


FÖRORD 

Geotekniska beräkningsprogram är utomordentliga hjälpmedel för noggranna och komplicerade 
beräkningar. Tillförlitligheten i beräkningarna är emellertid helt beroende av att karakteristiska 
ingångsdata för jordens egenskaper används. Dessa egenskaper varierar inom vida gränser beroende på 
jordens mineralsammansättning och bildningssätt. Beräkningsunderlaget måste därför utvärderas mot 
bakgrund av geologisk uppbyggnad samt med avseende på omfattning och kvalitet hos 
undersökningarna på fält och laboratorium. 

I många fall ger enkla överslagsberäkningar erforderligt underlag för dimensionering av 
jordkonstruktioner och konstbyggnaders grundläggning. Överslagsberäkningar bör även användas för 
kontroll av rimligheten i beräkningar utförda med dator. Föreliggande "Handledning för geotekniska 
beräkningar" syftar till att vara en vägledning för elementära geotekniska beräkningar samt att tjäna som 
en introduktion för ny geoteknisk personal inom vägverket. Beräkningar för grundförstärkningar 
behandlas i anvisningar för respektive metod. 

Underlaget för handledningen har utarbetats av statens geotekniska institut. Materialet har sedan 
bearbetats av f.d. överinspektör Bernt Jakobsson samt redigerats av Ture Olofsson, VBB AB. 



.01. 

JORDARTERNAS EGENSKAPER OCH KLASSIFICERING 

.01.1 

INDELNINGSGRUNDER 

Jordarter indelas på olika sätt beroende på olika tillämpningsområden. I BYA 84 indelas de i 
materialgrupper med hänsyn till vägtekniska egenskaper. Med hänsyn till de geotekniska egenskaperna 
indelas jordarterna i följande huvudgrupper: 

friktionsjordarter  
kohesionsjord 
silt och blandkorniga jordarter (mellanjordarter). 

Den sistnämnda gruppen utgör en övergångsform mellan friktions- och kohesionsjordarterna. Skillnaden 
mellan grupperna ligger främst i storlek och mineralsammansättning hos de korn eller partiklar varav 
jorden är uppbyggd. Dessa har avgörande betydelse för jords vattenbindningsförmåga. 

I en friktionsjordart är praktiskt taget alla korn större än 0,06 mm, vilken kornstorlek utgör gräns mellan 
finsand och grovsiltfraktionerna (grovmo - och finmofraktionerna) , d v s en friktionsjordart kan bestå av 
sand, grus, sten eller block eller en blandning av dessa. Det utmärkande för en friktionsjordart är att de 
enskilda kornen har direkt kontakt med varandra utan någon mellanliggande vattenhinna. Härigenom blir 
den skjuvspänning som kan upptas i en yta, d v s skjuvhållfastheten, direkt proportionell mot 
normalspänningen mot ytan och mot friktionskoefficienten = tangenten för friktionsvinkeln. 

En kohesionsjordart består till stor del av mycket små partiklar av mineral med stor vattenbindande 
förmåga. 

Partiklarna i en kohesionsjordart har ej direkt kontakt med varandra utan de skiljs åt aven mer eller 
mindre hårt bunden vattenhinna. Skjuvhållfastheten beror till stor del på attraktionskrafter mellan 
partiklarna. Ett ökat yttre tryck ökar ej omedelbart skjuvhållfastheten. Skjuvhållfastheten tillväxer i takt 
med att vattnet pressas ut ur jorden så att avståndet mellan jordpartiklarna minskar. Utpressningen tar 
mycket lång tid på grund av jordartens motstånd mot vattenströmning. Vid normala stabilitetsproblem 
kan man därför icke ta hänsyn till en med tiden långsamt ökande skjuvhållfasthet. Man räknar med att 
skjuvhållfastheten sålunda är oberoende av normalspänningen. Detta behandlas något mera utförligt i 
avsnitt .01.6 Skjuvhållfasthet och friktionsvinkel. 

Mellanjordarter har större permeabilitet än kohesionsjordarter. Detta innebär att man vid 
stabilitetsproblem relativt snabbt efter en belastnings påförande kan tillgodoräkna sig en viss ökning av 
skjuvhållfastheten. 

Till mellanjordarter räknas silt även benämnd finmo och mjäla. 



Jordarterna indelas i fraktioner med avseende på kornstorleken. Den tidigare fraktionsindelningen enligt 
Atterberg, som används av geologer, har ersatts aven ny enligt Byggforskningsrådet: "Jordarternas 
indelning och benämning. Geotekniska laboratorieanvisningar del 2, 1984". I de båda systemen benämns 
vissa fraktioner på olika sätt, nämligen 

Fraktion   Byggforskningsrådet   Atterberg

0,002 -0,02 mm  Fin- och mellansilt   Mjäla 
0,02  -0,06 "  Grovsilt    Finmo 
0,06 -0,2  "   Finsand    Grovmo 
20  -60   Grovgrus    Sten 

Torv indelas i förhållande till förmultningsgraden i tre grupper enligt von Posts skala 

Benämning     Grupp enligt von Post

Lågförmultnad torv (filttorv)    Hl - H4 
Mellantorv     H5 - H7 
Högförmultnad torv (dytorv)   H8 – Hl0 

.01.2 

POROSITET, PORTAL OCH DENSITET 

En jordart består av partiklar eller korn av varierande form och storlek, vilka bildar jordartens fasta fas. 
Resten av jordvolymen utgörs av hålrum mellan de enskilda kornen, benämnd porvolym. Porerna kan 
vara helt eller delvis vattenfyllda. 

Fig 1.1 Principskiss över jords uppbyggnad 

Halten av porer anges vanligen genom porositeten n, som är den totala porvolymen i procent av 
totalvolymen 

100
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Utomlands anges andelen porer med portalet e, som förhållandet mellan porvolym och och den fasta 
fasens volym 

Vp-V
Vpe

            

Mellan e och n råder följande samband 

n
ne

1

I tabellen nedan anges vanliga vården på n och e för några jordarter. 

Ensgraderade jordarter och jordarter med flata korn har högre porositet än månggraderade och kompakta 
korn.

Värdet på portalet e i förhållande till portalet emax vid lös lagring av en jordart och portalet emin vid fast 
lagring ger jordens lagringstäthet ID (Bygg G 04:2). 

Densitet  kan vara av olika slag. Man skiljer bl a på skrymdensitet, kompaktdensitet och skenbar 
densitet under vatten. Med enbart benämningen densitet avses jordens skrymdensitet. Vanliga värden på 
jordarternas densitet anges i Bygg, tabell G 04:21 b . Några värden på densiteten hos fyllningsmaterial 
att användas vid stabilitets- och sättningsberäkningar ges i tabellen nedan. I stället för densitet brukar 
man vid beräkningar använda tunghet Y= g·  där g vanligen sätts till 10 m/s2

Tungheten  uttrycks normalt i sorten kN/m3.



.01.3 

KORNFÖRDELNING 

Kornfördelningen anger vilka kornstorlekar som förekommer i en jordart och halten av dessa. dvs 
fördelningen av de olika kornstorlekarna. Denna fördelning redovisas i en kornkurva (fig 1.1). 

Fig 1.2 Redovisning av kornfördelning 

Kornkurvan ger bl a upplysning om graderingen. Genom kurvan kan man i regel skilja moränerna med 
sin flacka kurva och därmed höga värde på graderingstalet från de sedimenterade jordarterna med 
brantare kornkurva. Graderingstalet Cu = d60/d10 anger kornkurvans lutning. Man skiljer på tre 
karakteristiska graderingar enligt Geotekniska laboratorieanvisningar, del 2 



Benämning  
d
d

UC
10

60

Ensgraderad    < 5  
Mellangraderad   5 - 15 
Månggraderad   > 5 

.01.4 

VATTENKVOT OCH KONSISTENSGRÄNSER 

Vattenkvoten anger det i en jordart ingående vattnet i viktprocent av den torra massan. Den används för 
alla jordarter men har störst betydelse i fråga om kohesionsjordarter. Vattenkvoten är ett karakteristiskt 
värde på en jordarts beteende och bör därför alltid bestämmas. Organiskt material i en jordart ger 
normalt högre vattenkvot än om jordarten är oorganisk. 

Vattenmättnadsgraden, Sr anger hur stor andel av jordartens porvolym som är fylld med vatten. 

De viktigaste konsistensgränserna (G 04:21) är 

flytgränsen wL anger vattenkvoten i övergången mellan plastisk och flytande (strängt taget halvflytande) 
konsistens och 

plasticitetsgränsen wp anger vattenkvoten i övergången mellan plastisk och icke plastisk (halvfast) 
konsistens. 

Man bör observera, att man härvid avser jordens konsistens i omrört tillstånd. 

Flytgränsen bestäms på två olika sätt, nämligen dels med Casagrandes flytgränsapparat, dels med den 
svenska konapparaten (Bygg G 10:1). I stort sett erhålls samma resultat vid de båda bestämningssätten, 
men bestämningsmetoden bör anges. Den med Casagrandes apparat bestämda flytgränsen benämns då 
stötflytgräns och den med konapparaten bestämda flytgränsen konflytgräns.

Värdet på vattenkvoten hos kohesionsjordarter i förhållande till konsistensgränserna ger viktiga 
upplysningar om jordarternas egenskaper. Detta berörs nedan under 01.6 Skjuvhållfasthet och .01.7 
Deformationsegenskaper. Kohesionsjord klassificeras därför med ledning av såväl kornfördelning som 
vattenkvot och konsistensgränser. 

01.4.1 Beräkningsexempel 

Uppgift: Beräkna porositet, n, portal, e och vattenmättnadsgrad, Sr för ett jordprov med följande värden: 

Skrymdensitet    = 1,7 t/m3 
Kompaktdensitet    = 2,7 t/m3 
Vattenkvot   w = 30 % 



Lösning:  Antag fasta fasens volym, Vs 0 1,0 m3   
 Då är dess massa ms = 2,7 t 

             

 Vätskefasens massa,  tmwm sw 81,07,23,0
100

           
   
                     och vätskefasens volym, Vw = 0,81 m3

Då gasen är viktlös blir: 

Totala massan, m = ms + mw = 2,7 + 0,81 = 3,51 t 

 m 3,51    

Totala volymen,  306,2
7,1
51,3 m

p
mv

Gasfasens volym, Vg = V - Vs - Vw = 2.06 - 1,0 - 0,81 = 0,25 m3



.01.5 

PERMEABILITET OCH KAPILLARITET 

Permeabiliteten k (Bygg G 03:53), även kallad vattengenomtränglighet, kan definieras som porvattnets 
strömningshastighet (räknad på jordens hela tvärsnitt) när tryckgradienten i är = l. Om tryckgradienten 
uttrycks som tryckfallet 6h på sträckan61 och sålunda blir ett obenämnt tal, får k samma sort som 
strömningshastigheten v, d v s m/s. 

Fig 1:3 Principskiss visande DARCYS LAG 

Ungefärliga värden på permeabiliteten ges i följande tabell (i huvudsak enligt Byggforskningens 
informationsblad B7:1972). 

I sediment är permeabiliteten normalt betydligt större i horisontalled, kH, än i vertikalled, kv på grund av 
partiklarnas orientering. I ensgraderad sand bör man räkna med kH/kV , 4. Detta förhållande kan ofta 
uppgå till 10. 



Permeabiliteten i organiska jordarter varierar i stor utsträckning med humifieringsgraden samt med den 
belastning för vilken jorden är konsoliderad. En dubblering av belastningen kan medföra att 
permeabiliteten minskas till en tiondel i torv och till en fjärdedel i dy och gyttja. De i tabellen ovan an-
givna värdena får anses motsvara i huvudsak obelastad jord. 

Kapillaritet eller kapillär stighöjd (Bygg G 04:32) brukar definieras som den höjd över grundvattenytan 
till vilken en jordart kan suga upp vatten med full mättnad. Viss mängd 
vatten förekommer normalt även över nämnda gräns, och kapillariteten benämns därför ibland för 
förtydligande undre kapillär stighöjd.

Kapillariteten ökar med minskande kornstorlek och med ökande lagringstäthet. Den har betydelse bl a 
vid bedömning av dränerings- och tjälfrågor. 

Överslagsvärden för kapillariteten ges i följande tabell (utdrag ur Bygg Tabell G 04:32) 

Lös lagring i tabellen kan anses motsvara ungefär normal naturlig lagring, medan fast lagring kan anses 
innebära ett övre gränsvärde som jordarterna når vid hård packning i fält eller på laboratorium. 

.01.6 

SKJUVHÅLLFASTHET OCH FRIKTIONSVINKEL 

.01.6.1 

Allmänt 

Skjuvhållfastheten är den största skjuvspänning som kan upptas i en yta. Skjuvhållfastheten är därför 
avgörande för jordens bärförmåga, stabiliteten i ett terrängavsnitt samt storleken av jordtrycket, när en 
konstruktion medger så stor rörelse att aktivt respektive passivt jordtryck utbildas. 

För en friktionsjordart blir den största möjliga skjuvspänningen direkt proportionell mot 
normalspänningen mot ytan och mot tangenten för friktionsvinkeln. För en friktionsjord anges därför - 
istället för skjuvhållfasthet - värdet på friktionsvinkeln. 

I fråga om kohesionsjordarter skiljer man på odränerade och dränerade förhållanden. De vanligaste 
stabilitetsproblemen består i att man ökar belastningen, t ex genom uppfyllning av en vägbank. 
Spänningen i jordlagren ökar då, men till en början ändras härigenom ej effektivspänningen, = den 



spänning som överförs mellan jordpartiklarna. Den ökade spänningen upptas genom ett ökat tryck i 
porvattnet, u = portryck. Härigenom uppkommer en tryckgradient i porvattnet med en därav följande 
långsam utpressning av porvatten, vilket innebär att volymen minskar (sättning, avsnitt 01.7) och 
skjuvhållfastbeten ökar. Stabiliteten är sålunda sämst genast efter lastens påförande och man beräknar 
därför den sk korttidsstabiliteten med utgång från odränerad skjuvhållfasthet fu, även betecknad cu.
Beräkning med användning av den odränerade skjuvhållfastheten brukar benämnas totalspänningsanalys 
eller c- analys.

Nu förekommer emellertid fall, när stabiliteten försämras med tiden, så att man måste räkna med 
långtidsstabiliteten såsom varande farligast. Detta gäller vid överkonsoliderade jordarter, d v s jorden har 
tidigare konsoliderats för en högre spänning än som råder i det aktuella fallet. Jorden är vad man kallar 
dilatant, vilket innebär att den har en tendens att svälla, när den utsätts för en vinkeldeformation, d v s 
för en skjuvspänning. Men svällningen kan ej ske ögonblickligen, ty härför fordras uppsugning av 
porvatten, vilket tar lång tid. Till en början uppkommer därför ett undertryck i porvattnet, och allt efter 
som detta undertryck utjämnas, så sväller jorden och skjuvhållfastheten sjunker. 

För kohesionsjord ger en jämförelse mellan dess flytgräns och vattenkvot en antydan om jorden är 
överkonsoliderad. Ju högre flytgränsen är i förhållande till vattenkvoten, desto större är 
överkonsolideringsgraden. En säkrare upplysning ger dock en jämförelse mellan 
förkonsolideringsspänningen (som behandlas i avsnitt 01.7) och rådande effektivspänning i jorden, 
beräknad med ledning av jordens densitet och grundvattennivå. Ju högre förkonsolideringsspänningen är 
i förhållande till effektiv spänningen, desto högre är överkonsolideringsgraden. 

För beräkning av långtidsstabiliteten använder man den dränerade skjuvhållfastheten 

Td = c + ' tan Ø 

där c är en konstant benämnd kohesion och jordens friktionsvinkel samt ' enligt ovan den effektiva 
normalspänningen mot glidytan (brottytan). Stabilitetsberäkning med användning av dränerad 
skjuvhållfasthet brukar benämnas effektivspänningsanalys eller c -analys. Värdena c och Ø benämns ofta 
hållfasthetsparametrar. 

.01.6.2 

Friktionsjord 

Som anförts under 01.6.1 har skjuvhållfastheten ej något konstant värde i fråga om friktionsjordarter 
utan friktionsvinkeln blir den materialegenskap som är av betydelse vid stabilitetsproblem. Den kan 
bestämmas med triaxiella försök eller direkta skjuvförsök (Bygg G 10:1). För grövre material fordras 
givetvis mycket stora apparater. Med ledning av sonderingsmotståndet kan friktionsvinkeln i sand 
bedömas ur nedanstående tabell. I första hand används resultat av spetstrycksondering. När endast 
resultat av vikt- eller hejarsondering föreligger väljs det ogynnsammaste värdet. 



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

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

Friktionsvinkeln är emellertid ej endast en materialegenskap utan den beror även på spänningsnivån i 
materialet. När effektivspänningen ökar avtar nämligen friktionsvinkeln. Fig 1:4 visar hur 
friktionsvinkeln i stenfyllning beror på bergart, packningsgrad och spänningsnivå. Detta samband är 
särskilt betydelsefullt vid dimensionering av grundplattor på packad fyllning av sprängsten. Till hårda 
bergarter räknas granit och gnejs och till lösa bergarter sandsten, kalksten och skiffer. 

Fig 1:4 

01.6.3

Kohesionsjord 

Den odränerade skjuvhållfastheten fu = Cu bestäms antingen på laboratorium för upptagna ostörda 



prover medelst konförsök eller tryckförsök (Bygg G 10:1) eller i fält medelst vingsondering. I skiktade 
jordarter kan provernas hållfasthet ändras genom att den finkorniga massan suger vatten från de grövre 
skikten. I sådana fall kan säkrare resultat erhållas, om konförsök utförs på provtagningsplatsen 
omedelbart efter provtagningen. 

Särskild uppmärksamhet måste ägnas jordarter med hög flytgräns, vilket i regel innebär inblandning av 
organiskt material. Även sulfidinblandning medför hög flytgräns och samtidigt svartfärgning av jorden. 
Denna jordartstyp är mest vanlig i Norrlands kusttrakter, där den benämns svartmocka. 

I en jordart med hög flytgräns wL utvecklas ett skjuvbrott ej så snabbt som vid lägre flytgräns, och en 
sådan jordart kan därigenom motstå en högre skjuvspänning än skjuvhållfastheten under den korta tid, 
som en hållfasthetsprovning tar. 

