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INLEDNING

Med geoteknik avses läran om jordarternas egenskaper,
speciellt med avseende på grundläggning och stabilitet
samt därmed sammanhängande frågeställningar. I sin
praktiska tillämpning berör geotekniken de byggnads- och
anläggningstekniska problem som har samband med mar
kens beskaffenhet, grundvattenförhållanden o.d.
Som vetenskap är geotekniken relativt ung. Bortsett
från jordtrycksfrågorna, som upptogs för utredning re
dan på 1700-talet, var det först i början på 1900-talet
som man mera systematiskt började intressera sig för
de olika geotekniska spörsmålen, såsom stabiliteten hos
slänter, sättningsfrågor, bärförmågan hos en belastad
mark osv.
Utvecklingen började samtidigt i flera länder. Ofta
framtvingades den geotekniska forskningen av att man
misslyckats med eller endast med stor svårighet kunnat
utföra planerade byggnadsverk. I Sverige var det ett
flertal omfattande skred, vilka drabbade järnvägar och
hamnbyggnader, som nödvändiggjorde ett närmare stu
dium av stabilitets- och sättningsfrågor.
De geotekniska problemen har vanligen en viss an
knytning till de geologiska förhållandena. Kännedom om
dessa är av värde bl.a. vid planläggning av geotekniska
fältundersökningar ~amt vid bedömningen av olika grund
läggnings- eller stabilitetsfrågor. Det har därför ansetts
lämpligt att inleda denna lärobok i geoteknik med en
geologisk översikt.
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Beteckningar
Beteckningarna för olika storheter och uttryck överens
stämmer i huvudsak med dem som antagits av I nterna
tionella geotekniska föreningen 1961.

Jordarternas egenskaper
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skärhållfasthet
kohesion, odränerad skärhållfasthet
effektivt normaltryck mot brottytan
friktionsvinkel
friktionskoefficient
finlekstal, uttryck som vattenhalt i viktsprocent
dimensionslösa parametrar för bestämning av fin
lekstal
brottytans lutningsvinkel mot horisontalplanet vid
tryckförsök
konintryck vid konprov
sensitivitet

t/m 2
t/m 2
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mm
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mV

porvattentryck
normalspänning (totalspänning)
effektiv normalspänning
effektiv normalspänning före spänningsändring
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jämnt fördelad belastning
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cm2/kg eller
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m
m
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Q.

vilojordtryck
aktivt jordtryck
passivt jordtryck
jordtrycksintensitet
dimensionslösa koefficienter, som används i uttryc
ken för jordtryck mot stödjande vägg (jordtrycks
intensiteten vid glatt vägg)
glidande jordkilens tyngd
belastning på jordkilen

t/m
t/m
t/m
t/m 2

t/m
t/m
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C

c-h
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q
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glidytans lutningsvinkel mot horisontalplanet
friktionsvinkel mellan jord och vägg
lerans odränerade skärhållfasthet

t/m 2

total skjuvkraft i plan glidyta i kohesionsjord vid
vertikal vägg
jämnt fördelad belastning på markytan
stödjand e väggens höjd

t/m
t/m 2
m
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skjuvspänning i glidytan
cirkulärcylindrisk glidytas halva
centrumvinkel
glidytans radie
slänthöjd
släntens lutningsvinkel mot horisontalplanet
dimensionslös stabilitetsfaktor för beräkning av
stabiföet vid spontschakter
pålbärighet
dimensionslös faktor för beräkning av kohesions
pålars bärighet

t/m'2

m
m

t

Allmänt

V

w
M
F
GW
LLW
HHW

w

volym
tyngd
moment
säkerhetsfaktor
grundvattenyta
lägsta lågvattenstånd
högsta högvattenstånd
dagvattenyta

m3
t eller t/m
mt eller mt/m

Folke Rengmark

1 • GEOLOGISK ÖVERSIKT

Jordskorpans geologiska byggnad har under skilda tids
perioder undergått genomgripande omvandlingar. Fort
farande pågår naturkrafternas omskapande verksamhet
genom nedbrytning av äldre lagerserier och uppbyggan
de av nya. De geologiska bildningar, som har den största
utbredningen i vårt land, är urberget och de lösa jord
arterna. Våra bergarter är huvudsakligen bildade under
den äldsta tidsperioden av vår jords utvecklingshistoria
och våra jordarter under den yngsta tidsperioden, kvar
tärtiden, den geologiska period i vilken vi nu lever.

BERGARTER
Bergartsbildande mineral

De beståndsdelar, som bygger upp våra bergarter, kallas
mineral. De utgörs av fasta kemiska föreningar, som
bildats vid skilda processer i naturen. Tusentals mineral
är definierade och bestämda, men endast ett ringa antal
därav är bergartsbildande.
De vanligaste bergartsbildande mineralen kan ofta
igenkännas genom sin färg, kristallform, brottytans ut
seende, hårdhet etc. För den sistnämnda egenskapen
användes stundom en 10-gradig relativ skala benämnd
Mohs' hårdhetsskala, som karakteriseras av följande mi
neral:
1. Talk (repas med lätthet av nageln)

2. Gips (repas av nageln)
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3. Kalkspat (repas med svårighet av nageln)
4. Flusspat (repas med lätthet av kniv)
5. Apatit ( repas av kniv)
6. Fältspat (repas av härdad stålspets)
7. Kvarts, 8. Topas, 9. Korund, 10. Diamant (alla re
par glas).
Mineral med högre nummer
dana med lägre nummer.

1

hårdhetsskalan repar så

De viktigaste bergartsbildande mineralen är följande:
KVARTS, färglös till vit med fettglans, ojämnt mussligt
brott. Hårdhet 7.
fÄLTSPATER
Ortoklas (jämte mikroklin), kalifältspat, röd till ljusgrå
med vanligen släta glänsande ytor; spjälkas lätt i två
mot varandra vinkelräta riktningar. Hårdhet 6.

Plagioklas, kalknatronfältspat, färglös till vitgrå, ofta
med glasglans och finstreckning på större ytor; klyvbar
i två icke vinkelräta riktningar. Hårdhet 6.
HoRNBLÄNDE, svart, ofta med glasglans och stänglig sex
sidig form. Hårdhet 5-6.
AuorT, grönaktig till svart, ofta med glasglans och kri
stalliserad i stavar med 4-sidig eller 8-sidig genomskär
ning. Hårdhet 5-6.
KALKSPAT, färg växlande, ofta vit eller gråaktig; spjälkbar
i tre riktningar. Fräser för saltsyra. Hårdhet 3.
DoLOMIT, färg växlande liksom kalkspat; ofta kornig.
Fräser blott för het saltsyra. Hårdhet 4.
TALK, färglös till vitgrön, fjällig struktur, fet för känseln.
Hårdhet 1.
SERPENTIN, gul till gulgrön, fettglänsande, fet för känseln.
Hårdhet 3-4.
6

GLIMMERARTER
Muskovit, ljus glimmer, färglös eller pärlemorgrå, ut
präglat klyvbar i tunna blad. Hårdhet 2'.--3.

Biotit, mörk glimmer, brungrönaktig till svart, utpräglat
klyvbar i tunna blad. Hårdhet 2-3.
Klorit, svartgrön, skivig omvandlingsprodukt av vanligen
biotit. Hårdhet 1-2.

