 84,G 8G,6 
8 47,4 51,1 54,8 58,6 61,9 65,1 67,8 70,8 73,2 75,9 77,9 70,8 81,3 

8,0 43,7 46,9 50,4 53,9 57,4 60,4 63,3 65,!) 68,G 70,9 73,3 75,1 76,9 
2 3!),8 43,4 46,4 49,8 53,0 56,2 58,9 61,7 64,1 6G,6 G8,7 70,8 72,7 74,0 
4 39,G 43,1 46,0 49,1 52,2 55,1 57 6 60,2 62,4 64,7 66,7 GS,5 70,2 
6 39,5 42,8 45,6 48 5 51,4 54,0 50'4 58 7 60,0 08,0 04,8 66,5 
8 39,3 42,4 45,1 48'.o 50,7 53,0 55:s 57:4 59,4 61,3 63,0 

0,0 39,2 42,1 44,7 47,4 40,!) 52,1 M,2 50,2 579 50,8 
2 39,0 41,0 44,3 46,D 49,1 U·~ 53,1 55 0 so'o 
4 38,9 41,6 44,0 46,3 48,5 ·" 52,2 ss:s w'.3 
G 38,8 41,4 43,6 45 9 47,9 49,G 514 52,8 
8 38,6 41,1 43,3 45'.4 47,3 49,0 50'.5 

10,0 38 5 40,0 43,0 45,0 46,8 48,4 
2 s3:4 40,7 42,7 44,6 46.3 För intryck av 60 g konen över 4,0 mm är denna 
4 38,3 40,5 42,4 44,2 kon ensam beslämmande. Om intrycken av 60 och0 38,2 40,3 42,1 
8 38,2 40,1 100 g konerna ger punkter till höger om och nedanför 

ovanstående tabell är 100 g konen ensam bestämmande.11,0 38,1 39,9 
2 38,0 
4 37,9 
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material (dvs. för högplastiska material), "e 
räknas med högre värde på C (och så ?0,60>---+- -!-----1---,i---J--=IC::,----160 
lunda lägre värde på •tu>· Några mera 
utförliga litteraturuppgifter om hur jord I 
artstypcn inverkar finns ej (se utred 1~ ~% 
ningar av HuLTIN och CALDENIUS [25], ~ l--+-+-,!;;L!--+---+-+----i---1 <.i 

[26]). I stort sett kan man räkna med ~ 0.201--1--"""1-~ --,--+--,-+---.20 I 
att den enligt fig. b erhållna odränerade 
skärhållfastheten skall multipliceras 
med koefficienten 0,8 vid gyttjig lera 100 200 300 
och med 0,6 vid gyttja och dy, dvs. -H/Jlttosllebl!II H, -

reduktionskoefficienten minskar med Fig. : 563b. Samband mellan hållfaslhctstal 
ökad plasticitet (större finlekstal eller (JJ,) och C-viirdc samt mellan h:\Hras lhets-
flytgräns). tal och odränerad skärhållfasthct (T/u) 

Finleks tal 
Finlekstalet F definieras som den vattenhalt (vikts-% av torrsubstansen), vid 
vilken hållfasthetstalet för fullständigt omrört prov (H1 ) är 10. F är ett ungefärligt 
mått på finhetsgraden hos materialet, därest detta helt och hållet består av 
mineralkorn. F kan även anses som en konsistensgräns. Den motsvarar då flyt
gränsen (wL). Värdet av F och wL är ungefär lika. Vid F > 80 (varvid lera i allmänhet 
innehåller organiskt material) brukar man räkna med högre värde på C (se ovan). 

Sensillvllet 
Sensitiviteten (St) motsvaras ungefär av Il-kvoten, H 3/H" ett i samband med 
konförsöket använt tal, som liksom sensitiviteten uttrycker vilken grad ett 
jordprov förlorar sin hållfasthet vid omröring (jfr :55). 

Inverkan av provets kvalitet 

Konförsöket är kalibrerat för prover tagna med en borr av en viss typ, som kan 
anses störa jordproverna till en viss grad. Kalibreringen gäller därför strängt taget 
endast för prover med motsvarande grad av störning. Om sålunda konförsök 
utföres på prover av mycket hög kvalitet (med liten störning) kan •t

11
-värden 

erhållas som är för stora [21 ], [22]. 

Ny tolkning 

Ett nytt sätt för tolkning av konförsöket har utprovats vid Statens geotekniska 
institut [27]. Därvid erhålles •tu ur följande samband: 

J(Q 
•tu=""'[i" 

där J( = en konstant, vars värde beror av konens spetsvinkel och typen av prov
tagare (graden av störning) 

Q = konens vikt c;:;).M 
i = konintrycket 

Vid praktisk användning av metoden erhålles •tu ur 
diagram eller tabell, som gäller aktuell spetsvinkel och 
provtagare. l 

w 
: 564 Vingborrförsök JVingborr användes för bestämning av kohesionära jord

arters odränerade skärhdllfasthel direkt i marken [21]. ~D-l 
(Laboratorieapparatur för undersökning av jordprover 
förekommer även.) En vingformig kropp (se fig.) ned
föres i marken och omvrides. En vridningshastighet som +ger brott ca 3 min efter provningens början är i regel Fig. : 564. Principen vid 
lämplig (jfr tryckförsök : 562). Ur det för omvridning vingborrförsök 
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erforderliga maximala momentet (.l\Imax) beräknas den odränerade skärhållfast
heten ('r

111
) enligt formeln i fig. Sensitiviteten (Sl) bestämmes genom förnyad 

mätning av momentet (JHmtn), sedan vingen omvridits, så att jordmaterialet om
rörts fullständigt (se fig.; beträffande St se : 55). 
S1 enligt vingborr- och konförsök överensstämmer ungefär då St< 10. Vid större 
Srvärden lämnar vingborren ofta för små värden på Sl. c/p-värdet (tg ffcu) kan 
bestämmas exempelvis genom provningar på olika nivåer i normalkonsoliderad 
homogen mark. 
Genom att vid vingborrförsök nftgon störning till följd av provtagning och trans
port av prover inte förekommer och genom att apparaturen utformats med tanke 
på att inte störa jordmaterialet, erhålles med denna metod i regel goda värden 
på. den odränerade skärhll.llfasthelen i marken. Se vidare kap. 178. 

: 565 Treaxliga försök [28] 
Treaxliga försök har mångsidig användning som framgår av tabell : 561. Försöken kräver 
dock omfattande apparatur och i regel specialutbildad laboratoricpcrsonal. 

a Konsoliderade, dränerade försök 

b. Konsoliderade, odränerade försök 

rr ~esp,if~
f:::.ud ~cr3yl0i

C. Odränerade försök 
äj~CT3•l::.0j-l::.Ud 

I (7 resp. if 
a;~0j+l::.C7i

Ii u 
S•rr3-U Öja0-3+6.Clj-U 

Fig. : 565, Principbild visande olika typer av treaxliga försök.,; = cffcktivl tryck (sti-cckade _ 
cirklar och envelopper). a = totaltryck (hcldragna cirklar och envelopper). 
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Provet, som är cylindriskt, omges av en gummihud och placeras i en tryckkammare, 
där det kan utsättas för ett allsidigt truck. Det belastas sedan till b1·ott, genom att det 
utsätts för ett enaxligt spiinningslillslwll. I viss apparatur finns möjlighet till mlilning 
av porlryc/wl i provet under försöket. Vid provning av friklionsjordartcr användes ibland 
ual.uum för åstadkommande av det allsidiga trycket. 'l'ryckkammare anvåndcs då ej, 
utan undertrycket åstadkommes direkt i provet. :Med treaxlig apparatur utföres olika 
typer av försöli'., såsom 1) lwnsoliderade, dränerade försök, 2) lwnsoliderade, odränerade 
försök och 3) odränerade försök (okonsolideradc). 

Konsolitleradc, driincradc försök 
Provet utsättes för ett allsidigt tryck (,;3) och tillåtes konsolidera för detta tryck {LWa-+ 0). 
Se fig. a. Därcflcr belastas provet till brott medelst ett enaxligt spänningstillskott 
(ila1), som påföres så långsamt, all porlrycket utjämnas efter Iland (Il = O). Hesultatet 
redovisas i form av :i\loens spänningscirk1ar för en serie försök, såsom visas på figurer,. 

Parametrarna Coch ,r; för aktuellt spänningsområde erhålles såsom visas pli. Hg. Vid frik
tionsjord motsvarar iji friktionsvinkeln 'Po• 

Konsoliderade, odriincrudo försök 
Provet utsättes för ett allsidigt lika tryck (11,) och tiUåtes konsolidera för detta tryck 
(illla-+0). Se fig. b. Därefter belastas provet under odränerade fUrlui.llandcn (u = ilud)
ti11 brott medelst elt enaxligt spänningstillskott (ila,). Resultalet redovisas i form av 
l\Iohrs spänningscirklar för en serie försök. Därest portrycket bestämts, kan även spännings
cirklarna och enveloppen gällande effektiva tryck uppritas och parametrarna C och p
bestämmas (se fig.). 
Anm. Om portrycket uppmätes, kan C och ';;i bestämmas även om viss dränering tillt\tes 
under provningen. 

Odriinerude förs/ik 
Provet utsättes för ett allsidigt lika tryck (110) och belastas därefter lill brott medelst ett 
enaxligt spänningstillskott (ila1) allt under odränerade förhdllanden (u = ilua +ilud)• Se 
fig. c. Resullalet redovisas medelst 1'Iohrs spänningscirklar, såsom visas på figuren. 
För exempelvis vattenmättad lera blir enveloppen Ull spi.inningscirklarna för totala tryck 
ungefär parallell med a-axeln, såsom visas pö. figuren, och försöksresultatet motsvarar 
dtl rcsullakt av ett vanligt enaxligt tryck.försök, medan för icke vattenmättade jordarter 
-rfu ökar med u. I det senare fallet erhålles parametrarna c och <p på sätt som visas i fig. 
: 566 e för skärförsök. 

: 566 Skärförsök 
Med skärförsök kan praktiskt taget alla de parametrar bestämmas som man kan beståm
ma med treaxliga försök (se tabell :561). Apparaturen är enkel och försöken lätta att utföra. 
Resultaten blir dock mindre tillförlitliga vid vissa odränerade försök. 
Vid box-sli:iirapparalen (se principskissen fig. a) inneslutes provet i en delad box, vars ena 
halva kan förskjtttas i förhållande till den andra. Provet Iran utsätlas för ett normaltryck
(u) och en skärspänning (-r). 
Vid skärapparaten, som visas på fig. b (typ SGI) [20], tillg{1r provningen på motsvarande 
sätt. Här är dock provet cylindriskt och dess cylindriska yta är omgiven av gummihud, 
som i sin tur omges av ett antal metallringar. Vid skärapparaten typ SGI finns viss möj
lighet att förhindra dränering av provet under ett försök, 
l\led skärapparnterna utföres motsvarande försök som med treaxlig apparatur, dvs. 1) 
J;onsolidermlc, dränerade försök, 2) lrnnsolfrlermle, odränerade fUrsiJk och 3) odränerade fiirsUJ... 
De båda sistniimnda försöken år dock (på grund av svt\righeten att förhindra dränering) 
svåra att genomföra på material med relativt hög vattengenomsläpplighet såsom mjäla. 

Konsolitlerude, driincrade försök 
Provet utsättes för ett normaltryck (u) och tillåtes konsolidera för detta tryck (iluu""70).
Se fig. c, Därcflcr skjuvas provet till brott medelst skjuvspänningen (-r), som pli.föres 
så lånysaml, all porlryekel utjämnas efter liand (u = O). Skärhållfast~eten (-r/d) redovisas 
för en serie försök som funktion av effektiva trycket på brotlytan (11 = u), varvid para
metrarna C och iji, för aktuellt spänningsområde, erhålles såsom visas på fig. 

Konsoliderade, odränerade försök 
Provet utsättes för ett normaltryck (u) och tillåtes konsolidera för delta tryck (illl,:r-+0). 
8e fig, d. Därefter skjuvas provet under odränerade [Urluillanden (u = Au-r) till brott 
medelst skjuvspänningen (-r). Den odränerade skärhåUfastheten (-r u) redovisas för en serie1
försök som funktion av konsolideringslrycket (Ge = u). cp erhålles såsom visas på figuren
i det normalkonsoliderade fältet. cu 

Odränerade försök 
Provet utsättes för ett normaltryck(,;) och skjuvas till brott medelst skjuvspänningen (t), 
allt under odränerade [Urlzållanden (u = ilu11 +ilu-r)• Se fig, e. Den odränerade skärhåll
fastheten (-r11) redovisas för en serie försök som funktion av totala trycket på brott
ytan(u). För de fall då -r1u ökar med u (såsom i det visade exemplet) erhålles parametrarna 
c och <p såsom visas i fig. (Vid vattenmättad lera blil' -r ungefär konstant och oberoende

1av G såsom i fig. :565 c). u 
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Q , 

C. Konsoliderade, dränerade !örsök 

IT c-o. 
'[ ~?: 

~ ll =O Anm. i!Ji . <i'cd = 
IT = s,:,0 (vid friktionsjord) 

d. Konsoliderade, odränerade försök 

e. Odränerade försök 

IT 

(T 

Fig. :566. Principbild visande två typer av skärapparater (a och b) samt olika t yper av 
skär!örsök (c-e). u = effektivt tryck. 'äc = konsolideringstryck. a = total t ryck 

: 57 Numeriska värden på vissa storheter och parametrar 
: 571 Odränerad skärhållfasthet <•ru> 

•tu varierar från praktiskt t aget noll i exempelvis y t skiktet på lersediment, som 
aldrig blivit uttorkade, till mer än 5 t/m2 i exempelvis ett lerlagers torrskorpa. 
En viss fastän mycket osäker bedömning av 'tu kan erhållas medelst vik/sondering 
(se kap. 178). Sondbelastningen påverkas nämligen förutom av •tu vid sondspetsen 
även bl. a . av mantelmotståndet och jordartens sensitivitet (St) , I tabell : 571 
visas en mycket ungefärlig relation mellan sondbclastning och 'tu avseende lera 
med normal sensitivit et och normalt borrdj up . Vid stora borrdjup ökar givet
vis sondbelastningen på grund av det ökade mantelmotståndet. 

Tabell : 571 

SondmotståndLerans fasthet ,s:, 'tu
kg t/m•I I 

Lös ... .. ......... ... . . . 0, 5, 15, 25 <1 
H alvfast . .. .. . . . ...... . . 50, 75 1-2,5 
Fast . .. ....... .. ........ 100, 100+vrid ning >2,5 
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: 572 

: 573 

: 574 

: 6 
: 61 

Sensitivitet (S,) s, 
Normala svenska leror. . . . . . . . . . . . . . . . . R:f 10 
Torrskorpclcror ....................... . < 5 
Kvick.leror (t. ex. urlakade marina leror) .. > 50 

tog,'" (~·värdet) 

Ett lagbundet samband synes råda mellan tg <f!cu och jordartens plasticitetsegen
skaper [27], {29}, [30]. tg'Pcu varierar mellan ca 0,1 för lågplasliska material och ca 
0,6 för högplastiska material. 
Ytterligare statistisk bearbetning av provningsresultat erfordras för att verifiera 
sambandets giltighetsområdc. 

Inre friktionsvinkel (q,,) (jfr 173: 72) 
Runda korn, Kantiga korn,

<po varierar bl. a. med jordartens lag Lagrings- jämnkornig oji.imnkornig
ringsläthel, de enskilda mineralkornens täthet gradering gradCring
form och jordartens kornslorleksfördel
ning. Pasl lagring, kantiga korn och 

2s 0 34°stor ojämnkornighct ger stora frik Lös .... · I 
Fast ...... 35° 4G 0 

tionsvinklur. 
Typiska vården på <p0 för rno och 
sand mligt TEnzAom [18} är angivna 
i vidstående tabell. 
Friktionsvinkclns beroende av lag >Jt,,~ mN~1 ,1 c,," V KOQ!ifOTIM · 

ringståthet, kornform och ojämnkor I ,.1,.c,:,(016».tn,·; e~,, f,,; 40 q • nu11c~ 
2 w,:ir;1 c,,s 11~ 10 HTI• ll~lVnUti% + ' nighet belyses vidare av fig., sorn åler 3 HK HK • fl~LVHlltlG~1•:.& S~liO 10 

ger provningsresultalet på Lio typjord 50°· e,1r1,~·-~ 1011hWAWiO) ~ 1,1 K • K~JHl6~ 
~ l's:lL~l1~~'1D 1m 

arter [31}. <p 0 har vid dessa provningar 6 li~US ll~ 
7 \lilU'IS~liD HKbesUimls medelst treaxliga försök vid a r;1;oous won;s~o iv,1n:;l i 

ett sidotryck av 1,0 kg/cm2• S G'.D'IO~'•D K 

En friktionsjordarts lagringståthet & 115"}"2mc_,c~rn~,~~rn-r-'---'~~,+'1.,e/:?:" 

kan ungefärligen bedömas medelst 
viklsondering. Vid exempelvis viktson
dcring i mo och sand under normala 
förhållanden (normalt bornljup och 
normal mantelfriktion) gäller ungefär 
följande samband mellan lagringståt
het och sondmotstånd. 

Sondmotstånd 
Lrigrings- SjunkningBelastningtäthet per 25 halvakg varv, m 

l\:Iycket lös. ~ 100 -
Lös ....... 100 >0,7 
Normal .... 100 0,7-0,2 100°/4 

Fast ....... 100 <0,2 

rp 0 för ett material i lös lagring är Fig. :574 Friktionsvinkelns beroende av lrig~ 
ungefär lika med rasvinkeln för mate ringstäthet, lrnrnrorm och ojämnkornigh~l (Cu) 
rialet i torrt tillstånd, då detta var enligt treaxliga försök på tio olika represen-

tativa jordarter (u, = 1,0 11:g/cm~)samt uthålles i en hög. 

Vattengenomsläpplighet 
Allmänt (Se även kap. 148) 
Vattengenomsläppligheten eller permeabiliteten (k) definieras enligt DARCYS lag 
(148:51) som den vattenmiingd per tidsenhet, som per ytenhet genomströmmar 
ett skikt vid gradienten 1. Dimensionen blir då exempelvis cm/s. Ibland (se :45) 
uttryckes tryckfallet i kg/cm2 per cm. Dimensionen blir då cm4jkg s. I praktiken 
uttryckes k i olika enheter såsom cm/s, 111/s och cm/h. Darcys lag gäller för laminär 
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: 62 

: 621 

: 622 

: 7 
: 71 

strömning, vilket normalt är fallet i jord. Vid grovkorniga jordarter och stora 
gradienter kan dock strömningen bli turbulent [32]. Beträffande typiska värden 
p å k se kap. 148. 

Bestämning av vattengenomsläppligheten [41, [33] 
k kan bestämmas såväl på laboratoriet (i s. k . permeameter) som medelst fältmetoder. 
Laboratoriemetoderna omfattar försök med konstant tryckhöjd och försök med 
fallande tryckhöjd . På laboratoriet kan k för finkorniga jordarter såsom lera även 
bestämmas indirekt genom beräkning ur resultatet av ett kompressionsförsök 
(se :45). I fält bestämmes genomsnittligt k genom pumpförsök eller konstgjord 
infiltrering (se kap. 148). 

Försök med konstant tryckhöjd 
Ett cylindriskt prov med arean A (cm2) och höjden h (cm) utsättes för ett yttre 
vattentryck H (cm). Den genomströmmande vattenmängden Q (cm3) under tiden 
t (s) bestämmes. le erhålles enligt nedan. 

le= t~~ (cm/s) 

Bestämningen försvåras av luftblåsor i slangar och prov. Det använda vattnet 
brukar man befria från luft genom vakuumkokning. Ibland använder man ett 
speciellt luftfilter [34] . 

Försök med fallande tryckhöjd 
Ett cylindriskt prov med arean A (cm2) och höjden h (cm) utsättes för trycket 
av en vattenpelare i ett rör med inre arean a (cm•). Det genomströmmande vattnet 
kan ledas till en behållare med bräddavlopp. Den fallande tryckhöjden H (cm) 
observeras som funktion av tiden (t). Ur två avläsningar på tryckhöjd H 1 och H 2 
och motsvarande tider 11 och 12 erhålles k enligt nedan. 

le= ha In ~ 
A (l2 - t 1) h2 

Liknande svårigheter på grund av luftblåsor som vid försök med konstant tryck
höjd förefinns. 

Kapillaritet, krympning och svällning 
Kapillär stighöjd orr 144: 122) 

En jordarts porer kan jämföras med ett system av kapillärrör, vilket v isserligen är 
mycket komplicerat, men i vilket vattnet stiger kapillärt beroende på vattnets 
ytspänning i meniskerna (jfr kap. 144). Kontaktvinkeln mellan menisken och ett 
mineralkorn v id maximal buktning av menisken är ca 0°, dvs. ungefär densamma 
som vid systemet vatten-glas. Vattnets ytspänning varierar endast obetydligt 
med temperaturen inom det för jordarterna aktuella temperaturområdet. Den 
maximala kapillära slighöjden eller kapillariteten i mineraljordarter beror därför 
huvudsakligen end ast av porernas storlek. För en given jordart varierar porernas 
storlek och därmed även kapillariteten med jordartens lagringstäthet. 
För rena fraktioner (se : 231), dvs. jämnkorniga material, anger BESKOW [35] 
följande genom försök funna samband mellan kapillär stighöjd hc (cm) och korn
storlek d (cm). 

0,60 (v·d f" . k I f h 0,53 )hc = d 1 s ans rnrn orm c = d 
Sambandet gäller relativt stor lagringstäthet och strängt taget endast för korn 
av samma form som de vid försöken använda. 

För naturliga jordarter anger TERZAGHI [19] följande samband mellan kapillär 
slighöjd hc (cm), e/fektiva kornstorleken d 10 (cm) (se: 38) och portal e (se :34). 

C 
hc = - -

ed10 
där C varierar mellan 0, 1 och 0,5 beroende på kornens form och renhet. Genom att 
portalet in~år, tas i denna formel hänsyn till lagringstätheten. 
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För naturliga jordarter anger Beskow {35] följande värden på kapillariteten. 

Kapillaritet (hc) 
Jordart 

Lös lagring Fast lagringI 
Grovsand ............ 3-12 cm 4-15 cm 
l\:leUansand ........... 10-35 cm 12-50 cm 
Grovmo .............. 30-200 cm 40-350 cm 
Finmo ............... 1,5-5 m 2,5-8 m 
IVljäla .•........••••.. 4-10 m 6-12 m 
Lera ................. > 8 m >10 m 

Den kapillära stighöjdcn utgör i jord inte en skarp gräns, utan representeras av 
en zon, där rnättningsgraden (se :35) successivt avtar från 100 % till ett lägre 
värde [36] (ifr 148 : 1). 
Kapillariteten bestämmes för finkorniga jordarter vanligen medelst en av Beskow 
utarbetad metod [35], [36] i ens. k. kapillarimeler, i vilken man mäter det maximala 
undertryck som kan appliceras på ena sidan av ett vattenmättat prov, utan att 
luft suges igenom provet. Den på detta sätt bestämda kapillariteten, den passiva 
kapillariteten, är i homogen jord praktiskt taget lika med den aktiva kapillariteten, 
dvs. den som erhålles om vattnet får stiga i jorden. 

: 72 Kapillär strömning (ifr 144:22) 
Vattnets kapillära strömning, både når det gäller måttningsgränsens stigning och 
uppsugningen av vatten till en uttorlmingsyta, följer lagarna för vattnets ström
ning i jord (se kap. 148). Gradienten besliimmes av den verksamma kapillärspän
ningen, vars rnaximivi.irde (vid fullt utbildade menisker) motsvaras av kapillari
teten (se kap. 176). Vid uttorkning av kompressibla 
jordarter såsom leror kompliceras förhållandet av 180 
att kapillärspänningen (undertrycket i por-vattnet) 
orsakar en motsvarande tryckspänning i korn

160 
' ]~ 

skelettet, som därvid komprimeras, varvid såväl 14o-~- ,!g
I 

l ~ 
lrnpillariteten som permeabiliteten förändras (jfr ~ ~ j i 

~ ~ 
I"~o-=- " -='" krympning och svällning, : 73). " 

lVlällningsgränsen stiger på en viss Lid olika högt i 0 5tighöjd~olika jordarter. Fig. visar stigningen på ett dygn tfopilloriletnåeltdu n 
och kapillariteten (den slulliga stighöjden) i olika 
jordarter enligt undersökningar av ATTERBERG och 0
BESKOW, gållande humusfria mineraljordarter. För 
de i figuren visade grovkorniga jordarterna har 0 

J 

stigningen på ett dygn praktiskt taget nått slut \ 

värdena (kapillariteten), medan för de finkorniga 0 

jordarterna endast en bråkdel av slutvärdena upp ~,/ '~ 
nåtts. Den maximala stigningen på ett dygn sker 
i finmo. ~rtikeldiometer i mm 

I finmo och grovmjäla uppsuges vid normalt grund Fig. :72. I{apillaritet och stig
höjd under ett dygn. Ur Svenvattenstånd (1-3 m under markytan) även den ska Jordbrukets bok: •Avdik-

största vattenmängden per tidsenhet till en uttork ning och bevattningi av 
ningsyta [35]. S. NILSSON 

73 Krympning och svällning 
Kapillärspänningen (undertryclrnt i porvattnet) orsakar en motsvarande tryck
spänning i kornskelettet. Eftersom både kapillariteten (den maximala kapillär
spänningen) och kompressibilitetcn ökar med ett jordmaterials finkornighet, 
krymper en kohesionär jordart avsevårt vid uttorkning, till åtskillnad mot en 
frfä.tionsj ordart. 
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::'.l[elmnikcn vid ullorlming av exempelvis lera m{1 \'olyrn
illustreras av fig. Kurvorna i fig. a Yisar sambandet A,5
mellan effckliva truckcl (ct) och cll lerprovs volym 
(motsvarande en e-i:r-lutrva vid ett komprcssions
försök, se :43) samt sambandet mellan 11olum och "ji-•·
maximal Jmpilliirspiinnina (E). I{ ökar då pwwt 
komprimeras på grund av att dess porer då blir ~----~-
mindre. Pig. b visar sambandet mellan provet.~ vo
lym och vikt vid torkning. Pig. c visar schematiskt C 

meniskernas form samt portruckel (u) och effel.tiva 
trycket (ä) i ett snitt genom provet vid olika stadier Korntrytk {IT) \}~ V, v,u
av uttorlmingsprocesscn. Mc, kopillihplhning lKI 

Cl,--- PO,tryCn,d-0Cn-kc-;.n.-·Stadium A. Ett lerprov är i exempelvis en ödomcter -' M~ni~k~r.:,'5tadiurn tryck ('7 J i ett $n',Hkonsoliderat för trycket ;:j motsvarnndc punkt A i !orm g~nom ~it provfig. n. Portryckct 11 = O. Provets vikt och volym 
rnotsvnrar punkt A i fig. b. Någon menisk är inle 
utbildad. Tryckfördelningen i ett snitt genom provet A 
framgår av fig. c (inverkan av kornens och por
vattnets egenvikt försummas). 

S!udium n. Provet utlas ur ödomclern. Det vill där
vid svälla, men menisker ulhiklas med en buktning ~ "__[[l_, 
tillräckligt stor för alt kapill!irspiinningen kan 
hindra provets svällning. "jj förblir därför i stort selt 
oförändrat (viss omlagring av spänningarna sker, d:\ 7K:'ju ä måste bli lika i alla riktningar) och -u = ,5'. 
Provet måste giYctvis svålla n:'tgol förntt meniskerna 
skall kunna utbildas. Bortsett från omlagringen av 
spänningarna måste därför ö' sjunka n{tgot. Den i 
anspråk lngna kapillärs11i.inningen år endast en 
del av den maximnla vid lagringsliitheten i fn'iga
(se fig. a). Pig. :73 

Krympningsförlo11pct i lera 
Studium r.. P01·vatten antas avdunsta l{mgsamt
från provets yta. l\Ieniskerna lmklas dän·id mera 
iin i stadium B, lmpilllirspiinningen ökar och 1wovet komprim('ras (krymper) på 
samma si.itt som om en belastning skulle ha påförts i ödomelern. Provet år fortfarande 
helt vattenmällat, varför sambandet mellan dess vikt och Yolym vid krympningen är 
råtlinigt (i samhöriga metriska enheter motsvaras volymminslmingen av viktminskningen).
Den i ans1m1k taf(rnt kapillilrspänningcn är forlfarandc mindre än den maximala vid 
lagringsUilheten i fråga. Portryckct hinner in!c utjämnas efter hand i hela provet, utnn 
år störst (minst negath-t) i provets mitt, varför en strömning av porvalten äger rum mot 
provets yta. Undertrycket i porvattnet motsvaras av samma tryck i kornskelettet (-u = a). 

Sludlum D = ln·ympuriinscu. Kl'ympni11gen har fortskridit så långt, all den i anspr[1k 
tagna kapillårsplinningen motsvarar kapillarilcten vid lagringslälhelen i fr:iga. i\Icniskcrna 
år fullt utbildade och -u = a = I{. Vid fortsatt uttorkning bryter meniskerna igenom 
provets yta och drar :.ig in i provet. Prov('tS färg skiflnr dU från en mörk färgton till en 
ljus. Volymminskning('n lmr frmn till dettn öµ;onblick direkt motsvarals av viklminslmingcn.
Vid fortsatt uttorkning förblir emellertid Yolymen ungdiir konstant, medan vikten minskar, 
tills slutligen allt pot·vatten avg:Ht. Sladium D bcni.imncs krympgrlinsen och definieras 
avvattenhalten (ms) vid detla ögonblick. Om således punkt E i fig. b representerar 
provets vikt efter torkning vid en temperatur av 105 "C, så år 

I finkorniga jordarter kan kapillärspänningarna bli mycket stora. Värden på det 
ekvivalenta konsolideringstrycket av mer än 20 kg/cm~ har uppmätts [37]. En 
finkornig jordart som uttorkat helt eller delvis blir därför fast. Den kan sägas 
vara överkonsoliderad för ett tryck motsvarande det största effektiva trycket 
som kapillärspänningarna orsakat. Torrskorpan i exempelvis lerjordar bildas till 
stor del genom detta fenomen. I finkorniga friktionsjordarter orsakar en verksam 
kapillärspänning en märkbar skenbar kohesion i jordarten. 

Om kapillärspänningen i exempelvis ett helt eller delvis ultorkat lerprov upp~ 
hävs, genom att vattnet tillföres provet, sväller detta. Svällningen blir mindre än 
krympningen (jfr avlastning vid ett kompressionsförsök, : 43). 

På grund av krympning och svällning kan för byggnadsverk sk.adliga markrörelser 
uppkomma, speciellt om kapillärspänningen verkar djupt i marken genom t. ex. 
rötterna av träd (se kap. 175:45). 
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Kap. 172, SPÄNNINGAR OCH DEFORMATIONER I MARK 
Av civilingenjör OLOF SAHLBEilG1 

: 1 Inledning 
:2 Spänningar av jordmassans egenvikt och av vattentryck 
: 3 Spänningar och deformationer under en marklast 
:4 Svängningsrörelse i jord 

Litteratur 
Ilänvisninu 
Hållfasthetslärans grunder ....................................... kap. 151 

Inledning 
Orientering och hänvisningar 
Spänningar och deformationer i en jordmassa beräknas vanligen med utgångs~ 
punkt från plasticitctsteorin eller clasticitctstcorin (se kap. 151). 
Spänningar beräknade enligt clasticitctsteorin nyttjas bl. a. vid uppskattning av 
sättningar (se kap. 175), jordtryck (se kap. 173) och koutakttryckets fördelning 
under grundplaltor (se :33). l\Iarkcns elastiska deformationer är sällan dimen
sionerande. I lösa jordarter är de av undcrordnnd betydelse jämfört med sättningar 
på grund av exempelvis jordpartiklarnas omlagring vid skakningar eller av kon
solidering (se kap. 175), och i berg och fastare jordarter är de av mycket ringa 
storleksordning. 
Plasticitetsteorin användes vid bestämning av brottillståndet i jord och behandlas 
i kap. 173 och 17•1. 
Detta kapitel beskriver förhållandena i en jordmassa betraktad som ett elastiskt 
medium, då dess spännings- och deformationstillståncl med betryggande marginal 
är skilt från brottillståndet. rid tillämpning av elaslicilctsleorin måste man alltid 
beakta olikheterna mellan teorins idealelaslisf;a materialmodell och jordmassans verk
liga uppbyggnad som ett kornskelett med luft- eller vattenfyllda porer. 

Beteckningar 
Beträffande beteclmingar, se 171: 1. 

Spänningar av jorclmassans egenvikt och av vattentryck 
Hydrostatiskt tillstånd (Jfr 1n :52) 

Beträffande ym, yw och y' se 171 : 3. 
Egenviktsspänningarna i en jordmassa åskädliggöres här för sand men kan ut
sträckas att gålla jordarter med mera komplicerade strukturer, t. ex. lera. 
På bottnen av en behållare med enbart sand upp till höjden h (fig. a) verkar 
vertikalspänningen a = yh och på nivån z vertikalspänningen a = yz 
Spänningen a år summan per ytenhet av kornens vertikala kontaktkrafter i an
liggningen med behållarens botten (fig. b) 
resp. på nivån z. ') 

Om behållaren fylls med vatten till nivån l l ·ITZd·.· .. ·. -,··.,_,: ')",:·: h 
;r.: ......,Löver sandlagret (fig. e) verkar p:5. bottnen 

vertikalspånningen 

a = Ymh+ywt (1) 

eller då Ym = y'+Yw Fig. :21 a~c 

a = y'h+yw(h+l) (2) 

Vid en vattenmättad jordmassa benämnes spänningen a totaltrycket. Det är sam
mansatt av dels den via kornkontakterna till bottnen överförda vertikalspån
ningen, korntryck.el eller effektiva trycket y'h, och dels det hydrostatiska trycket, 

1 I första upplagan var kapitlet utarbetat av civilingenjör BEnNT JAKonsoN. 
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porlryckel yw(h+l), som verkar på hela bottenytan, eftersom kornkontakterna 
betraktas som punktformiga. Betecknas effektiva trycket med ä (=y'lz) och por
trycket med u [=yw(h+t)] erhålles 

a-a+u 00 
I portrycket u kan även ingå kapillärt tryck (171 : 7), poröver
tryck vid belastning (175: 43) samt strömningstryck (: 22). ! ::.:::,.:::.::: T 
Effektiva trycket ä brukar bcslämmas ur de vanligen direkt 
givna storheterna a och u. Som exempel härpå härleds egcn " 
viktsspänningarna i ett vattenmättat prov med sand (fig. d) i I 
en kapillarimcter (se 171 :71). Sandprovets kapillära stighöjd 
(se 171 :71) förutsättes vara större än nivåskillnaden Jz mellan 
sandens överyta och den fria, lägre vattenytan, se ovan. På Fig. : 21 d 
nivån z är 
a = Ymz = y'z+ywz och u = -yw(/1-z) (kapillärt tryck= negativt portryck) 

·.· ä = a-u = y'z+rwz+rw(h-z) = y'z+rwh (4) 

I fig. e anges uttryck på a, ä och u i grundvattenförande mark. 

Nivå I a ll ä= a-uI I 
0 0 0 0 

0-1 yz, 0 yz1 
\ --··f·{ yl!,1 yh1 \ Kapillär stighöjd {_;vh2 

2yhl +rwh2 HG.,.y 
1-2 yh1+ymzz -y,v(hz-=z) yh1+r,J1)l+y'z2 

u2 yh1 +rn/12 0 yh1+Y11/1z 

2-3 yh1+Ymh:i+ Yw=a yhl +rmh2+r'z3 

+r,,?a 
33 yh1+Ymh2+ Ywha yh1+Ymhz+y'ha 

+rn/13 
..F1g. :21 e. Spänningar och 11ortryck 1 Jorden vHl grundvattenyta och kapillär uppsugning 

Avvikelser från den hydrostatiska tryckförclelningen i porvattnet kan förekomma 
bl. a. vid grundvattenströmning och vid portrycksä.ndring i samband med belast
ning av vattenmättade jordarter (se : 22 resp. 171: 52 och 175: 43). 

En ändring i grundvattennivån innebär en belast
ningsändring och medför en ändring av effektiva 
trycket (se 175:45). En sänkning av grundvatten
ytan från mark.ytan till djupet b.h i ett sandlager 
(fig. f) med försumbar kapillär stighöjd framkallar 
följande ändringar i effektiva trycket a. Fig. : 21 f 
a. På djupet ;; < b.h blir ökningen 

!!.B - yz-y'z - (y-y')z (5) 
b. På djupet => b.h erhålles Ah 

l!,u - yM+y'(z-M)-y'z - (y-y')M (6) ..,L
I ett konsoliderat lerlager med sänkningen b.h mindre 
än Irnpillära stighöjden blir ändringen av effektiva z Lero 
trycket följande (se fig. g). 

a. På djupet z<b.h blir kornlrycksökningcn sedan 
full konsolidering skett [ se ekv. ( 4) J 
b."ä = r'z+ywb.h-y'z = Ywb.h (7) Fig. :21 g 
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b. På djupet z>ö.h erhålles 

t;_;j - Ymt>.h+y'(z-!;.h)-y'z - YwM (8) 

En höjning av grundvattenytan ger analogt motsvarande minskning av effektiva 
trycket a. 

: 22 Hydrodynamiskt tillstånd (ifr 17•1: 122 och 177: 2) 

I ett sandprov, som genomströmmas av vatten, avviker portrycket från det hydro
statiska trycket till följd av uppträdande strömningstryck. Vid en demonstra
tionsanordning enligt fig. a, där h hålles Irnnstant, blir totaltrycket på nivån z 
enligt : 21 

(1) 

Under förutsättning att DAncYs lag (se 148 :51) ,I'.,= 1 
gäller, blir portrycket 

u, - r,v<z+t+hz) - Yw<z+t)+y,j, f (2) 

Eftersom effektiva trycket Gz = az.-u blir 

(3) 

Här representerar första termen effektiva trycket Pig. : 22 a 
förorsakat av sandens egen vikt och andra ter-
men det i detta fall uppåtriktade strömningslrycket. Om strömningstrycket blir 
lika med eller större än effektiva trycket, lyftes och uppluckras sanden (jfr 
174: 722). Detta instabila tillstånd nås, när gradienten ~ den kritiska gradienten 

11;:= ",T· som inträffar när Uz= 0 enligt ekv. (3). 

Således blir 

h1;: y'-:=e
l -Yw 

Vid lös sand är 
1i' F>::J 1,0. 

(4) 
V.y. 

G.v_y. 

hl
-) 

' I 
Vid nedåtriktad strömning blir h nega
tivt och ett tillskott erhålles i effektiva 
trycket. Pig. :22b 

En jordmassa utsättes för hydrodynamisk påverkan bl. a. i samband med schakt
ning och länsning i grundvattenförande jord eller vid uppdämning mot vatten
genomsläpplig jord. 

Försöksanordningen i fig. a motsvaras av schaktstadict enligt fig. b, där tryck
skillnaden ywh till följd av sandens strömningsmotståncl utjämnas linjärt i sand
lagret mellan sponterna. I detta fall förutsättes lagret under sanden ha tillräckligt 
hög vattengenomsläpplighet relativt sanden för att uppströmmande vatten skall 
kunna tillföras sandlagrets underkant utan tryckfall. I fig. b visas även a, a och 
u mellan sponterna. 
Ofta är strönmingsförhållandena mer komplicerade än för det i fig. b visade fallet. 
Vattnet strömmar längs krökta banor och inom strömfältet varierar portrycket 
såväl i djup- som sidled. Dess variation kan illustreras av ett strömnät, samman
satt av strömlinjer och däremot vinkelräta linjer, ekvipotentiallinjer. De senare 
sammanfattar punkter med samma stighöjd (se fig. c). Nätet kan ofta med till
fredsställande noggrannhet bestämmas grafiskt med utgångspunkt från givna 
ström- och ekvipotentiallinjer vid bl. a. vattenytor och begränsningsytor samt vill
koret att ström- och ekvipotentiallinjer alltid är vinkelräta mot varandra. Genom 
upprepad passning kan man erhålla ett strömnät, som uppfyller givna villkor. 
Se bl.a. [l] (jfr även 148:54 och 174:722). 
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: 3 
: 31 

: 32 

r-
' (-
h 

l 09 

0.1 0,8 
l O,'/. 

0.3 0,7 
1 
•0.4 ~:i 

Fig.:22c 

Fig. c visar strömnätet kring en spontad schaktgrop i ett valtenförande sandlager 
underlagrat av ett icke genomsläppligt material. I fig. c betecknar t,lu det av 
strömningstryckct orsakade tillskottet i portrycket. .6.a varierar längs strörnlinjcrnu 
och är konstant längs ekvipotcntiallinjerna. l\Icd i fig. c angivna beteckningar 
erhålles följande uttryck för uppträdande spånningar: 

Vertikal- Omedelbart till vänster Omedelbart till höger om spantenspänning om spantenI 
Portryck u u = ywz1 +Ll.u = u?+tlu u = ywz2 -(ywll-tlu) = ug-

-(ywh-D,.u) 

Totaltryck a G1 = YmZ1 = (y'+yw)=1 Gz = yt-!-rmz2 = yt+(y'+yw)Za 

EfTektivt tryck Ö\= y'z1 -.6,u = ä7-flu ä2 = yl+y'=2 +(ywh-tlu) = 
ä = a-u = ag +(ywh-~u) 

Diagrammen i fig. c visar fördelningen av u och a omedelbart till vänster och till 
höger om spanten. Beträffande jordtryck mot spontcn se fig. 173: S. 

Spänningar och deformationer under en marklast 
Allmänt 
Krafterna från en marklast övcl'föres direkt till jordmassans kornskelett utom i 
finkorniga vattenmättade jordar med låg permeabilitet, där normalspänningarna i 
ett begynnelseskede upptas av porvattnet för att med tiden successivt överföras 
till kornskelettet (se 175:43). 
Spänningar och elastiska deformationer orsakade av marklasten uppskattas van
ligen under förutsättningen att marken betraktas som en elastisk halvrymd, dvs. 
ett elastiskt medium med oändlig utsträckning i plan och mot djupet. Under 
samma villkor kan spänningarna av jordens egenvikt enligt superpositionsprincipen 
adderas till dem av marklasten. 

Idealelastisk undergrund och verklig 
Den idealelastiska halvrymden kan betraktas som en matematisk material
modell uppbyggd på förutsättningarna att materialet är homogent och isotropt 
samt kan uppta dragspänningar. 
Berg- och jordmaterial uppfyller oftast ej dessa förutsättningar. Emellertid kan 
en vanligen acceptabel uppskattning av spänningarna och deformationerna göras 
med hjälp av de samband,. som gäller för idealelastiska material. 
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Praktiskt användbara värden på E anges i kap. »Betongbeläggningar. i huvuddel 3. 
I sand varierar E med bl. a. packningsgraden samt vertikal- och horisontaltrycket 
i marken (se (2] och [3]). Värdet på v (se 151: 35) kan vid okonsoliderat ko
hesionsmaterial sättas lika med 1/ 1 , om man utgår från totalstycken, och i övrigt 
lika med 1/ 3• 

: 33 Kontakttryck 
: 331 Styv grundplatta 

Kontakttrycke~ mellan ett böjstyvt funda
ment och en idealelastisk halvrymd kan an
ges matematiskt (4]. Fördelningar för cen
triskt och excentriskt belastat fundament 
visas i fig . a och b. Beräkningsmässigt er
hålles en oändligt storkantspänning. I verklig
heten motsvaras detta av en lokal plastisk 

Fig. : 331 a och b zon invid kanten med en omfördelning av 
Kontakttryck vid idealelastisktspänningarna som följd. material 

CJ 01. -~ , 
. ~{i1111 11-LJ=, y

t-81 -t .r--82 ---,j- ,I 

Fig. :331 c-e Fig. :331 f 
Kontakttryck vid vattenmättad kohesionsjord (t. ex. Kontakttryck vid 

lera och mjäla) vid korttidsbelastning friktionsmaterial 

I t. ex. vattenmättad kohesionsjord når kanttrycket ett ändligt värde och kontakt
trycket fördelas enligt fig. c. En ökad fundamentbredd eller grundläggning under 

markytan medför att kontakttrycket vid samma medeltryck ( q0 = ~) blir j ämnare 

fördelat (fig. d och e). 

Vid friklionsjord sker en avsevärd omfördelning. Nära brottlasten gäller fördel
ningen enligt A och vid normalt tillåten last den enligt B i fig. f. 

: 332 Böjlig grundplatta 

Kontakttrycket under en mycket böjlig grundplatta är fördelat på samma sätt som 
den verkande lasten. Under exempelvis en fylld oljecistern med horisontell bot
ten av tunn plåt är kontakttrycket konstant. 

Kontakttryckets fördelning under grundplatta med viss styvhet blir beroende av 
plattans deformation under den överförda lasten. Vid en byggnad med hel botten
platta uppkommer koncentrationer i kontakttrycket vid bärande väggar och 
pelare. Metoder för beräkning av kontakttryckets fördelning anges i : 37. 

: 333 Bankfyllnad 

I kontaktytan mellan en bankkropp och under
laget verkar dels en vertikalspänning, dels en 
mot närmaste släntfot riktad skärspänning T 

(se fig.). Vertikalspänningen az kan approxima
tivt sättas lika med v ikten av ovanförliggande 
bankmassa. Skärspänningen beaktas vanligen Fig. :333. Kontakttryck (uz) och 
endast v id behandling av brottlaster. skärspänning (T) under bankfyllnad 

: 334 Praktisk beräkning av kontakttryck under grundplattor 
Vid beräkning av elastiska spänningar och deformationer i jorden under en grund
platta räknar man vid centrisk och excentrisk belastning vanligen med rätlinjigt 
fördelat kontakttryck. 
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: 34 
: 341 

: 342 

: 343 

172: 3 

Denna schematiska tryckfördelning tillämpas i allmänhet även vid dimensionering 
av grundplalla. 
Noggrannare bestämning av lryckfördelningen kan vid böjliga grundplattor utföras 
med hjälp av teorin för balkar på elastiskt underlag (Se :37. Jfr även [5].) 

Spänningar och deformationer i jorden under en böjlig marklast 
Allmänt 
Formlerna i :342-:346, som ger det av marklasten orsakade spänningstillskottet 
i underlaget, förutsätter elastiskt material, oändligt djup och ingen eller mycket 
böjlig grundplatta. 
Där förhållandena påtagligt avviker från elasticitetsteorins förutsättningar, kan 
vertikalspänningar och sättningar i en del fall uppskattas på grundval av enkla 
antaganden om lastspridning (: 36). 

Punktlast [6] 
Spänningar. I en godtycklig punkt under lastens anbringningspunkt (fig. a), är 
enligt BousslNESQ 

3 3 
1 

a .. = QR" cos cx; ar= ..,_QR" [s sin2 o:: coscc-(1-2v) ----].., 2n ~ ,<,JT, • 1 +coso:: 

Q( 1) 3Q .•at = 12)v coso::- - -- ; -r = R" smo:: cos·o:-( -
2n R2 1 +coso:: 2n ~ 

az. och -r kan omskrivas till 
Q r 

T = Cl.. -• zGz= 0,48 z'[l+(ff]'1' resp. 
Geometriska orten för lika 
stora yärdcn på Gz. (iso Q 

barer, ntryckbubblori) ut
göres av äggskalsformadc 
ytor (fig. b). 'rR 
Deformationer. Vertikala de. <li 
formationen Coch horison < 

tala deformationen ; i en r, / -< 
z > C

godtycklig punkt under en 
punktlast erhålles enligt Fig. :342 a Pig. :342 b 
Boussincsq ur 

Q(1+,,)
i; = 2rrRE [2(1-v)+cos'a] 

Sjunlrningen Co i en punkt på halvrymdens överyta är 

i;,=!]_ (1-v') 
nr E 

Linjelast 
Vertikal linjelast (fig. a) 

2p 4 2p . 2 " 
Clz = :nz cos o::; ax= 1tZ sm o:: cos·o::; 

2pv cos2 o:: 2p . 
ay = ~--- -r = - sina: cos 3 a 

nz n,z 

Under ändpunkten av en långsträckt 
linjelast är spänningarna hälften så stora. 

Horisontal linjelast (fig. b) 

2p . 3
Gz = nz smo: cos i:x 

Fig. :343 n Fig. : 343 b 

43 



172: 3 Avd. 17, GEOTEKNIK 

: 344 Långsträckta ytlaster (laststrimlor) 

/----L-,8----,C 

Q 

0,05q 

0,1 

Isobarer för O"z __J Isobarer för (Tz 

Fig. :3H a Fig. :3,M, b 

a. Strimla med jämnt fördelad last (fig. a) 

"' "' 
a~ = <J.. I(sin 17. coso:+a); a _ Cj_I (-sino:cosa-j-a);.l:-;-c. " ., Fig. :3H c 

"• 

., 
b. Strimla med lrianguliir last (r1g. b) 

2q 2qz
a_--B-[,x+,'l(B-x)); ,--(a-{J) 

- n nB 

c. Bank.last. 

Spänningarna i en godlycklig punkt under en banklast, fig. c, erhålles som 
skillnaden mellan spänningarna under två triangellaster. 

:345 Regelbundet avgränsade ytlaster 
a. Rektangulär yllast. 

Under ett hörn är vcrtilrnlspänningen a= = qli, där 11 crht11les ur fig. a. 

Under en godtycklig punkt A (se fig. a) blir spänningen fr{111 lasten på ytan 
DEPI lika med 

Gz= aACEG+aABlH-aACDH-aABFG 

Sjunkningcn under ett J1örn vid elastisk halvrymd erhålles ur fig. : 353 b för 
H = oo. 

o,,l--~--

°" - --~-1~-+--+--=-~ 
! :.,4 :r 

0 0 4 56789l() 30 50& 

Fig. :3•15 a. Vcrlilml normalspänning under ett hörn av en rektanguliir lastyla
med jiinmt fördelad fast (enligt Boussi:-msq) 
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b. Cirkulär yllasl rlY, 
Under medelpunktcn(fig. b) är vertikalspänningen 
a::. = q(1-cos3 a} och sjunkningen 

1-v2 
Öc = qD~ 

2(1-v')
Under kanten är '51. = qD --E--, n, 

Beträffande a
2

, se även fig. :361 b 

Isobarer för CTz 

Pig. : 34.5 b 
:346 Oregelbundet avgränsade ytlaster 

Vertikalspänningen i en punkt under en oregelbundet avgränsad, böjlig laslyta 
med jämnt utbredd last kan beräknas med hjälp av NEWMARKS influcnsnät [4], 
ett radiellt rutnät, di.ir rutorna är avpassade sol alt lasten inom en ruta ger ett 
bestämt tillskott, t. ex. 0,001q, åt verlikalspänningcn i en punkt under rut
nätets mcdelpunkl. Data för dess uppritandc, om tillskollct per ruta är 0,001 q, 
anges i fig. a. 

