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 Förord   

 I 

Förord 

Detta examensarbete har gjorts som en avslutande del av 
civilingenjörsutbildningen i Väg- och vattenbyggnad vid Luleå tekniska 
universitet, LTU. Idéen till examensarbetet togs fram genom samtal med Lars 
Johansson på Ramböll i Malmö och Carl-Olof Modin på Ramböll i Sundsvall 
och av mig själv. Detta lade grunden till idéen om att beräkna och jämföra mot 
in-situ mätningar på ”Limpan”. 

Examensarbetet har utförts på Rambölls kontor i Sundsvall, jag är väldigt 
tacksam för detta då de har stöttat mig under arbetets gång. Jag är även väldigt 
glad över att Hans Mattsson vid LTU på Avdelningen för Geoteknologi lånade 
ut programvaran, PLAXIS, till mig.  

Ett varmt tack till min handledare Hans Mattsson vid Luleå tekniska 
universitet, där han med sin kunskap inom geotekniken hjälpt till med detta 
arbete. Men även till mina handledare på Ramböll Lars Johansson, Malmö och 
Carl-Olof Modin, Sundsvall, där de med sina kunskaper inom geotekniken 
stöttat mig.  

Jag vill även tacka Eva Petersson på Ramböll i Malmö där hon efter alla år som 
gått sedan banken och mätningarna gjordes bistått med nyttig information. 

Men även ett varmt tack till Anne NØrremark, RambØll Danmark, som har 
hjälpt mig med den danska kunskapen om lermorän. 

 

Johanna Jönsson 
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Sammanfattning 

Under september månad år 1995 påbörjades utläggningen av jordmaterial för 
den provbank vilken upprättades då Öresundsbron skulle byggas. I detta 
fullskaleförsök kontrollerades massorna genom olika sonderingsmetoder och 
även sättningarnas utveckling. Uppbyggda för provbanken var en höjd på 4,5 
m och själva försöksområdet hade en längd på 40 m och en bredd på 9 m. 

I detta arbete har syftet varit att studera provbanken i Petersborg och jämföra 
de uppmätta sättningarna mot de numeriska simuleringarna. De numeriska 
modeller som har skapats i finita elementprogrammet PLAXIS är baserade på 
de utförda geotekniska undersökningarna.  

Vid uppbyggandet av provbanken ökar portrycket hydrostatiskt med djupet i 
den belastade jorden. Detta gör att med den konsolidering som försiggår så 
ökar effektivspänningen i jorden. I och med att effektivspänningen ökar så ökar 
även bärförmågan och skjuvhållfastheten i den belastade jorden. Sättningarna 
som uppkom mättes under 248 dygn från det att hela provbanken upprättats.  

Beräkningar har genomförts i PLAXIS med Mohr-Coulombs modell. I 
modellen ingår de elastiska parametrarna elasticitetsmodul, E  och 
tvärkontraktionstal, ν , brottparametrarna friktionsvinkel, φ′  och kohesion, c  
men även en parameter för volymändring dilatansvinkel, ψ . Vid bedömningen 
av dessa numeriska beräkningar mot de uppmätta värdena jämfördes 
sektionernas resultat procentuellt. Det bästa resultatet erhölls i sektion D där 
hela 99 procent av de uppmätta värdena motsvarades utav de numeriska 
beräkningarna. Skillnaden mellan de gjorda in-situ mätningarna och de 
numeriska beräkningarna blev under 1 mm. Dessa beräkningar ger en bra 
återbild utav de utförda mätningarna in-situ. Den sektion med  
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PLAXIS-beräkningar vilket motsvarade de uppmätta värdena minst var A där 
felmarginalen är på 18%. I detta fall så skiljde sig de beräknade värdena mot 
mätningarna in-situ med 6 mm. Men med dessa resultat kan man säga att FEM-
beräkningarna väl återspeglade de gjorda mätningarna in-situ. 
Medelfelmarginalen i detta arbete ligger endast på 9,3 %. Detta får ses som 
väldigt bra för att vara inom geoteknikområdet då geotekniken inte är en exakt 
vetenskap. 
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Abstract  

In September 1995 the establishment of the embankment starts to take place. 
The embankment is constructed because of the Öresund bridge that was built. 
In this experimental embankment the masses were controlled by different field 
investigations and the development of settlements. 

The objektive in this report is to study the embankment in Petersborg and 
compare in-situ settlements with numerical simulations. The numerical model 
have been established in the finite element programe PLAXIS based on the 
geotechnical investigation done earlier. 

During the construction of the embankment the pore pressure increased 
hydrostatical with the depth. The consolidation that takes place increase the 
effective stress in the soil. The increase of the effective stress increases the 
bearing capacity and the shear strength in the soil. The settlement that occured 
on the embankment was measured during 248 days. 

The calculations have been done in PLAXIS with the Mohr-Coulombs model. 
Within the model there is a need of input elasticity parameters like Youngs 
modulus, E and Poisson´s ratio, ν , parameters of failure like friction angle, φ′  
and cohesion, c and the volumetric change parameter for dilatancy angle, ψ . In 
the comparison between numerical computations and in-situ measurements, the 
result in each sektion was compared in percentages. The best result was given 
by section D with whole 99 percent. The difference between the in-situ 
measurements and the numerical calculations for the settlements became under 
1 mm. From these PLAXIS calculations you got a good reflection over the  
in-situ measurements. Section A gave the smallest amount of the calculated 
results with 18 precent margin of error. In this case FEM-calculations 
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compared to in-situ measurement was 6 mm. Even in this results the PLAXIS 
calculations corresponded well with the in-situ measurements. In this report the 
average margin of error is only 9,3 percent which is very good for geotechnical 
studies.  



 Beteckningar och förkortningar   
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Beteckningar och förkortningar 

1σ ′ :  största effektiva huvudspänningen 

2σ ′ :  mellersta effektiva huvudspänningen 

3σ ′ : minsta effektiva huvudspänningen 

fτ :  skjuvspänning 

φ′ :  friktionsvinkel 

c′ :  kohesion 

E : elasticitetsmodul 

ε : töjning 

ν : tvärkontraktionstal 

nσ ′ : normalspänning 

M : ödometermodul 

ω : vattenkvot 

G : skjuvmodul 
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ctq , : spetstryck 

0K : vilojordtryckskoefficient 

hσ : spänning i horisontalled 

vσ : spänning i vertikalled 

cσ ′ : förkonsolideringstryck 

ψ : dilatansvinkel 

ρ : densitet 

γ :  tunghet 

OCR :  Overconsolidation ratio, överkonsolideringsgrad  

CPT:  Cone Penetration Test 

MCV: Moisture condition value 

MCA: Moisture Condition Apparatus 

VVTK Geo:  vägverkets tekniska krav för geoteknik 

DGI Danmarks geotekniska institut 

SGI Statens geotekniska institut 

Beteckningar som används i PLAXIS 

unsatγ : tunghet över grundvattenytan 

satγ : tunghet under grundvattenytan 

xk : permeabilitet i horisontalled 

yk : permeabilitet i vertikalled 
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refE : referensvärde för elasticitetsmodul 

ν : tvärkontraktionstal 

refc : referensvärde för kohesion 

φ : friktionsvinkel 

ψ : dilatansvinkel 

 





 Innehållsförteckning   

 XI 

Innehållsförteckning 

FÖRORD .............................................................................................................I 

SAMMANFATTNING..................................................................................... III 

ABSTRACT.......................................................................................................V 

BETECKNINGAR OCH FÖRKORTNINGAR............................................. VII 
Beteckningar som används i PLAXIS ..................................................VIII 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ........................................................................XI 

1 INLEDNING .............................................................................................1 
1.1 Bakgrund ..........................................................................................1 
1.2 Tidigare arbete på provbanken.........................................................3 
1.3 Syfte och mål....................................................................................4 
1.4 Frågeställning...................................................................................5 
1.5 Avgränsningar ..................................................................................5 
1.6 Provbanken.......................................................................................6 
1.7 Fältundersökning..............................................................................7 
1.8 Laboratorieundersökningar ..............................................................7 

2 SONDERINGAR OCH SÄTTNINGSMÄTNINGAR .............................9 
2.1 Allmänt.............................................................................................9 
2.2 Krönpeglar........................................................................................9 
2.3 MCV.................................................................................................9 
2.4 Vingsondering enligt DGI..............................................................12 
2.5 CPT ................................................................................................13 

3 PLAXIS ...................................................................................................15 



Jämförelse mellan sättningsberäkningar med PLAXIS och in-situ mätningar 

XII 

3.1 Bakgrund om PLAXIS...................................................................15 

4 TEORI .....................................................................................................17 
4.1 Allmänt...........................................................................................17 
4.2 Skjuvspänning ................................................................................19 
4.3 Mohr-Coulombs brottkriterium......................................................20 
4.4 Jords uppbyggnad...........................................................................23 

5 MORÄN ..................................................................................................27 
5.1 Allmänt...........................................................................................27 
5.2 Ytmorän..........................................................................................28 
5.3 Bottenmorän...................................................................................29 

6 PARAMETRAR TILL MOHR-COULOMBS MODELL ......................31 
6.1 Allmänt...........................................................................................31 
6.2 Elasticitetsmodul ............................................................................32 
6.3 Tvärkontraktionstal ........................................................................32 
6.4 Friktionsvinkel ...............................................................................34 
6.5 Kohesion ........................................................................................34 
6.6 Dilatansvinkel ................................................................................35 

7 RESULTAT.............................................................................................37 
7.1 Provbanken.....................................................................................37 
7.2 In-situ mätningar ............................................................................38 
7.3 Beräkningar utifrån CPT-sonderingar............................................39 
7.4 Kohesion utvärderad ifrån vingförsök............................................40 
7.5 Tunghet utvärderad av MCV-värdet ..............................................40 
7.6 Indata till PLAXIS .........................................................................41 
7.7 Beräkningar i PLAXIS...................................................................43 

8 DISKUSSION OCH SLUTSATSER ......................................................47 
8.1 Felkällor .........................................................................................48 

9 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE................................................49 

10 REFERENSER ........................................................................................51 
10.1 Muntliga Referenser.......................................................................52 
10.2 Kontaktpersoner .............................................................................52 

BILAGA 1: PROVBANKEN ...........................................................................53 
Koordinatlista ..........................................................................................53 

BILAGA 2: IN-SITU MÄTNINGAR...............................................................55 

BILAGA 3: UTVÄRDERING IFRÅN CPT-SONDERING............................57 



 Innehållsförteckning   

 XIII 

Sektion A .................................................................................................64 
Sektion B .................................................................................................64 
Sektion C .................................................................................................66 
Sektion D .................................................................................................67 

BILAGA 4: RESULTAT FRÅN VINGSONDERING ....................................69 

BILAGA 5: BERÄKNAD KOHESION...........................................................72 

BILAGA 6: DENSITET ...................................................................................75 

BILAGA 7: INDATA .......................................................................................77 
Sektion A .................................................................................................77 
Sektion B .................................................................................................79 
Sektion C .................................................................................................80 
Sektion D .................................................................................................81 

BILAGA 8: RESULTAT FRÅN PLAXIS .......................................................82 

BILAGA 9: PROCENTUELL SKILLNAD MELLAN IN-SITU 
MÄTNINGAR OCH PLAXISBERÄKNINGAR ...................................87 

 





Inledning 

 1 

1 INLEDNING 

I detta avsnitt beskrivs bakgrunden och syftet till arbetet. 