Hållfasthetsvärden v, k bestämda med vingsond respektive fallkon bör därför korrigeras med en 
korrektionsfaktor ,

fu =  · v, k

Statens geotekniska institut rekommenderar i publikationen "Information 3, Utvärdering av 
skjuvhållfasthet i kohesionsjord", 1984 korrektionsfaktorn 

5,0)0,43( 45,0

LW

som ersätter tidigare använda faktorer. 

För de rent organiska jordarterna dy, gyttja och dy torv används vanligen korrektionsfaktorn 0,5 även när 
flytgränsen överstiger 200, beroende på att forskningen ännu ej omfattar sådan jord. 

Fig 1.5 
Korrektionsfaktor för hållfasthetsvärden bestämda med vingsond respektive fallkon. 

För filttorv finns ingen vedertagen metod att bestämma skjuvhållfastheten. Filtigheten har betydelse för 
torvens sammanhållning. Torv med låg förmultningsgrad har bättre sammanhållning än en med hög 
förmultningsgrad. 

Sensitiviteten, St anger förhållandet mellan odränerade skjuvhållfastheten i ostört och helt omrört 
tillstånd. Bestämningen bör helst göras med konförsök. Sensitiviteten är ett mått på kohesionsjordartens 
känslighet för störning. Ju högre sensitiviteten är desto större är risken för snabba, bakåtgripande skred. 

Kvicklera är en lera med St 50 och med en odränerad skjuvhållfasthet i omrört tillstånd som är mindre 
än 0,4 kPa. I kvickleror är vattenkvoten betydligt större än flytgränsen. Observera att organiska leror 
vanligen har normal sensitivitet trots att vattenkvoten brukar vara större än flytgränsen. 

Den dränerade skjuvhållfastheten - vilken enligt 01.6.1 används när effektivspänningen och därmed 



hållfastheten kan sjunka med tiden - bestäms genom direkta skjuvförsök eller genom treaxliga försök. 
Värdena på kohesionen c (ofta betecknad c') och friktionsvinkeln Ø (ofta betecknad Ø ') varierar med typ 
av kohesionsjord. För moränlera sätts dock vanligen c = 0, medan Ø kan variera mellan 25° och 35°. 

.01.7 

DEFORMATIONSEGENSKAPER 

.01.7.1 

Allmänt och definitioner

Liksom andra material deformeras jord när belastningen på den ändras. Deformationerna i jord är alltid 
betydligt större än för byggnadsmaterial såsom trä, betong och stål. Jords deformationsegenskaper är 
jämte dess hållfasthetsegenskaper avgörande vid val av grundläggningssätt för broar och byggnadsverk. 

Deformationerna indelas vanligen i: 

Skjuvdeformationer formändring orsakad av hög skjuvspänning i förhållande till brott-
hållfastheten 

Momentana deformationer formändring med eller utan volymändring i samband med laständring 

Tidsbundna deformationer a) volymminskning orsakad av konsolidering för en ökad belastning, 
primär konsolidering 

b) volymminskning till följd av krypning, sekundär konsolidering 

Skjuvdeformationerna bestäms av hur stor säkerheten är mot brott. Vid grundläggning av 
konstbyggnader med platta undviks skadliga skjuvdeformationer genom val av tillräckligt hög 
säkerhetsfaktor mot brott. 

Storleken av de momentana och tidsbundna slutdeformationerna beror på vilka belastningar jorden varit 
utsatt för tidigare. Om jorden konsoliderats för högre vertikalspänning, 'c än den rådande vertikala 
effektivspänningen 'o, är jorden överkonsoliderad. Om däremot 'c och 'o är ungefär lika är jorden nor-
malkonsoliderad. Om 'o är större än 'c är jorden underkonsoliderad vilket innebär att konsolidering 
pågår. 'c benämns förkonsolideringsspänning och förhållandet 'c / 'o överkonsolideringskvot, OCR. 
Med utgångspunkt från värdet på överkonsolideringskvoten, OCR klassificeras jordens 
konsolideringsgrad påföljande sätt enligt Geotekniska laboratorieanvisningar, del 2: 



Storleken av de sättningar som uppkommer när en markyta belastas beror på om belastningen kommer 
att överstiga förkonsolideringsspänningen. Om belastningen ej överskrider den tidigare största 
belastningen, blir sättningarna förhållandevis små och i stort sett av elastisk natur. Överstiger däremot 
belastningen förkonsolideringsspänningen blir sättningarna avsevärt större och av plastisk natur. 
Kännedom om förkonsolideringsspänningen är därför mycket viktig för beräkning av uppkommande 
sättningar. För kohesionsjord och mellanjordarter bestäms förkonsolideringsspänningen på laboratorium 
genom kompressionsförsök på ostörda prover. För friktionsjord bestäms deformationsegenskaperna 
säkrast genom fältförsök såsom provbelastningar, sonderingar eller pressometermätningar. 
Deformationsegenskaper i jord anges med moduler utvärderade ur resultat från kompressionsförsök, 
triaxialförsök eller fältförsök. 

Trots att jord ej har något rätlinjigt samband mellan spänning och deformation, frånsett inom små 
lastintervall, kommer elasticitetsmodulen E till användning vid beräkning av sättningar främst i 
friktionsjord och överkonsoliderad lera. Därvid avgränsas last intervallen genom indelning av jorden i 
skikt och beräkning med representativa E-moduler för varje skikt. 

E-modulen bestäms genom enaxiell belastning vid oförhindrad sidodeformation. Samtidigt kan 
kontraktionstalet  bestämmas med figurens beteckningar erhålls: 

v

vE  och 
V

H
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Ev



Kompressionsmodulen M kan sägas motsvara elasticitetsmodulen vid förhindrad sidoutvidgning. Om en 
ökning av den vertikala spänningen  orsakar den relativa kompressionen E blir alltså 

M

M kan användas för beräkning av sättningar i kohesionsjord oberoende av värdet på ' , således även för 
överkonsoliderad jord. M är dock ej konstant utan varierar med ' (avsnitt 01.7.3). Om jorden antas ha 
kontraktionstalet v erhålls följande samband. 

)21)(1(
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I Sverige har det varit vanligt att ange kompressionen vid ödometerförsök med kompressionsindex E2 .
Kurvan över kompressionen som funktion av normalspänningen 'c logaritmisk skala blir i stort sett en 
rät linje när a' är större än förkonsolideringsspänningen oe. Man får då samma kompression för varje 
fördubbling av effektivspänningen, fig 1:8. 

Fig 1:8 
Bestämning av kompressionsindex, E2

Tryckfördelningen under en bottenplatta beräknas under antagandet att jorden är elastisk och att 



grundtrycket,  , är direkt proportionell mot sättningen y i varje punkt (Bygg G 12:31) således 

 = kv · Y 

Proportionalitetskonstanten kv, som kallas bäddmodul, är en funktion av plattans storlek, form och E-
modul samt jordens E-modul och kontraktionstal (Bygg A24:39) 

För beräkning av tidsförloppet vid sättningar i kohesionsjord använder man en storhet benämnd 
konsolideringskoefficient betecknad cv. Den har sorten m2/s och beräknas enligt 

w
v

MkC

där

 k = permabiliteten i m/s 
    w  = vattnets tunghet i kN/m3(=10)
 M = kompressionsrnodulen i kPa 

Normalt beräknas emellertid Cv ej på detta sätt utan erhålls i stället ur tidskurvorna för 
kompressionsförsök såsom anges under avsnitt .01.7.3. 

01.7.2

Friktionsjord 

De materialegenskaper som är av intresse i fråga om friktionsjord är främst E- modulen för beräkning av 
sättningar och bäddmodulen kv för beräkning av tryckfördelning under plattor, medan 
kompressionsmodulen M mera sällan används. 

Som överslagsvärden på E-modulen kan följande värden antagas 

lös sand  15 MPa  fast sand  60 MPa 
löst grus 20 ”   fast grus  100 ” 

För kontraktionstalet kan antagas värdet 1/3. 

Då det ej är möjligt att ta prover med bibehållen ostörd struktur i friktionsjord är kompressionsförsök på 
sådana prover vanligast för forskningsändamål. För grovkornig jord erfordras därvid kompressometrar 
med tillräckligt stora dimensioner. Utvärderingen av sättningar i friktionsjord bör baseras på fältförsök, 
såsom mätning med pressometer eller med ledning av sonderingsmotståndet. 

.01.7.3 

Kohesionsjord 

Deformationsegenskaperna hos kohesionsjordarter bestäms på laboratorium genom försök med upptagna 



ostörda prover i ödometer. Ödometerförsök utförs numera vanligen med konstant deformationshastighet 
(CRS). Under försöket registreras kontinuerligt tid last, deformation och porvattentryck i provets 
undersida. Mätvärdena registreras automatiskt, databeräknas och uppritas så att kontinuerliga kurvor 
över kompressibilitet och konsolideringskoefficient erhålls. Försöket genomförs på l à 2 dygn. Kurvorna 
uppritas i linjär skala. Förkonsolideringsspänningen, ´c, utvärderas ur ödometerkurvan (Bygg Gl0:l). 
Ödometerkurvans läge bestäms av deformationshastigheten. Kurvorna för -E och M justeras därför 
enligt figur ur Bygg Gl0:l på följande sätt: 

1. ´c utvärderas ur ödometerkurvan. En likbent triangel 
 konstrueras mellan de utdragna räta linjerna på vardera 
 sidan om kurvans krökning. 

2. Ödometerkurvan parallellförflyttas sträckan c. 

3. Kompressionsmodulen ML för jungfrukurvans räta del och 
spänningen ´L vid vilken den räta delen övergår i en krökt 
del utvärderas. 

Sättningar beräknas med de enligt figur 1:10 utvärderade 
värdena på kompressionsmodulen: 

För  0 < ´ < ´c   är M konstant och = Mo

´c < ´ < ´L är M konstant och = ML

´L < ´ är M = ML + M´ ( ´- ´L)

Fig 1:10 Utvärderad kompressionsmodul 

Kompressionsförsök utförs även genom stegvis belastning av provet. Varje laststeg får verka i 24 timmar 
och lasten fördubblas för varje laststeg. För varje laststeg uppritas den relativa kompressionen som 
funktion av tiden. Ur dessa kurvor beräknas konsolideringskoefficient och den primära sättningens 
slutvärde. Slutvärdena på den relativa kompressionen i linjär skala uppritas som funktion av 



belastningen i logaritmisk skala, figur 1:8. Ur denna ödometerkurva utvärderas förkon-
solideringsspänning och kompressionsindex (Bygg GlO:l). 

För beräkning av momentana sättningar kan följande värden på E-modulen användas: 

Normalkonsoliderad lera: E = 150 · fu
Överkonsoliderad lera: E = 250 á 500 · fu

.01.8 

BÄDDMODULEN FÖR PÅLAR I LERA 

En påle i jord kan - trots sin slankhet - uppbära en betydande last tack vare det sidotryck som jorden 
utövar mot pålen. Detta sidotryck är en funktion av pålens utböjning för sin last samt av pålens bredd 
eller diameter och jordens skjuvhållfasthet. Sidotrycket uttryckt som produkten av bäddmodulen, k och 
pålens bredd, d är direkt proportionellt mot jordens odränerade skjuvhållfasthet, fu. Knäcklasten för 
slanka pålar i lös kohesionsjord beräknas med följande värden på k · d. 

     Påle av betong eller trä  Påle av stål 
Korttidsbelastning    40 · fu     20 · fu

Långtidsbelastning   10 · fu     9 · fu

För grova pålar, t ex grävpålar gäller högre värden på k · d, se Pålkommesionens rapport 58, 
Grävpålanvisningar. 

I överkonsoliderad jord kan de ovan angivna värdena väljas högre. I fast jord kan värdena fördubblas. 



.02. 

STABILITET 

.02.1 

ANALYSMETODER 

Med stabilitet avses inom geotekniken det jämviktsförhållande, som råder i jorden mellan mothållande 
och pådrivande krafter inom ett avsnitt som är utsatt för en spänning av något slag. Spänningar orsakas 
av t ex en last på markytan och/eller av en lutande markyta såsom vid en naturlig slänt eller en skär-
ningsslänt. 

Stabiliteten undersöks genom en stabilitetsberäkning. Därvid bestämmer man säkerhetsfaktorn mot brott 
såsom förhållandet mellan den största skjuvspänning som jorden kan uppta utefter en glidyta och den 
skjuvspänning som belastningen orsakar utefter samma glidyta. Man måste därvid uppsöka den 
farligaste glidytan vilken ger det lägsta värdet på säkerhetsfaktorn. Olika typer av glidytor behandlas 
nedan under avsnitt .02.3. 

Stabilitetsproblem förekommer även vid beräkning av jordtryck när det gäller minsta möjliga (aktiva) 
och största möjliga (passiva) jordtrycket. Enär jordtrycket dock ofta bestäms av förekommande 
deformationer (elastiska förhållanden) och därför får anses utgöra ett specialproblem, så behandlas 
jordtryck i ett särskilt kapitel (kap .04). 

Man skiljer på tre olika typer av stabilitetsanalys, nämligen 

1.  c-analys 
2. -analys
3. c -analys 

c- analys som är den vanligaste vid kohesionsjord baseras på den odränerade skjuvhållfastheten (avsnitt 
.01.6.1 och .01.6.3). Denna metod används normalt vid stabilitetsberäkning av t ex en vägbank på 
lerterräng samt även för tillfälliga schakter och slänter i kohesionsjord. Genom metoden bestämmer man 
korttidsstabiliteten (avsnitt .01.6.1). 

- analys innebär att skjuvhållfastheten sätts direkt proportionell mot tangenten för friktionsvinkeln. 
Denna metod används, när jorden består av friktionsjordarter och moräner med så låg lerhalt att 
kohesionsandelen i skjuvhållfastheten försummas. 

c - analys används för kontroll av långtidsstabiliteten (avsnitt.01.6.1) hos skärningsslänter och 
naturliga slänter. Om jorden består av normalkonsoliderad lera (avsnitt .01.7.1) kan dock 
långtidsstabiliteten hos slänter erfarenhetsmässigt nöjaktigt bedömas genom c- analys. 



.02.2 

SÄKERHETSFAKTORER 

.02.2.1 

Allmänt 

Vid stabilitetsberäkningar läggs säkerheten mot brott på jordens skjuvhållfasthet. Det innebär att 
skjuvspänningen får uppgå till högst ett tillåtet värde till enligt 

analysc
c

fu
till F

analys 'tan'1
Ftill

c analys
c

till F
c tan''

cF är säkerhetsfaktorn med avseende på kohesionen 
F är säkerhetsfaktorn med avseende på friktionsvinkeln 

cF är säkerhetsfaktorn med avseende på dränerade hållfastheten. 

Såsom ovan anförts gäller det här anförda sättet att räkna säkerhet enbart stabilitetsberäkningar. I fråga 
om spontberäkning används ett något annorlunda sätt (se kap 5). 

.02.2.2 

Val av säkerhetsfaktorer 

Geotekniska stabilitetsberäkningar baseras på storheter såsom yttre laster, markytans topografi samt 
resultat från geotekniska undersökningar på fält och laboratorium. De geotekniska egenskaperna hos jord 
är resultatet av dess bildnings sätt och sammansättning samt de krafter den utsatts för under sin historia. 
Jord är således ej något homogent material och dess egenskaper är inga materialkonstanter. Även ett till 
synes homogent jordlager har en spridning i egenskaperna i olika grad. Resultatet av undersökningarna 
påverkas dessutom av hur proverna tagits, i vilken grad dessa störts vid tagningen och hur mätvärdena 
bestämts. Ingångsvärdena till en stabilitetsberäkning baseras därför på värden utvärderade med hänsyn 
till undersökningarnas omfattning och noggrannhet samt den geologiska uppbyggnaden. Eftersom 
tillförlitligheten hos en stabilitets beräkning helt beror på att realistiska ingångsvärden används, är 
analysen av dessa mycket viktig. Under förutsättning att godtagbara ingångsvärden föreligger 
rekommenderas följande säkerhetsfaktorer. 



        'cF cF    F
Vid beräkning av stabiliteten för tillfälliga    1,3    1,2 
(dvs i tiden kortvariga) slänter, skärningar 
 och bankar 

Vid beräkning av stabiliteten för permanenta   1,5    1,3 
slänter, skärningar och bankar samt vidare 
i fråga om tillfälliga skärningar och bankar  
där risk för personskada föreligger 

Vid beräkning av tillåten last på plattor   2,2    1,5 

Säkerhetsfaktorn cF  = 2,2 vid grundläggning med platta på lera gäller för kPac
fu 20 och w 60. Vid 

lägre skjuvhållfasthet än 20 kPa eller högre flytgräns än 60 bör en högre säkerhetsfaktor väljas för att 
skjuvdeformationer skall undvikas. I sådana fall väljs säkerhetsfaktorn enligt figur 2.1

Figur 2.1 cF  som funktion av fu  och Lw

Lerans torrskorpa har till följd av uttorkning, tjälning och vittring högre skjuvhållfasthet än leran 
därunder. Samtidigt kan den innehålla torksprickor i olika omfattning på grund av sprickorna bör den 
högre skjuvhållfastheten i torrskorpan vid stabilitetsberäkningar räknas som en extra säkerhet. Skjuv-
hållfastheten bör därvid ej inräknas med högre värde än 30 kPa vid beräkning av stabiliteten för bankar 
och temporära schakter. 

.02.3 

OLIKA TYPER AV GLIDYTOR 

.02.2.1 

Plana glidytor



Plana glidytor används framför allt vid beräkning av jordtryck samt i kombination med andra typer av 
glidytor. I det speciella fallet med en lång slänt i förhållande till jordlagrens mäktighet kan brott 
uppkomma längs plana glidytor parallella med markytan. Brottet inträffar antingen utmed fasta bottnen 
eller i svagare skikt över denna. 

Figur 2.2 Slänt med stor längd i lutningsriktningen 

Om slänten är mer än ca 50 gånger längre än glidytans djup, kan inverkan av jordtrycken i ändytorna - 
PA respektive Pp - försummas. Med grundvattenytan parallell med markytan och beteckningar enligt 
figur 2.2 erhålls följande villkor för stabiliteten. 