Bergartstyper
Bergarterna uppdelas efter sättet för deras bildning
tre huvudgrupper, nämligen

1. Eruptivbergarter (kristalliserade bergarter)
2. Sedimentbergarter (lagrade bergarter)
3. Metamorfa bergarter ( omvandlade bergarter)
Eruptivberga rter

Eruptivbergarterna har bildats genom att smältflytande
bergartsmassa (magma) övergått i fast form, varvid skil
da mineral utkristalliserats och sammanfogats till en kri
stallinisk bergart. Avkylningshastigheten vid mineralens
utkristallisering jämte vissa andra faktorer, t.ex. tryck,
har främst varit bestämmande för eruptivbergarternas
bildningsförhållanden. Med hänsyn härtill kan dessa
bergarter uppdelas i tre grupper, nämligen djupbergar
ter, ytbergarter och gångbergarter.
DJUPBERGARTERNA, som bildats på stort djup under jord
ytan, är vanligen väl kristalliserade, och mineralkornen
ligger riktningslöst ordnade ( fig. 1 : 1) . Dessa bergarter
sägs därför ha en massformig struktur. Exempel härpå
utgör granit, diorit, gabbro.
Fig. 1 : 1. Massformig struktur.
Granit från Rixö, Bohuslän.
Mikrofoto av slipprov. ( Efter
0. Gabrielsson.)
2 Lindskog

YTBERGARTERNA har bildats i närheten av jordytan i sam
band med vulkanisk verksamhet. På grund av den has
tiga avkylning som den smältflytande bergartsmassan här
vid varit utsatt för har dessa bergarter fått en finkornig
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SURA OCH BASISKA BERGARTER
I det föregående har eruptivbergarterna indelats efter
bildningsförhållanden. En ytterligare uppdelning kan ske
efter kemisk och mineralogisk sammansättning. Grund
läggande för denna indelning är främst kiselsyrehalten
och dess variation.
I detta avseende skiljer man mellan sura, intermediära
och basiska bergarter, varav de sura har den högsta och
de basiska den lägsta halten av kiselsyra.
I sura eruptivbergarter förekommer utöver de kisel
syrerika mineralen, fältspat, glimmer etc., även fri ki
selsyra i form av mineralet kvarts, vilket i allmänhet
är ett synligt kännetecken för dessa bergarter. De är
ljusa till färgen och ofta rödaktiga. Till denna typ av
bergarter hör granitfamiljen, vars huvudsakliga bestånds
delar är kalifältspat, kvarts och biotit, och som är de
allmännast förekommande eruptivbergarterna i Sverige.
Som gångbergart förekommer den i granitporfyr och
som ytbergart i kvartsporfyr.
De basiska bergarterna saknar fri kvarts och är mörka
till färgen. Hit räknas främst gabbrofamiljens bergarter,
som mestadels uppbyggs av plagioklas och augit eller
8
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GÅNGBERGARTERNA har bildats i sprickor eller kanaler i
berggrunden, i vilka magma har trängt in och kristalli
serat. Vissa av gångbergarterna, vilka kan sägas vara
en mellantyp mellan djupbergarter och ytbergarter, har
fått en viss karakteristisk s.k. ofitisk struktur (fig. 1: 3).
Denna utmärks av ett uppbyggande skelett av fältspat
kristaller, mellan vilka övriga mineral har utkristalliserat
till en finkornigare massa. Mineralkornen griper tätt in
i varandra, varigenom de sammanhållande krafterna
mellan dem blir mycket stora. Ett exempel på denna
bergartstyp utgör diabas.
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eller stundom glasig struktur. I den finkorniga grund
massan uppträder ofta strökorn av väl utkristalliserade
mineralkorn (fig. 1: 2). Denna struktur benämns por
fyrisk. Exempel härpå utgör kvartsporfyr.
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Fig. 1: 2. Porfyrisk struktur.
Porfyr från R ödöområdet,
Medelpad. 2/3 av naturlig
storlek. (Efter P. J. Holmquist.)

Ofitisk struktur.
Diabas från Brännhult, Småland.
Mikrofoto av slipprov. ( Efter
0. Gabrielsson.)

olivin (gulgrönt mineral; hårdhet 6,5-7) som huvudbe
ståndsdelar. De förekommer som gångbergart i exv. dia
bas och som ytbergart i exempelvis basalt och diabas.
Bland de intermediära bergarterna kan nämnas sye
nitfamiljen med de väsentliga beståndsdelarna kalifält
spat och biotit eller hornblände, samt dioritfamiljen med
huvudbeståndsdelarna plagioklas och hornblände.
Sedimentbergarter

Sedimentbergarterna har bildats genom att tidigare av
lagrade jordarter hårdnat genom en bergartsbildande
process, vilken bestått i att jordpartiklarna sammankittats
av ett bindemedel. Detta, som mestadels består av kisel
syra eller kalciumkarbonat, har tillförts genom lösningar
eller bildats genom upplösning och delvis omkristallisa
tion av jordarten. Sedimentbergarterna är ofta skiktade,
och mestadels kan man i dem finna avtryck av växter
eller djur (fossil).
Sedimentbergarternas indelning kan här inskränkas till
tre huvudgrupper, nämligen sandstenar, lerskiffrar och
kalkstenar.
SANDSTEN utgörs av hopkittad sand, mestadels kvarts
sand. Stundom är fältspathalten hög i bergarten, vilken
då benämns arkos eller sparagmit. Bindemedlet i sand
stenen är vanligen kvarts (kiselsyra) men i vissa fall
kalk, limonit (järnhydroxid) eller lersubstans. Man kan
därför skilja mellan kvartssandsten, kalksandsten, järn
sandsten och lersandsten.
LERSKIFFER, som utgörs av sammankittad, hårdnad lera,
är till färgen mörkgrå till svart och skiffrig på grund av
den ursprungliga lagringen av leran. Stundom innehåller
lerskiffern oljehaltiga, kolförande ämnen (bitumen) .
Om bitumenhalten är hög, benämns bergarten alun
skiffer.
9

KALKSTEN, som utgörs av hårdnat, ursprungligen kemiskt
utfällt kalkslam, innehåller ofta fragment av kalkskal
eller andra rester från djur samt stundom inblandning
av lerslam. Till strukturen är de sedimentära kalkstenar
na korniga till täta. Innehåller bergarten större mängd
magnesium benämns den, alltefter magnesiumhaltens stor
lek, dolomitisk kalksten eller dolomit.
Metamorfa bergarter

Metamorfa bergarter har bildats genom omvandling av
eruptivbergarter eller sedimentbergarter. Dessas ursprung
liga struktur har härvid mer eller mind~e ändrats genom
mekanisk eller kemisk påverkan i samband med vissa
processer i jordskorpan. Dessa processer, kännetecknade
av starkt tryck och hög temperatur, har medfört en
mekanisk deformation ( uppkrossning, söndersmulning)
eller en omkristallisation av i ursprungsbergarten före
fintliga mineral, varvid nya mineral bildats.
De inom vår berggrund mest förekommande metamorfa
bergarterna är följande:
GNEJS, som har riklig utbredning inom vårt land, har
granitens mineralsammansättning, dock vanligen med
högre glimmerhalt. Den har växlande struktur beroende
av hur långt förgnejsningen gått. Sålunda kan man finna
en successiv övergång från granitens massformiga, rikt
ningslösa struktur till utpräglat skiffrig gnejs. Ursprungs
materialet för gnejsbildningen kan emellertid även ha
varit en sedimentbergart.
LEPTIT, som ävenledes har stor utbredning inom landet,
har samma huvudmineral som gnejs. Strukturen är stun
dom även ganska likartad, men leptiten är finkornigare
än gnejsen. Är den mycket finkornig eller tät, benämns
den hälleflinta.
KvARTSIT och KRISTALLIN KALKSTEN har uppkommit ge
nom omkristallisation av kvar tssandsten resp. lagrad (se
dimentär) kalksten.
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har bildats genom omvandling av ler
skiffer. Som namnet antyder har bergarten hög halt av
glimmer, och den består till huvudsaklig del av detta
mineral jämte kvarts.
GLIMMERSKIFFER

METAMORFA GRÖNSTENAR har bildats genom omvandling
av eruptiva grönstenar, under vilken benämning de ba
siska och starkt basiska eruptivbergarterna stundom sam
manfattas. Den viktigaste av de metamorfa grönstenarna
är amfiboliten, som huvudsakligen består av hornblände
och plagioklas.