~•OM 

J;JlU 

2.011 

0 M 

Varje ruta motsvorar 
ett tillskott 
6.uz:0,00lq på djupet 
OM under punkten 0 

Fig. ;3,113 a. NEW:'l!ARKS inf!uensnål Fig. : 346 b 
för D.a;: = 0,001 q 

En beräkning av az på djupetdunder en punkt A på lastytan i fig. b utföres på 
följande sätt (obs. varje ruta motsvarar här tillskottet ~a.::=0,004 q): 

1. Lastytan uppritas i sådan skala, att djupet d blir lika stort som nätets jäm~ 
förelsesträcka o:i\l. 

2. Nätets centrum placeras över A och antalet (n) av lastytan täckta rutor räknas. 

3. Vertikalspänningen blir då 

a= = n • 0,004q 

Vid beräkning av az på olika djup uppritas lastytan i motsvarande skalor. 
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: 35 
: 351 

: 352 

: 353 

: 354 

Spänningar och deformationer i jorden i speciella fall 
Allmänt (Jfr : 341) 
Spänningarna och deformationerna i ett elastiskt material kan, förutom för de 
i : 3,1 angivna fallen, beräknas för bl. a. nedan angivna fall. 

6Punkt- eller linjelast angripande under markytan I I ID/,
Spänningarna under en punktlast (Q) Linjelast-, Punktlast ./ 

~-angripande i ett häl i halvrymden eller ~ !PJ 1/QJf-

en böjlig linjelast (p) i en slits kan an
ges matematiskt.med utgångspunktfrån 2 

I 

formlerna i : 342 och : 343. Därvid in / 

_v_ -sättes i stället för det verkliga djupet 
z under angreppsnivån ett förstorat o,,o 1,2 1,4 1,6 1,8 .ill1 
djup u 1z (sc[4J). Faktorn x 1 anges i fig. 

Pig. :352 

Punkt- linje- eller rektangulär ytlast på underlag av begränsad tjocklek 

Berälmingsprincipen är vid punkt
eller linjelast analog den i : 352. ,:;
I formlerna för spänningar under I ~ 

punkllasl (:342) och böjlig linjelast /' 
(: 343) insättes ett reducerat djup ¼-5 X 
:i:: 2z i stället för det verkliga djupetz, " '~ ~1/i- -
Värdet på Y. 2 anges i fig. a (se [4]). -

:;J! 1/
För böjlig reklangulär yllasl är I 
markytans vertikalrörelse under f _l~I -0,'22 

ett hörn åA = 1/: 12 enligt STEIN A,,_)- "-+'-T 
BRENNER [7]. 12 för V= 0,3 er Ihålles ur fig. b. /4 

'Il !:,-lffilil.~·
o,, H , 'I 

I, 

•~ w ' r 
~å,,.M.J.f-12 

o,, .012t-t-v-1-t--1 
f--8---f 

1L....a:::..,'1.__J__J j 

Spänningar i jorden under böjstyva fundament 

0,7 0,9 1,0 Jt'2 0 

0 ' 3 ' 5 

I 
6 

I 
7 

I I 
H 

Pig. : 353 a Fig. :353 b 
i\Iarkytans vertikalrörelse (öa) under 
ett hörn av en rekt:mguJär lastyta 

För en elastisk halvrymd gäller vid medel
trycket q0 = Q/A följande 

a. Långsträckt fundament (se fig.) 

Under fundamentets mitt är 

a_ = 2 
q0 sina(2-sin2 a:) 

. " a 
b. Cirkulärt fundament o; 
Under medelpunkten är u, 

Pig. :354az = ~ sin2 a(3-2 sin2 a) och ax=~ sin4 oc 
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: 355 Sättningar under böjstyva fundament 

Vid böjstyva fundament är sättningen konstant in
om hela lastytan. Kontakttrycket blir då ojämnt för
delat (se : 34), vilket medför en komplicerad sättnings
beräkning. Emellertid är enligt VAN I-!AMME [8] sätt
ningarna i vissa punkter på lastytan oberoende av 
kontakttryckets fördelning. Det böjstyva fundamen
tets sättning kan således beräknas med utgångspunkt 
från sättningen i sådana punkter (*lrnrakUiristiska 

OnKaroktöristisk punktpunkter))) hos en motsvarande böjlig marklast med 
Fig. :355konstant kontakttryck (se: 34). Läget av den karak Läget av karaktäristiska

täristislrn punkten vid olika fundament anges i fig. punkten, där sättningarna 
år lika stora för btijliga 
som för slyvagrundplattor 

: 36 överslagsmetoder 
: 361 Grundplattor på eller omedelbart under markytan 

1fan kan göra en snabb uppskattning av vertikalspän
ningen under exempelvis ett långsträckt fundament 
genom att anta att influensvolymen i marken begrän
sas av ytor i lutningen 2: 1 från fundamentets under
kant (se fig. a). 

Approximativ tryckfördelFrån likheterna Q = qB = azBz =az ( B+2 i) ning: i jorden under lung
sträckt gnmdplalla 

erhålles a = _q_
% z 

1+n 
Antagandet ger en felaktig bild av spännings
fördelningen i horisontell led men en godtagbar ,f ' sådan i vertikal led längs marklastens sym-
metrilinjer. I fig. b jämföres fördelningen av az 
under en cirkulär ytlast beräknat enligt elasti
citetsteorin (se :345 b) och enligt ovanstående 
princip. 
Beräkningsmetoden kan nyttjas vid överslags
beräkningar av vertikalspänningar. Vidare kan 'la
den ge nöjaktiga värden på az vid skiktad la 5 U,_l_ _L_ _j__L____J 

gerföljd eller eljest där E-modu1en i marken o; 
varierar. 0,2q r:-:::s.._1--t=""'"-"::-,.C'-----j 

Etosticitetsteorin 

:362 Grupp av mantelbärande pålar 4 ,jR 5 

Enligt TEnzAGHI [9] kan spänningsfördelningen Fig. :361 b. Jämförelse mellan
under en grupp mantelbärande pålar beräknas tryekfördelningcn enligt clastici
analogt : 361 med en tgrundlåggningsniv:h i på tctstcorin (BoussINESQ) och enligt 

approximativ metod enligt fig. a larnas undre tredjedelspunkt (se fig.). för cirkulär ytlast 

: 37 Balkar och plattor på elastiskt underlag 
Snittkrafter och deformationer i konstruktioner, t. ex. balkar 
och plattor vilande på ett elastiskt underlag, beräknas ibland 
med hjälp av antagandet att kvoten k mellan kontakttrycket 
q och den elastiska sättningen y i undergrunden är konstant 

dvs.k=Cf... 
y 

Se vidare 162: 62 och kap. »Betongbeläggningani huvuddel 3. Fig. :362 
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Tidigare har man betraktat k som en ren jordkonstant oberoende av kontakt
ytans dimensioner och konstruktionens styvhet. Av avsnitt : 33 och : 34 samt 
kap. ~Betongbeläggningar» framgår eme1Iertid att y influeras ej enbart av kon
takttrycket i den aktuella punkten utan även av kontakttrycket i närliggande 
punkter vid ett elastiskt underlag. 

Det är för nårvarande omöjligt att bestiimma ett k-värde korrekt. I kap. *Be
tongbeläggningar~ anges praktiskt användbara h-värden. I kap. 162 och *Betong
beläggningar» anges statiska beräkningsmetoder för balkar resp. plattor på elas
tiskt underlag. 

I 175: 5 anges metoder för uppskattning av hur sättningarna vid kompression av 
jordlagcr beror av byggnadens styvhet. 

: 4 Svängningsrörelse i jord 
Om en fast kropp vilande på marken utsättes för en slöt kommer den och en del av under
liggande jordmassa i svängning. Den framkallade svängningsrörelsen utgör cgcnsviing
ningcn för det sviingandc systemet. Svångningcns frekvens beror bl. a. aY den fasta krop
pens storlek och den 11tiserlmdc jordmassans claslislm egenskaper. 

Xr impulsen rcgcllmndct återkommande, t. ex. genom att den fasta kroppen kontinuerligt 
påverkas av en vibrationsgivarc, underlmstas systemet påtvungna svängningar. Ju mera 
den pålvungna svängningens frekvens närmar sig frekvensen för cgcnsvi.ingningcn, desto 
större blir den resulterande svi.ingningcns amplitud. Sammanfaller frekvenserna u/1p
kommcr rcsomms. Se vidare avsnitt :5 och litlcralur [3,1]-(41] i kap. 141. Se även ,1J. 

S:mdmaterial. Under exempelvis en vibrator pi\ sand komprimeras sanden. Storleken av 
den komprimerade zonen beror pä bl. a. s,·ängningens amplilml och frekvens och sandens 
paclmingsgrad innan komprimeringen påbörjades (jfr 175 :3 och kap. ,Fyllning och paclming 
av jor<h i lmvudclel 5). I friktionsmaterial är verlmingszonen för vihralionsgivarc på mark
ytan begränsad. Större verkningszoner förekommer vanligen endast Yid pålningar och 
spriingningar, d{t sättningarna även p{1 !ungt håll kan uppg{t till betydande viirden. 
Komprimeringen resulterar vid löst lagracl sand i en s1iltning hos markytan, som - för 
frekvenser mellan 0,5 och 1,5 gånger cgensviingningsfrekvcnscn - kan uppg{1 till bely
dandc vården. 

Vatteumiittml !injortl. Om vatlcnmiitlad finjord pMörcs en svängningsrörelse fortplantas 
denna till en mycket stor jordvolym. Som regel kan man dock bortse fn\n sättningar på 
grund av vibrationer. 
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: 7 Beräkningsdata 
:8 Jord tryck mot olika stötlkonstruklioner 
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: 1 Inledning 
Beträffande beteckningar se 111: 416 och 171: 1. 
:\Iot en stödvägg utövar en kornig eller en kohesiv massa ett sidotryck. Oavsett om 
materialet är jord eller något annat bcnämncs sidotrycket här jordlryck. Jord trycket 
bestämmes normalt fråmst av det vertikala korntrycket och stödkonstrnktionens 
rörelse. Vid vattenmiittaC. jord verkar ett vattentryck jämsides med jordlrycket. 
I vissa malei-ial kan jordtryck uppkomma till följd av tjiilning eller fuklsvällning. 
Det jordtryck, som beror av jordmassans egenvikt eller av lasten ovanpå massan, 
kan beräknas eller åtminstone uppskattas. Jordtryck till följd av ljnlning eller 
fuktsvällning är inte möjliga att beräkna men kan ofta undyikas eller kontrolleras. 
!r[ed hänsyn till osäkerheten beträffande jordtryckets storlek bör man som regel 
kontrollera konstruktionen för såväl ett högsta som lägsta sannolikt värde. 

: 2 Jordtryckstyper.· Samband mellan jordtryck och rörelse 
Jordtryckets art och storlek beror i hög grad av det deformalionsliJlstånd stöd
väggens rörelse framkallar inom elen anliggande jordmassan (se fig. 8). 

I jorden under en horisontell, obelastad markyta antas som regel ett horisontalt 
tryck, det s. k. vilojordtrycket, råda. :i\fot en styv, oeftergivlig, vertikal stödYägg 
förutsättes som regel likaledes vilotryck. Xr väggen eftergivlig, så alt den vrider 
sig kring sin underkant i riktning från jordmassan, minskar jordtryeket på grund av 
att skärspänningarna i jorden ökar vid jord- s{+J sH p 
massans rörelse och vill motverka dess utglid- m 
ning. Vid en viss vridning är hållfastheten : .. 'Jj' ,_,,
fullt utnyttjad, och ett gränstryck erhålles, 
aktiva trycket, som ej minskar även om vrid-
ningen (rörelsen) fortsättes. Vrider sig väggen 
kring sin underkant mot jordmassan, ökar 
regelmässigt jordtrycket utöver vilovärdet /l 
och uppnår ett övre gränsvärde, passiva s (+) VllggroreJse s{-)
trycket, som ej ökar vid fortsatt vridning. 

Fig. :2. Samband mellan jordtr:vck (P)Samspelet mellan rörelse och jordtryck visas och väggrörelse när väggen vrider sig
i princip i fig. kring sin underkant. 

I första upplagan var kapitlet utarbetat av civilingenjör I3mtNT JAiwnsoN 

,1--909319 

1 
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173: 3-4 Avd. 17. GEOTEKNIK 

Aktivt och passivt jordtryck erhålles även om den styva väggen parallellförflyttas 
från resp. mot jordmassan. Likartade förhållanden uppträder vid lutande markyta 
och stödvägg. I alla de nämnda fal en ökar jordtryckets intensitet i princip rätlinjigt 
med djupet under markytan. 
Vid gränstrycken befinner sig jordmassan i plastiskt stadium. Storleken av er
forderlig väggrörelse för uppnående av gränstryck antydes i början av avsnitten 
:52-:55. 
Vrider sig en styv, vertikal stödvägg kring sin överkant, erhålles gränstryck av 
ungefär samma totala storlek som vid renodlat aktivt resp. passivt jordtryck. En 
sådan rörelse medför emellertid, att jordmassan närmast markytan kvarstår i 
thalvelastiskh stadium, medan den omkring stödväggens nederända befinner sig i 
plastiskt stadium. Detta medför, att tryckfördelningen ej blir triangulär (jfr fig. : 8) . 
Om stödkonstruktionen är böjlig, sammansättes dess rörelser dels av förskjutningen 
av konstruktionen som helhet betraktad och dels av konstruktionens utböjning. I 
dylika fall - t . ex. vid järnsponter-uppträderen komplicerad växelverkan mellan 
rörelse och jordtryck. På grund härav kan jordtryckets storlek och fördelning 
beräknas endast i vissa fall (jfr : 82). 
Om stödväggen och anliggande jordmassa ej rör sig sinsemellan, antas jordtrycket 
ofta riktat vinkelrätt mot väggen. I annat fall uppkommer - om väggen ej är 
glatt - en tangentialkraft i väggytan, varvid jordtrycket angriper snett mot 
ytan. Även jordtryckets storlek ändras. 

: 3 Beräkningsprinciper 
Gängse metoder för beräkning av jordtryck anknyter direkt till de i början av : 2 
nämnda enkla jordtrycksfallen (se vidare :4, :5 och :6). 
Ett antal speciella metoder har utarbetats för böjliga stödväggar (se : 8), oftast 
med utgångspunkt från de enkla jordtrycksfallen. 
En allmän beräkningsmetod med speciella förtjänster vid komplicerade fall har an
getts av BRINCH HANSEN [1]. Den är baserad på plasticitetsteorin och möjliggör 
en direkt beräkning av jordtryckets resultant och i många fall även dess fördelning. 
För dess tillämpning krävs, att stödväggens rörelse är tillräcklig för att fram
kalla brottzoner och glidytor i anliggande jordmassa. 

:4 Vilojordtryck 
Vilojordtryckets intensitet kan teoretiskt härledas ur elasticitetsteorin. Insättes i 
ekv. (1) i 151: 37 sx = 0, ax = ay = p 0 blir på djupet z vilojordtryckets horisontella 
intensitet (p0) lika med 

1 
Po=m _ 1 az (1) 

där az = vertikaltrycket i jorden och m = Poissons tal= ~ (se 172: 32). 
V 

~ "1~r-,.,.,,.,,,.,,,,.,..,,,..'l,.,o.o,,,6nvr..y
o/ L____J 

z Vilotrycl( ger,p•p0 +Pw·0,55·0.6z+l,Oz•l,33z

D Aktivt tryck ger,p~PA+A,•I.Sz-2·1,5•1,6z-3,0 

På djup z•Jl,lm blirp'~ p

D 
Pos· 0,45·1,9·1.0 • 0,86 t/m2 

Poc0.86•0,45·1.2-4.0· 3,02 t;m2 

p~·4,0·1,0• 4,0 ttm2 
Pc •3.02•4,0·7.0t/m2 

F ig. :4. Exempel på beriikning av vilojordtryck mot oeftergivlig, slyv källarvägg vid frik
tionsmaterial (fig. a) och mot kulvert vid kohesionsmaterial (fig. b) 
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Kap, 173, Jordtryck 

För en jordmassa kan uttrycket skrivas 
(2)Po = Koä 

där ä betecknar el/ekliva verlikaltryckel (se 172:21) och K.0 jordlryckskocffici
entcn för vilotryck. 
I en jordmassa med korntrycket direkt proportionellt mot djupet under över
ytan, blir vilotrycket triangulärt fördelat. Vilotryckets resultant (P0) blir då 
lika med 

p = I( äh = J(. yh~ 
0 0 2 0 2 

Enligt utförda jordtrycksförsök med sandmaterial ligger 1(0-värdena vanligen 
mellan 0,35 och 0,55. Normalt rålrnar man med K 0 = 0,45 för friktionsmaterial. 
Vibrering av jordmassa intill orubblig stödviigg kan ge högre K 0-värden. 
I lera ligger 1{

0
-värdet vanligen mellan 0,4 och 0,75 [2]. För normalkonsoliderade 

leror antas 1(
0 
~ 0,55. I lera kan dock vilotryckets intensitet givetvis ej vara mindre 

än det aktiva tryckets intensitet enligt: 54. 

: 5 Aktivt och passivt jordtryck (gränstryck) 
: 51 Allmänt 

Vid de renodlade fallen för aktivt och passivt tryck enligt: 2 befinner sig jordmassan 
närmast stöclväggen i brottsstadium. Brottzonen kan från beräkningssynpunkt 
anses vara avgränsad från den övriga jordmassan genom en plan eller en buktig 
glidyta från stödväggens underkant till markytan. Man föresUiller sig att brott
stadiet karaktäriseras av en begynnande utglidning (eller inåtpressning) av hela 
brottzonen. Jordmaterialets ski.irhällfasthet förutsättes då helt vara tagen i anspråk 
för att motverka rörelsen. 
Vid en godtycklig glidyta kan för brottzonen uppsli.illas en jämviktsekvalion, 
som ger jordtryckets resultant (se exempelvis fig. :522 a). Vid en viss kritisk glidyta 
erhålles ett extremvärde på resultanten, vilket motsvarar gränstrycket. Beräk
ningsprincipen angass på 1770-talet av CouLo;-.rn och bildar grundvalen för den 
klassiska fordlryckslcorin. 
Glitlytans form. Den buktiga glidytan motsvarar biist såväl teori som verklighet. 
Den beråkningsrni.issigt sett bekvämare plana glidytan kan med godtagbar fel
marginal användas vid de flesta aktiva fall och vid vissa passiva fall. Närmare 
regler hårför anges i : 52-: 55. 
Griinstryck i olika jol'dnrntcrial. I\Ied utgångspunkt frän jordmaterialets egenskaper 
i brottstadiet behandlar den klassiska jordlrycksteorin tre slags jordmaterial, 
nämligen friklionsmaterial (r/ = ä tgq;), kohesionsrnatcria1 (r/ = c) samt material 
med samverkande friktion och kohcsion (r/ = c+a tgip). Denna indelning svarar 
mot vissa belastnings- och dräneringstillslånd i jorden enligt 171: 5. (Jfr även 174: 2.) 

: 52 Aktivt tryck i friktionsmaterial 
: 521 Erforderlig väggrörelse 

Försök med sandfyllning mot vertikal slödvågg, förskjutbar genom rotation kring 
underkanten synes visa, att aktivt tryck alllicl år fullt utbildat, när överkants
förskjutningen uppgår till 0,5 % av vågghöjden. Vid en del försök har dock aktivt 
tryck utbildats vid betydligt mindre rörelser [3}. 

: 522 Jordtryck mot vertikal vägg vid horisontell markyta 
Resultant P A· På en utglidande jordkil (fig. a) 
verkar jordtryckels resultant P (reaktion från 

väggen), egenvikten W ( = y~t 
2 cotw) av glid

kilen, överlasten Q (= qh cotw) samt resul
tanten R i glidytan. 
Eventuell friktion mellan jordmassa och stöd
vägg försummas här. Fig. : 522 a 

173: 5 
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173: 5 Avd, 17, GEOTEKNIK 

Ur en jfönviktseksalion för glidkilcn erhålles 

P= tg(ro-gi) (Y~12 +qh) cotw 

dP 
dm = 0 ger Pmax = P A för w = 45° +cp/2 

(yh' ) (yh' )P.A = tg2(45°-rp/2) 2 +qh = EA 2 +qh (1) 

diir K,1 - tg'(45°-,p/2). (2) 
Den kritiska glidytan lulal' vinkeln OJ = (-15 + rp/2) mol horisonlalplancL. 

Bclriiffande H.11 se även fig. :523 b. 
lnlensilel PA· Om stödväggen förskjutes genom rotation kring underkanten eller 
genom parallcllförflyllning, genomsälles hela jor<lkilcn av polenliclla glidytor 
parallella med farligaste glidytan genom fotpunkten (fig. b). Inlcnsilclcn p kan 
då erhållas ur sambandet 

PA 
dPAz 

= cf: (3) 

cHir PAz = ICt (yr +q=)· 
djupet z blir inlensilclen 

På 
z 

h
di 

P..,1- = I(...1(yz+q) (4) 
eUcr generellt 

P....-1 = Kt1ä- (5) 
Fig. :522 b 

<lår ä' = det effektiva vcrlikallryckct {jfr 172:21). 

Angreppspunkl. Av fig. b framg{u- att P .tl,' av egenvikt angriper på avståndet h/3 
från stödvåggens underkant och PAq på avståndet h/2. 

Väggfriktion. Då väggen förskjutes från jordmassan genom rotation kring under
kanten, rör sig anliggandc jordmassan relativt stöch-äggen nedåt. Vid skrovlig 
stödvågg verkar då en uppåtriktad friklionskraft på jordkilen i anliggningen mol 
väggen. 

Om slödväggen rör sig nedåt relativt :mliggande jordmassa, t. ex. då en vertikal 
last verkar på överkanten, p{wcrkas jordkilen av en nedåtriktad friktionskraft. 

Friktionskraftcrna ger jordtrycksresultanten en avvikelse V från normalen mot stöd
-väggen. Konventionella tecken för V anges i fig. c, som åvcn illustrerar våggfrik
tionens inverkan på jordtryckets storlek. Se även : 523. 

Fig. :522 c Fig. : 522 d 

Vinkeln O bör som regel ej väljas större än 2/3 · rp, även om väggytan är mycket 
skrovlig. Om inverkan av jordtrycket blir ogynnsammare när O ökar, bör dock ij 
förutsättas vara större än 2/3 · <p. Yid asfaltstruken slödyta samt dår skakningar i 
marken förekommer väljes ij = O. 

Vibrationer medför en sammanpackning av jordmassan, vilket ger tillskott till 
det aktiva trycket på grund av dels en ökning av volymvikten, dels en ändring av 
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(fNivå PA 
J' 'I' KA A 0 0~ 

~ 5 ="""''= =, .A {0,94B 2·1,8=3,61,8 36" 0,26 0,71~ B 
C 3,6+2·1,6•6,8 (1,361,6 42" 0,20~ 2,11Co•O D 6,8+3·1~=12,2 3,78

1,8 32" 0,31 
0 

Fig. :522 c. Aklivt jordtryck vid skiktad bakfyllning. Bcråkningscxempel 

spänningstillståndet mot vilotryck eller i undantagsfall mot iin 
högre tryck. 
Jordlryckcls intensitet under vallen (se fig. d) kan beräknas enligt 
ekv. (5). Förutom jordlryck uppträder under gnmdvailcnylan 
även vattentryck. 
Bakfyllning av olika jordskikl. Vid skiktad bakfyllning beräknas 
jordlrycket enligt ekv. (5). Se vidare bcriilmingscxcmpcl i fig. c 
och fig. : 542 c. 

: 523 Lutande vägg och lutande markyta 
Vid lutande slödvägg och lutande markyta gäller följande ekva
tioner (se nästa sida) med beteckningar enligt fig. a. 

12 1,2 ; 

~ 26 • -Ö•O ,~I ;;;z, LO =38• - o•O] :1 
' " 'f'= ----o·•r 'I' ---- /j., ,,~ I " , 

~1-1-' ' ' " , ' 
,7, / I Tµ..... J I ' 2,

;s:+20·,1_.,....... i+ ' - >JÄ: ,1/, 
~ 

I ./ I ...., ./1
0,5 0,5 ' ' ~ "+2~> ,,(fa;;.' , 

/ , ' 0,4 ' - - ~4 ~t ' +JO" - " - ~ . 
0,3 0,3 ±0 "" 

-JQ'..- - -
-20·.... - -10· 

0,2 ' 0,2 - --
I---:20!._- 2; 

-
I I 

I ' I 
,4.::.:.1-- I ,' ' '' ' ---F--·-I ' I'' --' ' ' ' ' - ' ' 0,1 a; -20 O,la -30• -20• -10· +10· +20' +JO' a:,0 +!O +20 a

' ' I ' '1:2' 1=3' 1,3 1=2 1:1,5' 1,2' 1,3' 1·3 1'2 J:1,5 
1,1 1,1 ~--4-2-.-----~o-.-o----,--,--,,-,~-/j-0 :1,0 ,'5"-32° --- (j .. ,, 1,0 S" -- o·•r 
KA ' , 

KA l+--+-1-+l-~,--\---\---1--+' __J ' ,, )S1/2, 1,L.~cµ;' 1 
I I , i 7 1' /J~+2p~-- :V 1vf. i I I ,1H+~O~: : ,,, jlI :0,5 0,5 .-- I ,-,_;I 

+JO" >, ' 0,4 ' ,,__ 
~ 

0,4 +10· ~o 
- -0,3 - 0,3 ±o.= 

-10~ w 
' +.10" l0,1 ·- - 0,1- 2~~ - '- ,..---- _,- I 

, 

-- -· ,,,_....- '+20• - ' 
j, I- '' 

I ' : -- '--- I I I : ' --- il l i_/ 

0,1 : ' I : ' ' 0 1__..i.-H---rr il---\ "i 
a.-30 -20· -10· +20° ' +J0° a ~-40· -so· -20° -10· 0 +10° +20· +30° +40'a:.0 •IO 

I 
1:3 ' 1,1,s 1,2 j:J J;J,5J:2 ' 1,3' 1,2 ' ' 1,3. ' 1,2' ' 

Fig. :523b. Samband mellan faklorn J(A, inre friklionsvinkcln rp samt c,;, f3 och o enligt 
fig. : 523 a. För värden på o mellan O och + ,p lrnn interpoleras råtlinjigt 
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l(A = cos 2 (rp-/J)

[ V 
(1) 

sin(rp+o) sin(m-oi:)]
2 

cos2 /3 cos(o+/3) 1+ .,,
cos(o+/J) cos(oc-/3) 

Vid överlasten q blir jordtryckcts resultant 

yh2 qh ] 
[PA=l(A 2+1+tg{J tg oc 

(2) 

Vid de i : 522 givna förutsättningarna är intensiteten 

PA = l(A[yh+1+tgq{Jtgoc] (3) 

Värden på l(A anges i fig. b. 

: 524 överlaster 
Tillskottet i jordtrycket från 
räknas enligt :522 och : 523. 

en jämn/ fördelad över/as/ be

Linje/as/ q parallell med stödväggen ger ett jordtryckstillskott 
!1PA, som kan beräknas på olika sätt. 

Ett närmevärde på !1P A ger uttrycket 
1. !1PA = l{Aq = lg'(45-cp/2)q (1) 

Läget av verkningslinjen anges i fig. a. 

2. Försök har visat att !1P A kan beräknas med hjälp av 
elasticitetsteorin. Mot en böjstyv, oeftergivlig mur med hori
sontell markyta och vertikal stödvägg blir enligt teorin till
skottets intensitet ÅPA = 2ax, där O'x är den enligt 172: 343 
angivna horisontalspänningen i stödväggsplanet. Normalt är 
en konstruktion mer eller mindre eftergivlig, och därför kan 
det ofta vara lämpligt att räkna med 

ÅPA = 1,6 a 1,8ax (2) 

Fig. :524 a 
Approximativ be
räkning av jord
tryck vid linjelast q 

Last pd avgränsad yla B x L. L är parallell med stöd
väggens överkant. Avståndet mellan lastytans fram
kant och stödväggen betecknas a. Tillskottet per längd
enhet på sträckan a + L blir 

Q 
(3)!1PA = KA a+L Pig. :524b 

Verkningslinjens läge erhålles på samma sätt som vid linjelast, se fig. b. 

Om lasten kan betraktas som punktlast, kan !1P A beräknas i princip enligt ekv. (2) 
där ax kan erhållas ur 172: 342. 

: 525 Allmänt fall 
Vid oregelbunden markyta och 
överlast kan jordtryeket beräknas 
grafiskt enligt CULMANNS metod 
(se fig.). 
För en viss glidyta AB avsättes 
jordkilens vikt W (inberäknat över
last) i godtycklig skala, från A till 
C utefter en linje, som lutar vinkeln 
rp mot horisonten. Därefter avsättes 
vinkeln ACD ='f/J = 90-6-/J och 
dras linjen CD. Jordtrycket blir = 
sträckan CD, mätt i samma skala 
som W ( = sträckan AC). Pig. :525 

C 

'MO·o-

Pmax • P,i 

p 

w 
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Genom att undersöka flera glidytor passar man sig fram till P A = det största 
värdet på P enligt fig. Metodens riktighet inses lätt, om krafttriangeln till höger 
i figuren vrides, så att kraften W faller efter linjen AC, och sambandet mellan 
vinklarna i figuren studeras. 
Intensiteten erhålles vid de i : 522 angivna förutsättningarna ur sambal!det 

i1PA 
PA = /1Z 

11PA erhålles som skillnaden mellan PA för glidytor, utgående från punkter på 
olika höjd längs konst ruktionens bakre yta AE (jfr även fig. : 522 b). Intensiteten 
bestämmes därefter med hjälp av enkla differensräkningar. Vid markyta eller stöd
väggsyta, som ej är plan, är intensiteten pA ej rätlinjig. 

: 53 Passivt tryck i friktionsmaterial 
: 531 Erforderlig väggrörelse 

Försök med sandmaterial enligt :521 antyder, att passivt tryck är fullt utbildat, då 
överkantsförskjutningen uppgår till ett par procent av vägghöjden. 

: 532 Jordtryck mot vertikalvägg vid horisontell markyta 
Resultant Pp. Analogt : 522 erhålles (se fig. a) 

Pp = tg2 (45°+cp/2) (y;• +qh) = Kp (y:• +qh) 

där l(p = tg2 (45°+cp/2) 

Den kritiska glidytan lutar vinkeln w = (45°
- cp/2) mot horisontalplanet. Beträffande Kp 

Fig. :532 a se även fig. : 533 b. 

Intensitet Pp· Vid de i :522 angivna förutsättningarna är intensiteten på djupet z 

under markytan. 
Pp = Kp(yz+q) = Kp71 

Väggfriktion. Då en skrovlig vägg rör sig mot jordmassan genom rotation kring en 
fast axel i underkanten verkar på jordkilen en nedåtriktad friktionskraft. 
Dras stödväggen uppåt relativt jordkilen kommer denna att påverkas av en uppåt
riktad friktionskraft . 
Konventionella tecken för jordtrycksresultantens avvikelse från normalen mot 
stödväggen anges i fig. b, som också illustre-
rar väggfriktionens inverkan på jordtryckets 
storlek. 
Vid beräkningar med plan glidyta kan J(p
värden på osäkra sidan erhållas om man 
räknar med stora värden på o. Som regel C+JÖ 
kan o ;;;; cp/2 brukas vid låga värden på 
cp(< 35°) och o;;;; cp/3 vid höga värden på 
cp (> 35°). Jir även : 83. Fig. :532 b 

: 533 Lutande vägg och lutande markyta 
Jordtrycksresultantens storlek är (se fig. a) 

t'h2
Pp=Kp (1)

2 

där Kp = cos• (cp+ /3) (2) 

cos2 fJ cos (/3-0) [1- l /sin(cp+ o) sin (cp+ ex)]'
Vros(.13-o> cos<cx-f:J> Fig. :533 a 
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Ekv. (1) och (2) gäller vid plana glid Kp 
ytor. Det bör observeras, att anta 10,0 
gandet om plana glidytor kan ge re 9,0 a 0

B,Osultat på osäkra sidan vid lutande 
7,0 13-0 Ö=+Jt e-,

markyta och slödvägg samt vid stora 
6,0 /0 ~ -t-' 

värden på /5. (se :53,1. Jfr även :83.) - ' Ö=+-½9'f--c-
Värden på J{p för er.= 0 och f3 = 0 an 5,0 A 

ges i fig. b. 4,0 " 6•~ - c 

4' 
: 534 Allmänt fall 3,0 

Jorcltrycksresultantens storlek och lä ,.ge beräknas grafiskt enligt fig. ana
logt :525. 30° 35' 40' I" 
Vid lutande markyta och vid stöd Pig. : 533 b. Samband mellan J(p och inrevägg, som lutar in mot jordmassan, friktionsvinkcln rp för O= O, u = rp/3 resp.
beräknas jordtryckct med hjälp av 0 = '!'/2 vid jordlryck mot vertikal viigg ({J = 0)
buktiga glidytor, t. ex. logaritmisk vid horisonlal markyla (o: = 0) 
spiral (se kap. 174:42). Hesultantcns 
verkningslinje antas då skära slöd
viiggcn pä halva vägghöjden. 

: 54 Aktivt tryck i kohesionsmaterial 
: 541 Erforderlin väggrörelse 

Samspelet mellan väggrörelse och 
gränstryck j lermaterial är obetydligt 
utforskat. En del faktorer - bl. a. 

Fig. :534malerialels konsolidering och plastiska 
krypning- talar för att relativt stora 
väggrörelser erfordras för att gränstryckct skall kunna kvarsltl under en Hingre lid. 

: 542 Jordtryck mot vertikal vägn vid horisontal markyta Q 
Resulianl. Enligt fig. a erhålles ur jänwikts
villkoren 

2 

P-(q/Jcotw+y/J cotw)tgcv-. ch 
2 SlllW COSW 

dP 
dcv = 0 ger Pmax= P A för w = 45° 

yh~
PA= y+qh-2ch (1) 

Inlensilcl. Vid de i : 522 angivna förulsätlningarna för väggrörelsen är inlcnsiteten 
på djupet z under markytan (jfr fig. c och r,Jordlryck under vallem nedan) 

PA=yz+q-2c=a=-2c (2) 

där az = totaltrycket på djupet;; (jfr 172:21) 

Förz<Zo hlirp..-1 = 0 

2c-q
Zo=--

y 

Närmast markytan bör dock, på grund av bl. a. risken för vattentryck i sprickor, 
räknas med en viss extra intensitet, som kan sättas lika med 1,0 z t/1112 (jfr fig. b ). 
Djupet z är här angivet i mcler. 
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Kap. 173. Jordtryck 173: 5 

Stim' 

Nivå IT J.!4~?-2c P,,j~ 
Pw l'>·lf yWz fPw 

A 0 <-rn·-3,o) 0 0 0 

B(z-5,0) 0,6·5,0·3,0 3,0-3,0•0 5,0 5,0 5,0 

C 0,6·1,0·42 4,2-3,0·1,2 ~O) 7,0 8,2 

~Storsto vordet galler. For z ..5m blir~ ..P,,r+Av 
Pig. :542 b. Aktivt jordtryck i kohesionsmatcrial under vallen, Beråkningscxcmpel 

Vidhäftning mellan jord och slödvägu. Vid kohcsionsmalcrial bör man ej räkna med 
besliindig och fullgod vidhiiflning mellan jord och stödvägg, om vidhiiftningen 
medför att inverkan av jordlryckct blir gynnsammare än ulan vidhäftning. 
Jordlryck under vallen. Om grundvattenytan ligger h meter under markytan, blir 
intensiteten på djupet z under grundvattenytan 
p_,1 = ä-2c = yh+y'z-2c och Pw = Yw= 

Då y'+Yw = Ym (se 172:21) kan tolalinlcnsilclcn skrivas 

P =PA. + Pw= yh-1-ymz-2c = az-2c 

där a;;; = totaltrycket på djupet z (se 172: 21). Jfr bcräkningscxempel i fig. b. 

På grund av svårigheterna alt bedöma effckliYa vertikaltryckets storlek, som enligt 
172:21 beror av portryckct (vattentrycket i marken) och därför i Yåscntlig 
mån påverkas av de oftast mycket osiikra faktorerna grundvattenytans Hige, 
kapilHir slighöjd och vattentryck i torksprickor, uppskattas i allmånhet jordtryckets 
storlek med utgångspunkt frän att grundvattenytan är belägen i markytan. 
Vid skiktad bakfyllning (se fig. c) blir jordtryckets intensitet V,t = <J-2c. 

~ p
Nivå ,it it PA Pw PA•Pw 

~ 

A 0 0 0 0 

O /2.0-~1,7 G~~oJ c:T,5t/m2 ~D "· _P B 4 1,6 6,4 ff~~ 3,4 

C 2Q7 7,8 {4'.8~ 20 {6,8,:r'~l,1 9"~36" KA~0,24 l"n 1,9 ' 3,9 
D fri,! 

1
14,4 3,5 8,0 11,5·--~-------

YpA .. cf- 2c 

Fig. :542 c. Aktivt jordtryck i kohcsionsmatcrial vid skiktad bakfyllning av 
friktions- och kohesionsmatcrial, Bcrälmingscxcmpel 

:543 Allmänt fall 

Då såväl markytan som väggen lutar, erhålles 
jordtrycket enklast grafiskt i princip enligt den 
metod som angetts i : 525. l\Ian undersökar olika 
glidytor och bestämmer jordtrycket vid varje 
glidyta enligt fig. Farligaste glidyta är den, som 
ger det största trycket. 

När stödväggen lutar kraftigt in mot jordmassan, 
beräknas jordtrycksresultanten med hjälp av 
cirkulärcylindriska glidytor. Verlmingslinjen an Fig. :543 
tas då skära stödväggen på halva höjden. 

Om markytans översta del utgöres av en sprucken torrskorpelera, antas den effek
tiva glidytan sluta i sprickzonens underkant. I en odränerad sprickzon räknar man 
med att ett vattentryck Pw kan uppträda (se fig.). 
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173: 5 

: 55 
: 551 

: 552 

: 553 

: 56 
: 561 

: 562 

Avd, 17. GEOTEKNIK 

Passivt tryck i kohesionsmaterial 
Erforderlin väggrörelse 
:\Ian bör som regel räkna med att en mobilisering av det passiva trycket i kohesions
rnalcrial kräver större väggrörelser än det aktiva trycket. 

Jordtryck mot vertikalvägg vid horisontell markyta 
Resultant. Ur jämviktsvillkoren (fig. a) erhålles 

P - (y~t: cotw) tgw+-___c_h__ 
4 smw cosw 

dP 
dw = 0 ger Pmin = Pp för w = 45° 

yh~
Pp= 2 +2ch 

,~, 
C. h. 

C= sinW 
Fig. :552 a 

Jnlensilcl. Vid de i :522 angivna förutsättningarna är intensiteten på djupet z 
under markytan (fig. b): 

Pp = yz+2c 

Allmänt fall 
Pp beräknas grafiskt analogt : 543, dock med koh.esionskraftcn C riktad såsom i 
fig. :552 a. Vid mot jordmassan lutande slödvägg eller vid markyta, som avviker 
kraftigt från horisontalplanct, beräknas jordtrycksresultanten med hjälp av cirku
Hircyliudriska glidytor. Verkningslinjen antas då skära stödväggen på halva höjden. 

Samverkande friktion och kohesion 
Allmänt 
Vid långtidsbelastad lera kan en vidhäftning mellan jordmassa och slödyägg (cw) 
tas i anspråk vid bcriikning av jordtrycket. 
Vid samverkande friktion och kohesion tillämpas c<p-analys (se 174.: 2). 

Aktivt och passivt tryck viå vertikal vägg och horisontell markyta 
Jordlrycksrcsultantens storlek är vid aklfol lryc/; 

PA = K~1ä~-I(.4cCh 

C,v
där er är effektivtrycket på djupet h och KAc är en funktion av qj, å och C . 

Beträffande qJ och C se fig, 11,1: 22. 

Kvoten c~v anger förhållandet mellan jordens vidhfätningsspänning mot väggen 
C 

(cw) och jordmassans egen kohesion. 

Omå=0blir 

l{Ac = 2 tg(45°-~/2) \/(1+ ct) 
Om förutsättningarna enligt : 522 är uppfyllda, blir intensiteten 
PA =l{AG-l(ACC 
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Kap. 173. Jordtryck 173 : 6 

Aktiva jordtrycket kan i andra fall beräknas grafiskt enligt för rent friktions- och 
kohesionsmaterial angivna principer. (Se bl. a. [21). 
Jordtrycksresultantens storlek är vid passivt tryck 

Pp = Kpäi+Kpcch 

För å = 0 och cw = 0 blir 
J(pc = 2 tg(45°+(ji/2) 

Intensiteten blir med fö rutsättningar enligt : 522 

Pp= Kpa+KpcC 

Koefficienterna KA, l(Ac, J(p och Kpc för q; < 25° anges i nedanstående tabell (2). 

Koefficient I å -
<p 

'ip c oo 50 10° 15° 20° I 
Cw 

I I I I I 25° 

KA 0 0- 11 1,00 0,85 
I 

0,70 0,59 0,48 0,40
I 1 I 0- I 1,00 I 0,78 0,64 I 0,50 0,40 I 0,3211 

0 0 2,00 1,83 1,68 1,54 1,40 1,29 
KAC 0 1 2,83 2,60 2,38 2,16 1,96 1,76 

1 0,5 2,45 2,10 1,82 1,55 1,32 1,15 
1 1 2,83 2,47 2,13 1,85 1,59 1,41 

l(p 0 - 11 

I 1,0 I 1,2 I 1,4 1,7 I 2,1 I 2,5 
1 0-11 1,0 1,3 1,6 2,2 2,9 3,9I I 0 I 
0 0 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,1 
0 0,5 2,4 2,6 2,9 3,2 3,5 3,8 

J<pc 0 1 2,6 2,9 3,2 3,6 4,0 4,4 
1 0,5 2,4 2,8 3,3 3,8 4,5 5,5 
1 1 2,6 2,9 3,4 3,9 4,7 5,7 

1 Gäller för a lla värden mellan O och 1 för cwJc. 

: 6 Silotryck (se även kap. •Silobyggnaden i huvuddel 9) 

: 61 Inledning 
Inom fyllningsmassan i en hög silo eller i en vertikal spalt framkallar avgränsningen 
i horisontalsnittet andra spänningsförhållanden än dem som behandlas i : 4 och : 5. 
Vid en fyllningsmassa i vila kommer dess tyngd att delv is balanseras av en uppåt
riktad kraft i väggplanet, betingad av friktion och vidhäftning mellan massan och 
väggen. I höga och smala behållare kan därför tillväxten av resulterande vertikal
kraft i de undre delarna praktiskt taget bli lika med noll. Trycket mot väggen 
(silotrycket) antas vara direkt proportionellt mot vertikaltrycket. 
Vid vissa vätskehaltiga ensilage räknar man med en hydrostatisk tryckfördelning. 
I en betmassesilo sättes trycket mot väggen lika med 1,0z ton/m2 och i en grönfoder-

silo lika med ~z ton/m2, där z = djupet i meter under fyllningsmassans överyta 

och y = volymvikten i t/m'. 

: 62 Beräkningsprincip 
Ver tikalt rycket på en godtycklig nivå brukar för friktionsmaterial beräknas jämnt 
fördelat över horisontalsnittet. I verkligheten har det ett maximum mot centrum. 
Att döma av utförda försök kan vid tappning av silo ett trycktillskott på upp
emot 100 % eller mer av vertikaltrycket i vissa fall uppkomma (4) och [5]. I en 
silocell kan horisontal- och vertikaltryck beräknas enligt det följ ande. 
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: 63 

: 7 
: 71 

: 72 

För skiktet d:: med arean .A och omkretsen u 
gäller följande jämviklsckvalion (se fig.) 

yAdz - Adav+ahudz tgo (1) 

1 
I (1) insättes au= Kalt. Då blir 

y .1t ( -1{.!__lztgo)1G=--1-e ..t (2)
IL tg6 u 

För :: = oo erhålles amax = L ~ (3) Fig. :62 
h tgå u 

Vid rektangulära celler med L"jp B är ..4. = LB och u I':::! 2L. Efter iusättning 
i ekv. (2) erhålles 

y -R:~ztgJ)B(
Gli=tgå2 1-e 

Beräkningsförutsättningar 
Värdet på J( lrnn som regel antas vara ~ 1{0 (se :4) 
Vinkeln å beror bl. a. av väggens råhetsgrad och väljes som regel mellan 2/3rp och 
1/3 'P· 
Värdet påg; och y vid vanligen förekommande fyllningsmassor anges i : 72. 

Beräkningsdata 
Allmänt 
Enligt gängse svensk praxis skattas vid friktionsmatcrial friktionsvinkcln och volym
vikten med ledning av materialets benämning och fasthet. Vid koh,esionsmalerial 
bestämmes i allmänhet skärhållfasthelen (c) och volymvikten (vanligen y ) på

111 

geotekniskt laboratorium (se kap. 171 och kap. 178). För material med samverkande 
friktion och kohesion bestämmes C och 'ip enligt 171: 565 el1er : 566. Säkerhelsfak
torer vid jordtryck behandlas principiellt i 174: 3. Se även kap. ~Säkerhetsproblemeto 
i huvuddel 3. 

Materialkonstanter (!SJ bd 2; se även 1n: 32 och 1n: 574) 

Vol~'mvikt (Y) t/ma Inre friktionsvinkeln (rp) 

ill a terial över gvy,1 I I
normal-under gvynormal fukt- gränsvärdcn1 värde:y'halt y 

Sprängsten ................ 1,73 1,1 40°-45° 42° 
Grus ....................•. 1,83 1,1 32°-40°·1 35° 
Sand. .... . . . . . . ..... ..... 1,83 1,1 30°-36,5·1 32° 
:i\lo ....................... 1,83 1,1 30°-35°.J. 30° 
l{oks ..................... 0,5 40°-45° 45° 
Stenkol ................... 0,80-0,85 30°-40° -
Styckekalk ................ 0,7 45° 
Sågspån................... 0,25 30°-35° -
Koksaska ................. 0,7-1,0 25°-45° -
Puderkalk ................. 0,7 25° 
Cement i pulverform........ 1,2-1,4 20°-30° 25° 
Spannmål (vete, råg) ...... 0,8 25°-30° 25° 

1 Med gvy avses grnndvattenytan. 
: Med gränsvärden avses värden, som rckommcnderals i olilm normer och tekniska skrifter. 
BeträITande grus, sand och mo gäller de fögsta värdena för jämnkorniga, Iöst lagrade jordarter
och de högsta för ojämnkorniga, fast lagrade jordarter. Med normalvärden avses vården, 
som i allmi.inhet knn användas om materialens egenskaper ej är noggrannare undersökta. 
a Ojämnkorniga jordarter har högre volymvikt, 2,0 t/m" elier mera. 
• För runda korn är friktionsvinkeln ca 2° lägre och för kantiga och flisiga kom 2° högre. 
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Kap, 173, Jordtryck i73: 8 

: 8 Jordtryck mot olika stödkonstruktioner 

Vägg Verklig Jord trycks- I 
Stödvägg jordtrycks- fördelning Hänvisningrörelse fördelning vid beräkning 

Styv, oeftergivlig stöclvägg Ingen
riirelse 

E:c. Mur på berg säkrad 
1 mot förskjutningar :4, :81 

i\Iuringåcnde i ickeför
skjutbar konstruktion ~ 

Styv, eftergivlig stödviigg :52, :54, :56,Jjff ~ :81~A 

2 

:53, :55, :56, 
:83IIJ~ ~ 

•. .. tis); :81Styv, eftergivlig slodvagg ,,~,J~l'zon , fr 
[1], [G] 

3 Plastisk zon 

:81 
[1] 

Böjlig, eftergivlig stödvägg : 52, : 54, : 56 
4 

Ex. Inspänd spant [2] 

Fördelning vid be-
Böjlig stödvägg förankrad räkning av djupet 

på en nivå med något
5 eftergivlig förankring t'i'1'" 

:822 

[3], [7] 
Pp P/X: _l' 

Böjlig, eftergivlig stödvägg 
med Ilcra avstyvningar Vid djupa

Normalt sponter i
Ex. Avstyvningar (t. ex. Jtis lera :823

stämp- och hammar-
band) till spont i grav-

6 
[2], [7]

schakt vid successiv 
schaktning och av- r ~ •l 
stämpling ' 

F1g, :8. Jordtryck mot ohka stodkonslrukhoner 

: 81 Murar 
Följande murtyper kan anses som oeftergivliga (fig. :8 typ 1) och påverkas följakt
ligen av vilotryck enligt :4. 
1. :i\Iur förankrad eller inspänd i berggrund. 
2. l\Iur avstyvad av bjälklag, tvärväggar eller stödbalkar. 
För en stödmur, som kan förskjutas genom rotation kring underkanten. eller genom 
rotation kring en punkt nedanför underkanten eller genom parallellförflyttning (fig. 
: 8 typ 2 och 4), beräknas jordtrycket enligt : 5. 
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: 82 
: 821 

: 822 

:823 

Totala jordlryckct mot en stödmur som förskjutes genom rotation kring överkanten 
(fig. : 8 typ 3) beräknas med hjälp av buktiga glidytor. Vid friklionsmaterial an
vändes logaritmiska spiraler eller cirkelbågar, vid kohcsionsmatcrial cirkclbågar. 
Resultanten kan ansåttas på halva murhöjdon [6]. 

Spontväggar 
Allmänt 
Följande spontväggtypcr behandlas här: 
1. Spontvägg nedslagen i mark och förankrad på en nivå med eftergivlig förankring 

(fig. : 8 typ 5). 
2. Spontvägg nedförd till minst schaktbottncns nivå och avstyvad genom stämp 

på flera nivåer (fig. : 8 typ 6). 
I [1] behandlas andra typfal1, bl. a. spontvägg avstyvad på en nivå mot oeftergivligt 
upplag eller med inspänd överdel. 