1.1 Bakgrund 

För att beräkna sättningar använder man sig idag i stor utsträckning av excel-
arks baserade beräkningsmetoder för att ta reda på hur stora sättningsrörelserna 
kan bli. Excelarken innehåller handberäknade värden för sättningar, dessa ger 
ett överslag på rörelserna i jorden. Med hjälp av program baserade på finita 
elementmetoden (FEM-program) kan man beräkna de sättningar som uppstår i 
en väg- eller järnvägsbank. Dagens behov av numeriska beräkningsprogram 
och kunskap om denna typ av program ökar dagligen, då beställarna vill ha en 
mer fysikaliskt korrekt syn vid modelleringen av jordmaterialet för att senare 
vid uppbyggnaden inte överdimensionera konstruktionen.  

 

I och med byggandet av Öresundsbron och de Svenska landsavslutningarna så 
behövdes en stor del jordmassor användas till bankutfyllnader. Då grovkorniga 
jordar är en begränsande jordfraktion i Skåneregionen så sköt priserna på detta 
upp i höjden speciellt med de höga transportkostnaderna som uppstod. Det 
fanns väldigt liten kunskap om den finkorniga jordens beteende vid packning. I 
och med att liten kunskap fanns så kunde Bo S. Malmborg forska i ämnet 
vilket i sin tur resulterade i hans doktorsavhandling (1995). Där han utifrån 
genomförda laboratorieförsök redovisade egenskaperna vid hantering och 
packning av lermorän. [7], [14] 
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J&W i Malmö fick på uppdrag av SVEDAB att projektera från kusten till 
Fosieby för de Svenska landsavslutningarna på just Öresundsbron. De 
skärningsmassor som uppstod vid upprättandet av Öresundsbron och dess 
landsavslutningar gjorde att en stor mängd massor skulle behövde fraktas en 
längre sträcka istället för att användas som bankutfyllning av väg och järnväg. 
[7] 

Banverket hade vid tidigare försök sett att en provbank av lermorän kunde få 
differentialsättningar. Därför behövdes packning och kontrollering av lermorän 
noga utföras för att se om man får det tänkta resultatet. Därefter utfördes ett 
fullskaleförsök med just lermorän av skärningsmassorna som blivit av väg- och 
järnvägsdragningarna. SGI (statens geotekniska institut) med uppdrag från 
SVEDAB upprättade provpackningsprogram för lermorän i järnvägsbankar. 
Detta projekt påbörjades i september 1995 där utläggning av fyllningsmassorna 
och packningen av dessa skulle kontrolleras vid tillfället då provbanken skulle 
upprättas. Under uppförandet av banken var vädret regnigt, vilket inte var det 
optimala vädret för att få lyckade resultat. Figur 1 nedan är provbankens 
uppläggningsområde markerad genom ett kryss vid Petersborg, där en 
trafikplats sedan anlades. Området Petersborg visas därefter i närbild där 
ytterligare ett kryss visar vart berört område låg. [14] 
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Figur 1 Översiktsbild över Malmö med de svenska anslutningarna. [14] 

1.2 Tidigare arbete på provbanken 

Jordproverna som togs vid de då planerade skärningslinjerna med de svenska 
anslutningarna till Öresundsbron genomgick okulärbedömning, det togs 
vattenkvot, samt bestämning av torrdensiteten vilken fastställdes med hjälp av 
MCV-värdet, detta gjordes på alla prover. På mer än hälften av proverna 
gjordes även en bedömning av halten finjord och ler i jorden. [14] De 
laboratorieundersökningar som har gjorts är [7]: 
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 okulärbestämning 
 vattenkvotsbestämning 
 torrdensitet från packning 
 enaxiella tryckförsök 
 MCV packningsförsök 
 Kornstorleksfördelning. 

 

Vid de utförda fältundersökningarna har det gjorts följande sonderingar: 

 

 skruvprovtagning 2 st vid varje punkt 
 vingförsök med typ DGI- V5 
 CPT-sonderingar. 

 

1.3 Syfte och mål 

De utförda mätningar in-situ som gjorts på provbanken skall visa 
sättningsförloppet av utlagd lermorän, detta för att få förståelse över hur 
lermorän uppför sig vid packning. Då provbanken sedan tidigare är undersökt 
för att få fram dess hållfasthets- och deformationsegenskaper så finns underlag 
för att gå vidare och se om man med hjälp av finita elementmetodprogrammet 
PLAXIS kan studera ett liknande sättningsförlopp som är uppmätt med hjälp 
av in-situmetoder. 

 

Examensarbetets syfte är att jämföra sättningsberäkningar med PLAXIS mot 
in-situ mätningar på provbanken ”Limpan” i Limhamn, Malmö, vilket är ett 
fullskaleförsök i samband med anläggandet av Yttre ringleden. I och med 
införandet av Eurokoderna kommer behovet av avancerade beräkningar, där 
även beteendet hos en konstruktion ska kunna speglas på ett tillräckligt 
rättvisande sätt, generellt att öka i Sverige.  
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1.4 Frågeställning 

Frågor som uppkom under projektet visas nedan.  

 Kan man med användande av den konstitutiva modellen  
Mohr-Coulomb i PLAXIS modellera de uppmätta in-situ sättningarna. 

 Överrensstämmer sättningarna mellan FEM-beräkningar och de utförda 
in-situ mätningarna.  

1.5 Avgränsningar 

Provbanken är över 40 meter lång och kan då anses som ett långsträckt objekt, 
detta medför att plant deformationstillstånd råder, vilket innebär att 
tvådimensionella beräkningar kommer att utföras. De beräkningarna som 
kommer att utföras på ”Limpan” görs då på jordmaterialet lermorän. PLAXIS-
beräkningarna kommer endast att jämföras mot in-situ mätningar.  

Antar att provbanken är belägen på sådan mark att sättningar ej uppstår i 
undergrunden. Detta gör att sådana parametrar antas för att undvika 
sättningsproblematiken lagret. 
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1.6 Provbanken 

Provbankens norra (vänstra) del innehåller sig av dränerande sandskikt i lager 
nummer 1 och 7 och för den södra (högra) sidan ligger dessa lager på nummer 
2 och 7. Mellan de dränerande lagren är provbankens fyllning av lermorän och 
på den södra sidan är det första lagret även utav lermorän. Det översta lagret är 
ett skyddande lager av dränerande grus. Provbankens uppbyggnad illustreras i 
figur 2. 

 

Figur 2 Provbankens uppbyggnad [14] 

Provbanken har vid upprättandet en höjd på 4,5 meter och försöksytan är då 40 
meter lång och 9 meter bred. Provbanken konstruerades med två dränerande 
lager vilka bestod av ett bärlager med den underliggande geotextilen och de 
lager av jordmaterialet lermorän. Geotextilen användes endast för att skydda 
väta att tränga in i provbanken. Vid uppbyggnaden av den norra delen av 
provbanken var det första lagret ett dränerande lager som packades med en 
slätvält, vilket var det endaste lagret som packades på sådant vis. Resten av 
lagren i banken packades med hjälp av en bandtraktor tack vare det 
ogynnsamma vädret som rådde vid uppbyggnadstillfället. Bandtraktorn LGP 
D5 hade ett bandtryck på 29 kPa och dess totala vikt var på 15,6 ton. Vid 
packningen med bandtraktorn gjordes sex stycken överfarter. [14] Packning av 
ett löst utlagt material görs för att öka hållfastheten och att minska de framtida 
sättningarna. Packningen av det utlagda jordmaterialet gör att man får bort en 
stor del av de potentiella sättningarna vilket annars kan medföra att allvarliga 
skador uppstår såväl på byggkonstruktionen som på människor. [7] 
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1.7 Fältundersökning 

På provbanken har det funnits 14 stycken undersökningspunkter där två 
stycken skruvprovtagningar har gjorts för varje punkt, vingförsök med vingen 
DGI- V5 har använts och installation av grundvattenrör har gjorts på 
provbanken. [7] För att ta fram in-situ sättningarna på provbanken så användes 
krönpeglare som monterades vid varje undersökningspunkt.  

1.7.1 Sektionsindelning 

Provbanken delas in i fyra olika sektioner för att underlätta antal beräkningar 
som behöver göras och ett genomsnittligt representativt mått tas för varje 
området. Provbanken delades in i sektioner där borrpunkterna 2, 7, 8, 10 och 
14 hör till sektion A, 9 och 12 hör till sektion B, 1, 6 och 11 tillhör sektion C 
och för sektion D hör borrpunkterna 3, 4, 5 och 13. Koordinatlista över 
punkterna finns under bilaga 1 där finns även en översiktsplan. 

1.8 Laboratorieundersökningar 

Laboratorieundersökningarna gjordes i två faser där den första var en 
översiktlig studie och den andra var en mer detaljerad studie. I den översiktliga 
studien gjordes okulärbedömning, vattenkvotsbestämning och bestämning av 
torrdensiteten vid packningen, men det utfördes även enklare tryckförsök och 
bestämning av finjords- och lerhalt på hälften av de 57 prover som togs. Den 
detaljerade studien har undersökt tillväxten hos skjuvhållfastheten och 
styvheten vid packning. [7] 
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2 SONDERINGAR OCH 
SÄTTNINGSMÄTNINGAR 

I denna del tas de sonderingar och in-situ mätningar som har utförts på 
provbanken upp. Sonderingarna och in-situ mätningarna som valts att ta med i 
rapporten beror på de parametrar som senare används vid beräkningar i 
PLAXIS. 

2.1 Allmänt 

Sonderingar görs för att ta reda på bland annat hur stor mäktighet jordlagren 
har där man utför undersökningen samt jordens egenskaper. Detta görs med 
hjälp av en sondspets som trycks, slås eller vrids ner genom jordlagren, det kan 
även användas kombinationer av hur spetsen förs ner. [9]  

2.2 Krönpeglar 

En krönpegel är en anordning som används för att kunna mäta förändringar i 
höjd för exempelvis tryckbankar och deponier. 