JORDARTER

Den yngsta geologiska tidsperioden, kvartärtiden, under
vilken våra jordarter bildats, kännetecknas främst av att
nedisningar, istider, uppträdde inom skilda delar av jor
den. Härunder blev bl.a. hela vårt land täckt av is.
För Nordens vidkommande skiljer man vanligen mellan
två nedisningar, den s.k. stora nedisningen och den sista
nedisningen, ehuru påträffade spår tyder på fyra ned
isningar.
(Beträffande definition och beskrivning av de i detta
kapitel nämnda jordarterna hänvisas även till kapitel 2. )

Under istiden bildade avlagringar
De under istiden bildade avlagringarna, som även brukar
kallas glaciala jordarter, omfattar isens och isälvarnas
avlagringar samt issjöavlagringar.
Isens avlagringar

Under långa tidrymder före kvartärtiden var jordskorpan
utsatt för atmosfärens och vattnets nedbrytande inver-
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kan, och under vissa perioder av denna tid rådde ett
tämligen varmt klimat, varigenom vittringen av bergytan
gynnades. Då isen skred fram över landet, krossade och
malde den sönder den under tidigare perioder starkt
vittrade berggrunden, och det lösryckta materialet in
bakades i isens understa partier. Detta bergartsmaterial
krossades och nedmaldes ytterligare, när det utsattes för
det stora tryck ismassan utövade. Härigenom uppkom
en regellös, osorterad blandning av mer eller mindre
kantiga block, stenar och gruspartiklar, inbäddade i fi
nare bergartsmjöl. När isen sedan smälte, avlagrades
denna jordblandning som en osorterad jordart, benämnd
morän (jämför fig. 2 :3-4) .
Moränen är den mest utbredda jordarten inom landet.
Den torde uppta ca 3/4 av landets yta. Översta delen
av moränen utgörs vanligen av ett tämligen luckert
lager, ytmorän, som har bildats av material vilket
legat ovanpå isen eller varit infruset i dess övre partier.
Under ytmoränen följer bottenmoränen, vilken bildats
av material som transporterats i isens bottenlager. Botten
moränen, som är hårt packad, kallas ofta pinnmo.
Med hänsyn till sin ytbeskaffenhet företer moränen
betydande växlingar. Den skiljer sig härvid från andra
jordarter främst genom sin stenbundenhet och sina än
tätare hopade, än mera spridda kantiga block. Bortsett
från de uppstickande blocken är moränmarken ibland
ganska jämn och ibland mera småkuperad. Stundom
ligger moränmaterialet hopat i kullar eller ryggar.
Moräntäckets mäktighet är mycket växlande. I vanliga
fall uppgår det endast till några meter (en genomsnitts
tjocklek är 4-5 m ) , men exempel finns på mäktigheter
överstigande 100 m.
Moränen utgör normalt en bärkraftig undergrund för
byggnadsändamål. Undantagsvis kan man på enstaka
platser i vårt land påträffa andra jordarter (lerlager)
mellan två moränbäddar. I Mälarlandskapen men även
annorstädes påträffas stundom lokalt begränsade morän
partier, s.k. moränflottar, vilka kan vara underlagrade
och ibland därjämte överlagrade av lera. Bristande kän-
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nedom om dylika lokala geologiska företeelser kan i
ogynnsamma fall föranleda felbedömningar av grund
förhållandena.
Isälvarnas avlagringar

Fig. 1: 4. Isälvsgrus. Rundat
material. Västerlj ung,
Södermanland.

Under isens avsmältning bildades stora mängder smält
vatten. Detta sökte sig till stor del genom sprickor i isen
ned till dess botten. Där samlade det sig i kanaler eller
tunnlar till ibland väldiga isälvar, vilka sökte sig väg
ut mot iskanten. En mängd bergartsmaterial, som låg
inbakat i isen, rycktes härvid med av isälvarna. Under
transporten blev det medförda materialet utsatt för stark
nötning och på annat sätt bearbetat, varför materialet
i isälvsavlagringarna har rundad form ( fig. 1 :4).
Då isälven nådde fram till iskanten, avlastades det
grövre materialet i en större eller mindre kulle vid tunnel
mynningen. Av det finkornigare materialet fördes sanden
något längre bort från mynningen och det finaste ler
slammet längst bort, där det utom räckhåll för strömmar
kunde bottenfällas. Materialet i isälvsavlagringarna blev
på så sätt sorterat efter kornstorlek. Lerslammet bildade
den s.k. glacialleran. Den går även under benämningen
varvig lera, eftersom den ofta företer en utpräglad var
vighet.
Efterhand som isavsmältningen fortgick, utbyggdes käg-

Fig. 1: 5. Skärning genom
rullstensås. Olstorp, Småland.
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lorna av isälvsgrus vid de tillbakavikande istunnlarna
till långa, mer eller mindre sammanhängande, i isrörel
sens riktning utsträckta ryggar, de s.k. rullstensåsarna
(fig. 1 :5).
I åsrnaterialet inbäddades ibland stora isblock, som
när de smälte gav upphov till gropar i åsen. Dessa fyll
des ofta med lera och täcktes sedan med översvallat grus.
De med lera utfyllda åsgroparna utgör en ur grundlägg
ningssynpunkt försåtlig inlagring i det i övrigt vanligen
relativt bärkraftiga rullstensgruset, något som man bör
beakta vid grundundersökningar i grusåsar.
Genom den väldiga belastning inlandsisen utövade på
jordskorpan, trycktes denna ned inom nedisningsområ-

Fig. 1: 6. Karta över högsta
marina gränsen (MG) med
ungefärliga isobaser för var
femtionde meter (isobaser=
linjer genom orter med samma
landhöjning ) .
Svart=område under MG
Grått= issjöar och större
fornsjöar över MG
( Efter Magnusson-Granlund.)
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det, varigenom landet kom att ligga lägre än nu i för
hållande till havsytans nivå. Då isen smälte, kom därför
stora delar av vårt land att ligga nedsänkta under havs
ytan. Den högsta gräns, till vilken havet nått upp (fig.
1: 6), kallas högsta marina gränsen (MG) eller högsta
kustlinjen (HK).
Efter hand som isen smälte, minskades trycket på jord
skorpan, och landet började höja sig, så att de i havet
avsatta jordarterna lyftes upp över den nuvarande havs
ytans nivå. Denna landhöjning är i våra dagar ännu
inte avslutad utan fortsätter alltjämt ehuru med betydligt
minskad hastighet.
lssjöavlagringar

\

Under sista delen av isens avsmältningsperiod uppdäm
des smältvatten flerstädes mellan frismälta bergryggar
och i dalgångar kvarliggande ispartier. l de härvid bil
dade s.k. issjöarna, som förekom speciellt i Norrland
och i Småland, avsattes sediment av olika slag, vilka till
stor del utgörs av mo- och mjälajordarter.

Efter istiden bildade avlagringar
Även sedan landisen smält bort från vårt land har av
lagringen av sediment fortsatt, huvudsakligen i hav och
sjöar, ehuru i mindre omfattning än under själva av
smältningstiden. De härvid bildade sedimenten benämns
postglaciala jordarter. Med hänsyn till ingående be
ståndsdelars beskaffenhet kan man skilja mellan avlag
ringar uppbyggda av material från berggrunden, s.k.
minerogena bildningar, och avlagringar av organiskt
material, s.k. organogena bildningar.
Avlagringar av berggrundsmaterial

Vid landhöjningen har tidigare avlagrade, under vatten
ytan liggande jordarter successivt lyfts upp i vattenbrynet
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och utsatts för bearbetning av vågor och bränningar.
De har därvid omlagrats och urspolats, och de finkor
nigare produkterna har förts ut i sjöar och vattendrag
och där sedimenterat.
De postglaciala jordarterna täcker ofta tidigare av
satta glaciala avlagringar. I Östersjöområdet är sålunda
den varviga leran ofta täckt av oskiktade postglaciala
leror.
I Norrland avsattes i älvdalarna och i de fjordliknande
älvmynningarna stora sedimentmassor. De finkornigaste
älvsedimenten, bestående av mjäla och grovleror, avlag
rades främst i de vida älvmynningarna, medan de något
grövre mojordarna i stort sett avlastades något längre
in i älvdalarna. De nämnda jordarterna har genom land
höjningen lyfts upp över havsytan och ger sig nu till
känna i form av de utmed Norrlands kustland och längre
upp i dalgångarna så rikligt förekommande tjälfarliga
jordarterna.
Grövre postglaciala sediment, svallgrus och sand, har
bildats vid höjdsluttningar i för bränningars och vågors
verksamhet starkt utsatta lägen. Härvid har en omlag
ring av tidigare avsatta jordarter, främst morän, ägt
rum, varvid svallgrusbildningar av ofta betydande mäk
tighet har uppkommit.
Vid foten av rullstensåsar och moränryggar har sand
och grus ofta svallats ut över tidigare avsatt lera. ?vfan
bör vara uppmärksam på detta förhållande vid eventu
ella jordborrningar inom sådana terrängavsnitt.
De yngsta postglaciala, minerogena sedimenten är de
s.k. svämbildningarna, vilkas bildning fortgår ännu i våra
dagar. Dessa sediment, som utgörs av svämsand och
svämlera, bildas utmed stränderna av vattendragen,
främst åar och bäckar, samt i sjöar. Karakteristiskt för
sådana jordarter är att de innehåller tämligen rikligt
med organiskt material, varför färgen vanligen är ganska
mörk.
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Avlagringar av organiskt material