Förankrade spontväggar 

Vid spant av den typ som visas i 
fig. i.ir ankarstagets rörelse i all
mänhet så stor att man kan råkna 
med alt aktivt jordtryck utbildas. 
Sponlens djup (d) och ankarstag ,, Moment kring Ager:kraften (SA) kan således bestäm
mas på grundval av att spanten Pi e1 -P2 e2 .. Q 
påverkas av aktivt och passivt Härur löses x, qenom
jordtryck enligt : 4 (se exempel passning och fas 
rörande friktionsmalerial i fig.). Sä d"da+X 
kerheten motbrott i jorden tillgodo
ses vanligen genom att man räknar 
med ett lägre passivt tryck än det 
verkliga. Härvid lägges säkerheten F« Säkerhetsfaktor 
ofta på skärhållfastheten (jfr 17,1:3). Fig. :822. Förankrad sponlvägg i Iriklionsjord.
Om spanten är mycket styv och Beräkning av ncdslagningsdjup(d),slag-krait (SA) 
marken mycket lös, bör såväl span och avsl:md mellan sponlvi.igg och anlrnrplalla (l) 
ten som ankarstaget dimensioneras 
för ovannämnda jordtrycksbclastning. Ar däremot spanten vek och marken fast, blir 
spanten nedtill mer eller mindre elastiskt inspänd i marken. Härvid uppträdande 
moment i spanten kan bli avsevärt lägre än de som beräknats enligt ovan. Se vidare 
[31 och [71 samt kap. ~sponter, stödmurar, kulvertar och tunnlar., i huvuddel 3. 
Aven ankarstagkraften minskar genom den elastiska inspänningen i marken. Om 
spontningsarbetet emellertid utföres så att schaktningen framför spanten utföres 
först sedan spanten neddrivits i marken, kommer delen ovan ankarstaget hos en 
vek spont att böjas in mot jorden och jordtrycket mot denna överdel att närma 
sig passivt jordtryck, vilket bl. a. medför en ökning av stagkraften. Vid angivet 
arbetsutförande vid spontning kan den resulterande kraften i ankarstaget bli större 
(25 % eller mer) än den i princip en1igt fig. beräknade. 
Beträffande ankarplattan se : 83. 

Spont med flera avstyvningar (Jfr 174:71) 
För en spontvägg, som avstyvas genom insättning av stämp mot hammarband 
allteftersom nedschaktningen fortgår (se fig. 174: 711), föreligger flera rörelsekom
ponenter. Spanten som helhet kan dock ofta anses vrida sig in mot schaktet kring 
översta hammarbandet (se fig.: 8). 
På grund av det komplicerade rörelseförloppet kan jordtryckets fördelning ej 
exakt bestämmas. :i\Ied ledning av praktiska erfarenheter, bekräftade av en del 
mätningar av stämpkrafter i olika nedschaktningsstadier, har emellertid ett fiktivt 
jordtrycksdiagram erhållits, vilket kan användas för beräkning av upplagskra/lerna 
(stämpkrafterna). 
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I fig. angivet trapetsdiagram gäller för jon/mas
' " sans egenuikl vid friklionsnwlerial och fasl lera. In

tensiteten bcsliimmcs vid friklionsmaleriel med ut
gångspunkt fdm aktiva trycket P,.,1 enligt :52 be
räknat under förutsättning av alt O= 0. Vid kohe
sionsmaterial brukar man såsom P ,,.1 räkna med 
ytan av aktiva jordlryckets intensitet P.:l enligt l

p,,rh-;:;-J: 542 under djupet ::0 = 2 c/y. 
Oavsett spantens ncdslagningsdjup under schakt fri ktion5moteria1 Djup spant 

och fast lera i !ös lerabottnen avslutas diagrammet vid denna. Trycket 
fördelas på sUlmparna som om sponlcn vore ledad Fig. :823 
vid alla upplag utom det översta. 
Någon beprövad metod för beräkning av jordtrycksfördclningcn mot sponlplankcn 
kan f. n. ej anges. I svensk praxis bedömes fördelningen i regel från fall till fall. 
En del målningar och erfarenheler tyder på att djupa sponler i lös lera påverkas 
av ett Lrianguliirl tryck. I sådana fall synes del på nuvarande stadium vara Himpli
gast alt för de övre upplagen anvHnda trapelsförclclning och för de nedre trian
guHir fördelning (se fig.). 
Jordtryck av jiimnl fördelad överlast enligt fig. kan antas ligga mellan aklivt 
tryck och vilojordtryck beroende på sponlens rörelser (se : 2). 

: 83 Ankarplattor 
I princip uppgör en ankarplattas jordmotslånd i brollstadiet Ull skillnaden mellan 
verkande passivt och aktivt tryck enligt : 5 jämte evenluclla molhållande krafter i 
den utglidande jordkilens sidoytor. 
I•Jatta niira nmrkytnn. Ar I1~ 1,5 h, (se fig. a), kan jorcltrycket inom hela djupet Il 
tillgodoräknas. Yid plattor med begriinsad utsträckning i sidled kan äYen de mol
hållande krafterna (Ps) i glidldlens triangelformade sidoytor i viss ulslri.\ckning 
anses medverka. Tillskottet Ull jord
trycket av dessa krafter blir i friklions
material (jfr [2]). 

1 
Ps = 3yll3J(A tg(45°+p/2) tgq; 

För alt detta tillskott helt skall kunna 
utnyttjas, fordras alt summan av ankar
plattornas motslUnd på en viss slriicka ej 
överstiger motståndet för en kontinuerlig 

Fig. :83 a Fig. :83 bankarplalta på samma slräcka. Se även [8]. 
För att full väggfriklion (passiva jordtryckets verlikalkomponent Ppu) skall kunna 
utbildas erfordras stora rörelser. Vidare fordras att 
PPu~ QA+Qi+PAv 

Il'
diir PPv = ~ J{p sin Öp = passiva tryckets verlikalkomponent 

yil'
PAu = 2 1<..-1 sinå.11 = aktiva tryckets vertikalkomponent 

Q.11 = ankarplattans vikt 

Qj = vikten av jordpclaren på ankarplattan 

Öp och ÖA = väggfriklionsvinkel vid passivt resp. aktivt tryck 

Platta lljuJJt under markytan. När J1~5,5 h (se fig. a) kommer ankaret i brottillstån
det att ploga sig fram under marken. Förankringskraften kan enligt {6] sättas lika 
med broltlasten för en grundplatta med ankarplattans dimensioner på djupet 
H-h/2. Se vidare 174:5-1. 

Liige relativt förnnk1·ml s11ontviig!J. Plattan skall placeras så att dess passiva brott
zon går fri frän spantens aktiva brottzon, dvs. l >lA +lp i fig. :822. 
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Kap, 174, GEOTEKNISKA BROTTPROBLEM 
Av civilingenjör HANS FAGERSTRföI1 

: 1 Inledning 
:2 Skärhållfasthet. Val av analysmetod 
:3 Säkerhet 
:4 Glidyteberäkningar 
:5 Bärförmåga hos horisontal mark 
:6 Slänter 
:7 Spontschakter 

Litteratur 

Hänvisningar 
Jordarternas egenskaper ........................................ . kap. 171 
Spänningar och deformationer i mark ........................... . 172 
Jordtryck ..................................................... . ~ 173 
Grundkonstruktioncr ........................................... . avd. 32 

:1 Inledning 
: 11 Beteckningar 

Beträffande beteckningar, se även 111 :414-:.116 och kap. 171. Nedanstående stor
heter är närmare definierade i :32. 
i- ... ski.irspiinning 
-r:1 = ski.irhiUifasthct (ski.irspänning vid brott) 
-rtill = tillåten skärspi.inning 
c och ,p = skiirht1llfasthctsparamclrar i samband med totaltryck (a) 
C och ;;; = skärhlillfaslhctsparamctrar i samband med cITcklivlryck (U) 

en = skärspänningsparamcter i samband med tolallryck (a); en=/ 
C 

Cn = skål'spänningsparamelcr i samband mccl cffeklkt tryck (ä); C = ~ eller = ; 
n l•c 1'c,p 

•fn = skärspänningsparamctcr i samband med effektivt !ryck (G); 

tg- = tgrp eller = tgq, 
'Pn F,p Fcq, 

F = siikerhetsfaktor 

F = ..:__ eller = J;
C C C n n 

Grwulelwalioner filr shärspiirmin{J och sl;iirhä./lfaslhc.l: 

T= en +Utgpn 

-r1=C +ätgqin 

: 12 Allmänna grunder 
I detta kapitel behandlas frågor om brott i marken i samband med jämvikls
bcräkningar. Beträffande jordtryck hänvisas till kap. 173. 
Som underlag för behandling av problemen utföres fält- och laboratorieundersök
ningar. Därvid uppmätes marlmivåer och grundvattenstånd, varjämte markens 
volymvikt, skärhållfasthet m. m. bestämmes. Undersökningsresultaten samman
ställes mer eller mindre schematiskt på profilritningar, visande ,·erlikalsnilt genom 
terrängen. Se vidare 178: 3. 

;I första upplagan var kapitlet utarbetat av civilingenjör IlERNT JAKonsoN. 
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l\Icd hjälp av delta material beräknas skärspänningarna i marken och jämföres 
med de uppmätta skärhållfastheterna. Brott antas ske, när skärspänningarna 
uppnår jordens ski.irhållfasthet längs någon glidyta eller inom en glidzon. 
Vid renodlade stabilitetsproblem (släntstabilitet m. m.) är glidytcbrott vanligast 
och beräkningarna utföres då med glidylemeloder. :i\Ian tänker sig därvid att 
belastningen orsakar brott Iiings den farligaste av alla tänkbara glidytor eller 
tunna glidzoner, och att därvid skärhållfasth,cten är fullt utvecklad längs hela 
glidytan. För att finna denna måste man i princip undersöka stabiliteten för 
möjliga glidkroppar av olika form, exempelvis med plan, cirkulärcylindrisk, 
spiralcylindrisk, sfärisk eller sammansatt begränsningsyta. lvian brukar då oftast 
finna att glidytans form är av mindre betydelse för det siffermässiga resultatet 
än glidytans läge och utsträckning. Det år dårför i praktiken vanligen tillfyllest 
att utföra undersökningen för någon enkelt beräkningsbar typ av glidytor, vanligen 
den cirkulärcylindriska, och att passa sig fram till det farligaste läget. 
Antagandet om fullt utvecklad ski.irhållfasthet län"s hela glidytan motiveras på följande
sätt. Vid en successiv ökning av belastningen uppm\s markens ski.irhållfasthet först imlgon
Yiss punkt p:I glidytan. Emedan materialet då flyter i denna pnnkt, kommer spänningen
alt överföras till angränsande partier, tills flytning inträffar ii.ven i dessa. Genom ntt 
bortse fnlll den vid flytningen intråffandc hållfasthetsnedsätlningcn lrnn man räkna 
med alt skärhållfastheten blir fullt uLYeckiad utefter hela glidytan. Jfr fig. 171:5,!b 
och :55b. 
I de fall då tryck.överföring sker mellan jorden och en byggnadskropp - såsom 
vid frågor om markens bärförmåga under plattor - måste man ta hänsyn till att 
brottet kan inträda inom en glidzon och icke enbart längs en glidyta. Stabilitets
undersökningen kräver då en plasticitetsanalys, vilken leder till något annorlunda 
resultat än glidyteberfömingar. Se exempelvis : 54. 

: 2 Skärhållfasthet. Val av analysmetod 
: 21 Skärhållfasthetens tidsberoende 

En jfönviktsändring i marken medför dels ski.irspänningsändringar, dels portrycks
ändringar. Skärhållfastheten -r1 påverkas av portrycksändringarna och når därför 
liksom dessa först efler kortare eller längre tid elt slutvilrde (jfr 171: 43 och : 45). 
Detta kan uppkomma nästan omedelbart efter en belastningsändring såsom vid 
sand och grus eller först efter avsevi.ird tid såsom vid lera. Skärhållfasthetens värde 
vid olika tidpunkter beror av dräneringsförhållandena, främst jordarternas vat
tengenomsläpplighet. Man talar därför om (fullständigt) dränerad skärhållfaslhel 
(T/d), ofullsliindigl dränerad sldirhåll/aslhcl och odränerad skärhällfaslhel (Tfu) (jfr 
171: 53- : 55). :i\Ian talar även om korllidshåll/aslhet och långlidshåll/aslhct eller 
korllidsslabililel och långlidsslabililel. 
Med korllidshåll/aslhel (korttidsstabilitet) avses skiirhållfastheten (stabiliteten) 
under och omedelbart efter eventuella belastningsändringar. Med lö.nglidshåll
faslhel (långtidsstabilitet) avses skärhållfastheten (stabiliteten) sedan portrycks
ändringarna utjämnats och skärhållfastheten uppnått slutvärdet. 
När skärhållfastheten växer med tiden - vilket brukar vara fallet vid belast
ningsökning på marken - blir stabiliteten mest kritisk i byggnadsskedet, varför 
korttidsstabiliteten avgör projektutformningen. När skärhållfastheten avtar med 
tiden - vilket brukar vara fallet vid avschaktning i marken - blir i stället lång
tidsstabiliteten dimensionerande. Stundom är det ovisst når förhållandena blir 
mest kritiska, varvid stabiliteten måste undersökas för båda gränstillstånden och 
eventuellt för mellantillstånd. 

: 22 Analysmetoder 
Skärhållfastheten i marken kan uttryckas på olika sätt, beroende på jordart och 
belastningstid (se 171: 5,1 och : 55). Den uttryckes ibland som en funktion av 
normalspänningen och ibland som en konstant (jfr fig.). l\Iot dessa uttryckssätt 
svarar olika analysmetoder. 
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Kap, 174, Geotekniska brottproblem 174: 2 

cg,-ana1ys: :1 = c+atgip "- ~ !Il c-onaly~ 

1\-Ietoden användes, då skärhåilfasLhc
t.en uttryckes med två paramelrar som 
funktion av antingen cffcklivlryckct iiB 
eller totaltrycket i marken. I första El!ektiv ~?linning (f To!olspönn\ng rr 

fallet är Tfd·'7·199 Tru·C 

"Cl= C+o'Lgip = C+(a-u)tgcp (1) Fig. :22 

I senare fallet är Sambandet mellan skiirhållfaslhet och nor
nrnlspiinning enligt olika analysmetoder= c+a tg<p, 1 

Detta senare uttryckssätt är emellertid mindre allmänt och behandlas inte i den 
fortsatta framställningen. 
cip-analyscn är generellt tillämplig vid glidytebcräkning, men anviindbarhctcn 
begränsas i praktiken av vissa svårigheter att bestämma effektivspänningen a. 
:Metoden användes främst för stabililctsbcräkning av packade fyllningar samt för 
beräkning av länglidsslabililel i lera och mjäla (jfr 171: 55). 
qHmalys: -r1d = a tgiji 
.l\Ietoden användes, då sldirhållfasthelen uttryckes med en parameter som funktion 
av effeklivtryckct i marken. Den tilliimpas fråmst i grus, sand och mo, där skär
spänningsändringarna vanligen kan anses ske under fullt dränerade förhållanden, 
så att 

Tfd = 7Jtgip (2) 

I 171: 54 är iji betecknad med ({Jo och är således densamma som inre friklionsvinkeln. 
c-mrnl~•s: -rfu = c 

.l\Ietoden användes, då skärhållfastheten betraktas som en konstant. Den tillämpas 
främst vid beräkning av J.:orllidsslabililel i vallenmällad lera och mjäla, där skär
spänningsändringarna kan anses ske under odränerade förhållanden och sålunda 
vid konstant vattenhalt, så alt 

Tfu = C (3) 

: 23 Val av analysmetod 
De ovannämnda analysmetoderna har följande användningsområden (jfr även 
171: 54 och : 55): 

Jordart Korttidsstabilitet Långtidsstabilitet 

grus, sand, mo q,-analys q,-analys 

packad tätjorclsfyll- i princip cq,-analys, i cq,-analys 
ning, mjälig mo, moig praktiken ibland c-
mjåla eller q,-analys 

mjäla, lera c-analys i princip crp-analys, i prak-
tiken ofta c-analys1 

Vid starkt överkonsoliderade jordarter måste c<p-analys alltid användas, enar c-analys 
leder till vilrden på osäkra sidan [1]. 
Mjäla och finjordril.a fyllningar har tillräckligt liten permeabilitet för alt belastnings
åndringar under byggnadsliden skall orsaka ändringar i portrycken. Permeabiliteten 
är emellertid samtidigt tillräckligt stor för alt dessa porlrycksändringar i någon mån skall 
hinna utjämnas, varvid skärhållfasthelen ändras (formel :22 (1)), En cq:-analys böri sådana 
fall baseras på försiktig beräkning av portrycken under eller efter byggnadsskedet. En 
dylik beräkning: blir emellertid mycket osilker och bör därför kontrolleras genom portrycks
mätning i marken. För att förenkla beräkningarna nöjer man sig stundom med tp- eller 
c-analys och gränsar in beräkningsresullaten mellan ytterlighetsvärden. 
Vid kontrollberäkning av stabiliteten för rådande marl,förhållanden bör man söl;:a mäta 
porlrycken i marken. Enligt erfarenheter frän norska skred skulle en tillförlitlig bedöm
ning av naturliga slänter endast kunna ske med ledning av c,p-analys, varvid portrycken
mäts direkt i marken [1], [2], Vid delvis ...-attendränkta slänter bör beräkningen därvid 
baseras på lägsta lågvattenstånd och största samtidigt rådande portryck. Om portrycks
mätningen inte omfattar typiska regnperioder, måste man söka uppskatta de största 
portryck som kan uppkomma. 
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Vid förhandsberäkning av framtida stabilitet är man däremot tvungen all bedöma por
trycken med ledning: av uppgiflcr om gnmdvatlcnstånd eller genom all rita upp slröm
hildcr (se : 722 och kap. 172). 

: 3 Säkerhet 
: 31 Allmänt (ifr : 722 och kap. 312) 

Varje slag av geoteknisk beräkning är behäftad med någon grad av osäkerhet. 
På grundval av markundersökning i ett antal borrhål gör man sig blott en sche
matisk bild av lagerföljden i marken. Tekniken att undersöka de jordproYer, som 
skall representera jordlagrcn, är i viss mån osäker. Beräkningsmetoderna slutligen 
är som regel approximativa. För att gardera sig mot dessa felkällor och osäkerhets
moment inför man en »säkerhetsfakton. Vid stabilitetsberiikningar tjänar säkcr
hetsfaktorn som skydd mot okontrollerbara höga skärspänningar. I andra fall kan 
säkerhetsfaktorn avse att minska risken för otillåtligt stora deformationer. 
Säkerhetsfaktorn kan införas på rnigot av följande tre sätt: 
a) Säkerl1eten lägges enbart på skärluillfastheten. Säkerhetsfaktorn anges som 

förhållandet mellan skärhållfastheten och den skärspföming som uppkommer 
till följd av den aktuella yttre belastningen. 

b) Siikerheten pålägges enbart den aktuella yttre belastningen. De beräkningsmäs
siga spänningarna i jorden får ej överstiga skärhållfastheten. 

c) Säkerheten fördelas på alla osäkra faktorer på så sätt, att delsäkerheter påföres 
såväl den aktuella yttre belastningen som skärhållfasthcten. 

I samband med geotekniska problem är metod a), säkerhet på skärhållfasthctcn, 
vanligast. 
l\!etod c), dclsäkerhetcr [31, underlättar förståelsen för säkerhetsproblemet och 
beskrivs kortfattat i :34. 
Vid val av säkerhet hör man bl. a. ta hänsyn till: 
a) vådorna av ett misslyckande 
b) osäkerheten i hclastningsanlagandena 
c) osäkerheten i hållfasthetsbestämningen 
d) osäkerheten i beräkningsmetoden 

:32 Säkerhet enbart på skärhållfastheten 
Sättet att utvärdera skärhållfasthetsparamelrarna c och rp ur fält- och laboratorie
provningar återspeglas på valet av säkerhetsfaktor. Om man i en serie fullgoda 
provningar, vilka har rimlig spridning, utvärderar skärlu1llfasthclen som medel
värde, bör man normalt eftersträva följande säkerheter på skärh,ållfastheten: 

Symbol för Belastningsfall
Tillämpningsområde säkerhets-

faktorn Normalt Exceptionellt 

c-ana}ys: stabilitet 1,5-2,0 1,3-1,5 
jordtryck F, 1,5-2,0 1,3-1,5 
plattor 2,0-3,0 1,5-2,5 
pålar 1,5-3,0 1,3-2,0 

q:,-annlys: stabilitet 1,1-1,5 1,0-1,3 
jordtryck Fo 1,1-1,5 1,0-1,3 
plattor 1,3-1,7 1,2--1,5 
pålar 1,3-1,7 1,2-1,5 

cq:,-analys: stabilitet F,• 1,4-1,6 1,1-1,5 

Anm. Genom att jordprove1· som upptas med äldre typer av kolvborrar brukar bli störda, 
ligger i värdena på den odri.inerade skärhållfaslheten vid c-analys i vissa fall redan en 
osynlig säkerhet, vilken måste bedömas med ledning av erfarenheter från borrtypen i frågn. 
Vid c-analys för dyigt eller gyttjigt material förefaller det av inträffade skred att döma 
som om de ovan angivna sUkerheterna vore väl låga och borde höjas med 0,5-1,0. 
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Säkerhetsbegreppet uppträder i t vå något olika samman]1ang: dels vid kontroll 
av rådande jämvikt, dels vid dimensionering med hänsyn till markens bärförmåga. 
Vid jämviklskonlroll beräknar man den i anspråk tagna skärspänningen -c längs 
en glidyta och anger säkerhetsfaktorn för denna glidyta såsom förhållandet mellan 
skärhållfastheten T/ och skärspänningen -c. Om -c uttryckes med skärspännings
parametrarna en, en och 'qln, -Cf med skärhållfasthetsparametrarna c, c och 'qJ 
(se : 22) samt säkerhetsfaktorn F enligt ovanstående tabell, erhålles vid c-, cp
resp. ccp-analys 

Fe= •I=..:.. (1)
-C Cn 

Frp = •! = atg<p = tgip (2)-c a tgipn tg 'qln 

Ferp = •! = c+a tgip (3)
"l cn+atg'qln 

Säkerhetsproblemet v id användning av formel (3) behandlas även nedan i sam
band med formlerna (6a) och (6b). 

Vid dimensionering utgår man från givna säkerhetsfaktorer och bestämmer, 
vilka skärspänningar (-cw1) som kan tillåtas. Med beteckningar enligt ovan 
erhålles vid c-, <p- resp. cqi-analys 

-Cf C 
(4)•t111 = Fe= Fe= en 

-Cf - tg'cp - l -
•till= - = a - = a gqin (5)Frp Frp 

c _ lgip _ _ _ 
•t111 = -1, + a -F =cn+cr tg,p11 (6a)

'e 'rp 

Uttrycker man •till enligt formel (6a), kan Fe och Frp varieras sinsemellan utan 
att •till ändras. Av denna orsak blir säkerhetsbegreppet något oklart. Denna 
svårighet kan kringgås genom olika beräkningsmetoder (4], (5]. Vanligen sättes 
dock (se :413, :642 och :643) 

Fe= Frp = Ferp (7) 

varvid erhålles 

•I c - tg'cp - - t -
•till= - = - +a- = cn+a gcpn (6b)

Fe,p Fcrp Fe,p 

: 33 Säkerhet enbart på belastningen 
Vid frågor om släntstabilitet - där jordlasten brukar utgöra den största på
drivande kraften - känner man i allmänhet markens egenvikt med större nog
grannhet än skärhållfastheten, v ilket gör det ologiskt att påföra en säkerhets
marginal på egenvikten, men inte på skärhållfastheten. 
Vid ,p- och cqi-analys erhåller man för en räknemässig höjning av belastningen 
även en höjning av effektivtrycken i marken och därmed en motsvarande ökning 
av skärhållfastheten. Säkerhetsfaktorn kan i ett sådant fall bli vilseledande. 
Att välja säkerheten på belastningen kommer därför närmast i fråga för sådana 
problem som berör plattor på och pålar i lera. 

: 34 Delsäkerheter på alla osäkra faktorer (jfr kap. 312) 

Den allmänna bcräkningsprincipen med delsäkerheter blir att man betraktar ett räkne
mässi(!l brollillslånd1 i v ilket de yttre belastninsarna mullipliceras med lämpliga delsäker• 
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heter, samlidig:t som jordens eller byggnadsmatcrialcts brotlhållfasthct divideras med 
andra dclsäkcrhclcr. När en konstruktion dimensioneras så att jämvikt uppträder i det 
räknemässiga brottsladict, råder den önskade totalsäkcrhctcn. 
I de fall, d:'i. en vilande last verkar slnbiliscrnndc, hör man givetvis dividera med dcl
silkcrhctcn i stället för att mullipliccru. Likaså bör en stabiliserande rf}rlig last helt 
utelämnas. , 
Fördelen med metoden är att varje osäker faktor belastas med enbart sin osäkcrhcls
marginal. Vid användningen tvingas mun därför att på ett påtagligt sätt siHm ta slållning
till dels vilka osäkra fal{torcr som ingår och dels var och ens roll för tolalsäkcrhclcn. 
Sambandet mellan clclsi.ikcrhctcrna och totalsiikcrheten kan dock ej anges generellt, 
beroende på alt olika felkällor 1iåverlmr lolalsäkerheten i olika hög- grad. D,l metoden 
iinnu ej prövats långre tid i prakliken tillrftdes därför alt den användes med försiktighet. 
I\Ian hör alltid tillse att tolalsäkcrhclerna i.ir i paritet med dem som nu vanligen tillämpas. 
I nedanstående tabell ges en smnmanställning av riktvården på dclsi.ikerheler. En kort 
motivering för de olika värdena meddelas i.i\·en, Framsliillningen bygger i huvudsak 
pil elt danskt förslag [3], där utförligare beskrivning ges. 

Appro:rimaliva rildvärden för delsäkerhelcrna 

Belastningsfall 
Tilliimpningsomr[1de Symbol 

Normalt ExceptionelltI 
Egen vikt F 1,0 1,0g 

13elnsl-
Rörlig last F 1,2-3,0 1,0-2,0ning p 

Vallentryck pw 1,0-1,2 1,0-1,1 

c~m1alys F 1,5-3,0 1,3-2,5
C I 

,r-analys 1,1-1,6 1,0--1,5 
Hållfnsl- "• I 
het c,r-analys pcrp 1,4-1,6 1,1-1,5I 

I(onslrnktionsdelar frver- Förhöjning av normalt föreskrivna ~tillåtna 
kade av jordtryclc pi1kiinningar• 

Euc-m·IJ{(. Vid stabilitets- och jordtrycksprohlcm härrör vanligen huvuddelen av be
lastningarna från egenvikt a\· jord eller konstruktioner. Därvid verkar vissa jordmassor 
sljålpandc och andra stabiliserande, varför en del vikter måste mullipliceras, andrn divi
deras med delsäkerheten, För alt undvika dessa rålmemässip;a komplikationer kan man 
enligt [:3) sälla F = 1,0 och i slii.llcl YiHja clelsäkerheten pil lulllfaslhet i molsvmande0
mån högre. Detla är en inkonsekvens som vid ett allmi.innare bruk aY systemet med delff 
si.ikerheter kan komma all ändras, så alt åven belastningar av egenvikt pilföres en delff 
såkerhet större än 1,0. 
Ilör1i11 last. Ibland förekommer det alt den rörliga lastens storlek anges med en siikerhels
marginal, varvid delsåkcrheten lmn anses innefattad i helastningsanlagandet. I andra 
fall bör delsäkerheten våljas med hiinsyn lill såYål belaslningsantagandels osäkerhet som 
valet av delsäkerhcter på hållfasthetsegcnslmperna. 
Vattc-ntr~'clc. Vattenlryck är den rörliga last som brukar kunna anges noggrannast. 
Dclsäl(erhelcn synes därför i allmänhet kunna väljas Higre än för övriga rörliga laster. 

SJ,iirhållfosthct. Vare sig skfö'hållfasthctcn enligt :22 uttryckes såsom ,1 = C+a lg,f, 
'fd = a lg,p eller 'Ju = c, skall man pil skilrhållfaslhclsparametrarna c och rp införa clelff 
säkerheter Fe och Frp• I jordlrycksw och slabililelsproblem opererar man sedan med ett 
räknemässigt brollillstånd, föl' Yilket gäller nominella sl:.ärlu1/lfaslhelsparamelrar en och 'Pw 
vilka motsvarar skärspiinningsparn,mctrarna vid metoden med säkerhet på enbart skär
hållfasthet, se :32. 
Vid jänwil.tslwnlroll beräknar man, med utgt\ngspunkt från de aktuella belastningarna
med sina dclsiikerhetcr, de nominella skärhållfaslhetsparametrm· som just motsvarar det 
ri.\lmemåssiga broltstadiet smnt jämför dem med genom provningar bestämda sldi.rhllilff 
faslhetsvärden. 
Vid dimensionering utgår man i stället från de nominella skilrhållfasthetsparametrarna. 
Dessa representerar då til1{1tliga värden, under Iörutsältning att även belastningarna 
multipliceras med sina delsäkcrhcter. 
J,,'.onslrul,tioner p1h-erlrnde av jordtrp:k. Vanligen förcsJ;:rivna ~lillåtna påkänningar, i 
trå, sti"1l eller betong innebär att broltgrånsM eller flytgränsvärdena i dessa material reduff 
cerats med en totalsiikerhet, icke med en delsäkerhet. Vid beriikning av exempelvis aldivt 
jordtryck mot en spont medför emellertid metoden med delsäkerhcter ett räknemässigt 
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högre jordtryck än det verkliga (på grund av delsiikerhclcn på markens skärh.lllfaslhet).
Detta jordlryck ger i spontcn vid räknemässigt hrottillst{md en påkänning, som bör få 
uppgå till brollgrilns- eller flytgränsvärdct dividerat med dess delsäkerhet. Delta är ofta 
mer än den föreskrivna •tillalna påkänningen,. Vilken förhöjda •tilk\lna påkänning, 
som bör viiljas vid dimensioneringen mUslc bedömas med hänsyn till sponlmaterialet och 
till den konstruktiva utformningen. 

Glidyteberäkningar 
Cirkulärcylindriska glidytor [30] 
Det finns många anledningar att anta cirkulärcylindrisk glidyteform1 bl. a. 
a) antagandet har i viss mån bekräftats vid intriiffade skred i lera, 
b) utefter en cirkulärcylindrisk yta kan en glidande massa förskjutas utan att 

ändra form, 
c) beräkningarna blir enkla, särskilt vid c-analys. 

,-analys (korttidsstabilitet i lera) 
Fig. visar ett snitt genom en cirlrnli.ircylindrisk 
glidyta i en slänt. De på cirkelsegmcntet verkande 
krafterna är sammansatta av normalspänningen a 
och skårspänningen 1: i sniltytan å ena sidan samt 
resultanten Q till egna vikten och eventuella yttre 
krafter å andra sidan. Vid en momentekvation 
kring rotationscentrum O elimineras inverkan av 
de okända normalspänningarna, vilka överallt är 
riktade mot 0. För att jordsegmentet inte slrnll Fig. :411. Stabililelsberiilming: 

av homogen lcrsfänt med cirglida, fordras att det mothållande momentet kring 0 kulärcylindrisk glidyta enligt 
av de i sniltytan verkande skärspänningarna hål c-analys 
ler jämvikt mot det stjälpande momentet av Q. 
Genom passning bestämmes den glidyta, som har den Higsla säkcrhelsfaktorn. 

I homogen mark, där T)u = c (se : 22) blir enI. ekv. : 32 (1) 

C R/ (1)Fe= - = -c 
1: Q:c 

I inhomogen mark, där c varierar, uppdelas glidytan delar med långden D..l, 
vardera med konstant c. 1\lan erhåller 

Fe= RLct:,.l (2)
Qx 

Exempel på denna metod ges i : 624. 

,p-analys (stabilitet i sand) 
I homogen mark med jämnt utbildad friktion längs en cirkulärcylindrisk glidyta 
bildar jordtryckets effektiva spänning i alla punkter vinkeln q,n mot glidytans 
normal. Alla jordtryckskrafter p kommer därför at l tangera en med glidytan 
koncentrisk cirkel med radien r = R sinqin, där R är glidytans radie (se fig. a). 
Denna innercirkel kallas »friktionscirkelm. Resultanten P till alla jordtrycks
krafterna går strax utanför friktionscirkeln och tangerar en cirkel med radien 

r 1 = I(R sinqin (1) 

där I( = en lrnnstant, som beror av glidytans medelpunktsvinkel samt jorcltrycks-
fördelningen längs glidytan (se fig. b) [G]. 

Enär jordtrycksfördelningen låugs glidytan och dårmed koefficienten J( är okänd, 
kan beräkningen inte göras exakt. Genom alt griinsa in !(-värdet mc11an ytterlig
heterna punktformigt tryck - kurva I i fig. b, varav framgår att K = 1,00 
oberoende av glidytans medelpunktsYinkcl -och jämnt fördelat tryck (vilket i 
praktiken kan betraktas som ett ytterlighetsfall) - kurva II i samma fig. -
finner man emellertid en snäv felmarginal. I de allra flesta fall är jordtrycksför
delningen inte symmetrisk men ansluter nära till den sinusformiga fördelningen, 
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I Punktformig 
jordlrychfördelning~ 

~IlJiimn 
jordtr~chförde\~ 

fil 5inu~forn,od 
jordlryck~fördel~ 

p I1,000 '2.0 40 60 80 100 12'.l 
Centrumvink.el: x 

a. l{raflcr b. Koefficient I( 

Pig. :412 
Stabililctsbcri.\kning av slilnl med cirkuHircylindrisk glidyta enligt ,r-analys 

kurva III. I( varierar då för normala värden på medclpunktsvinkcln mellan 
ca 1,00 och 1,10. 

För att glidclemcnlct skall befinna sig i jiimvikt fordras att jordtrycksrcsultantcn 
P till storlek och riktning sammanfaller med resultanten Q till egenvikt och övriga 
belastningar, såsom portryck i glidytan. Porlryck av typen Q4 upplråder exempel
vis i samband med grundvattenströmning. 

Dcråkningsgångcn blir följande: 
1. Välj en glidcirkcl med medelpunkten 0. 
2. Beräkna Higct av rcsullanten Q enligt fig. a. 
3. l\Iät avståndet r1 • 

4. Bestäm koefficienten 1( ur fig. b, kurva III. 
5. Beräkna 'if5n ur formel (1). 
6. Beräkna säkerheten Fp enligt formel :32 (2). 

Genom att utföra beräkningarna för flera glidytor passar man sig fram till far~ 
ligaste glidytan, för vilken Fp = min. 

I inhomogen mark med varierande friktion längs glidytan kan ovanstående metod 
ej tilli.impas. I sti.illet uppdelas då glidelementet i lameller av vertikala element. 
Den farligaste glidytan beslämmes genom passning. 
För att allmän jämvikt skall råda hos elementen, fordras vissa lutningar på 
kraflerna mellan elementen. Hänsyn härtill tas enligt den närmare beskrivning 
av lamellmetoden som ges i : 642. 

:413 c\D"analys (långtidsstabilitet i lera ooh annan tät jord) 
I homogen mark med konstant c och <p längs glidytan är förfaringssättet vid en 
crp-analys analogt med den i :412 beskrivna friktionscirkelmetoden i sand med 
tillägg för kohesionskraften i glidytan. De krafter som påverkar glidkroppen i 
fig. uppdelas enligt [6] i tre grupper: 

a) Jordens egenvikt ocl1 övriga belastningar, vilka sammansättes till resultanten 
Q (se fig. a). 

72 

http:Centrumvink.el


Kap. 174. Geotekniska brottproblem 174 :4 

b) Kohesionskrafterna i glidytan, vilka sammansättes till resultanten 

- cle 
Cn = cnle = - (1)

Fe 
där c = skärhållfasthetsparameter och Fe = på försök valt värde på säkerheten 
(se : 32). 
C11 är parallell med en rät linje genom punkterna a och b samt belägen på avståndet 

R ~ från rotationscentrum (beteckningar enligt fig.).
le 

e) Effektivkrafterna p i glidytan, vilka 91 ~genvilct o. övriga be\ostni!)(JQE , 
t angerar friktionscirkeln och v ilkas re O, -egenvik1 _,)-·->.L. 

o, -overlost / I , --,,::,---sultant P tangerar en med friktionscirkeln o, -vottenlost /koncentrisk cirkel med radien r 1 . o,-portryck u /
För att jämvikt skall råda, fordras att Q -resu\ton1 
resultanterna Q, Cn och P träffas i en 
punkt samt sluter kraftpolygonen. Efter
som Q och Cn är kända till storlek och 
läge, kan även P bestämmas till storlek 
och läge. Grafiskt erhålles därför sträckan 
r 1 = J(R sin~n (2) 
varav tg~n beräknas. Säkerheten Frp 
beräknas därefter enligt formel :32 (2). 
Om man i överensstämmelse med for s, Effek\ivkrofter j gll!M..2.!l 

P • eHektivspiinningsmel : 32 (7) utgår från Fe= Frp = Fc<p, resultan1 
fordras att den beräknade säkerheten F rp 

är densamma som den vid beräkningen 
av Cn valda Fe. Man måste därför korri
gera beräkningen tills de båda F-värdena 
stämmer överens. Genom att utföra be
räkningarna för flera glidytor passar man 
sig fram till farligaste glidytan, för vil Fig. :413 
ken Fcrp = min. Slabilitetsberäkning av slänt med cir
I inhomogen mark, där c och q, varierar kulärcylindrisk glidyta enligt eq,-analys 
längs glidytan, uppdelas glidelementet 
i lameller av vertikala element. Samma metod kan självfallet tillämpas i homogen 
mark. Närmare beskrivning av cp-analys enligt lamellmetoden framgår av : 642. 

: 42 Spiralcylindriska glidytor [7J, [sJ 
Antagandet om spiralcylindrisk glidyteform medför vid p-analys vissa förenk
lingar. 
Ekvationen för en logaritmisk spiral är 

r = r
0 

e"tgiiin (1) 

I alla punkter på kurvan bildar radius 
vektor samma vinkel med kurvans nor
mal, nämligen v inkeln ~n (se fig. a). Ge
nom att friktionen förutsättes jämnt ut- Fig. :42. a) Logaritmisk spiral, b) Spiral-
bildad utefter hela glidytan, kommer alla cylindrisk glidyta 
jordtryckskrafter mot glidytans olika delar 
att gå genom spiralens pol (se fig. b). Vid en momentekvation kring polen behöver 
man därför inte känna jordtryckets fördelning, utan man har endast att räkna med 
momenten av den yttre belastningen och av den tänkta glidande massans vikt. 

Man väljer olika glidy tor och beräknar för varje förhållandet mellan mothållande 

och stjälpande moment, Qr•. Den farligaste glidytan är den, där detta förhållande 
Rr1 

är minimum. 
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Om säkerheten F lägges på belastningen, utgår man från ffn= rp och erhåller för 
den farligaste glidytan direkt 

F-Qr, (2) 
B.r1 

Om säkerheten Frp lägges på skärhållfastheten, beräknar man de farligaste glid
ytorna för några olika värden på "ipn. Genom inlerpolcring mellan dessa gin-värden 

finner man det <Pn som ger RQr:i = 1. Delta värde insättes i ekv.: 32 (2), vilken ger 
r, 

säkerheten F rp, 

För att underlätta beräkningarna, vilka enklast utföres grafiskt, är det lämpligt 
att använda genomskinliga kurvmallar motsvarande logaritmiska spiraler med 
°?pn = 20, 25, 30, 35, 40 och 45". 

: 43 Sfäriska glidytor f9J 
Vid flera skred i lera har man iakttagit en i stort sett sfärisk form på glidytan. 
Detta har lett till en vid c-analys tillämplig beriikningsmetod, som förutsätter 
sfärisk glidyteform. 
l\Ietoden lämpar sig vid koncentrerad lastyta och ger då skärspänningen -r = 0,158q 
under lasten q t/m2, vilket kan jämföras med -r = 0,151q för cirkulärcylindrisk 
g1idyta under kvadratisk Iastyta, se : 522. 

: 44 Plana glidytor 
I den klassiska jordtrycksteoricn antas glidytorna vara plana vid både c- och 
q,-analys (jfr kap. 173). 
Vid c-analys kan man med hjälp av två plana glidytor som begränsar en 
~aktiv» och en »passiv» jordkil exempelvis beräkna skärspi.inningen -r under en 

långsträckt last q t/m2• Därvid erhålles -r = _!L = 0,177q1 • Detta värde är att 
1/32

jämföra med -r = 0,181q, vilket erl1ålles vid stabilitetsberäkning med cirkulär
cylindriska glidytor, se : 521. 

: 45 Sammansatta glidytor 
Sammansatta glidytor kommer till användning vid c- och cq,-analys, när man till 
följd av exempelvis lösare lager i marken kan förutsätta att den farligaste glid
ytan får någon viss form. Exempel på släntberäkning enligt denna metod framgår 
av : 625 och : 643. 

: 5 Bärförmåga hos horisontal mark 
: 51 Allmänt 

Vid en belastning på markytan av jordmassor eller liknande, som vid heråk
ningarna kan tänkas utgöras av tätt slående punktlaster utan inbördes samman
hållning talar man om ytbclaslning. En form av ytbelastning är tr11ckbank, som an
vändes för att stabilisera marken. För att bestämma markens bärförmåga under 
ytbelastningar användes glidyternetoder. 
Grundplaflor hänföres inte Ull ytbelastningar, enär sammanhållningen i plattan 
inverkar på trycköverföringen mellan platta och jord. Stabilitelsundersökningcn 
utföres i detta faU med plasticitctsanalys, varvid resultatet blir nägot annorlunda 
ån med glidyleberåkning. Undersökningen kan dock i de flesta fall utföras enligt 
någon glidytemetod utan att felet blir för stort. Där nedan angivna formler ej 
kan tillämpas, bör glidytemetoder enligt :4 användn.s. 
Pålar är ur stabilitetssynpunkt sett ett specialfall av djupt grundlagda plattor 
eller plintar. De behandlas i kap. 325. 
För samtliga i : 51-: 5,1 nämnda belastningar på Iera brukar korttidsstabiliteten 
bli avgörande till följd av att - om spånningcn i jorden ökas - markens skär
hållfasthet växer med tiden på grund av konsolidering. Problemen behandlas d:l 
med c-analys (se 174:2). 
1 Delta förutsätler samma skärspänning i gränsytan mellan jordkilarna som i glidytorna
(Yilkct ej är fullt korrekt). 
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Ytbelastning på lera (c-analys) 
Långsträckt laststrimla (jfr : 411) 
Belastningen förutsättes ha stor utsträckning i sidled och marken antas vara 
homogen, fig. a. Genom att sätta det stjälpandc momentet kring glidytans medel
punkt = det molllållande momentet får man 

a-d sin~a 
' - Q 2a' · -----;, 
J\Iaximivärdct på -r crluUles genom partiell derive
ring med avseende på a och a. 1\lan finner då 
a = 2d och tga = 2x, varav a = 67°, vilket ger Or.l,32d 
, - 0,181 Q/2d (1) I 
eller vid jfönnt fördelad belastning Q/2d = q 

T = 0,181 q (2) 

Sålunda blir [jfr ekv. : 32 (4)] 

Qtill = 5,5 run = 5,5 c/Fc (3) 
och [jfr ekv. : 32 (1)1 
F, - 5,5 c/q (4) 
Säkerheten vmjcs: normalt Fe= 1,5-2,0 och 
exceptionellt Fe= 1,3-1,5. 

Fig. :521. Långsträckt lastI beräkningen ovan har glidytan antagits börja i strimla på horisontal, homo
bclastningsytans kant. Av ekv. (1) framgår, alt gen lermark. a) Principskiss,
glidytor som börjar i olika punkter utefter belast b) Vid jämnt fördelad last är 

alla glidytor med medelpunkningsytan är lika farliga vid konstant skärhållfaslhet ten på verlikalen genom last-
och jämnt fördelad last (fig. b). Glidytornas medel ytans ena kant lika farliga
punkt ligger på vertilwlen genom lastytans ena kant. 
I den punkt, där skärspänningen i marken är störst, uppnås skärlu'l.llfastheten 
vid clasliskt tillstånd redan när belastningen på markytan vuxit till värdet q = 
= ;;i • c. Först vid ytterligare ökad belastning inträder den plasticisering som 
förutsättes vid glidyteberäkningar. 
Formel (2) är en av geoteknikens grundekvationcr. Den är med förvånansvärt lilct 
fel användbar för många överslagsberäkningar, där belastningsfallet kan approxi
meras till en jämnt fördelad belastning.1 

Till ledning vid den praktiska tillämpningen i naturlig mark - som aldrig är 
absolut homogen - anges följande regler. 
Skärhå1lfastheten c bör väljas som medelvärdet av lerans odränerade skärhåll
fasthet längs på försök inlagda glidytor under belastningen ned intill eller mindre 
än ett djup av 0,7B, där B = belastningsbredden. Förekommer något lager med 
utpräglat läg skärhållfasthct inom djupet 0,7-1,5B under lastytan, bör man i 
stället undersöka djupare glidytor. Finns sprickor i torrskorpan, bör skärhållfast
h.eten längs denna del av glidytan försummas. 

Last med benränsad utsträckning (jfr : 43) 
Vid last med begränsad utsträckning kan man 
anta att glidytan förutom av en cirku1ärcylindrisk 
del även utgöres av ett vertikalt cirkelsegrnent 
vid vardera änden av belastningsytan (se fig.). 
Då emellertid alla glidytor parallella med en sida 
enligt fig. : 521 b är lika farliga vid långsträckt 
last på mark med konstant skärhållfasthet inses 
att de farligaste glidytorna vid begränsad last är 
de närmast kanten (motsvarande t. ex. den för T 1 
i fig. :521 b), därför att cirkelsegmentenas inver
kan då är minst. 

Fig. :522• Koefficienten i formeln kan variera något, beroende 
på härledningssättet (exempelvis 5,1'1 enligt PRANTL Rektangulär lastyta pt'l horison
och 5,7 enligt TERZAGIIl mot 5,5 i ekv. (3) ). tal, homogen lermark 
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: 532 

Vanligen är dock skärhållfasthcten i marken ej konstant. I torrskorpan är den 
ofta högre än längre ned i marken. Glidytan med lägsta medclskärhållfastheten 
går ofta då så djupt att den stabiliserande inverkan av skärhållfastheten i sido
ytorna (cirkelsegmenten) är av betydelse. 
Enligt [10] modifieras formel :521 (2) genom sidoytornas inverkan till 

0,181 
T = ~-~~q (1) 

(1+0,2~) 

Formeln gäller endast för B/L ~ 1, dvs. för utglidning under en långsida. För det 
gynnsammare fallet att utglidning endast kan ske under en kortsida blir B/L > 1, 
varvid beräkningen kan utföras enligt [11]. 
Enligt formel (1) blir T = 0,151 q, för en kvadratisk laslyla (där B/L = 1), v ilket 
kan jämföras med T = 0,181q för långsträckt last (se : 521). 

Inverkan av fasta bottnens läge 
Ovan har förutsatts att djupet till fast botten (eller till fastare marklager) varit 
så stort, att dennas läge inte inverkat på glidytans utformning. Glidytans största 
djup är härvid 1,32d vid c,; = 67° (med beteckningar enligt fig. :521 a). 
Om djupet till fast botten är mindre än 1,32d, kommer glidytan att •pressas• 
uppåt, varvid stabiliteten förbättras och de ovan härledda formlerna inte gäller. 
Beräkningar med hänsyn till fasta bottens läge underlättas av gjorda diagram [12]. 

Tryckbankar på lera (c-analys) (ifr även 516 : 5) 
Princip 
Principen för markstabilisering med tryckbank framgår av fig. Markbelastningen 
- vanligen en vägbank - utgör q1 t/m2 i form av en långsträckt laststrimla. 
Enligt formel : 521 (2) blir då skärspänningen utan tryckbank (glidyta 1)

•1 = 0,181 · ql 
Med tryckbank (glidyta 2) med vikten q2 t/m2 

minskar skärspänningen till 

•• = 0,181 · (q1 -q,) 
Tryckbanken ger samtidigt (vid glidyta 3) upphov Fig. :531till skärspänningen l\fmkförslärkning med tryck
T3 = 0,181 • q 2 bank på homogrn lera. 

Principskiss 
Dimensionering på mark med konstant skärhållfasthet 

Om 2Ttm ~ T1 > •till (•till= !._ enligt ekv. : 32 (4))dimensionerastryckbankarnas
Fe 

tjocklek så att T2 ~ •till, varvid även T3 ~ •till · Om T1 > 2Ttm blir däremot 
T 3> •tm och de primära tryckbankarna måste stabiliseras med utanförliggande 
sekundära tryckbankar. I så fall är ofta annra förstärkningsåtgärder, såsom pål
ning, att föredraga. 

Fig. : 532 Inverkan av fast botten vid tryckbank på homogen lera 

De erforderliga tryckbanksbredderna bestämmes av bl. a. djupet till fastare lager 
(se fig.). Beräkningarna kan utföras på vanligt sätt genom att det stjälpande 
momentet sättes lika med det mothållande. Detta fordrar emellertid ett om
fattande passnin gsarbete, varför beräkningarna brukar utföras med hjälp av upp
gjorda diagram [12]. Vid homogen lera med horisontal markyta blir därvid tryck
bankarnas krön horisontala. 
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: 533 Dimensionering på mark med nedåt tiltagande skärhållfasthet / 1, 
När markens skärhållfasthet tilltar med djupet, såsom ofta / I ' 

:54 
: 541 

:542 

är fallet i normalt konsoliderade leror utan utpräglad torr
skorpa, är ovannämnda dimensioncringsdiagram endast del ·1r~ 
vis tillämpliga. Beräkningarna kan då i stället utföras enligt ' I 

[13]. Enligt detta dimcnsioneringsförfarande spetsas tryck F ig. :533 
lllarkförslärkningbankarnas tjocklek ut till noll vid kanterna (se fig.). med tryckbanlc på 

Med hänsyn till kostnaderna för marklöscn kan det dock i prak lera med nedåt till
tiken vara lämpligt att kapa t ryckbankarnas spets och i stället tagande skärhållfast-
öka massorna på t ryckbankarnas kvarvarande yttre del. hct. Principskiss 

Grundplattor (se även avd. 32) 
Allmänt [14], [15], [16] , [17] 
För beräkning av bärförmågan hos plallor i slä11l hänvisas till [18] och :4. 
Del är all observera all framsläl/11i11ge11 avser brollprob/em och icke deformatio11S
problem, vilka senare behandlas i kap. 175 och kap. 322. Jfr även kap. 172. 
I begreppet grundplatta innefattas nedan sådana grundkonstruktioncr som 
plattor, plintar och fundament. 
En grundplattas bärförmåga brukar definieras som den maximi Belastning 
last marken under plattan kan uppta. I last-sättningskurvor av 
typ a eller b enligt fig. anges denna last av maximivärdet på \-..
belastningen. I de fall då kurvan inte når något maximum, c i fig., en I \ 

.!:: I ', 
C O •får bärförmågan bedömas med hänsyn till de tillåtna sättningarna. 