.02.3.1.1 

Kohesionsjord, c-analys 

Förhållandet mellan skjuvhållfastheten fu och i anspråk tagen skjuvspänning ger säkerhetsfaktorn  
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.02.3.1.2 

Kohesionsjord, mellanjordarter, c analys

Genom jämförelse med den aktuella skjuvhållfastheten 
tan''cfu  erhålls 
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.02.3.2 

Cirkulärcylindriska glidytor



Undersökningar av inträffade skred har visat att brottet vanligen sker längs en krökt glidyta, som brukar 
nära överensstämma med en cirkelbåge. 

Stabilitetsberäkningar utförs därför ofta med cirkulärcylindriska glidytor, varvid beräkningarna avsevärt 
förenklas. Stabilitetsvillkoret blir då att medelskjuvhållfastheten längs glidytan skall vara större än den 
mobiliserade skjuvspänningen. Med beteckningar enligt figur 2.3 beräknas den mobiliserade 
skjuvspänningen T med en momentekvation kring medelpunkten 0 

2

180
R

aW

Figur 2.3 
Stabilitetsberäkning av homogen lerslänt med cirkulärcylindrisk glidyta 

Genom passning beräknas den glidyta som mobiliserar den största skjuvspänningen. 

När skjuvhållfastheten ökar linjärt med djupet enligt figur 2.4 beräknas medelskjuvspänningen, cmed
utefter glidytan enligt 

)180( 1 RaZkcc omed



Figur 2.4 Beräkning av medelskjuvhållfasthet 

.02.3.3 

Glidytor i form av logaritmisk spiral

Denna typ av glidytor används endast vid analys . Fördelen med en sådan glidyta är att alla 
spänningar mot glidytan är riktade mot samma punkt = glidytans pol. Vid en momentekvation kring 
polen ger därför dessa spänningar inget moment och man behöver därför ej känna fördelningen av 
normalspänningen mot glidytan, utan man har endast att räkna med momenten av jordtyngderna över 
glidytan och av eventuellt yttre belastning. 

.02.3.4 

Sammansatta glidytor

Om jorden innehåller lager eller skikt med lägre hållfasthet än omgivande jord, kan glidytan komma att 
följa dessa. Man kan då passa in en glidyta, som är sammansatt av olika kurvor och räta linjer. 
Beräkning med dessa glidytor kommer till användning både vid c-, - och c - analys.  

För utförligare beskrivning av hur stabilitet beräknas hänvisas till BYGG G05:5. 

.02.3.5 

Ändytor till en glidkropp

Yttre delarna aven glidande jordmassa avgränsas av kalottliknande ytor. I stabilitetsberäkningar ersätts 
kalottdelarna av vertikalplan så att glidkroppen betraktas som en del av en cirkulär cylinder med 
vertikala ändytor. Vid korta glidkroppar - t ex under korta bottenplattor - bidrar ändytorna väsentligt till 
förbättring av stabiliteten. 

Vid konstant skjuvhållfasthet och jämnt fördelad last på horisontal markyta beräknas ändytornas 
inverkan enligt BYGG G05:4, figur G05:41f. 

Vid oregelbunden markyta och jeller varierande skjuvhållfasthet i jorden indelas ändytorna lämpligen ett 
antal mindre delytor enligt figur 2.5 

Figur 2.5 Beräkning av ändyteeffekt 



Stabiliserande moment för en ändyta blir 

)(kNmacAM iiiändyta

där
A1 = delytans area i m2

c1 = medelskjuvhållfastheten inom delytan i kPa 

a1. = delytans tp- avstånd från rotationscentrum i m 

Den totala stabiliserande momentet för en glidkropp med längden L meter blir 

Totala M stab = 2 M ändyta + L*M mantelyta 
där

Mmantelyta anger moment per längdmeter. 

.02.3.6 

Falsk kohesion 

Slänter i finkornig jord såsom silt, fin- och mellansand och siltig morän kan i vissa fall stå i betydligt 
brantare lutning än den som motsvarar jordens friktionsvinkel. Detta gäller såväl naturliga slänter som 
schaktslänter och bankslänter. Den branta släntlutningen förklaras av kapillära dragspänningar i den 
naturfuktiga jorden, vilken ökar trycket mellan jordpartiklarna. Kapillärspänningarna hos vattnet i 
vinkeln mellan kornens kontaktpunkter orsakar därigenom en skenbar falsk kohesion i jorden. Om sådan 
jord vattenmättas försvinner kapillärspänningarna och jorden flyter ut i naturlig rasvinkel. Utfyllning av 
naturfuktig, finkornig jord utan eller med endast ringa packning ger en löst lagrad fyllning beroende på 
att vattenhinnorna runt kornen hindrar dessa att lägga sig i tätaste lagring. 

Storleken av korntrycket orsakat av meniskerna mellan kornen beror på meniskernas radie, som betingas 
av kapillärens diameter. Porvattnets ytspänning i en kapillär orsakar en tryckkraft på kapillärens vägg 
lika med 

R
Tp 2

där
p är tryckspänningen i kPa 
T är vattnets ytspänning = 0,075 N/m  
R är meniskens radie i mm. 

I finkornig jord kan radien i en fullt utbildad menisk appoximeras till en fjärdedel av korndiametern. I 
figur 2.6 visas sambandet mellan korntrycket, p, vid fullt utbildad menisk och korndiametern enligt 
uttrycket 



d
Tp 8

där
d är korndiametern i mm  

Eftersom porerna i en jord ej är jämnstora kapillärer och man ej vet hur meniskerna utbildas är 
diagrammet i figur 2.6 ett uttryck för det största trycket som kan utbildas. För mellan och 
månggraderade jordarter bör ej finare korndiameter är d10 väljas räknat på andelen finare än 20 mm. Den 
falska kohesionen, cF blir således 

'tanpcF

och den skenbara skjuvhållfastheten 
lika med 

'tan)'( p

Figur 2.6 Korntrycket, p, som funktion av korndiametern 

.02.4 

BANKSTABILITET 

.02.4.1 

Allmänt 

Kapitlet bankstabilitet stabilitet behandlar både själva banksläntens stabilitet och säkerhet för den på den 
naturliga markytan utlagda vägbanken. Dessa två typer av stabilitetsproblem är dock endast specialfall 
inom begreppet stabilitet. Principen för densamma som ovan beskrivits i avsnitt .02.1. 

.02.4.2 



Banksläntens stabilitet 

Beräkning av vägbankens egen stabilitet utförs med c - analys (effektivspänningsanalys). Hänsyn till 
trafiken tas genom att två långsträckta laststrängar placeras uppe på körbanan. Lastintensiteten i 
strängarna placeras uppe på körbanan. Lastintensiteten i strängarna kan sättas till 30 kN/m (figur 2.7). 

Figur 2.7 

.02.4.3 Vägbankens stabilitet 

.02.4.3.1Beräkningsmetoder 

Utläggning av bankfyllning på friktionsjord medför mycket sällan några stabilitetsproblem. Nedan 
behandlas därför endast bankstabilitetsproblem i samband med kohesionsjordar. Stabiliteten blir 
vanligen mest kritisk omedelbart efter det att belastningen påförts. Beräkningarna för bankars stabilitet 
kan därför utföras med c- analys (totalspänningsanalys). 

En jämnt fördelad last q på en horisontal markyta orsakar skjuvspänningen 
.181,0 q

Den tillåtna lasten på lera med skjuvhållfastheten f blir då 

c

f
till F

q
52,5

Figur 2.8 

Denna ekvation kan med fördel användas vid dimensionering av tillåten bankhöjd eller kontroll av 
säkerheten för en given bank. Det fel som man gör genom att banklasten har en slänt är litet och 



dessutom på säkra sidan. 

Vid lera med konstant skjuvhållfasthet är g1idytans mede1punktsvinke11ika med 133,6°. Det är 
således möjligt att beräkna glidytans största djup för en bank. Om bankens bredd är stor i förhållande till 
lerdjupet och en flack bankslänt väljs, förmår marken bära högre bank än vad ekvationen ovan ger. 

I normalkonsoliderad lera ökar vanligen skjuvhållfastheten med djupet under markytan. Markens 
bärförmåga är då högre än när skjuvhållfastheten är konstant. När skjuvhållfastheten ökar med djupet 
underlättas beräkningen av bärförmågan av diagram som återfinns i geoteknisk litteratur. För bank på 
horisontal markyta när skjuvhållfastheten ökar rätlinjigt med djupet under markytan kan tillåten 
bankhöjd och släntlutning dimensioneras med hjälp av Nakases diagram i bilaga 2.1. 

Vid fyllning på torv måste lasten avpassas med hänsyn till torvens stora sättningsbenägenhet. 
Markgenombrott i torv sker genom att fyllningen sjunker vertikalt, såvida torven ej underlagras av lös 
lera eller fasta bottnen lutar i sidled. 

Bärförmågan hos torv utan hänsyn till sättningar bedöms enligt formeln ovan. Svårigheten är 
bestämningen av torvens skjuvhållfasthet. För högförmultnad torv (dy torv) kan skjuvhållfastheten 
bestämmas med vingborr, men det uppmätta värdet skall reduceras till hälften på grund av torvens höga 
vattenkvot. För torv med liten eller måttlig förmultningsgrad finns ingen enkel metod för bestämning av 
skjuvhållfastheten. För överslagsberäkningar kan skjuvhållfastheten som funktion av torvens vattenkvot 
i figur 2.9 användas. 

Beräkningsexempel 

Exempel 02.4.3.2a 

Figur 2.9 

En 1,6 m hög vägbank på lera korsas aven trumma Ø 1200, som läggs 2,2 m under omgivande markyta, 
figur 2.10. Beräkna vägbankens stabilitet i trumläget. Bäcken är tidvis torr. 



Figur 2.10 

Beräkningsgång

1. Bestäm skjuvhållfasthetens medelvärde  
2. Beräkna belastningens medelvärde i trumläget  
3. Beräkna säkerheten mot brott för lasten under  
4. Beräkna ändytornas inverkan på stabiliteten 

Beräkning 

1. Medelvärdet av lerans skjuvhållfasthet, medel , sätts lika med 12 kPa 
2. Belastningen på bäckbottnen motsvarar bankens tyngd mellan vertikalplanen genom 

bäckslänternas mittpunkter med avdrag för trummans öppning. Lastbredd = 5,0 m. Belastningens 
medelvärde, medelq , blir =78kPa 

3. Överslagsberäkning med ekvationen 52,5q (avsnitt .02. 4.3.1) ger 85,0
52,5

medel

medel

q
F

4. På grund av den korta lastbredden mellan de två vertikalplanen ger glidkroppens sidoytor i leran 
ett stort bidrag till det mothållande momentet. Då skjuvhållfastheten är konstant har de farligaste 
glidytorna medelpunktsvinkeln 133,6° (avsnitt 02.4.3.1). Minimum för säkerhetsfaktorn söks 
genom passningsberäkning med glidytor till olika djup under bäckbottnen med medelpunkten på 
vertikalen genom banksläntens mitt, figur 2.10A. Belastningen ansätts jämnt fördelad lika med 
78 kPa. 



Figur 2.10A 

Med dessa förutsättningar blir säkerhetsfaktorn F 

R F 
9,9m 1,60 
7,0m 1,39 
5,0m 1, 23 

För de båda mindre glidytorna är lasten under bankslänten väsentligt mindre än den jämnt fördelade 
lasten 78 kPa, som gäller full bankhöjd. Farligaste glidytor beräknas för verklig last under bankslänten 
för glidytor som börjar på samma punkt under banken som ovan. Därvid erhålls för glidytorna i figur 
2.10B. 

Figur 2.10B 

R F 
7,0m 1,50 
5,3m 1,49 

Vägbankens säkerhet är ca 1,5. Men då jordtrycket från banken ej medräknats bör trumman förlängas 
något och kringfyllas upp till markytan. Säkerheten i vägens längdled bör även kontrollberäknas. Vid 



stora trummor eller dubbeltrummor med lite överfyllning kontrolleras att risk för upptryckning av 
trummorna ej föreligger. 

.02.5 SLÄNTSTABILITET 

.02.5.1 Allmänt 

Vid beräkning av släntstabilitet används analysmetoder enligt avsnitt .02.01 och typer av glidytor enligt 
avsnitt .02.3. Val av analysmetod och glidytetyp avgörs för varje särskilt fall. 

För en plan slänt enligt figur 2.11 finns beräkningsdiagram för c- analys som väsentligt underlättar 
beräkningen. 

Vid konstant skjuvhållfasthet i jorden = f blir 

h
fNF o

Figur 2.11 

No erhålls ur Janbus diagram i bilaga 2:2 som funktion av slänt lutning och djup till fast botten. 

Vid slänt enligt figur 2.12 med överlast på markytan och med sprickor i torrskorpan, torra eller fyllda 
med vatten, och där en vattenyta skär in i slänten används samma grundekvation som ovan, men vissa 
korrektionsfaktorer införs, nämligen 

q för inverkan av överlasten 

w för inverkan av vattenytan i slänten  

t för inverkan av sprickorna i torrskorpan 

Säkerhetsfaktorn fås enligt 

qHH
NF

ww

f
otwqc

där No har samma värde som ovan (bilaga 2:2) och faktorerna erhålls ur diagram i bilaga 2:3. 



Figur 2.12 

För beräkning av stabiliteten hos en slänt när skjuvhållfastheten ökar rätlinjigt med djupet, Z, dvs 
zoz kC

finns diagram av olika författare upprättade. I de flesta fall förutsätts därvid skjuvhållfastheten ha 
konstant värde i markytan. Vid schakter i lera eller slänter som vattendrag eroderat ned sin fåra i är 
emellertid skjuvhållfastheten lika stor på varje horisontal nivå, figur 2.13. Säkerheten hos en sådan slänt 
beräknas enligt 

kNFc

där värdena på  och N erhålls ur Odenstedts diagram i bilaga 2:4. 

Figur 2.13 

Släntstabilitet vid c, - analys och användning av cirkulärcylindrisk glidyta behandlas i BYGG G05:54. 

Släntstabilitet vid c  - analys och användning av sammansatt glidyta behandlas i BYGG G05:55 och i 
följande beräkningsexempel .02.5.2.e. 

.02.5.2 Beräkningsexempel

Exempel 02.5.2a 

Bestäm säkerheten mot utglidning för en lerslänt med data enligt figur 2.14. Fullt hydrostatiskt tryck 
antas råda i torrskorpan. Skrymdensiteten i torrskorpan är 1,8 t/m3 och för leran i övrigt 1,65 t/m3.



Figur 2.14 Lerans medelskjuvhållfasthet sätts lika med 17 kPa. 

Enär skjuvhållfastheten givits ett konstant värde kan beräkningen utföras med hjälp av diagram i bilaga 
2:2 och 2:3. För djup D väljs värdet i vertikalen genom glidytans medelpunkt vilken ligger nära släntens 
mitt. ( cF  ökar när D minskar). 

Enligt avsnitt .02.5.1 gäller för cF

qHH
NF

ww

f
otwqc

Lersläntens data ger följande ingångsvärden till diagrammen för beräkning av cF

Ansätt 0,1
H
Dd

n = 2 och d = 1,0 ger oN  =  5,85(Diagram, bilaga 2:2) 

H
q = 0,16 och d  = 1,0 ger q  =  0,98 (Diagram, bilaga 2:3) 

H
H w = 0,41 och d = 1,0 ger w = 0,96 (Diagram, bilaga 2:3) 

H
Ht = 0,27 och d = 1,0 ger t  = 0,98 (Diagram, bilaga 2:3) 

Insättning av dessa värden i formeln för cF  ger cF  = 1,59 vilket alltså innebär godtagbar säkerhet. 

Exempel 02.5.2b 



En långsträckt rörgrav skall schaktas utan spont i lera med stor mäktighet. Belastningen på markytan av 
maskiner och upplag kommer att uppgå till 5 kPa under arbetet. Schakten skall utföras i torrhet till 3 m 
djup. Enär arbetare kommer att vistas nere i schakten fordras en säkerhetsfaktor cF  > = 1,5. 

Figur 2.15 

Exemplet uppdelas i två delexempel, nämligen 

A. Vilken är den största släntlutning som tillåtas om hela schakten utförs i en etapp? 
B. Om schakten utförs med släntlutningen 1:1 i etapper, hur stor längd av schakten får då stå öppen? 
A. Lång schakt i en etapp 

För lång schakt i en etapp beräknas erforderlig släntlutning med hjälp av diagram i bilaga 2:4 
kNFc

På schaktbottnens nivå är skjuvhållfastheten lika med 12 kPa. 

Följande ingångsvärden med beteckningar enligt bilaga 2:4 erfordras 

för beräkning av cF

)48(0,2 kPacochkPac
c
cb o

o

33,1
H
ck

10,0
H
qa

Beräkningen av säkerheten för olika släntlutningar ger följande resultat 



Släntlutningen 1:2,5 erfordras således för att uppnå cF = 1,5. Säkerhetsfaktorn ökar om motståndet i 
ändytorna medräknas. En brantare släntlutning är således möjlig, med bibehållen säkerhet, om 
schaktlängden begränsas. 

B. Släntlutning 1:1 

Koordinaterna för den farligaste glidytans medelpunkt erhålls ur diagram i bilaga 2:4. 

x = 0,35  H = 1,05m 
y = 1,6  H = 4,8m 

Figur 2.16 

Utan medverkan av ändytorna är 

stjälpande momentet MStj = 329 kNm/m  
mothållande momentet Mmot = 369 kNM/m 

Momentet av skjuvkraften i ändytorna blir enligt .02.3.5 

MÄ = 358 kNm/ändyta 

Schaktningen förutsätts bli utförd med släntlutningen 1:1 även i rörgravens längdled. Säkerhetsfaktorns 
variation med schaktlängden L beräknas enligt 



FC MStj = 2 MÄ + L Mmot 

Med säkerhetsfaktorn cF  = 1,5 kan max 5,8m lång schaktlängd medges. 

Exempel 02.5.2c 

Ett dike enligt figur 2.17 skall schaktas i lös lera. Parallellt med diket löper en ledningsgrav, som är 
återfylld med sand med m  (tunghet vid vattenmättnad) = 21 kN/m3 och  = 32°. Lerans skrymdensitet 
är 1,6 t/m3 (tunghet = 16 kN/m3). Grundvattenytan ligger i markytan. Lerans skjuvhållfasthet, bestämd 
medelst konförsök och vingborrning, anges i figuren. Under schaktningen antas grundvattenytan följa 
den nya markprofilen. Bestäm säkerheten mot brott i leran under schaktstadiet. 