Till avlagringar av organiskt material räknas gyttja,
dy och torv, vilkas bildning ännu fortgår.
GYTTJA bildas genom sönderdelning av organisk substans,
främst rester av organismer som är rika på fett och ägg
viteämnen. Sådana organismer är vissa alger, sporer,
näckrosor, nate (vattenväxt) , kräftdjur, vatteninsekter
etc.
Gyttjan bildas nästan utan undantag under lågvatten
nivån och utgörs i naturfuktigt tillstånd av en mer eller
mindre elastisk massa utan urskiljbar växtstruktur. I
näringsrika sötvatten har gyttjan övervägande grå till
grågrön färg. I kalkfattiga vatten är färgen mera brunak
tig eller svart på grund av dyinblandning.
DY uppkommer genom kemisk utfällning av finfördelade
humusämnen. Den består främst av bruna eller svarta
humusklumpar och har en lös, klibbig konsistens. Ren
dyjord är emellertid en sällsynt jordart. Den är vanligen
uppblandad med torv- eller gyttjesubstans.
TORV. Ovanpå övriga jordslag har på sina ställen under
vissa betingelser, som skapats av terrängläget och klima
tet, resterna av den vegetation som vuxit på markytan
under olika tider av postglacialtiden bevarats som torv
marker. Dessa bildas sålunda genom anhopning av växt
rester på sådana ställen, där fuktigheten är så stor att
växterna genom vattnet skyddas från luftens fria till
träde och därav följande sönderdelningsprocess (förmult
ning) . Alltefter lufttillgången och den hastighet med
vilken nytt vegetationsavfall tillförs torvmarkens yta, blir
torven mer eller mindre sönderdelad och får därigenom
en större eller mindre förmultningsgrad.
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2 · JORDARTERNAS INDELNING
OCH EGENSKAPER

JORDARTERNAS INDELNING
För klassificering av jordarterna och för beskrivning av
deras egenskaper brukar man indela dem i olika grupper.
Härvid kan man som indelningsgrund välja bl.a. de i
jordarterna ingående beståndsdelarnas beskaffenhet,
jordpartiklarnas storlek (kornstorleken), jordarternas
tjälfarlighet eller deras hållfasthetsegenskaper. Vid den
klassificering av jordarterna som vi här något närmare
skall redogöra för väljs som indelningsgrund dels be
ståndsdelarnas ursprung och beskaffenhet, dels kornstor
leken. Under rubrikerna »Jordarternas indelning efter
tjälfarlighetsgrad» och »Jordarternas indelning efter håll
fasthetsegenskaper», s. 26, ges exempel på hur jordar
terna kan indelas efter ett par andra av de ovan nämnda
indelningsgrunderna.
Efter de i jordarterna ingående väsentliga beståndsde
larna, mineralsubstansen som utgörs av sönderdelnings
produkter av berggrunden, och humussubstans, som be
står av omvandlade växt- och djurrester samt utfällning
ar av humusämnen, indelas våra jordarter i två huvud
grupper
A. Mineraljordarter
B. Humusjordarter
Mellan dessa finns övergångstyper, som kallas humus
blandade mineraljordar och mineralblandade humus
jordar, beroende på vilken sort av substans som är do
minerande.
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Folke R engmark
och Göte Lindskog

Mineraljordarter

Mineraljordarterna indelas i två huvudgrupper, nämli
gen sorterade jordarter och osorterade jordarter. En sor
terad jordart uppbyggs till övervägande del av partiklar
med en viss kornstorlek, medan angränsande kornstor
lekar uppträder i mindre mängd. I en osorterad jordart
däremot är alla kornstorlekar representerade.
Vid indelning av mineraljordarna i undergrupper väl
jes kornstorleken som indelningsgrund. Kornstorleken
anses härvid motsvara den minsta fria maskvidd som
ifrågavarande jordpartikel kan passera vid siktning (se
s. 33) . För de partiklar som passerar den finaste sikten,
fri maskvidd 0,074 mm, avses med kornstorleken dia
metern hos ett sfäriskt korn som vid sedimenteringsanalys
(ses. 33 ) faller med samma hastighet som jordpartikeln.
Den svenske jordartsforskaren Atterberg u pprättade
följande korngruppsskala, efter vilken han indelade mi
neraljordarterna:
>2

dm

Sten

20-2

cm

Grus

20- 2

Block

Sand
Mo
Mjäla
Ler

2- 0,2

Större sten
Mindre sten

20- 6 cm
6- 2 cm

mm

Grovgrus
Fingrus

20-6mm
6- 2mm

mm

Grovsand
Mellansand

0,2-0,02 mm
0,02-0,002 mm

Grovmo
Finmo

2- 0,6mm
0,6-0,2mm
0,2- 0,06mm
0,06- 0,02 mm

Grovmjäla 0,02-0,006 mm
Finmjäla 0,006- 0,002 mm

< 0,002 mm

Sorterade mineraljordarter

Med hjälp av denna korngruppsskala och den domine
rande k0rnfraktionen i jordarten kan de sorter ade jord
arterna indelas i följande jordartshuvudtyper grus, sand,
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mo, mjäla och lera, och dessa huvudtyper indelas med
ledning av korngr'uppsskalan i olika undertyper. Över
gångsformer mellan olika jordartstyper karakteriseras ge
nom sammanställning av korngruppernas benämningar,
exempelvis sandigt grus, mjälig finmo, där substantivet
avser den dominerande fraktionen.

har hög halt av mineralpartiklar mellan 20 och
2 mm. Förmågan att kvarhålla vatten saknas nästan helt,
beroende på de stora hålrummen mellan partiklarna.
Jordarten är sålunda en vattengenomsläppande jord.
GRUS

som till övervägande del består av partiklar mellan
2 och 0,2 mm, räknas liksom gruset till de vattengenom
släppande jordarterna. Kapillariteten ( se s. 35) är låg
men uppgår för den finkornigare typen, mellansanden,
till några dm.
SAND,

GROVMO, med dominerande kornfraktion 0,2- 0,06 mm,
förmår kvarhålla betydande mängd nederbördsvatten,
varför grovmon sägs vara en vattenbehållande jord. De
i jordarten ingående mineralpartiklarna är inte större
än att de nätt och jämnt kan urskiljas med blotta ögat.
Den rena jordarten uppträder liksom sandjordarna i en
kelkornstruktur och bildar sålunda inte klumpar i torrt
tillstånd.
FINMO består till övervägande del av partiklar mellan
0,06 och 0,02 mm. Partiklarna är här så små att de inte
kan särskiljas med blotta ögat. I torrt tillstånd bildar
jordarten klumpar, vilka emellertid lätt kan tryckas sön
der mellan fingrarna. Den torra jordartens färg är ljust
grå. I fuktigt tillstånd är finmon starkt flytbenägen.