2.3 MCV 

Moisture condition value, vilket förkortas till MCV, är ett test där man i fält 
kan bestämma vattenkvoten på jorden vilket medför att torrdensiteten kan 
beräknas; detta enligt proctormetoden. Packningskurvorna i figur 3 visar 
sambandet mellan vattenkvot och torrdensitet, kurvorna visar hur 
packningsarbetet beror av dem. Optimering av packningsarbetet beräknas för 
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att minska antalet överfarter, dessa skulle annars utföras utan att tillväxten för 
hållfasthetsparametrarna blir tillfredsställande. [7]  

 

 

Figur 3 Proctorspackningskurvor [7] 

 

2.3.1 Utrustning 

För att kunna utföra denna metod i fält så behövs en Moisture Condition 
Apparatus, MCA, vilket är en packningsapparat, figur 4, vilken består av en 
platta på 31 kg och en stamp på 7 kg vilken löper fritt på två gejdrar. Gejdrarna 
styr ner stampen mot plattan och den cylinder där provet är. Själva cylindern 
har en innerdiameter på 100 mm och den cylinderformade stampen som packar 
provet har en diameter på 97 mm. Då Stampen träffar provet på hela dess yta så 
uppstår det därför inga hävningar i jordprovet och man kan då vid utförandet 
avgöra om det optimala packningsarbetet har uppnåtts. Detta då fler slag med 
stampen inte ger någon ökad densitet. [7] 
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Figur 4 Moisture Condition Apparatus [7] 
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2.4 Vingsondering enligt DGI 

Denna typ av sondering med vinge av typen DGI (Danmarks geotekniska 
institut) lämpar sig bäst för lermorän och för fasta lågsensitiva leror [9]. Med 
metoden bestäms jordens odränerade skjuvhållfasthet [11].  

 

2.4.1 Utrustning 

Vid utförandet av metoden så behövs flänsar vilka är monterad i en korsprofil 
vilket sedan är fäst på en cylindrisk stång, se figur 5. Den fria kanten på 
flänsarna har rundade hörn och sneddade kanter runt om. Ovanför vingen sitter 
en friktionsring som mäter friktionen som finns mellan stången och den 
friktion som vingen utsätts för. Den djupvingsutrustning som används är av 
typerna V4, V5, V7,5 och V9,2 vid alla dessa metoder använder man sig av en 
borrbandvagn för att trycka ned stången med tillförande vinge i jorden. Det 
finns även handvingar HVA och HVB dessa kan främst användas strax under 
markytan då det är svårt att tränga ner djupare med handkraft. Innan försöken 
börjar skall man kontrollera så att inte vingen som skall användas är skadad. 
Sonderingen utförs med ett djupintervall på minst 0,2 m under den förborrade 
nivån. Vridningen av vingen startas omedelbart efter att den kommit i läge. 
[11] Vridning sker då i en jämn hastighet på ca 1 varv per minut tills det att 
brott uppstår i jorden, samtidigt mäts det maximala momentet innan brott i 
jorden med momentnyckel [9]. 

 

Figur 5 Vingförsök typ DGI [11] 
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Den utrustning som krävs är: 

 borrbandvagn (vid försök på större djup) 
 vinge 
 sondstänger 
 momentnyckel. 

 

Då redovisning i plan skall göras så visas detta enligt Svenska Geotekniska 
Föreningens beteckningssystem med symbolen nedan, figur 6. 

 

Figur 6 Vingförsök enligt SGF:s beteckningssystem 

 

2.5 CPT 

CPT är en förkortning av Cone Penetration Test. Sonderingsmetoden används 
för att ta reda på jordlagerföljden, jordens relativa hållfasthet och variationer i 
jordegenskaper. Denna sonderingsmetod utförs genom att man med hjälp av en 
borrbandvagn trycker sondspetsen ned i jorden samtidigt som mätningar görs 
av spetstryck, mantelfriktion och porvattentryck.  

 

CPT-sondering används med störst framgång i sten- och blockfria jordar. Detta 
på grund av att spetsen är väldigt känslig och lätt kan ta skada om den trycks 
med för hög kraft mot ett hinder. Mätningar görs elektroniskt kontinuerligt med 
täta intervall. Sondstängerna som skall användas för att förlänga armen mellan 
spetsen och borrbandvagnen har diametern 32 mm. [9]  

 

2.5.1 Utrustning 

För att kunna utföra sonderingsmetoden så behöver en borrbandvagn användas 
vilken kan pressa ned sondspetsen med en kraft upp till 50 kN. 
Borrbandvagnen pressar sondspetsen med hjälp av sondstänger ned i marken. 
Detta görs med en neddrivningshastighet på 2 cm/s. Mätningarna ifrån spetsen 
kan endera loggas eller registreras i en datalogger. Med en spets från Geotech 
sänds mätningarna med ljudsändare via sondstängerna från spetsen upp till 



Jämförelse mellan sättningsberäkningar med PLAXIS och in-situ mätningar 

14 

dataloggen medan informationen med en Envi-spets, figur 7, lagras i själva 
spetsen; efter avslutad sondering överförs och sparas informationen på en 
dator. [9] 

 
Figur 7 ENVI:s CPT-spets 

Det som behövs vid sonderingstillfället är: 

 borrbandvagn 
 sondstänger 
 sondspets med elektriska mätvärdesgivare för portryck, mantelfriktion 

och spetstryck 
 minne (datalogger) för lagring av mätvärden 
 beroende på spets behövs sändare eller datalagringsenhet . 

 

Beroende på mätnoggrannheten i spetsen vid sondering klassas dessa in i tre 
kategorier CP1, CP2 och CP3 där CP3 är den klass med största 
mätnoggrannheten. Därför görs det regelbundet kontroller på hur noggrant 
spetsen mäter. Man kontrollerar även hur sliten spetsen är och om slitaget är 
inom de accepterade förslitningstoleranserna. [9] 

 

Figur 8 CPT enligt SGF:s beteckningssystem 

Vid redovisning i plan så används denna symboler som för CPT-sondering, 
visas i figur 8. Redovisningen görs då enligt Svenska Geotekniska Föreningens 
beteckningssystem. [10] 
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3 PLAXIS 

I detta avsnitt får man en inblick i FEM-programmets bakgrund. 

3.1 Bakgrund om PLAXIS 

1986 började programvaran PLAXIS att utvecklas av Delft University of 
Technology med samarbete med Holländska departementet och ideellt arbete 
(Rijkswatersaat), detta för att göra ett finita elementprogram som skulle kunna 
användas av geotekniker. Företaget PLAXIS grundades 1993 då Delft 
University of Technology tog över för den fortsatta utvecklingen. [15]  

PLAXIS version 8 är ett tvådimensionellt finita elementprogram ämnat för 
geotekniker, programmet används för att beräkna spänningar, stabilitet och 
deformationer i jord- och bergmaterial. FEM-programmet använder sig utav 
noder, linjer och trianglar för att sedan kunna utföra beräkningarna. [12] 

Den första fasen innan beräkningarna kan utföras är att bestämma hur 
problemet skall ses som plant töjningstillstånd eller axialsymmetri. Nodantalet, 
6-noder och 15-noder, bestäms för varje element som programmet använder sig 
av, ju fler noder som används ger större flexibilitet och noggrannhet i 
beräkningen ökar. Modelleringen av en jordprofil ritas därefter upp i ett CAD-
verktyg där deformations- och hållfasthetsparametrarna sedan sätts in för 
materialet. Vilka parametrar som används beror på den valda 
beräkningsmodellen i programmet. Därefter sätts grundvattennivån och vilka 
de rådande förhållandena är. Laster som utsätter den verkliga jorden ritas 
därefter in i modellen. Vid beräkningar med programmet läggs varje lager och 
last in i modellen genom olika steg. Beräkningstyperna för att beräkna 
sättningar, stabilitet och säkerhetsfaktorn väljs därefter. [12] 
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Vid utförda beräkningar med FEM-programmet PLAXIS kan modeller som 
Hardening-Soil, Soft-Soil-Creep, Soft-Soil & Mohr-Coulomb användas [12] där 
den sistnämnda är den modell som tillämpas i denna studie. Mohr-Coulomb 
använder sig av enklare indata som inte tar hänsyn till avlastning utan endast 
monoton pålastning. [16] 
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4 TEORI 

I denna del förklaras den teori som används vid sättningsberäkning med finita 
elementprogrammet PLAXIS. 

4.1 Allmänt 

En jordmodell består av konstitutiva ekvationer som beskriver sambandet 
mellan spänningar och töjningar i jordmaterialet. Teorin som tas upp i denna 
rapport utgår ifrån FEM-programmet, PLAXIS. [12] 

Enligt Hook’s lag är sambandet mellan spänning och töjning  

 εσ *E=  (1)

Vid beräkning av effektiva spännings- och töjningsinkrement blir uttrycket 

 εσ dMd *=′  (2)

M är då materialets styvhetsmatris. Vid 3-dimensionellt koordinatsystem 
erhålls spänningsinkrementens komponenter som [12] 

 ( )Txzyzxyzzyyxx ddddddd σσσσσσσ ′′′′′′=′ ,,,,,  (3)

Och töjningsinkrementens komponenter som 

 ( )Txzyzxyzzyyxx ddddddd γγγεεεε ,,,,,=  (4)
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Normalspänningarna/-töjningarna beskrivs i ett cartesiskt koordinatsystem  
genom index xx, yy och zz och skjuvspänningarna/-töjningarna beskrivs med 
indexeringen xy, yz och xz. Vid antagandet och approximationen plant 
töjningstillstånd blir [12] 

 0=== zzxzyz ddd εγγ  (5)

 

 0=′=′ yzxz dd σσ  (6)

Derivatorna från funktionerna ger förskjutningskomponenterna är [12] 
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Det är enbart komponenter för plant töjningstillstånd som angivits. 
Spänningarna i plant töjningstillstånd genom [12] 

 ( )( ) ( )( )yyxxxx
E νεεν

νν
σ +−

+−
= 1

121
 (10)

 ( )( ) ( )( )xxyyyy
E νεεν

νν
σ +−

+−
= 1

121
 (11)

 xyxy Gγτ =  (12)
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4.2 Skjuvspänning 

Det linjära sambandet mellan skjuvhållfasthet och effektiv normalspänning, 
Coulombs brottlag, vid grovkorniga jordar är enligt uttrycket 

Lutningen fås genom den inre friktionsvinkeln φ′ , skjuvspänningens 
brottvärde är fτ och den effektiva normalspänningen betecknas nσ ′  [4].  

Vid en modifiering av ekvationen för att kunna hantera även kohesionsmaterial 
blir uttrycket [4] 

 φστ ′′+′= tan*nf c  (14)

där c′  betecknar kohesion. 

Mohr kom fram till ett förhållande mellan normalspänning, nσ ′  och 
skjuvspänningen, τ  och att dessa representerar olika punkter i 
spännningscirkeln. Cirkelns brytpunkter med normalspänningsaxeln ger 
huvudspänningarna 1σ ′  och 3σ ′och cirkeln representerar då sambandet mellan 
huvud- och normalspänning. Då man vill betrakta ett spänningstillstånd i en 
viss vinkel, ψ , görs detta med moturs riktning för radien för snittet vilket är 
orienterad med 2*ψ , vilket visas i figur 9. [4] 

 

Figur 9 Mohrs spänningscirkel [4] 

 φστ ′′= tan*nf  (13)
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4.3 Mohr-Coulombs brottkriterium 

Utsätts jorden för laster så ökar spänningen i jorden detta ger att vid en viss 
gräns så uppstår brott, detta inträffar då spänningstillståndet för mohrs 
spänningscirklar tangerar Coulombs brottlinje. Detta tillstånd ger den största 
spänningen som jorden klarar av innan brott uppstår. Mohr-Coulombs 
brottmodell förklarar alltså den elastiska-plastiska beteendena i jordmodellen. 
Där jorden först vid pålastningen blir elastisk och vid brott börjar 
plasticeringen av jorden detta visas i figur 10. Skulle man avbryta en pålastning 
innan brott uppstått så går töjningarna i jorden tillbaka till det ursprungliga läge 
medan det vid ett senare läge skulle ge en kvarvarande töjning i jorden. 