Figur 2.17 

Vid en försiktig anslutning till hållfasthetsvärdena enligt den streckade linjen i hållfasthetsdiagrammet 
blir 

  = 10 + 3,3 z, där z är djupet under ledningsgravens botten 

Det aktiva jordtrycket i ledningsgraven blir (enligt kap 4) 



38
2
5,111)

2
3245(tan 2  kN per meter 

Vidare verkar ett vattentryck 

25,11
2
5,1 2

w kN per meter 

och totalt verkar sålunda mot ledningsgravens vägg ett tryck 

3,8 + 11,25 = 15,05 kN per meter 

Först beräknas stabiliteten med antagande av plan glidyta, som ger ett något för högt värde på 
säkerhetsfaktorn cF  men beräkningen blir mycket enkel. 

Glidkroppens tyngd W = 108 kN/m 

En projektionsekvation parallell med glidytan ger 

sin108cos05,15
cos

5
2

5,13,310101

cF

Härur erhålls cF = 1,43 

Användning av cirkulärcylindrisk glidyta ger säkrare resultat men är mer tidskrävande. I detta fall när 
glidytans ändpunkter ligger i ledningsgravens botten, punkt A respektive dikesbotten punkt B ligger 
glidytornas rotationscentrum på mittpunktsnormalen till kordan genom punkterna A och B, figur 2.18.
Den farligaste glidytan erhålls antingen genom passningsberäkning genom att radien R varieras eller 
genom generell analytisk beräkning. Eftersom skjuvhållfastheten ökar rätlinjigt med djupet mellan 
nivåerna för A respektive B, beräknas medelvärdet enligt avsnitt .02.3.2. 

Figur 2.18 



Med cirkulärcylindrisk glidyta beräknas säkerhetsfaktorn bli cF  = 1,31. 

Den enklare beräkningen med plan glidyta ger således ett 9 % för högt värde. 

Exempel 02.5.2d

En åfåra skall schaktas om till nytt planläge i lera. Åns medellågvattenyta ligger på nivån +13,0 m. 
Leran underlagras av sand på nivån +8,0 m. Portrycket i sanden motsvarar nivån +14,0 m. Markytan 
bakom släntkrönet belastas med 10 kPa. Vilken släntlutning erfordras för att säkerheten skall vara minst 
lika med1,5? 

Den geotekniska undersökningen har omfattat sonderingar, kolvprovtagning i ett hål, vingborrning i två 
hål samt mätning av portrycket. 

Undersökningen på laboratoriet av proverna har givit följande resultat. 

Skjuvhållfastheten för såväl kolvprover som vingborrvärden har korrigerats med reduktionsfaktorn 
enligt avsnitt .01.6.3. De reducerade värdena visar att skjuvhållfastheten ökar med djupet. Medelvärdena 
kan approximieras till zfu 4,112



Figur 2.19 

Analysen av stabiliteten omfattar följande moment: 

A. Beräkning med cirkulärcylindriska glidytor 
B. Beräkning med plan glidyta längs gränsen mellan lera och sand 
C. Kontroll av risken för hydraulisk bottenlyftning 

A. Cirkulärcylindrisk glidyta
Beräkningen genomförs med hjälp av diagram i bilaga 2:4. 

21,0
)717(2

10
H
qa

För släntlutningen 1:1,7 (  = 30°) blir  = 0,75 

1,2
6,5

12
c
c

b o

kNF  ger 1,17
4,175,0

125,1N

N = 17 och b = 2,1 ger släntlutningen  = 45° eller 1:1. 

Om åfåran schaktas i torrhet erhålls 

a = 0,15 och  = 0,8 

8,22
4,18,0

175,1N

Släntlutningen  = 18° eller 1:3 erfordras då. 

B. Plan glidyta

Med hänsyn till porvattenövertrycket i friktionsjordlagret kontrolleras stabiliteten vid antagande av en 
plan glidyta i lagrets överyta sträckande sig mellan vertikalplanen genom släntfot och krön enligt figur 
2.23. Mot dessa plan verkar vattentryck och jordtryck. 

Jordtrycken beräknas med säkerhetsfaktorn cF  = 1,5. Den mothållande skjuvkraften R i sandens överyta 
beräknas med säkerhetsfaktorn FØ = 1,3. Om skjuvkraften R då blir minst lika stor som skillnaden 
mellan aktiva, pådrivande krafter mot vertikalplanet genom släntkrönet (punkt B) och passiva, 
mothållande krafter genom släntfoten (punkt A) är slänten stabil. 

Vid beräkning av trycken mot vertikalplanet genom släntkrönet behöver man ej skilja på jord och 



vattentryck utan man räknar genomgående med tungheten 3/17 mkN . Enligt kap .4 blir det aktiva 
jordtryckets intensitet 

0,613,1512 z
f

zqp
c

fA

Det aktiva jordtryckets intensitet får negativt värde på släntkrönets nivå. Eftersom jord inte tar upp 
dragspänningar räknas med ett hydrostatiskt tryck från markytan, zzw 10 ned till den nivå PA är 
större.  

Detta villkor ger 

10 z = 15 ,  13z-6,0 och z = 1,2 m. 

Tryckfördelningen för wa pp  blir då enligt figur 2.20. 

Vid beräkning av tryck mot vertikalplanet genom slänt foten skiljer man på vattentryck och jordtryck. 

Vattentrycket blir 

10 z1 där z1 räknas från nivån för LW + 13,0m. 

Jordtrycket blir lenligt kap. .04) 

z
F

zp
c

fp 87,85,23122

där z2 räknas från åbottnen på nivån +11,0 m. Tryckfördelningen på den mothållande passiva sidan blir 
då enligt figur 2.20. 

Figur 2.20 

Det totala pådrivande aktiva trycket blir 

PA + PW = 341 kN/m 

Det totala mothållande trycket på den passiva sidan blir 



PP + PW = 235,4 kN/m 

Resulterande pådrivande tryck blir 341-235,4 = 105,6 kN/m 

Tyngden W av jorden i slänten över nivån +8,0 m och vattnet i ån minus upptrycket i sanden på sträckan 
A-B blir 

W = 140 kN 

och medeleffektivspänningen  mot sanden 

kPa
L

W 35

Den mothållande kraften R i sandens över yta blir   

6,105/2,6230tan' mkN
F

LR

För att slänten skall vara stabil skall R vara minst lika med 105,6 kN/m. Detta ger 

m
RF

L 8,6
30tan'

Släntlutningen skall således vara minst 1:1,7. 

C. Hydraulisk bottenupptryckning

Risken härför beräknas enligt avsnitt .02.6.2.2. När vattennivån i åfåran ligger på nivån +13,0 m erhålls: 

Upptryck mot leran på nivån +8,0 m: (14,0-8,0) 10 = 60 kPa 

Mothållande kraft av jordens tyngd under åbottnen och vattnet i åfåran blir: 

(13,0-8,0) · 10 + (11,0-8,0) · 7 = 71 kPa 

Ingen risk föreligger för bottenupptryckning så länge vattenståndet i åfåran ligger på nivån +13,0 m. Om 
åfåran är torrlagd - t ex under schaktningsarbetet - blir jordens tyngd under åbottnen endast 

3 · 17 = 51 kPa 

således mindre än upptrycket. För det belastningsfallet måste vattentrycket i sanden sänkas med ca 2 m 
för att risken för upptryckning av åbottnen skall elimineras. Dessutom måste släntlutningen vara flackare 
än 1:1,7. 



Exempel 02.5. 2e 

Beräkna släntstabiliteten för en naturlig slänt med profil enligt figur nedan. Berget överlagras av ett tunt 
lager friktionsmaterial (huvudsakligen sand) överlagrat av lera. Genom portrycksmätningar har man (vid 
lågvatten) mätt portryck svarande till en nivå enligt streckad kurva i figur 2.21.

Figur 2.21 

Farligaste glidytan kommer i stort sett att följa berget och det är därför lämpligt att räkna med en 
sammansatt glidyta enligt figur. Däremot är det ovisst om den farligaste glidytan går i leran eller i 
friktionsmaterialet som överlagrar berget. Båda alternativen bör undersökas. 

Glidkroppen delas upp i lameller och vid lika lamellbredder kan säkerheten tecknas: 

tan

'tan)('

0 p
n

upc

fFc

där

0f  = korrektionsfaktor ur diagram i bilaga 2:5 

n  = )/'tantan1(cos2
cF  ur diagram i bilaga 2:5. 

Beräkningsgång: 

1. Antag en glidyta och dela in glidkroppen i 5-10 lameller 

2. Beräkna de i täljare och nämnare ingående termerna. Därvid måste först cF  skattas för att n
skall kunna bestämmas. Pröva olika välden tills dess beräknat värde stämmer med antaget värde. 

3. Antag ny glidyta och upprepa beräkningarna tills farligaste glidyta lokaliserats. 



Figur 2.22 
Vertikaltryck och portryck för olika lameller 

Oavsett om glidytan går i leran eller friktionsmaterialet erhålls följande: 



    } fo = 1,07 

Beräkning I ger 78,1
3,220
8,36607,1cF

Beräkning II utförs med antaget 8,1cF

Beräkning II ger 8,181,1
3,220
5,37207,1cF

0,0

178,0
7,2
8,4

c
L
d



178,0
27

8,4
L
d

c = 0 (huvudsakligen)  fo = 1,07 
)(0,0 delvisc

Beräkning I ger 57,1
3,220
6,32207,1cF

Beräkningarna visar att den farligaste glidytan går genom det tunna lagret av friktionsmaterial som 
överlagrar berget, säkerhetsfaktorn cF  > 1,5.  

Exempel 02.5.2f 

En väg är utschaktad i en naturlig slänt av grovsilt, figur 2.23. Släntens lutning är 1:1,5. Dagvatten från 
skärningsslänten avleds via ett grunt dike längs skärningens släntfot. I samband med stark nederbörd 
uppkom så stora sättningar i högra körfältet samtidigt som släntkrönet pressades ut att vägen måste 
stängas av för trafik. Hur är vägens stabilitet? 

Figur 2.23 



Om grovsilten betraktas som ren friktionsjord, skulle dess naturliga rasvinkel vara 1:1,9. Detta värde 
gäller för torr respektive helt vattenmättad jord. Slänten står emellertid i så brant lutning som 1:1,5. 
Detta beror på kapillärtrycket av jordens fuktighet samt på den armerande och dränerande effekten av 
växtligheten på slänten. 

Stabiliteten beräknad med avseende på enbart friktion ger farligaste glidyta utmed slänten. Med enbart 
kohesion erhålls farligaste glidyta från diket ned till slänt foten för vägen. Baseras beräkningen däremot 
på friktion och den falska kohesionen enligt avsnitt .02.3.6 kommer den farligaste glidytan att starta 
ungefär i vägmitt. Beräkningen kommer då att överensstämma med de inträffade deformationerna. 

Figur 2.24 

Stabilitetsberäkningar visar att säkerhetsfaktorn uppritad som funktion av glidytans radie ger ett mycket 
flackt minimum. I figur 2.24 visas en glidyta med radien 33,5 m som ligger nära Fmin. Korntrycket 
p till följd av fullt utbildade menisker har ansatts lika med 10 kPa enligt figur 2.6 för övre gränsen för 
korndiametem för grovsilt, 0,06 mm. 

Beräkningarna för den glidytan har givit följande resultat: 

Enbart friktion
    MStab kNm/m  MStj kNm/m  F 
Med trafiklast    13 840   14 824   0,93 
Utan trafiklast   13 368   14 074   0,95 

Med falsk kohesion   

Med trafiklast    18 222   14 824   1,23 
Utan trafiklast   17 750   14 074   1,25 

Beräkningarna visar att den falska kohesionen alstrad av kapillärspänningar i porvattnet bestämmer 
släntens stabilitet. När vattenkvoten ökar på grund av infiltration, minskar den falska kohesionen till 
följd av att meniskernas radie ökar. Jorden övergår då i ett flyttillstånd. 

.02.6 

STABILITET HOS SCHAKTBOTTEN 



.02.6.1 

Allmänt 

Två olika typer av brott kan uppkomma i botten på schakten: 

A. Skjuvbrott, när den mobiliserade skjuvspänningen överstiger jordens skjuvhållfasthet. 

B. Hydrauliskt grundbrott, när portrycket i jorden överstiger jordens tyngd. I kohesionsjord kan 
därvid hydraulisk bottenlyftning uppkomma. I friktionsjord inträffar hydraulisk 
bottenuppluckring. 

.02.6.2 

Skjuvbrott 

I schakter utan spont uppkommer skjuvbrott i kohesionsjord, om den mobiliserade skjuvspänningen hos 
glidytor som skär upp i schaktbotten överstiger jordens skjuvhållfasthet. Stabiliteten beräknas enligt 
avsnitt 02.5. I schakter inom spont kan skjuvbrott uppkomma i såväl kohesionsjord som friktionsjord. 
Detta behandlas i kap .05. 

Figur 2.25 Upptryckning av schaktbotten i kohesionsjord p g a skjuvbrott 

.02.6.3 

Hydraulisk bottenlyftning

Hydraulisk bottenlyftning av schaktbotten i kohesions jord uppkommer om portrycket i vattenförande 
lager av friktionsjord är större än tyngden av den täta jorden över detta lager, dvs DHWW När 
botten lyfts, ökar det vattenförande lagrets volym, varvid portrycket minskar. Bottnen lyfts så mycket 
som motsvarar den volymsökning av det vattenförande lagret som erfordras för att portrycket Figur 2.26 
skall komma i jämvikt med tyngden av överliggande tät jord. Vid mycket tunna vattenförande skikt blir 
därför bottenlyftningen liten. 



Figur 2.26 

I schakter med liten bottenarea motverkar även kohesionen (c) i vertikalplanen längs bottnens ytterkanter 
den hydrauliska lyftningen. Säkerheten mot lyftning (F) blir då 

WW H
AoDcDF /

där

 = jordens tunghet, kN/m3

W = vattnets tunghet, kN/m3

D = kohesionsjordens mäktighet under schaktbotten, m  
c = jordens odränerade skjuvhållfasthet, kPa 

WH = vattentrycket, m vattenpelare 

o = schaktbottens omkrets, m 
A = schaktbottens area, m2

För temporära schakter, som står öppna under kort tid, kan kohesionen i schaktbottens ändytor 
medräknas som extra säkerhet mot lyftning. Säkerheten mot lyftning med avseende endast på jordens 
tyngd skall då vara minst lika med 1,0, dvs kohesionen medräknas ej. I schakter som står öppna under 
lång tid - mer än en månad -bör säkerheten mot lyftning vara minst lika med 1 ,5. 

För låg säkerhet mot hydraulisk bottenlyftning förbättras genom följande åtgärder: 

a) schakt under vatten 
b) vertikala dräner genom lerlagret och länspumpning 
c) sänkning av vattentrycket i vattenförande lager genom pumpning i rörbrunnar. 

Det är nödvändigt att kontrollera effekten av åtgärder med grundvattensänkning enligt punkterna b) och 
c) ovan genom mätning av vattentrycket. 

.02.6.3 Beräkningsexempel 

Exempel .02.6.3a 



En 3,0 m djup schakt, med planmåtten 10 x 15 m skall utföras i lera, som vilar på sand enligt figur 2.27. 
Schakten utförs i torrhet. Säkerheten mot skjuvbrott i slänter och botten är säkerställd. Hur mycket måste 
vattentrycket i sanden sänkas för att hydraulisk bottenlyftning ej skall uppkomma? 

Figur 2.27 

kPaD 32162
kPaH ww 455,410

För att jämvikt nätt och jämnt skall råda måste vattentrycket 

i sanden minskas med m3,1
10

3245

Om kohesionen i lerblockets ändytor medräknas, ökar den mothållande kraften med 

kPa
A

oDC 10
1510

2)1510(215

Lerans tyngd + kohesionen ger mothållande kraften 32 + 10 = 42 kPa. Upptrycket blir efter avsänkning: 
(4,5 - 1,3)  10 = 32 Pa 

31,1
32
42F

Med säkerhetsfaktorn cF = 1,5 på lerans skjuvhållfasthet blir: 

Mothållande kraft  32 + 6,7 = 38,7 kPa  

Upptryck  32,0 kPa 

21,1
32

7,38F

För en temporär schakt får säkerheten mot hydraulisk bottenlyftning anses godtagbar, om vattentrycket i 
sanden sänks med 1,3 m. 

.02.6.4 Hydraulisk bottenuppluckring



Hydraulisk uppluckring uppkommer i schakter i friktionsjord när det uppåtriktade strömningstrycket 
w blir större än jordens vikt i vatten, ws

  i är strömningsgradienten (se avsnitt .01.5) 

w  är vattnets tunghet 

s  är jordens kompakttunghet 

Vid bottenuppluckring nedsätts jordens bärförmåga på grund av att jorden blir mycket löst lagrad. 
Fenomenet behandlas i Bygg G15.28 och G22.32 samt i avsnitt .05.3, Temporära sponter. 

.02.7 PLATTORS BÄRIGHET 

.02.7.1 Allmänt 

Bärförmågan hos en grundplatta definieras som den största last som jorden under plattan kan uppta. 
Bärförmågan beror förutom av jordens egenskaper även av plattans storlek, form och djup under 
omgivande markyta, av lastens riktning och excentricitet samt av grundvattenytans läge. I princip kan 
bärförmågan bestämmas genom stabilitetsberäkningar. Vid enkla last fall kan stabilitetsanalysen ersättas 
av formler som härletts med utgångspunkt från plasticitetsteorin och antagna glidytor. Dessa formler 
kan tillämpas vid måttliga skillnader mellan marknivåerna på ömse sidor om plattan, om hänsyn tas till 
inverkande jordtrycks horisontal- och vertikalkomposant (Bygg G12:32). 

I Bronormerna 1976 framgår närmare formlerna för tillåtet grundtryck i friktions- och kohesionsjord 
samt formlernas tillämpning och begränsningar. Grundtryck beräknas som medeltryck mot bottenplattas 
effektiva yta (Bronormerna 03.221). 

.02.7.2 Beräkningsexempel

Exempel. 02.7.2a 

Beräkning av grundtryck enligt Bronormerna 1976 kap 03.2 för ett brostöd enligt fig 2.28 grundlagt på 
medelfast lagrad sand. Grundvattenytan ligger på stort djup under bottenplattan. Påverkande krafter och 
kraftresultatens excentricitet enligt uppgift från konstruktören. 