MJÄLA, med dominerande kornfraktion 0,02'-0,002 mm,
kännetecknas av att den i torrt tillstånd är mycket ljust
grå eller nästan vit och att den bildar fasta klumpar, som
dock kan tryckas sönder mellan fingrarna till ett mjöl
liknande pulver. Vid tillräcklig fuktighetshalt får mjäla
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en viss mån lerartad karaktär. Den är dock inte som
lerorna seg och plastisk (formbar) utan, som man säger,
»kort i brottet». Liksom finmon är den starkt flytbenägen.
LERA är beteckningen på en omfattande grupp av jord
arter med varierande lerhalt, som dock vanligen över
stiger 15 viktsprocent. I övrigt benämns en jordart lerig
om lerhalten är mellan 5 och 15 procent, samt lerfri
eller svagt lerig om lerhalten är lägre än 5 procent.
I geotekniska sammanhang, när en närmare specifi
cering av lertypen erfordras, indelas lerorna efter stigan
de lerhalt i grovleror, mellanleror och finleror. Ibland,
t.ex. vanligen på geologiska kartor, indelas lerorna med
avseende på lerhalten i lättlera, mellanlera, styv lera
och mycket styv lera. Det bör observeras att beteckningen
styv ej har något samband med lerans fasthet utan en
bart med lerhalten.
Grovlera (lättlcra), lerhalt 15- 25 procent, är i fuktigt
tillstånd starkt flytbenägen (skakprov, se s. 29) och har
låg plasticitet eller formbarhet ( se s. 34) . I torrt tillstånd
bildar elen fasta ehuru ej särskilt hårda klumpar.
Mellanlera, lerhalt 25--40 procent, hör till de plastiska
lerjordarna ( se s. 34) . Torra lerklumpar är relativt hårda.
De grövre (lättare) mellanlerorna är något flytbenägna,
och man skiljer därför mellan grovmellanlera (lätt mel
lanlera) och finmellanlera (styv mellanlera) .
Finlera ( styv lera och mycket styv lera), lerhalt över
40 procent, har mörkare färgton än mellanleran och är
i fuktigt tillstånd mera plastisk än denna. Torra klumpar
av leran är mycket hårda. Normalt är den ej flytbenägen.

Osorterade mineraljordarter

De osorterade mineraljordarterna eller moränerna består
av en regellös blandning av alla kornstorlekar, från de
finaste och upp till de grövsta. Trots den oregelbundna
sammansättningen kan olika moräntyper särskiljas.
Man kan sålunda urskilja en grundmoräntyp, kallad
normalmorän. Denna har en jämn och välgraderad sam-
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mansättning utan att någon speciell korngrupp är sär
skilt framträdande. Dess kornkurva får därför inom sikt
diagrammet ( se s. 33) ett nästan rakt förlopp. Vidare
är kornkurvan begränsad till en relativt trång zon, se
fig. 2: l.
Övriga moräntyper benämns efter den korngrupp som
är dominerande. Sålunda särskiljer man grusig, sandig,
moig, mjälig och lerig morän. Mellan dessa kan över
gångsformer uppträda, exempelvis sandig-moig morän,
grusig-sandig morän etc. Kornkurvan för de olika mo
räntyperna faller inom vissa zoner av siktdiagrammet,
vilket framgår av fig. 2: 2.
De leriga moräntypernas kornkurva kan ligga var som
helst inom siktdiagrammet. De leriga moränerna skiljs
från övriga moräntyper genom sin större eller mindre
grad av plasticitet (formbarhet). Man kan med avseende
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Fig. 2: 1. Läge i siktdiagrammet
för normal, välgraderad ur
bergsmorän, normalmorän.
{Efter G. Beskow.)
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Fig. 2: 2. Läge i siktdiagrammet
för moränhuvudtyper avvikande
från normalmorän. Med olika
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zoner inom vilka siktkurvorna
för resp. moräntyper faller.
Zongränsernas förlopp anger
den typiska böjningen för
resp. siktkurvor.
. (Efter G. Beskow. )
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på lerhalten urskilja olika moräntyper, nämligen lerig
morän, med en lerhalt mellan ca 5 och 15 procent, och
moränlera, som har högre lerhalt. Den leriga moränen
kan vidare benämnas efter den förhärskande korngrup
pen, t.ex. lerig moig morän, lerig sandig morän etc.
Vid klassificering av moränerna bör även blockhalten
anges, varvid man skiljer mellan blockrika, normal
blockiga och blockfattiga moräner ( fig. 2:3-4) .
Petrografisk beskaffenhet 1

Vid klassificering av mineraljordarterna kan det ibland
vara lämpligt att även stenmaterialets petrografiska be
skaffenhet anges, speciellt om den avviker från den nor1

3 Lindskog

Petrografi

= bergartslära
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Fig. 2: 3. Blockrik morän.
Tystberg a, Söderma nland.

mala. Vid klassificeringen bör avvikelsen anges genom
särskild benämning, exempelvis skiffergrus, kvartssand,
grus rikt på kalksten och sandsten.

Humus jordart er
Humusj ordarter na indelas efter det organisk a material ets
karaktä r i tre huvudgr upper, nämlige n gyttjiga jordar,
dyiga jordar och torvjord ar.
Gyttjiga jordarte r

De gyttjiga jordarn a indelas efter stigande halt av bränn
bar gyttjesubstans i gyttjig lera, gyttjig mo etc. med
3- 6 procent gyttjesubstans, lergyttja, mogyttja etc. med
6-30 procent , och gyttja med mer än 30 procent. Hal24

Fig. 2: 4. Blockfatt ig morän.
Romborn a, Små land.

ten gyttjesubstans beräknas härvid i viktsprocent av torr
substansen (se s. 32). Dessa jordarter, särskilt de rena
gyttjorna, har i fuktigt tillstånd vanligen en bjärt färg
ton i grönt ,brunt eller rött. Gyttjejordarna ljusnar kraf
tigt vid torkning.
Dyiga jordarter

Till de dyiga jordarna h ör dyig sand och dyig lera etc.
med en dyhalt av mellan 3 och 30 procent, samt dy, i
vilken dyhalten är högre än 30 procent. Dy är, i motsats
till gyttja, föga elastisk och bibehåller efter torkning sin
mörka färg.
Torvjordarter

Torvjordarna indelas efter torvmarkytans botaniska ka
raktär i två huvudgrupper, nämligen kärrtorvjordar och
mosstorvjordar. Den helt oförmultnade torven har filtig
struktur och benämns filttorv, medan den fullständigt
förmultnade torven saknar växtstruktur och kallas dytorv.
Matjordar

Matjorden är det övre, mullförande jordlagret och
karakteriseras genom likformig inblandning av mull. Mull
är fullständigt förmultnad organisk substans i lucker
struktur utan antydan till cellstruktur. Med undantag
för de rena mulljordarna och torvjordarna är matjor
darna en blandning av mineralpartiklar och mullsub
stans.
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Jordarternas indelning efter hållfasthetsegenskaper
Med hänsyn till sina hållfasthetsegenskaper kan jordar
terna indelas i friktionsjordarter, kohesionsjordarter och
mellanjordarter. Till friktionsjordarterna räknas grus,
sand och grovmo och till kohesionsjordarterna lera samt
dy och gyttja. Till mellanjordarterna räknas finmo och
mjäla, vilka utgör mellanformer mellan de utpräglade
friktions- och kohesionsjordarterna.

Jordarternas indelning efter tjälfarlighetsgrad
Med utgångspunkt från hur jordarterna förhåller sig
under tjälningsprocessen och vid upptiningen i tjälloss
ningen indelas de i tre tjälfarlighetsgrupper, nämligen
icke tjälfarliga (I) , måttligt tjälfarliga (II) och mycket
tjälfarliga jordarter (III ).

Icke tjälfarliga jordarter (I)

Till denna grupp räknas sådana jordarter, som under
tjälningsprocessen inte är nämnvärt tjällyftande och i
tjällossningen inte blir uppmjukade av under tjälningen
bundet och i tjällossningen frigjort vatten. Hit hör grus,
sand, grovmo, starkt grusig och starkt sandig morän
samt torv, gyttja och dyjord.