Exempelvis kan last-sättningsförlopp av typ a inträffa vid be j ?: \ 
lastning på fast lagrad sand och av typ c vid belastning på 

I : 
:I 

löst lagrad sand. I 
I : 

: 
I \ 

Bärförmågan beror av bl. a. grundplattans storlek, form och a b. C 

djup under omgivande markyta, av belastningens riktning och 
Fig. :541cxcentricitet samt av grundvatlenytans läge. Bärförmågan bör 

Samband meli princip bestämmas genom stabilitetsanalys, men denna ersättes lan belastning
ofta vid praktisk tillämpning och enkla belastningsfall av formler, och sättning för 
som härletts med utgångspunkt från glidyte- och plasticitets grnndplatlor 
belraktelser. Formlerna gäller i princip endast för horisontal 
mark men kan även tillämpas då det är måttliga höjdskillnadcr mellan mark
nivåerna på ömse sidor om plattan, om man tar hänsyn till inverkande jordtrycks 
såväl horisontal- som vertikalkomposant (ifr fig. :543 bj. 

Approximativt gäller: 
B 

qB = Nc · c+Nq · y1 • D + N,, · Y2 2 (1) 

(i samband med totaltryck) eller 

qB = Nc-c + Nq· y1 · D + N,, · y 2 ; (2) 

(i samband med effektivt tryck), 
där qB = medelgrundtryck vid brott, c resp. c = skärhållfasihctsparameter, 
D = grundläggningsdjup, y1 = jordens effektiva volymvikt1 ovan grunclläggnings
nivån, y2 = jordens effektiva volymvikt1 under grundläggningsnivån, B = platt
bredd samt Nc, Nq och Ny = faktorer som beror på markens skärhållfasthets
parameter <p resp. ij;, plattans form, grundläggningsdjup, belastningens riktning 
och excentricitet. 

Bärförmåga på lera (c-analys) [10], [14], [19] 
För <p = 0 och centrisk /asl gäller i formel : 541 (1) att Nq = 1 och Ny = 0, varför 
qB = Nc · c+ y 1 • D. Med insatt Nc-värde och modifiering för lutande last erhålles 
enligt [14] approximativt: 

Med effektiv volymvikt avses hät- volymvikten med hänsyn tagen t ill grundvattenyt ans 
läge, se även kap. 172. 
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174: 5 Avd. 17. GEOTEKNIK 

a) 8 8 b) 

c) 

Fig. :542. Grundplatla på lera. a) T ryckfördelning 
samt form på glidytorna v id olika grund läggnings
djup. b) Nyttig laslyta vid o lika läge på lastresul
tanlen. c) i\Jarkgenombrolt under silo som grundlagts 

med platta på lera 

qt1u = 5 [1 + 0,2 ~] [1 + 0,2 ~ ] [1-1,3 %];e +y1 D (1) 

Nc 
där qt111 = tillåtligt vertikalt medelgrundtryck (t/m2), D = djupet från lägsta 
markyta till grundläggningsytan (m), B = grundplattans bredd (m), L = grund
plattans längd (m), Fe = säkerhet med avseende på markens skärhållfasthet 
(normalt Fe = 2,0 - 3,0, exceptionellt Fe = 1,5 - 2,5), y 1 = jordens effektiva 

'k · dl" . . ( / 3) Il lastens horisontalkomposantAvo1ymv1 t ovan grun aggmngsmv.. n t m oc11 - = _________:...___ 
V lastens vertikalkomposant 

Gränsuillkor: 

0 ~ D/B ~ 2,5; 0 ~ B/L ~ 1,0; 0 ~ H / V ~ 0,4 

För D/B>2,5 sättes (1+0,2~) = 1,5 

Vid större värde på H/V bör man kontrollera att glidning inte inträffar längs 
plattans underkant. Ju större H / V blir, desto grundare blir glidytan, tills plattan 
glider på underlaget. 
Vid excentrisk last erhålles det tillåtliga grundtrycket approximativt om man un
der grundplattan endast medräknar en nyttig lastyta, vilken bestämmes så att 
den påverkas centriskt av lastresultanten (se fig. b). 

: 543 Bärförmåga på sand (cp-analys) [2], [14], [15] 

iin 
o· 5• 10· 15· 1.0· 25· ,o· 35• 40• 45' 

300 b)
/'200 

....,,_,._ \00 

g 50 .,, -;/- -:,, 
- --~ 20 / V 

~ 10 
(Yi)~ 5 ~ '/ 

_,:; 
i /

-:n; 
;[ 2 'fl;ca ,,/' I Fig. :543 

I 0 0,\ 0.7. 0.3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 \,0 Grundplatta på sand. a) Bärighetsfakto
tgipn•\g9'/F17 rerna N' och N ' Y. b) Principskiss ( enligt (2))

12 
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Kap. 174. Geotekniska brottproblem 174: 6 

B
För C= 0 och centrisk last förenklas formel :541 (2) till qB = Nq· y 1 • D+Ny-y 2 z· 
Vid h\ngstråckt platta på markytan synes man approximativt kunna sätta Nq = Ny 
(se fig. a). Införes korrcktionsfaktorer för grundläggningsdjup, plattans form och 
lastens lutning erhålles approximativt: 

Nq 

+N'y(1-0,3zB) (1-1,5yIl)' Y22B (1) 

Ny 

·där qtm = tillåtligt vcrlikalt mcdclgrundtryck (t/1112), N'q, N'7 = dimensions
lösa bärighclsfaktorcr, som crlu1llcs ur fig. a för olika vården på tgipn = tgqj/ Fp, 
F ,p = säkerhet med avseende på rmJTkcns skärhållfasthct (ätgq:i), (säkerheten våljcs: 
normalt Fq, = 1,3-1,7, exceptionellt Frp = 1,2-1,5), y 1 = jordens effektiva 
volymvikt ovan grundläggningsnivfm (t/m 3 ), = jordens effektiva volymvikty 2 
under grundläggningsnivtln (intill djupet 2B) (t/m 3), B = grundplaltans bredd 
(m), L = grundplattans längd (m), D = djupet från lägsta markyta till grund-

(m) och !!._ = lastens horisontalkomposantläggningsytan (se !ig. b)
V lastens vertikalkomposant 

Gränsvilllcor: 

o;,;n/B;,;15; o;,;B/L;,:,1,0; o;,;IJ/V;,;tgip/Fp 

För D/B> 15 sättes (1+0,1 ~) = 2,5 

Vid större värde på II/V uppkommer risk. för glidning längs plattans underkant. 
Ju större 11/V blir, desto grundare blir glidytan, tills plattan glider på underlaget. 

J1rled hänsyn till deformationerna bör grmullrycken dess11lom normalt icke överstiga 
vissa erfarenhelsvi.irden, vilka anges i avd. 32 (jfr även 175: 3). Plaltgruncllägg
ning bör heller inte användas på mycket löst lagrat material, enär skakningar 
från exempelvis trafik eller fram Lida pälningsarbcten i närheten kan ge upphov 
till sättningar. 

Vid excentrisk lasl erhå1les på samma sätt som angetts i : 542 till ätligt grund tryck 
approximativt, om man endast medräknar en nyttig lastyta, vilken bestämmes 
så att den påverkas centriskt av Iastresultanten (se fig. 542 b). 

Inverkan av gruudvattenstiuul 

I friktionsjord minskar en plattas bärförmåga vid högt grundvattenstånd, vartill 
hänsyn tas genom alt volymvikterna y1 och y 2 reduceras under vatten (y') (jfr 
171:32). 

Tumregel för vertikal last 

Om grundvattennivån ligger på större djup än 2B kan man för långsträckt platta 
på markytan för överslagsberåkningar tillåta ett rnedelgruncltryck, uttryckt i 
kg/cm2, lika med 1,5 ggr plattans bredd B, uttryckt i meter. För kvadratisk platta 
blir motsvarande värde 1,0 ggr plattbredden. 

: 6 Slänter 
: 61 Allmänt 

För slänter i sand resp. lera råder helt olika stabilitetsbetingelscr. I lera kan en 
slänt intfll en viss begränsad höjd vara stabil i vilken lutning som helst. I sand 
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174: 6 

: 62 

: 621 

Avd. 17. GEOTEKNIK 

står en slänt däremot till obegränsad höjd, förutsatt att lutningsvinkeln är mindre 
än materialets rasvinkeJ.l. 
Säkerhetsfaktorn f å r också olika innebörd för dessa två slänttyper. I lera utsäger 
säkerheten Fe= 1 att risken för djupgripande skred2 längs farligaste glidyta 
kan vara överhängande, medan motsvaranje säkerhet Fcp = 1 i sand innebär 
att enstaka korn eller jordflak i släntytan kan komma i rörelse. 

Korttidsstabilitet i lera (c-analys) 
Beträffande Fe se : 32. 

Enkel slänt [4], [6] (jfr : 411) 
För en enkel slänt i homogen, vattenmättad lera kan säkerheten Fe uttryckas 

Fe= N 0 ~ (1)
yl-I 

där stabilitetsfaktorn N 0 och glidytans läge enligt [4) erhålles ur fig. 
Säkerheten väljes: normalt Fe= 1,5-2,0 och exceptionellt Fe= 1,3 -1,5 

c) 
1 ! ,, 

-' Säkerhet:,~ •N0 -yH 
/ 
·' 

j li j / 1 0 
J-.- -10 >-.3 
L __ 

.' ! . / 1, :-2 
J-.- -- Tås:irkel o>- - - - Bascirkel .' / ;/I

J-.- J-.- J!! 2
I 11 "' J-.- J-.-

l/1/ 
' ·;I i.,, ,!,!'" 

] 1-1-4---1--1---1--1-~"-l--l--J 

D•dH I/ ,,~ H ~ ~ ~--~'~ / 1,' ., 
~7 / [/ -~ ~ I. 

I/, I/• .,.~ 1/ :fi: I 
. r...: ~ "'"' e::~ ::f:::: i--!':i '--

c.... d•OO 
),, °'5,53 

51.....-17 I !IlJ-.- J-.-1.,.'-- Ex.I Ex.'2 IEx.3 
{3=65° ,C:3-30'. d•0,5 {3-Zr:!, d•O,Z J-.- J-.- 4 Il 

"S,63 ITåcirkel Bascirkel .,. - - , Slönlcirkel J-.- J-.-

,.-4'ao r;a-· bo~ao-.r A 
J-.- J-.- 3 d-39.. :::: ;fl,,!tf.J-.-J-.- z~ 

6t:WI~~ 
Rakt ovon ~:~., ~l~0.32 J-.- J-.-a0•0,2H '"ii;;o]H • a0-1,50H 2 r-::~ntmitt-

1 ?::-d·OJ-.- J-.-b0 • 1,55H bo· 1,65H b0•2.05H 
J-.- J-.-1 fc·5,D½,H f'c•6,\0c/yH fc·8,25c/yH I 

hj_ 
0 n 0,25 lo.s kJ,75 1,0 1,5 2 3 74 "10 00 0 0,25 Q,5 1 1,5 2 ~4 610 
90• /3 60" 70" so· so· 40• 30• 20· 10· o· 10·! b" 50° 3 ° /3 10· 0

Slän1vinkel /3 Släntvinkel f3 

Fig. : 621. Enkel lerslänt enligt c-analys. a) Stabilitetsfaktor N O • b) a 0 och b 0 för farligaste 
glidyt a [4] 

Av fig. framgår att för släntlutning större än 60° går den farligaste glidytan genom slänttån 
och N O beror endast på släntlutningen, För vert ikal slänt erhålles 

C C 
Fe = 3,83 yH eller Fe = T = 0,26 yH 

För slänter med flackare lutning än 60° kan den farligaste glidytan skära upp i antingen 
basplanet, slänttån eller slänten, beroende på släntlutningen och fasta bottens läge. 

1 Rasvinkeln = friktionsvinkeln för löst lagrat mat erial. 
• Med skred brukar man avse en rörelse där glidkroppen i stort glider, utan att de enskilda 
kornen inom glidkroppen ä ndrar sitt läge i förhållande till varandra (t, ex. i lera). Med ras 
avses en rörelse, där kornen icke bibehåller sit t läge i förhållande till varandra och någon
egentlig glidkropp icke uppstår (t. ex. i sand), 
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Kap, 174. Geotekniska brottproblem 174: 6 
Om lutningsvinkeln är mindre ä n 53° och fast bollen ligger mycket djupt, kommer den 
farligaste glidytan att gå mycket djupt. Rotationscentrum ligger på en verlikal genom 
släntens mittpunkt, belastningsfallet närmar sig fig. : 521 b och 

Fe= 5,53 y~l eller r = 0,181yH (jfr :521) 

Vid belastning på släntkrönet måste man undersöka vilken glidyta som blir farligast, 
antingen en lokal glidyta intill belastningen eller en djup glidyta. 

:622 Delvis vattendränkt slänt [ 4 J 
Vattendränkning helt eller delvis av en vattenmättad lerslänt medför ingen 
ändring av lerans volymvikt. Genom vattenbelastningen på släntens nedre del 
e rhålles dock alltid en stabilitetsförbättring. 
I fig. antas leran vara vattenmättad över hela profilen, oberoende av vattenstån
det. Under sådana förhållanden erhålles säkerhetsfaktorn enligt (4] ur formeln 

C 
Fe = µwN0 yH- Hw (1) 

där µw = reduktionsfaktor enligt fig. 622 och N 0 = stabilitetsfaktor enligt fig. 621. 
(I fig. : 622 avser kurvorna {3 = 45°-90° tåcirklar och kurvorna d = 0,5-2,0 
bascirklar, jfr. fig. : 621 a.) 
Säkerheten väljes: normalt Fe= 1,5-2,0 och exceptionellt Fe= 1,3 - 1,5. 
Exempel. En 30° slänt av vattenmättad lera med H = 7,5 m, D = 5,0 m, y = 1,8 
t/m3 och c = 2,0 t /m2 är delvis vattendränkt. Vattendjupet I-lw varierar mellan 
6,0 och 4,0 m över slänttån. Säkerhetsfaktorn bestämmes. 

Högvallenslånd: 
3, 1,0

d = D /H = 5,0 m /7,5 m = 0,67 ::i 
0Ur fig. 621 erhålles N 0 = 6,0. 
~ 

Hw/H = 6,0 111 /7,5 111 = 0,80 i0~ f--+-+---+---l--=l' 

Ur fig. 622 erhålles µw = 0,96. ~~f----+---l-~-~--+---l-~--j 
Ur formel (1) erhålles & 

2,0
Fe= 0,96· 6,0· _ _ O = 1,54

18 7 5 6' ' ' 
Lågvallenslånd: 

N 0 = 6,0 
Hw/H = 4,0 m / 7,5 m = 0,53 ger µw = 0,93 

Pig. :6222,0 
Fe = 0,93 · 6,0 · 1,8 . 7,5 _ 4,0 = 1,18 Delvis vallendränkt lersliint enligt 

e-analys. Reduktionsfaktor l•w [4] 

Under en gradvis sänkning av vattenståndet, från helt vattendränkt till helt torrlagd 
slänt, minskar säkerhetsfaktorn mycket snabbare i början än i slutet, huvudsakligen
beroende på att det stabiliserande vattentrycket minskar proportionellt mot kvadraten 
på vattendjupet. Den prncentuella säl<erhetsminskningen under vattenståndssänlming 
längs den översta slänthalvan är därför fyra till sex gånger så slor som säkerhetsminsk
ningen längs den nedre slänthalvan. På motsvarande sätt leder en viss vattenstånds
höjning till större säkerhetsförbättring ju högre begynnelsevattenståndet är. 

: 623 Slänt med stor längd i lutningsriktningen (20] 
Fig. a visar en slänt med stor utsträckning i lutningsriktningen. En dylik slänt 
kan visa sig instabil, även om lutningen i och för sig är relativt liten. P å grund 
av släntens stora längd kan man sätta Pu = Pö och får säkerheten 

Fe= c (1) 
y D sinp cosp 

Önskvärd säkerhet: normalt Fe = 1,5 - 2,0 och exceptionellt 
Fe = 1,3 - 1,5. 
Om markytans lutning skrivs 1:n erhålles Fig. :623a. Lerslänt 

med s lor längd i lutFe = ~1+n'.,,, en (2) ningsriktningen en-
yD n yD ligt e-analys. 
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174: 6 Avd. 17. GEOTEKNIK 

Exempel. Vid slilntlulningen 1:n = 1: 10, c = 1,0 t/m~, djupet till fast botten 
1-10 

D = 5 m och volymvikten y = 1,7 t/m3 erhålles Fe= - -- = 1,18.
1,7 · 5 

~ m fBreddnt vägparti45 Sv1irta6n 

-~~:i~~-----·~----·-·-·-·-· 
270 

Fig. :623b. Skred i lera vid Svärta år 1938 
110 m ~ m ~ 2m 230 250 

Vid det i Iig. :623 b visade exemplet på långsträckt glidyta lutade marken endast 
någon procent ned mot ån. 

: 624 Oreoelbunden slänt, cirkulärcylindrisk glidyta [2] (jfr : 411) 
I de fall d;l belastningsfiguren är oregelbunden eller leran inlrnmogen, kan man 
inte tillämpa någon av ovannämnda beräkningsmelodcr. EU sätt är då att an
vända cirkulärcylindriska glidylor och dela upp glidkroppen i lameller på sådant 
sätt att yttre belastningen och lerans skårhållfaslhet inom varje lamell kan anses 
konstant. Dcriikningcn av säkerheten Fe framgår av fig. a [2]. 

0- -

a 

H 

Pig. :62,tu. Stabilitelsbcräk
ning uv orcgellnmden lcn;liint 
enligt c-analys(Jla =moment l:;.Q" lorneHvikl 
av horisonlalkraft, t.ex.jord inklus·1ve \os\eo 
tryck eller vallcntryck i P och f/ (sene
spl'icka) [2J. Jfr ckv. :411(2) dan) 

Lamell hell under 
LLW 

Fig.:624b. Vcrlikallryck och t:.Q~(y,z+~r),l\x+P AQ• {y'.z1 +y·z2 +1])l1.i:+P AQ•lz·tu: 
portryck för olika lameller i P Y·Z+(J+P,/l\x P y'·Zi+Y•Zz+g+P/ö.x P "Y'Za R 

fig. a [2J tJ "Yw·llw U "'Yw·Hw U "Yw·Hw 

Av fig. b framgår hur verlikaltrycket p och portrycket u erhålles för olika lameller 
i fig. a. Tillämpningsexempel härpå framgår av : 642 och : 643. 
Ett exempel på beräkning enligt formeln i fig. a framgår av fig. c. Säkerhets
faktorn Fe har där beräknats för ett antal cirkulärcylindriska glidytor med olika 
centrum och med utgångspunkt från släntfoten. Man kan nämligen förutsätta 
att den farligaste glidytan i detta fall går genom denna punkt, enär djupare 
glidytor ger större säkerhet, när skärhållfastheten som här tilltar med djupet. 
:Med ledning av provberäkningarna har de streckade kurvorna dragits genom 
punkter med samma säkerhet. Den visade beräkningen avser den farligaste 
glidytan. 
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Kap. 174. Geotekniska brottproblem 174: 6 

Lamell Stji.ilpandc momcnl ?\Iolhtlilandc moment
I I 

CQ X D.Q.-i; C M cM 
m I t/m I rn I lm/m I l/mZ I rn I t/rn ' 
1 3,4 11,0 37,4 3,0 1,25 3,75 
2 27,0 8,9 2,10,2 3,2 4,2 13,,1,.t 

3 27,7 5,7 157,8 3,75 3,6 13,50 
20,8 2,:1 48,S 3,,1 3,3 11,20" 5 8,6 -0,2 -1,7 3,0 3,5 10,50 

i 1182,5 tm/m J; 52,39 t/m 

JI·a=0,8·8,!)... 7,1 

:i: ,189,6 R J; cM = 773,0 tm/m 

S"'l 1 f I F 773,0 1 ~gu ,er icts a ,tor ·c = ,iso,G = ~ 

Fig. :624 c. Exempel plt slabililci.sbcråkning av ler
slänt med cirlmHircylindrisk glidyta och c-analys[2] 

: 625 Oregelbunden slänt, sammansatt glidyta [2] 
,Jd}J_ 

;:;. fr Leos°' 
c .. o· Lt:.Q-tg«~H 

Förekomst av utpräglat lösa jordlagcr eller 
berg gör det ibland nödvändigt att riikna 
med sammansatta gHdytor. För en glidyta 
av godtycklig form erhålles säkerheten ge
nom projicering av pådrivande och mot
hållande krafter. Enligt [2J erhålles F c ur 
fig. a, där beteckningarna är desamma som 
i fig. :624 a. Korrektionsfaktorn /0 i fig. a 
tar hänsyn till de vertikala skärspänningarna 
mellan lamellerna. 

Ett exempel på beräkning enligt formeln i 
fig. a framgår av fig. b. 

Fig. : 625 a. Stabilitetsberiilming av 0,1 0,2 0,3 0,4oregelbunden lersliint med sam1mm "Pilhiijdförhiillandel" d/Lsatt glidyta och c-analys [2] 
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174: 6 Avd, 17. GEOTEKNIK 

Utg:'i.ngsvilrdcn Bcriilming 

bQ "' ' AQ lgiz --tga cosa 
t/m m t1m= t/m t/m 

Lamell coso:: "" I I I I 
0,71 21,1 5,75 3,7 21,10 29,!}0 

2 0,61 0,85 22,8 3,50 2,2 13,89 9,06 

3 0,30 0,93 22,S 3,25 2,2 8,90 7,70 

4 0,33 0,95 26,9 

1 1,00 

,1,20 2,2 8,87 9,72 

5 0,25 0,97 16,4 3,10 2,2 4,10 7,05 

G -0,10 0,99 10,2 3,25 2,9 -1,02 9,50 

,-1 55,8·1 I 72,93 

72 9 3 
D:\ i = 0,12 U\s av fig. : 025 a för ,m,- = O• /, - 1,07 - , : = 1,38L dvs. Fe= 1,0, SS,S·l+0,'7 

Pig. : 625 b. Exempel ptl slahililctsbcriikning av lcrsliint 
mccl sammansatt glidyta och c-analys [2] 

: 63 Stabilitet i sand (<p-analys) 
Beträffande säkerheten F 'P se : 32. 

: 631 Enkel slänt 
Säkerheten för en homogen slänt i friklionsjord erhålles cn1igt 

F - tgip (1) 
p - tgp 

diir 'ip = friktionsvinkel i marken (rasvinkeln, se not 1 s. 80) och tg/3 = slänt
lutning. 
Önskvärd säkerhet: normalt Fff' = 1,1-1,5 och exceptionellt Fff' = 1,0-1,3. 
Aven jord med ren friktion kan ovan vatten få en viss kohesion tack vare kapillari
teten, vilket torde vara orsaken till att de norrlåndska niporna, även i partier 
med ren mo, kan stå verlilrnla till avsevärd höjd. Undcrvattenslänler av sand 
och grus samt utfyllda stentippar är exempel på slänter av rent friktionsmalerial. 

: 632 Delvis vattendränkt slänt 
Medan vattendränkning helt eller delvis av en lerslånt förbättrar stabiliteten, 
medför motsvarande vattendränkning i friktionsjorcl en stabilitetsförsämring. 
Det ogynnsammaste vattenståndsläget brukar inträffa ungefär när vattenytan 
skär släntmitten. 
Vattendränkningen har i praktiken ogynnsam effekt på två sätt. Dels eliminerar 
vattcnståndshöjningen den av kapillariteten förorsakade kohesionen i släntens 
nederdel, dels inträder en rent statisk stabilitetsförsåmring genom att egenvikt-
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resultanten flyttas längre ut från rotationscentrum. 
Stabilitetsberäkning kan utföras enligt : 412 eller : 42. 
Vattenståndshöjningens skredutlösande effekt har 
aktualitet vid vattenkraftutbyggnad i älvar med 
höga nipor. Dessa har så småningom ställt in sig 
med en säkerhetsfaktor som obetydligt överskrider 
F<p = 1,0. En stabilitetsförsämring med några pro
cent till följd av dämning är då tillräcklig för att 
utlösa omfattande skred (se fig.). Fullgod släntför
stärkning kan utföras med tryckbankar av erosions

_JLsäkert material upp till vattenytan. Bankarna dimen
sioneras då så att säkerheten genom bankutfyllningen Fig. :632 
återföres till eller något över den säkerhet F <p = 1,0 Nipor vid Indalsälven, 
som antas ha rått före uppdämningen. Till följd av vilka rasat till följd av 

uppdämningmassornas omfång kan emellertid kostnaden för 
dylika bankar bli avsevärda. 
För en hell vallendränkl slänt gäller samma stabilitetsförutsättningar och samma 
friktionsvinkel som för motsvarande slänt av rent friktionsmaterial ovan vatten. 

: 633 Slänt med grundvattenström 

En grundvattenström i riktning mot eller parallellt med släntytan försämrar 
släntstabiliteten. 

För det fall att grundvattenströmmens yta följer släntytan erhålles enligt [21) 

F - _i_ . tgip 
(1)"' - 1+y' tg{J 

där y' = markens volymvikt under vatten, t /m•, och övriga beteckningar, som i 
formel : 631 (1). 

Vid y' = 1 t /m 3 gäller exempelvis att en slänt med q;i = 37°, som normalt kan 
stå i släntlutning 1: 1,3, under inverkan av grundvattenströmmen flyter ut till 
1:2,6. 

Grundvattenströmmar av liknande slag uppkommer vid hastig sänkning av vatten
ståndet invid en slänt eller genom häftiga regn. För att stabilisera en hotad slänt 
kan man minska släntlutningen eller lägga på ett mer genomsläppligt ytlager, i 
vilket vattnet omedelbart kan sjunka undan (se kap. 177). 

: 64 Stabilitet enligt cq:i-analys 
Beträffande säkerheten Fc<p se :32 

De v iktigaste användningsområdena för cq,-analys är vid problem beträffande 
lerslänters långtidsstabilitet och tätjordsfyllningars släntstabilitet (vanligen jord
dammars stabilitet). 

: 641 Enkel slänt 

Beräkningen kan utföras antingen enligt friktionscirkelmetoden, som beskrivs 
: 413, eller enligt metoden för oregelbunden slänt enligt : 642. 

: 642 Oregelbunden slänt, cirkulärcylindtisk glidyta [2], [22](jfr : 413) 

Glidkroppen uppdelas i lameller av vertikala element, där för varje element 
skärhållfasthetsparametrarna c och rp betraktas som konstanta längs elementets 
glidytedel. Om lamellbredderna väljes lika, kan beräkningen underlättas av upp
gjorda diagram. Säkerheten Fc<p beräknas ur den inramade formeln i fig. Den 
i formeln ingående faktorn m« = coso:(l +tgci tgij,/ Fc<p) kan erhållas direkt ur 
diagrammet i fig. Enär säkerhetsfaktorn Fc<p ingår i m «, måste man först anta ett 
värde på Fc<p och sedan korrigera beräkningen, tills antagna och beräknade säker
heten överensstämmer. 

Säkerheten väljes: normalt Fc<p = 1,4-1,6 och exceptionellt Fc<p = 1,1-1,5. 
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/
Meter 

/
' ,0 

/ 
/ 

/ 

• 
Y= 2,0 l/m'; E-1,81/m1; rj~'tt C 

I 
I ' ~fl; O,B ~ 

I 
/ fe"> "~ 

I 

I 
0,'2i 

' 0 
I I t?Y'!Fc91_l>B f) 

~ "; I,
05 I ' I ' 
· -4o" -~o -w -10· o· 10 10 JO 40 !>O GO 10 

6lidytam, lutningsvinke\ a 

Utgångsviirdcn Bcrälming 

p u psina c+ (p-11) tgij,"I m« c+(p-u)lg:p
Lamell] .. sin«I I t/m~ I t/m! t/m2 l/m' Fe'!'= 1,'l "'• 

1 46 0,1m 7,8 ~o 5,Gl 5,13 0,91 5,65 
2 3•1 0,559 12,7 3,7 7,10 5,63 1,00 5,63 
3 22 0,375 13,8 6,2 5,18 5,0•1 1,04 4,8,1, 

4 10 0,17'1 12,8 6,6 2,23 4,44 1,03 4,31 
5 -1 -0,018 9,6 ,1,9 -0,17 3,80 0,99 3,83 
6 -11 -0,191 4,7 2,4 -0,90 2,78 0,92 3,02 

L 19,0o- t/m~ I: 27,28 t/m, 
Fig. : G,12. Exempel pi\ slabililctsbcräkning av Icr-
slänt med cirkulårcylindrisk glidyta och C7'-mmlys [2]. 

Beträffande p, ll och o::, se Iig. : 62'1 a och b 

Elt exempel på bcriikning av schaktslänt hämlal ur [21 framgår av fig. I detta 
exempel har antagits, att grundvattnets slignivå i resp. vertikal motsvarar den 
brutna linjen ABC, eftersom grundvattenståndet före schaktningen låg på nivån 
AB. Ett dylikt förenklat antagande är som regel på säkra sidan när det gäller 
långtidsstabili tel. 

:643 Oregelbunden slänt, sammansatt glidyta [2] 
Vid lika lamellbredder beräknar man enligt [2] säkerheten Fcrp ur den inramade 
formeln i fig. Den i formeln ingående faktorn no: = cos2 a (1+tgatgip/Fcq:i) kan 
erhållas direkt ur diagrammet i fig. 
Liksom enligt formel i fig. :642 måste man först anta ett värde på Fcrp och sedan 
korrigera beräkningen, tills antagen och beräknad säkerhet överensstämmer. 
Ett exempel på beräkningen av en naturlig älvslänt framgår av fig. Farvattnets 
stignivå nära bergytan och i glidytans övre del har därvid antagits motsvara 
den streckprickade linjen. 
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\C•{p-u)tg\:Ö 
tgsii•0.76 r,.-r,.l na 

C9'- 0 y_p tga:;v•l,8t/m3 

i Sand,'.!1.>. .n..H,ll__ _

rrl~iirrrtrt ____ 

tga 
LS 'c...~4- 20,~~~.-,o~~~"-"o,c.,~~"'1.,oc.,...~.c',;·o....;c.3,0

i 1,3 W.-L-1-L.L-l..-l-L.L_j_-l-'--1-1--1--1-11-t-l--1-1-1-1-1 

i l,t H++-1-t+ ,_ ;::- ,___~ 
.~0,9 ,, ~ , 

t 0,7 - - \'- tgs,5/fc?l 
~ ,-B 17 

05 ' " ' 
· -40 -30 -'lO -10 0 \0 '20 30 40 50 GO 10 

Glidytans lotningsvinkel a 

Utgdngsvärden Beräkning 

ao p u c p tg a I"+ (p- u)tg ip Fna Je +(p-u)tgip 

t/m' t/m' t/m' t/1112 t/m2 =1,45 Il,;,; 
Lamell I tga tgip cq,= 

1 58 1,600 3,55 ssO 0 0,76 5,68 2,70 0,51 5,29 
2 4•! 0,966 G,95 2,00 1,3 0,61 6,72 4,32 0,72 6,00 
3 29,5 0,566 7,75 3,70 1,3 0,61 4,38 3,77 0,94 4,01 
4 20,5 0,374 6,70 3,30 1,3 0,61 2,50 3,37 1,01 3,34 
5 15,0 0,268 5,40 2,15 1,3 0,61 1,45 3,28 1,0.1 3,15 
6 9,5 0,167 3,55 0,85 1,3 0,Gl 0,59 2,95 1,0.1 2,8-1 
7 3,5 0,061 2,25 0,20 1,3 0,61 0,14 2,55 1,02 2,50 
8 -12,0 -0,213 0,95 ssO 1,3 0,61 -0,20 1,88 0,87 2,16 

I: = 21,26 I:= 20,29 
PilhöjdsförhtUlanclct d/L= 0,17 varvid /o= 1,065 enligt fig. :625 a. D:.'i blirFc,p= 

= 1,065, 20,29/21,2G = 1,47. 

Fig. :643. Exempel på stabililctshcrälming av naturlig ler
slänt med sammansatt glidyta och c,r-analys (2]. f O "" korrck
tionsfaklor enligt fig. :625 a. Bclt"åffandc p, Il och c,;, se 

!ig. : 62·! a och b 

: 644 Jorddammsslänt 

Släntstabiliteten för jorddammar erbjuder speciella problem, huvudsakligen som 
följd av partryck i tätjordsfyllningen under byggnadsstadiet och vid hastiga 
vattenståndssänkningar samt som följd av strömningstryck vid stationärt hög
vattenstånd i dammagasinet. Tätjorden i en damm innehåller nästan alltid luft, 
vilket komplicerar beräkningarna, se 171: 52 och [23]. 
De belastningsfall som brukar läggas till grund för dimensionering av en damm 
är följande: 
1. Uppströms- och nedströmsslänterna under arbetstiden med då rådande maxi

mala partryck. 
2. Nedströmsslänten efter första uppdämningen med då kvarstående partryck 

samt strömningstryck. 
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: 7 

: 71 

: 711 

3. Nedströmsslänten efter långvarig uppdämning med dd uppkomna maximala 
strömningstryck. 

4. U ppströmsslänten vid hastig valtenståndssänkning (katastroftappning) med 
då uppkommande maximala portryck. 

Beträffande beräkningsförfarandet i övrigt hänvisas till [22), [24), [25), [26], 
[27) och kap. •Damman i huvuddel 9. 

Spontschakter 
Vid schaktning inom avstyvad spont bör följande två stabilitetskrav uppfyllas: 

a) Spont och stiimp skall med tillräcklig säkerhet uppta jordtrycken i alla 
stadier av utgrävningen (jfr 173: 82). 

b) Schakten får inte göras djupare än a tt säkerheten mot bottenupptryckning 
är tillräcklig. 

Nedan behandlas endast tätspont. 

Korttidsstabilitet i lera (c-analys) 
Nedanstående framställning avser endast korttidsstabilitet, vilken enligt :23 kan 
behandlas med c-analys. För permanenta spontschakter i lera fordras i princip 
cq,-analys, men även c-analys användes i praktiken, varvid man stöder sig på 
tidigare erfarenl1eter. Säkerhet sproblemet vid c-analys behandlas i :32. 

Utförandestadier 
Den i fig. visade schakten i homogen lera skall utföras ned till n ivån c. Fast botten 
är belägen pd nivån d. Alt. I - III avser tre olika typfall , vilka uppträder vid 
olika val av spontlängd. 

Alt, J. Il.It I $poolen neddriven till schoktbotten 

När schaktningen u tför ts ned till nivån a, 
är marken mest ansträngd längs glidyta A 
genom slä nttån, såvida inte spanten ge
nom sin styvhet förmår stabilisera schakt
väggen. Genom a l t s tämpcn (1) monte ~:~-:=[12ras, avlastas denna glidyta. Vid fortsatt 
schaklning ned till nivån b växer i stället P(nrlffio ·· · · · · · ·· · 
risken för rotationsslu-ed och bottenupp
tryckning genom brott längs glidytor av 
typ B . Stämp (2) eliminerar r isken för Il.It.Il $ponten neddriven under schoktbotten 
rotationsskred, men risken för bottenupp
tryckning ökar ju längre schaktningen 
fortskrider mot c. I detta läge har den 
farligast e glidyt an formen C. Under 
sehaktningens senare stadium utsättes 
sp onten för stora böjmoment, vilka redu ;.J:['hlfd-·:. TJ~
ceras förs t när stämp (3) kommer på plats. 
Om fasta botten ligger högre än på figu
ren, minskas tendensen till bottenupp
trrclming i schaldningens slutstadium 
genom att glidyta C pressas uppåt. Il.It.fil Sponten neddriven i fasta botten 

Alt. IJ. 
Till en början ä r förloppet detsamma som 
i alt. I. Vid schaktning mellan nivåerna 
a och b blir emellertid risken för skred :tr:l!-:._Ifflmindre ä n i alt. I, därför att sponten 
antingen förbättrar stabilitet en för h ögt Piiinmo · ·· · 
belägna glidytor (B1) eller pressar glid F ig. : 711. Stabilitet hos spontschalct i leraytorna nedåt (B,). Risken för bottenupp under olika utförandestadiertryclming ökar ju längre schaktningcn 
fortsätter mot c. Intill dess stämp (3) 
kommit på p lat s, u t sättes spanten för 
lin större b öjmoment än i föregående alternativ. Är emellertid sponten och stämpen 
kraftiga, kommer sponten att förbättra stabiliteten genom att överföra horisontaltrycken 
under e till stämp (2) eller senare till s tämp (3). 
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Alt. IIl. 
Begynnelseförloppet är detsamma som ovan. Om spontens ncdcrånde år neddriven i 
det fasta bottenlagret på nivån d, förbåttras i slutstadiet spontens effel<livitet på två 
sått. Dels reducerar stödet i nederänden böjmomenten i spon ten vid slämp (2) och (3) 
till ca en fjärdedel av vårdct för alt. Il, dels hänger den glidbenägna jordmassan upp sig 
genom vidhäftning mot sponten, så att vertikallasten på nivån c minskar. Under förutsått
ning att sponten och stämpen förmår motstå de stora laster för vilka de utsättes, kan det 
därför vara fördelaktigt att slå sponten till fast botten, när denna ligger på rimligt djup. 

: 712 Spontavstyvning 
Såväl belastningen mot sponten som risken för bot tenupptryckning kan enklast berålcnas 
för alt. I ovan. Beräkningen av sponttrycken kan emeller t id - på grund av den nåstan 
stumma u ppståmplingen - int e baseras på den klassiska teorin för a ktivt jordtryck utan 
måste utföras enligt den empiriska metod som anges i 173: 823. 
Om sponten neddrives under schaktbol t nen enligt alt. Il b lir sponttrycken desamma 
som för alt. I, så länge sålcerheten mot rola t ionsskred och bottenupptryckning är be
tryggande. Sponten beräknas då som för alt. I. Någon b~!astning på spontdelen under 
schaktbotten behöver man i detta fall inte räkna med. Ar schak tstabiliteten däremot 
hotad, så att brott börjar utbildas längs någon glidyta som skär genom e ller under spon
ten, blir denna utsatt för stora laster från schaktens u tsida men samtidigt s tabiliserad 
av det passiva trycket från jordmassan mellan sponterna, schaktbotten och sponternas 
underkantsnivå. Beråkningen kan då för en långsträckt schakt utföras enligt (16] s. 197. 
Met oden leder för schakter med stort djup i förhållande t ill bredden och i lera med fast 
torrskorpa till värden på osäkra sidan. Om sponten och stäm pen inte förmår motstå dc11 
påverl<ande lasten, kommer sponten att böjas in och schaktbottnen att pressas upp. 
Vid schaktning enligt alt. III kan sponttrycken beräknas på motsvarande sätt som för 
alt. II. Det gynnsammare uppläggningssättet medför i detta fall lägre påkänningar I 
materialet. 

: 713 Bottenupptryckning 
Under förutsättning att sponten är tillräckligt avstyvad, bestämmer spänningarna 
i en zon under och vid schaktbotten hur djupt man kan gräva. Vid brott pressas 
schaktbotten upp samtidigt som marken utanför schakten sjunker. 
Problemet kan behandlas i analogi med det motsatta fallet med belastande platta 
på visst djup under markytan [28]. På så sätt erhålles för schaktning i torrhet 
säkerheten F c ur fig. 
Skärhållfastheten c bör väljas som medel 'I 
värdet av lerans odränerade skärhållfasthet 
under schaktbotten ned till ett djup av 
0,7B, där B = schaktbredden. Förekommer 
något lager med utpräglat låg skärhållfast
het inom djupet 0-1,5B under schaKtbotten 
bör man ta förhållandevis stor hänsyn härtill, 
eftersom en stor del av glidytan kan utbildas 9
i detta lager. ~ 
Om det visar sig ogörligt att med nöjaktig 
säkerhet schakta ned till en viss nivå på 
hela schaktytan, bör man undersöka föl
jande möjligheter: 
a) Sektionsvis schaktning, varvid säkerhe

ten ökas med minskande tvärsnittsdi
mensioner B och L. F'<irhållondel D/8 

b) Neddrivning av sponten under schakt Fig. :713 
botten, ev. ända ned till fast botten. Säkerheten mot bottenupptryckning 

vid spontschakt i lera. Beträffandec) Scbaktning under vatten. Nc se :542 
d) Schaktning i tryckluft. 
När sponten neddrivits under schaktbottnen men ej ända ned till fast botten, 
kan säkerheten mot bottenupptryckning bestämmas genom att man räknar 
schaktdjupet D till spontens underkant och betraktar jordmassan mellan spont
väggarna såsom motlast p. Detta förutsätter, som ovan påpekats, att sponten 
är tillräckligt styv för att kunna ta upp sidokrafterna under schaktbotten. I 
praktiken måste därför oftast järnspont användas. 
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I fallen b)-d) erll:'nles säkerheten 

Fe= Ncc (1)yD+q-p 
där p = motlast mellan spontväggarna på nivån genom spontunderkant i t/m~ 
och övriga beteckningar som i fig. I fall b) är matlasten vikten av jordmassan 
mellan spontväggarna jämte vidhäftningen mellan denna jordmassa och sponterna, 
i fall c) vattentrycket mot schaktbottcn och i fall d) lufttrycket utöver atmos
färtryck. 

Önskvärd säkerhet: normalt Fe= 1,5-2,0 och exceptionellt Fe= 1,3-1,5. 

: 72 Stabilitet i grus, sand och mo 
I motsats till förhållandena vid schaktning i lera är riskerna för skärspännings
brott i grus, sand eller mo vanligen mindre svårbemästrade än grundvatten
problemen. 

: 721 Spontavstyvning 

Beräkningen av sponttrycken utföres enligt 173:823. 

:722 Hydraulisk bottenuppluckrino (Jir 172: 22 och 177: 2) 

Vid schaktningar under grundvattenytan i grus, sand eller mo kan det uppåt
riktade strömningstrycket bli så stort att grundvattenerosion eller hydrauliskt 
grunclbrott inträffar. 

Hydrauliskt grundbrott inträffar när det uppåtriktade strömningstrycket blir lika 
stort som jordens volymvikt under vatten. Säkerheten mot dylikt brott blir därför 

y'
F11=-.- (1)

1yw 

dUr F1i = säkerhet mot hydrauliskt grundbrott, vanligen 
minst 1,5 i grus och 2,5 i mo, y' = jordens volymvikt 
under vatten (l/1113), i = hydraulisk gradient (se fig.) och 
Yw = vattnets volymvikt = 1 t/111 3• 

Hydrauliska gradienten i erhålles t. ex. genom att man ritar Pig. :722 
upp strömnät (se 172: 22 och [27], [29]). Hydraulisk gradient vid 
Formel (1) visar sig i praktiken tämligen osäker. 1\fan bör spontschakt i sand 
i öppna schakter tillämpa en säkerhet F1t> 1,5 i grus och 
grovsand samt F1i > 2,5 i mellansand och mo. Om marken är inhomogen bör 
säkerheten höjas. I mycket trånga schakter, såsom brunnar, brukar sclrnktnings
förh,illandena visa sig avsevärt gynnsammare än formeln anger. 
Säkerheten höjes, om man reducerar den hydrauliska gradienten. Detta kan ske 
genom att strömningsvägen förlänges eller genom att tryckfallet minskas. Prak
tiska åtgårder vid för låg säkerhet blir därför att slå spanten djupare, att schakta 
under vatten (tryckluft) eller att sänka det yttre grundvattenståndet genom 
pumpning i filterbrunnar eller filterrör. Grundvattenerosionen motverkas dess
utom, om man allteftersom schaktningen når grundläggningsnivån successivt 
täcker schaktbottnen med ett filter av sten eller grus, vilket släpper fram vattnet 
men hindrar borttransport av jord (se kap. 177). 

Tumregel 

Utan hänsyn till schaktens form gäller som grov regel med ca trefaldig säkerhet 
att man, där så är möjligt, bör söka driva ned spanten ungefär lika djupt under 
schaktbotten som schaktbotten ligger under grundvattenytan. 
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175:1-2 Avd, 17. GEOTEKNIK 

Kap. 175. SÄTTNINGAR 
av civilingenjör TURE 0LOFSSON 

: 1 Inledning 
:2 Olika slag av sättningar 
: 3 Friktionsjordarler 
:4 Kohesionsjordarter 
:5 Inverkan av byggnads styvhet på sättningarnas storlek 

Litteratur 

Hänvisningar 
Jordarternas egenskaper ........................................ . kap. 171 
Spänningar och deformationer i mark ..................... ·...... . 172 
Geotekniska brottproblem ...................................... . 174 
Tjälproblem .......... .. ....................................... . 176 

:1 Inledning 
När lösa jordlager belastas, deformeras alltid jorden och sättningar uppträder. 
Sättningens storlek och förlopp för en viss belastning beror på jordarternas egen
skaper i de belastade jordlagren. Generellt gäller, att jordens deformation för en 
given last, mindre än brottlasten, är avsevärt större än för konstruktionsmaterial 
såsom stål och betong. Hos finkorniga jordarter är deformationen dessutom tids
bunden, främst på grund av motståndet vid porvattenströmningen (långsam drä
nering). Jordens deformation utgöres av dels elastisk eller plastisk formändring 
och dels volymminskning till följd av utpressning av porvatten och/eller omlagring 
av kornen. I de flesta fall är den sättning, som orsakas av volymminskningen, 
mycket större än den, som sammanhänger med formändringen. Detta gäller särskilt 
i fråga om lera. Då sättningarna i jorden kan bli förhållandevis stora, är man vid 
utformandet av byggnadskonstruktioner ofta tvungen att förutom till jordens 
hållfasthetsegenskaper även ta hänsyn till dess deformations- och volymändrings
egenskaper. 

I detta avsnitt behandlas endast sättningar av spänningar, som är lägre än markens 
hållfasthet. Sättningar, som uppkommer, då markens hållfasthet uppnås, åtföljes 
i regel av sidoförskjutningar och hänföres till brottproblem, vilka behandlas i 
kap. 174. 

: 2 Olika slag av sättningar 
Med sättning avses som regel, att markytan sjunker på grund av belastning. 
Emellertid inträffar ibland, att markytan höjer sig, t. ex. när grundvattenståndet 
höjs. Man kan därför tala om positiva sättningar, när markytan sjunker, och 
negativa sättningar, när markytan höjer sig. I Sverige är de positiva sättningarna 
vanligast. Dessutom uppkommer även markrörelser vid tjälning. Tjälens inverkan 
behandlas i kap. 176. 
En sättningsprognos utföres som regel med ledning av resultatet av på labora
toriet utförda kompressionsförsök på representativa prover från de aktuella jord
lagren. Härvid utföres i de flesta fall enaxliga kompressionsförsök i ödometer. 
Se 171 :4. 

Resultatet av kompressionsförsöken redovisas dels med tidskurvor för varje 
belastningsintervall (171: 45), dels med en summakurva för deformationen 
som funktion av normalspänningen (171: 44). 
När ett jordprov belastas, inträffar en volymminskning (kompression), varvid 
porvolymen minskar. När jordprovet avlastas, inträffar en svällning, som emeller
tid är betydligt mindre än volymminskningen vid den föregående pålastningen. 
Såväl volymminskningen som svällningen är hos finkorniga, vattenmättade jord-
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: 3 

: 4 
: 41 

arter tidsbundna beroende på den förhåJlandevis långsamma vattenavgången 
resp. -upptagningen. Beträffande svällnir,g vid avlastning genom schaktning, se [1]. 
Jordarternas elasticitetsegenskaper är ofullständigt undersökta och det är därför 
endast i undantagsfall möjligt att förutberäkna den elastiska sättningens storlek. 
EmeJlerlid är i de flesta fall de elastiska sättningarna av så liten betydelse vid 
sidan av övriga sättningar att det räcker med en uppskattning. (Jfr kap. 172). 

Friktionsjordarter r21, rs1, [4J, [5J, 161 
~ 
~ 
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r-ig. 3 a. Approximativt samband Fig. 3 b. Förhållandet mellan sättmellan grundplattas bredd B och sätt ningarna hos en större grnndplatta (ö)ningen D.h vid sam111a belastning per och en provplatta (ö,) som f unktion avytenhet enligt P. KöGLER m. fl. bredclförhållandet B /B, hos plattorna 

vid olika lagringstälhet. Belastningen 
per ytenhet är konstant. Provplattans 

area = 1000 cm•. (6] 

Sä ttningama fullbordas i regel omedelbart eller strax efter belastningens på
förande. I vattenmättat material med låg vattengenomsläpplighet kan det dock 
d röja en tid innan slutsättningen nås. 
För samma grundtryck under en grundplatta ökar sättningarna med bredden 
(se fig. a). Vid stora grundplattor (bredden > 2 a 3 m) blir-med de grund
tryck som kan tillåtas med hänsyn till risken för brott (se 174: 543) - sätt
ningarna ofta så stora att de ger upphov till skador på byggnadsverket. I så
dana fall blir det i allmänhet sättningarna, som avgör vilket grundtryck som kan 
tillåtas. Sättningarna blir större för löst lagrat material än för fast lagrat (sefig. b). 
Sättningarnas storlek är svåra alt bestämma. De kan i viss utsträckning bedömas 
med ledning av provbelastning (se 178: 283) eller materialets relativa lagringstäthet. 
Om en byggnad är grundlagd delvis på friktionsmaterial och delvis på berg, eller 
om belastningen under en byggnads olika delar kommer att bli mycket ojämn, 
kan sättningsdifferenserna bli av sådan storleksordning, att byggnaden måste 
utformas med speciell hänsyn härtill, t. ex. genom att den uppdelas med fogar. 
I löst lagrat material kan betydande sättningar uppkomma, om materialet genom 
omlagring blir tät are packat. Sådan omlagr ing uppkommer av skakningar i mar
ken, t. ex. vid pålning, spontdrivning och sprängning eller av tunga, svängande 
maskiner (jfr 172: 4). Däremot torde skakningar av trafik inte ha stor inverkan i 
djupled, se [7]. Om det finns risk för kraftiga skakningar i marken, bör man 
antingen packa jorden (se kap. •Fyllning och packning av jord• i huvuddel 5), 
innan grundläggningen utföres, eller grundlägga byggnaden på pålar. Packning på 
större djup utföres effektivast med pålning, s. k. pliggpålning. 
När det gäller utfyllningar av sten, uppkommer tidsbundna, långvariga sättningar 
på grund av upprepade spänningsomlagringar i fyllningen. 