Figur 2.28 

H = horisontalkraft   = 200 kN 
V = vertikalkraft  = 7 000 kN 
e = excentricitet  = 0,7 m 
B = plattbredd   = 4,0 m 
L = plattans längd  = 10,0 m 

= jordens tunghet  = 19 kN/m3

D = grundläggningsdjup = 2,5 m 

Enligt Bronormerna kap .03.211 är sättningarna godtagbara för platta på medelfast lagrad sand vid 
grundtrycket 350 kPa. Grundtrycket får dock ej ha högre värde än bärförmågan beräknad enligt 
Bronormerna kap 0.3.224. Grundtrycket beräknas på plattans effektiva yta, Bronormerna kap 03.228. 

Effektiva ytans bredd b blir: 

b = B - 2e = B – 2  0,7 = B - 1,4 m 

Grundtrycket 350 kPa ger 

;350
0,10)4,1(

7000
BLb

V

B = 3,4 m och b = 2,0 m 

Enligt Bronormerna kap 03.224 får grundtrycket uppgå till 

)1,01()3,01(
b
D

b
Dö

L
bubKqtill

b = 2,0m   u  = 19 kN/m3

L = 10,0m   ö  = 19 kN/m3

D = 2,5m   K= 6 enligt tabell .03.224 medelfast lagrad sand 

Härur erhålls tillq = 534,9 kPa 

Det tillåtna grundtrycket reduceras med hänsyn till lutande kraftresultant enligt Bronormerna kap 
03.226.

94,0)
7000
2001()1( 22

V
H

tillq  = 0,94  534,9 = 502,8 kPa 

För platta i en slänt beräknas tillåtet grundtryck normalt genom en stabilitetsberäkning. Bronormerna 



kap 03.227 anger en approximativ metod med en reduktionskoefficient för lutande markyta. 

Kraftresultantens läge kontrolleras enligt Bronormerna kap 03.229. 

För vanligt belastningsfall skall resultanten falla inom de mellersta fjärdedelarna av plattan. 

4
Be

85,0
4
4,37,0 me

Kontroll av glidning mellan bottenplattan och underlag enligt Bronormernakap .03.23 

5,0
V
H   för sand 

5,003,0
7000
200

Vanligen måste flera belastningsfall kontrolleras på detta sätt innan man funnit det farligaste 
belastningsfallet. 

Exempel 2.7.2b 

Dimensionera grundläggningen aven 10 m lång stödmur enligt figur 2.29. Stödmuren grundläggs på 
medelfast lagrad silt lmo). Grundvattenytan ligger på stort djup under stödmuren. 

Figur 2.29 

För vanligt belastningsfall skall resultanten falla inom de mellersta fjärdedelarna av plattan. 

Beräkningsgång: (Hänvisningar avser Bronormerna) 

1. Ansätt en bedömd erforderlig plattbredd. 
2. Beräkna horisontaltrycket av jordtryck och överlast 
3. Beräkna horisontalkraftens läge 
4. Beräkna resulterande vertikalkraft av jord och stödmur. Passivt jordtryck framför muren medräknas 



ej. 
5. Beräkna vertikala kraftens läge 
6. Beräkna kraftresultantens angreppspunkt på grundläggningsnivån 
7. Beräkna plattans effektiva yta enligt kap .03.228 
8. Beräkna tillåtet grundtryck enligt kap .03.224 samt reduktionsfaktor för lutande kraftresultant 
9. Kontrollera att medelgrundtrycket på effektiva ytan ej överstiger det reducerade beräknade tillåtna 
grundtrycket och ej heller 250 kpa, som är maximalvärde för silt 
10. Kontrollera att kraftresultanten ligger inom de två mellersta fjärdedelarna av plattan enligt .03.229 
11. Kontrollera risken för glidning enligt .03.23. 

Beräkningar 

Efter överslagsberäkningar ansätts plattbredden lika med 2,75 m 

Horisontalkraftens storlek och läge 

Ur Bronormerna erhålls jordtrycks koefficienten KA = 0,31 

PA = 6,2 kPa/m 
Pö = 20,6 kPa/m 

H = 57, 7 kN/m 

Horisontalkrafternas statiska moment med avseende på grundläggningsnivån blir 80,2 kN/m. 
Därur beräknas a = 1,39 m.  

Figur 2.30 

Vertikalkraftens storlek och läge

Figur 2.31 
Jordens tyngd bakom muren  V1 = 87,8 kN/m 
Jordens tyngd framför muren   V2 = 4,7 kN/m 
Bottenplattans tyngd   V3 = 33,0 kN/m 
Väggens tyngd   V4 = 28,8 kN/m 

V= 154 , 4 kN/m 



Fig 2.31 Vertikalkrafternas statiska moment med avseende på bottenplattans bak kant blir 197,45 kN/m. 
Därur erhålls c = 1,28 m 

Kraftresultantens angreppspunkt på grundläggningsnivån

42,0
2
B

V
Hace

Fig 2.32 

Effektiv bredd enligt Bronormerna .03.228   

 b = B - 2e = 1,91 m 

Tillåtet grundtryck, tillq

)1,01()3,01(q till b
D

b
D

L
bbK öu

b = 1,91 m  3/19 mkNaöu

L = 10,0 m  K= 4 enligt tabell .03.224 för  mo 

tillq  = 216,8 kPa. Detta värde reduceras med hänsyn till kraft resultantens lutning 

Reduktionsfaktorn )1(
2

V
H blir = 0,39 



Grundtrycket 216,8 0,39 = 84,6 kPa blir det tillåtna värdet eftersom det är mindre än det maximalt 
tillåtna för silt (mo) 250 kPa. 

Medelgrundtrycket på effektiva ytan

tillmedel q
b
V 8,80

Kontroll av kraftresultantens läge

För vanligt belastnings fall skall resultanten falla inom den mellersta fjärdedelarna. 

69,0
4
Be

Eftersom e = 0,42 är kraftresultantens läge godtagbart. 

Kontroll av glidning
Risk för glidning föreligger ej om H/V  0,4. 

4,037,0
V
H

Slutsats

Enligt Bronormerna kan plattbredden 2,75 m anses vara ett optimalt värde. 















.03 

SÄTTNINGAR 

.03.1 

Allmänt 

Sättningar i jord uppkommer av många olika anledningar, såsom 

Ändring av effektivspänningarna i jorden till följd av påförda laster eller sänkning av 
grundvattenytan 

Packning av lös friktionsjord till följd av vibrationer vid slagning av pålar eller spont eller av 
sprängningsarbeten 
Erosion i friktionsjord, t ex vid länshållning 
Tillväxt av leras torrskorpa 
Träds vattenuppsugning under torra somrar 

Plastiska deformationer eller brottillstånd i jorden 
Dessa frågor behandlas i kap. 02, Stabilitet 

Av ovan angivna orsaker är det endast när effektivspänningarna ändras som sättningarnas storlek är 
möjliga att beräkna. 

I friktionsjord styrs sättningarnas tidsförlopp av krypning i kornskelettet när detta stabiliseras för den 
påförda lasten. I kohesionsjord och silt styrs sättningsförloppet huvudsakligen av porvattnets 
utströmning ur jorden – konsolidering - men dessutom av krypning - sekundär sättning. Detta innebär att 
sättningarnas tidsförlopp kan beräknas endast för relativt homogen kohesionsjord och silt. 

.03.2 BERÄKNINGSMETODER 

.03.2.1 

Friktionsjord 

För vägbankar på friktionsjord är sättningar orsakade av bankens tyngd utan praktisk betydelse. För 
konstbyggnader, som grundläggs med platta i friktionsjord, är däremot sättningarna av stor betydelse för 
grundläggningen och konstruktionens utformning. Eftersom det inte är möjligt att ta ostörda prover av 
friktionsjord blir de på laboratorium bestämda kompressionsmodulerna ofta missvisande beträffande 
jordens sättningsegenskaper. Sättningarna bör därför beräknas med ledning av resultat från 
undersökningar in situ, såsom mätning med pressometer eller mätning av spetstrycket vid trycksondering 
eller hejarsondering. Beräkning av sättningar hos stela fundament och plattor med ledning av resultat 
från pressometer respektive trycksondering beskrivs i Bygg G05:22. Det matematiska sambandet mellan 
hejarsondens spetstryck och sättningen hos en platta anges med olika formler av olika forskare. Här 
beskrivs endast Parrys metod, som är den enklaste beräkningsmetoden men som ger likvärdiga resultat 
med övriga forskares. 



Sättningen efter 10 år beräknas ur uttrycket   

20
1

300
N

BpS

där S är sättningen i mm 
p är medelgrundtrycket Mpa 

B är plattbredden i m 
20

1N  är spetsmotståndet enlig Hfa 

Spetsmotståndet bestäms säkrast med hejarsond försedd med glappkoppling vid spetsen. Approximativt 
kan stångfriktionen uttryckt i slag /0,2 m sjunkning anses motsvara 0,04 x momentet vid vridning av 
hela stångsystemet. Momentet uttrycks i Nm. Det sättningsgivande lagret under plattan sätts lika med 
dubbla plattbredden. Detta lager delas in i tre skikt enligt fig.3.1. Medelvärdet av spetsmotståndet 
bedöms inom respektive skikt. 20

1N  insätts i beräkningen som ett viktat medelvärde av spetsmotstånden 
i de tre skikten enligt 

32120
1 23(

6
1 NNNN )

Fig. 3.1 

.03.2.2 

Fyllning av sprängsten 

Sättningen hos en platta grundlagd på fyllning av sprängsten bestäms främst av följande faktorer 

bergarten
stenstorleken
stenens gradering  
lagertjockleken vid utfyllningen  
packningsarbetet 

Dessutom inverkar plattans storlek och form samt grundtrycket. 



I väl packade, lagervis utbredda fyllningar av välgraderat material har sättningsmodulen konstaterats 
vara av storleksordningen 70-174 MPa. I ändtippad fyllning med mer ensgraderad större sten, som 
packats på överytan har sättningsmodulen, M, uppgått till 20-25 MPa. Sättningsmodulen kan således 
variera inom vida gränser. Med nedan angivna värden på sättningsmodulen erhålls ett övre gränsvärde 
på sättningen i en sprängstensfyllning. 

Fyllning       M MPa 

Väl packad, lagervis utbredd fyllning av    50 
välgraderat material 

Ensartat material som packas väl i sin övre del  20-30 

Ändtippad fyllning utan speciell packning   10 

.03.2.3 

Kohesionsjord 

Slutsättningen i kohesionsjord utgör summan av initialsättning, konsolideringssättning och sekundär 
sättning. Initialsättning inträffar när lasten påförs. Dess storlek beräknas enligt avsnitt .01.7.3. Eftersom 
primär konsolideringssättning och sekundär sättning i verkligheten pågår samtidigt blir en strikt 
uppdelning av dessa en teoretisk konstruktion. I normalkonsoliderade och svagt överkonsoliderade leror 
dominerar den primära sättningen. I praktiken bortser man då från övriga sättningsbidrag. I organisk jord 
som gyttja och torv kan emellertid de sekundära sättningarna bli betydande. 

För beräkning av sättningars storlek krävs följande uppgifter. 

Spänningsändring av last,  eller av portrycksförändring u

Effektiv överlagringsspänning, o'
Förkonsolideringsspänning, c'
Kompressionsmodulen M eller kompressionsindex 2

Sättningen, S, i ett H m tjockt lerskikt beräknas med ledning av CRS-försök av sambandet. 
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där den första termen vanligen försummas. 

Med ledning av kompressionsindex blir sambandet 
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 Sättningarnas storlek under en belastad yta bestäms av  
lastintensitet 
lastytans storlek 
lastens varaktighet 

kompressib1a lagrens mäktighet, kompressibi1itet och per meabi1itet 

När lastytan är liten i förhållande till de kompressibIa lagrens mäktighet, avtar lastintensiteten med 
djupet på grund av att lasten fördelas på en större jordvolym. Vanligen räknar man med att lasten sprids 
rätlinjigt i lutning 2:1 mot vertikalen, Fig. 3.2. 

Denna lastfördelning stämmer väl under böjstyva fundament. För flexibla laster såsom vägbankar - ger 
denna metod medelvärdet av lasten. Vid noggrann analys av sättningarnas fördelning under en vägbank 
bör spänningsfördelningen beräknas enligt elasticitetsteorin. 

Vid stor mäktighet hos de kompressiva lagren kan det sättningsgivande lagrets mäktighet anses nå ned 
till djupet D där lasttillskottet uppgår till 20 % av jordens effektivspänning, enligt fig. 3.3. 



Vid högt belägen grundvattenyta kan stora sättningar leda till att delar av bankfyllningen kommer under 
vattenytan. Fyllningens tyngd minskar då av det hydrostatiska upptrycket på den under vattenytan 
belägna delen av fyllningen. Den beräknade sättningen bör då korrigeras för fyllningens minskade tyngd. 
Korrigeringen kan utföras grafiskt enligt fig. 3.4. 

När kohesionsjord belastas, upptas trycket till att börja med helt av porvattnet, som således utsätts för ett 
övertryck. Eftersom vatten ej är kompressibelt, sätter sig markytan i den takt övertrycket i porvattnet 
utjämnas genom utströmning, dvs jorden konsolideras för den påförda lasten. Utströmningen av 
porvattnet bestäms av jordens permeabilitet och utströmningsvägens längd. Tiden för sättningarna, t, 
beräknas ur 

v

v

c
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t
2

 där vT  är en tidsfaktor som erhålls ur diagram i fig. 3.4 

H är jordlagrets tjocklek 

Vid dubbelsidig dränering är H = halva tjockleken. Jorden konsolideras snabbast i skikt närmast 
dränerade lager. Den uppnådda sättningen vid en viss tidpunkt utgör således summan av sättningarna i 
de enskilda skikten. Med konsolideringsgraden U avses kvoten mellan uppnådd sättning och beräknad 
slutsättning. Det bör beaktas att konsolideringsgraden kommer att variera med tiden inom de enskilda 



skikten. 

3.5 Tidsfaktorn T, som funktion av medelkonsolideringsgraden U. 

Sättningarnas tidsförlopp i lera, som ej innehåller inlagrade dränerande skikt, beräknas därför lämpligen 
genom indelning av den kompressibla jorden i skikt. Sättningen vid varje tidpunkt räknas sedan separat 
för varje enskilt skikt med beaktande av dräneringsvägens längd. Resultatet av beräkningen påverkas av 
skiktens tjocklek. Ju tunnare skikt som väljs desto bättre bild av sättningarnas utveckling erhålls. Av 
praktiska skäl väljs vanligen 1-2 m tjocka skikt. I skiktad jord däremot beräknas sättningarna för den 
kompressibla jorden mellan de dränerande skikten. 

Torv anses visserligen vara kohesionsjord, men eftersom den i huvudsak består av växtrester i varierande 
förmultningsgrad, avviker dess egenskaper avsevärt från övriga kohesionsjordar. På grund av torvs låga 
densitet ger en belastning på torv stora tillskottslaster som leder till stora sättningar. Ovan beskrivna 
beräkningsmetoder för sättningar i kohesionsjord kan därför endast undantagsvis användas för torv. 
Sättningars storleksordning i torv kan överslagsvis beräknas ur 

Hpmv

där

s = sättningen 
vm   = kompressionstal 
p   = lastökningen 

H   = torvskiktets tjocklek 



Fig. 3.6 

Kompressionstalet vm  för torv som funktion av vattenkvot, förmultningsgrad och lastökning. 

Kompressionstalet m erhålls ur fig. 3.5 som funktion av vattenkvoten. I diagrammet gäller vattenkvoten 
för låg förmultnad torv. Den verkliga vattenkvoten i torv divideras därför med en faktor, F, som beror på 
torvens förmultningsgrad enligt von Posts klassificering. Faktorn F erhålls ur sambandet 

Torv     Förmultningsgrad   F

Lågförmultnad (filttorv)  H1 - H4    1 
Mellantorv    H5 - H7    2 
Högförmultnad (dytorv)  H8 - H10    3 

.03.3 

TILLÅTNA SÄTTNINGAR 

.03.3.1 

Vägar

Det enda kvalitetskrav som f n anges i Sverige är att vertikalaccelerationen ej får överstiga 0,5 m/s2 
(RIGU 73). I praktiken bedöms risken för ojämna sättningar i vägbanan från fall till fall. Vägen skall 
utformas så att föreskriven bombering och överhöjning i kurvor bibehålls och så att vatten ej ansamlas i 
vägbanan. 



.03.3.2 

Broar

Bronormerna TB 103 1976 anger att statiskt obestämd konstruktion, grundlagd på annat material än 
berg, dimensioneras för minst 10 mm horisontal eller vertikal rörelse hos bottenplatta till ändstöd och 
mellanstöd. Så länge sättningarna är lika stora och utbildas samtidigt inverkar dessa vanligen ej skadligt 
på bron. Ju större sättningarna blir desto större är emellertid risken att dessa blir ojämna. 

Nedan lämnas några riktlinjer för hur stora vertikala sättningar som i praktiken befunnits vara 
godtagbara för några olika brotyper. 



.03.3.3 

Vägtrummor

Betongtrummor. Dimensionerande för tillåtna sättningar är tillåten vinkeländring i rörfogar. Nedan 
lämnas riktlinjer för tillåtna vinkeländringar. 

1)  Rör med längden 1,25 m bör väljas 
2) Grövre gummiring 

Plåttrummor

Tillåten sättning sätts normalt till 0,5 % av trummans längd. En överhöjning av samma storleksordning 
kan tillåtas. Observera att lågbyggda trummor normalt ej får utnyttjas vid större överfyllning än 2 m och 
överhuvudtaget ej utföras på kompressibel jord. BYA 84 Kap 10.05.02.02. 

.03.4 

BERÄKNINGSEXEMPEL 

.03.4.1 

Friktionsjord 

Exempel .03.4.1a

Beräkna sättningen för brostödet i fig. 3.7 med ledning av resultatet av två hejarsondhål. Stödet är 
grundlagt i sand med en 5,0x8,5 m platta 2,5 m under markytan. Stödets nettolast på 
grundläggningsnivån uppgår till 7,8 MN för ständig last. Grundvattenytan är belägen 3,2 m under 
grundläggningsnivån. 



Sättningen beräknas enligt Parrys formel, avsnitt .03.2.1. 