Mått Iigt tjälfarliga jordarter (11)

Till denna grupp hänförs jordarter, som under tjäl
ningsprocessen normalt visar tjällyftning, varigenom ett
visst vattenöverskott bindes i jorden. I tjällossningen blir
dessa jordarter mer eller mindre uppmjukade av det
frigjorda överskottsvattnet allt efter rådande förhållan
den under tjälningsprocessen.
Till de måttligt tjälfarliga jordarterna hör de finare
(styvare) lerorna, de flesta moräner och moränleror.
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Mycket tjälfarliga jordarter (111)

Dessa jordarter kännetecknas av att de under tjälning
normalt visar betydande tjällyftning. Härvid binds en
stor mängd överskottsvatten, vilket, då det frigörs i tjäl
lossningen, i allmänhet orsakar kraftig uppmjukning av
jorden.
De mycket tjälfarliga jordarterna, vilka även benämns
jäsjordar, omfattar finmo, mjäla, de grövre (lättare)
lerorna, moiga och mjäliga moräner samt lerig moig
och lerig mjälig morän.

Sammanfattningsvis kan mineraljordarterna ur tjälfarlighetssynpunkt indelas enligt följande:
Osorterade jordarter

Sorterade jordarter

Tjälfarl. Jordart
grupp

Jordart

Grus
Sand
Grovmo

l

Finmo
Mjäla
Grovlera
(lättlera)
Grovmellanlera ( lätt
mellanlera)

l
I

Finmellanlera (styv
mellanlera)
Finlera ( styv
och mycket
styv lera)

l

Grusig morän

I

Tjälfarl.
grupp

I - (II)

Sandig morän

Il-

Normalmorän

Il

(I)

Sandig, moig morän Il
III

Moig morän

III

Mjälig morän

III

Lerig morän

Il -

Moränlera

Il

(111)

} Il

J
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METODE R FÖR BEDÖMN ING
AV JORDART STYP I FÄLT
Jämförelse med korngruppssa mling

För att bedöma jordartstyp för de icke leriga jordarterna
kan man använda en typsamling, s.k. korngruppssamling,
av framprepare rade kornfraktion er av fingrus, grovsand,
mellansand, grovmo, finmo, mjäla samt ler. (fig. 2': 5) .
Genom att jämföra jorden med dessa kornfraktion er kan
man ungefärligt bedöma jordartstypen .

KOR 'VG IUJ Pl':-iS K A T, A

Fint

grus

()

2

2

0,6
,11•1la11sand OJ>
0,2
Grovmo
0,2 - 0,06
Fimno
0,06- 0,02
,Ijäla
0,02- 0,002
Ler
< 0,002
(;l'(l\>\illld

m

111
))

))

»
))
))

»

Fig. 2: 5. Korn(l"ruppssarnling.
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Känselprov

Känselprovet använder man för att skilja finmo från
mjäla. När man gnuggar det torra jordartspulvret mellan
fingertopparna känns finmon sträv, medan mjälan känns
len (mjölig, talkig).

Utrullningsprov

Utrullningsprovet används främst för att särskilja olika
lertyper från varandra. E n klick av den vattenmättade
och väl knådade jordarten utrullas med måttlig hastighet
och ett måttligt tryck med fingertopparna mot ett plant
underlag ( t.ex. en masonitskiva) till en så tunn tråd som
möjligt. Den härvid erhållna trådtjockleken är ett rela
tivt mått på sammanhållningen i jordmassan eller på
jordartens lerhalt, jämför följande tabell.
Jordart

Finmo
Mjäla
Leriga jordarter
Grovlera
Mellanlera
Finlera

Trådtjocklek vid utrullningsprov

ca
ca
ca
ca

4-6
4-6
3
2
1,5
1

mm
mm
mm
mm
mm
mm

Ungefärlig
lerhalt

5-15 %
15-25 %
25-40 %

>40%

Skakprov ("jäsjo rdprov")

Jäsjordprovet använder man för att särskilja de mycket
tjälfarliga s.k. jäsjordarna från de måttligt tjälfarliga
egentliga lerorna. Provet utförs så, att en jordklump i
vattenmättat tillstånd utsätts för mekanisk bearbetning
genom skakning i handen eller i en skål. Om jordklum
pen härvid flyter ut och blir blank på ytan men åter blir
fast och matt om den kläms mellan fingrarna, är det
en mycket tjälfarlig jäsjord. Om den på grund av högre
lerhalt inte visar nämnda egenskaper, betecknas den som
måttligt tjälfarJig lera.
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Jäsjordprovet kan även utföras på så sätt, att en vat
tenmättad jordklump fattas mellan händerna och utsätts
för små skakningar. J äsjordarna visar härvid flytegen
skaper och kan flyta ut, medan de måttligt tjälfarliga
lerorna inte visar motsvarande flytningsfenomen.

FÖR JORDARTERNAS KLASSIFICERING
KARAKTERISTISKA EGENSKAPER
Volymvikt
Med volymvikten hos ett ämne avses vikten per volyms
enhet av ämnet. Genomsnittliga värdet för de i en jord
art ingående enskilda mineralpartiklarnas volymvikt,
kornvolymvikten Y,, kan vanligen sättas lika med 2,65
t/m 3. F ör leror kan Y, uppgå till 2,70 a 2,75 t/m3.
Volymvikten (y) av jordarten, porerna inräknade, er
hålls genom bestämning av vikten ( W ) och volymen
(V) av ett upptaget jordprov.
Härvid gäller : y

w
V

Typiska volymviktsvärden ( enligt BYGG)
Jordart

Volymvikt i t/m3
Vattenmättad (ym}

Torv och dytorv
Dy och gyttja

=I

-1,3

Under
vatten (y')

)

""" 0
0 -0,3 \
I

Lera och mjäla

1,4-2,0

0,4-1,0

Mo, sand och grus

1,9-2,3

0,9- 1,3

Morän

2,2-2,4

1,2-1,4

l

Naturfuktigl)
y

Vanligen
kapillärt
vattenmättade,
se Ym

1,5-2,1
2,0-2,3

1 Ovan grundvattenytan och den kapillärt mättade zonen.
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Vattenhalt
En jords vattenhalt, w, uttrycks vanligen i viktsprocent
av torrsubstansen och bestäms genom vägning av det
fuktiga provet, torkning av detsamma vid 105° till kon
stant vikt samt därefter förnyad vägning. Viktsförlusten
i procent av det torkade provets vikt anger vattenhalten.

Porositet och portal
Som ett mått på porvolymen i en jordart används be
greppen porositet och portal.
Porositeten (n) anger den sammanlagda volymen luft
och vatten i provet i procent av provets totalvolym. Po
rositeten beräknas enligt formeln

r

n= 1 ~ 100
~ 90
~

.....0

(se fig. 2:6)

Portalet ( e) uttrycker förhållandet mellan jordens por
volym (sammanlagda volymen av luft och vatten i jor
den) och jordpartiklarnas sammanlagda fasta volym.

E

--f

Ys (w + l)

80

Alltså

70
'$.

·-t
·....-e

60
50 1---...-,-..

V,

40

1----+--+---">i..'

0

0.

w=

vattenhalt i ¾ av torrsubstansen

1,8

2,0 2,2 2,4

Volymvikt

y

2,65

i t/m3

Fig . 2 : 6. Samband mellan vo
lymvikt ( y), porositet ( n) och
vattenhalt ( w) då kornvolym
vikten y =2,65 t/m3 • (Efter B.
Jakobson).
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Portalet beräknas enligt formeln

;v, (w + I) -r

e=------

r
Observera att i uttrycken för n och e insätts numeriska
värdet på vattenhalten w och ej procenttalet.
Mellan porositet och portal gäller följande samband:
e
n =--

I

+e

n

e=-I - n

Då n varierar från O till 100 o/o varierar e från O till oo.
Nedan anges några typiska värden på n och e.
n%
L era och mjäla
Mo, sand och grus

75-40
45-15

e

3,00-0,67
0,82-0,18

Halt av organiskt material
Halten av organiskt material i en jordart bestäms van
ligen genom glödgning vid 800°C av ett (vid 105°C )
ugnstorkat prov. Härvid förbränns de organiska bestånds
delarna, och elen därav orsakade viktsförlusten är ett
ungefärligt mått på halten av organiskt material. Den
uppmätta glödgningsförlusten, som uttrycks i procent av
det vid 105° torkade provets vikt, måste dock korrigeras
beroende på att en viss mängd fastare bundet vatten
avgår under glödgningsprocessen. Vid kalkfritt material
varierar enligt G. Ekström korrektionen från 0,4-1,3 o/o
för sandartade jordar och uppgår till ca 6 o/o för de finaste
(styvaste) lerorna.