 

Figur 10 Elastisk-plastisk modell 

 

Låter man deviatorspänningstillståndet öka vilket ger att Mohr’s 
spänningscirkel växer, görs detta tills spänningscirkeln tangerar Coulombs 
brottlinje, som visas i figur 11, så inträffar brott. [4]  

 

 

 

 

 

 

Figur 11 Mohr- Coulombs brottkriterium [4] 
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För att beräkna hur mycket skjuvspänning jorden klarar av vid brott används 
sambandet [5] 

 ( ) θσστ 2sin
2
1

31 ′−′=f   (15)

där 1σ ′  och 3σ ′  är de effektiva huvudspänningarna och θ  är brottsnittets vinkel. 

Den teoretiska vinkeln θ  kan beräknas med hjälp av uttrycket [5] 

 
2

45 φθ
′

+= o  (16)

där den inre friktionsvinkeln φ′ger sin del till den teoretiska vinkeln. 

Vid beräkning av normalspänningen vid brott används uttrycket [5] 

 ( ) ( ) θσσσσσ 2cos
2
1

2
1

3131 ′−′+′+′=′f (17)

 

4.3.1 Elastisk-plastisk jord 

Spännings-töjningsresponsen för ett normalkonsoliderat jordprov som utsätts 
för en pålastning och en avlastning visar att jorden är ett elastiskt- plastiskt 
material. Med detta menas att om hoptryckningen vid en pålastning kan gå 
tillbaka till ursprungsläget vid en avlastning så skulle alltså materialet vara helt 
elastiskt, men går töjningen istället inte tillbaks någonting så är materialet 
plastiskt [4]. I figur 12 visas hur jorden reagerar vid en pålastning eller 
avlastning, där materialet vid en pålastning ger en ökad töjning, därefter vid en 
avlastning går kurvan inte samma bana som vid pålastningen och att en del av 
deformationen har återgått (elastisk) medan en del av deformationen återstår 
(plastisk). [4] 
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Figur 12 Elastisk-plastisk på-avlastningskurva [4] 

Med överkonsoliderat tillstånd menas att jorden är konsoliderad med ett 
överlagringstryck som skapats av en belastning som sedan tagits bort, t.ex. att 
det översta jordlagret schaktas bort. Förkonsolideringstrycket är det högsta 
effektiva medeltrycket som en jordvolym varit utsatt för. Skulle man efter 
avlastningen göra ännu en pålastning så återvänder tillståndet genom att 
ungefärligen följa avlastningskurvan och återgå till den ursprungliga kurvan, 
detta visas i figur 13. [4]  

 

Figur 13 Elastisk-plastisk pålastningskurva [4] 

Vid antagande att jorden är linjärt elastisk så får den överkonsoliderade jorden 
ett värde på kompressionsmodul 0K  vilket visas i figur 13. [4]  
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4.4 Jords uppbyggnad 

Jorden är uppbyggd av fast substans, porvatten och porgas. Där den fasta 
substansen är det korniga materialet, porvatten är den vätska som finns i jorden 
alltså mellan kornen av den fasta substansen, gasen eller luften mellan den 
fasta substansen kallas för porgas. Detta visas i figur 14. [4], [2] 

 

Figur 14 Jordens beståndsdelar [4] 

 

Vid bestämmandet av vilka fraktioner som jorden innehåller så kan det utföras 
olika undersökningstyper så som rutinundersökning, sikta provet eller utföra 
sedimentationsanalys.  

Rutinundersökning: Genom rutinundersökning så okulärbestämmer man 
provets innehåll detta kan göras genom att känna efter hur jordmaterialet beter 
sig vid försök så som skakprov för att se dilatanstillståndet men också rullprov 
för att se hur jordmaterialet beter sig och avgöra vad provet består av.  

Siktning: Denna undersökning utförs för att få fram en kornfördelningskurva 
för jordmaterialet. Genom att man siktar provet genom flera nät med olika 
storlekar. Därefter väger man återstoden i varje nät för att skapa en kurva. 
Detta görs för att sedan se hur mycket av jordmaterialet som tillhör just den 
storlek som nätet har. [5], [6] Med fraktionsindelningen kan man säga vad det 
är för jordmaterial så som lera, silt, sand, grus och block. Tabell 1 visar olika 
fraktionsindelning men även underfraktionerna så som grov-, mellan- och 
finfraktion vilket är indelning av materialen med intervall [6]. Resultatet från 
en siktning redovisas enklast genom en siktkurva där innehållet i jordmaterialet 
utvärderas, exempel på siktkurva kan ses i figur 15. 
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Figur 15 Exempel på siktkurva  

Utifrån denna kurva kan man sedan bestämma att innehållet i detta jordprov är 
en siltig sandmorän. 

Tabell 1 Kornstorleksfraktioner [6] 
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Beroende på hur grovt eller fint jordmaterialet är har det mer eller mindre 
genomsläpplighet för vätska eller gas. Hur permeabel jorden är beror även på 
tätheten hos materialet, en hög täthet ger en låg permeabilitet. [3] 

För att kunna bestämma vattenkvoten w  i jordmaterialet så behöver man veta 
vilken mängd material man startar med, jorden skall torkas på Co105  detta i 
minst ett dygn för att se till att allt vatten dunstas bort. Därefter vägs provet åter 
detta för att se hur stor mängd vatten som har försvunnit. Vattenkvoten kan 
beräknas med hjälp av formeln [7] 

 
s

w

m
m

w =  (18)

där wm  betecknar massan för vatten som jorden innehåller och sm  är det torra 
materialets massa. 
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5 MORÄN 

Denna del av rapporten redogör för vad morän är och vart den finns samt dess 
uppkomst. 

5.1 Allmänt 

Jordmaterialet morän är den vanligast förekommande jordarten i landet och 
finns över hela Sverige, detta visas i figur 16 nedan. [2]  

 
Figur 16 Moränkarta [2] 
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Indelningar efter jordars bildningssätt anges i tabell 2, där prekvartära och 
kvartära bildningar tas upp. Tabellen ger även exempel på jordartsbenämningar 
av dessa bildningar. 

Tabell 2 Bildningssätt [2] 

 

Moränjordar bildades vid inlandsisens framfart genom att material från 
berggrunden slets loss och krossades av ismassans tyngd. Detta medför att 
moränen oftast består av flera olika fraktioner. Isens tyngd hade en stor 
delaktighet i hur mycket massorna krossades och detta ger då att man kan dela 
in morän i två skilda grupper, yt- och bottenmorän. [2] 

5.2 Ytmorän 

Ytmorän har som namnet säger transporterats i den övre delen av inlandsisen. 
Dessa moräner har partiklar med skarpa kanter och är relativt 
finjordshaltsfattig. [2]  
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5.3 Bottenmorän 

Bottenmoränen kom till genom glaciala bildningar, den har bildats genom att 
jordmaterialet transporterats i de nedre delarna av inlandsisen vilket gör att 
denna morän har haft mer tyngd på sig än vad ytmoränen har haft och detta gör 
att små partiklar har bildats av isen. Dessa korn är rundare i kanterna då 
inlandsisen pressat partiklarna ned mot berggrunden vilket gör att de skarpa 
kanterna slipats bort. Bottenmoränen är hårdare packad i jämförelse med 
ytmoränen då isen har tryckt ner massorna mot berggrunden. Då bottenmorän 
inte har förflyttats långt under istiden så kommer stora delar av bottenmoränens 
innehåll från närliggande områden. [2] 

5.3.1 Lermorän 

Lermorän är den morän där finjordshalten är över 40 procent av materialet [8]. 
Som tidigare nämnts så kommer innehållet i bottenmoränen ifrån närliggande 
berggrund. Då denna morän finns till största del i skånetrakterna så innehåller 
de kalkstenar och lerskiffer [2]. Lermorän bildades genom att lerpartiklar 
fördes med i smältvattnet och vid lugnare vatten sedimenterade; detta skedde 
till största del i dalgångarna [7]. Lermorän finns till stor del på Gotland och i 
Skåne men återfinns även i trakterna av Östersund vilket visas i figur 17 nedan. 
[8] Eftersom lermorän består till stor del at finjord medför detta att dess 
permeabilitet normalt är låg. 



Jämförelse mellan sättningsberäkningar med PLAXIS och in-situ mätningar 

30 

 
Figur 17 Lermorän i Sverige [8] 
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6 PARAMETRAR TILL MOHR-COULOMBS 
MODELL 

För att bestämma provbankens sättningar med hjälp av PLAXIS så behövs 
några modellparametrar som indata. Dessa parametrar beskrivs närmare i 
denna del. 

6.1 Allmänt 

Mohr-Coulombs jordmodell är en elastisk-idealplastisk modell [4]. För att 
kunna utföra beräkningar i finita elementprogrammet PLAXIS krävs det 
värden på flera olika parametrar som indata. De parametrar som krävs för att 
kunna använda Mohr-Coulombs beräkningsmodell för hållfastheten i jorden är 
[5]: 

 elasticitetsmodul 
 tvärkontraktionstal 
 friktionsvinkel 
 kohesion  
 dilatansvinkel. 

 
Enligt Vägverkets tekniska krav för geoteknik (VVTK Geo) beräknar man 
elasticitetsmodulen och friktionsvinkeln med hjälp av sonderingsmetod som 
använts, så som CPT-, hejar- eller viktsondering. Funktioner för dessa 
beräkningar tas upp under parametrarnas kapitel. [13] 
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6.2 Elasticitetsmodul 

Elasticitetsmodulen, E , är ett mått på jordens elastiska egenskaper [4]. Denna 
parameter beror på jordart, spänningshistorik samt nuvarande 
spänningsförhållanden. Vid beräkning med hjälp av PLAXIS där endast en E-
modul kan användas för varje lager bör man ansätta en som är representativ för 
skiktet. Följande funktion kan användas vid utvärdering av elasticitetsmodulen 

 )1(2 ν+
=

EG  (19)

där G är skjuvmodul och ν är tvärkontraktionstal för jorden [5]. E-modulen kan 
enligt VVTK Geo beräknas som 

 93,0*3,4 TqE =  (20)

vid utförda CPT-sonderingar. Parametern Tq  är det uppmätta spetstrycket som 
uppstod på CPT-spetsen då denna trycktes ned i jorden. Erhåller man ur 
ekvation (20) en E-modul över 90 MPa så för att inte överskatta E-modulen så 
sätts värdet till 90 MPa. [13].  