Kohesionsjordarter 
Allmänt 
I kohesionsjordarter uppkommer praktiskt taget alltid förhållandevis stora sätt
ningar, när sådan mark belastas utöver rådande konsolideringstryck. En sätt
ningskalkyl omfattar beräkning av sällningens sl utvärde samt sällningens lidsför-
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lopp. För kalkylen erfordras kännedom om del kom
pressibla lagrets mäktighet, dräneringsförhållandcn, ef
fektiva spänningar, komprcssibilitct och pcrmcabilitct 
(konsolideringskocIT.) samt om spänningsökningen i det 
kompressibla lagret. 

Beträffande vertikaldrånering av kohcsionsjordartcr, 
se kap. *l\Iarkstabiliscring,) i huvuddel 5 samt [8] och [9]. 

: 42 Sättningarnas storlek, Primära och sekundära sättningar 
Enligt 171: 44 kan sättningens storlek bcråknas enligt OiJ u uo + U'o"' totalspänning före 
formeln (jfr fig. a) belastning 

6'0m effektiv spänning före be
\a::.tning/::,.h = eh = h ~- 1ocr ä 

fj ~ effektiv spänning efter kon· 
solideringen 

där f:,.h = sållningen tirr 0 tillskol\sspönning uv p. t.rr
,.c,_U" efler konsolideringen 

log 2 ° 'a0 

h = kompressibla lagrets miiklighct 
Pig. :'12 a e~ = komprcssionsindcx (se 171:4·1) Spänningar i mark milt 

rr0 = effektiva normalspiinningen i marken före under en utbredd last 
(jfr kap. 172)belastningens påförande (se 172: 21) 

a = ä 0 +6.a = slutliga, effektiva normalspänningen där /J..a anger spånnings
ökningen av laslen p (se 172: 3). 

Formeln förulsäller, att e-loga-kurvan har konslanl lutning i hela det kompres
sibla lerlagret. Delta överensståmmer emellertid ej med det gängse antagandet, 
att c-Ioga-kurvan är rätlinjig med konstant lutning i hela lerlagret. Enligt en av 
S. OnENSTAD utförd, ej publicerad undersökning av nämnda samband år emellertid 
variationen i e-log u-kurvans lutning så ringa, att det i allmänhet är tillfyllest att 
beråkna sättningen på ovan angivet sätt. 
l\Ied denna formel beräknas den primära sättningens storlek. Emellertid upp
kommer även s. k. sekundär sällning, vars natur i.ir hittills lilct undersökt. Det 
iir för närvarande inte möjligt att föruLbe
räkna den sekundära sättningen med samma 101 Tid 

siikerh.et som den primära. Emellertid är den 
sekundära sållningen mindre än den primära 
och man behöver d.:irför i många fall inte ta 
hånsyn till den. I organiska jordarter kan dock 
den sekundära sällningcn bli betydande. I en 
utredning om sekundära siittningar av 13. LöF

Fig, :42 b 
QUIST satte denne sekundiira sältningen, S10 , 

i förluHlande till primära sättningen, Sp, un-
der ett lidsinlervall l till lOl. Se fig. b. På grundval av det då (år 1!)5G) före

s
liggande materialet för svenska leror faun Löfquist, all _!_?var ca 20% för normal

Sp 
konsoliderad lera. I ett fall i Danmark har man uppmiitt ett värde på 80 % [ 10]. 

: 43 Sättningarnas tidsförlopp 
Såtlni;ngens tidsförlopp beråknas för praktiskt bruk under det approximativa an
tagandet att porvattenströmningen äger rum i vertikalled. 
Enligt 171: 45 beräknas den för en viss konsolideringsgrad (dvs. förh{\llandet mellan 
sättningen vid en viss tidpunkt och slutsättningen) erforderliga tiden lur ekvationen 

h~ 
l = Tv

ev 

där l = liden då en viss del av slulsåttningen för belastningen ifråga upp
nåtts 
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där Tv = lidsfaklorn, som är ett di- a. b 
mcnsionslöst tal och en funk- i--11"ii---1 
tion av konsolidcringsgradcn Mi 1 .-.,_71 
u 

Lem 

h = lerskiktets tjocklek vid drä- Lera Au 11\7i 

ncring av kompressibla skik
tet i en riktning. Vid dräne Moterial ogenornlriingt;gt 
ring i båda riktningarna är h för volten 

lcrskiklcls halva tjocklek. (Se 
fig. a-d) 

5and 

ev = .!:.._ = konsolidcringskoefiicicnt 
mv C. d. 

Tidsfaktorns funktion av konsolidc
ringsgradcn U beror av spänningsför Ilern
delningcn och driincringsförhil.llandena. h h 

Delta visas för några fall i fig. a-d. 
(So iivon [111). I I 
I fig. a visas ett lerskikt som år dräne '~ l'l \ ;::- i~r..!Tu_.':_; 

Moleriol ogenomlröngli9t \ /_,.
rat både på över- och undersidan. Spän för ~ollen----~-~ 
ningsölmingcn antas vara linjär så att 
6.a= Ö.O'ij i skiktets översida och !J..a = !:::.au 
i skiktets undersida. Såväl D.aö som D.au kan ha godtycklig storlek ~ 0. Omedel
bart efter pålastning antas, alt hela spiinningsökningcn upptas av portrycket, 
således är D.a = b,,.u. Vid konsolidering avgår porvallen först vid överytan och under
ytan. Kurvorna 1 och 2 illustrerar vissa konsolideringslillståncl, då D.a = t:,,.u +t:,,.a. 
Vid fullståndig konsolidering överföres allt tryck genom kornen, varför porlrycket 
blir noll. Då är D.a = b,,.''ä. 
Fig. b visar ett lerskikt, som nedtill är begränsat av ett för vatten ogenomsläppligt 
material, och där b,,.a är konstant. Även i fig. c och cl år lerskiktet nedtill begränsat 
av för vatten ogenomsläppligt material men till skillnad från fallet enligt fig. b 
är D.a ej konstant utan varierar rätlinjigt med djupet. 
En spänningsökning t:,,.a enligt fig. b uppträ
der om belastningen har stor utsträckning 
i förhållande till lerskiklels tjocklek. Har 
belastningen liten utsträckning i förhållande 
till lerskiklels tjocklek, minskar t:,,.a med 
djupet och kan ofta antas motsvara b,,.a 
enligt fig. c. D.a enligt fig. d uppträder i nya 
fyllnadsmassor, som ej påverkas av andra 
krafter än egna vikten. 
Tidsfaktorns, Tv, vfirde vid konsolideringsför 10D I I iJ I 1 • __.iTii-,-11
lopp enligt fig. a och b beskrivs enligt [11] av o,m om o,os 0.1 0.2 o,s 1 10
lrnn·a C1 i fig. e och vid konsoliderings Tidsfaktor, Tv 
förlopp enligt fig. c och d av kurvorna C2 Fig. :43 eresp. C3 i fig. e. 

: 44 Sätlningsberäkningars tillförlitlighet 
En sättningskalkyl grundar sig alllid på resultatet av kompressionsförsök på en
staka, små prover. Dess tillför1it1ighet beror således bl. a. på i vad män de undersökta 
proverna är representativa för lagerföljden samt på noggrannheten vid provtagningen 
och kompressionsförsökef. Det är praktiskt orimligt att undersöka så många prover, 
att alla variationer i kompressionsegenskaperna blir kända. Vid upptagningen av 
proverna ur marken och vid monteringen av dessa i provningsapparaten uppkom
mer alltid störningar, vilka pUserkar provningsresultatet. (Beträffande störningens 
inverkan på lerprover se {12}, [13}, {14]). Slulligen utföres provningen pil. ell slcm
dardiseral säll, som oftast ej överensstämmer med konsolideringen i naturen. :i\Ian har 
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till exempel funnit, att såväl sättningens totala storlek som dess tidsförlopp sam
manhänger med bclastningshastighctcn. Se [15J. 

Sällningens tidsförlopp beror främst pti. dränerings/örhållandena. Om det kompres
sibla lagret är homogent och ej genomdraget av dränerande skikt, är beräknings
resultatet förhållandevis riktigt. I\fon i mö.nga fall förekommer lager av grovkorniga 
jordarter i det kompressibla lagret och det är praktiskt taget omöjligt att fast
stålla, om dessa lager är dränerande eller ej. Som regel bör man ange sannolika 
maximi- resp. minimivärden för sättningens förlopp. Beräkningsresultatet bör i 
viktigare fall kontrolleras med sättningsmätningar, så att man, när så är möj
ligt, kan kompensera avvikelser från sättningsprognosen. 

En sättningsberäkning är ingen exakt kalkyl. Den ger en uppfattning om storleks
ordningen av sättningarna. Avvikelser från det beräknade genomsnittsvärdet 
beror förutom att beräkningsmetoden är approximativ, bl. a. på att marken alltid 
företer variationer i sin sammansättning. Säkerheten i beräkningen är bättre i 
fråga om sättningens storlek än i fråga om dess tidsförlopp. 

: 45 Sättningar i specialfall 
Vid gnmdliiggning med kohesionspålar nedförcs lasterna till djupare jordlager 
(se 172: 362). Om jordlagren invid pålspetsarna är mer kompressibla än de ytli
gare belägna, kan sättningarna bli större vid kohesionspålning än utan pålning. 

Om grundvatlenslundel varierar, ändras spiinningarna i marken (se 172: 21) och sätt
ningar uppkommer. Likaledes uppkommer sättningar, när marken uttorkas. På 
grund av ullorkning av lera genom vattenuppsugning av träd, har under 
torra somrar besvärande sättningar uppkommit i hus. Se [16}. 

: 46 Beräkningsexempel 
En pumpstation enligt fig. a skall grundläggas 
i lera. Totala belastningen av pumpstationen 
uppgår till 254 ton. Leran under grundläggnings
nivån är homogen med mäktigheten 9 m och 
förutsiittes vara dränerad genom elt sandskikt 
på pumpstationens grundläggningsnivå och i 
underytan. Lerans kompressionsegenskaper 
åskådliggöres i fig. b. 

Effektiva spänningarna i marken (ä0) beräknas 
(se 172:2) och tillskottsspänningen (Åa) undct 
grundplattans mitt, där sättningarna är störst, TEffektiv V~ -3,7
uppskattas med utgångspunkt från idealelastiskt normalspiin· 1-~--H 

material (se 172:3). ning,ffo 

Lerlagret under grundplattan indelas i tre lika 
tjocka skikt och spänningarna antas approxi
mativt variera rätlinjigt inom varje skikt. 

/---~·~o,~·~7,3~--,fCt..1'.Tj•0,10 f..ZJ•3m
ä= a 

- 5,00Skikt a, 11a = å0 +1::J.a log=
a, • · ' Sand · 

1. ... 3,7 tjm2 0,79 t/m' 4,49 t/1112 0,084 ·v~.~, ~, ~, ~, ~, ¾, 1,! , 1, 2 , i Vml ~ 
2 .... 5,5 0,41 5,91 0,031 

Fig. :46 a3 .... 7,3 0,20 7,50 0,010 

0,125 
Sättningen Llh blir 

C2 (i 0,08
/::J.li = D..z - :Elog=- = 300~ o,125 = 9,9cm

1og 2 a 0 1og 2 
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Dimensionerande normalspänning för bestämning av ev 
kan approximativt antas motsvara spänningen i lerlag
rets mitt (5,9 (t/m2). 

Ur kurvan över konsolideringskoefiicienten (fig. b) erhål
les ev = 8 · 10-·1 cm2/s 

h2 450~
således l =Tu - = Tv ~ 8,0·Tv år ev 8·10- 4 ·60·G0·2,1·36o 
Ur fig. : 43 e uttas sammanhörande värden mellan U och 
Tv (kurva C1). 

u.......... . 30 50 70 90 % 
Tv, ........ . 0,071 0,197 0,403 0,848 
I .••......... 0,6 1,6 3,2 6,8 år 
tlh . ........ . 3,0 5,0 7,0 9,0 cm 

Pig. :46 b 

5 Inverkan av byggnads styvhet på sättningarnas storlek 
Sättningarna är i allmänhet olika stora under en byggnads skilda delar. Dcfornrn
tionens storlek beror förutom av jordens egenskaper även av byggnadens styvhet. 
Med kännedom om jordlagrens fysikaliska egenskaper och byggnadens styvhet, 
kan slutsättningarna beråkningsmässigt uppskattas. Hur en sådan beriikning 
genomföres är visat i [171 och {18]. Som regel är dock variationerna i jordens 
komprcssionsegcnskapcr så pass stora, att det ej är motiverat att genomföra en 
sådan kalkyl, som ofta är tidsödande. Man beräknar i stället två eller fler gräns
värden för sättningen, och dimensionerar byggnaden för det farligaste belastnings
fall, som rimligen kan uppträda. Jfr även 172: 37. 
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Kap, 177, EROSIONSPROBLEM 
Av civilingenjörerna BERNT JAKOBSON och HANS FAGERSTRÖM 

: 1 Ytvaltenerosion 
: 2 Grundvattenerosion 
:3 Vinderosion 
: 4 Filter som erosionsskydd 

Litteratur 

Hänvisningar 
Grund och källarstomme . . . . ... . . ... . ........ .. .... . . .. . .. . . . . h uvuddel 6 
Vägars planläggning och tekniska utförande .................. . . . 9 
Vågbrytare och slrandskoningar............................... . 9 
Dammar .................................................... . 9 

Med erosion (lat. gnagning, frätn ing) betecknas bortnölning av fasta bestånds
delar från jordytan. Delta åstadkommes av bl. a. rinnande vallen, vågor, vind 
och glaciärer. 

:1 Ytvattenerosion [1J. [21, [3J, [41 

Om man så småningom ökar hastigheten hos en vattenström som rinner fram över 
en jordart med jämnstora korn, börjar vid en viss hastighet kornen att vibrera 
och delvis omlagras. Vid en ytterligare ökad hastighet medföres ikastade korn av 
strömmen, och vid gränshasligheten v sker slutligen erosion av korn, som tidigare 
legat stilla. 
Gränshastigheten v är inom vissa gränser ungefär proportionell mot kvadratroten 
ur korndiametern d, dvs. v = cl/d. Koefficienten c beror på kornens spec. vikt 
och friktionskoefficient, stölkoefficienten vid vattenparliklarnas strömning mot 
kornen 111. m. 
Ovanstående regel kan härledas såväl teoretiskt som genom laboratorieför sök. Den 
bekräftas också i grova drag av observationer i naturen.Fältförhållandena 
kompliceras dock av en mängd svårbestämbara faktorer, såsom kornens lagrings
sätt, virvelbildningar i vattnet och förhållandet mellan vattnets bottenhastighet 
och medelhastighet. Vidare består sällan eller aldrig en jordart av jämnstora 
korn; dessa avviker dessutom från den sfäriska formen. Slutligen är det mycket 
svårt att exakt bestämma gränshastigheten. 
Kurva Il i fig. a visar gränshasligheten enligt HJULSTRÖM [5). 
Kurvorna G visar gränshastigheter enligt ryska undersökningar [6), [7] samt an
tyder inverkan av vattendjupet i kanaler. G1 avser 1 m vattendj up ocn G3 3 m 
vattendjup. 
Enligt av JAK0BSON [8) sammanställda 
li tteraturuppgifter kan man som närme
värde sätta 
d = 2v,1 = 4vi; (1) 

där d = diametern i cm hos de korn som 
nätt or,h jämnt förflyttas, vm = medel
vattenhastigheten i m/s och vt, = bot
tenhastigheten i m/s. Q2 0.51? 5101ll 50100100 500 

Ekv. (1), som åskådliggöres av kurva J Kornstorlek di mm 

i fig. a gäller endast ned t ill korn F ig. :1 a 
Gränshaslighct för erosion av jämnkornigtstorleken ca 0,5 mm. {sorterat) material enligt olika undersökningar

Mest lätleroderade anses korn meu stor
leken 0,1- 0,5 mm vara. Vid mindre korn ökas som regel inverkan av kohesionen 
i så hög grad att de motstår större vattenhastigheter. 
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I fig. a har med slrcclming anlylls en osäkerhelsmarginal som man normalt kan 
ha att räkna med vid crosionsfcnomcn i naturen. Diagrammet avser i första hand 
erosion på horisontell bollen, men kan ofta tillämpas även för lutande ytor. Vid 
ojämnkornigt material (osorterat material) kan kornstorleken i diagrammet, i en
lighet med vad som anges i : 4, anses motsvara maskviddcn hos den sikt som 
passeras av 50-85 % av materialet, eller normalt ca 75 % (d1G). 
Enligt [6] kan man vid beräkning av gräns-
hastigheter i vattendrag ta hänsyn till vallen-
dragets krökning, ojämn vallenhaslighel över tvär
sektionen samt bottnens och slänternas lutning StrcridbrirJi' ', 

(ertdcn:;;:on) ', 
ar. Beräkningarna måste då utföras i flera ' Slrtmd,Dlon
steg. 
Till ytvattenerosion räknas även vUgerosion. Den 
anstormande vågen rubbar och lösgör de en
skilda kornen, som sedan suges med av den 
återgående vågen. Så småningom utbildas vid 
konstant vattenniyå ett strandplan med lilcn 
lutning (beroende på kornstorleken), där de 
enskilda kornen rullar fram och tillbaka, fig. 
b. Vid ändring av vattennivån tar erosionen 

Fig. :1 bny fart. Då vågorna angriper snett mot stran
Vltgerosion. Snett ankommandeden, föres det eroderade materialet längs denna vågor orsakar en materialb·ans

i en i stort sett sicksackformig rörelse. port längs stranden 

: 2 Grundvattenerosion orr 112,22 och 174:722) 

Grundvatten, som är i rörelse, kan förilytta fina jordkorn från ett ställe till elt 
annat i marken eller - om grundvattenströmmen når markytan (vattendrags 
botten) - helt föra bort dem. Särskilt Hilt föres de korn bort som är belägna i 
markytan, där grundvattnet uttränger. l\Ied tiden kan stora håligheter bildas, 
orsakande skador på angränsande byggnadsverk. Ofta upptäckes inte erosionen 
förrän allvarliga skador redan inträffat. Det är därför av vikt att skydd ordnas, 
där grundvattenerosion misstänkes uppkomma. 
Grundvattenerosion kan förekomma invid avloppsledningar och trummor i fin
korniga jordarter. Dessutom förekommer grundvattenerosion ofta i samband med 
länspumpning vid grundlåggning under grundvattenytan i mo eller sand. Härvid 
uppluckras marken, vilket kan orsaka skador på det blivande byggnadsverket. 
Erosionen måste därför bringas att upphöra, antingen genom en grundvatten
sänkning eller genom att schaktet vattenfylles. I sistnämnda fallet kan man efter 
färdigschaktning utli.igga ett filter (se: 4), gjuta en oarmerad platta av undervattens
betong med ursparing för pumpgrop och därefter färdigställa arbetet i torrhet. 

En annan form av farlig grundvattenströmning kan uppkomma genom kon
centrerad urspolning under t. ex. dammar på genomsläpplig grund. Grundvatten
erosionen kan då bel1ärskas genom förlängning av läckvägarna, så att gradienten 
blir låg (se kap. »Dammar» i huvuddel 9) samt genom omhändertagande av läck
vattnet i filtermattor eUer filterbrunnar på nedströmssidan. Sådan koncentrerad 
urspolning uppkommer lättast i kontaktytan mellan jorden och underlagrande 
sprickigt och vattenförande berg, vilket därför bör rensas eller injekteras. 

: 3 Vinderosion !9J 

Vindens erosion är av principiellt samma slag som vattnets, dock förflyttas endast 
små korn vid måttliga vindstyrkor. 
Det transporterade materialet avsättes i vågiga fält eller i dyner och utgöres 
vanligen av sand med mycket jämn kornstorlek. 
Som skydd mot vindens erosion brukar man plantera växter, vanligen tall 
(bergtall). Vid små ytor kan ett filter anvåndas i princip enligt :4. Härigenom 
bringas erosionen att upphöra på en gäng. 
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: 4 Filter som erosionsskydd 
Det lämpligaste erosionsskyddet är vanligen ett s.k. filter. Principen för detta är 
att marken täckes med ett antal skikt med tilltagande kornstorlek så, att kornen i 
ett skil<t, vilket som lrnlst, ej kan passera genom hålrmnmen i det närmast täckande 
skiktet, Kornen i marken kvarhålles av det understa skiktet, vilket dock sHipper 
igenom framsipprande vatten, och till det yttersta skiktet användes så grova 
korn, att de med säkerhet kan motstå den största förekommande vattenhastig
heten samt annan inverkan (is- och timmergång). 
Vid grundvattenerosion skall skikten utläggas i den ordningen, att vattenströmmen 
möter först de finaste kornen och sedan grövre och grövre. Exempelvis lägges runt 
fogarna i en avloppsledning, där man befarar grundvattenerosion, det grovkor
nigaste skiktet nårmast ledningen samt i en jorddamms nedströmslå det finkor
nigaste materialet närmast uppströmssidan. 
Ojåmnkorniga jordarter av typen morän är betydligt mer motståndskraftiga mot 
grundvattenerosion än jämnkorniga jordarter. För att en massa skall skyddas, 
visar det sig därför tillräckligt, att de största kornen kvarhålles på sin plats. I prak
tiken kan man räkna med den korndiameter som motsvarar 50-85 % passe
rande viktsmängd på kornkurvan. 
För att filtret dessutom skall släppa fram grundvattenströmmen fordras att det 
inte är alltför finjordsrikt i förhållande till basmaterialet. 
Nedan anges de uik.ligasle reglerna för filtergradering. Som minnesregel lämpar sig 
'fERZAams regler genom sin enkelhet. För noggrannare filterdimensionering med 
svenska jordarter synes tills vidare Yatterifallsslyrelsens regler mest lämpade 
(se nedan). 
Ucglcr iör Ulter{Jrmlcring 
dw d resp. d = den kornstorlek som på kornfördelningskurvan motsvarar 15,

50 86 
50 resp. 85 % halt av korn < d 

Index0 = basmaterial (som skall skyddas) Index1 = fillermaterial 
R = rund kornform K = kantig kornform 
0 = ojämnkornigt (osorterat) material (exempelvis morän) 
s = jämnkornigt (sorterat) material (exempelvis singel) 

dtu:d~5 dt5: ag" dio: dgo 

Tcrzaghi [10] >4 <4 -

\Vaterways Experiment 
Station [111, [12] 4-20 <5 <25 

Bureau of Reclamation S: - - SR: 5-10 
[13], [14] OR: 12-40 - OR: 12-58 

0[{: 6-18 - OK: 9-30 

Vattenfallsstyrelsen [15] S: >5 - S: <15 
0: 5-45 - 0: <30 

Dessutom brukar man efterstrava att filter
materialets kornkurva i huvudsak blir pa
rallell med basmaterialets. 
I praktiken bör man som regel utföra flera be
stämningar av basmaterialets lrnrnfördelning, var
vid man erhåller en kurvskara med olilm korn
kurvor inom ett visst spridningsområde. Det kan 
då vara skäligt, alt räkna basmaterialets korn
storlekar (d~. samt df0 ellerdt,) på den ogynnsam
maste av de två tänkta kornkurvor, som går
inom spridningsområdet på ett avstånd från övre 
och undre gränsen av 1/10 il 1/5 av områdets - - - Griins för o~orleral fillermoteriol (0 i tabell =n)
bredd. -·- .....,. ·.- ... sorterat -.- (S...- ~- .,. ) 

Fig. a visar tillämpning av Vattenfallsstyrel Fig. :4a 
Gränser för kornkurvor hos fil lermatesens regler, när materialet som skall skyddas rial enligt Vattenfnllsstyrelsens regler

utgöres av sandig mo. samt korngradering hos olika fil ler
Kornstorleken i ett crosionsskydds översta skikt i erosionsskyddet enligt fig. b. 
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skikt besUimmes med ledning av den största förekommande vattenhastigheten 
enligt fig. : 1 a. (ObserYera att någon säkerhet inte är inräknad i diagrammet i 
fig. : 1 a). Om is- eller timmergång eller vägerosion förekommer, måste hänsyn 
tas härtill. Vanligen lägger man då överst på de utsatta partierna ett enkelt sten
lager med en stenstorlek av 0,3-0,5 m. 
Skikttjocklek hos filter. Filterlagrens tjocklek bestämmes av såväl utlåggningsför
farandet som filtcrskyddets betydelse. Exempelvis fordras tjockare lager vid ut
läggning med maskin än för hand, tjockare vid utläggning i vatten än i luft, tjockare 
för lutande än för horisontella lager etc. I en hög jorddamm, där en filterskada 
kan leda till katastrof, fordras av säkerhets- och arbetstekniska hänsyn helt andra 
filterdimensioner än kring en enkel avloppsledning. 
Normal tjocklek hos filterlager 

Byggnadskonstruktion Filtermaterial Skikttjocklek 

Sandigt grus 5-20 cmAvloppsledning 
Singel eller makadam 10-30 cm 

Schaktbolten för husgrund Sandigt grus 5-30 cm 
eller liknande Singel eller makadam 15-30 cm 

Sandigt grus 20-100 cmI{analbeklädnad 
Singel eller makadam 30-100 cm 

övergångslager nårmast tät- Sandigt grus 1-2 !11
kärnan i låg jordclamm Singel eller makadam 

övergångslager nårmast tät- Sandigt grus 3-10 !11
kärnan i hög jorddamm Singel eller makadam 

UtrormninfJ av crosionsskydd, I fig. b visas ett exempel på utformning av erosions
skydd i en kanal med största förekommande medelvatlenhastighcten 1,2 m/s. Den 
naturliga marken (basmaterialet) utgöres av sandig mo med korngradering enligt 
fig. a. 
Som skydd utlägges på marken underst elt minst 20 cm tjockt skikt av sandigt 
grus (kornstorlek ca 0,2-20 mm enligt fig. a) och HHW 
diirpå elt minst 30 cm tjockt skikt singel eller maka- ~~;,:;,=~==~""sil,;,: 
dam (kornstorlek 16-6'1 mm enligt fig. a). Delta LLW 
sislniimnda skikt motstår enligt fig. : 1 a en vatten

· ··- .. • ,-'(·;ten\oger hastighet upp till ca 2 m/s. överst lågges mellan ni
\.. :io cm singel e. moko domvåerna 0,5 111 under LL'\V och 0,5 m över HI-HV ett 20 cm sandigt gru~

enkelt slenlager (kornslorlek ca 0,4 m) som skydd Sondig mo 
mot is och timmer. Detta lager behöver ej uppfylla Fig. :4b 
filterkraven, enär det inte skall fungera som filter. Erosionsskydd (jfr fig. a) 
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Kap. 178. GRUNDUNDERSÖKNI NGAR 
Av civilingenjör RUNE LUNDSTRÖM1 

:1 Inledning 
:2 Undersökningsmetoder 
: 3 Gru ndunclersökningarnas omfattn ing 
:4 Redovisning av undersökningsresultat 

Litteratur 

Hänvisningar 
Beträffande grundundersökningar för olika byggnadsobjekt se även resp. avsnitt, 
d är objekten är behandlade. 

:1 Inledning 
Grundundersökning innebär mer eller mindre noggrann bestämning av mäktighet 
och beskaffenhet av jord- och berglager samt grundvattenförhållanden. Den utföres 
bl. a. för bedömning av dels läge och utformning au byggnadsverk (vägar, hus, kajer, 
berganläggningar, dammar etc.) med hänsyn till bl. a. markens bärförmåga och 
sättningar, risken för tjäl- och korrosionsskador, grundvattenytans läge och be
lastning av jord, (t. ex. jordtryck), dels arbetsutförande vid schaktning och spräng
ning, dels risken för erosion, skred eller ras samt dels jordarters lämplighet för 
skilda ändamål (grus- och lertäkt, fyllnadsmaterial i jorddammar etc.). I grund
und ersökning brukar även ingå undersökning av angränsande byggnaders grund
läggningssätt, rörledningars läge etc. Beträffande grundvattenundersökningar, 
se kap. 148. 
Grundundersökningar kan syfta till att ge upplysningar om grundförhållandena 
inom större eller mindre områden (stadsplaneområden, tomter, grusåsar, skred
områden), om grundförhållandena för bestämning av grundläggning, stabilitet, 
schaktning etc. för särskill objekt eller om grundförhållandena i detalj vid t. ex. 
plint - eller pålgrundläggning. 
Då grundläggningskostnadcn, som ofta utgör en stor del av totalkostnaden för 
ett byggnadsverk, var ierar avsevärt vid olika grundförhållanden och då en fel
bedömning av grundförhållandena i allmänhet leder till dryga, t0förutsedda• 
extrakostnader är det av stor vikt att grundundersökningarna igångsättes på ett 
så tidigt stadium som möjligt vid projekteringen. Särskilt betydelsefullt är detta, 
om man har möj lighet att anpassa byggnadsverkets läge och utformning efter 
grundförhållandena. Grundundersökningar bör därför utföras under intimt sam
arbete med beställare, a rk itekter, projektörer, entreprenörer etc. Geoteknikern skall 
härvid på basis av de uppgifter han erhåller om byggnadsverket och de resultat 
som efter hand framkommer vid grundundersökningen söka avpassa denna så att 
kostnaden för undersökningen och grundläggningen jämte de underhållskostnader 
för byggnadsverket som beräknas uppkomma vid föreslagen grundläggning till
sammans blir minsta möjliga. 

:2 Undersökningsmetoder 
: 21 Allmänt 

Vid en första orienterande undersökning användes som regel något slag av son
dering. Den enklaste formen härför är sticksondering (även benämnd slickborrning), 
v ilket innebär att t. ex. en stång eller borr nedföres i jorden »på känm utan 
speciell mät ning av nedträngningsmotstånd. Den metod som oftast användes 
och som ger en avsevärt bättre uppfattning om jordlagrens fasthet, sammansätt
n ing och mäktighet än sticksonderingen är vik/sondering. Såväl stick-, som v ikt
sondering lämpar sig väl för undersökningar i kohesionsjordarter samt i löst lagrade 

I förs ta upplagan var kapitlet utnrbelat nv civilingenjör BERNT JAKonsoN. 
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Tabell :21. 1'1osedd yru11dundersökning och härvid ofta använda metoder 

Laboratorie-A vsecid undersökning I3orrningsmelod o. d. metod 1 

Bestämning av jord- Geofysiska metoder 
lagrens mäktighet Slicksondcring 

Slagsondering
E:D Spolsondcring 

Djupbestiimuiug jiimtcl \'iktsondcring" = Yiss bestämning av Hejarsondering~ markens fasthet 
-" =- Djupbcstilmning jämlel ?\Iaskinsondcring= 
0 bestämning av ned- Borrning med s. k. hol-

triingn ingsmotslåndet ländsk sond e. d. 

Bergkontroll Borrning med bergborr- H 
Förekomst av block maskiner av olika slag 

Bestämning på fältet Vingborrning::. ;cO-~ av (odränerad) skär- Iskymcterprovning['2.:; hållfasthet 

Tagning av störda och Provgrop A,B,C,D,E,F 
ostörda jordprover Prov tunnel A,B,C,D,E,F 

Tagning punktvis av Provtagning med kam,- A (ev.), B (ev.),
0 " =-0 

störda jordprover bOrr C, D, E 
Provtagning med grus-~ 

§ kannborr A,B,C(ev.),D,E 
0 Drivning av öppet rör med"" 

samtidig vattenspolning A, B, E 2 

" ~ Stölborrning med s. k. A, B, E~ 
"' fallmejsel 
-g Rotationsborrning A, B, E~ 
a Tagning kontinuerligt Provtagning med spad-

'2 
0 av störda jordprover borr A, B, C, D, E" ..., 

Provtagn. med jalusiborr A(ev.),B,C, D,E'2 " Drivning av öppet rör.,; -~ 
med vattenspolning A, B, E 2fo" 0 .:; Stötborrning med s. k . 

fall mejsel A,B,E2'ä "e1." 0. Rotationsborrning A, B,E2 

0 
-" Tagning punklvis av Provtagning med kolv-

ostörda jordprover borr A,B,C,D,E,F" " Provtagning med öppen"" prov tagare A,B,C, D,E,F·=C 
E Tagning kontinuerligt Provtagning med folie-
~ av ostörda jordprover kärnborr A,B,C,D,E,F 
0 

"' Tagning av prov på Berg- (fullhål) och stöt-
borrkax borrning E 

" B Provtagning - berg- Provtagning med dia-
m kärnor mantbergborr E,G 

Provtagning - in- Provtunnel E, G 
spektion 

;P ' 2i Bestämning av grund- Öppet schakt D" vattenyta Rör med eller utan spets DJ}jg ~· 
Portryckmätning illontering av portryck-

::id~ p. mätare 
"'>... 0 

1 A = siktningsanalys (med tvättsiktning). B = slamningsanalys. C = best. av vatten
halt (w, wL och wp, se kap. 171). D = ko1Tosionsanalys. E = mineralogisk analys. F = kon
provning, tryckförsök, laboratorievingborrning, kompressionsförsök och triuxialförsök, 
G = sprickanalys. H = spriclmnalys med TV-lmmera i borrhålet. 
1 Resultaten måste bedömas med försiktighet, då borrningsförfarandet ej alltid ger represen-
tativa prover. "' 
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friktionsjordar. Utvecklingen går mot mekaniserad sondering, varvid borrstången 
nedpressas maskinellt under samtidig kontinuerlig mätning av nedträngnings
motståndet. Borrning i hård och seg kohesionsjord, där stick- eller viktsondering ej 
är lämplig, utföres stundom med spa/sondering främst för att bestämma fasta 
bottnens karaktär. 
I hårt packade jordarter sker neddrivningen av sonden ofta med slag, s. k. hejar
sondering (eller dynamisk sondering). Hejarsondering användes närmast för bedöm
ning av spont- och pållängder och för att få viss uppfattning om jordlagrens 
fasthet och fasta bottnens karaktär. En enkel sondering är neddrivning av stål
stång medelst slägga, ofta benämnd slagsondering (eller slagborrning). Slagson
deringen utföres som regel endast till mindre djup. 
I samband med sondering användes - för upptagning av störda jordprover -
spadborr närmast markytan och kannborr på större djup. Härigenom får man 
möjlighet att okulärt besiktiga jordmaterialet. 
Ostörda jordprover i kohesionsjordar upptas som regel med kolvborr eller, där 
man önskar en sammanhängande borrkärna, med fo/iekärnborr, varefter proverna 
undersöks på laboratorium med avseende p å hållfasthetsegenskaper, kompressi
bilitet, vattenhalter m. m. För att på platsen bestämma skärhållfastheten i jorden 
- in situ-provning - användes ofta vingborren, vilken är ett komplement till 
kolvborren och i viss mån kan nedbringa laboratoriearbetet. 
För provtagning i hårt packad jord förekommer ett flertal borrtyper. Hejar
sonden kan härför utrustas med en speciell provtagningsspets. Jalusiborren lämnar 
en kontinuerlig serie små prover. Gruskannborren användes v id punktvis tagning 
av större prover för detaljundersökning av jordarternas sammansättning. I v issa 
fall neddrivs kraftiga foderrör med löstagbar spets varvid prover tas med s. k. 
öppen borr med eller utan slutare, med kolvborr eller med kannborr. Borrning 
med gruskannborr eller foderrör kan i v issa fall avslutas med bergborrning för 
bergkontroll. Vid exceptionellt svårgenomträngliga jordarter tillgripes s. k. slö/
borrning med fallmejsel eller borrning med roterande borrkrona, s. k. rolations
borrning. 
För mätning av porvattentryck i kohesionsjordar och i övriga jordarter med 
förhållandevis liten permeabilitet (mjäla- och modominerade jordar) användes 
porlryckmätare av olika utformning. I material med god vattengenomsläpplighet 
mäts grundvattennivån lämpligen i öppet rör, ofta försett med perforerad spets. 
Undersökningen av bergets karaktär kan i vissa fall göras med vanlig bergborrning 
eller slö/borrning. Borrhålet kan för bedömning av bergets sprickighet inspekteras 
med TV-kamera. För säkrare bedömningar av bergets karaktär upptas borr
kärnor med diamantbergborr. Vid stora byggnadsprojekt kan särskilt sprängda 
och utschaktade undersölmingsorter vara motiverade, v ilket ej enbart har före
kommit för undersökning av berg utan även av t. ex. moränformationer. 
Vid översiktliga undersökningar av marklagrens mäktighet och bergnivåns läge, 
brukas geofysiska mätningar. Till denna typ av undersökningar räknas bl. a. 
seismiska och elektriska jorddjupsmätningar. 
För bedömning av korrosionsrisk och salthalt i jord användes eleklro-kemiska 
undersökningar. 
Under v issa förutsättningar kan provbe/astning av t. ex. plattor vara motiverad. 
I tabell : 21 ges en översikt över vilka metoder som kan komma ifråga vid skilda 
typer av undersökningar. 

: 22 Borrningsmetoder för bestämning av djup och relativ fasthet i lösa jordarter 
: 221 Stick- och viktsondering 

Den vanligast förekommande sonderingsutrustningen, som regel benämnd sond
borr (typ SJ) [1] (se fig. a) utgöres av 1 m långa stänger med 19 eller 20 mm dia
meter, vilka skarvas till varandra med fast gängad tapp och urborrning eller med 
lös tapp i urborrningar i stångens ändar, så att en slät skarv erhålles. Skarvning 
med lösa tappar och gängade urborrningar i borrstångens b åda ändar har den 
fördelen att sonden blir t åligare mot slag och böjning. I borrens nederände är 

105 



178: 2 Avd, 17, GEOTEKNIK 

pågängad en skruvformig spets på en 0,8 m 
lång borrstång, så att en jämn meter erhålles. I 
många fall trycks eller vrids borren ned •på 
känn• med borrmanskapets egen tyngd som be
lastning, s. k. stickborrning. För vridningen på
sättes en svängel överst på borren. Under ned
t ryckningen p rotokollföres med ledning av 
ljudet i stången det jordmaterial sonden tränger 
igenom. 
I de flesta fall neddrives sonden med hjälp av 
v ikter, s. k. vik/sondering, vilka lägges på en 
automatiskt verkande k lämma, vägande 5 kg. 
Se fig. a. Vikterna utgöres av 2 st . 10 kg och 
3 st. 25 kg, vilka påföres sonden efter schemat 0, 
5, 15, 25, 50, 75 och 100 kg. Under nedpress
ningen skall noga iakttagas att sonden sjunker 
för den minsta möjliga lasten enligt belastnings
schemat. H ärvid skall föras protokoll över be
lastningsstorlek, borrspetsens djup vid föränd
ringar i belastningen och i görligaste mån de 
jordmaterial sonden genomtränger. 
När sonden ej sjunker för 100 kg:s belastning, 
vrids sonden medsols som regel endast av en 
man och sondens sjunkning för varje serie om 
25 halvvarv protokollföres (jfr fig. b) liksom av 
lj udet i borrstången bedömd karaktär av genom
borrade jordrnaterial. Kan sonden ej drivas 
djupare på nämnt sätt, kontrollerar man genom 
ett antal slag eller stötar att borrstoppet ej är 
av tillfällig art . Slagen åstadkommes ofta med 
2 a 3 av 25 kg v ikterna. Övervinnes borrstoppet 
fortsättes sonderingen enligt tidigare, sedan an
talet stötar ant ecknats i protokollet. Om borr
stoppet ej går att övervinna, göres note-
ring om dess karaktär, såsom troligen 
morän, troligen sten e. d. (se 112 : 35). Vid 
sondens uppdragning vändes den auto
matiskt verkande klämman upp och ned. 
Sonden dras upp med eller utan hjälp av 
borrlyft. 
Som alternativ till det beskrivna borr
ningsförfarandet med protokollför ing av 
sondens sjunkning för varje serie om 25 
halvvarv förekommer även protokoll
föring av antal vridna halvvarv för en 
viss sjunkning, exempelvis fö r 25 cm. 
Resultaten uppritas i diagramform och 
lämnar ofta bättre upplysning om de olika 
lagrens läge och utsträckning än tidigare 
beskrivet redovisningsförfarande (fig. c). 
Sondering utffrd med viktbelast ning en
ligt ovan lämnar som regel god uppfatt
ning om de olika avlagringarnas karaktär 
och m äktighet. Uppskattningen av jord
arternas fasthet genom bedömning av 

Svängel 
11---- Sondst~ng ; 3/4 • 

Vikter, 25 kg 

Vikter, 10 kg 

Automatisk ktömmo,S kg 

E 
!i . 
0 

0 
N 
0 

Fig. :221 a. Bon·utrus lning för 
viktsondering 

Fig. :221 b 
Redovisning av 
viktsonderingsrc
sultat vid proto-

koll!öring av 
sjunk.ning för 
varje serie mn 

25 v ridna 
halvvarv 

nedträngningsmotståndet blir dock ofta o 20 i;o 60 80 100 120 Vridna halvvorv per 
25 cm sjunkning

osäker b l. a. beroende på kohesionsjordars 
Fig.: 221c. Redovisning av vikt sonderingsolika känslighet för störningar (omrör resultat v id protolrnllföring av antal v rid

ning). Viktsonderingsmetoden är därför na halvvarv för 25 cm uppmätt sjunkning 
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ej lämpad för direkt mätning av lerans sldirhållfasthet. För att viktsondcrings
rcsultaten skall bli så enhetliga som möjligt, bör man dock söka undvika inverkan 
av kohesions- och friklionskrafter från det många gånger fasta ytskiktet av torr
skorpclcra vid borrning i leror. Detta göres genom vidgning av elt hål med spett 
eller med spadborr ned till det fasta ytskiktets underyta. 
Vid sondering, där vattendjup större än ca 2 m förekommer, bör som regel sonden 
stagas med yttre rör ned till bottnen för att förhindra ulböjning av sondstången. 

: 222 Mekaniserad sondering, Holländsk sond 
Utvecklingen synes g:i mot mekaniserade metoder för sondering. Borrmotståndct 
registreras härvid antingen automatiskt eller avläses under hand på registrerings
måtare. Den mekaniserade sonderingen är fortfarande under utveckling. Någon 
standardmetod har ännu ej framkommit. 
Vid vissa borrningsmetodcr kan spetsmotståndet mätas genom att borrstången 
ned Ull en speciellt utformad spets omges av skyddsrör. i\Iånga av dessa borrar 
är så konstruerade att även mantelfriktionen kan uppmätas, t. ex. genom om
vridning av skyddsröret. Borrarna nedpressas ofta med en speciell borrställning, 
varvid erforderlig neddrivningskraft och vridningsmoment på röret avläses på 
manometer eller dylikt. Borrutrustning av sådan typ benämnes ofta ho[[{lfl(fsk 
sond. Borrmetoden förekommer dock för närvarande ej här i landet. 

: 223 Spolsondering 
Vid mycket hårt och ~segt~ kohesionsmaterial samt finare fraktioner av frik
tionsmaterial, där sondborr enl. :221 ej kan neddrivas, användes stundom spol
sondering. Borren nedföres med hjälp av vattenspolning. Denna typ av borrning 
kan ofta ej såsom vid Lex. vildsondering lämna besked om genomborrade jord
arter utan år mera avsedd för bestämning av fasta bottnens karaktär. Spolborren 
utgöres ofta av förzinkade ½" rör, vilka skarvas med utvändiga muffar. I rörets 
nederdel är monterad en speciellt utformad spets med munstycke för vatten
spolning. För spolningen erfordras tryck på ca 8-10 kg/cm'l, vilket kan erhl'tllas 
med kugghjulspump eller s. k. monopurnp. 
Beträffande neddrivningen av borrmaterial med spolning se åven : 233. 

: 224 Hejarsonderinn eller dynamisk sonderinn 
Vid hårt packade och med anledning hår
av svårgenomtrångliga jordarter ned
drives ofta sonden med slagarbete, hejar
sondering eller dynamisk sondering. Denna 
typ av sondering utföres ofta som ett 
komplement till tidigare utförda borr
ningar för att dels få viss uppfattning \ 
om genomträngda jordlagers fasthet och ·\ Hondto9 for reglering 

'~~ ~v ~t,rkoppl,n9den fasta bottnens karaktär, dels få 
underlag för bedömning av troligt ned
trängningsdjup för sponter och pålar. 
Den enklaste formen av dynamisk son
dering är neddrivning av ett lämpligt 
borrstål med slägga, slagsondering, vilket 
ofta användes för enbart bedömning av 
fasta bottnens lrnraklär vid t. ex. vatten
och avloppsprojekt. Vid slagsonderingen 
avbrytes som regel borrningen, när man Fig. :22'1 a. 
kommit ned till nivån omedelbart under :i\Iotordrivcn hcjarborr (typ I3orro) 
blivande schaktbotten. 
Oftast utföres hejarsondering med den s. k. hejarborren (typ Borro), vilken utgöres 
av en två meter lång spetsdel med 32 mm diameter och tre meter långa stänger, 
som skarvas med lösa tappar, så att en slät skarv erhålles. Spetsdelens nederände 
är antingen utformad som en slät spets eller försedd med en ca 200 mm lång 
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fyrkantspets med 40 mm sida. Sonden neddrives med en 65 kg fallhejare, som 
manövreras med bensinmotor via slirkoppling. Motor, hejare och kopplingsanord
ning är monlcrad på en trebent bock enligt fig. a. Under neddriYningen skall 
sondstångcn med jämna mellanrum vridas för kontroll av alt den är rak. Går 
nämligen sonden ej alt vrida kan befaras att den är krokig och lämnar felaktig 
uppgift om det uppmätta borrdjupet. Om sonden ej går alt vrida, avbrytes borr
ningen varefter den dras upp, vanligen med domkraft. 

b) c) d) 

=-

2 3 5 cm7stc9" GO 80 100 120 Stag p~r 
25cm ~jun!,nlng 

Fig. : 22,t h-d. Redovisning av hcjarsonderingsrcsultat
Fig. b ,·isar prololwllföring av nedsjunkningen per 25 slag, fig. c protokollföring 
av anlal slag per 25 cm uppmått sjunlming och Hg. d protokollföring av antal 

cm sjunlming per slag 

Vid neddrivningen av sonden mätes stundom sjunkningen för 25, 50 eller 100 
slag vid 50 cm faUhöjd hos hejaren (se fig. b). För att få en n<'l.got mera åskådlig 
uppfatlning om de genomborrade marklagrens fasthet kan i sUillet noteras antal 
slag för t. ex. 25 cm neddrivning (se fig. c) eller antal cm sjunkning per slag 
(se fig. cl). Vid uppmätningar av sjunkningar torde fyrkantspets vara lämpligast 
att använda, emedan spetsen vidgar borrhålet till större diameter än själva sond
slången. Härvid erh:1lles mindre mantelfriktion längs denna och den uppmätta 
sjunkningen torde bällre belysa jordlagrcns fasthet (vid spetsen) än om slät spets 
användes. ?-.Ian bör dock iaktta viss försiktighet vid bedömning av jorcllagrens 
faslhet när enbart hejarsonclering förekommer. Det maskinella förfarandet är 
relativt okänsligt vad beträffar möjligheterna att med hjälp av ljudet i borrstängen 
bedöma genomborrat jordmaterial. 
Hejarborren kan utrustas med speciella provlagningsspelsar bl. a. för tagning 
punktvis av prover. 

: 23 Tagning av störda jordprover 
För okulär bedömning av jorclprover samt för analys av kornstorleksfördelningar, 
plasticitetsgränser, tjälfarlighetsgracl, kemiska och mineralogiska egenskaper är 
som regel störda prover tillfyllest. Jordartens naturliga vattenhalt bör ej bestäm
mas på störda prov annat än vid högplastiska jordar, emedan vattenhalten genom 
strukturförändringar i det störda provet kan förändras. 

: 231 Provtagning med spadborr 
Provtagning med spadborr {1] användes ofta i samband med sonderingar (se : 221) 
vid upptagning av störda jordprover i de övre mark.lagren. Spadborren arbetar bra 
i alla jordarter, som inte innehåller många eller stora stenar. Den har dock den be
gränsningen att det upptagna borrhålet under vissa förutsättningar kan rasa igen 
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och att borren har svårt att hålla kvar 
det tagna provet, t. ex. under gnmd

Gummisnoddvattcnytan i mo- och sandmaterial. 
Spadborren utgöres av två skopformiga 
halvor, vilka är så utformade och mon
terade, att borren skär sig ned i jordma Tröslkkn 
terialct och matar in prov mellan halvorna 
(se fig. a). Spadborrcns form inverkar 
mycket på dess förmåga att tränga ned 
i jorden. Sålunda skall dem nedre delen 
av borren ges så liten horisonteU yta som 
möjligt. Spadborrens diameter varierar 
mellan 8 och 20 cm. Förlängningsstänger Fig. :2:-H a Fig. :231 b. Förfarande 
samt övrig utrustning är densamma som Spadborr vid spadborrning 
för 0 19 eller 20 mm sondborr. 
Vid själva borrningen förfares liimpligen som framgår av fig. b. På borrstångcn 
anbringas en gummisnodd c. d., som hela tiden hålles i nivå med markytan, och 
på marken intill borrplatsen nedslås en slicka, som vid tömningen av borren 
representerar markytan. Vid ett dylikt förfarande erhåller man 
en sträng av jordmaterial, som på ett belysande sätt återger 
marklagrens sammansättning. 