Kornfördel ning
Med en jordarts kornfördelni ng eller kornstorleksfördel
ning (gradering ) menas den procentuella fördelningen
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Fig. 2: 7. Redovisning av korn
fördelningen i ett siktdiagram.

av de viktsmängder av olika kornfraktioner som ingår
i jordarten. Ett jordmaterial som uppbyggs av i stort sett
lika viktsmängder av olika kornfraktioner sägs vara väl
graderat.
Kornfördelningen, som redovisas genom kornkurvan
i ett s.k. siktdiagram (fig. 2: 7), bestäms för grövre korn
storlekar genom siktning och för finkornigare partiklar
(de som passerar en sikt med fria maskvidden 0,074
mm) genom sedimentation.
Vid sedimentation slammas jordmaterialet upp i vat
ten. Man bestämmer sedan med vissa tidsintervall hur
stor mängd av materialet som befinner sig svävande i
vattnet på en viss nivå i uppslamningen. Ur resultatet av
dessa bestämningar kan man beräkna kornfördelningen.
Genom sedimentationsanalys kan normalt kornfördel
ningen ned till 0,002 mm (2 µ.m) bestämmas.
Kornstorleken betecknas med bokstaven d. Kornstor
leken hos de partiklar som på kornkurvan svarar mot
passerande viktsmängden 60 procent, 40 procent osv.
betecknas d60 d40 etc.
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Konsistens. Atterbergs konsistensgränser
För jordarterna kan tre olika konsistensformer sägas före
komma, nämligen den fasta, den plastiska och den flytan
de konsistensen. I nom det plastiska konsistensområdet
sägs jordarten vara plastisk, varmed avses att den låter
sig god tyckligt forma och sedan bibehåller den form
som den erhållit. Lera är en typisk plastisk jordart, sand
däremot icke plastisk.
En jordart definieras enligt Atterberg som plastisk då
dess vattenhalt befinner sig mellan två speciellt definie
rade gränser, vilka benämns plasticitetsgränsen, wP , eller
utrullgränsen (den lägre vattenhaltsgränsen) och flyt
gränsen, wL , ( den högre vattenhaltsgränsen) . Beträffan
de definitionen av dessa gränser se nedan. Differensen
mellan flytgränsen och plasticitetsgränsen benämns plas
ticitetsindex, I p

Plasticitetsindex är således ett ~ått på lerans plasticitet.
Medelst Atterbergs gränser kan lerorna klassificeras.
Leran kallas högplastisk om plasticitetsindex är högt, och
lågplastisk om det är lågt. Leror med hög lerhalt är hög
plastiska och leror med låg lerhalt lågplastiska. Vissa
egenskaper, såsom hoptryckbarhet (kompressibilitet) och
skärhållfasthet ( se fig. 2: 14, s. 43 ) , kan ställas i viss
relation till plasticitetsegenskaperna.
PLASTICITETSGRÄNSEN ( eller utrullgränsen) definieras som
den lägsta vattenhalt ( viktprocent av torrsubstans ), vid
vilken ett prov av jordarten kan utrullas till en 3 mm
tjock tråd utan att falla sönder.
FLYTGRÄNSEN bestäms med en av A. Casagrande utarbe
tad apparat (fig. 2: 8) enligt ett normerat förfarande
och definieras som den vattenhalt, uttryckt i procent
av torra vikten, vid vilken en skåra i leran flyter igen
vid ett visst antal stötar med nämnda apparat.
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Fig. 2 : 8. Apparatur för be
stämning av flytgräns.

KRYMPGRÄNSEN ( w 5 ) . Om vatten avgår ur en vatten
mättad jordart t.ex. på grund av avdunstning, minskar
volymen i motsvarande grad. Krympgränsen är den vat
tenhalt, vid vilken ytterligare avdunstning icke resulterar
i någon volymminskning. När vattenhalten understiger
krympgränsen, skiftar jordartens färg från en mörkare
till en ljusare färgton, beroende på att luft intränger i
porerna.

Kapillaritet

a

Porerna i en jordart kan sägas representera ett invecklat
system av kapillärrör. I detta system stiger vattnet kapil
lärt på grund av vattnets ytspänning.
Den maximala höjd till vilken vattnet i en jordart
kapillärt kan sugas upp, dvs. den max imala kapillära
stighöjden eller kapillariteten, är främst beroende av
porstorleken i jordarten. Kapillariteten varierar i om
vänd riktning mot porstorleken och kornstorleken.
Den i Sverige vanligaste metoden för bestämning av
jordarters kapillaritet är utarbetad av G. Beskow. I prin
cip utförs bestämningen på följande sätt (fig. 2: 9 ) .
Genom att sänka tratten c utsätter man det vatten
mättade jordprovet a för ett undertryck. När detta över
stiger provets kapillaritet, tränger luft in i porerna. Det
härför erforderliga undertrycket, som utgör ett mått på
kapillariteten, kan beräknas ur höjden på vatten- och
kvicksilverpelarna ovanför kvicksilverytan i c.
För mellangrova sorterade jordarter (sand till mjäla)
anger Beskow följande värden på kapillariteten.

Jordart

Fig. 2 : 9. Principapparatur för
bestämning av kapillaritet.
(Efter G. Beskow.)

Grovsand
Mellansand
Grovmo
Mellanmo
Finmo
Mjäla

Kapillaritet

4 - 15 cm
12 - 50 cm
40 - 120 cm
1,0-1,5 m
1,5-ca 6 m
ca 4 - 12 m
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Jordart ernas vattengeno msläppligh et
Såsom ovan framhållits bildar hålrummen, porerna, mel
lan de fasta partiklarna i en jordart ett sammanhäng ande
nät av grövre och finare kanaler, genom vilka vatten kan
tränga fram.
Med vattengenom släpplighet~n avses den per tidsen
het (s) och ytenhet (m 2 ) passerande vattenmängd en
(m 3 ) vid tryckgradien ten 1. (Tryckgradie nt = tryckfall
(m) per längdenhet (m) .)
Vattengenom släppligheten betecknas vanligen med
bokstaven k och uttrycks vanligen i m/s. Vattengenom
släppligheten har praktisk betydelse vid schaktningsar
beten, dammbyggn ader m.m. Den har också stor inverkan
på tidsförloppet för sättningar i jorden.
De grovkorniga jordarterna är mera genomsläppliga
än de finkorniga. Lera och mjäla har som regel mycket
låg vattengenom släpplighet. Den är ofta lägre i vertikal
led än i horisontalled. Vissa moräner, särskilt de finjord
rika, har också låg vattengenom släpplighet. Eftersom de
dessutom i regel har liten hoptryckbarhet, är de särskilt
lämpliga som material i tätkärnan till jorddammar .
Följande tabell visar ungefärliga värden på vattenge
nomsläpplig heten hos olika jordarter.
Jordart

Vattengenoms läpplighet
m /s

Lera
Mjäla
Mo
Sand
Grus

5 .
5 .
5.
5 .
5 .
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10- 0_ 5
lQ- 6_ 5
10-4-5
10- 3-5
10- 2-5

10- 11
10- 9
10- 6
10- 4
10- s

JORDAR TERNAS
HÅLLFA ST H ETSEG EN SKAPER
Till jordartern as hållfasthet segenskape r kan räknas dels
hoptryckba rheten, dels skärhållfas theten. Hoptryckb arhe
ten, som är avgörande för jordens volymsminskning vid
belastning understiga nde brottlasten, är av betydelse vid
bedömning en av sättningsfr ågor. Skärhållfa stheten anger
jordens förmåga att uppta skjuvspänn ingar och är av
görande för stabiliteten hos bankar och slänter, för jord
trycket mot stöd murar samt för jordens bärförmåg a.