6.3 Tvärkontraktionstal 

Tvärkontraktionstalet, ν , beskriver töjningarna i horisontalled för jorden vid 
belastning vertikalt på provkroppen. Vid idealiska förhållanden dvs. ett 
material får en lika stor dragspänning i vertikalled som det får en tryckspänning 
i horisontalled detta innebär att uttrycket [12] 

 ν
ν

σ
σ

−
==

10
v

hK  (21)

ger värdet på tvärkontraktionstalet till 0,5. Men då det kan orsaka numeriska 
problem i PLAXIS så rekommenderas ett värde som är lägre än 0,5 så som 

495,0=ν  vilket föreslås i användarmanualen till programmet PLAXIS. [12] 
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6.3.1 Vilojordtryckskoefficienten 

Vilojordtryckskoefficienten, 0K , beskriver det effektiva horisontaltrycket i 
relation till det effektiva vertikaltrycket i in-situ förhållanden i jorden  

 vh K σσ *0=  (22)

Vilojordtrycket ligger då mellan jordens aktiva- och passiva jordtryck och 
beskriver jordförhållandet mellan horisontalled och vertikalled och just vid 
vilojordtrycks ögonblicket så råder inga rörelser i jorden. Figur 18 visar det 
aktiva- och passiva jordtrycket samt vilojordtrycket. 

 

Figur 18 Vilojordtryckskoefficienten, 0K  [4] 

För en normalkonsoliderad jord kan vilojordtryckskoefficienten 0K  beräknas 
genom sambandet 

 φ′−= sin10K  (23)

vilket beror på jordens inre friktionsvinkel.  

Då jorden är överkonsoliderad så bestäms 0K  med hjälp av  

 ( )( ) 5,0
0 sin1 OCRK φ′−=  (24)



Jämförelse mellan sättningsberäkningar med PLAXIS och in-situ mätningar 

34 

där OCR  är den överkonsolideringsgrad som jorden har vid tillfället.[12], [13]  

6.4 Friktionsvinkel 

Friktionsvinkeln, φ′ , är en brottparameter som beror på skjuvhållfasthet och 
effektiv normalspänning i jorden. Med hjälp utav Mohr-Coulombs brottlinje 
kan denna parameter utvärderas med sambandet 

 φστ ′′+′= tancf  (25)

där c′  är jordens kohesion och σ ′  är den effektiva normalspänningen på 
brottsnittet. [12]. Det som påverkar friktionsvinkeln är kornens utformning, 
dess storlek samt fördelningen mellan de olika fraktionerna i jorden [1]. Med 
hjälp av CPT-sonderingarna kan man även räkna fram friktionsvinkeln för 
jorden, detta med uttrycket 

 45,0*8,229 cq+=′φ  (26)

då antaget att cq  är lika med tq  vilket är spetsmotståndet. Jordens 
friktionsvinkel överstiger normalt inte 42 grader; om ett högre värde erhålls ur 
ekvationen(26) sätts friktionsvinkeln till 42 grader. [13] 

6.5 Kohesion 

Kohesion, c′ , är den förmågan jordens fasta substans har att vidhäfta till andra 
partiklar. Grovkorniga jordar har oftast ingen kohesion medan den finkorniga 
jordens partiklar kan uppvisa detta. För lösa leror finns det empiriska 
sambandet 

 fuc τ*1,0'≈  (27)

vilket bestäms utav jordens odränerade skjuvhållfasthet, men kohesionen kan 
även beräknas genom  

 cc σ ′≈ *03,0'  (28)

där den baserar sig på förkonsolideringstrycket. [8] 

Vid en liten kohesion i jorden kan man få matematiska problem vid 
beräkningarna i PLAXIS. I och med detta så lämpar det sig bäst att använda sig 
av 2,0'>c kPa enligt användarmanualen för programmet. [12] 
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6.6 Dilatansvinkel 

Dilatansvinkeln, ψ , är vinkeln som uppnås vid skjuvning av jordprovet detta 
ger en volymändring innan brott uppstår. Sambandet för dilatansvinkeln är 
enligt användarmanualen för PLAXIS  

 30−′= φψ  (29)

men vid låga värden på dilatansvinkeln sättes denna till noll, detta för att inte 
överskatta vinkeln. [12] 
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7 RESULTAT 

7.1 Provbanken 

Provbanken delades in i dränerande skikt av sand och grus för att vatten i 
banken på ett enklare och snabbare sätt skulle ta sig ur provbanken. Detta 
bidrar till att portrycken inte blev lika höga som om provbanken inte skulle ha 
haft de dränerande skikten. Största delen av provbanken är uppbyggd av 
lermoränen. Det översta lagret är ett bärlager, detta är till för att sonderingar 
med borrbandvagn inte ska förändra egenskaperna hos lermoränen. Med en 
borrbandvagn skulle t.ex. lermoränens packningsegenskaper ändras. 

 

Figur 19 Provbankens indelning 

I figur 19 visas provbankens indelning där norra (vänstra) sidan är uppbyggd i 
följande ordning nerifrån och upp, dränerande sandskikt, lermorän, dränerande 
sandskikt, lermorän och dränerande grusskikt. På den södra (högra) sidan är 
följande ordning, lermorän, dränerande sandskikt, lermorän, dränerande 
sandskikt, lermorän och dränerande grusskikt. 
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7.2 In-situ mätningar 

In-situ betyder att jordens nuvarande och verkliga spänningshistoria beaktas på 
plats i fält och att en eventuell sondering ger ingen eller liten påverkan på den 
omkringliggande jorden. 

Krönpeglar som har använts vid sättningsmätningarna har monterats på 
provbanken efter två veckors konsolideringstid och mätningarna på banken 
kunde starta. Mätningarna för sektion A och B redovisas nedan i tabell 3 och 
tabell 4, alla sektionerna redovisas i bilaga 2. Sättningsmätningarna utfördes av 
Vägverket mellan 951015 och 960606, punkterna avvägdes mot punkten 
917830 med känt höjdvärde. 

Tabell 3 Sättningsmätning sektion A 

Sättningsmätning   
Sektion A    

TID (DYGN) 
Sättning Höger 
Medelvärde [mm] TID (DYGN) 

Sättning Vänster 
Medelvärde [mm] 

0 0 0 0 
7 5 7 5,25 

14 7 14 8,25 
21 11 21 11,5 
28 12 28 13 
63 19 63 18,25 

121 22 121 21,75 
177 29 177 32,5 
204 30 204 34,5 
234 30 234 34,5 

 

Vi ser i tabellen ovan att medelsättningarna efter 234 dygns konsolideringstid 
är 30 mm för den högra delen av banken och 34,5 mm för den vänstra delen av 
banken. 
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Tabell 4 Sättningsmätning sektion D 

TID (DYGN) 
Sättning Höger 
Medelvärde [mm] TID (DYGN) 

Sättning Vänster 
Medelvärde [mm] 

0 0 0 0 
7 7 7 5 

14 10 14 8 
21 15 21 12 
28 17 28 14 
63 24 63 20 

121 29 121 21 
177 37 177 30 
204 38 204 30 
234 38 234 31 

  

För sektion D ser vi att den högra delens sättning uppmättes till 38 mm medan 
den vänstra delens blev 31 mm. Denna sektion är den som gett det sämsta 
resultatet jämfört med de utförde numeriska beräkningarna. 

7.3 Beräkningar utifrån CPT-sonderingar 

Efter uppförande av banken och med en 2 veckors vilotid gjordes CPT-
sonderingar i varje punkt enligt bilaga 3. Dessa sonderingar utvärderades 
manuellt. Friktionsvinkeln utvärderades genom uttrycket 

 45,0*8,229 cq+=′φ  (30)

detta enligt VVTK Geo, här antas att cq  är lika med tq  vilket är spetstrycket 
från CPT-spetsen. E-modulen beräknades även denna enligt VVTK Geo  

 93,0*3,4 tqE =  (31)

där tq  även här är spetstrycket från spetsen. 

Med hjälp av friktionsvinkeln kan man därefter utvärdera 
vilojordtryckskoefficienten genom 

 φ′−= sin10K  (32)

därefter togs även tvärkontraktionstalet fram med hjälp av nedanstående 
omskrivning av ekvation 21 
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0
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(33)

Med insättning av 0K  i ekvation 33 får man då uttrycket: 

 φ
φν
′−
′−

=
2

sin1  (34)

Med ekvation 30 insatt i ekvation 34 erhålls följande samband 

 
( )
( )45,0

45,0

*8,229sin2
*8,229sin1

t

t

q
q

+−

+−
=ν (35)

där endast tq  ingår. Utifrån friktionsvinkeln beräknas även dilatansvinkeln. 
Detta görs genom uttrycket 

 30−′= φψ  (36)

Denna parameter användes i PLAXIS. 

7.4 Kohesion utvärderad ifrån vingförsök 

De vingförsök som utfördes på provbanken gjordes med utrustning av typ DGI 
(Danmarks geotekniska institut) med vingen V5. Utifrån denna sondering fås 
den odränerade skjuvhållfastheten och därefter beräknas kohesionen. Detta kan 
göras eller överslags mässigt genom sambandet 

 fuc τ*1,0'≈  (37)

De utvärderade vingförsöken redovisar skjuvhållfastheten i bilaga 4. Utav 
dessa värden beräknades kohesionen de värden redovisas i bilaga 5. 

7.5 Tunghet utvärderad av MCV-värdet 

Genom MCV-värdena bestämdes densiteten i fält med hjälp av troxlermätare 
3411-B. Dessa mätningar gjordes av Vägverkets laboratorium i Arlöv. [14] 
Densiteten redovisas i bilaga 6. Tungheten för jorden tas fram genom ekvation 
38 
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 g*ργ =  (38)

där ρ  är densiteten och g är gravitationen (g=10 m/s2). 

7.6 Indata till PLAXIS 

Vid beräkning i FEM-programmet PLAXIS så används parametrarna för 
tunghet, permeabilitet, E-modul, tvärkontraktionstal, kohesion, friktionsvinkel 
och dilatansvinkel. Sektion B och C kan ses i bilaga 7. Resultaten ifrån 
PLAXIS redovisas i bilaga 8. Permeabiliteten är antagna för alla lager 

7.6.1 Sektion A 

Indata i tabell 5 är för sektion A på provbanken men tar även med de 
parametrar som används för lagret under banken. I tabellen nedan står H för 
höger och V för vänster i kolumnen med lagernamnen. 

Tabell 5 Indata sektion A 

Lager Typ 
unsatγ  

3m
kN  

satγ  

3m
kN  

xk  

dag
m  

yk  

dag
m  

1 Bärlager Dränerat 18,0 21,0 860 860 

2 LeMn H Odränerat 18,0 21,0 0,000086 0,000086

3 LeMn V Odränerat 17,0 20,0 0,000086 0,000086

4 Under Odränerat 19,0 22,0 0,000086 0,000086
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Lager refE 2m
kN  ν  

refc  

2m
kN  

φ  

o  

ψ  

o  

1 Bärlager 25000 0,3 0,2 35,0 5,0 

2 LeMn H 4000 0,3 4,0 32,0 2,0 

3 LeMn V 5400 0,3 6,0 32,0 2,0 

4 Under 35000 0,32 6,0 34,0 4,0 

 

7.6.2 Sektion D 

I tabell 6 ges indata för sektion D på provbanken men tar även med de 
parametrar som används för lagret under banken. I tabellen nedan står H för 
höger och V för vänster i kolumnen med lagernamnen. 