: 232 Provtagning med kannborr 
J{annborren [1]. [2] användes ofla som komplement till slick
och vildsondering för att säkert fastställa de jordarter som genom 16 

'' borrats. Prover med kannborr kan som regel endast upplas i 
i jordarter med kornstorlekar från lerfraktion och upp till fint l\i 
grus (största kornstorlek F:::1 15 mm). De vanligast förekommande I!\: 
kannborrarna av enkelt utförande har även sin begränsning på r • 
grund av sin täm1igen veka konstruktion. Vid provlagning i hårt 

C 

material måste kraftigare borrutrustning användas. 
En van1igt förekommande typ av kannborr beslår av en spets
del med skruvspets samt skarvstänger av 1H rör. Spetsdelen "' 
utgöres av en kärna med urfräst spår för provet. Omkring kärnan 
är anbringad en vridbar mantel med slits, motsvarande urfräs
ningen i kärnan, samt en läpp. l\lanteln tjänar lill att öppna och 
sluta kannan samt läppen till att föra in provet i densamma (se 
fig.). Skarvning av förlängningsrören sker med t. ex. muffar med 
tvärgående skruvbultar. I 
Vid nedrivningen av kannborren vrids borren medsols, så att 

-- 1-,den rörliga manteln sluter kannan, varefter borren under prov Lopp-~·. 

tagningen vrids motsols så att kannan öppnas och provet matas -{ '' \ -
in. Före och under uppdragningen vrids borren åter medsols, 
så att kannan hålles sluten hela tiden efter provtagningen. 

Fig. :232.Förutom den beskrivna kannborren finns även kannborrar med 
Vanligt föreflera s. k. kannor monterade i följd, s. k. seriekannborrar (se kommande 

bl. a. [2]). kannborr 

: 233 Provtaonino i hårt friktionsmaterial 
Provtagning i hårt friktionsmaterial har alltid erbjudit svårigheter beroende på 
detta materials förhållandevis stora motstånd mot neddrivning. I vårt land an
vändes främst nedan angivna metoder utöver den som nämnts i : 224. 
Jnlusiborr [2]. Denna nedslås med liknande hejaranordning som användes för 
hejarsondering och består av 1,5 m långa rundstånger, 0 60mm. Borrstålen skarvas 
med speciella hylsor. Längs en sida av borrstålet finns horisontella urborrningar, 
0 30 mm c 35 mm, vilka under neddrivningen är täckta med en längsgående jalusi. 
Denna löper i urfrästa spår och dras upp efter det borren drivits till önskat djup. 
Härefter inmatas en serie stålplattor i spåren, så att jordmaterial genom en speci-
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elit utformad första platta införes i urborrningarna, vilka även successivet slutes 
av stålplattorna (fig. a). Genom den kontinuerliga provserie som borren lämnar, 
erhålles en god uppfattning om jordlagerföljden, men då proven är små, kan någon 
säker uppfattning om kornstorleksfördeln ingen ej erhållas. Vid mätning av borrens 
sjunkning i likhet med vad som beskrives för hejarsonden (: 223) kan, vid jäm
förelse med de upptagna proven, upplysning om jordlagrens fasthet erhållas. 
Gruskannborr och pneumatisk fodcrrörsdrivning. Vid _]
tagning av stora p rov i friktionsmaterial, där man 
önskar klarlägga markens sammansättning med av-
seende på kornstorleksfördelningen samt även v id tag-
n ing av ostörda prover med kolvborr (:241) under av-
lagringar av h årda friktionsjordar, nedslås kraftiga rör J11med godstjocklekar av exempelv is 10- 15 mm och en -
inre diamet er av ca 65 mm. Rören skarvas med ut- }) 
vändiga, kraftiga muffar. Själva spetsröret är som 1---1----' 

regel försett med en spetsmulf, genom vilken en lös ~lhammore 
tagbar spets är gängad. I spetsröret är för en kon
struktionstyp, den s. k . gruskannborren (typ SJ) (se 
fig. b), även anordnat ett sidointag (öppning ca 30 x 150 
mm) för provtagning, vilket 
slutes och öppnas med en 
mantel. Rören slås ofta ned 
med pneumatisk pålham
mare. Vid själva provtag Kätting rof'" upptagning 
ningen med gruskannborren av grushämtore 

nedsänkes till rörbotten en 
provhämtare, vars överdel Slutorkom 
kan sänkas ned under sido
intagets öppning. Sidoin
taget öppnas genom vrid
ning av röret och samtidigt Nedr• 
som röret vrids, inmatas stål Slutare 

plotta Grushömtorejordmaterial i hämtaren 
med hjälp av en läpp på SlutorkoG
den utvändiga sidointags
slutaren. Prov kan dock A-A + :·: 

·a 
:,:även tas efter urgängning 

av den ovannämnda spet ···~-- .. 
Läpp f&- in;-- ... 

sen i spetsmuffen med t. ex. matning av prov
kannborr eller kolvborr. ~StÖl

~ plattor SpetsmuftEfter provtagningen kan 
Löstogbor spetsspetsen åter gängas fast, Jalusi 

utan att rören dras upp. Fig. :233 a Fig. :233 b. 
Detta är av värde även när Detalj av jal usiborr (typ SGI) Gruskannborr ( typ SJ) 
t. ex. block h indrar ned
drivningen. Genom bergborrning och försiktig sprängning kan ett dylikt hinder 
övervinnas. Dragkraften hos en stubbrytare i kombination med de vibrationer 
pålhammaren åstadkommer vid slagning är tillräcklig för att dra upp rören även 
vid mycket stora djup (35- 45 m). 

Provtaguing i öppet rör med samtidig vatleuspolning. Vid grundvattenundersök
ningar neddrives ibland öppna rör, 3•_5•, varvid materialet efter hand spolas upp 
ur rören och uppsamlas tillsammans med spolvattnet i kar. Metodens användbarhet 
är begränsad därför att större partiklar än ca 15 mm som regel ej följer med spol
vattnet upp vid vanligast förekommande spolpumpar. Man bör vid stor inbland
n ing av mo-, mjäla- och lerfraktioner använda provtagningsmetoden med för
siktighet och bl. a. tillse, att vattnet ej avrinner ur uppsamlingskaret under prov
tagningen, så att finkorniga fraktioner bortföres. 
Vid grundvattenundersökningar neddrives oftast 2•-3• rör med perforerad spets 
med samma u trustning som vid hejarsondering (se : 224). 
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Rotationsborrning. Utöver ovannämnda metoder är s. k. rotationsborrning [3] 
en förhållandevis vanlig m etod. Borrhålet upparbetas genom rotation av en 
borrkrona, vilken river upp materialet och delvis mal sönder det. Partiklarna 
spolas upp med vatten eller borrvätska antingen genom borrstången eller den 
hålcylinder som uppkommit mellan borrstången och borrhålets vägg. Borrvätska 
brukas som regel vid djupa borrhål för samtidig stabilisering av borrhålet, vilket 
med borrvätska ofta kan stå öppet utan foderrör. Det uppspolade materialet 
få r till viss del sedimentera i bassäng, från vilken borrvätskan återgår till borr
hålet. Bonvätskan består i regel av lera suspenderad i vatten med vissa tillsats
medel (natriumpyrofosfat, stärkelse, bariumsulfat, järnslig m. m.) för att erhålla 
lättflutenhet, rätt volymvikt och kornstorleksfördelning samt lämplig tixotropi. 
Standardborrvätskor av utländskt fabrikat finns att tillgå. 
Stötborrniug med fallmejscl, som ofta utföres i samband med s. k. brunnsborrning 
i berg, användes även vid provtagningar i jord och vid bergundersökningar för 
t. ex. en bergrumsanläggning. Vid denna metod arbetar en fallmejsel av 300 a 
1 750 kg v ikt och med ca 0,5 m fallhöjd kontinuerligt på det jord- eller berg
material som skall genomborras. Borrhålet uppstagas som regel med 6'-16" foder
rör. Jordmaterialet tas upp genom röret med vattenspolning eller speciella prov
hämtare eller arbetas åt sidan med fallmejseln vid rörets nederände. Från borr
h å lets botten kan prover även tas med t. ex. kannborr och öppen provtagare. 
Vid vattenspolning erhållna prover är ofta ej representativa för jordarterna vid 
borrspetsen och måste därför bedömas med försiktighet. Genom slagningen med 
fallmejseln krossas en del av materialet, varför icke representativa prover kan 
erhållas. Beträffande bergundersökningar se vidare : 27. 

:24 Tagning av ostörda prover 
: 241 Provtagning i kohesionsmaterial 

För att Jaboratoriemässigt kunna analysera kohesionsjordars egenskaper, såsom 
vattenhalt, hållfasthet, sättningskaraktäristika m. m. erfordras upptagning av 
s. k. ostörda jordprover. Dylika prover tas genom utstansning av jordmaterial 
med öppen borr, kolvborr (med eller utan fixerad kolv) samt foliekärnborr. 
I de flesta kolvborrar här i landet kan kolven fixeras 
till provtagningscylindern, eller alternativt till mar
ken, så att inmatningen av provet sker på önskat 
djup och är under viss kontroll. Den öppna borren 
liksom borrar med kolv, vilken ej kan fixeras, hän
föres till provtagare utan inmat11 ingskonlroll. Till bor
rar med i11matni11gskonlroll hör kolvborrar med fixe
rad kolv samt foliekärnborren [3), [4), [5], [6],[7].
I borrar utan inmatningskontroll blir -inmatnings
kvoten L/D (recovery ratio), dvs. förhållandet mel D • Provtogorens nedpressning under provtagningen 
lan provets längd L i cylindern och borrens ned L • Pro\·tts längd
pressade djup D, ofta > 100 % omedelbart efter Fig. :241 a provtagningen i lösa jordar och vid förhållandevis 
korta prov, medan nämnda kvot lrnn bli < 100 % Inmatningskvoten L/D 
efter uppdragningen (se fig . a). I fasta jordar och 
vid långa prov hå ller sig inmatningskvoten i de flesta fall under 100 %- Fördelen med 
borrar med inmatningskontroll är att inmatningskvoten som regel kan hållas vid ca 
100 %, vilket bidrar till att bevara provet så ostört som möjligt [3], [4 ]. 

Helt ostörda prover kan som regel ej erhållas, delv is emedan de tryckförhållanden 
som provet utsättes för i marken förändras till atmosfärsförhållanden efter prov
tagningen och frigörandet av proven, dels emedan själva provtagningen medför 
en störning. 
Förutom tryck.förändringar i provet vid upptagningen kan störningar i provet ske före, 
under och efter provtagningen. Störningen /öre kan härröra från tidigare provtagning. Ur 
praktisk synpunkt har funnits, att störningen i kohesionsmaterial normalt kan utsträckas 
till djup motsvarande ca 3-6 ggr håldiametern under hålbottnen. I de fall där partikel
transport genom t. ex. grundvattenström eller snabb plastisk flytning in i borrhålet 
uppträder kan dock störningar nå betydligt större djup. Under tagningen av provetin
kommer störningar genom jordundanträngning orsakad av provtagarens väggods, genom 
kohesion eller/och friktion mellan provet och provtagarens vägg och i någon mån genom 
portrycksförändringar. Efter provtagningen kan störningar utgöras av vattenhaltsföränd
ringar genom otillfredsställande isolering av provet från omgivande luft, vilket dock som 
regel kan motverkas, skakningar under transport, ä vensom ovarsam behandling, elektro
lytisk och kemisk reaktion mellan prov och provhållare, frysning av provet samt slutligen
viss störning vid behandling i laboratoriet. 
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Graden av störning kan på laboratoriet till viss del 
bedömas genom okulär besiktning av struklurforänd
ringar och broltzoncr i provet, studium av deforma r;:;-=i1
tionslmrvan vid t. ex. tryck-, kompressions- och labora Provcylinder---"11,toricvingborrförsök samt jämförelser och statistisk be {av plast el. mässing)handling av erhållna resultat. 
För att i slörsla möjliga utslräclming eliminera stör Yttercylinder ---HI 
ningar före och under provtagningen har vissa kriterier 
för en god provlagningsborr uppställls. 
Enligt I-IvonsLEV [3}, [•11 bör följande krav ställas på 
en provtagningsbor.r (se fig. h). 

nis-D1!
ytkvot = --

0 
< 0,1-

Dfs 

D -D· 
släppning .,. _E____E = 0-0,5 % vid kort prov och 

0,75-1,50 % vid långt provD 18 
eggvinkcln « ~ 1 O 0 

Enligt senare forskning vicl Statens geotek-
niska institut [5], [6) behöver större avseende 
inte fästas vid ytkvolen under förulsi.iUning 
alt ingen del av borren faller ulanför störsla 
tillt\ten eggvinkel, vilken rekommenderas till 
ca 5°. 
Till dessa kriterier torde kunna li\ggas, att 
långa prover, ca 10 it 20 ggr provdiamctcrn
och lilmligcn stor provdiametcr bidrar till 
alt minska störningen vid provtagning i ko
hcsionsjord. Vid ökad halt av !riktionsmatc
rial 1m\stc dock provHingden vara kortare. En 
stor provdiameter är dock stundom oföglig 
ur praktisk synpunkt, emedan neddrivnings
molslåndet ökas och gör provtagningen tids
ödande och sviir. Ju större provdiamctern iir, 
desto svt'irare är det även som regel att hälla 
kvar provet i borren. LåmpUg diameter torde 
ligga mellan 50-75 mm. 

En öppen borr utgöres i princip av en cy
linder som ur jorden kan stansa ut prov. 
Under själva provtagningen erfordras luft
utsläpp ur cylinderns övre del och vid 
upptagningen av borren ur jorden tätning 
i cylinderns överdel för att i största 
möjliga grad förhindra förlust av provet. 
Förlust av provet orsakas stundom av den 
provutdragande effekt som erhålles ge-
nom det vakuum, som ofta bildas mellan 
borrhålets botten och provets underyta 
vid uppdragningen. Den öppna borren 
är mindre vanlig här i landet. 
I princip utgöres kolvborren med fixerad 
kolv av en cylinder och i denna en kolv, 
vilka båda manövreras från markytan 
med olika system av förlängningsrör 
och stänger. I den ursprungliga kolv
borren (se fig. c) manövreras provcylin
dern och kolven med två system, ett inre 
och ett yttre. Det inre, som är anslutet 
till kolven utgöres av vanliga sondborr
stänger och det yttre av rör, som an

i 
I 

il 

Provtagningsegg 

:,fl 
Dy,~ 

Fig. : 2H b Schematisk bild 
av nederdel till kolvborr 

dlorrör-""''"'.""" 

-Sl<ruvl<~pptir,;i 
i utl~st t~se ~ 

-V,in~ter9iin9ad 
oknn•opp!,ng 
för hxermg av 
~~l,oninodre 
lä~et i cyUnclernC1'.odec 

-KcnkUimma !ör 
faorin9 av l<_o\wn 

11 ii:wro lJiget, 
11 cylindern 

il I 
Il 
'I, 

Fig. :241 c Fig. :2,U d 
Schcmaliskbild Schematisk bild av s. k. 
av kolvborr en
ligt J, OLSS0X, !~1~\~;1~~~;~;d1~;-~~ll;~;~1~~! 

till vånsler kolven under nedpress
under neddriv ningen av borren till 
ning, lill höger proYlagningsniv6n samt 

i utlöst läge konisk låsning under 
upptagningen (enligt 

HvonSLE\') 

sluter till provcylindern. Under nedträngningen i marken är kolven fixerad i 
provcylinderns underände med en vid markytan monterad lftsanordning. Vid prov
tagning frigöres systemen från varandra, varefter kolven fixeras i sitt höjdläge 
med det inre systemet. Provtagningen sker härefter genom nedpressning av det 
yttre systemet. Vid uppdragningen är kolven låst av t. ex. fjäderspärr för att den 

112 



Kap. 178. Grundundersökningar 178:2 

ej skall påverka provet. I en senare konstruktion (se 
fig. d) har låsanordningen mellan det yttre systemet 
av rör och det inre av stänger anordnats med en väns
tergängad skruvkoppling ovan cylindern. Vid provtag
ning utlöses kopplingen varefter provcy1indern pressas 
ned med det yttre systemet. Under uppdragningen låses 
kolven med en konisk klämma. En principskild, vanlig 
konstruktion visas i fig. e, där kolven är monterad på det 
yttre systemet, dvs. på de rör, med vilka borren ned
drivcs. Provtagningscylindcrn löper i slitsar i det rör, vid 
vilket kolven är fästad, och hålles under nedträngningen till 
·provtagningsnivån i läge relativt kolven genom anliggning 
mot slitsarnas övre ändytor, dels av mantelfriktionen 
längs cylinderns yttervägg, dels av friktion i packningar 
mellan cylinder och rör med kolv. Utstansningen av provet 
sker genom att cylindern nedtryckcs med skarvade stänger 
eller rör, som nedföres i det yttre rörsystemet. I en Hil
tare typ av kolvborr har de yttre förlängningsrören utbylls 

Fig. :241 cmot sondstänger. Vid utstansning av provet nedpressas Principskiss av vanligt
cylindern med hjälp av ytterligare stänger, vilka med styr förekommande kolv
ning nedföres längs kolvstången. horr, till vänster under 

neddrivning, till höger
I en nyare typ av kolvborr (se fig. f) användes endast i ullöst läge 
en stång till såväl neddrivning som utstansning av 
provet. När borren uppnått önskat djup vrides 
stången i fixerat höjdläge, varvid provtagnings
cylindern pressas nedåt av en skruv. För att förhindra 
att manteln omkring provtagningscylindern och cy
lindern själv vridcs vid utlösningen, har på mantelns 
utsida fästats kammar och på dess insida anordnats 
gejdrar, i vilka cylindern styrs. 
Även borrtyper med pneumatisk utlösning förekom
mer, vilka dock får betraktas som specialborrar. 
För att motverka den provutdragande effekt, som 
erhålles genom det vakuum, som bildas mellan borr
hålets botten och provets undre yta vid uppdrag
ningen av borren, fordras god tätning mellan kolven 
och provcylinderns vägg. Vissa typer av borrar kan, 
förutom en god tätning genom packning, förses med 
slutare. En vanlig typ av slutare som är enkel i 
framställningen och kan appliceras i flertalet borrar 
framgår av fig. g. 

Flertalet kolvborrar kan neddrivas med slag. Utstans
ningen av provet bör dock ej ske med slag, emedan 
provet vid sådant förfarande i hög grad blir stört. 
Utstansningen skall om möjligt utföras kontinuerligt 
med jämn hastighet. Vidare skall kolven väl fixeras 
i höjdlcd vid själva provtagningen. A-\ 
Som regel inmatas provet i ett magasin av mässings - \.)\ 

«@eller plastcylindrar, provcylindrar, vilka före prov
tagningen insättes i en yttcrcylinder (se fig. b och e). 
Omedelbart efter upptagningen tätas provcylind
rarna med t. ex. tätande gummilock. Vid längre tids 
förvaring är tätning med vax att rekommendera. 
Kolvborr med magasin av provcylindrar får relativt 
stor godstjocklek och med anledning härav har utom Fig. :2·!1 f. Schematisk bild 
lands enligt I-Ivorslevs kriterium beträffande yl av kolvborr med skruvutlös

ning. Till vänster borren underkvoten s. k. tunnväggiga öppna provlagare och kolv neddrivning, till höger i ullöst 
borrar (se fig. d) [3] kommit till användning. Vid liige (typ.:,Borro) 
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: 242 

: 25 

: 251 

dylika provtagare bortmonteras hela den yttre 
cylindern, vilken även tjänstgör som provcylinder, 
från den övriga delen av borren och sändes med 
förseglade ändar till laboratoriet. De långa proven 
blir dock skrymmande och utsättes lätt för trans
portskador. 
Kolvborren har begränsad möjlighet vad beträffar 
provets Hingd. Vid langa prov får de delar av pro
vet som trängt Hingst in 
i provcyindern störningar 
genom väggfriktion. Vid 
fasta kohesionsjordar och 
friktionsjordar kan vägg
friktionen bli så stor att 
provcylindern ej blir fylld. 
För att eliminera åverkan ! ! I l 
på provet av vi.iggfriktion JulFJadoc Mogasin av 
har konstruerats den s. k. I I I 

metallfolierfoliekärnborrcn [7], där hm I I 
na metallfolier inmatas från I I 
spetsen mellan provkärnan I I I I 
och provhållarcns vägg (fig. i I I i 

, I I 1h). Härigenom kan 10-30 \i I/m långa kontinuerliga, o
\ ' störda borrkärnor upptas. Fig. :2,11 g Fig. :2'11 h. Principskiss av folie-

Vanlig typ av slutare kärnborr under neddrivning 
Provtagning i friktionsmaterial 
Tagning av ostörda prover i friktionsmaterial erbjuder svårigheter på grund av 
dels ofta stort nedtrilngningsmotstånd, dels materialets ringa sammanhållning. 
Ostörda prover kan med nuvarande metoder endast tas i mo- och sandmaterial. 
Vid steninblandningar blir som regel proverna i hög grad störda. 
Prov kan tas medelst utschaktning (för hand), öppen provtagare, kolvborr [8] och 
foliekiirnborr, ibland i kombination med t. ex. rotationsborrning. Vid provtag
ning under grundvattennytan erfordras fodcrrör eller borrvätska för att stabilisera 
borrhålet. Borrvätska är ofta att föredra, emedan den även bidrar till att förhindra 
förlust av provet ur provtagaren. I vissa fall, t. ex. provtagning för permeabili
telsförsök, är dock borrviltska ej lämplig att använda, då vätskan kan tränga in 
i provet under borrningen. 
Vid grövre material än mo- och sandjordar har provtagning genom frysning av 
materialet försökts, men detta förfaringssätt kan ge störningar i provet. Vid grova 
material kan vattenhalt och volymvikt samt med ledning 
härav packningsgraden bestämmas genom provtagning i 
öppet schakt över grnndvattenytan. Ett provhål på ca 1-2 
liters rymd urgräves och det erhållna materialet väges före 
och eftertorkning. Det urgrävda materialets volym bestäm
mes t. ex. genom att hiilla trögflytande vätska i provhålet 
eller vatten i en plastpåse som väl utfyller provhålet (jfr 
kap. oFyllning och packning av jordo i huvuddel 5). 

ln-situ-provningar 
Omfattningen av provtagningar med kolvborr kan under 
vissa förhållanden nedbringas och ersättas med provning 
av skärhållfastheten (den odränerade skärhållfastheten) 
i marken på platsen, s. k. in-situ-provning. Instrumenten Skydd5k/ipc fiir 

vingeni infiill! liigt ___ IIIIhärför är främst vingborr och i specialfall s. k. iskymeter. 
Vingc~e\ förbndin 

Vingborr (Jfr 171: 564) med ~ond~l/mgen 

Vingborren (se fig.) består av en kryssformad nederdel, Vingen\ lflfi:int !äge-----
vingcn, som nedföres till önskat djup med rör och stänger. 
Vingen är fästad vid stängerna, vilka skyddas av rören Fig. :251. Vingborr 
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mot mantelfriktion av omgivande jord (9]. Vid mätningar av markens skärhåll
fasthet vrids vingen genom förlängningsstängerna från ett mätinstrument ovan 
mark, där det på vingen applicerade momentet avläses. För varje vingborr upp
göres diagram över sambandet mellan moment och skärhållfasthet. Borren skall 
som regel ej neddrivas med slag. Den bör i hård mark nedföras t. ex. med hjälp 
av spolning. Beträffande bestämning av skärhållfasthet och sensitivitet, se 171 : 564. 
Hos en konstruktion av vingborr är vingen under nedtryckningen av borren indra
gen och skyddad i en skyddskåpa. Före provningen tryckes vingen ut ur hylsan 
ca 0,5 m. Härigenom vinnes att jordlagret, som skall provas, är så ostört som 
möj ligt, att vingen under nedtryckningen ej blir påverkad av i leran eventuellt 
inlagrade stenar och att eventuellt kvarsittande lera mellan vingarna avskrapas 
före nästa provning. 
Vingborrsförfarandet har under senare år kommit till allt större användning, då 
metoden är tidsbesparande och resultaten erhålles direkt. 

: 252 fskymeter 
Iskymetern (isky, grek., hållfasthet), har en motståndskropp, som bl. a. ut
göres av två rörliga klaffar fästade på en wire, vilka under nedföringen i marken 
med hjälp av en stång hålles infällda och under uppdragningen automatiskt fälles 
ut och härvid erbjuder motstånd. Uppdragningsmotståndet kan kontinuerligt 
mätas och genom kalibreringar översättas till odränerad skärhållfasthet. 

: 26 Mätni ng av grundvattenyta och portryck 
Som regel är det nödvändigt att bestämma hur even
tuellt vatten och vattentryck i jorden påverkar t. ex. 
sättningar, stabililetsförhållanden och byggnadsarbe
tens genomförande. 
I friktionsjordarter, där vattengenomsläppligheten är 
förhållandevis stor och förändringar i det hydrosta
tiska trycket snabbt fortplantas, mäts grundvatten-;c 
ståndet med fördel i öppet rör. Röret förses med perfo
rerad spets eller med propp i nederänden och nedslås 
till önskat djup. Sedan röret fyllts med vatten, slås 
proppen ut. Grundvattennivån bestämmes medelst 
ett nedsänkt lod eller en nedsänkt kropp med två 
från varandra isolerade metaller, som vid kontakt med 
vattenytan alstrar en elektrisk ström, som ger utslag 
på en amperemeter. Grundvattennivån brukar va
riera och bör bestämmas genom kontinuerliga mät
ningar. Efter varje mätning hälles vatten i röret för 
kontroll av att vattnet i röret väl kommunicerar 
med grundvattnet. 
I täta jordarter där ändringar i vattentrycket i jordens 
porer, det s. k. portrycket, kan förändras relativt 
hastigt, men där vattenomsättningen är ringa, av
speglar ej mätningarna i öppna rör tryckförhållandena 
på ett tilliredsställande sätt. I täta jordarter användes 
porlryckmätare av olika typer. 
Principen för dessa är vanligen att vattnet i jorden 
står i förbindelse med ett slutet eller öppet rörsystem 
genom ett så fint filter, att jordpartik1ar ej intränger 
i systemet. På grund av de låga strömningshastig
heter och små vattenmängder det är fråga om i fin
korniga jordarter eftersträvas så liten vattenvolym 
som möjligt i systemet för att ändringar i portrycket 
snabbt skall fortplantas i systemet. Vattnet i syste
met bör vidare i görligaste mån befrias från luft för 
undvikande av störningar från luftmenisker. Vanligast 

Fig. :26a. Portryckmi\tare förekommande portryckmätare är de två som utfor (typ SGI). Pick-upen är
mats av geotekniska instituten i Sverige och Norge. utbytbar 
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: 27 

: 28 
: 281 

Den svenska modellen består av ett spetsrör med filter av porös sten (se fig. a), 
genom vilken porvattnet står i förbindelse med ett munstycke i rörets centrum. 
Spetsröret nedföres med förlängningsrör, vilka skarvas med hjälp av invändiga 
muffar. I vissa fall utföres rören av plast. Vid mätning av portrycket nedsänkes 
i röret en mätkropp, pick-up, som passar på nämnda munstycke. Flera olika typer 
av pick-up finns, vilka är avsedda för olika förhållanden och sinsemellan är ut
bytbara. I den vanligaste typen påverkar porvattnet ett slutet oljesystem via ett 
membran i mätkroppen, och uppkommande tryck avläses på en manometer [10]. 
Porvattentrycket u i t/m2 erhålles ur formeln: 

u - IJ, e+10p1 
där H = höjdavståndet i m mellan porösa stenen och manometern, 

e = oljans specifika vikt 
och pl = avläst tryck på manometern (kg/cme) (som 

kan vara positivt eller negativt). 

Den norska modellen (typ NGI) är något enklare (se fig. b). 
I stället för pick-up monteras på munstycket ett rör 
av polytenplast, vilket når upp till markytan. 
Vid mätning av portrycket fylles polytenrörct med valten. 
Påfyllningen skall ske från nedre änden, för undvikande av 
luftmenisker, med hjälp av en finare slang, som nedsänkes 
i polytenröret. Vattennivån mäts genom nedsänkning 
av en kropp bestående av två från varandra isolerade 
metaller i likhet med vad som beskrivits under mätning 
av grundvattenytan i öppet rör. Vid s. k. artesiskt tryck 
kan en manometer kopplas till polytenröret. 
Vid nedförandet av portryekmätare ändras portrycksför
hållandena tillfälligt. Under tiden omedelbart efter an
bringandet bör mätaren därför avläsas ofta, ca en gång per 
dygn, för att tryckets återgång till förhållandena före an
bringandet väl skall kunna följas. I lera uppnås de i marken 
rådande tryckförhållandena efter 3-10 dygn. De forlsatla 
mätningarna avpassas efter omständigheterna. 

Bergundersökningar 
Bestämning av bergnivån och undersökning av bergets 
karaktär utföres, dels med borrning genom jorden och i 
berget med vanligt förekommande bergborrmaskiner av 
olika slag, dels med foderrörsdrivning genom jorden, och Fig. :2Gh
härefter borrning med bergborr, fallmejsel eller diamant Porlryckmätarc
bergborr. Vid borrning med bergborrmaskiner genom jord (typ NGI) 
utan foderrör erfordras oftast riklig lufttillförsel eller borr
ning med vattenspolning. Foderrören neddrives medelst pneumalisk nedslagning, 
rotationsborrning eller stötborrning med fallmcjsel enligt : 233. Som regel borras 
3 m ned i bergmaterialet för kontroll av att berg, och ej stora stenar, sannolikt 
påträffats. Vid foderrörsdrivning kan borrkaxet från borrning med bergborr
maskiner och krossmaterialet vid stötborrning uppsamlas och analyseras med av
seende på mineralsammansättningen. För bestämning av spricldgheten i berget 
kan antingen en TV-kamera nedsänkas i borrhålet eller borrkärnor upptas med 
diamantbergborr. I senare fallet kan mineralsammansättningen och bergets struk
tur analyseras. För bedömning av sprickornas storlek och utbredning kan prov
tryckning med vatten utföras i borrhålet. 

Speciella undersökningsmetoder 
översiktliga undersökningar 
För snabba översiktliga undersökningar kan under vissa förutsättningar geo
fyska metoder [111, såsom seismiska och geoelektriska metoder, vara av stort 
värde för djupbestämningar. 
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Seismisk undersökning grundar sig på det förhål
landet att en detonationsvåg fortplantar sig med 
olika hastighet i skilda material. Tiden för vågens 
fortplantning registreras med hjälp av gcofoncr, 
som placeras på markytan på lämpliga avstånd 
från detonationsstullct. 1\Ied ledning av de upp
mätta hastigheterna för dctonationsvågcn be
dömes bergnivån och förekommande jordarter 
(se fig.). Under gynnsamma förhållanden kan 
även gnmdwtttcnnivån bestämmas. 1\Ietoden 
anses i regel liimua en noggrannhet i bestäm
ningen på ca 10 % när. 
De geoelektriska metoderna är av två slag, dels 
uppmätning av elektriska strömmar, som före
kommer i naturen, dels mätning av motståndet 
i marken vid en applicerad ström. Den förra 
metoden är tämligen begränsad och förekom~ 

Fig. : 281. Principskiss övermer sällan i samband med geotekniska problem. seismisk jorddjupsmiilning
Den senare är den metod som kommit mest till 
användning för geotekniska ändamål såsom 
t. ex. bestämning av jorddjup. Detta bestämmes genom mätning av motståndet 
mellan i marken nedsatta elektroder. :Metoden är känslig för markens fuktighets
halt och kan även användas för bestämning av grundvattenninvån. 

: 282 Korrosionsundersökninuar 
För bedömning av jordens korrosionsfarlighet för t. ex. stål användes elektro
kemiska undersökningar. För dessa mätningar har konstruerats den s. k. korro
sionssondcn, med vilken jordens ledningsmotstånd eller jordens relativa salthalt 
mätes. Laboratorieundersökningar av upptagna jordprover är oftast erforderliga 
som komplement till fältundersökningarna [121, [13], [14]. 

: l83 Provbelastninn 
Provbclaslning av plaltor har tidigare ofta använts för bestämning av markens 
bärighet och uppkommande sättningar. Resultaten är emellertid ofta svåra att 
tolka och kan i vissa fall vara missvisande. En av orsakerna härtill är att 
inverkan av en större belastning (den färdiga byggnaden) sträcker sig djupare 
ned i jorden än en mindre (provplattan). Jir 172:3. Provning förekommer därför 
numera mest i specialfall. Vid undersökning av elasticitetsegcnskaper hos jord
arter för beräkning av erforderlig bankkropp och beläggning för t. ex. vägar och 
flygfält användes dock ofta provbelastning [15}. 
I /riklionsmalerial kan metoden med provbelastning lämna besked om markens 
bärighet och väntade sättningar. I\Ian bör härvid utföra provbelastningen på flera 
olika nivåer i jorden för att en så allsidig bild som möjligt skall erhållas av det 
jordmaterial som den blivande byggnadskroppen kommer att påverka. För att nå 
djupt liggande lager kan under vissa förutsättningar i jordmaterialet s. k. skruv
platta användas [16}. Markens bärighet är vid friktionsmaterial beroende av 
lastytans storlek, konstruktion, utförande (styv eller flexibel) och även form, 
vilket delvis utgör orsakerna till svårigheterna vid bedömningen av erhållna resultat. 
I kohesionsmalerial kan provbelastningar lämna besked om markens bärighet 
samt jordmaterialets elasticitetsegenskaper för t. ex. beräkning av belåggningar. 
Aven i kohesionsmatcrial kan plattans utformning inverka på erhållna och be
räknade värden för jordmaterialet. För bedömning av totala sättningar i kohe
sionsmaterial av blivande laster synes metoden vara att avråda från, då sättnings
förloppet för det färdiga byggnadsprojektet till sin största och avgörande del 
härrör från vattenavgång ur jorden under som regel väsentligt längre tidrymd än 
den för ett provbelastningsförsök. 
Provbelaslnings/örsök i full skala kan i vissa fall vara motiverade och är givetvis 
av stort värde. Som regel blir dessa försök dock dyrbara. Till denna typ kan 
räknas provbelastning av pålar (se kap. 324). 
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: 284 

: 3 
:31 

: 32 

Tunneldrivnina 
Vid sådana byggnadsobjckt, där borrningar ej ger tillfredsställande resultat, an
vändes särskilda metoder, t. ex. observationslwmlar i såväl berg som lösa jord
arter för provtagning och andra undersökningar. 

Grundundersökningarnas omfattning 
Allmänt 
En grundundcrsökning kan som regel utföras efter visst schema trots ovetskap 
om markbeskaffenhet m. m. Den inledes i allmänhet med 
1. studium av eventuella topografiska och geologiska kartor, fotogrammetriskt 

material, samt inventering av tidigare utförda grundundersökningar på den 
aktuella platsen eller i dess närhet. 

Vid fältarbetets igångsiitlning utföres 

2. besiktning på platsen, vilken skall syfta till att ge: 
a) allmän uppfaltning om topografiska, geologiska och hydrologiska förhållanden 
b) besked om intilliggande byggnadsobjekts grundläggningssätt och beteende ur 

geoteknisk synpunkt 
c) upplysningar och erfarenheter fr:ln tidigare utförda byggnadsobjekt och schakt-

ningar i grannskapet. 

Il-led ledning av vad som framkommit under punkterna 1 och 2 ovan utföres 
3. fältundersökningar, vilka bedrivs efter för varje särskilt objekt upprättat pro
gram. I första hand utföres orienterande borrningar. Borrningarna utföres tätare 
och mer detaljerade alltefter behov och kompletteras med erforderliga andra under
sökningar. Samtliga undersökningspunktcr inmätes och avväges. 

Eventuella prover som upptas under fältarbetet analyseras genom 
4. laboralorieprovningar. 

Resultaten från fält- och laboratoricundersölmingar sammanställes ett 

5. utlåtande, vilket bör lämna upplysning om: 
a) syfte med och omfattningen av undersökningen med uppgift om borrlyp, 

när sådan uppgift är av betydelse för bedömning av resultaten, vilket 
exempelvis är fallet vid användning av kolvborr och hejarborr (typ av spets). 

b) topografi, geologi och gnmdvattenförh:1llanden av allmänt upplysande karaktär 
c) speciella detaljer beträffande grundförhållandena av särskild betydelse för 

bedömning av byggnadsverkets och grundltiggningsarbetets utförande 
d) lämpligt grundläggningssätt och de eventuella olägenheter som kan förväntas 

vid föreslagen grundläggning 
e) lämpliga metoder för arbetets utförande och de problem som härvid kräver 

speciell uppmärksamhet. 

Resultaten från de fält- och laboratorieundcrsölrningar samt beräkningar, som 
utgör underlaget för uttalanden under 5. a), b) och c), redovisas i form av bilagor 
(ritningar, diagram m. m.) till utlåtandet. 

Geologiska kartor (Jfr kap. H7 och kap. 188) 
För närvarande är södra Sverige upp till en linje Gävle-Falun-Strömstad 
geologiskt karterat. Kartorna visar jordytlagrets eller, dår berget går i dagen, 
bergets karaktär. Största delen av kartorna är uppgjorda i slrnla 1: 50000. l\follersta 
och västra Småland, syd-västra Västergötland och Halland har dock kartcrats i 
skala 1: 200000. Bohuskusten liksom Smålandskusten och Öland är kartlagda i 
skala 1: 100000. Till varje kartblad finns geologiska beskrivningar, vilka ingår i 
SGU:s publikationsserier Aa för kartblad i skala 1: 50000, Ab för 1: 200000 och Ac 
för 1 : 100000. Vidare har Värmlands län, skala 1: 200000 (SGU:s publikation Ca 
38), Västerbottens län nedanför odlingsgränsen, skala 1 : 300000 (SGU:s publika
tion Ca 26), och Norrbottens län nedanför lappmarksgränsen, skala 1 : 200000 
(ännu utan beskrivning) geologiskt karterats. 

118 



Kap. 178. Grundundersökningar 178:3 

Många av kartbladen är av mycket gammalt datum, mindre dclaljeradc och i 
vissa fall utgångna från förlaget. Utöver de nämnda kartbladcn finns berggrunds
kartor för vissa delar av landet liksom diverse specialkartor, av vilka bör omnåm
nas de kartor, som uppgjorts över Göta älvs dalgång som ett led i utredningen om 
föreliggande skredrisker. 

: 33 Undersökningar vid olika objekt 
: 331 Allmänt 

Omfattningen av och noggrannheten hos undersökningen bör anpassas efter bygg
nadsprojek.tet. Således kräver ofta ett större och dyrare byggnadsverk en mer 
omfattande och noggrannare undersökning än ett billigare. Vidare skall undersök
ningen anpassas efter byggnadsverkets art. Exempelvis kräver en vilg en annor
lunda inriktning av undersökningen än ett bergrum. Till vilket djup i jord- och 
berglager undersökningen bör gå ned anpassas givetvis också till projektet i 
fråga. Begreppet »fast bottem är relativt och avses härmed ofta helt olika förhållan
den för skilda byggnadsverk. 
Omfattningen vid olika objekt och grundförhållanden belyses av uppgifterna i 
tabell :331, vari anges metoder som ofta förekommer vid skilda objekt. Normalt 
användes endast en del av dessa metoder vid en grundundersökning, men det 

Tabell :331. Vanliga objekt för grundundersökning samt härvid ofta förekommande 
undersökningar 

Se även avsnitten i huvuddelarna 6, 8 och 0, där resp. objekt är behandlade. 

Ofta förekommande fält- [ OHa förekommande laboratorie-Objekt I undersökning undersökningar 

Region- och Orienterande stick- och vikt- Konprovning, dvs. bestäm-
generalplaner sonderingar. Enstaka provtag- ning av relativ hållfasthet JI3 

ningar med kolvborr i kohe- för ostört och Il 1 för omrört 
sionsmaterial. Bestämning prov, 113 /111 och finlckslalet 
av grundvattenytor. Ev. F. Bestfönning av volymvikt, 
geofysiska metoder naturlig vattenhalt w, ev. 

vattenhalter vid flytgräns WL 
och utrullningsgräns wp. Ev. 
enstaka ödometerprovningar 

Stads- och Stick- och viktsondering. Konprovning, bestämning av 
byggnadsplaner Hejarsondering i enstaka volymvikt och vattenhalten 

punkter. Provtagning med w (ev. wL och wp). Ev. annan 
kolvborr i kohcsionsmaterial. skärhållfasthetsbestämning 
Bestämning av grundvatten- än konprov. Ödometerprov-
ytor. Portryckmätningar. ningar 
Vingborrning. Ev. geofy-
siska metoder 

Vägar, järnväg- Geofysiska metoder Konprovning, bestiimning av 
ar och flygfält Stick- och vildsondering. volymvikt och vattenhalten w 
samt vatten- Slag- och hejarsondering. (ev. WL och Wp). Ev. annan 
och avloppsled~ Kontroll av bergnivån med skärhållfasthetsbcsliimning 
ningar bergborrmaskiner. Ytlig än med konprov. Ödome-

provtagning i provgropar terprovning. Siktnings- (tvätt-
och med spadborr. Provtag- siktning) och slamningsanalys 
ning med kann- och kolv- med tjälfarlighetsbestäm-
borr och vid svårbedöm- ningar (kapillär stighöjd). 
bara fall med foliekärnborr. Paclmingsprovningar. I 
Vingborrning. Bestämning av vissa fall triaxialförsök 
grundvattenytor. Portryck-
mätningar. Provbelastniugar. 
Undersökning av schaktbar-
het och förekomst av block 
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Tab. :331 {forts.) 

Orta förekommande fält- IOfta förekommande laboratorie-Objekt I undersökning undersökningar 

Knjanli.igg-
ningar 

Vattenkraftan-
läggningar 

Div. konstbygg-
nader såsom 
broar, industri-
byggnader och 
bostadshus 

Bergarbeten 
(skyddsrum, 
tunnlar o. d.) 

Grustäkter 

Stick- och viktsondering. 
Hejarsondcring. Provtagning 
mec;l kann- och kolvborr. 
Vingborrning. Tagning av 
störda prover i friktionsmate-
rial. Vid svårbedömbara fall 
provtagning med folickärn-
borr. Bestämning av grund-
vattenytor. Portryckmät-
ningar 

Geofysiska metoder 
Stick- och viktsondcring. 
Hejarsondering. Provtagning 
i provgropar, med spad-, 
kann- och kolvborr, med 
jalusi- och gruskannborr 
samt med hjälp av foder-
rörsdrivning och rotations-
borrning. Vingborrning. Be-
stiimning av grundvatten-
ytor. Portryckmätningar. 
Kontroll av bergnivån med 
bergborrmaskiner. Provtag-
ning av bergmaterial medelst 
bl. a. diamantbergborr. Be-
dömning av schaktbarhet och 
förekomst av block 

Stick- och vildsondering. 
l"Icjarsondering. Provtagning 
i provgropar, med spad-, 
kann- och kolvborr, med 
jalusi- och gruskannborr samt 
med hjmp av foderrörsdriv-
ning och ev. rotationsborr-
ning. Vingborrning. Bestäm-
ning av grundvattenytor. 
Ev. portryckmätningar. 
Bedömning av schaktbarhet 
och förekomst av block 

Kontroll av bergnivån med 
bergborrmaskiner. Provtag-
ning av bergmaterial me-
delst bl. a. diamantbergborr 

Provtagning i provgropar och 
och släntrännor samt med 
gruskannborr. Bestämning 
av grundvattenytor 

Konprovning, bestämning av 
volymvikt och vattenhalten w 
(ev. WL och wp). Ev. annan 
skärhållfasthetsbestämning 
än med konprov. I vissa fall 
ödometerprovning och triaxi-
alförsök. Sikt- (ev. slamnings-) 
analys för bedömning av cro-
sionsrisk. Korrosionsunder-
sökningar vid pålning med 
stålpålar och vid stålspanter 

Konprovning, bestämning av 
volymvikt och vattenhalten w 
(ev. WL och Wp). Ev. annan 
skärhållfasthetsbestämning 
än med konprov. Ödome-
tcrprovning. Pcrmcabili-
tctsbestämning. Triaxialför-
sök. Sikt- och slamningsanalys. 
Packningsprovningar. Analy-
sering av bergkärnor med av-
seende på sprickzoner, minc-
ralogisk sammansättning, 
struktur och permeabilitet 

Konprovning, beståmning av 
volymvikt och vattenhalten w 
(ev. WL och wp). Ev. annan 
skärhållfasthelsbestämning 
än med konprov. Ödometer-
provning. I vissa fall triaxial-
försök. Tjålfarlighetsbestäm-
ningar. Sikt- och slamnings-
analys. Korrosionsundersök-
ningar vid pålning med stål-
pålar och vid stålsponter 

Analys av bergets struktur, 
mineralsammansättning och 
sprickbildningar 

Siktningsanalys 

förekommer att fler än de angivna metoderna behöver nyttjas. I : 2 beskrivs 
vad som kan åstadkommas med olika fältmetoder och i kap. 171 beskrivs de van
ligaste laboratoricmetoderna. 
Utöver berörda undersökningar är det i vissa fall av stor vikt att det aktuella 
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byggnadsobjektets och/eller intilliggande byggnadsverks rörelser följes genom 
kontinuerliga observationer. Dessa kan omfatta mätning av vertikal och horison
talrörelser vid markytan och på olika nivåer i jorden. I anslutning härtill upp
mätes ofta grundvattenstånds och partrycks variationer t. ex. vid vcrlikaldrä
nering med sanddräner för en vägbank eller vid byggande inom samhälle. 

: 332 Undersökning för större områden (jfr KBS meddelande 1956: 4) 

Vid undersökning av grundförhållanden inom större områden såsom området för 
en region- eller generalplan bör undersökningen få preliminär och orienterande 
karaktär med i första hand sondering för att i stort få klarlagt jordlagrcns sam
mansättning och mäktighet. I vissa fa11 kan tagning av störda och ostörda prover 
vara motiverad, framförallt där kohesionsjordarter förekommer. Även grund
vattennivåer och deras variationer behöver oftast bestämma'>. Borrpunkternas 
placering anpassas efter terrängen och preliminära borrningar. Undersökningarna 
utföres i allmänhet längs baslinjer i dalsänkor och i häremot vinkelräta tvärsek
tioner. Avstånd på 100-300 m mellan sonderingspunkter och enstaka provtag
ningar inom topografiskt begränsade områden är oftast tillfyllest. l\1ånga gånger 
kan kartering av ytjordlagret över området, varvid man skiljer på t. ex. berg, 
morän, grus- och sandavlagringar, mo- och mjälajordarter och starkt kompressibla 
jordarter, vara ett värdefullt komplement till en orienterande undersökning. 

Når den orienterande undersökningen lämnat tillräckligt med uppgifter för L ex. 
region- och gcneralplanearbetet, och detaljplaneringen för stads- och byggnads
planen skall påbörjas, kompletteras tidigare borrningar, varvid en borrnings
täthet av ca 20-50 m för stick- e1ller vildsondering ofta är motiverad. Utöver 
sådan sondering, provtagning, vingborrning och mätning av grundvattenytor kan 
hejarsondering vara erforderlig i enstaka punkter för bedömning av eventuella 
stödpålars längd. 

: 333 Undersökning för linjesträckning 

För linjesträckningar si.I.som vägar, järnvägar, vatten- och avloppsanläggningar 
etc. bör grundundersökningen Himna uppgift om jordarter, stabilitets- och sätt
ningsförhållanden samt grundvattennivåer. Det är vanligen lämpligt att ange 
schaktmassornas karaktär med hänsyn till schaktbarheten i klasserna A, I3, C 
och D enligt Svenska teknologföreningens handbok nr G7 (1956) »Normer för 
upprättande av handlingar för utförande av yttre vatten- och avloppsarbetem, 
så att arbetskostnaderna för schaktning och sprängning kan bedömas innan arbetet 
påbörjas. Dessutom bör upplysning lämnas om risk för flytjordsfenomen samt 
förekomst av sten och block i t. ex. mor.än, varvid man bör skilja mellan block
fattig, normalblockig och blockrik morän. För vägar och järnvägar är det av stor 
vikt att klarlägga förekommande jordarters tjälfarlighet och ge upplysning om 
lämpliga platser för sidolag. 

Undersökningarna upplägges längs aktuella stalmingslinjer (se fig.). Preliminära 
undersökningar utföres tämligen glest, så att orienterande uppgifter erhålles om 
föreliggande alternativs för- och nackdelar. Borrningstätheten anpassas efter grund~ 
förhållandena. Vid detaljundersökningar, där kohesionsjordarter påträffas, er
fordras ofta sonderingar i stalmingslinjcn på var 15:e-30:e m och vid t. ex. väg
och järnvägsprojekt dessutom tvärsektioner på var 25:e-100:e m med sonde
ringar på 10-25 m:s avstånd. Sonderingar i tvärsektioner bör utsträckas så långt 
åt sidorna att en klar bild erhålles av lagerföljder och fasta bottnens liige för 
bedömning av eventuella förstärkningsåtgärder i form av t. ex. tryckbankar. 
Sålunda erfordras oita vid tryckbanksförstärlmingar sonderingar till en bredd 
av 3 a 4 ggr lerdjupet utanför den projekterade bankens släntfot. På represen
tativa punkter tas erforderliga prover, oftast med spad-, kann- och kolvborr, 
samt bestämmes jordens skärhållfasthet med vingborr. Prover för tjälfarlighets
bestämning tas där risk för tjä11yftning av t. ex. väg- eller järnvägsbank bedömes 
föreligga, vilket oftast är fallet i skärningar samt vid bankhöjder mindre än 
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SITUATIONSPLAN 
Skete 1,2000 

'" 
"Q ,f-0· 
Il ;-0 ,, 

,r,:r" ~ 

o m 
LÄNGOSEKTI0N Hiijdskcl<:l 1'200 Langd:;k~lo 1:\000 

Fig. :333. Exempel på undersökning för planerad vägbank. I häl 1, 3, 6, 9 och 
10 sticksondering. I bli.I 2, 4, 5, 7, 8, 11 och 12 vildsondering. I hål 5 och 7 provtag

ning med kolvborr. I häl 2 provtagning med kannborr 

frostfritt djup. Proven bör tas så stora som ca 1-2 kg så att tvättning och sikt
ning eller slamningsanalys samt bestämning av jordens kapillära stighöjd kan ut
föras. Liknande prover tas för bedömning av sidotags lämplighet. 

: 334 Undersökning för enstaka byggnadsobJekt 
Undersökningen skall som regel låmna besked om förekommande jordarter och 
deras schaktbarhet, i vissa fall bergnivån samt eventuella grundvattenytor. 
Beträffande jordarterna hör bl. a. uppgift lämnas om hållfasthetsegenskaper samt 
sättningskaraktäristika hos jordarna. Med vetskap om jordlagrens mäktighet och 
förekommande grundvattenytor kan då lämpligt grundläggningssätt bestämmas. 
Undersökningen hör även omfatta en inventering av angränsande byggnadsverks 
grundläggning och eventuella rörelser samt om möjligt en utredning om de arbets
tekniska åtgärder, som krävs med hänsyn till dessa byggnadsverks grundläggning. 
Att här gå in på varje slag av byggnadsobjekt skulle leda för långt. Vid mycket 
varierande grundförhållanden - både vad beträffar fasta bottnens och jord
lagrens variationer - bör undersölrningspunkterna ofta placeras tämligen tätt. 
Ett horrpunktsavstånd av endast 2 m vid sondering och 5 m vid provtagning 
kan i vissa fall vara motiverat. 
I fig. (se nästa sida) anges exempel på undersökning för husbyggnad. 