Beräkningsgång: 

1. Beräkna medelgrundtrycket p 
2. utvärdera medelvärdet av totala sondmotstånden 
3. Beräkna stångfriktionen ur vridmoment av stångsystemet  
4. Dela in lagret under plattan i 3 skikt enligt Parry  
5. Bestäm medelvärdet av 20

1N N120 i respektive skikt 
6. Beräkna det viktade medelvärdet 
7. Beräkna sättningen 

Resultatet av hejarsonderingarna och utvärderad stångfriktion ur vridmoment samt medelvärdet av 

20
1N  netto framgår av figur 3.8 

MPap 183,0
5,85

87

Ur figur 3.8 erhålls 

N1  = 14 slag /0,2 m 
N2  = 8 slag /0,2 m 
N3  = 8 slag /0,2 m 

20
1N  3 N1+2N2+N3=11 

mm
N

BpS
medel

25300
20

1

Fig. 3.8 



.03.4.2 

Kohesionsjord 

Exempel .03.4.2a 

Beräkna sättningarnas slutvärde och tidsförlopp för vägbanken i figur 3.9. Lerans mäktighet är större än 
25 m. Kompressionsförsök har utförts på fyra prover från olika nivåer med följande resultat. 

Fig. 3.9 

Beräkningsgång: 

1. Beräkna lerans effektiva vertikalspänning, o' som funktion av djupet. 

2. Beräkna lasten från banken, q, på olika nivåer enligt figur 3.2 
3. Bestäm sättningsgivande djup, D, enligt figur 3.3 
4. Dela in det sättningsgivande lagret i skikt  



5. Bestäm sättningen i respektive skikt  
6. Beräkna sättningarnas tidsförlopp 

Lerans effektiva vertikalspänning, o'

Beräkna spänningar och 20 % av dessa och upprita,värdena som funktion av djupet. 
Konsolideringsspänningarna o'  inritas, fig 3.10. 

Last från vägbank, q
Vägbanken approximeras till en 11,5 m bred, jämnt fördelad last mellan vertikalplanen genom slänternas 
mittpunkter. Beräknade spänningar på olika nivåer uppritas, fig 3.10. 

Sättningsgivande djup, D
D erhålls som skärningspunkten mellan q  och o'2,0 . D når ned till nivån -1,0 dvs 9 m under lerans 
överyta, fig 3.10. 

,
Indelning i skikt
D indelas i tre lika stora skikt, se fig 3.10. 

Beräkning av sättningar
Bestäm i respektive skikt o'  samt c'  och q  i mitten av skikten.  



I skikt 1 sammansätts sättningen av andelen på den överkonsoliderade delen c'  - o'  och delen över 
förkonsolideringsspänningen. Den ökade vertikalspänningen av banken ligger i alla tre skikten under 

L' .

Den beräknade slutsättningen påverkas av hur tjocka skikt som väljs. Om det sättningsgivande lagret i 
stället indelas i 6 skikt blir den beräknade slutsättningen 58 cm. Resultatet anger endast därför 
sättningarnas storleksordning som ett medelvärde för banken. I verkligheten blir sättningen störst i 
vägmitt och minst vid vägens kanter. Om sättningarnas fördelning i vägens tvärled är av intresse, måste 
spänningarna beräknas enligt elasticitetsteorin i olika vertikalsnitt. 

Beräkning av tidsförloppet
Tidsförloppet beräknas enligt avsnitt .03.2.2 ur sambandet 

v

v

c
HT

t
2

För de här aktuella spänningsintervallen har kompressionsförsöken givit värdena på smcv /105 26  i 
skikt 1 och sm /102 28  i övriga skikt. På grund av lerans stora mäktighet dräneras leran ensidigt 
uppåt. Dräneringsvägens längd, H, räknas från respektive skikts mitt till lerans överyta för skikt 1 och till 
underkanten av skikt 1 för övriga skikt. Tv beräknas för olika tidpunkter för respektive skikt. 
Konsolideringsgraden U erhålls sedan ur figur 3.4. Konsolideringsgraden anger hur många procent av 
slutsättningen som fullbordats vid respektive tidpunkt. Sättningen St vid en viss tidpunkt blir då 

Det beräknade tidsförloppet återges i fig 3.11. 



Fig 3.11 

Exempel .03.4. 2b

En 9,5 m bred väg skall byggas över en vik där vattendjupet är 1,0 m. Jordlagerföljden framgår av fig 
3.12. Vägbanan får ej ligga lägre än 1,5 m över vattenytan. Hur hög bank måste fyllas ut för att banken 
ej skall behöva fyllas på för kompensation av sättningar i gyttjan och leran? Kompressionsförsök på 
gyttja från 6 m under markytan (fig 3.13) och på lera från 12 m djup har givit följande resultat 

Fig 3.13 Kompressionsförsök på gyttja från 6 m djup 

1. Beräkna vertikalspänningen o'  av jordens tyngd i mittpunkten av gyttjan resp leran 



2. Beräkna lasttillskottet i mittpunkten av gyttjan resp leran av bankens tyngd zq . Bankbredden 
 erhålls av bankens hela tyngd omräknad till en jämnt fördelad, rektangulär last med samma 
 intensitet som i vägmitt. 

3. Beräkna sättningen. I detta exempel har gyttjan resp leran ej underindelats i skikt vid 
 beräkningen av sättningarna. För kompensation av sättningarna måste banken byggas högre än 
 2,5 m. Eftersom bankens tyngd minskar på den del som genom sättningen kommer under 
 vattenytan korrigeras beräknad sättning enligt fig 3.6. Beräkningen genomförs för bankhöjderna 
 2,5,3,0,3,5 och 4,0 m. 

Vertikalspänningen o  i jorden 

I gyttjans mitt o = 39 kPa   o' = 53 kPa 

I lerans mitt o = 66 kpa = o

Gyttjan är överkonsoliderad med 14 kpa, medan leran är normalkonsoliderad. 

Tillskottsspänning zq och beräknad sättning s 

Utan korrigering för bankens minskade tyngd under vattenytan erhålls 

Bankhöjd Banklast Gyttia   Lera  
    zq  SG zq  SL SG+SL

    kPa cm kPa cm  cm 
2,5  40,5  28,4 27 21,18 51  78 
3,0  50,0  35,7 38 27,8 65  103 
3,5  59,5  43,2 49 33,9 80  129 
4,0  69,0  50,9 60 40,3 95  155 

De beräknade okorrigerade värdena för totala sättningen uppritas som funktion av banklasten, fig 3.14. 
Den beräknade sättningskurvan korrigeras för bankens minskade tyngd under vattnet. Ur fig 3.14 erhålls 
att en 3,7 rn hög bank kommer att sätta sig 1,24 m, dvs efter uppnådd slutsättning är bankens höjd över 
markytan 2,56 m  



Fig 3.14 

Exempel .03.4.2c

En befintlig 9,5 m bred väg skall breddas till 13,5 m enligt fig 3.15. Leran är konsoliderad för 
vägbankens tyngd. Lerans skjuvhållfasthet och utförda kornpressionsförsök från borrhål vid den 
blivande bankens släntfot visar att leran är norrnalkonsoliderad från 3 m under markytan. Beräkna 
sättningarna för den breddade delen. 

Fig 3.15 

Kompressionsförsök från tre nivåer har givit följande värden: 

    Djup, z m 
   2,0  4,0  6,0 

OM  kPa  1550  1370  1370 

c  ”  49  34  50 

LM  ”  380  300  320 

L  ”  72  56  75 



a ”  42  33  48 
M    12,7  13,0  11,9 

Beräkningsgång
1. Beräkna lerans vertikalspänningar utanför befintlig väg. 
2. Beräkna vertikal spänningarna av befintlig väg med 2:1-metoden i snitten A och B, fig 3.16. Banken 
approximeras till en 12,5 m bred rektangulär last. 
3. Beräkna vertikalspänningarna av den breddade delen med 2:1-metoden för en 4 m bred rektangulär 
last, fig 3.16. 
4. Beräkna konsolideringsspänningarna på olika nivåer i snitten A, B och C med hänsyn till 
spänningtillskotten från befintlig bank. 
5. Beräkna sättningarna i snitten A, B och C. Sättningen i torrskorpan är av ingen praktisk betydelse i 
detta fall. Under torrskorpan indelas leran i tre lika tjocka skikt 

Fig 3.16 

Snitt A Fig 3.17

Hela lerlagret är konsoliderat för befintlig banks tyngd. Lasten från det breddade partiet ger 
tillskottsspänningar från 3 m under markytan och nedåt. Eftersom leran är konsoliderad till eller över 

L beräknas sättningen enligt. 

a
a

M
HS

L̀
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Beräkningen ger: 

Skikt     Sättning, cm 12,2 
3-5 m     12,2 
5-7 m    7,0 
  Totalt  19,2 



Fig 3.17 

Snitt B. Fig 3.18

Skikt 

1-3 m  Överkonsoliderat med 25 kpa. Tillskottsspänningen ger c1

3-5 m  Normalkonsoliderat. Tillskottsspänningen ger o 1 L

5-7 m  Konsoliderat för befintlig banks tyngd. Tillskottsspänningen ger 1 L

Fig 3.18 

Beräkning: 

Skikt      Sättning = 3,3 cm 

1-3 m 
o

o

M
H

s
)( 1    = 3,3 cm 



3-5 m 
L

o

M
H

s
)( 1    = 12,7 cm 

3-5 m 
a
a

M
Hs

L

1ln    = 7,0 cm 

     Totalt  23,0 

Snitt C. Fig 3.19

Tillskottslasten blir lika stor som i snitt A och inverkar från 3 m under markytan och nedåt. Leran är där 

normalkonsoliderad och 1 L . Sättningen, s beräknas enligt 
L

c

M
H

s
)( 1

Fig 3.19 

Beräkningen ger: 
Skikt    Sättning, cm 
3-5 m    12,7 
5-7 m    9.5 

  Totalt  22,2 cm 

Beräkningen visar följande: 

Den befintliga vägen kommer närmast den breddade delen att beröras av sättningarna intill ca 2 
m från släntkrönet. Sättningen blir ca 19 cm under släntkrönet för att successivt avta till noll 2m 
innanför släntkrönet 
Den breddade delens släntkrön kommer att sätta sig 23 cm. 

Exempel .03.4.2d

En tillfartsbank till en pålgrundlagd bro har nyss fyllts ut på ett lerområde. Leran, som underlagras av 
grus, är 10 m mäktig. Under en 2 m tjock torrskorpa är leran normalkonsoliderad. Samtidigt som vägen 
byggs installeras en brunn för uttag av grundvatten från gruslagret. Pumpningen av grundvattnet sänker 
portrycket i gruset med 30 kPa. Hur stor blir sättningen i markytan och vägen av pumpningen? 



Förutsättningar för beräkningen

1.Kompressionsförsök enligt CRS-metoden har givit följande värden: 

Skikt     LM
2-6 m      250 kPa 
6-10 m     330 kPa 

2. Sänkningen av portrycket förutsätts avta rätlinjigt från gruset till torrskorpan 
3. Lastökningen i leran är lika med portryckssänkningen u .
4. I detta fall är o + u L . Sättningen beräknas då ur: 

LM
uHs

Fig 3.20 

Beräkning 
Skikt   LM , kPa u , kPa Sättning, cm 
2-4 m   250  3,8  3,0 
4-6 ”  250  11,3  9,0 
6-8 ”  330  18,8  11,4 
8-10 "  330  26,3  15,9 
   Totalt  39,3 

Slutsättningen uppnås efter mycket lång tid. Halva sättningen 0,2 m fullbordas inom ca 10 år. 

Exempel .03.4.2e

En 18 år gammal plattrambro med 5 m fri öppning är grundlagd med hel bottenplatta direkt i jorden, som 
består av 12 m varvig lera och silt under bottenplattan, fig 3.21. Brons sättning har mätts kontinuerligt. 
Mätningarna visar att bron satt sig 62 mm varefter sättningarna avstannat. Vägen skall byggas ut till 
motorväg varvid en likadan bro skall byggs under den nya väghalvan. Beräkna med ledning av uppmätt 
sättning vilka sättningar, som kan förväntas om broarna sammanbyggs resp om de byggs med 1 m 
mellanrum? 



Fig 3.21 

Beräkningsgång

1. För den korta bron i detta exempel kan lasten anses vara lika med de 3 m höga tillfartsbankarnas 
tyngd. Medelgrundtrycket under bottenplattan sätts därför till q = 3.19 = 57 kPa. 
2. Eftersom bron är en konstruktion med stor styvhet blir sättningarna lika stora under alla delar av 
bottenplattan. Medelgrundtrycket q = 57 kpa är därför ojämnt fördelat under plattan. Utvärdera en 
förenklad approximativ lastbild med ledning av elasticitetsteorin. 
3. Eftersom inga CRS-försök utförts vet man ej hur kompressionsmodulen varierar med 
vertikalspänningen. Den förhållandevis ringa sättningen visar att leran och silten är överkonsoliderade.  
Beräkna ett genomsnittligt värde på kompressionsindex 2  för den approximativa lastfördelningen på 
bottenplattan som ger sättningen 62 mm. 
4. Beräkna vertikalspänningarna under bottenplattans kant och i ett vertikalplan 1 m utanför denna. 
5. Beräkna sättningarna under bottenplattans kant om broarna sammanbyggs resp byggs med 1 m 
avstånd. 

Lastfördelning under plattan 

Under en platta med stor styvhet på lera är grundtrycket fördelat så att det är minst under plattans mitt 
och ökar mot plattans kanter. Teoretiskt blir grundtrycket enligt elasticitetsteorin oändligt stort under 
plattkanten. I detta exempel approximeras lasten till två jämnt fördelade laster med den lägre under 
plattans tre fjärdedelar och den högre under plattans yttersta åttondelar. Lastfördelningen kan bestämmas 
genom passningsberäkning varvid sättningen förutsätts vara direkt proportionell mot lasten, dvs  
s = k . Lastfördelningen kan även beräknas enligt elasticitetsteorin. Enligt Bygg GOS:11 är 
spänningsfördelningen, , under en oändligt styv platta. 

2271

2

B
x

q

Lastfördelningen beräknad med elasticitetsteorin framgår av fig 3.22. Under plattans mitt blir 0 = 0,72 q 
= 41 kPa och under plattans yttre åttondelar 0= 2,99 q = 105 kPa 



Fig 3.22 Grundtryckets fördelning 

Beräkning av 2

Lerans effektivspänning o  1-3 m beräknas. Tillskottsspänningen q av den förenklade lasten från 
plattan beräknas under plattans ytterkant med 2:1-metoden, fig 3.23. Vertikalspänningarnas fördelning 
framgår av fig 3.24. De språngvis ändringarna i tillskottsspänningen beror på den valda lastfördelningen 
under bottenplattan. 

Fig 3.23 Lastspridning 



Fig 3.24 Vertikalspänningar under plattans kant  

2  beräknas för sättningen s = 6,2 cm enligt formeln 

3,0
2Hs

o

o q
log

Detta ger 2  = 0,88 % 

Under bron är leran konsoliderad för brons belastning. 

Sättning under fogen vid sammanbyggda broar

Till de effektiva spänningarna i leran efter dess konsolidering på den befintliga brons tyngd adderas 
spänningarna från den nya bron. Tillskottsspänningarna beräknas med 2:1-metoden. 

Sättningen blir då 4,2 cm. 
Sättning i kanten av befintlig bro om den nya bron byggs 1 m från den gamla 
Sättningen blir 2,8 cm. 
Sättning under nya bron om den byggs 1 m från del gamla 
I kanten närmast gamla bron blir sättningen 5,1 cm och i motsatt sida 6,2 cm. 

Kalkylen visar att det ur geoteknisk synpunkt är olämpligt att bygga samman broarna på grund av att de 
får olika sättningar. Den befintliga bron sätter sig 4,2 cm i ena sidan och ingenting på motsatt sida. Bron 
är 6,5 m hög. Det innebär att brons överkant rör sig 2,1 cm mot den nya bron. Den nya bron sätter sig 4,2 
cm invid den gamla och 6,2 cm på motsatt sida. Den nya brons överkant flyttas då 1 cm från den gamla 
bron.

Exempel .03.4.2fl

En 9 m bred plattrambro med 6 m fri öppning skall grundläggas med hel bottenplatta i fast 
överkonsoliderad lera, 2,2 m under naturlig markyta. Medelgrundtrycket exklusive rörlig last uppgår till 



60 kPa. Lerans mäktighet under grundläggningsnivån är 6,0 m. Lerans densitet är 1,8 t/m3. 
Grundvattenytan ligger på grundläggningsnivån. Beräkna brons sättning med ledning av 
kompressionsförsöket på ett prov från 5 m under markytan, fig 3.25 

Fig 3.25 Kompressionsförsök 

På grund av störningen vid provtagningen i den fasta leran har provet belastats stegvis till 640 kpa och 
därefter avlastats till 40 kPa och på nytt belastats till 640 kPa. Sättningen beräknas ur kompressionsindex 
från återbelastningen inom aktuellt spänningsintervall. 

På provets nivå 5,0 m under markytan är den effektiva spänningen 62 kPa. Tillskottsspänningen från 
bron beräknad med 2:1-metoden blir 46 kPa. Inom spännings intervallet 62 till 108 kPa erhålls 2  = 0,5 
%.



Fig 3.26 Vertikalspänningar under bottenplattan 

Sättningen beräknas enligt formeln 

3,0
2 H
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Med indelning av leran i 2 m skikt beräknas sättningen bli 2,4 cm. Enligt riktlinjerna för godtagbara 
sättningar i avsnitt .03.3.2 är den beräknade sättningen för konstruktionen acceptabel. 

Exempel .03.4.29[

En 1,0 m tjock vägkropp fylls ut på en mosse, där torven har mäktigheten 4 m enligt fig 3.27. Hur stor 
sättning kan förväntas? 