Tabell 6 Indata sektion D 

Lager Typ 
unsatγ  

3m
kN  

satγ  

3m
kN  

xk  

dag
m  

yk  

dag
m  

1 Bärlager Dränerat 18,0 21,0 860 860 

2 LeMn H Odränerat 18,0 21,0 0,000086 0,000086 

3 LeMn V Odränerat 17,0 21,0 0,000086 0,000086 

4 Under Odränerat 19,0 22,0 0,000086 0,000086 
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Lager 
refE  

2m
kN  

ν  
refc  

2m
kN  

φ′  

o  

ψ  

o  

1 Bärlager 25000 0,3 0,2 35,0 5,0 

2 LeMn H 5200 0,3 6,0 32,0 2,0 

3 LeMn V 4900 0,3 7,0 32,0 2,0 

4 Under 35000 0,32 6,0 34,0 4,0 

 

7.7 Beräkningar i PLAXIS 

Utav de indata som togs upp i föregående del tas sättningsresultat fram i 
PLAXIS. I figur 20 visas förskjutningsfälten där nyanserna beror på storleken 
på sättningen, blåa nyanser beräknas till att ge en liten deformation medan den 
röda nyansen beräknas ge en stor deformation i provbanken. Beräkningarna 
över sektion A vilket kan ses i figuren nedan skiljer sig mest ifrån in-situ 
mätningarna. Detta där PLAXISberäkningar endast stämmer överens till 81 % 
med de utförda in-situ mätningarna vilket ger denna procentuella skillnad en 
differens på 6 mm. 
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Figur 20 Sättningsresultat av Sektion A från PLAXIS 

Sättningsresultaten ifrån sektion D är det som ger det bästa resultatet utav de 
beräknade sektionerna. Där endast sättningsberäkningarna med PLAXIS 
stämmer till 99 % av de in-situ mätningar som gjorts. I figur 21 visas 
sättningsresultatet från PLAXIS där det även här blått för liten eller ingen 
deformation och rött ger stora sättningar.  
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Figur 21 Sättningsresultat av Sektion D från PLAXIS 
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8 DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

Handberäkningar som vanligtvis utförs för sättningar ger endast resultat i 
vertikalled i en punkt (1-dimension). Krönpeglar kan används här med 
framgång just för att mäta rörelsen i vertikalled för endast en punkt på 
provbanken. PLAXIS beräknar 2-dimensionella problem och punkterna 
delades därför in i sektioner och använde då istället ett medelvärde av de 
uträknade indataparametrarna för var sektion. Medelvärdet används för att få 
en bild över sektionen och då undvika extremfallen att dessa blir väldigt stora 
vilket ger missvisande sättningsresultat. 

Den största skillnaden mellan in-situ mätningarna och de beräknade 
sättningsvärdena är för sektion A. De uppmätta medelvärdena i denna sektion 
är 32,8 mm medan de uträknade ger en sättning på 38,8 mm, procentuellt ger 
detta alltså en felmarginal på 18 %. Den sektion som bäst överrensstämde 
mellan in-situ mätningarna på 34,5 mm och de beräknade värdena på 34,8 mm 
är sektion D. I denna sektion stämmer in-situ mätningarna med de beräknade 
resultaten till 99 %. Detta motsvarar endast 0,3 mm i skillnad. På grund av 
slutresultaten kan man inte säga att FEM-beräkningarna ger större eller mindre 
resultat än mätningarna in-situ. Men med dessa resultat kan man säga att  
FEM-beräkningarna väl återspeglade de gjorda mätningarna in-situ. 
Medelfelmarginalen för parametrarna i arbetet ligger på endast 9,3 %. Detta får 
ses som väldigt bra för att vara inom geoteknikområdet då geotekniken inte är 
en exakt vetenskap. Bara genom att använda sig utav en tyngdacceleration på 
10 m/s2 istället för 9,82 m/s2 ger ett fel på 1,6 %.  

Vid utförda sättningsberäkningar med PLAXIS har inte de dränerande skikten 
modellerats. Detta enligt praxis i branschen då modelleringar med små lager 
kan ge numeriska felaktigheter. Dessa numeriska felaktigheter kommer ifrån 
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gränserna mellan lagren då modellen byggs upp med hjälp av noder och 
trianglar. Många små lager med gränslinjer ger då små fel som bara blir större 
och större. Vid vanliga geotekniska modelleringar tas inte de mindre lagren 
med i beräkningarna. Detta ger en förenklad beräkningsmodell vilket gör att 
beräkningarna blir översiktliga. Den stora felkällan i detta arbete är 
sonderingsresultaten som endast fanns att tillgå i pappersformat. 
Utvärderingarna har därför en dålig noggrannhet där varje linje, skärpa och 
skalenlighet på sonderingarna gör sin del på slutresultatet. Hade man däremot 
haft dessa sonderingsresultat digitalt så hade eventuellt slutresultatet sett 
annorlunda ut. 

Användningen av FEM-program som PLAXIS kommer att öka i och med att 
Europastandard tas i drift inom geotekniken. Där utvärderingar av beräkningar 
måste göras och att avancerade beräkningsmetoder måste användas. 

8.1 Felkällor 

Här nedan redovisas sådana fel som kan göra att slutresultatet ändras. 

 Under arbetets gång har det uppstått funderingar kring provbankens 
uppförande vilket tas upp i rapporten då de eventuellt kan ge ändrade 
sättningsresultat.  

 Vid beräkning av sättningarna för sektion B har deformations- och 
hållfasthetsparametrar antagits då sonderingar för att utvärdera dessa 
saknades. 

 Extra laster då borrbandvagnen utför sina sonderingar. 

 Nederbörden som gjorde att vattenkvoten varierar i jordmaterialet vilket 
gör att materialet inte hinner torka upp och få den naturliga 
vattenkvoten. 

 Sonderingarna är redovisade i pappersformat och därifrån utvärderade. 
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9 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 

I detta arbete har endast den förenklade beräkningsmodellen av Mohr-Coulomb 
använts. Vid fortsatt arbete kan en annan modell användas så som soft soil 
modellen, vilken även tar hänsyn till att borttagning av bärlagret gjordes innan 
sonderingarna utfördes.  

Utveckling utav arbetet kan vara att jämföra mot andra beräkningsprogram som 
t.ex. AUTOGRAF. Detta för att få en känsla av hur stor skillnaden är mellan 
AUTOGRAF och PLAXIS. 
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BILAGA 1: PROVBANKEN 

Koordinatlista 

Listan är sorterad efter x- och y-
koordinaterna. 

Punkt x-koordinat y-koordinat 
14 4,3 5,1 
2 12 -1,9 

10 13,6 2,6 
8 13,6 3,6 
7 14 4,6 
9 15,2 0,8 

12 19,5 -2,9 
1 26,8 -0,6 
6 26,8 2,1 

11 27,6 -5 
13 28,1 3 
3 32,4 -1,6 
4 34,8 -2,3 
5 35,2 -1,7 

 

Figur 22 Provbanken med punkter 
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BILAGA 2: IN-SITU MÄTNINGAR 

Tabell 7 Sättningsmätning sektion A 

TID (DYGN) 
Sättning Höger 
Medelvärde [mm] TID (DYGN) 

Sättning Vänster 
Medelvärde [mm] 

0 0 0 0 
7 5 7 5,25 

14 7 14 8,25 
21 11 21 11,5 
28 12 28 13 
63 19 63 18,25 

121 22 121 21,75 
177 29 177 32,5 
204 30 204 34,5 
234 30 234 34,5 

Tabell 8 Sättningsmätning sektion B 

TID (DYGN) 
Sättning Höger 
Medelvärde [mm] TID (DYGN) 

Sättning Vänster 
Medelvärde [mm] 

0 0 0 0 
7 5 7 6 

14 9 14 9 
21 13 21 12 
28 15 28 14 
63 22 63 18 

121 28 121 22 
177 37 177 31 
204 37 204 32 
234 38 234 32 
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Tabell 9 Sättningsmätning sektion C 

TID (DYGN) 
Sättning Höger 
Medelvärde [mm] TID (DYGN) 

Sättning Vänster 
Medelvärde [mm] 

0 0 0 0 
7 6 7 6 

14 9,5 14 9 
21 13,5 21 13 
28 15,5 28 14 
63 22 63 20 

121 26,5 121 23 
177 34 177 32 
204 34,5 204 32 
234 35 234 33 

Tabell 10 Sättningsmätning sektion D 

TID (DYGN) 
Sättning Höger 
Medelvärde [mm] TID (DYGN) 

Sättning Vänster 
Medelvärde [mm] 

0 0 0 0 
7 7 7 5 

14 10 14 8 
21 15 21 12 
28 17 28 14 
63 24 63 20 

121 29 121 21 
177 37 177 30 
204 38 204 30 
234 38 234 31 
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BILAGA 3: UTVÄRDERING IFRÅN CPT-
SONDERING 

Under denna bilaga redovisas de beräknade indata för var sonderingshål som 
gjorts på provbanken. CPT-sonderingarna är utförda och daterade till den 9 
oktober 1995. 

Tabell 11 Uträknade indata från sonderingsresultat hål 1 

Lager qt [MPa] E-modul [MPa] friktionsvinkel qt=qc [ o ] K0 Tvärkontraktionstal [ o ]

Bärlager           

6 0,68 3,00 31,35 0,48 0,32

Drän 3,44 13,57 33,88 0,44 0,31

4 0,82 3,58 31,56 0,48 0,32

3 2,55 10,27 33,27 0,45 0,31

Drän           

1           
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Tabell 12 Uträknade indata från sonderingsresultat hål 2 

Lager qt [MPa] E-modul [MPa] friktionsvinkel qt=qc [ o ] K0 Tvärkontraktionstal [ o ]

Bärlager            

6 0,42 1,92 30,90 0,49 0,33

Drän 1,14 4,86 31,97 0,47  0,32

4 3,42 13,49 33,87 0,44  0,31

3 1,00 4,30 31,80 0,47  0,32

Drän 1,14 4,86 31,97 0,47  0,32

1            

Tabell 13 Uträknade indata från sonderingsresultat hål 3 

Lager qt [MPa] E-modul [MPa] friktionsvinkel qt=qc [ o ] K0 Tvärkontraktionstal [ o ]

Bärlager            

8 0,50 2,26 31,05 0,48  0,33

7 1,71 7,08 32,56 0,46  0,32

6 0,64 2,84 31,29 0,48  0,32

Drän 3,64 14,30 34,01 0,44  0,31

4 0,78 3,41 31,50 0,48  0,32

3 1,21 5,13 32,05 0,47  0,32

Drän 1,78 7,35 32,63 0,46  0,32

1            
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Tabell 14 Uträknade indata från sonderingsresultat hål 4 

Lager qt [MPa] E-modul [MPa] friktionsvinkel qt=qc [ o ] K0 Tvärkontraktionstal [ o ]