:4 Redovisning av undersökningsresultat (Jfr, 231) 

: 41 Ritningar (Se 112: 35' och [17]) 

Höjdskalan väljes ofta 1: 100 eller 1: 200 och längdskalan 1: 100, 1: 200 eller 
1:1000. 
Vid översiktliga undersökningar såsom för t. ex. region- och stadsplaner är det i 
allmänhet lämpligt att på plan redovisa markslag och vid leravlagringar lerdjup. 

1 I 112: 35 redogörs
eningen 1957. 

för beteckningar m. m. fastställda av Svenska geotekniska för
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SEKTION @)-(_g) Skola 1,200 

Fig. : 334. Exempel på gmndundersökning för enslaka byggnadsobjekt, där ·vikt
sondering, bejarsondering samt provtagning med kolvborr utförts 

I v issa fall redovisas även vilka hustyper (belastningar) som med hänsyn t ill grund
förhållandena lämpligen torde kunna förläggas inom olika områden. Dylika redo
visningar kan utföras i färg eller med andra beteckningar (jfr 112: 52). 

Resultat från undersökningar längs linjesträckningar uppritas med fördel i mindre 
längdskala (exempelvis 1: 1000) än höjdskala. 

Om stabiliteten i en sektion skall kontrolleras genom glidyteberäkningar uppritas 
sektionen i samma höjd- och längdskala. Även vid undersökningar för enstaka 
byggnadsobjekt uppritas resultaten ofta i samma höjd- och längdskala. 

Beträffande beteckningar för borrhålens markering i plan och för angivande av 
jordarter i borrade sektioner samt fö rkortningar, se 112: 35. 
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: 42 Resultat från laboratorieprovningar 
Resultaten redovisas överskådligt i diagram eller i tabellform på ritning eller 
särskilda bilagor. I fig. visas exempel på redovisning. 
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Avd, 32. GRUNDKONSTRUKTIONER 324: 1 

Kap, 324, GRUNDLÄGGNING PÅ PÅLAR 
Av civilingenjörerna STEN 1'1IARCUSSON~ST,\.HL och NILS EKGSTnfö.11 

: 1 Inledning 
:2 Påltyper 
: 3 Bestämning av påles bärförmåga. Tillåten pållast 
:4 Beräkning av pålkrafter i pälgrupper (Ej medtaget i särlrycket) 
:5 Pdlgruppens och pålplattans utbildning (civilingenjör S. ALnnm<Tssox) (Ej 

medtaget i särtrycket) 
Litteratur 

Hänvisningar 
Geoteknik ................................................... . avd. 17 
Jordförstärkning ............................................. . kap. 516 
Nedslagning av pålar .. , ..................................... . 517 
Grundläggning för husbyggnader ..................... , ........ . huvuddel 6 
Grundläggning för broar, kajer, m. m .......................... . 9 

: 1 Inledning 
: 11 Användningsområde 

GrundHiggning på pålar tillgripes då fast botten ligger på sft stort djup att ned
förande av grundmurar eller plintar blir för dyrbart. Jämför även 321 :4 och huvud
delarna 6 och 9. 

: 12 Indelning av pålar 
Pålar indelas med hänsyn till materialet i träpålar, betongpålar, stålpålar, kombi
nerade pålar etc. 
1\Ied hänsyn till verkningssället indelas pålar i: 
SlödpUlar, som nedslås till fast botten, varvid belastningen i huvudsak överföres 
genom pålspetsen. 
Friktions- och lwhesionspålar (svävande pålar), som överför belastningen till den 
omgivande marken i huvudsak genom friktionen resp. kohesionen mellan på
lens mantelyta och marken. 
I\Ied hänsyn till verkningssättet är dragpålar sålunda att betrakta såsom friktions
eller kohesionspålar, även om de är nedslagna till fast botten. 
Hombinerade stöd- och friktions- eller kohesionspälar, som överför belastningen 
till marken dels genom friktion eller kohesion mellan p:1lens mantelyta och den 
omgivande marken, dels genom pålspetsen till fast botten. Denna påltyp är i 
praktiken mycket vanlig och förekommer bl. a., när markens fasthet successivt 
växer nedåt, t. ex. vid lagerföljden lera, mo, sand, grus. 

: 13 Markförhållanden och grundundersökningar orr kap. 178) 
Noggranna grundundersökningar är nödvändiga för att klarlägga markförhållan
dena, djupet till fast botten, grundvattenytans läge m. m. 
Vid slödpiilar är den fasta bottnens beskaffenhet och läge av särskilt intresse. 
Pålning mot starkt lutande bergbotten bör undvikas, om ej pålspetsen utformas 
på lämpligt sätt eller ett sådant lager pinnmo, grus eller sand finns närmast 
berget, som kan ge erforderligt stöd och fäste för pålspetsen. Om vid borrningarna 
ett fast lager påträffas, bör borrningarna utsträckas till sådant djup, att visshet 
erhålles, att detta lager ej i sin tur vilar på ett lösare lager. Den omgivande markens 
beskaffenhet kan vara av intresse med hänsyn till erforderlig sidostyrning av 
pålarna. 

I första upplagan var kapitlet utom : 5 utarbetat av civilingenjör S. i\!AncussoN-STÅHL,
I denna upplaga bar det omarbetats av civilingenjör N. ENGSTRÖM. 
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: 14 

: 2 
: 21 
: 211 

Vid friklionspålar är det ofta svårt att med hjälp av enbart grundundersökning 
uppskatta bärförmågan och pållängden. Grundundersökningen måste därför ofta 
kompletteras med provpålning och eventuellt även provbelastning av pålar. 
Vid kohesionspålar bestämmes jordarternas skärhållfasthet och, om så är nöd
vändigt, även sådana egenskaper, som kan vara till ledning för bedömning av 
sättningarna. 
Förekommer sprängstensfyllning eller annan grov sten i marken, måste ofta 
speciella påltyper eller metoder användas. 

Jämförelse mellan olika pålmaterial 
Valet av pålmaterial måste utredas i varje särskilt fall. På valet inverkar bl. a. 
materialtillgången på platsen, transportmöjligheterna, tillgänglig maskinell ut 
rustning, markförhållandena, bärförmåga hos pålarna samt kostnaden för pål
material och neddrivning. Arbetarnas och arbetsbefälets vana har även betydelse. 

För- och nackdelar med pålar av olika material 

Inverkande Betongpålar Träpålar Stålpålarfaktor I I I 
Beständighet Ibland risk för ke- Risk för röta och Risk för rostning 

miska angrepp (jfr pålmask (jfr :212 (jfr : 232) 
:222) och : 213) 

Pålavskärning Oberoende av vat- Under vattenytan Kan bero av vat-
tenytans läge (jfr : 212) tenytans läge 

Tidsfaktorer Relativt lång tid Transport (event. Nedslagning går 
åtgår för hårdnan- flottning), lyftning, förhållandevis 
de och kapning resning och ned- snabbt 

slagning går för-
hållandevis snabbt 

Neddrivning i Svårt Svårt Förhållandevis lätt 
hårt material 

Påltyper 
Träpålar 
Kvalitet och dimensioner (jfr [1]) 
Träslag. Träpålar skall vara av frisk furu eller gran. 
Grenar skall vara avhuggna tätt intill stammen. 
På/utformning. Vanligen användes rundvirke. Även sågat virke kan förekomma. 
Röta får inte finnas. S. k. tickröta är särskilt farlig. Vid obarkat trä igenkännes 
den på svamp utanpå stammen och vid barkat trä på svarta kvisthål. 
Felaktigheter i övrigt, skadliga kvistar, större utväxter e. d. får inte förekomma. 
Rakhet (2). Påles mittlinje mellan två godtyckligt valda mätpunkter bör avvika 
från räta linjen högst 1 % av längden mellan mätpunkterna. Vid skarvade kohe
sionspd/ar bör denna avvikelse för den nedersta pålen högst uppgå till 0,5 % . 
Bark. Påle skall vara fri från lös bark. Fast bark avlägsnas från sådana delar, som 
skall ingjutas i betong. 
Dimensioner. Toppdiametern är normalt större än 12,5 cm. Grova pålar med 
toppdiametern 20 a 25 cm kan ofta med fördel användas. Diametern ökar i 
regel från topp- till rotändan med ca 8 mm per m pållängd i norra och 12 mm 
per m i södra Sverige. Längder upp till 18 m kan i regel anskaffas. 
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: 212 

: 213 

: 214 

: 215 

: 216 

Skydd mot röta 
Vallen. Träpålar nedslås i regel under lägsta förekommande vattenyta. Hänsyn 
tas till att grundvattenytans höjdläge i kusttrakter förändras genom landhöj
ningen, som varierar mellan O och 1,0 m per 100 år (se 147:21). Om lågvatten 
inträffar när temperaturen ligger under + 3 U 5°C (då risk för svampangrepp 
inte föreligger), är det tillräckligt att nedslå pålarna under det lägsta vattenstånd 
som förekommer under perioder med högre temperatur, dvs. under vegetations
perioden (vår-höst). 
Lera kan vara skyddande, om den är lufttät. Hänsyn måste tas till eventueU risk 
för att leran kommer att torka ut och spricka. 
Imprcgnering. Där träpålar till en del ligger över vattenyta eller skyddande lerla
ger, t. ex. vid kajer, kan de under viss tid (30 a 40 år) skyddas mot röta genom 
impregnering med kreosot, arsenik eller motsvarande. 

Skydd mot pålmask 
Vid västkusten måste man räkna med angrepp av pålmask. Speciellt .iir pålar i hamn
och kajbyggnader utsatta härför. Pålarna kan skyddas mot pålmask bl. a. genom 
beklädnad med asfaltfilt eller betongrör eller medelst spikning. Sådant skydd bör i 
saltvatten utföras från en nivå något över :i\IHW ned till 0,5 m under sjöbotten. 
Aven tryckimpregncring med arsenik m. m, ger skydd under kortare tid. 
Numera användes ofta ~påpålan av betong (se : 24). 

Skydd av pålspetsen vid nedslaanina 

I sådan mark där skydd erfordras, torde sprickring (se 
fig. a) vara det lämpligaste skyddet. I lös mark göres vl-r ~l-r 
ringen av svetsad plattstång 50 x 5 U 50 x 12 mm. Där 
större risk för kvastning föreligger, ökas främst sprick
ringens höjd. Sprickringen skall trängas på och even ~LS-plsf 50•5 ~;J,,,;2-4mmtuellt spikas fast. 

T 
Aven andra typer av skyddsanordningar förekommer Pig. : 214 a och b
(se fig. b). Sprickring och pitlsko 

Skydd av pålskallen vid nedslagnina rB --t Före slagning 

Erfordras skydd förses pålarna med sprickring 50 x 6 1.--:-.J~Under slagning 
mm enligt fig. Sprickringen placeras på pålskallen och 
slås in i pålen med hejaren. Samma ring kan användas Pig. :215 
ett flertal gånger. Sprickring på pålsko 

Skarvnina av träpålar 
En pålskarv skall utföras 9./ 
så att den förutom tryck
krafter skall kunna uppta Dubb P3/.;", Riir 06,. ' 

I o: l-300 L-400de dragkrafter som kan Ev. dubb Pist 60x5uppstå vid slagningen. På ~W,L-200 : : Sprickringr:0'.-,) I., 1 pist llx40larna skarvas vanligen med 
Mellanplåt =:-..,stoppliit

rotända mot rotända. sll :·u:: 2mm .. Stoppring' , ; pl 5 svetsad 
Fig. a visar en ofta före ~ ' - ' pö dubb .,\ vid rör,. ' HOJ för 8-16 stkommande skarv med 3å 4st.L' 6" spik för 3mm 1uflhÖ1 

pist 37x9, skarvhylsor av svetsad 3- vorje påle \snedfosning
L • 1000 av rör4 mm stålplåt, 0,8-1 m 4s! 5"06" 

hög och försedd med hål för Cf
Siimli:ist rör ekspik per
eller hapsve!sadspilming. Skarvytorna av skänkel
4mm plåt

planas noga. Pålarna for
Pig. :216 a-d. Skarvtyper för lräpålarmas åttkantiga med diago

nalerna något större än 
skarvhylsans inre diameter. Hylsan slås på pålen och fästes med spik. 
I fig. b anges en annan vanlig skarv med centerdubb och plattstänger. Skarv
ytorna planas noga och påländarna förses med sprickringar. Eventuellt inlägges en 
plåt i skarven mellan över- och underpåle. 
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Vid skarv enligt fig. c, som är lämpad för upptagning av stora dragkrafter, ut
föres förbandet med träplank, taggbrickor och bult. 
Skarven i fig. d, utexprimenterad vid Stockholms gatukontor, upptar moment 
och dragkrafter bra. Beträffande skarvningens utförande se kap. 517. 

: 217 Sammansa1ta träpålar 
I sådana fall, där pålarna till stor längd kommer att stå fria utan det stöd i sidled 
som omgivande mark.lager erbjuder, t. ex. vid kajbyggnader, ställningsbygg
nader i vatten för broar o. d., kan pålarnas slankhet nedbringas genom hop
koppling av tre eller flera pålar. Hopkopplingen utföres med bultar och plattstänger 
så att pålknippct kommer att verka som en påle. Utförda undersökningar har dock 
visat, att man inte kan räkna med full samverkan (se [3]). 

: 22 Betongpålar 
: 221 Kvalitet och dimensioner 

Betongen bör ha en hållfasthet av Higst K 300. Ofta användes K 400 eller högre. 
Längsgående armering utgöres ofta av kamstänger. Ibland användes förspänd 
armering (se t. ex. 234: 5). Stål med hög hållfasthet kan vara sprött och bör ej 
användas, där stora krafter vid nedslagning kan framkalla sprödbrott. 
Armeringsmängdcn bestämmes av de krafter som uppstår vid lyftning, transport 
och slagning av pålarna. Om förspänd armering användes, kan sprickhildning i 
betong undvikas vid lyftning. Pålarna lyftes i en, två eller flera punkter beroende 
på pållängden. :Uiinsta moment vid lyftning erhålles om lyftpunkterna placeras 
enligt fig. a och b. 

Längsarmering i pålar enligt KBS [4].1 

Pi1llångd m ] Armering med I{s 40 

<6 40 10 
6-12 4012 

~l ~s12-15 4016 
15-17 4019 Pig. : 221 a och b 
17-22 4025 Lyftning av pålar 

l'värgående armering (se fig. c) utföres som 
slutna byglar eller spiralbyglar med 0 5-0 8 
mm, som inlägges på avstånd enligt Betong
bestämmelserna (se 335: 142), dock med tätare 
avstånd (7,5 a 15 cm) på en meters sträcka vid 
topp- och fotände. Ofta lägges var femte eller 
sjätte bygel diagonalt. 
Pållängder större än 18 m fordrar större kranar 
än de vanligen förekommande. Längre pålar 
måste därför ofta skarvas enligt : 225. 
Pålarnas lvD.rseklion utföres vanligen kvadratisk 
med 20-40 cm sida beroende på önskad bär
förmåga (se : 3). Även runda och mångkantiga 
pålar förekommer. 
I vissa fall erfordras stor styvhet för att man 
skall kunna klara knäckningen av pålar som 
står fritt i vatten, t. ex. vid kajer. i\Ian kan 
då utforma betongpålen med rörsektion. Som Pig. :221 c 

exempel på dylika pålar kan nämnas pålarna Längsurmcrad betongpåle 

1 För pålar > 7 m förutsättes lyftning i en eller i.vå punkter enligt fig. a resp. b. 
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till Lidingöbron med yttcrdiametern 93 cm, godstjockleken 8,5 cm och total
längd upp till 45 m samt med en antagen fri knäcklängd för ett normalt mellan
stöd av ca 24 m [5]. 

: 222 Beständighet 
Om betongen utföres med en hållfasthet av lägst K 300 torde det sällan vara risk 
för att betongen förstöres genom måttliga kemiska angrepp (jfr 222:35). Bestän
digheten förbättras bäst genom att (vatten)tätheten ökas. Bestrykning med 
asfalt e. d. kan vara ett gott skydd, men sådan bestrykning skadas ofta vid ned
slagningen. Vid betonggjutning användes ibland snabbcement. Härvid bör alu
minalcement (se 222: 22) undvikas, då det visat sig att hållfastheten hos pålar 
härav nedsättes med tiden. Pålar i kajer, som kan bli utsatta för ispåverkan, skadas 
ofta och kan därför behöva skyddas med spont e. d. 

: 223 Skydd av pålspetsar 
Pålarna förses i allmänhet med pålskor av exempelvis 3-5 mm plåt enligt 
fig. :221 c. Erfordras kraftigare pålskor kan de utföras enligt fig. a eller b, [6]. 
Pålskorna förses ibland med förankringskrarnlor. 

324: 2 

Fig. : 223 a och b Fig, :223 c 
Förslårkla hclongpålspctsar Bctongpfi.Jspcts med bergdubb 

Om påle slås mot lutande berg eller stenblock kan pålspetscns glidning ofta för
hindras genom att den förses med fastgjutcn eller lös pålspcts enligt fig. c, [7]. 
Förskjutes pålspetsen i sidled genom glidning, brytes pålen ett par meter från 
spetsen och förlorar därigenom oftast sin bärförmåga. 

:224 Tillverkning 

Formarna byggs av kantskurna, ohyvlade bräder (fig. a). Hörnen behöver ej 
fasas. För att minska risken för sönderslagning av pålhuvudet fasas ofta runt 
detta (se fig. :221 c). För att formarna lättare skall lossa, oljas de eller inklädes 
med papper. De kan då i allmänhet användas ett flertal gånger. 
Om arbetsplatsen är trång, kan man bygga formarna enligt fig. b-d. Sedan första 
omgången pålar gjutits, tas formarna bort. Mellan de gjutna pålarna gjutes nästa 
omgång pålar med pappmellanlägg, varefter samma procedur upprepas med de 
nu gjutna pålarna som bädd. En olägenhet är att de äldsta pålarna kommer i 
botten. 

Fig. : 224 a-d. Pålformar 
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: 225 

: 23 
: 231 

Pälformar utföres ibland av plåt, som är varaktigare. Plåtformarna bör riktas före 
varje ny gjutning. 
Nedslagning av betongpålar bör ej ske förrän avsedd betonghållfasthet uppnåtts. 

Skarvning av betonopålar 
Skarvning av betongpåle brukar bli aktuell vid pållängder över 14~18 m. 

Vid skarv enligt fig. a förses underpåle med skoning, t. ex. en pålsko, i överänden. 
På samma sätt skos överpåles nederände. Skoningen är till för att förhindra 
krossning och splittring av påländarna, vilket kan föranleda sprängning av 
skarvhylsan. 

Överpåle 
.J----1,....[v. asfalt 

,_,
Överpåle 

o Pl4å5!! ____ J d KjSvets ' ' 
PI 8 ' 

- fi',1·. -i::,:t : i ' 
' ' ' ' _ PI 5 ~velsod ' 

0 , PI 4 k::i p ' 
till hylsa 

----- _, Pölsko föst! 
,underpOles Skarv med \Ös-

Underpå\e piooe ~·-fostkilod I -~-
fi'," " h""' BP10 Ks40·.-------. Underpåle svetsbara ~-~='~ .j.. __ 

Fig. :225 a Fig. :225 b Fig. :225 c 
Skarv med lös hylsa SYc-1.sad skarv Skarv enligt AB Skånska cementgjuteriet 

Skarvningen sker med en plåthylsa, som trädes på underpålen till halva sin längd, 
där hylsan är försedd med en tvärplåt. Eventuellt anbringas asfalt i mellan
rummen mellan hylsa och 
pålar. 
Skarven enligt fig. a kan 
ej uppta nämnvärda drag
krafter och moment, vilket 
emellerlid ofta är nödvän
digt. Fig. b-d visar skar
var, som kan uppta moment 
och dragkrafter. I dessa 
skarvar gjutes hylsorna från 
början fast i vardera pål
delen och sammanfogas 
medelst svetsning (fig. b), 
sprintar (fig. c) resp. sex
kantigt bajonettlås (fig. d). 
Skarvarna enligt fig. c och d 
är patenterade. Fig. :225 d. Skarv enligt Nya asfalt AB 

Stålpålar [7J, [SJ, [2SJ 

Kvalitet och dimensioner 
Normalt användes handelsstål (St 1300) eller St 37 (St 1310 eller St 1311). 
Godstjockleken bör väljas med hänsyn till faran för rostning. Nedsättningen av 
en påles bärförmåga på grund av rostning blir förhållandevis mindre för grövre 
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: 232 

: 233 

: 24 
: 241 

fyrkant- och rundstänger än för Dip cy !v 

D "0balkar, lådprofiler och rör. 
Rund- och fyrk.anlsliinger (se fig. a) med ~ dimensioner 25-120 mm har använts. 

Volsämne
Dip, Dimax, rörpro/ilcr och lådprofiler 120 X 120 
(se fig. b och c) användes, då man vill L-'200x200xtG 
ha styvare pålar. Fif(. : 231 a-c 

Exempel på profiler till slålpålar. Pålar enBegagnad räls användes ofta på grund ligt fig. c kan utföras av varierande antal 
av prisbilligheten. U-formadc delar, i detta fall fyra stycken 

Rostskydd 
För bedömning av hur mycket stålpålar kan antas komma att rosta bör jord
material och vatten undersökas med avseende på surhctsgrad, elektriskt lednings
motstånd m. m. [9]. I många fall intränger rostningen blott några mm per sekel. 
I andra fall kan påle helt rosta sönder inom ett par år. 
För att minska rostningen har kopparlegerat stål använts. Elektrolytiska metoder 
[9] har även prövats. 
Ihåliga profiler kan på insidan skyddas genom igjutning av betong. 
Övre delen av en påle, där rostfaran ofta är störst, kan skyddas mot rost genom 
att pålen kringgjutes inom foderrör eller på annat sätt. Jämför även : 242. 

Pålhuvuden, -spetsar och -skarvar 

7 
!Ye----;-'"~'',__.,A EA-A] gJ..,..:~ ;r

175 I S 
· 1W ·•m .. ~ ·-· '"°'· 

Andylorna skall vara jämna 
och vinkelräH ovskurnaJ 

· 
<el I I 
~ 5JJJ5 •60 

H100-f 

Ev. förstörknings
plåt.l 

Pig. : 233 a-c 
Pålhuvud, skarv och spets vid kvadratisk slålpåle 

För att överföra krafterna från stålpålar till grund
konstruktion erfordras, utom vid mycket små profiler (ar
meringsstänger o. d.), tryckplatta vid pålhuvudet (se fig. a) 
eller andra särskilda anordningar. 
Skarvning sker normalt med svets (se fig. b). 
Grövre pålar förses i allmänhet med särskild spets för 
undvikande av excentrisk belastning vid pålspetsen. Stål
pålar användes nämligen ofta i stenig mark, där andra 

Fig. :233 dpåltyper ej kan nedslås. Fig. c visar spets till en fyrkants Förslärkt spets till 
stång och fig. d spets för Dipbafä, som skall slås genom stålpåle av Dip~profil 
sprängstensfyllning. 

-Il===~ ,;..~
#•«# ~"=~ttKombinationer 'll"'"'il':::: -Betongpåle """'"',Jj.Betonopåle på träpåle #-""==Il Ev.dubb ~"'"--i~ Be!-ongpåle

Då en påle delvis kommer att ligga ,lf"'·'"'H'
!lCcr.1'1.-Fostgjules f,..dC 

ovan grundvattenytan kan den nedre ~...---~PI 2delen göras av trä och den övre av 'i=-==lj, 

betong. Skarven utföres ofta med plåt flRC:::::;t::J-Sprickring 
hylsa som från början är fastgjuten 0 

Armeringvid betongpålen. Hylsans nedre del T 
tränges på träpålen genom slagning 4 mm plåtmante! ..-Träpåle

f'r-,ffi!-8 st hål för 6"(fig. a). Skarven kan även utföras med 
ekspikplattstänger som fastgjutes i betong ~,~Ja.=~.-Träpåle

pålen och fästes i träpålen genom Fig. : 241 a och b
spikning. Skarvar mellan träpåle och betongpåle 
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Då betongöverpålen är kort har man ibland tillämpat 
en annan skarvningsmetod (se fig. b). Betongpålen 
gjutes härvid med utstickande armeringsstänger, som 
slås ned i träpålen. 

: 242 Betongpåle på stålpåle 
Denna kombination förekommer, då rostfaran närmast 
fundamentet är så stor att stålpåle bör undvikas. 
Skarvningen kan ske genom en på betongpålen fast
gjuten plåthylsa med förstärkt botten, i vilken stålpålen 
fastsvetsas. 

: 25 Specialpålar 
: 251 I marken gjutna pålar [1 OJ 

Den vanligaste pålen av denna typ i Sverige är 
Hagruppålen (se fig.) [11]. Ett foderrör av 20 mm 
plåt och med ytterdiameter 380 mm försett med en 
lös spets av stål nedslås med hejare. Röret fylles med 
betong, som armeras. Betonggjutningen sker genom 
ett särskilt påfyllningsrör, fö rsett med styranordning 
för armeringen. Foderröret dras upp successivt sam
tidigt som ny betong påfylles i behållaren så att 
gjutröret och nedre delen av foderröret alltid är fyllda 
med betong. 
Andra påltyper av liknande slag är exempelvis Franki
pålen och Simplexpålen. Vid vissa påltyper, t. ex. 
Raymond- och Sternpålar låter man foderröret sitta 
kvar i marken. Fig. 

:252 Elementpålar [12] 
Pålar kan sammansättas av flera små ele
ment. Sådana sammansatta pålar användes 
huvudsakligen vid grundförstärkningar. Ma
terialet kan vara trä, betong eller stål. Van
ligen utföres elementen ca 1 m långa. De 
skarvas på olika sätt: betongpålar exempelvis 
medelst utvändig skarvhylsa av plåt eller 
armeringsstänger i bål. Påldelarna neddrives 
med hjälp av domkrafter - oftast med bygg
naden som motvikt - eller medelst special
byggda pålkranar och skarvas successivt. 
För att möjliggöra kontroll av rakheten hos 
pålar förses betongpålar ofta med ett centralt 
genomgående hål. Speciellt då påle nedföres 
genom sandlager kan neddrivningen under
lättas genom spolning med vatten och luft 
vid pålspetsen. 

(.';';).Hål för 
~trtl!ring 

Fig. :252 b 
Sundblads

påle 

: 3 Bestämning av påles bärförmåga, Tillåten pållast 
:31 Allmänt 

Enligt KBS:s förslag till nya husbyggnadsnormer [1] skall 
tillåten pållast bestämmas med hänsyn till riskerna för be
svärande sättningar samt risken för såväl brott i jord (se : 33) 
som brott i pdle (se : 32). Härvid skall även lokala erfarenheter 
beträffande tillåten pållast beaktas. Beträffande detalj före
skrifter om tillåten pållast se : 34. 
Vid kompressibla marklager bör beaktas att last kan påföras 
påle genom s. k. megativ mantelfriktiom (se fig.). Fig. :31 
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Beträffande sättningar i jordlager under pålarna hänvisas till kap. 175. I anslut
ning till sättningarna kan framhållas, att man bör uppmärksamma att pålspets 
på berg kan glida, vilket kan förhindras med hjälp av särskilda pålspetsar 
(se : 223 och : 233). Vidare kan skillnaderna i hoplryclming av pålarna vid varie
rande laster och pållängder bli av sådan storleksordning, att man bör beakta dem 
vid utformningen av byggnadsverket (se :4). 

: 32 Bärförmåga med hänsyn till pålmaterialet 
Tillåten pållast måste bestämmas så att de tillåtna spänningarna i pålmateria
let ej överskrides. Härvid bör man utöver de centriska belastningarna beakta bl. a. 
horisontalkrafler vid pålskallen (fig. a) och snedkrafler vid pålspetsen [6] (fig. b). 
Knäckningsrisk föreligger i allmänhet endast vid slanka 
stålpålar i lös mark (se även 155: 36). 
Skarven i en påle är oftast en svag punkt. Är den ej i stort 
sett jämnstark med pålen i övrigt och ej utförd med speciell 
tanke på risken för sönderslagning under neddrivningen 
torde det vara klokt att räkna med reducerad tillåten 
last på skarvad påle. 
I lräpdlar tillåtes samma spänningar som för vått virke 
eller i vissa fall något högre spänningar. 
Korrosionsrisken bör alltid uppmärksammas om slålpdlar 
användes. Tillåten pållast på stålpålar torde kunna be F ig. :32 a och b 
dömas med utgångspunkt från normala tillåtna spän
ningar (vid risk för knäckning normala tillåtna knäckspänningar) samt en (med 
hänsyn till förväntad korrosion) reducerad tvärsnittsyta. Reduktionens storlek 
kan antas vara korrosionsdjup x profilomkrets (jfr : 232). 

: 33 Bärförmåga med hänsyn till jordens beskaffenhet 
: 331 Allmänt 

Pålars bärförmåga med hänsyn till jordens beskaffenhet kan bestämmas med 
hjälp av 
a) beräkningar baserade på jordens hållfasthet 
b) beräkningar baserade på pålens nedsjunkning vid slagningen (pålformler) 
c) medelst provbelastning. 

: 332 Bärförmåga bestämd medelst statisk beräkning baserad på jordens hållfasthet 
A. Stödpålar 
Bärförmågan med hänsyn till jordens beskaffenhet bestämmes främst av spets
motståndet. Vid berg- eller moränstopp är spetsmotst åndet i allmänhet så stort, 
att pålmaterialets hållfasthetsegenskaper blir avgörande för bärförmågan (se : 32). 
Står spetsen i grus kan bärförmågan uppskattas såsom vid friktionspålar (se : 333). 

B. Kohcsionspålar 
I kohesionsjord är spetsmotståndet, som kan beräknas som bärförmågan hos 
grundplatta på stort djup (jfr 174:512), litet och försummas i allmänhet. Bär
förmågan bestämmes då helt av skärhållfastheten längs pålens mantelyta. Skär
hållfastheten är omedelbart efter nedslagningen 
mindre än naturliga jordartens skärhållfasthet. Vid 
trä- och betongpålar når dock efter viss tid (1-3 
veckor vid träpålar och 3 månader- 1 år v id be
tongpålar) skärhållfastheten i aIJmänhet ungefär 
samma värde som den naturliga jordartens. I över u1och u2 • pålens z 
konsoliderad lera bör man dock ej räkna med att skär omkrets vid spets l 
hållfastheten uppnår större värde än vad som svarar resp. huvud 

mot det i jorden rådande konsolideringstrycket. 
För pålar av trä och betong är i allmänhet brott U1 

lasten Fig. :332 
Beräkning av brottlastcn förPB"" /3-r:M koniska kohesionspålar 
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där r = jordartens kohesion (odränerade skärhållfasthet), M = pålens mantelyta 
och fJ = en faktor som kan variera mellan ca 0, 7 och ca 1,4, och som beror av 
sättet att bestämma T, lerans sensitivitet, tiden m. m. [2}, [13], [H]. För träpålar 
och med -r bestämt medelst konprov är i Göteborg fJ oftast ca 1,0. Brottlastcn 
vid långtidsbelastning (även k.allad flytgränsen) är ca 0,5-0,85 av densamma 
vid korttidsbelastning. För pålar av stål, som sällan användes som kohesionspå
lar, är brottlasten mindre än för träpföar. 
För pålar med konisk form i jord med mot djupet växande kohesion erhålles 
bärförmågan ur fig. 
Tillåten pällast brukar bestämmas så att säkerheten blir 2 å 3 (jfr : 341 C). 

C. Friktionsptilar 
Pftlar i friktionsjord bär i allmänhet både som friktionspålar och stödpålar. 
Brottlasten är i hög grad beroende av jordmaterialets packningsgrad, varför 
man endast grovt kan uppskatta brottlasten enligt följande. 
Spetsmotståndet kan approximativt sättas till 30 as å 60 as, där as = vertikala 
trycket i jorden på pålspetsens nivå. l\Iantelfriktionen kan uppskattas till ca 
0,5 a= tgO, där a= = vertikala trycket i jorden på nivån z och tg å = väggfrikt.ions
lrnefficienten, som kan antas vara = 0,6. Brottlasten blir då 

l 

P = 30 U 60as.As+ f0,3az.u:llz 

" 
där .A5 = spetsens tvärsnittsyta, uz. = pålens omkrets på djupctz och I= pålens längd. 
Formeln bör endast användas vid överslagsheräkningar. Brottlasten bör alltid 
kontrolleras genom provpålning eller provbelastning. 

:333 Bärförmåga beräknad ur pålens sjunkning vid nedslagningen, Pålformler 
En stod- och friklionspåles hårförmåga kan approximativt beräknas med hjälp 
av pdlformler baserade på att tillfört arbete (hejarens rörelseenergi) skall vara 
lika med det arbete som åtgår för pålens neddrivning jämte det arbete som åtgår 
vid pålens, knektens, slagdynans, markens etc. elastiska och plastiska deformation. 
Den hårvid erhållna dynamiska bärförmiigan är i allmänhet större än den statiska 
[10J. Då siUunda bedömningen av den statiska bärförmågan med utgångspunkt 
från den dynamiska är osäker, brukar man välja en ganska hög säkerhet (vanligen 
ca 4 men i vissa fall ned till 2,5) vid val av tillåten pållast. 
l{ohesionspälars bärförmåga kan ej bestämmas medelst pålformler, främst på 
grund av att kohesionen minskar vid omrörningen av jorden under nedslagningen 
[15]. Motsvarande minskning av bärförmåga uppträder vid pålar i löst lagrad 
fin sand eller mo under grundvattenytan. Vid slagningen uppstår ett högt por
vattentryck som minskar friktionen mellan påle och sandmassa. Efter slagningen 
försvinner så småningom porvattenövertrycket och pålens bärighet ökar. 
Vid slagningen fortplantar sig trycket och deformationerna i pU.len med en viss hastig
het beroende bl. a. på material och påldimension. Största tryckkraften erhålles 
vid spetsen, om denna står på hårt underlag, t. ex. berg, och kan bli dubbelt så 
stor som den kraft som beräknas ur pålformlerna [lGJ. 
När pålen erhåller en stöt av hejaren, går pålhuvudet nedåt ett visst stycke, 
stannar och går upp igen ett något mindre värde så att en kvarstående nedsjunk
ning uppstår. 
Den effektiva energin (.Atillförd) som genom stöten tillföres pålen och åstadkommer 
nåmnda rörelser är 
.Atillförd = ftQh (1) 
Q = hejarens vikt 
h = t fallhöjd 
µ = µ 1 • µ 2 = energiförlustkoefficient 
µ 1 = koefficient, som beror av kranfriktionsförluster 

µ 1 R::l 1,0 vid fritt fall hos hejaren 
µ 1 R:J 0,8 vid hejare i enkel part 
µ 1 R:J 0,5 vid hejare i dubbel part 
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/l 2 = koefficient, som beror av stötförlust genom plastiska deformationer i dyna, 
knekt och påle. 

Vid beräkning av stötförlusten µ 2 tänker man sig pålen som en fritt rörlig 
kropp som efter stöten erhåller en viss hastighet och häremot svarande 
rörelseenergi. 

Enligt mekaniken (se 141 :58) gäller då 
Q+l~q 

µ, - Q+q 

q = vikt av påle, knekt och dyna 

k = stötkoefficient 

Stötkocfficienten k beror av materialet i hejare, dyna, knekt och påle, av 
deras dimensioner samt av spänningarna i dem. Dessutom torde anliggnings
ytornas jämnhet vara av största betydelse. I praktiken brukar man räkna 
med k = 0,25 a 0,5. Då knekt användes föreslås k = 0. I [17] anges värden 
på µ 2 och k för bl. a. olika pål- och dynmaterial. 

Är P den maximala pålkraftcn, som uppstilr vid slagningen, blir det arbete (Aförhr) 
som åtgår till att nedprcssa pålen och elastiskt sammantrycka dyna, påle och mark 
approximativt 

Pc 
Aförbr. = Pe+ 2 (2) 

e = kvarstående nedsjunkning [cm/slag] 
c = c1 +c2 +c:1+c.1 =totalelastisk sammantryckning i påle (c1), mark (c 2), knekt 

(c3) och dyna (c4). Tvåan i nämnaren förutsätter att Hoo1rns lag gäller vid 
sammantryckningen, vilket ej alltid torde vara fallet. 

Den kvarslå.ende sjunkningen e uppmätes vid slagningen (se fig.). 

Pålens fjädring (c 1) kan beräknas ur 
PI 

C1 ~ EA 

I = pålens längd 
A = pålens tvärsnittsyta 
E = pålens elasticitetsmodul 

På motsvarande sätt beräknas knektens fjädring (c3). ~,,c,1',Iarkens fjädring (c 2) är svår att uppskatta men är 
ofta av så liten storleksordning att den kan för

IOesummas. 
Fjädringen i dyna (c.1) kan bedömas genom prov Fig. : 333 a och h.
tryckning av dynan. I dyna till betongpålar 25 x 25 a) visar anordning för upprit
cm har uppmätts c.1 = 0,4 cm/100 ton. ning stoppslagningslmrvaav 

enligt b)Beträffande c-värdena se vidare [17]. 

Då de beräknade c-värdena kan vara osäkra bör deras riktighet om möjligt kontrol
leras genom uppmätning vid pålningen. Av den totala fjädringen c kan pålens och 
markens fjädring (c 1 +c2) samt eventuellt även knektens fjädring (c3 ) uppmätas 
vid nedslagningen (se fig.). Vid stora pålkrafter P väljes fallhöjden h vanligen så, 
att e blir litet jämfört med c, t. ex. e = 0,05 a 0,2 cm/slag, för att allt för stora 
spänningar i pålen skall undvikas, om denna plötsligt skulle stöta på stora stenar 
eller berg, då e blir = 0. 

Då den tillförda och förbrukade energin skall vara lika erhålles ur ekv. (1) och (2) 
följande samband 

eller (3) 
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Alla pålformler, t. ex. de enligt EYTELWEIN (15], WEISSBACH (15], HILEY (17], 
KREi.iGER [18) och JANBU [19] och den s. k. S0-formeln, [20) är baserade på ovan 
angivna fo rmel, varvid vissa storheter slopat s eller approximerat s. De utredningar, 
som gjorts i samband med dessa formlers tillkomst, v isar att stöd- och friktions
pålars statiska bärförmåga kan med god approximation bedömas ur d ess dynamiska 
bärförmåga, men att noggrannheten minskar, då e-värdet minskar. 

Exempel 1 
Bedöm brottlasten P enligt pålformel vid sjunkningen e = 0,10 cm/slag och 80 
cm fallhöjd för en 15 m betongpåle m ed tvärmåtten 25 X 25 cm. Hejarvikt 3 ton. 
Hejaren är upphängd i två parter. Enligt ovan erhålles 

µ 1 = 0,5; -qpåle = 2,25 t; qdyna = 0,10 t; q = 2,35 t 

k antas vara 0,5 

_ 3 + 0,52 
• 2,35 _ O67 µ 2 - 3+2,35 - ' 

Antag att brottlasten är P ton och c4 = 0,4 cm/100 t 
P · 1 000 · 1 500 0,80 · P 0,40 · P 

Ci = 300000. 625 = 100; c2 = O; c, = 100 
3 80

P = 0,5 · 0,67 . p 
0,1 +0,5(0,40+0,80) · 100 

Härur erhålles P = 108 ton. 

Exempel 2 
Vilken fallhöjd /z erfordras, om en 3 m stålknekt (Dip 24) an vändes och utgångs
data i övrigt och brottlast är desamma som i exempel 1? 

qknekt = 3 · 0,087 = 0,26 t ; q = 2,35+0,26 = 2,61 t 

k antas vara = 0 
3 

µ2 = 3+2,61 = 0,54 

108 000 · 1500 O 86· _ O. -· 108 000 · 300 = 0,4·108 = O 43 
Ci = 300 000 · 625 ' ' c, - ' Cs - 2 100 000 • 111 = O,l4; c, 100 ' 

3. /z 
108 = 0,5. 0,54 0,1+0,5(0,86+0,14+0,43); /z = 109 cm 

:334 Bärförmåga bestämd medelst provbelastning [1 OJ 
Bästa sättet att bestämma en påles bärförmåga är att provbelasta densamm a. 
Detta kan ske med hjälp av en hydraulisk domkraft, som u ppställes på pålhuvudet 
och hålles emot av någon lämplig anordning. Mothållet kan exempelvis bestå av 
stålbalkar eller stag fästade i särskilda dragpålar eller av stålbalksplattform be
lastad med grus, vatten, pålar, blytackor etc. Vid provbelastningen påföres trycket 
på pålen med hjälp av domkraften, varvid samtidigt pålhuvudets vertikala rörelser 
avläses. 
Man kan förfara på olika sätt v id provbelastningar. 
Metod 1 (se fig. a). Lasten påföres successivt och får stå på så länge, att pålhuvudets 
rörelse avstannat. Vid tillåten pållast och då brott uppstår avlastas till lasten 
noll. Under hela provningen avläses pålens rörelse och tidpunkterna vid belast
ningsändringarna. 
Metod 2 (se fig. b). Vid pålar utsatta för upprepad varierande belastning tillämpas 
ofta metoden att påföra lasten i serier med så många omgångar p å- och avlast
ningar i varje serie att rörelsen avstannat. Avlastningen kan ske till halva påförda 
lasten eller till en last , som st år i samma förhållande till maximilasten som den 
ständiga lasten till den totala (ständiga + rörliga). Mellan varje på- och avlast

.ning får lasten st å på en kortare t id, t. ex. 2 min, för kontroll av sjunlmingen. 
Pålhuvudets rörelser avläses v id varje på- och avlastning. 
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Tid Last 
10 tim B 7 6 5 4 3 2 0 10 20 30 40 50 60 70 80 ton 100 

J -- = -~~ 
l----l--+--l--1---1----l"=----l=+--+----l-2+-+-----l-=~+--f--l--+--+----l

I ~! ,....,___
1--+--+-----l-t---t-::rt--t--t-+-t-4+--+--+-•. 

1----1--+--l-+-l-lr-_+--+--+---ll-~6-+--+--+-~ ~~ 
I ~ \ 

1--+---+-/...+--<\-+--+---+--+--t-t-8. - - >= I 

t---+-----+l-l-+--+--+---l-+--+--+10-1---1---,cJ,~J.,-,,..L--+---1-++--+----i 
, • .Y Pöla~trn~g \ 

12 I 
g' --- Avlastning 

!<-1\---1-+-+--+--+---l-+--+--+-t-~ <1~ 
l-l---l-+--1----l--1--+---l----l---l-+J5' 16+-..-+---t--1--t--+---l-+-tt----i 

~Jl---l----l--1----1---1---t--l--t--t-18+--+-'~~---=+-_-+-t--+--t---tt--t 

L...!<-IJ-'---'---'----'--'---'---'----'-----'---'-201-'--'-~~-~-___.__-_,_r-_-~-~ 

Tidsjunkningskurva mm Lastsjunkningskurva 

Fig. : 334 a. Exempel på provbelastning av pålevid successiv pålastning 

Antal omgångar om en Tillåten 
på-och avlastning I t Lastas,-;i 

o 4 8 12 16 20 24 st 0 10 'lO 30 40 50 60 ton 8 
0 0 

1·~ 12,o;-6.01 ~ """ 2 
;~14,0-12.'o I"""r--, b

a,4 r-... ' 
\ 36. -18

1
0 C: a)i'-. ' ' 42.0-210 ]6 

~80-24 O C: 

~8 "' ', - 54 0-270 
10 I'\ I 

60 -300 ,\l'c-f66 -330 12 
mm 11II';:- 70 -350 a = Slutlig sjunkning för högsta lasten 

7. I - inom varje serie
1-:::::~Jj~ bd Slutlig sjunkning för lägsta lasten 

(50% av högsta lasten) inom varje 
serieEx.: 12,0-6.0 betecknar en serie där 

lasten är omväxlande 12.0 och 6.0 ton 

Fig. : 334 b. Exempel på provbelastning av påle vid upprepade
på- och avlastningar 

Vid alla provbelastningar bör noggranna protokoll föras över belastningar, rörelser 
och tider. 
Ur sambandet mellan pålhuvudets rörelse och pållast kan pålens brottlast och 
flytgräns bestämmas. 
Pålars förmåga att uppta dragkraft och tvärkrafter kan provas på liknande sätt. 

Tillåten pållast brukar sättas till !
2 

å !
3 

av flytgränsen eller brottgränsen (jfr 

: 341 C). 

: 335 Pålgruppers bärförmåga 
Vid bedömning av tillåten pållast bör förutom ovan angivna bestämningar även 
hänsyn tas till pålgruppen i sin helhet. 
Vid pålning i friklionsjord sammanpressas jordlagren vid nedslagningen, vilket 
som regel har till följd att bärförmågan hos senare slagna pålar kan bli större än 
hos tidigare slagna. Vid centrumavstånd mellan pålarna enligt :51 torde man 
normalt kunna anta att pålgruppens bärförmåga är lika med summan av de enskilda 
pålarnas. 
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För en grupp lcohesionspålar enligt fig. bestämmes brott
lasten vid stora avstånd mellan pålarna av den enskilda pålens 
brottlast P. Således 

Pgrupp= nP, där n = antalet pålar. 

Vid smil avstånd mellan pålarna bestämmes den som summan 
(Pgrupp = Pm+P5) av bärförmågan (Pm= Tivl) med hänsyn 
till skärhållfastheten (r) i den mantelyta [AI= 2 (B+L)D], Fig. :335 
som omsluter pålgruppen och bärförmågan (Ps) hos en grund
platta (BL) nedförd till spetsarnas nivå (se 174: 542). Beträffande centrumavstånd 
mellan pålar se även : 51. 
I vissa fall kan man behöva beakta risken för stabilitetsbrott längs glidytor som 
skär igenom pålgruppen. 

: 34 Föreskrifter om tillåten pållast (se även :31) 

: 341 Enligt husbyggnadsnormerna [1] 

A. Stödpålar 

a..Allmänt 

Tillåten pällast kan bestämmas medelst provbelastning eller tillförlitlig pålformel 
och under hänsynstagande till bl. a. risken för sönderslagning och arbetsledningens 
vana vid pålningsarbele. 
Om pålskarv ej är i stort sett jämnstark med pftlcn i övrigt, bör tillåten pållast 
sättas 20 % lägre för skaruade pölar än för oskarvade. 
Om ej särskilda åtgärder vidtas för att säkerställa sidostabiliteten bör tillåten 
pållast reduceras för korta pålar av 5-3 m längd och kortare pålar än 3 m ej 
användas. Reduktionen kan som regel antas uppgå till en femtedel av tillåten 
pållast för varje meter som pållängden understiger 5 m. 

b. Specialfall 
Under förutsättning a) att pålarna är axiellt belastade, b) att knäckfara ej före
ligger, c) att pålspetsarna är nedförda till berg eller annan fast botten, d) att 
pålningsarbetet ledes av vid stl.dant arbete van arbetsledare, e) att noggranna 
undersökningar visat att grundförhållandena är gynnsamma samt f) att pålarna 
är oskarvade och minst 5 m långa kan tillåten pållast bestämmas utan hjälp av 
pålformel eller provbelastning. Härvid gäller 

för betongpålar: Pun= 50 A kg för träpålar: Pun = 45 Aspels kg 

där A = tvärsnittsytan och Aspets = tvärsnittsytan vid spetsen. 

Förutsättningarna beträffande stoppslagningen är 
a) e ~ 1,5 mm/slag under de tre sista taljorna om 10 slag, varvid e bör visa 

sjunkande tendens 
b) Q ~ q dock minst 2,0 t vid betongpålar; Q ~ 2q dock minst 1,0 t vid träpålar 

Beträffande Q och q se :333. 
c) It RJ a1{t,1/1-o 

ah - c'._ (jfr : 333) 
µ, 

al.. = lrnefficient, som approximativt anger inverkan av knekt, och som kan 
antas vara 

ak = 1,0 om knekt ej användes 
a1, = 1,1-1,3 om stålknekt användes 
a7,: = 1,2-1,6 om ekknekt användes 

= fallhöjdens grundvärde enligt tabellenh0 
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Fallhöjdens grundvärde h 0
1 i cm 

P å I e 
I 

Hejarens vikt i ton 

:Material och 
tvärsnitt 

Längd 
i meter I 

1 
I 

2 
I 

3 5 

5 - I 25 I 15 10 

Betong~ 25 x 25 cm 15 - 40 I 25 15 

2x 15 = 30 - (80) (45) 25 

5 20 10 - -

Trä3 0 6" i topp 15 30 15 10 -I 
2x15-30 60 25 15 10I I 

1 Om det visar sip; alt risk föreligger alt p:Harna slås sönder vitl stopp mot bcrs,, bör fall
höjden vid stoppslngning minslms, om pålarnas Niriörmåga dUrigenom ej ncdg,tr. För de 
inom parentes angivna värdena på h0 torde ofla risk för sönderslagning föreligga. 
~ Vid betongpåle 30x30 cm hör fallhöjden vara 1,5 ggr större än vid betongpåle 25x25 cm. 
~ Vid träpåle w 8" i topp bör fallhöjden vara 1,75 ggr större än vid träpåle 0 6" i topp. 

D. Friktionspålar 

Vid Ptill > 15 ton bör Pun om möjligt beslämmas ur provbelastning. Noggrannare 
pålformlcr, vilka innefattar bl. a. inverkan av kranfriktionsförlustcr (µ 1) och 
elastiska hoptryclmingar (c), får dock användas 

a) vid Ptill > 15 ton, om pålformclns giltighet bekräftats genom provbelast-
ningar inom eller nära pålningsomrftdct 

b) vid Puu <15 ton 

c) om ptilningsarbetet är av mindre omfattning. 

I fall b) och c) bör säkerheten mot brott väljas förhållandevis hög. 