Sättningen beräknas med hjälp av kompressionstalet mv för torv i diagrammet, fig 3.5 i avsnitt .03.2.2 

Fig 3.27 

Fyllningens tyngd är 20 kPa = 0,2 cm2

Sättningen Hpms v

Skikt  H   F  mv  S

  M    cm2/kp  cm 
Filttorv 1,0  1  1,0  20 
Mellantorv 1,0  2  0,85  17 
Dy torv 2,0  3  0,74  30 

      Totalt   67 

TUO/AMB.ISG  
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.04 JORDTRYCK 

.04.1 Allmänt 

Jordtryck är det gemensamma namnet på tryck som jord eller fyllning av andra material utövar mot en 
vägg eller motsvarande konstruktionsdelar. Med jordtryck avses således tryck mot vertikala eller lutande 
ytor såsom stödmurar, landfästen, väggar, sponter och ankarplattor. Endast i undantagsfall talar man om 
jordtryck mot horisontala ytor, t ex grundtryck under bottenplattor. För konstruktionsdelar belägna under 
grundvattenytan tillkommer vattentrycket. 

Jordtryckets intensitet och storlek bestäms i första hand av följande faktorer: 

vertikalspänningen av jordens egen tyngd och last på markytan 
jordens skjuvhållfasthet, kohesion och friktionsvinkel 
väggens rörelse i förhållande till jorden 
friktion eller adhesion mellan jord och vägg 

I teorin för jordtryck skiljer man på tre gränsvärden, nämligen vilotryck, aktivt tryck och passivt tryck. 
Vilotrycket är jordtrycket mot en oeftergivlig vägg när inga sidorörelser uppkommer i jorden. 

Aktivt tryck uppkommer när väggen rör sig bort från jorden. Jordtrycket sjunker därvid till ett 
minimivärde när jordens skjuvhållfasthet helt tagits i anspråk. 

Passivt tryck uppkommer när väggen rör sig mot jorden. Jordtrycket ökar därvid tills ett maximivärde 
uppnåtts när jordens skjuvhållfasthet helt tagits i anspråk. 

Villkoret för jämvikt är att jordens skjuvhållfasthet inte överskrids i något snitt i jordmassan. Grafiskt 
kan detta åskådliggöras med Mohrs spänningscirkel, som visar normalspänning och skjuvspänning i ett 
godtyckligt snitt av ett jordprisma i lutningen mot den ena huvudspänningens riktning enligt fig 4.1. 

Fig 4.1. Mohrs spänningscirkel 

Om jordens skjuvhållfasthet är 'tan''c , markytan är horisontal och väggen är vertikal och helt 
glatt, erhålls gränsvärdena för aktivt resp passivt tryck ur fig 4.2. Jordens tyngd är då den ena 
huvudspänningen. 

I punkterna B och D blir skjuvspänningen lika med jordens skjuvhållfasthet. Dessa punkter motsvarar 



snitt i jorden med vinkeln 

2
45

2
45 resp med 

Fig 4.2 

huvudspänningarnas riktning, i detta fallet med vertikal- och horisontalplanen. I alla andra snitt är 
skjuvspänningen lägre än jordens skjuvhållfasthet. Aktivt tryck pA erhålls ur triangeln ABC. 

Vid homogen jord med konstanta värden på jordens tunghet, kohesion och friktionsvinkel ökar A resp 
p rätlinjigt med djupet. 

För att dessa jordtryck skall utbildas fordras emellertid att väggens rörelse består i en vridning kring en 
horisontal axel i väggens underkant. Om väggens rörelse utbildas på annat sätt, exempelvis som en 
vridning kring en horisontal axel belägen över väggens underkant eller som en parallellförskjutning blir 
jordtrycket och tryckfördelningen annorlunda. Sådana deformationer är vanliga vid sponter. Av den 
anledningen behandlas jordtryck mot sponter i kapitel 5. 



Stora tillskottskrafter kan uppkomma av dynamisk påverkan eller av tjälkraften från frostaktiv jord. 
Sådana krafter kan endast uppskattas med ledning av tidigare erfarenheter. 

Aktivt och passivt tryck är de ojämförligt vanligast förekommande jordtrycken vid sådana beräkningar. 

.04.2 Jordtryck mot vertikal glatt vägg vid horisontal markyta belastad med jämnt fördelade lasten q

Glatt vägg innebär att jordtrycket är vinkelrätt mot väggen, dvs inga skjuvspänningar förekommer 
utefter denna. Detta är ett vanligt beräkningsantagande trots att villkoret sällan är helt uppfyllt. 
Antagandet ligger emellertid på den säkra sidan såvida ej väggen sätter sig mer än intilliggande jord. 
Med dessa förutsättningar blir jordtrycken enligt ekvationerna 4.1a och 4.2a. 

A. Friktionsjord

I friktionsjord är kohesionen c = 0 och det aktiva trycket blir således enligt ekv 4.1a 

)()
2

45(tan)( 2 qzKpqzp A
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A

Under grundvattenytan räknas med effektiv tunghet i jorden plus fullt vattentryck. Vid strömmande 
vatten tillkommer portrycket av vattnets strömning. Detta beräknas med hjälp av strömlinjenät. För att 
aktivt tryck skall uppkomma mot en vertikal vägg med höjden H erfordras en förskjutning av väggen 
från jordmassan. Vid fast lagrad bakfyllning erfordras en förskjutning av storleksordningen 0,0005 H 
och vid löst lagrad bak fyllning av 0,002 H. 

På motsvarande sätt blir det passiva trycket enligt ekv 4.2a 
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2

45(tan)( 2 qzKppqzp o
p

För att passivt tryck skall utbildas krävs att väggen förskjuts mot bakfyllningen. Vid fast lagrad 
bakfyllning erfordras en förskjutning med 0,002 H och vid löst lagrad bak fyllning med 0,006 H. 

Vilotrycket po beräknas under antagandet att horisontaldeformationerna är förhindrade. Vilotrycket blir 

p o = ko ( z+q)

där vilotryckskoefficienten kan sättas lika med 
'sin1 pKo

B. Kohesionsjord

I kohesionsjord är friktionsvinkeln  = 0 och det aktiva trycket blir således enligt ekv 4.1a 

pA = z + q – 2c 



För att aktivt tryck skall utbildas erfordras en förskjutning av väggen från jordmassan av 
storleksordningen 0,01 H vid fast lera och 0,02 H vid lös lera. 

Det passivatrycket blir enligt ekv 4.2a 

p p = z + q + 2c 

För att passivt tryck skall utbildas erfordras en förskjutning av väggen mot jordmassan av 
storleksordningen 0,02 H vid fast lera och 0,04 H vid lös lera. 

Vilotryckskoefficienten, Ko för normalkonsoliderad lera kan normalt sättas lika med 0,5. I 
överkonsoliderad lera är den högre och kan för starkt överkonsoliderad lera närma sig Kp.

Underlag för beräkning av jordtryck
Friktionsjord     Kohesionsjord
Densitet     Densitet  
Friktionsvinkel     Skjuvhållfasthet 
Grundvattennivå 

.04.3 Inverkan av last på markytan  

.04.3.1 Friktionsjord 

Jordtryck av jämnt fördelad last med stor utsträckning på horisontal markyta är behandlat i avsnitt 04.2. 

Vid begränsad utsträckning av lasten kan jordtrycket av denna ej beräknas exakt utan beräkningen får 
genomföras med vissa förenklade antaganden. För en lång last med bredden b placerad i förhållande till 
väggen enligt fig 4.3 kan horisontalspänningen H  på djupet z beräknas enligt elasticitetsteorin, Bygg 
GOS:1 om kontraktionstalet sätts lika med 0,5. 

Fig 4.3 

Med figurens beteckningar blir värdet på värdet på qH /  vid olika värden på a/b och z/b enligt tabellen. 



Förhållandet qH / vid lika värden a/b och z/b 

Vid begränsad längd l på lasten multipliceras värdena i tabellen med koefficienten l/(a+l). Jordtrycket 
antas därvid verka på väglängden a+l. Om 1 är mindre än a blir koefficienten l/2 och jordtrycket antas 
verka vägglängden 2a 

.04.3.2 Kohesionsjord 

Tryckfördelningen mot en vertikal vägg av en jämnt fördelad last med bredden b och länden l på 
horisontal markyta kan antas vara enligt fig 4.4 

Vid :1 a

)/1()/1(max bala
q

Och 1 < a 

)/1(/2max bala
q



Fig 4.4 

.04.4 Skjuvspänning längs väggytan 

Beroende på väggens råhet kan skjuvspänningen mellan vägg och bakfyllning variera mellan noll och 
jordens skjuvhållfasthet. Såvida väggen ej sätter sig i förhållande till bakfyllningen är skjuvspänningen 
riktad så att bakfyllningens rörelse i förhållande till väggen motverkas. Det betyder att skjuvspänningen 
längs väggen minskar det aktiva trycket resp ökar det passiva. Vid beräkning av jordtryck försummas 
ofta skjuvspänningen utmed väggen, eftersom de beräknade jordtrycken då ligger på den säkra sidan. 

Väggfriktionen mellan friktionsjord och en betongvägg brukar sättas lika med 2 /3. 

Mellan betongvägg och lera brukar skjuvspänningen sättas lika med 0,8 . uc .

.04.5 Lutande markyta och vägg 

.04.5.1 Friktionsjord 

När vägg och markyta har konstanta lutningar finns tabellverk över aktiva och passiva 
jordtryckskoefficienter upprättade. Diagram över jordtryckskoefficienterna under olika förutsättningar 
finns i Bygg G05:33. 

.04.5 

I det generella fallet med varierande lutningar hos vägg och markyta och ojämn last på markytan 
beräknas jordtrycken med någon grafisk metod enligt nedan. 

.04.5.2 Kohesionsjord 

I det generella fallet beräknas jordtrycken med någon grafisk metod enligt nedan. I praktiken är det även 
den vanliga beräkningsgången även vid konstant lutning hos vägg och markyta. 

.04.5.3 Grafisk lösning 

.04.5.3.1 Aktivt tryck 

Culmanns metod är den vanliga grafiska beräkningsmetoden. Den kan användas för både friktionsjord 



och kohesionsjord samt i jord med sammansatt kohesion och friktion. 

Beräkningsgång: 
1. En glidyta väljs, fig 4.5 
2. Glidkilens tyngd, W, inklusive last på markytan beräknas 
3. Eventuella skjuvkrafter, T1 längd glidytan och T2 längd väggen beräknas 
4. En kraftpolygon uppritas med utgångspunkt från glidkilens tyngd och skjuvkrafterna. Eftersom 
jämvikt förutsätter att polygonen är sluten och övriga krafters riktningar 
är kända erhålls jordtryckets resultant, PA.
5. Beräkningen upprepas med glidytor i andra lutningar mot horisontalplanet. De beräknade jordtrycken 
avsätts som funktion av glidytornas lutningsvinkel _ mot horisontalplanet. Beräkningen upprepas till 
dess maximivärdet för det aktiva trycket erhållits 

Fig 4.5 Culmanns metod för bestämning av aktivt tryck 

.04.5.3.2 Passivt tryck 

Principen för beräkningen är densamma som för aktivt tryck. Alla krafter utom glidkilens tyngd W har 
andra riktningar än i det aktiva fallet. Vidare har glidytorna flackare lutning än för det aktiva fallet. 
Beräkningen upprepas tills dess minimivärdet för jordtrycket passerats, fig 4.6 

Fig 4.6 Culmanns metod för bestämning av passivt tryck 



.04.6 Beräkningsexempel 

Exempel .04.6a
Beräkna det aktiva jordtrycket mot en klumpmur enligt fig 4.7. Muren förutsätts ha glatt yta och 
grundvattenytan ligger under muren. 

Fig 4.7 

Beräkningsgång
1. Beräkna jordtryckskoefficienten KA enligt avsnitt 04.2A 
2. Beräkna jordtryckets intensitet PA i markytan och i murens 
underkant för dels överlasten och dels av jordens tyngd. 
3. Beräkna resulterande jordtryck 
4. Beräkna resultatens angreppspunkt 

Beräkning 

För 36p blir .6.0AK

Överlasten 20 kPa ger en konstant tryckfördelning mot muren medan jordens tyngd växer rätlinjigt med 
djupet. 

Jordtryckets fördelning av överlast resp jordens tyngd framgår av fig 4.8. Resulterande jordtryck av 
överlasten blir PAq = KA q h=31.2 kN/m

Fig 4.8 

Resulterande jordtryck av jordens tyngd blir 

mkNhKP AA /8,88
2

2

Totala jordtrycket blir PA= 120 kN/m 

Jordtryckets angreppspunkt beräknas med en momentekvation kring murens underkant, vilket ger 
angreppspunkten 2,26 m över murens underkant. 

Exempel.04.6b 

Beräkna det aktiva jordtrycket mot en 6 m hög mur med en jordlagerföljd enligt fig 4.9. Grundvattenytan 
ligger under murens underkant. Murens yta är glatt. 



Beräkningsgång

1. Beräkna jordtryckets intensitet på de nivåer jordegenskaperna ändras 
2. Beräkna resulterande jordtryck i resp jordlager 
3. Beräkna angreppspunkten för resulterande totalt jordtryck 

Fig 4.9 

Jordtryckets fördelning framgår av fig 4.10. Totala aktiva trycket blir PA = 110 kN/m. Jordtryckets 
angrepps punkt beräknas med en momentekvation kring murens underkant. Jordtryckets resultant 
angriper 2,7 m över murens underkant  

Fig 4.10 



Exempel .04.6c

Beräkna aktiva jordtrycket mot en 4 m hög mur i grus enligt fig 4.11. Bakom muren är markytans 
stigning 1:10. Bakom muren belastas markytan med ett upplag av sand. På grund av väggens råhet är 

friktionsvinkeln mellan vägg och grus lika med p
3
2 . I sanden är friktionen helt utvecklad 

Fig 4.11 

Beräkningsgång 
1. På grund av att markytan lutar. belastningen på markytan är ojämnt fördelad samt att gruset och 
sanden har olika egenskaper genomförs beräkningen grafiskt med Culmanns metod enligt avsnitt 
.04.5.3.1. 
2. För varje glidyta i gruset, som går upp i markytan framför sandens släntkrön bestäms maximala aktiva 
jordtrycket mot vertikalplanet genom den punkt där glidytan i gruset skär markytan. Beräkningen utförs 
enligt fig 4.12.  

Fig 4.12 Bestämning av aktivt tryck i sanden 

3. Sedan största aktiva jordtrycket bestämts i resp snitt för glidytorna i gruset uppritas kraftpolygonen i 



fig 4.13 för bestämning av aktiva jordtrycket mot muren. 

Fig 4.13 Bestämning av aktivt tryck mot muren 

4. Efter undersökning av fem glidytor erhålls värdet 61 kN/m för det aktiva jordtrycket mot muren. 

Jordtryckets vertikala fördelning liksom nivån för jordtryckets resultant erhålls genom undersökning av 
glidytor från olika nivåer av muren. 

Exempel .04.6d

Beräkna det passiva jordtrycket mot en ankarplatta 2x2 m enligt fig 4.14. 



85,3
2
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I plattans överkant pP = 146,4 kpa, fig 4.15 
I plattans underkant pP  = 292,7 kPa " 
Totala trycket blir pP = 878 kN 

Friktionen mot ändytorna genom ankarplattans sidor medräknas ej på grund av närliggande ankarplattor 
i konstruktionen. 

Resultatens angreppspunkt beräknas med en momentekvation kring plattans underkant. 
Angreppspunkten ligger 0,89 m över plattans underkant. Ankarstaget skall således anbringas ca 0.9 m 
över plattans underkant. 

Fig 4.15 

Det beräknade värdet på passiva trycket ger den kraft ankarstaget skall dimensioneras för. 

För att passivt tryck skall utbildas erfordras en förskjutning av ankarplattan. Vid beräkning av 
stabiliteten för den konstruktion ankarplattan tillhör, kan därför ej hela det passiva trycket tillgodoräknas 
som stabiliserande kraft. 

TUO/ISG  
VMM/V41/913/002 



.05 TEMPORÄRA SPONTER 

.05.1 Allmänt 

Vid schakt inom spont begränsas schaktens planmått och därmed även schaktvolymen. Jordtrycket från 
de vertikala schaktväggarna överförs via sponten till stödpunkter av hammarband med stämp eller 
ankarstag eller -- vid koncentrerade grundschakter -- av spontramar. Jordtryckets fördelning mot en vek 
stödkonstruktion av spont påverkas starkt av spontens deformationer. Spontens utböjning mellan 
stödpunkterna leder till att trycken koncentreras till stödpunkterna samtidigt som spontväggen mellan 
stödpunkterna avlastas. Totala jordtrycket mot en spont beräknas enligt kapitel .04.2, men trycket 
fördelas på ogynnsammaste sätt för varje konstruktionsdel. 

Dimensionering av en schakt inom spont omfattar flera delmoment, nämligen 

beräkning av markstabiliteten med avseende på schakten 
beräkning av spontens stabilitet -- kraft- och momentjämvikt 
beräkning av jordtrycket och dess fördelning mot sponten 
dimensionering av spont, hammarband och stämp alt stagförankringar 

Spontens stabilitet beräknas med hänsyn till hur sponten är understödd. Därvid skiljer man på följande 
tre typer av sponter 

konsolspont, som endast stöds av passivt jordtryck mot spontens del under färdig schaktbotten 
spont med en stödnivå och nederdelen inspänd i jorden under schaktbottnen 
spont med flera stödnivåer 

Sponten dimensioneras så att all säkerhet läggs på materialet i spontkonstruktionens olika delar. 

För allmänt förekommande spontkonstruktioner i ledningsgravar finns färdiga lösningar i Svenska 
Teknologföreningens "Anvisningar för spont i ledningsgrav", utgivna 1976. 

.05.2 Beräkning av markstabilitet 

.05.2.1 Totalstabilitet 

Urschaktning inom spont ökar ansträngningen i jorden, framför allt invid schaktens botten men även 
områdets totala stabilitet påverkas, fig 5.1 

Fig 5.1 



Totalstabiliteten beräknas enligt kapitel .02.3. Säkerheten mot brott säkerställs genom neddrivning av 
sponten så djupt under schaktens botten att trycket mot denna avlastas till sponten. Om erforderlig 
säkerhet ej erhålls därmed, måste markytan närmast utanför sponten avlastas genom avschaktning och 
begränsning av lasten på markytan. 

.05.2.2 Bottenstabilitet 

Brott i schaktens botten kan uppkomma som skjuvbrott eller hydrauliskt grundbrott, kap .02.6. För 
schakter inom spont i friktionsjord uppkommer skjuvbrott i schaktbottnen endast i mycket djupa 
schakter. För schakter inom spont i lera måste bottenstabiliteten däremot alltid analyseras. 