Bärlager             

8 0,50 2,26 31,05 0,48  0,33

7 1,00 4,30 31,80 0,47  0,32

6 0,71 3,13 31,40 0,48  0,32

Drän 4,21 16,37 34,35 0,44  0,30

4 0,78 3,41 31,50 0,48  0,32

3 1,42 5,96 32,28 0,47  0,32

Drän 2,42 9,78 33,17 0,45  0,31

1            

Tabell 15 Uträknade indata från sonderingsresultat hål 5 

Lager qt [MPa] E-modul [MPa] friktionsvinkel qt=qc [ o ] K0 Tvärkontraktionstal [ o ]

Bärlager            

8 0,35 1,62 30,75 0,49  0,33

7 0,28 1,32 30,58 0,49  0,33

6 0,50 2,26 31,05 0,48  0,33

Drän 3,71 14,55 34,05 0,44  0,31

4 0,71 3,13 31,40 0,48  0,32

3 3,14 12,46 33,69 0,45  0,31

Drän 2,71 10,87 33,39 0,45  0,31

1 2,14 8,72 32,94 0,46  0,31
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Tabell 16 Uträknade indata från sonderingsresultat hål 6 

Lager qt [MPa] E-modul [MPa] friktionsvinkel qt=qc [ o ] K0 Tvärkontraktionstal [ o ]

Bärlager            

5 0,71 3,13 31,40 0,48  0,32

Drän 3,57 14,04 33,96 0,44  0,31

3 1,14 4,86 31,97 0,47  0,32

2 4,64 17,92 34,59 0,43  0,30

Drän 3,92 15,32 34,18 0,44  0,30

Tabell 17 Uträknade indata från sonderingsresultat hål 7 

Lager qt [MPa] E-modul [MPa] friktionsvinkel qt=qc [ o ] K0 Tvärkontraktionstal [ o ]

Bärlager            

5 0,78 3,41 31,50 0,48  0,32

Drän 1,07 4,58 31,89 0,47  0,32

3 0,57 2,55 31,17 0,48  0,33

2 1,00 4,30 31,80 0,47  0,32

Drän            

 
Ingen sondering registrerad för hål 8 detta kan ha berott på ett dåligt batteri i 
spetsen. 
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Tabell 18 Uträknade indata från sonderingsresultat hål 9 

Lager qt [MPa] E-modul [MPa] friktionsvinkel qt=qc [ o ] K0 Tvärkontraktionstal [ o ]

Bärlager            

5 0,71 3,13 31,40 0,48  0,32

Drän 2,71 10,87 33,39 0,45  0,31

3 6,35 23,99 35,43 0,42  0,30

2 0,92 3,98 31,70 0,47  0,32

Drän 4,28 16,62 34,39 0,44  0,30

Tabell 19 Uträknade indata från sonderingsresultat hål 10 

Lager qt [MPa] E-modul [MPa] friktionsvinkel qt=qc [ o ] K0 Tvärkontraktionstal [ o ]

Bärlager            

5 0,78 3,41 31,50 0,48  0,32

Drän 5,00 19,21 34,78 0,43  0,30

3 5,28 20,21 34,92 0,43  0,30

2 1,00 4,30 31,80 0,47  0,32

Drän            
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Tabell 20 Uträknade indata från sonderingsresultat hål 11 

Lager qt [MPa] E-modul [MPa] friktionsvinkel qt=qc [ o ] K0 Tvärkontraktionstal [ o ]

Bärlager            

6 0,78 3,41 31,50 0,48  0,32

Drän 2,28 9,25 33,06 0,45  0,31

4 0,71 3,13 31,40 0,48  0,32

3 3,78 14,81 34,09 0,44  0,31

Drän 3,42 13,49 33,87 0,44  0,31

1 2,00 8,19 32,82 0,46  0,31

Tabell 21 Uträknade indata från sonderingsresultat hål 12 

Lager qt [MPa] E-modul [MPa] friktionsvinkel qt=qc [ o ] K0 Tvärkontraktionstal [ o ]

Bärlager            

6 0,57 2,55 31,17 0,48  0,33

Drän 3,42 13,49 33,87 0,44  0,31

4 0,71 3,13 31,40 0,48  0,32

3 3,85 15,06 34,14 0,44  0,30

Drän 4,64 17,92 34,59 0,43  0,30

1 2,50 10,08 33,23 0,45  0,31
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Tabell 22 Uträknade indata från sonderingsresultat hål 13 

Lager qt [MPa] E-modul [MPa] friktionsvinkel qt=qc [ o ] K0 Tvärkontraktionstal [ o ]

Bärlager            

5 3,28 12,98 33,78 0,44  0,31

4 0,64 2,84 31,29 0,48  0,32

Drän 1,57 6,54 32,43 0,46  0,32

2 1,00 4,30 31,80 0,47  0,32

Drän            

Tabell 23 Uträknade indata från sonderingsresultat hål 14 

Lager qt [MPa] E-modul [MPa] friktionsvinkel qt=qc [ o ] K0 Tvärkontraktionstal [ o ]

Bärlager            

5 0,78 3,41 31,50 0,48  0,32

Drän 7,21 27,00 35,81 0,41  0,29

3 2,28 9,25 33,06 0,45  0,31

2 0,92 3,98 31,70 0,47  0,32

Drän            
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Sektion A 

Tabell 24 Utvärderade indata för sektion A 

Vänster  medel medel medel  

Djup [m] Lager qt [MPa] Emodul [MPa] Friktionsvinkel [ o ] Tvärkontraktionstal [ o ]

0-0,5 Bärlager         

0,5-2,2 5 0,76 3341 31,48 0,32

2,2-2,5 Drän 4,00 15413 33,96 0,31

2,5-2,8 3 3,62 14000 33,65 0,31

2,8-4,2 2 0,96 4139 31,75 0,32

4,2-4,5 Drän         

Höger      

Djup [m] Lager qt [MPa] Emodul [MPa] Friktionsvinkel [ o ] Tvärkontraktionstal [ o ]

0-0,5 Bärlager         

0,5-2,2 6 0,42 1919 30,90 0,33

2,2-2,5 Drän 1,14 4857 31,97 0,32

2,5-2,8 4 3,42 13493 33,87 0,31

2,8-3,9 3 1 4300 31,80 0,32

3,9-4,2 Drän 1,14 4857 31,97 0,32

4,2-4,5 1        

Sektion B 

För den vänstra sidan utav sektionen finns inget resultat utvärderat till de 
behövda indatan till PLAXIS. Det missade resultatet kan ha berott på dåligt 
batteri i CPT-spetsen vid sonderingen. 
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Tabell 25 Utvärderade indata för sektion B 

Höger      

Djup [m] Lager qt [MPa] Emodul [MPa] Friktionsvinkel [ o ] Tvärkontraktionstal [ o ]

0-0,5 Bärlager         

0,5-2,2 6 0,57 2549 31,17 0,33

2,2-2,5 Drän 3,42 13493 33,87 0,31

2,5-3,6 4 0,71 3127 31,40 0,32

3,6-3,9 3 3,85 15064 34,14 0,30

3,9-4,2 Drän 4,64 17919 34,59 0,30

4,2-4,5 1 2,50 10082 33,23 0,31
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Sektion C 

Tabell 26 Utvärderade indata för sektion C 

Vänster      

Djup [m] Lager qt [MPa] Emodul [MPa] Friktionsvinkel [ o ] Tvärkontraktionstal [ o ]

0-0,5 Bärlager         

0,5-2,2 5 0,71 3127 31,40 0,32

2,2-2,5 Drän 3,57 14043 33,96 0,31

2,5-3,9 3 1,14 4857 31,97 0,32

3,9-4,2 2 4,64 17920 34,59 0,30

4,2-4,5 Drän 3,92 15319 34,18 0,30

Höger   medel medel medel   

Djup [m] Lager qt [MPa] Emodul [MPa] Friktionsvinkel [ o ] Tvärkontraktionstal [ o ]

0-0,5 Bärlager         

0,5-2,2 6 0,73 3208 31,4 0,32

2,2-2,5 Drän 2,86 11410 33,5 0,31

2,5-3,6 4 0,77 3351 31,5 0,32

3,6-3,9 3 3,17 12539 33,7 0,31

3,9-4,2 Drän         

4,2-4,5 1         
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Sektion D 

Tabell 27 Utvärderade indata för sektion D 

Vänster           

Djup [m] Lager qt [MPa] Emodul [MPa] Friktionsvinkel [ o ] Tvärkontraktionstal [ o ]

0-0,5 Bärlager         

0,5-0,9 5 3,28 12979 33,8 0,31

0,9-2,2 4 0,64 2839 31,3 0,32

            

2,2-2,5 Drän 1,57 6541 32,4 0,32

2,5-4,2 2 1,00 4300 31,8 0,32

4,2-4,5 Drän         

Höger   medel medel medel   

Djup [m] Lager qt [MPa] Emodul [MPa] Friktionsvinkel [ o ] Tvärkontraktionstal [ o ]

0-0,5 Bärlager         

0,5-0,9 8 0,45 2045 30,9 0,33

0,9-1,2 7 1,00 4233 31,6 0,32

1,2-2,2 6 0,62 2741 31,2 0,32

2,2-2,5 Drän 3,85 15074 34,1 0,31

2,5-3,4 4 0,76 3318 31,5 0,32

3,4-3,9 3 1,92 7852 32,7 0,32

3,9-4,2 Drän 2,30 9333 33,1 0,31

4,2-4,5 1         
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BILAGA 4: RESULTAT FRÅN VINGSONDERING  

SKÅNSK GEO-SERVICE utförde vingsonderingarna under tiden 1995-10-09 
till 1995-10-13 på provyta Yttre Ringvägen i Malmö. Vingborren som 
användes är av typ DGI V5. 
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Tabell 28 Utvärderat resultat ifrån vingsonderingar i punkt 1-8 

Pkt 1 Pkt 2 Pkt 3 Pkt 4 Pkt 5 Pkt 6 Pkt 7 Pkt 8 

Djup [m] fuτ  [kPa] fuτ  [kPa] fuτ  [kPa] fuτ  [kPa] fuτ  [kPa] fuτ  [kPa] fuτ  [kPa] fuτ  [kPa] 

0,7 19 50 14 52 17 31 41 24 

1,1 24 48 95 45 26 38 57 93 

1,45 21 33 67 64 43 29 71 48 

1,9 52 41 29 45 33 36 45 71 

2,25 76 131 --- 179 95 69 114 95 

2,6 Sa 2,4- 2,6 Sa 2,3-2,65 Sa 2,15-2,45 Sa 2,25-2,6 Sa 2,25-2,55 Sa 2,35-2,65 Sa 2,2-2,6 Sa 2,35-2,6 

3,0 55 83 50 79 41 174 71 17 

3,3 76 124 50 60 57 60 79 52 

3,75 102 119 67 93 169 67 95 71 

4,35 167 179 145 238 186 148 110 100 
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Tabell 29 Utvärderat resultat ifrån vingsonderingar i punkt 9-14 