C. Kohcsionspillar 

För träpålar gäller - förutom att tillåtna spänningar i trävirket ej får överskridas 
- att 

Pnrott;;;;: 3Pe+2Pr 

PBrott = pålens brottlast beräknad på basis av skärhållfastheten (se :332 Il) 

Pe = ständiga laster på påle 

P r = tillfälliga laster på påle 

3 och 2 är säkcrhetsfaktorer vid ständiga resp. tillfälliga laster. 
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: 342 Enligt KVVS:s Konstruktionsnormer [21] 

Pältyp Villkor, som skall uppfyllas 

SUJdpåle Ptm = l/1 pbrott enligt KnE-UGERS teo-

Belastningen överföres huvudsak- retiska pålformel (Erhålles ur ekv. :333 
Jigen genom pålspctscn till fast (3) genom insättande av 
botten. Q+0,25 • q PI )µ,,= och c=-

- Q+q EA 

Umnx ~ 45 kg/cm2 för oskarvad träpåle 

O'ma..x ~ 50 ' ' betongpåle' 
under antagande att hela pållasten ned-
föres till pålspetsen. 
Vid skarvad påle reduceras auu med 

20%. Påle, som är nedförd i friktions-
material utmed större delen av längden 
och vars belastning delvis upptas genom 
friktion, betraktas som stödpåle. För trä-
påle ökas härvid tillätcn spänning på 
spetsen med 10 % . 

Friktionspåle Om RREÖ'GERS teoretiska pålformel ej 
kan tillämpas bestämmes tillåten pållastBelastningen överföres till jorden 

med ledning av geoteknisk under-huvudsakligen genom friktion mcl- Puu 
Ian mantelyta och omgivande jord- sökning eller provbelastning 
lager. O'max ~ 45 kg/cm2 för träpåle 

50 • betongpåle.O'max ~ ' 
J(ohesionspö.le i:= ruu; Ttill enligt geoteknisk under-

Hela belastningen överföres till sökning, event. kompletterad med prov-
jorden genom kohesion mellan belastning av provpåle. 
mantelyta och omgivande jordlager. för träpåleamax ~ 45 kg/cm2 

50 betongpåle.O'max ~ ' ' 
Tillåten spänning för betongpålar avser pålar med arean 600-1 000 cm2• 

Vid mindre än 5 m pållängd reduceras tillåten last med 1/5 för Yarje meter redu
cerad pållängd. 
Föreligger lmäckfara reduceras pållasterna med hänsyn härtill. 
För pålar i friktionsmaterial tillåtes vid exceptionellt belastningsfall en dragkraft 
av 1 t vid 5 m, 2 t vid 7 m och 4 t vid 12 m pållängd. 
För kohesionspåle bestämmes tillåten dragkraft av ruu. Dragkraften får ej över
stiga 4 t. 

(: 4 och : 5 ej medtaget särtrycket) 
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516: 1 Avd, 51, JORD- OGH BERGARBETEN 

Kap, 516, JORDFÖRSTÄRKNING 
Av gatudirektör FnEDHIK ScnöTz och civilingenjörerna Amm I-IELLGREN 
och. CARL-I-IEL:;>,IER SILFWERBHA:--D1 

: 1 Inledning 
:2 Urgrävning (Hellgren) 
:3 Fyllning till fast bollen (Hellgrcn) 
: 4 Fripålning (Heligren) 
: !'i Tryckbankar (Hcllgren) 
: G Förstärkning genom avvattning (Hcllgren) 
:7 Djupstabilisering (Schtitz och Silfwerbrand) 
:8 Ytstabiliscring (Schi.ilz) 

Litteratur 

11änvisningar 
Tryckbankar •............... ,................. kap. 17-1 
Jordpackning och fyllning......................... 514 
Pålning.......................... 517 
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Vägbyggnadsarbcten ...... , ......................... ,... . . . . . huvuddel fl 

: 1 Inledning 
: 11 Allmänna synpunkter 

Yid lokaliseringen av ett byggnadsverk bör man sjillvfaUet försöka att lägga delta 
så, att det kommer på mark, som är bärkraftig utan förstiirkningsåtgärder. \'isar 
en grundundersölming alt förstärkning erfordras bör i första hand undersökas om 
man inte genom en mindre /lyllnin{l av byggnadsverket kan komma på fastare 
mark. En vi.ig kan t. ex. flyttas till högre beliigen mark, s{t alt banken blir lägre 
eller kanske övergår i skiirning. Även belaslningsminskningar kan ibland genomföra<;. 

: 12 Belastningsminskningar 
Vid en väg kan man antingen siinka balanslinjen eller använda HiU fyllnings
rnaterial. Slagg och koksaska är dock vanligen vittrande. 
Vid en byg{lnad kan - förutom en direkt minskning av byggnadens vikt - följande 
metoder komma ifråga. 
1. Byggnaden nedschaktas så djupt i marken, alt vikten av de bortgrävda massorna 
helt eller delvis kompenserar den frän byggnaden bärrörande belastningen. 
2. Vid grundläggning med plattor kan man genom ökning av plaLtbredden minska 
grundtrycket under dem. Det hör dock observeras, att ökningen av platlbreddcn 
inte har någon nämnvård inverkan på större djup. I\Iarkens fasthet bör öka mot 
djupet om metoden skall ge effekt. Om man exempelvis i fig. a ökar platthredden 
b, minskar skårspånningen utefter glidyta 1, medan den inte nårnnvårt åndras utef
ter glidyta 2. (Härför fordras en kraftig ölming av totala bredden B.) 

gJ ,...., .....1--

-m~~ 
l~,:1+-"Giidslol'-'--B--, 

Glidu~ 
Fig. :12 a Fig. :12 b 

Plaltbrcddcns inverkan på Avschaktning i slänt med dåligsla~ 
den erforderliga kohcsionen hililet; fig. visar farligaste glidytan 

1 Vissa delnr av innehållet i detta kap. återfinnes i förs la upplagan i kap. ff örslårk: 
ningsåtgärder, författat av civilingenjör Bnn::,;-r J,urnnsox. Kapillct föreligger endast l 

korrektur vid särtryckets utgivancle. 
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Invid djupt nedskurna vallendrag är ofta jordens skärhållfasthet praktiskt taget helt 
tagen i anspråk, så alt ett skred kan utlösas när som helst, t. ex. genom en till
fällig sänkning av vattenytan. Yid exempelvis en brobyggnad över ett sådant 
vallendrag ft\r marken inte ytterligare belastas, men detta vililrnr är inte tillräckligt, 
ty även ett skred vid sidan av bron kan rasera densamma. .i\Ian måste alltså på 
något sätt förhindra skred även i brons närhet. Detta kan ske genom att marken på 
båda sidor om bron avschaktas, i princip så som visas på fig. b. Samma sak gäller 
om en byggnad skall anläggas eller befinner sig på släntkrönet. 

: 13 Förstärkningsåtgärder 
Förbättring av jordens bärighet sker efter tre huvudprinciper, dels kan man helt 
avstå från att utnyttja de svaga lagrens bärförmåga och låta förekommande belast
ningar upptas av främmande bättre material, dels kan man vid risk för glidning 
minska det stjälpande momentet genom alt använda motvikter, dels kan man 
slutligen på platsen förstärka marken till erforderlig hållfasthet. 
Exempel på den första principen är urgriivning, fyllning till fast bollen och pålning. 
Exempel på den andra principen är anläggandet av lryckbanlwr. 
Den tredje gruppen omfattar olilrn metoder för jordens avvattning, verlikaldriinering, 
eleklroosmos och vakuummetoder samt metoder att genom injeklering, frysning och 
stabilisering åstadkomma att marken hårdnar. 
Särskilt under de senaste tjugofem åren har man undersökt olika möjligheter att 
stabilisera jord genom att injektera olika tillsatsmedel. l\Ied injektering avses insprut
ning av ett eller flera hårdnande och/eller bindande (tätande) ämnen i jordens 
porer utan nämnvärd mekanisk omrörning av de naturliga jordlagren. Injektering 
och frysning innebär båda s. k. djupstabilisering, dvs. åtgärdel' som kan utsträckas 
till stort djup, i vissa fall ner till 50 m under utg{mgsnivån. Hit räknas även elek
trokemiska metoder, som emellertid ännu befinner sig på elt tidigt försöksstadium 
och därför inte behandlas här. 
Med ylslabilisering menas fi.stadlrnmmande på platsen av ett vanligen någon deci
meter tjockt, hårt ytlager, som erliålles genom mekanisk inblandning av ämnen som 
påverkar marklagren kemiskt och fysikaliskt. Metoden används i samband med 
byggande av vägar, rullbanor till flyg
fiilt m. m. Elek!rokembk . ~ring 

stabili5e;ing - - Frysning ~ cementSåväl när det gåller förstärkning ge !njeklermg 
nom avvattning som injektcring och -Elektroosmo5- 's'mkot o.emuls"fö'n' 
ytstabilisering är möjligheten av och Vertikol- Vakuum-

sättet för deras utförande bl. a. be dränering -+- pumpning ~ 

roende av jordarternas kornstorleks Kornstorlek".ck-o!c~~±.----,,~-+.-~!-c---+-J
i mm-; 0,002 0,006 o.oz 0..06 o., 0,6

fördelning, vallengenomsläpplighel och Mo\eri~~lerolfin i Grov I fin i Grov IMe11,ml Grov IGru~
packningsgrad. Vissa av ovanstående mjäla mjölci mo mo sond sond 
metoders anvåndbarhet, med hånsyn Pig. ,13 
taget endast till kornstorlekarna, fram Olika melodcrs användninisområden vid sta
går av fig. bilisering av jord med olika kornstorlek 

: 2 Urgrävning 
Urgrävning av mindre bärkraftigt eller starkt kompressibelt material är en lämplig 
åtgärd om djupet till fastare marklager är begränsat, vid t. ex. höga bankar och 
tämligen tunna lerlager eller på mossar med måttligt >----~-
tjockt ytlager av organisk natur, där väg skall byggas. 
I det senare fallet kan man nöja sig med bortschaktning Bonk 

av t. ex. det organiska materialet om stabiliteten så 
Gru~-".·medger och sättningarna i underliggande lager lrnn r lero fyHning.

tolereras. Urgrävning till fast botten kan även ske 
partiellt under en bank. Om djupet till fasta botten 
är litet, kan urgrävningen ev. ske på en smal remsa, 
vilkens bredd kan beräknas rent stabilitetsmässigt, se Fig. :2
fig, Risken för ojämna sättningar måste beaktas. Es.cmpel pil urgrävning 
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: 3 Fyllning till fast botten 
Är djupet till fast botten stort, är det ofta besvärligt att företa en urgrävning, om 
inte dyrbara sponlkonstruktioncr eller flacka slänter slmll tillgripas. l\Ian kan då 
lägga ut banken med överlast och genom successiva brott pressa ner den till eller 
i det närmaste ner till den fasta bottnen. i\Ian kan emellertid inte alltid undgå 
eftersättningar, emedan banken pressas ut åt sidorna eller fortfar att sjunka ner 
mot fast botten under mycket lång tid om inte fyllningsmassorna nått ner till denna 
under utfyllningens gång. För att påskynda sättningar tillgripes ibland sprängning, 
se fig. och [1], [2]. 

r:;,-:·:·:~::~--~ :"1 ~ ~-faM~O.oo.,.jl---'---"'-::S,••2r,1;_;:r_,,_....,""J 
y

<!! • ----- -

~ 
Fig. : 3. Exempel på ncdspriingning av bank [2] 

a) Bank före sprängningen (sido· och huvudladdningar anbringade) 
b) Tändning av sidoladdningar
cJ Tåndning av huvudladdningar (någon sekund efter sidoladdningarna) 
d) Efter sprängningen 
c) Före bankfotsprängning 
f) Slutgiltigl skick. 

: 4 Fripålning, (Stabilitetsförbättring genom pålning) 
Pålar som här avses kan fungera antingen som stödpålar, dvs. pålarna slås tm 
fast botten så att belastningen överföres till denna, eller som kohesionspälar och/eller 
friktionspålar (svävande pålar), vilka stannar ovanför fast botten. (jfr 324: 12). 
Vidare kan lasterna påföras pålhuvudet eller påföras successivt genom krafter ut
med pålens mantelyta. 
Det vanligaste användningsområdet är pålning i sam
band med vägbyggnad och lrnjbyggnad. 

: 41 Fripålning vid nivåskillnader 
Ett system av svävande pålar i fyllning bakom en sponl 
eller en slädjemur reducerar det aktiva jordtrycket mot 
denna, varvid verkan förstärks genom en viss valv
verkan mellan pålarna. De krafter, som pålarna upptar 
i sina övre delar, överföres från pålarnas nedre delar 
till omgivande jordlager. Jordtrycksdiagrammets redu
cering vid spantens övre del motsvaras därför av en 
ökning på större djup (se fig. a). 
Vid beräkning av aktivt jordlryck från fyllning brukar 
man reducera dennas volymvikt så mycket, som svarar Fig. :•11 a 

mot friktionen mellan mantelytan och fyllningen och Inverkan av svävande pillar 
på jordtrycksdiagrammetmot antalet pålar per ytenhet av horisontalplanet. Pål

avståndet varierar vanligen mellan 1-3 meter. Beträf ..,..,.
fande överföring av last till påle se : 42. 

, 

Pålning kan även användas vid passivt jordlryck, varvid 
krafterna hos pålarna blir motsatta dem, som uppträder 
vid aktivt tryck. Genom kraftöverföring mellan jorden 
och mantelytan hos den del av pålen, som befinner 
sig inom den undersökta jordkilen (se fig. b), uppstår Fig. :41 b 
i pålen en dragkraft, som motverlrnr jordkilens glidning Pålning vid passivt 
uppåt. jordtryck 
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Tilliimpning vid risk för rotationsskred 
Pålning utföres för att förhindra rotationsskred av olika slag. Utöver momentet 
av de i glidytan verkande krafterna och av eventuell motviktsfyllning tillkommer 
som stabiliserande moment inverkan av de uppåtriktade krafterna från fripålarnas 
överdelar. Dessa krafters avstånd från rotationscentrum ökas genom att pålarna 
s1:'is ned bakåtlutande (se fig. c). Såsom stabiliserande kraft, ehuru av lägre stor
leksordning, verkar även tvärkraften hos påle, där denna skär glidytan. 

' 

Fig. :41 C Pig. :41 d. Exempel på pålning Ull förhindrande av 
Fripålning bakom Iandfäsle skred vid schaktning, fig. t.v. visar kohesionspålar, 

t. h. stödpålar 

Pålning kan även ske till förhindrande av skred vid djupa schakt, fig. d. Kraft
överföringen måste härvid ske helt via kohesionen (friktionen) ulmed pålarnas 
mantelyta. ).fan måsle beakta att pålningen i och för sig gör att jorden blir omrörd 
och får nedsatt hållfasthet. Efter en viss -Ud återvinns denna hållfaslhetsnedsäU
ning till slörsta delen. 
Har en pålning utförts måste man kontrollera att såväl de aktiva som de passiva 
krafterna, dvs. krafterna på båda sidor om ev. glidytor, kan balansera varandra. 
Vidare kontrolleras att pålgruppen i sin helhet inte kan glida iviig. Har pålarna 
slagits Ull fast botten behöver man endast beakta den del av pålen som ligger ovan
för den tilltänkta glidytan. De krafter som tidigare omniinmls har förnlsatls vara 
parallella med pålen. Om lämpligheten av alt även räkna med iransversalkrafler 
i närheten av den tilltänkta glidytan råder delade meningar. Om glidning förutsätts 
ske i en zon med viss tjocklek kan en päle bcriilrningsmässigt få för stort böjande 
moment om transversalkrafterna medräknas. 

: 42 Bankpålning 
Vid pälning under vägbank (se fig. a), kajplan o. d. kapades pålarna förr normalt 
invid markytan, varefter ett s. k. bindjordlager lades ut. 1\Icningen var, att pålarna 
skulle få kraft öwrförd dels iill själva pålhuvudet, dels via övre delen av mantel
ytan. Utförda försök visar emellertid att en ganska liten kraft kan överföras via 

Fiirortsbono Vägbana 
l 

!11 [Ji 11 
.:• . . '5cm 

Fig. :42 a Fig. :42 b 
Exempel på bankpålning Pålplatta 

pälhuvudet. Pålning, som har utförts utan några särskilda plattor på pålska1larna, 
har ofta misslyckats, emedan banken satt sig och pålarna därvid trängt upp i bank
fyllningen. Speciellt har detta gällt låga bankar. Vid bankpålning bör man därför i 
regel överföra lasten till pålen genom t. ex. en sten- eller betongplatta (se fig. b) 
placerad på varje päle. Om ingen speciell beräkning utföres med hänsyn till bank-
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höjden m. m. kan sidan på en sådan platta sältas till 0,4 å 0,5 gånger centrumav
ståndet mellan pålarna. Pålplattorna bör inte placeras i organiskt material emedan 
okontrollerbara markrörelser då kan ske mellan plattorna. Är tjockleken av de orga
niska ytlagren måttlig bör dessa därför först avlägsnas och pålkapningen utföras 
i nivå med de organiska jordlagrens underkant. 
I och med att pålning tillgripits är sättningarna i stort sett eliminerade. De sätt
ningar, som ev. uppstår, är i regel inte nämnvärt större än de som motsvarar kom
primeringen inom själva banken. Om uppfyllnadsområdet är brett i förhållande 
till djupet till fast botten kan man nöja sig med pålning på ett mera begränsat 
område. Man får då givetvis ojämna sättningar. 

1/I 

- I I/ 
q '" /3" 

~ 

Tillåten ·11 
skärspänningD

B I/ --~--
'CF'l'o+k·DFas't botten s 0 ,0 

Fig. :42 c 

Med beteckningar enligt fig. c kan den last, som skall upptas av till fast bollen slag
na fripålar vid sådan begränsad pålning, beräknas med hjälp av följande formler [191. 
Under antagande av vertikal slänt i den rikliga släntens mittpunkt erhålles till 
en början den last qxi' som marken själv kan bära, ur 

, 0 [ \ I ro kx _kx] (1)qx - ~ 5+3 /1+vs-+v2-
l \12 To To 

Eventuell inverkan av fast bollen erhålles såsom qx,_• för vilket gäller 

(2)qx, - 2 [,,+ \Dl [i+ \12] 
.. .. - k\12[n· r, ]som galler for x ~ To ~+ k D 

Ekv. (2) ff1r värdet qx~ = q för x = D [ 0 q /·D - \12]
" .,.To+' 

Slutligen korrigeras qx med hänsyn till den verkliga släntlulningen, vilket sker 
1 

genom passning av sträckan b. 
2bk 

b = Bro F(A, a), där F(A, o::) erhålles ur diagrammet i fig. c i vilket A--. 
q 3,, 

Diagrammet är uppgjort för cirkulårcylindriska glidytor utan inverkan av fast 
botten. 

Då b är känd erhålles 
bq (3)

qxa= B 

Approximerar man lrnrvan i fig. c till en rät linje får man direkt 

7,351':"0 
qxa = --1,-,~6-·"'k~--B~ 

1 
q 

Pålarna placeras i ett kvadratiskt eller liksidigt triangulärt rutnät. lVIaximiavståndet 
me11an pularna kan uppskattas till ca 2,0 m vid höga vägbankar. Vanligen är av-
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ståndet 1,2-1,6 rn. l\:Ian bör räkna med att hela lasten kan överföras till pålarna. 
Spänningen i pålarna bör normalt ej överstiga 80 kg/cm'.! och säkerheten mot 
pålbroll enligt tillförlitlig pålformcl (jfr 324: 3'11 H) ej understiga 2,0, elt värde som 
kan minskas till 1,5 efter provbelaslning, förutsatl att pålbärigheten enligt pålfor
mel och provbelaslning överensstämmer. 
Att räkna med samverkan mellan markens egen och pålarnas bärförmåga iir 
inte helt korrekt, emedan de sättningar, som marken får av den tilltänkta lasten, 
förorsakar lastökning på pålarna till följd av valvverkan. Sker beräkningen ändock 
på detta sätt, bör därför hela lasten kunna bäras av pålarna, men med mindre säker
het än om man räknar utan samverkan. 
För att uppta horisontalkrafter (se fig. a) lutas de yttre pålarna vanligen 4 : 1. 

: 5 Tryckbankar orr 17,i: 53) 
Vid vägbyggnad och andra uppfyllnader kan stabiliteten ofta tryggas genom att 
man lägger ut tryckbankar. I de flesta fall bör fyllningens vikt dock inte vara mer 
än dubbelt så stor mot vad som kan tillåtas utan särskild markförstiirkning. Det 
kan nämligen i sltdana fall teoretiskt leda till tryckbankar iivcn för tryck
bankarna, vilket ofta kräver så stora tryckbanksbredder all metoden inte är 
praktiskt möjlig. I [3] redovisas berålmiug av tryckbankar när kohesioncn 
i marken är konstant och under hänsynstagande till inverkan av fast botten. 
I [4] behandlas även det fallet alt kohesionen ökar ri.itlinjigt med djupet, varvid 
emellertid inverkan av fast botten ej med

0,177tagits. De båda nämnda kalkylerna förut v!r1 rrrrr- :p--r1
sätter cirkulärcylindriska glidytor och stav -/ ro '" ' - - -n-,+belastning. I fig. redovisas resultatet av en 0,15 

'p,g2tg'~ i':!--;±- --;beräkning med plana glidytor med inverkan 
---1--- '.-+- -sflväl av med djupet rätlinjigt ökande kohc ±tt:L ~_,,_II- --

sion som av fast botten [19]. Säkerhetsgra -~I-kl- ~- "'I- -1--Ll----i--i»- T 111den bör vid denna beräkningsmetod väljas 0,10 I_l_!_I_1,15 gånger större än man med hänsyn till - 7-- :L/-ij-1---
övriga omsHindigheter, såsom provtagnings +-/-- +I-- 71---

I -metod, uppfyllnadens art m. m., bedömt -- -rr-l- -r·l----- 1 Ilämpligt. 0,05 
-ri I I 
[I I I I I 

0.4 ' o; I 0,6 t 0.7 
0,00 0 JHErf. tryckbonks- _:JIbredd ~B Krön bredd •b 1 --l-1 

0 

-"-t _t=f¾,f----·- -
.:iJ. irr.,,:k t9 :.._z 

v i 1 P•f/ n2(iftg's}.U 
3 

rlI l I·,·, I 

Fast botten " I I I I 
Fig. :5. 'l'ryckbanksherälming vid med djupet 

rätlinjigt tilllagande kohesion Hjälpdiagram vid lryckbanksberålming 

Genom anläggandet av tryckbankar ökar de ofrånkomliga sättningarna ytterligare. 
Förstärkningsmetoden är emellertid i regel ekonomisk, emedan fyllnadsmassor 
ofta kan fås för en låg kostnad. En förutsättning för metodens användbarhet 
är dock att erforderligt utrymme sUir till förfogande för tryckbankarna. Detta är 
emellertid inte alltid fallet, speciellt i tättbebyggda samhällen. 

Beräkningens gång: 
I Med hjälp av diagram beräknar man tg rp för sambandet 

To tg• <p 

p+q =2tg:p+l (l) 

Il Med detta värde på tgrp beräknas zma.x• dvs. glidytans största djup, ur diagrammet 
p+q tgrp-2tg'rp 

(2)zmnx = ~ ' 2 (2tg1 ,p +1) 
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III a För =mnx < D b(.'rfiknas Tm för Z=Zmax ur (3) 

(4)samtB = i·c-:J):qqY·=mn,; [{~}-•m (2+ t;•rp)1 
J..,)

4.rm= 4 (ro+ 2 
III b För =max > D bcrälmas tg rp ur tg 'h = p + q (5)

p+q 

med z = zmo.x = D. Med hjälp av dessa nya viirden, som insättes i ckv. (4), 
bcråknas B. 

IV l{ontrollera att z enligt Il och III uppfyller villkoret zmnx ~ (b + B) tg rp (approx.) (6) 

Om så inte skulle vara fallet, löser man del rätta B-Vi'lrdct ur ckvalionssystemct 

(4) 
(5)

{ (6) med likhetstecken, varvid zmax = z 

: 6 Förstärkning genom avvattning 
: 61 Vertikaldränering 

Om en kohesionär jordart, exempelvis lera, utsättes för belastning, ökar trycket 
på vattnet i porerna. Detta vatten strävar att avgå, följande minsta motståndets 
lag. Detta innebär vanligen att vattnet pressas ut uppåt markytan och oftast även 
ned mot genomsläppligare lager under leran. En sådan vattenurpressning tar mycket 
lång tid och är enligt TERZAGHI proportionell mot kvadraten på värdena för slröm
ningsvägen. 
Ett relativt billigt sätt att förkorta den tid, som åtgår för denna typ av sättning, 
är alt vertikaldränera. Detta innebär, alt man sticker ner dräner med vissa mel
lanrum i jordarten ifråga. Dessa drfiner kan utgöras av sand som fylles på i rör, 
vilka slås ner i marken och sedan dras upp, medan sanden stannar kvar. I Sverige 
har även utarbetats ('.n metod att använda pappdriiner [5]. 
Vertikaldräneringen kan användas dels för alt påskynda sättningar, dels för att 
åstadkomma en hållfasthetsökning som erhålles som följd av vattenurpressningen. 
Den effekt som vertikaldränering har framgår av fig. a. Härvid kan uppstå såväl 
primära som sekundära sättningar, se kap. 175. 
Vertikaldränering utföres ofta på sådant sätt att 80 U !)5 % av såttningarna be
räknas ske inom loppet av ett halvt till två år. Fordringarna kan ibland vara 
något mindre, ibland, något större beroende på vilken tid man har till förfo
gande och på vilket byggnadsverk som avses. Om man vill använda sig av den 
hållfasthelsökning, som verlikaldråneringen skänker, bör man dock ta hänsyn till, 
att även en svällning och därmed följande hållfasthetsncdsättning kan inträda, om 
avlastningar sker senare. 1\-Ian bör därför inte förutsätta, att hållfasthetstillväxten 
är högre än vad som motsvarar den minsta permanenta lasten, såvida ej särskilda 
undersökningar utföres beträffande hållfasthetsnedsättningen vid avlastning. Be
räkning av vertikaldränering beskrives i [5] och [6] och framgår även av fig. b. 
Enligt [8] kan en mycket tät dränslagning i vissa fall medföra en sådan omrörning 
och hållfasthetsnedsättning i jorden, att den teoretiskt beräknade tidsvinsten i 
sättningsförloppet uteblir och hållfasthetsölmingen försenas. Anledningen härtill 
kan bl. a. vara, att sanddränerna verkar som pålar, på vilka jorden hänger upp 
sig tills brottlasten uppnås. Sättningsförloppet blir härigenom intermittent och 
fördröjt, emedan medelbelastningen på leran blir mindre. Även slutsättningen kan 
minska på detta sätt. 
I Sverige användes normalt sanddräner med en diameter av 15--20 cm, i lera pla
cerade på ett inbördes avstånd av 1-1,5 m. Kostnaderna för dränslagningen ut
gjorde i slutet av 1950-talet 1 a 2 kr/m drän. I Amerika användes betydligt större 
drändiameter och dränavstånd. 
Vid uppfyllning av områden som vertikaldränerats måste man se till, att på
fyllningen inte sker så snabbt, att rörelser i jorden kan uppstå varigenom drä-
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nerna brytes och avvattningen omöjliggöres. Man kan då få det resultatet att den 
hållfasthetsnedsättning som dränslagningen i och för sig medför genom jordens 
omrörning inte uppväges av den lilla valtenavgång, som kan ha hunnit äga 
rum innan rörelsen inträffat. Sättningsförloppet följes lämpligen med markpeglar 
eller andra anordningar. Vidare bör håll[asthetstillväxten om möjligt kontrolleras 
med jämna mellanrum, exempelvis medelst v ingborr. 

1. Belastas marken utan att några åtgärder 
vidtas, sker sättningarna efter kurvan 0-A 
i fig. a, med det teoretiska asymptotvärdet 
för de primära sättningarna lika medC-C'. 

2. Belastas marken efter vertikaldränering 
sker sättningen snabbare, t. ex. efter 0-B, 
som har samma teoretiska slutvärde. 

3. Påföres även en överlast så att slutsätt
ningen skulle nå G ökar sättningshastig - · -Tid--
heten ytterligare, så att man när punkt C 
uppnåtts skulle kunna ta bort överlasten Fig. :61 a 

Effekten av vertikaldränering och v id det förmodade slutvärdet C--C'. inverkan av sekundära sättningar 
4. I verkligheten får överlasten ligga kvar 

något längre, så att punkten D skall 
uppnås, varefter överlasten tas 
bort med viss svällning som följd 0 
(kurvan D-E). Efter de pri

...:::...;:,_- ::-::;.,.._mära sättningarna (och sväll
ningen) inträder emellertid en '- r...."'-... Tv 

r-._ ,--Aför olika jordarter olika stor, i>. 
långsam s. le sekundär sättning, f\.. ' w-r 

"\(() 1:,"-"'som gör att sättningsförloppet ·(§- ' 
blir 0 - D- En. En liknande ~~-,V~ 

lutning av kurvan C- C' inträf Th'x "\ '~ 
far givetvis också (C- Cn). De r---...1'-
prickade kurvorna D- En och 
C--Cn blir för rimlig tid räta lin

100 
0.004 0,01 0,04 0.10 0,40 1,0 

jer om sättningen avsättes i lin Tidsfaktor, T 
jär och tiden i logaritmisk skala. Fig. :61 b. Beräkning av vertikaldränering 

---Th = radiell, horisontal avvattning till sanddräner för olika värden på n där 

D effektiv diam. hos jordcylindern inom vilken strömning sker 
11 

= d = dränens diameter 

- - -Tv= dubbelsidig vertikal avvattning av lerlager med mäktigheten 2 H 
utan dräner. 

Tidsfaktorn 1' = ~ = ~ där 
H 2mv• H 2 

k = permeabilitetskoefficienten 
mv = kompressibilitetskoefficienten 
ev = konsolideringskoefficienten 

t = tiden 
H = lerlagrets halva tjocklek vid dubbelsidig avvattning utan dräner; vid 

dränering sätts H = D. 

: 62 Elektroosmos 
Med elektroosmos menas i detta sammanhang en avvattning av för vatten relativt 
ogenomträngliga jordarter med hjälp av elektrisk ström. De jordarter, som lämpar 
sig bäst härför, är i stort sett mjäla och finmo. Metoden har fått synnerligen begrän-
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sad tillämpning och torde vara användbar endast om jordlagrcn är homogena. 
Att använda denna metod inom tättbebyggda samhällen är vanskligt med tanke 
på risken för läckströmmar och de skador som dessa kan åstadkomma på kablar 
och ledningar. 
Enligt [71 (vari även ytterligare lilleraturanvisningar 
finnes) användes clektroosmosen om vattengenom
släppligheten är mindre än 10-5 cm/s. Kurvan i fig. 
anger olika värden på den elektroosmotiska effekten 
(e.o.-effekt) jämförd med tyngdkraftens inverkan tö' 
för spänningsfallet E = 1 volt/cm. 

0,1 1.0 to 100
Är vattengenomsläppligheten större fin 10-s cm/s 

Fig. :G2blir effekten, såsom framgår av fig., mycket obe
Elcklroosmosens effekt i olikatydlig. Vid bedömning av k-värden som erhålles vattengenomsli:ipplii:{a jord

på laboratorier måste bl. a. stor hänsyn tas till arter enligt [7J 
packningsgraden. 

: 63 Vakuummetoder 
Vakuummeloden innebär anlingen anordnande av 
undertrycks- eller vakuumbrunnar för att påskynda 
en önskad grundvattensänkning eller nyttjande av 
lufttrycket som yttre belastning för erhållande av 
sättningar. 
Användning av vakuumbrunnar förutsätter att tätning 
mot lufttilUlöde kan ordnas st1som fig. a visar. Enligt 
[71 är metoden lämplig i jordarter med en vattengenom
släpplighet av k = 10-2-10- 0 cm/s, dvs. i stort sett 
jordarter som varken lämpar sig för vanlig grund
vattensänlming eller elektroosmos. 
Enligt [5] har Statens geotekniska institut gjort belast
ningsförsök i samband med verlikaldränering, vanid 
atomosfiirtrycket använts som belastning, i princip 
enligt fig. b. Svårigheten med metoden är att få en 
tillräckligt tät och okänslig, lufttät hinna, som dess
utom måste anslutas fullkomligt tätt mot marken vid 
sidorna. De hinnor som prövats, har varit 

ledning till Atmosfär
vakuumpump tryck 

-r
Tätning ursprun91. 

vattenyta 

Sandfilter 
under 
vakuum 

Pig. : 63 a. Vakuumbrunn 
(enligt TERZAGIII-PECK) 

dels en lämpligt komponerad tixotrop vätska, Ttitande hinna 
som fått tillfälle att bilda en filterhud, dels Gru~skikl: 
plastmattor som sammansvetsats. 

Fig. :63 h:7 Djupstabilisering 
Atmosfärtrycket som belastning 

: 71 lnjektering 1 

Injektering används för följande ändamål: 

a) för att förstärka marken under befintliga fundament; 

b) för att kunna utföra nya byggnadsverk omedelbart intill befintliga utan att 
förorsaka sättningar eller ras; 

c) för att minska läckage eller hindra urspolning av material, t. ex. under dammar 
grundlagda på sand eller sprickrikt berg; 

d) för att möjliggöra framdragandet av tunnlar i sandlager pä. stora djup eller 
under vattendrag. 

1 Avsnitt: 71 utarbetat av gatudirektör FREDRIK SCHi..lTz. 
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: 711 

:712 

: 72 
: 721 

ln]ektering med vattenglas [OJ 
l\lark, som till övervägande del består av fin sand med en vattengenomsläpplighet k, 
som är större än 10-a cm/s, kan stabiliseras genom injektering med vattenglas. 
I allmänhet kan injektering utföras, om ej mer än 10 % av sanden har en korn
storlek < 0,1 111111. Bästa resultatet uppnås vid en kornstorlek mellan 0,1-2 mm. 
Sanden skall vara kvartsrik. 
Under inverkan av elektrolyter, t. ex. saltsyra, utfälles kiselsyra ur vattenglas en
ligt formeln Na2SiO3 + 2HC1 = 2NaCl + H 2SiO3 • 

I praktiken använder man vanligen en utspädd lösning av lrnlciumklorid för att 
åstadkomma utfällningen. Kiselsyran bildar ett gel, som sammankittar sandpartik
larna till en betongliknande massa. Kiselsyregelct stelnar omedelbart och dess 
hållfasthet ökar med tiden. Det påverkas ej av vatten eller kemikalier och under 
normala förhållanden Irnn man uppnå en hållfasthet av 20-30 kgfcm2• Är sanden 
mycket fin eller starkt skiktad, blir hållfastheten vanligen lägre. 
Vid utförande av markinjektion måste man först 
klarlägga sandmaterialets egenskaper genom prov
borrning, siktning och fastställande av vattenge
nomsläpplighet. Sedan slås ett 1" rör med perforerad 
spets ner, och vattenglas pressas med 1-8 at ö. ut ?! 
i omgivande sand på varje 60 cm, som röret slås ner. ==~ ~ "::"'·~, 
När röret nått erforderligt djup, spolas det rent :1 ,, ' ' ' 
med vatten, och sedan pressar man i stället ut klor __·_ J!·/:.:
kalcium på varje 60 cm, när röret åter dras upp. --- 1.•. 
Närmare mark.ytan än 1 m kan injektering ej ut 5pontl\nje'vid: 
föras, enär marken då pressas upp av vätsketrycket. tunnelns ut

förande-';-'"-1:w'llllUAvståndet mellan injektionshålen brukar vara 
60 cm. I 1: .... 

I 1,
Vanligen användes natronvattenglas med spec. 

: s''e-'.;!Ll[.Ll.1;+.;._,,,-
vikt = 38/40 "BC1 samt molförhållandet n = 3,4. ===,+.;, ~ \ 
Se även kap. 146. Klorkalciumlösningen bör nor --;r-.1,_.,,_ lnjektering l 60 cm in
malt innehålla 50 % l{alciumklorid. I genomsnitt terva\\er, \. vattenglo<;, 

då röret scinks ner,åtgår ca 150-200 kg vattenglas per m3 mark samt 2. kalciumklorid då rö·
lika stor mängd fast klorkalcimn. Kostnaden upp t ret dro<;, upp
går till 350--400 kronor per m3 för både arbete och Så betecknad injekt utföres för<;,t 
material. Valtenglasinjektioner användes även för Fig. : 711. i\Iarkinjektcring för
tätning av sprickrikt berg. tunnelbanan i Stoclcholm 

ln]ektering med cement 
Består marken av sand med korn > 1 mm, kan i regel injektion med cement ut
föras. k-värdet bör inte ligga under 10-1 cm/s. Injektionen sker med rör, som kan 
borras ner ända till 50 m i sand. Avstånden mellan rören beror på sandens gradering 
men kan normalt motsvara en injektion per 4-6 m~. önskas stor hållfasthet, får 
man räkna med en injektion per m~. Normalt injektcras i vertikalled på varje 60 cm, 
när röret dras upp. Cementåtgången brukar uppgå till 200-300 kg per m3 injek
terad jord. Erforderligt tryck är normalt 10 at ö., men i vissa fall användes tryck 
upp till 30-50 at ö. Stundom användes cementinjektion i kombination med 
vattenglas. Om marken består av grus eller sten, användes en blandning av cement 
och sand. 
Genom vissa tillsatsmedel kan cementets inträngningsförmåga förbättras i fint 
material. 

Frysning' 
Användning och princip 
För grundläggning av byggnadsverk i vattenförande jord eller vattenförande berg 
har metoder med frysning tillämpats alltsedan 1883, då VON PoETSCH första gången 

I handeln med flytande vattenglas anges dess spec. vikt, mätt i Baumt!. CB6).
' Avsnitt : 72 utarbetat av civilingenjör C.-H. StLFWERBRAND. 
1 
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använde förfarandet. Principen är , att grundvattnet i marken fryses, så att den 
frusna marken förmår uppta uppträdande jordtryck samt täthet mot vatten 
erhålles. Markfrysning utföres genom i marken neddrivna frysrör, i vilka nedkyld 
vätska eller gas cirkulerar. 
Metoden har använts v id 
schakter med stora djup, där 
stålspont ej kunnat använ
das eller där tätning ej på 
annat vis kunnat erhållas. 
Den har också t illämpats 
v id tunneldrivning i jord. 
Förfarandet kan i vissa fal l 
ersätta tryckluftsmetoden. 
Tryckluftsarbeten kan emel
lertid knappast utföras vid 
stör re vattentryck än 35 m. 
Med frysmetoden kan avse
värt större djup nås. I berg Fig. : 721. Tunnelbanebygget i Stockholm.
har man nått ett djup av Tvärsektion av marklager och schakt vid avsnittet 
620 m (Belgien). Centralplan 

: 722 Frysmaskineri 

Frysmaskineriet, som bygger på principen förångning av vätska (ammoniak eller 
kolsyra), kan vara utfört för nedkylning av en köldbärare t. ex. saltlösning (två
kretssystem). Förångning kan också ske direkt i frysrören (enkret ssystem). 
Frysrören består av hopsvetsade stålrör med t ät spets och en diameter av som 
regel 75-140 mm. I frysrör för cirkulerande saltlösning drages t illoppsledningen 
ner genom röret till botten. Utloppsledningen kopplas v id toppen på frysröret. 
Vid kylmaskineri med förångning av kylvätskan direkt vid frysrören får den ned
kylda gasen självcirkulera i frysrören. Dessa frysrör dimensioneras för det högsta 
tryck gasen kan erhålla, vilket vanligen är avsevärt högre än vätsketrycket för 
saltlösning. 
Som regel kan inte frysrören slås ned direkt i marken, utan en förborrning måste 
först utföras. Största krav ställes på noggrannhet vid frysrörens neddrivning, så 
att rätt läge och djup erhålles. Hela frysningen äventyras om en ofrusen Jucka i 
tjälväggen skulle erhållas. 

TVÅKRETSSYSTEM ENKRETSSYSTEM 
Kompressor

Gas..,_-
Högtryck Högtryck 
VätskebeMl\are Vätskebehållare 

Frysrör vari 
förångning sker 

Frysrör 

Fig. : 722 a. Schema för frysanläggning 
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Huvuo
ledningar 250 ~-----------,--------, 

Tryckhållfasthet för, 
I. frusen sand . enligt Alby
'2. ...--:-... . __.,.. ... ...~ .. lngberk (Tunnelbanan.Sthlm)Trälock ingjutet i 200 3. . -,- . .ren is ...:•· . ..Zähringer --t--::.--1asfalt 
4. ren lera ..~.. ... Rogge 

~·rör 5. ....-r:...Y ......T ..... ~ ... ..Heise 
'"'e 
~1501-----+----+--~f'----+-----, 

Tillopp .X 

.;
Avlopp .c. 

.;; 
~ 100 l---+-+c...+---+-7""c=._+---; 
;ö

Mellanrummet fyllos :,: 

med vatten 

Insatsrör 65 mm 
Montelrör 100 mm 

3 
0ol_____,s_· ----1.Lo·,_----1sc.,,,----_2'"0:-::,--_-:c'-zs•c 

Fig, : 722 b Temperatur 
Frysrör med insats a nvänt F ig. :723v id tunnelbanebygget i 
Stockholm Sammanstä llning av tryckh ållfastheter 

: 723 Dimensionering 
Den frusna jordens hållfasthet stiger med fallande temperatur samt är beroende 
av jordartens kornstorlek och vattenhalt. Sålunda har frusen sand avsevärt större 
hållfasthet än frusen lera. För ren is är hållfastheten lägst. 
På fig. visas i diagram en sammanställning av vid olika försök erhållna hållfast
heter. 
Tjälväggen dimensioneras för uppträdande jordtryck med hänsyn till den frusna 
jordens hållfasthet med en efter fö rhållandena avpassad säkerhetsgrad. Praxis 
är, att av tjälväggen medräknas endast avståndet från tjälväggens inre kant till 
centrum frysrör i den yttersta frysrörsringen, den s. k. inre tjälväggen. Anledningen 
härtill är framförallt, att temperaturförloppet i det utanför frysrören liggande 
partiet är mer osäkert och därmed hållfastheten. 
De frusna kärnorna, som till en början bildas kring varje frysrör, växer med tiden 
ihop t ill en tjälvägg. 
Från en plan fryskälla tillväxer tjälväggen enligt formeln 

~ = q· \lt 
~ = tjälväggens avstånd från fryskällan i meter 
t = tiden i timmar 
q = variabel beroende av fryskällans temperatur, marklagrens temperatur och 

beskaffenhet, speciellt vattenhalt. 

Det totala kylbehovet bestämmes av storleken av det nedfrusna jordpartiet och 
förluster genom nedkylning av omgivningen samt förluster i ledningssystem. 
Överslagsvis kan man räkna för nedkylning av omgivningen med ett t illägg på 
50 % samt för fö rluster i ledningssystem ett tillägg på 25 % av det kylbehov, som 
det tj älade partiet kräver. 
Erforderlig medelkyleffekt bestämmes sedan av det totala kylbehovet och den tid 
tjältillväxten tar. 

: 724 Marksättning som följd av jordfrysning 
Efter upptining av frusen lera uppstår sättningar. Detta sammanhänger med det 
sätt på vilket lera fryser. Därvid bildas nämligen rena isskikt omgivna av mer eller 
mindre avvattnad lera. 
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: 8 
: 81 

: 82 

Vid upptining avgår en del av smältvattnet med en konsolidering av leran som 
följd. Laboratoriemässigt har en sättning av 10-15 % uppmätts. Denna stor
leksordning har även konstaterats i praktiken. 

Ytstabilisering1 
[16J 

Bituminös jordstabilisering 
Genom att blanda bitumen (asfalt eller tjära) med jord, kan man öka jordens 
stabilitet och vattenbeständighet. Jorden bör inte innehålla mer än 50 % material, 
som passerar sikt 200 (fri maskvidd 0,074 mm). Om så ändock är fallet, måste grövre 
fraktioner inblandas, innan bindemedlet tillsättes. 
Bindemedlet kan bestå av: 
a) Tjära i form av destillerad stenkolstjära, t. ex. typ RT 3-6 enligt amerikanska 

normer. 
b) As/altemulsioner av speciell typ, som kan blandas med jord utan att brytas vid 

kontakt med jordens fina partiklar. Emulsionen måste ha mycket små asfaltkulor. 
c) Asfaltlösningar, bestftende av asfalt löst i petroleumdestillat av t. ex. typ f!IC 2 

(medelsnabbt hårdnande) eller SC 2 (sakta hårdnande). Asfalthalten i färdig 
beläggning varierar med jordens gradering (t. ex. 3~5 %). 

I de flesta fall utföres stabiliseringen med asfaltlösningar. För att öka vidhäftningen 
hos asfalthinnan, som omsluter jordpartikeln, bör vidhäflningsbefrämjande medel 
tillsättas, t. ex. aminer. Vid användning av asfaltlösning skall vattenhalten i jorden 
hållas vid optimum. 
Vid utförande av stabiliseringen upprives jorden genom en speciell maskin, försedd 
med roterande rivare, varefter bindemedlet påsprutas och inblandas. .!\fassan ut
lägges sedan i ett jämnt skikt till t. ex. 10 cm tjocklek. Lagret komprimeras med 
valsar (fårfotsvalsar, planvalsar eller bilhjulsvältar). 
I färdigkomprimerat skick måste ytan vid trafik skyddas genom ytbehandling 
eller genom påläggandet av ett slitlager av asfaltbetong e. d. 
Bituminös jordstabilisering användes mest som förstärkningslager under asfalt
beli.iggningar på flygfält och vägar, större uppställningsplatser osv. 

Cementstabilisering [13J 
Vanlig jord kan stabiliseras genom tillsats av cement och vatten. Hållfastheten 
hos denna massa blir främst beroende av följande faktorer: 
1. Jordens gradering. Vid mer än 10 % lera minskas hållfastheten snabbt. Bästa 

resultat uppnås vid sand och grus med låg lerhalt. 
2. Cementhalten. Denna bör ligga mellan 6-1'1 %, normalt brukar den uppgå till 

10 %. 
3. JJumushall. Vid hög humushalt nedsättes hållfastheten. I vissa fall kan tillsats 

av klorkalcium neutralisera inverkan av humus. 
4. 1vlassans liilhel och komprimering. Jord- och cementblandning med stor täthet 

och god komprimering får hög hållfasthet. 

Jordens lämplighet och erforderlig cementhalt bestämmes genom främst följande 
undersökningar: 
a) Kornstorlcksfördelning d) Hållfasthet hos cylindrar av stabiliserad jord 
b) Humushalt e) Lämplig cementmängd 
c) Proctorvolymvikt f) Frostbeständighet 

Vid praktiskt utförande upprives och kompletteras eventuellt jorden med felande 
fraktioner. Jorden sönderdelas med tallriksharvar och utjämnas med väghyvlar. 
Cementen fördelas likformigt över ytan med traktordragna pinnharvar. Med harvar 
och plogar blandas jord och cement till en homogen massa. Vattenhalten hos 
massan bestämmes och felande vatten tillsättes med hjälp av tankspridare. När 
halva vattenmängden tillsatts, vändes blandningen och resten av vattnet inblandas. 
Komprimering utföres sedan med fårfotsvält och avslutas med planvält. 

1 Avsnitt :8 utarbetat av gatudirektör F. Scn-C:Tz. 
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Vid mer omfattande arbeten an Hydr, htijdmställning
våndcs numera stora spccial
maskincr, som river upp, blandar 
och komprimerar jorden samti
digt (se fig.). Dessa har en ka
pacitet av 5 000-10000 m2/dag. 
Normal tjocklek hos stabiliserat 
skiktbrukar vara 15-20 cm med 
en cementhalt av 40-70 kg/1112

• Fig. :7•1. Single-pass maskin av tysk tiJIYcrkning, 
Hållfasthet efter sju dygn bör fabrikat Vögele 
vara 20 kg/cm2 • 

Cementstabiliserad jord användes vanligen som underlag för vägar och rullbanor 
på flygfält och ersätter därvid grus- eller makadamlager. Ytan kan inle direkt ut
sättas för trafik utan skyddas Himpligcn med en bituminös beläggning. 
Cementstabilisering har utförts i U.S.A. i mycket stor omfattning. Förfarandet 
anvi.indcs under världskriget främst för våg- och flygfältsbyggen i öknar eller 
terräng med sandig jord. 
I Sverige blir slabilisering av svag mark vanligen billigare genom påförande av 
grus och sand, där dessa malerial kan anskaffas till ski.Higt pris. 

: 83 Stabilisering med hygroskopiska salter, kalk eller harts 
Vissa jordarter, särskilt finkornigt, sandigt material, uppnår vid viss fuktighetshall 
en hög stabilitet. Denna kan hållas relativt konstant genom inblandning av hygro
skopiska salter, t. ex. klorkalcium, klormagnesium eller koksalt. Genom tillsats av 
vissa fina fraktioner kan stabiliteten ytterligare ölrns i jordarter med mindre god 
gradering. 
Stabiliseringen blir dock inte beständig, enår salterna så småningom lakas ur av 
genomträngande vallen. 
Leror kan inte stabiliseras med salter eller bituminösa bindemedel men erhåller 
en avsevärt ökad hållfasthet genom tillsats av sHickt kalle 
Kalk tillsättes antingen i form av pulver, som inblandas med harv eller sprutas 
på leran i form av kalklösning. Den år särskilt lämplig som stahiliseringsmedel vid 
plasticiletsindex (Jp) över 10 och upp till 60. Kalken reducerar hastigt plaslici
tetstalet och reagerar sedan långsamt med jordens mineralbeståndsdelar (s. k. 
puzzolanreak tioner). 
Kalktillsatsen brukar uppgå till 3-4 vildprocent kalkhydrat. 
Vid utförandet nppluckras jorden och kalkmjöll{ med cirka 0,5 kg lrnlkhydrat per 
liter vallen sprides med tankbil och blandas sedan in med jordfräs. Jordens fuklig
helshalt bör regleras till optimal. Jorden profileras sedan med väghyvel och kom
primeras med t. ex. gummiringsvält. För att behålla jordens fuktighet en tid 
påsprutas asfaltemulsion med utspädning 1 : 10 (asfalt: vatten). 
Stabiliseringen kan utföras till 17 cm djup. Ovanpå kan en beläggning utföras. 
Kalkstabilisering liimpar sig särskilt på lösa lerfält för att göra dessa körbara med 
tyngre maskiner eller för att snabbt åstadkomma provisoriska vägar. 
För stabilisering av lera har man även använt tillsats med harts. Denna metod 
har dock inte kommit till användning i större omfattning. 
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