.05.2.2.1 Bottenstabilitet i lera med avseende på skjuvbrott. 

Säkerhetsfaktorn F mot bottenupptryckning i schakten beräknas med formeln (beteckningar enligt fig 
5.2a): 

qD
fN

F o

Fig 5.2a 

Fig 5.2b L= schaktens längd 

Stabilitetsfaktorn No erhålls ur fig 5.2b 
Säkerhetsfaktorn börOuppgå till 1,5. 

Om erforderlig säkerhet mot bottenupptryckning ej uppnås med spont ned till färdig schaktbotten drivs 
sponten ned under schaktbottnen. Genom neddrivning av sponten d meter under schaktbottnen, fig 5.3 
vinner man följande  

stabilitetsfaktorn No blir större 

jordens vidhäftning mot sponten = 0,5 f under schaktbottnen verkar stabiliserande 



Fig 5.3 

Formeln för säkerhetsfaktorn F ändras då till 

B
d

qdD

N
F

f

fo

5,02
)(

.05.2.2.2 Bottenstabilitet med avseende på hydrauliskt grundbrott 

I schakter inom spont i lera kan hydraulisk bottenlyftning uppkomma vid högt portryck i vattenförande 
skikt av friktionsjord under schaktbottnen, fig 5.4. Stabilitetsvillkoret blir då med figurens beteckningar 

1,1
wH
dF

Fig 5.4 

Fig 5.5 

Hydraulisk bottenuppluckring kan uppkomma i schakter inom spont i friktionsjord nedförda under 
grundvattenytan, fig 5.5. Bottenuppluckringen orsakas av för hög gradient i det strömmande vattnet. 



Skydd mot uppluckring erhålls genom reduktion av gradienten. Reduktionen kan åstadkommas genom 
förlängning av vattnets strömningsväg eller genom sänkning av grundvattenytan utanför sponten, 
alternativt under spontens underkant. Strömningsvägen förlängs genom att sponten, som skall vara tät, 
neddrivs tillräckligt djupt under schaktbottnen. Neddrivningsdjupet, d, under schaktbottnen beräknas 
genom formeln. 

wi
F där

dH
Hi

2

Säkerhetsfaktorn F bör vara = 3 i sand och 2 i grus. Vattnets tunghet, w  är lika med 10 kN/m3.

.05.3 Jordtryck 

.05.3.1 Allmänt 

Jordtrycket mot en spont sammansätts av tryck av följande faktorer 

jordens tyngd 
vattentryck 
last på markytan av uppschaktad jord, upplag och trafik 
laster orsakade av vibrationer och tjäle 

Trycken av de tre förstnämnda faktorerna beräknas enligt jordtrycksteorin. Tryck av dynamisk natur och 
av tjäle måste däremot uppskattas i det enskilda fallet. 

Sponten förutsätts vara helt glatt. 

Här beskrivs endast jordtryck mot strävade sponter. Konsolsponter kommer ifråga endast vid mycket 
begränsade schaktdjup -- mindre än 2 m -- på grund av de deformationer som uppkommer i en osträvad 
spont. Jordtrycken mot sponter förankrade med dragstag påverkas av förspänningskrafter i stagen. För 
dimensionering av sådana sponter hänvisas till BFRs Rapport nr T30:1979, "Förankrade sponter" av 
Sahlström-Stille. 

.05.3.2 Friktionsjord 

Aktivt och passivt jordtryck beräknas enligt kapitel .04.2A. Sponter strävade på endast en nivå neddrivs 
under schaktbottnen så djupt att moment jämvikt uppnås. Det resulterande passiva nettojordtrycket skall 
vara minst 1,3 gånger erforderligt mothåll erfP fig 5.6 



Fig 5.6 Spont med ett hammarband 

Vid flera hammarbandsnivåer räknas det resulterande aktiva jordtrycket på delen H+h verka mot 
sponten. Djupet h bestäms av att passiva nettojordtrycket skall vara lika med det aktiva nettojordtrycket 
under djupet h. Det resulterande aktiva jordtrycket på delen H+h omräknas till en parallelltrapets med 
intensiteten 

hH
Pp A

i 9,0

från 0,2 . H under markytan, fig 5.7 

Fig 5.7 Spont med flera hammarband 
Hammarband och stämp dimensioneras för det största värdet av antingen det resulterande aktiva 
jordtrycket eller fördelningen enligt parallelltrapetsen. 

.05.3.3 Kohesionsjord 



Aktivt och passivt jordtryck beräknas enligt kapitel .04.2B. Sponten neddrivs så djupt att 
bottenstabiliteten är säkerställd. För sponter strävade på endast en nivå bestäms neddrivningsdjupet även 
av att moment jämvikt skall föreligga. För att det skall räcka med endast en stödnivå måste leran vara 
fast och schaktdjupet vara begränsat. Då inget jordtryck skulle verka mot spontens översta del enligt 
jordtrycksteorin räknas med hydrostatiskt vattentryck från markytan ned till den nivå där jordtrycket är 
större, fig 5.8 

Fig 5.8 Spont med ett hammarband 

Vid flera hammarbandsnivåer beräknas det resulterande nettojordtrycket på motsvarande sätt, fig 5.9 

Fig 5.9 Spont med flera hammarband 

Med hänsyn till stabiliteten måste sponter för djupa schakter i lera --frånsett de starkt överkonsoliderade 
-- neddrivas så djupt att nederänden får fäste i ett fast jordlager under leran. Det resulterande 
nettojordtrycket omräknas till en parallelltrapetsformad fördelning, fig 5.10, med intensiteten Pi enligt 

hH
PP A

i 9,0



Fig 5.10 

Jordtrycket mot sponten verkar på delen H+h. Djupet h delar avståndet från understa hammarbandet till 
spontens underkant mitt itu. 

.05.3.4 Jordtryck från last på markytan 

Jordtrycket mot spont från last med begränsad utsträckning beräknas för friktionsjord enligt avsnitt 
.04.3.1 och för kohesionsjord enligt avsnitt .04.3.2. 

.05.4 Dimensionering av spont 

.05.4.1 Tillåtna materialspänningar 

Temporära spontkonstruktioner dimensioneras för nedan angivna tillåtna spänningar. Eftersom 
hammarband och stämp utgör spontkonstruktionens stödjande element läggs större säkerhet på dessa än 
på sponten. 

Stål bör vara av minst kvalitet SS 1312. Tillåtna spänningar för stål: 

Element till ss 1312  
MPa

Spont * 
Hammarband 
Stämp *** 

su/1,2** 
Vsu/1,5 
St BK – N1 

183 
147 
St BK-N1 

Anm.  

* För spontprofil med lås i neutrala lagret, t ex Larssenprofil, reduceras motståndsmomentet, W med 10 
%
** su = undre sträckgräns 
*** Stämp dimensioneras för en punktlast av 1 kN mitt på stämpen och för knäckning enligt 



Stålbyggnadsnorm 70, St BK-N1 

Tillåtna spänningar för trä, kvalitet "övrigt konstruktionsvirke" 

Element b *
Ma 

b ** 
MPa

Spont 
Hammarband 
Stämp*** 

12 
9
6

3
3
3

Anm  
* Böjning på högkant och lågkant 
** Tryck vinkelrätt fibrerna 
*** Dimensioneras för tryck och samtidig böjning aven punktlast av 1 kN mitt på stämpen 

.05.4.2 Dimensionering av spontkonstruktionen 

Sponten antas ledad vid alla hammarband utom vid det understa. Spontdel mellan två hammarband 
dimensioneras som fritt upplagd balk belastad av jordtrycket. Utkragande delar dimensioneras som 
konsolbalkar. 

Sponter med flera avstyvningar måste beräknas för varje arbetsfas på grund av att dimensionerande 
spontmoment och strävkrafter kommer att variera under nedschaktningen. 

Hammarbandens belastning utgörs av stödreaktionerna från spontdelarna, som stöder mot respektive 
hammarband. Momenten beräknas för jämnt fördelad last på fritt upplagd balk mellan stämpen. Vid 
skarv för hammarband stämpas på ömse sidor om skarven. 

Risken för knäckning är som regel dimensionerande för stämp. Dimensioneringen för tryck och samtidig 
böjning enligt avsnitt .05.4.1 kan göras med ledning av diagrammen i fig 5.11A-C. Brott i stämp leder 
till total kollaps av spontkonstruktionen. Därför är rätt dimensionering av stämpen mycket viktig. 

För schakter i mycket lös lera bör dragstag insättas i spontens överkant så att rörelser i spontens nedre 
del in mot schakten begränsas under nedschaktningen. 

Fig 5.11A Normalkraften som funktion av knäck längden L för stämp av stål HE-A resp HE-B. 



 Fig 5.11B       Fig 5.11C 

Normalkraften, P som funktion av knäckIängden L för trästräva med cirkulärt tvärsnitt, 5.11B och med 
kvadratiskt tvärsnitt, 5.11C. 

.05.5 Beräkningsexempel 

Exempel. 05. 5a

Dimensionera spontkonstruktionen för en 3 m bred och 4,5 m djup schakt för en ledningsgrav i lera 
enligt förutsättningar i fig 5.12. 

Fig 5.12 

Beräkningsgång

1. Beräkna erforderlig spontlängd med hänsyn till 
bottenstabiliteten enligt avsnitt .05.2.2.1 
2. Beräkna möjligt schaktdjup utan att sponten strävas. Bestäm 
nivån för första hammarbandet 
3. Beräkna möjligt schaktdjup under första hammarbandet och 
bestäm nivån för andra hammarbandet. Kontrollera 
rotationsstabiliteten 
4. Beräkna möjligt schaktdjup under andra hammarbandet. Om 
det ej är möjligt att schakta till fullt djup, bestäm nivån för ett 
tredje hammarband varvid det andra hammarbandet kan tas 
bort. Kontrollera rotationstabiliteten 
5. Dimensionera spont, hammarband och stämp 

Erforderlig spont längd

Med säkerhetsfaktorn F = 1,3 mot bottenupptryckning för lasten D+q beräknas erforderlig oN  enligt 
formeln (avsnitt .05.2.2.1) 



f

qDF )(No  till 7.1 

Enligt fig 5.2b motsvaras oN   = 7,1 av D/B = 2,1. B = 3,0 m ger D = 6,3 som erforderlig spontlängd, dvs 
sponten neddrivs 1,8 m under färdig schaktbotten. Medräknas lerans vidhäftning mot spontens insida 
under färdig schaktbotten blir säkerheten mot bottenupptryckning lika med 1,46. 

Schakt inom osträvad spont

Glidyta i lutningen 1:1 ger ett schaktdjup av ca 1,8 m med 1,5 faldig 
säkerhet. 
Schakt till 1,6 m djup väljs, fig 5.13. Första hammarbandet sätts 1,0 m 
under markytan, nivå A. 

Schaktetapp 2

Jordtrycken beräknas enligt avsnitt .05.3.3. Passningsräkning av 
momenten med avseende på hammarband A för olika schaktdjup visar 
att schakt ned till 2,8 m under markytan kan utföras med 
säkerhetsfaktorn 1,8. 

Rotationsstabiliteten tillfredsställande. Sätt andra hammarbandet 2,5 
m under markytan, nivå B 

Schaktetapp 3
På motsvarande sätt som i etapp 2 beräknas möjligt schaktdjup under 
hammarband 4om B till 4,0 m under markytan, fig 5.15. I 
Spontväggens rotationsstabilitet kontrolleras med momentekvation 
med avseende på hammarband B. Vid fullt utbildat passivt tryck mot 
sponten över nivån B blir säkerheten mot rotation 1,3. Nytt 
hammarband, c, insätts 3,5 m under markytan. Därefter tas 
hammarband B bort. på grund av den låga rotationsstabiliteten bör 
hammarband C installeras successivt i takt med att schakten 
färdigställs till 4,0 m djup. Alternativt kan spontens överdel 
dragförankras. 



Schaktetapp 4

Schaktning till fullt djup 4,5 m under markytan. 
Spontväggens rotationsstabilitet kontrolleras med 
avseende på hammarband C. Vid fullt utbildat passivt 
tryck mot sponten över nivån C, blir säkerheten mot 
rotation 3,6.      
      Fig 5.16 

Omfördelning av aktiva jordtrycket

Totala aktiva jordtrycket, AP , omräknas enligt avsnitt .05.3.3, fig 5.10 till trapetsformad fördelning med 
intensiteten iP .
       
    

AP  = 146,6 kN.m/m 

kPa
hH

PP A
i 9,32

9,0

Tryckfördelningen blir enligt fig 5.17 

     Fig 5.17 

Dimensionering av spontkonstruktionen

Spont 

Största momentet uppkommer i sponten när schakten nedförts till 4,0 m under markytan innan 
hammarband C insatts. Konsolmomentet, M, med avseende på hammarband B uppgår då till 126,4 
kN.m/m. 

Tillåten böjspänning b , i sponten får uppgå till 183 MPa, avsnitt .05.4.1.  

Erforderligt motståndmoment 3691cmMW
b

Välj Larssen IIn med reducerat W = 990 cm3 (vanlig lagervara) 

Hammarband A

Belastningen räknas från markytan ned till halva avståndet mellan hammarband A och C. Den 
trapetsformade lastfördelningen ger största belastningen. Belastningen blir 59,2 kN/m. 

Avståndet mellan stämpen bestämmer dimensionerande momentet i hammarbandet. 



Stämpen blir ca 2,5 m lång. Enligt fig 5.11A tillåts lasten P = 200 kN på balk HE-A 120 

Lasten 59,2 kN/m ger då stämpens c-avstånd, L, lika meo 3,4 m. 

Tillåten böjpåkänning i hammarbandet får uppgå till 147 MPa. 

Momentet, M, beräknas som för fritt upplagd balk mellan stämpen enligt 

mkNLPM /5,85
8

2

3582 cmMW
till

erf

Välj HE-B 220 med W = 736 cm3

Hammarband C

Den aktiva jordtrycksfördelningen ger största belastningen, p, på hammarbandet, p = 116,4 kN/m. Välj 
samma c-avstånd, L = 3,4 m, för stämpen som för hammarband A. Momentet blir då 168,2 kN.m. 

erfW  blir 1144 cm3

Välj HE-B 260 med W = 1150 cm3

Stämpen: p = p.L=395,8 kN 
Enligt fig 5.11A tillåts lasten P = 420 kN på balk HE-B 140 

Välj HE-B 140 - som stämp

Exempel .05.5b

En rörledning av betong med innerdiametern 1,0 m skall läggas 3,0 m under markytan. Jorden består av 
siltig, grusig sand. Grundvattenytan ligger 2,0 m under markytan. Arbetet utförs i länshållen schakt. 
Arbetsutrymmet kräver en 2,8 m bred ledningsschakt. Av arbetstekniska skäl strävas sponten på endast 
en nivå. Övriga förutsättningar framgår av fig 5.18 

Fig 5.18 



Beräkningsgång

1. Beräkna jordtrycksfördelningen och vattentrycket orsakat av schaktens länshållning 
2. Beräkna genom passning erforderlig längd för sponten så att säkerheten mot rotation blir minst lika 
med 1,4 
3. Kontrollera säkerheten mot hydraulisk bottenuppluckring 
4. Beräkna erforderlig del av passiva netto jord trycket för rotations jämvikt (säkerheten = 1,0) 
5. Beräkna hammarbandets last 
6. Beräkna dimensionerande moment i sponten 
7. Dimensionera hammarband och stämp 

Jordtryck

Utöver aktiva och passiva jordtrycken påverkas sponten av vattentrycket på den aktiva sidan. 
Vattentrycket har intensiteten wP  = 10 kpa på schaktbottnens nivå och avtar därifrån rätlinjigt till noll 
vid spontens underkant. Vattenströmningen in i sponten ökar effektspänningarna på aktiva sidan och 
minskar dessa innanför sponten, Bygg G15:28. I detta exempel korrigeras ej för vattenströmningens 
inverkan på jordens densitet med hänsyn till att glidytan för passiva jordtrycket träffar motstående spont 
under schaktbottnen. 

Jordtryckskoefficienten:  AK = 0,31 
    pK = 3,25 

Jordtryckens intensitet beräknas för karakteristiska nivåer z under markytan. 

Fig 5.19 
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Fig 5.20 

Spontens längd



Rotationsstabiliteten för en 5,2 m lång spont beräknas för 
nettojordtrycker enligt fig 5.20. Stabiliteten beräknas med 
momentekvationer kring hammarbandet. 

         5,2m 
Stjälpande momentet, stjM = 121 kN.m 

 Mothållande momentet, motM = 175 kN.m 

 Säkerheten mot rotation 
stj

mot

M
M

= 1.45 

Säkerhet mot hydraulisk bottenuppluckring

Säkerheten beräknas enligt avsnitt .05.2.2.2. 

4,5
1

2DH
Hi

wi
F

dvs godtagbar säkerhet 

Erforderligt mothållande jordtryck, perfP

perfP  beräknas med momentekvation kring hammarbandet. perfP blir = 28.8 kN som är lika med pP  /1,3. 
Säkerheten 1,3 på passiva nettojordtrycket är godtagbar med hänsyn till att sponten är temporär. 

Det erforderliga mothållande jordtryckets resultant beräknas till 
0,5 m över spontens underkant, fig 5.21 

       Fig 5.21 

Hammarbandets last

Lasten beräknas med momentekvation kring resultanten för perfP .
Lasten blir 26,7 kN/m.  

Dimensionerande spontmoment

Största momentet i sponten, maxM uppkommer där avskärningskraften i sponten är noll. Diagrammet 
över tvärkraften, tig 5.22 ger tvärkraften lika med noll 2,4 m under markytan. 

maxM blir 41,5 kN.m 
till = 183 MPa ger erfW  = 227 cm3.

         Fig 5.22 



På grund av förväntat stort slagningsmotstånd väljs en överstark spont, t ex Larssen IIn med reducerat W 
= 990 cm3.

Stämp

Stämpens längd blir ca 2,4 m. Ur fig 5.11A erhålls att för en balk HE-B 100 tillåts lasten ca 190 kN. 
Stämpens c-avstånd får då uppgå till max 4,58 m. Välj c = 4,5 m. 

Hammarband

Stämpens c-avstånd 4,5 m ger momentet i hammarbandet lika med 105 kN.m. 

till = 147 MPa ger erfW  = 715 cm3.

Välj HE-B 220 med W = 736 cm3.
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