Pkt 9 Pkt 10 Pkt 11 Pkt 12 Pkt 13 Pkt 14 

Djup [m] fuτ  [kPa] fuτ  [kPa] fuτ  [kPa] fuτ  [kPa] fuτ  [kPa] 
fuτ  [kPa] 

0,7 45 29 24 21 71 45 

1,1 36 48 50 24 19 48 

1,45 48 86 50 19 38 52 

1,9 29 38 48 36 40 41 

2,25 36 98 112 64 93 --- 

2,6 Sa 2,55- 2,7 Sa 2,3-2,75 Sa 2,2-2,55 Sa 2,3-2,5 Sa 2,5-2,65 Sa 2,3-2,6 

3,0 79 57 41 33 71 88 

3,3 131 36 55 114 26 71 

3,75 38 71 112 171 83 36 

4,05 90 131 171 186 238 --- 
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BILAGA 5: BERÄKNAD KOHESION 

Tabell 30 Redovisning utav beräknad kohesion för sektion A 

 Sektion A 

 Vänster Höger 

Djup [m] Medelkohesion [kPa] Kohesion [kPa] 

0,7 4 5

1,1 4,725 4,8

1,45 6,425 3,3

1,9 3,825 4,1

2,25   13,1

2,6     

3 7,375 8,3

3,3 7,925 12,4

3,75 6 11,9

4,35   17,9
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Tabell 31 Redovisning utav beräknad kohesion för sektionerna B, C och D 

 Sektion B Sektion C Sektion D 

 Vänster  Höger Vänster  Höger  Vänster  Höger  

Djup [m] Kohesion [kPa] Kohesion [kPa] Kohesion [kPa] Medelkohesion [kPa] Kohesion [kPa] Medelkohesion [kPa] 

0,7 2,4 2,1 3,1 2,2 7,1 2,8

1,1 9,3 2,4 3,8 3,7 1,9 5,5

1,45 4,8 1,9 2,9 3,6 3,8 5,8

1,9 7,1 3,6 3,6 5 4 3,6

2,25 9,5 6,4 6,9 9,4 9,3   

2,6             

3 1,7 3,3 17,4 4,8 7,1 5,7

3,3 5,2 11,4 6 6,6 2,6 5,6

3,75 7,1 17,1 6,7 10,7 8,3 11,0

4,35 10 18,6 14,8 16,9 23,8 19,0
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BILAGA 6: DENSITET 

Tabell 32 Densitet för sektion A 

Sektion A 
Vänster   Höger   
Lager ρd [t/m3] ρ [t/m3] Lager ρd [t/m3] ρ [t/m3] 
0-0,5     0-0,5     
0,5-2,2 1,72 2,02 0,5-2,2 1,76 2,05 
2,2-2,5     2,2-2,5     
2,5-2,8 1,70 2,06 2,5-2,8 1,78 2,12 
2,8-4,2 1,79 2,10 2,8-3,9 1,77 2,10 
4,2-4,5     3,9-4,2     
   4,2-4,5 1,82 2,12 
Tabell 33 Densitet för sektion B 

Sektion B 
Vänster   Höger   
Lager ρd [t/m3] ρ [t/m3] Lager ρd [t/m3] ρ [t/m3] 
0-0,5     0-0,5     
0,5-2,2 1,74 2,03 0,5-2,2 1,75 2,04 
2,2-2,5     2,2-2,5     
2,5-3,9 1,72 2,09 2,5-3,6 1,70 2,04 
3,9-4,2 1,74 2,06 3,6-3,9 1,92 2,28 
4,2-4,5     3,9-4,2     
   4,2-4,5     
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Tabell 34 Densitet för sektion C 

Sektion C 
Vänster   Höger   
Lager ρd [t/m3] ρ [t/m3] Lager ρd [t/m3] ρ [t/m3] 
0-0,5     0-0,5     
0,5-2,2 1,76 2,06 0,5-2,2 1,71 2,01 
2,2-2,5     2,2-2,5     
2,5-3,9 1,73 2,04 2,5-3,6 1,67 1,99 
3,9-4,2 1,82 2,11 3,6-3,9 2,04 2,39 
4,2-4,5     3,9-4,2     
   4,2-4,5 1,76 2,06 
Tabell 35 Densitet för sektion D 

Sektion D 
Vänster   Höger   
Lager ρd [t/m3] ρ [t/m3] Lager ρd [t/m3] ρ [t/m3] 
0-0,5     0-0,5     
0,5-0,9 1,71 2,04 0,5-0,9 1,79 2,10 
0,9-2,2 1,75 2,05 0,9-1,2 1,87 2,12 
2,2-2,5     1,2-2,2 1,69 2,00 
2,5-4,2 1,74 2,08 2,2-2,5     
4,2-4,5     2,5-3,4 1,69 2,02 
   3,4-3,9 1,82 2,16 
   3,9-4,2     
   4,2-4,5 1,85 2,14 



 Bilaga 7: Indata 
 

 77 

BILAGA 7: INDATA 

Sektion A 

I tabell 34 ges indata för sektion A på provbanken men tar även med de 
parametrar som används för lagret under banken. I tabellen nedan står H för 
höger och V för vänster i kolumnen med lagernamnen. 
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Tabell 36 Indata sektion A 

Lager Typ 
unsatγ  

[ 3m
kN ]

satγ  
[ 3m
kN ]

xk  

[ dag
m ] 

yk  

[ dag
m ] 

refE  
[ 2m

kN ] ν  
refc  

[
2m

kN ] ϕ  [ o ] ψ  [ o ] 

1 Bärlager Dränerat 18,0 21,0 860 860 25000 0,3 0,2 35,0 5,0 

2 LeMn H Odränerat 18,0 21,0 0,000086 0,000086 4000 0,3 4,0 32,0 2,0 

3 LeMn V Odränerat 17,0 20,0 0,000086 0,000086 5400 0,3 6,0 32,0 2,0 

4 Under Odränerat 19,0 22,0 0,000086 0,000086 35000 0,32 6,0 34,0 4,0 
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Sektion B 

I tabell 8 ges indata för sektion B på provbanken men tar även med de parametrar som används för lagret under 
banken. I tabellen nedan står H för höger och V för vänster i kolumnen med lagernamnen. 

Tabell 37 Indata sektion B 

Lager Typ 
unsatγ  

[ 3m
kN ]

satγ  

[ 3m
kN ]

xk  

[ dag
m ] 

yk  

[ dag
m ] 

refE  

[ 2m
kN ]

ν  
refc  

[
2m

kN ]

ϕ  

[ o ] 

ψ  

[ o ]

1 Bärlager Dränerat 18,0 21,0 860 860 25000 0,3 0,2 35,0 5,0

2 LeMn H Odränerat 18,0 20,0 0,000086 0,000086 6200 0,3 7,0 32,0 2,0

3 LeMn V Odränerat 17,0 20,0 0,000086 0,000086 6600 0,3 7,0 32,0 2,0

4 Under Odränerat 19,0 22,0 0,000086 0,000086 35000 0,32 6,0 34,0 4,0
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Sektion C 

I tabell 9 ges indata för sektion C på provbanken men tar även med de parametrar som används för lagret under 
banken. I tabellen nedan står H för höger och V för vänster i kolumnen med lagernamnen. 

Tabell 38 Indata sektion C 

Lager Typ 
unsatγ  

3m
kN

satγ  

3m
kN

xk  

dag
m  

yk  

dag
m  

refE  

2m
kN  

ν  
refc  

2m
kN  

ϕ  

o  

ψ  

o  

1 Bärlager Dränerat 18,0 21,0 860 860 25000 0,3 0,2 35,0 5,0 

2 LeMn H Odränerat 17,0 20,0 0,000086 0,000086 4800 0,3 7,0 32,0 2,0 

3 LeMn V Odränerat 18,0 21,0 0,000086 0,000086 6600 0,3 7,0 32,0 2,0 

4 Under Odränerat 19,0 22,0 0,000086 0,000086 35000 0,32 6,0 34,0 4,0 
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Sektion D 

I tabell 10 ges indata för sektion D på provbanken men tar även med de parametrar som används för lagret under 
banken. I tabellen nedan står H för höger och V för vänster i kolumnen med lagernamnen. 

Tabell 39 Indata sektion D 

Lager Typ 
unsatγ  

3m
kN

satγ  

3m
kN

xk  

dag
m  

yk  

dag
m  

refE  

2m
kN  

ν  
refc  

2m
kN

ϕ  

o  

ψ  

o  

1 Bärlager Dränerat 18,0 21,0 860 860 25000 0,3 0,2 35,0 5,0 

2 LeMn H Odränerat 18,0 21,0 0,000086 0,000086 5200 0,3 6,0 32,0 2,0 

3 LeMn V Odränerat 17,0 21,0 0,000086 0,000086 4900 0,3 7,0 32,0 2,0 

4 Under Odränerat 19,0 22,0 0,000086 0,000086 35000 0,32 6,0 34,0 4,0 
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BILAGA 8: RESULTAT FRÅN PLAXIS 

I denna bilaga redovisas resultat ifrån beräkningarna gjorda i PLAXIS. 
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Figur 23 FEM-beräknade sättningsresultat för Sektion A 
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Figur 24 FEM-beräknade sättningsresultat för Sektion B 
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Figur 25 FEM-beräknade sättningsresultat för Sektion C 
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Figur 26 FEM-beräknade sättningsresultat för Sektion D 
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BILAGA 9: PROCENTUELL SKILLNAD MELLAN IN-SITU MÄTNINGAR 
OCH PLAXISBERÄKNINGAR 

Tabell 40 Sättnings skillnaden mellan in-situ mätningar och PLAXISberäkningar för sektion A 

Vänster Höger 

Slutsättning In-situ 

[mm] vs 

Sättning PLAXIS 

[mm] Procent 

Slutsättning In-situ 

[mm] vs 

Sättning PLAXIS 

[mm] Procent 

35,5  36,1 98,3 30  41,4 62,0
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Tabell 41 Sättnings skillnaden mellan in-situ mätningar och PLAXISberäkningar för sektion B 

Vänster Höger 

Slutsättning In-situ 

[mm] vs 

Sättning PLAXIS 

[mm] Procent

Slutsättning In-situ 

[mm] vs 

Sättning PLAXIS 

[mm] Procent 

28  29,1 96,1 38  30,3 79,7

Tabell 42 Sättnings skillnaden mellan in-situ mätningar och PLAXISberäkningar för sektion C 

Vänster  Höger 

Slutsättning In-situ 

[mm] vs 

Sättning PLAXIS 

[mm] Procent

Slutsättning In-situ 

[mm] vs 

Sättning PLAXIS 

[mm] Procent 

33  31,3 94,8 35  34,3 98,0

Tabell 43 Sättnings skillnaden mellan in-situ mätningar och PLAXISberäkningar för sektion D 

Vänster  Höger  

Slutsättning In-situ 

[mm] vs 

Sättning PLAXIS

[mm] Procent 

Slutsättning In-situ 

[mm] vs 

Sättning PLAXIS 

[mm] Procent 

31 34,9 87,4 38  34,7 91,3
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