Jordarter nas hoptryck barhet

p

·:.=.::·-.:_:;:.-:,::.::•: ·.=.·
Prov

Porösa

s tenar

Fig. 2: 10. Ödometer.
Principskiss.

Om man belastar marken med en vägbank, en byggnad
e.d., uppstår en större eller mindre hoptryckn ing av un
derliggand e jordlager och en motsvaran de sättning i den
belastande konstruktionen. För att kunna bedöma om
sättningen blir så stor att den vållar olägenhet, måste
man ibland bestämma de aktuella jordlagren s hoptryck
barhet eller kompressibilitet. Undersökn ingen utförs i re
gel på laboratoriu m genom s.k. kompressionsförsök på
upptagna, ostörda jordprover .
Försöken utförs i en s.k. ödometer (se principskiss, fig.
2:10) . Provet placeras på fast underlag i en vertikal me
tallhylsa mellan två porösa stenar samt belastas uppifrån
med en kolv. Genom stenarna avgår vatten och even
tuella gaser, som pressas ur jorden vid belastning en.
Belastningen påförs stegvis. För varje laststeg inväntas
hoptryckningens slutförande , innan belastning en fortsät
tes. Provets hoptryckning mätes och redovisas som en
funktion av dels belastning en dels belastningstiden.
Den volymsminskning, kompression, som uppstår i en
jordmassa vid belastning, beror så gott som uteslutand e
på en minskning av porvolymen. Hoptryckn ingen av
mineralko rnen kan försummas. Om jordarten är vatten
mättad, dvs. om porerna är helt fyllda med vatten, er
fordras således för volymändr ingen att motsvaran de
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mängd vatten pressas ut, eftersom vattnets hoptryckning
i detta sammanhang kan försummas. Om provet har låg
vattengenomsläpplighet, såsom lera och mjäla, erfordras
lång tid för att kompressionen skall nå sitt slutvärde
(fig. 2 : 11 ) . Kompressionsförloppet brukar i detta fall
kallas konsolidering, och man säger att jordarten i fråga
konsolideras för den pålagda lasten.
I naturen har en kohesionsjord, t.ex. lera, som regel
genom vattenavgång konsoliderats för tyngden av ovan
för liggande jordlager. Den sägs då vara normalkonsoli
derad. Om en del av den överlagrande jorden avlägsnas,
t.ex. genom erosion eller bortschaktning, kvarstår i viss
mån konsolideringen, och leran blir överkonsoliderad i
förhållande till det nya överlagringstrycket.
De kohesionära jordarterna kan på grund av sin höga
kapillaritet i regel anses vara vattenmättade, utom i
torrskorpan. Friktionsjordarter ovan grundvattenytan är
vanligen icke vattenmättade.

Friktionsjordarternas hoptryckningsegenskaper

För friktionsjordarter i normal lagringstäthet blir kom
pressionen vid belastning jämförelsevis liten. På grund
av jordarternas höga vattengenomsläpplighet sker kom
pressionen snabbt ( fig. 2: 11). I praktiken innebär därför
rnm regel de av kompressionen orsakade sättningarna
icke något större problem vid grundläggning i dessa
jordarter (Jämför dock s. 92 ) .
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Fig. 2: 11. Kompressionens
tidsförlopp vid kompressions
försök på sand- resp. lerprov.
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Fig. 2: 12. Resultat av kom
pressionsförsök på lera.

2
Vertikal normalspänning

3

c;' kg/cm2

Kohesionsjordarternas hoptryckningsegenskaper

När en vattenmättad normalkonsoliderad jordart, t.ex.
lera, utsätts för en belastning, upptas denna i första
ögonblicket som ett ökat tryck i porvattnet. Efterhand
som vattnet på grund av övertrycket pressas ut ur leran,
minskar denna i volym, komprimeras. Härvid överförs
belastningen successivt till kornskelettet och medför ett
ökat tryck mellan mineralkornen. Vattenutpressningen
fortgår, tills övertrycket i porvattnet utjämnats och hela
belastningen upptagits av ett ökat korntryck. Den hop
tryckning som härvid uppstår benämns den primära
sättningen.
Även sedan övertrycket i porvattnet i stort sett upp
hört, pågår en långsam komprimering av jorden, den
s.k. sekundära sättningen. Denna antas delvis bero på en
plastisk flytning i jorden. Den är i regel mindre än den
primära sättningen.
I fig. 2: 12· redovisas resultatet av ett kompressions
försök på lera. Lerprovets relativa hoptryckning e, ut
tryckt i procent av provets ursprungliga höjd, har upp
ritas som funktion av belastningen cl (effektiv vertikal
4 Lindskog
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normalspänn ing, jfr s. 89) . Lutningen hos den så er
hållna kompression skurvan anger provets kompressibil itet

m

V

=

t:,,
t:,,

e
o•

där 6.e är den relativa hoptryckning en som uppstår vid
spänningsän dringen 6. o'. mv uttrycks vanligen i cm2fkg.
Vi ser att vid en liten belastning har kompression skur
van en relativt flack lutning, som emellertid över en viss
last blir avsevärt brantare. D en belastning vid vilken
kurvan ändrar krökning benämns förkonsolideringslasten
och betecknas o· 0 • Den anger i regel den största vertikal
spänning provet konsoliderats för i naturen. Den undre,
flackare delen av kurvan representera r ett överkonsoli
derat och den brantare delen ett normalkonsoliderat
material. Den sistnämnda delen av kurvan benämns jord
artens jungfrukurva. I ett diagram med logaritmisk in
delning på belastningsaxeln blir denna del av kompres
sionskurvan som regel nära rätlinjig (fig. 2:13) .
Om lerprovet avlastas, uppstår en svällning, som är
avsevärt mindre än hoptryckningen för motsvarande last
intervall.
Sättningen i ett jordlager vid belastning kan beräknas
med hjälp av kompressionskurvan för motsvarande jord
art (se kap. 5, Deformation sproblem).
Kompressionens tidsförlopp beror förutom på lerans
kompressibilitet mv och vattengenom släpplighet k på ler
provets tjocklek. Tiden för komprimerin gen är propor
tionell mot kvadraten på det komprimera de skiktets
tjocklek. Konsoliderin gen av ett 2 cm tjockt lerprov går
alltså 10 000 gånger snabbare än av ett 2 meter tjockt
lerlager.
Följande värden på kompressibiliteten mv torde vara
något så när representativ a för svenska jordarter (en!.
BYGG).
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Fig. 2: 13. Kompressionsf örsök
på lera; halvogaritmisk t dia
gram. c:2 = kompressionsi ndex
= relativ hoptryckning vid
dubblering av vertikala nor
malspänningen .

cm2/kg

Jordart

mv

Grus och sand

0,001- 0,008
0,005-0,02
0,04 -0,10
0,2 -0,3
0,25 -1,0

Mo
Fast lera
Lös lera
Torv, dy och gyttja

Jordarternas skärhållfasthet (skjuvhållfasthet)
Jordarternas skärhållfasthet kan betraktas som uppbyggd
av en kohesions- och en friktionsandel. I vissa jordarter
är friktionen övervägande och i andra kohesionen. Ko
hesionsandelen är en funktion av jordartens vattenhalt
och konsolideringstillstånd och beror bl.a. på molekylära
krafter mellan de minsta jordpartiklarna medan frik
tionsandelen beror på jordartens inre friktionsvinkel och
trycket mellan kornen.
Skärhållfastheten 't'"r kan uttryckas enligt formeln
7:f

= C + a· ·

tg q>

där c = kohesionen, a· = effektiva normalspänningen i
brottytan och tg cp = friktionskoefficienten. ( def. av ef
fektiv spänning se s. 89) .
Om man utsätter ett vattenmättat jordelement för
spänningar, kan dessa upptas genom en ökning av dels
porvattentrycket, dels korntrycket. Om elementet belastas
till skjuvbrott så snabbt att inte något vatten hinner att
avgå ur provet, erhåller man ett mått på jordens s.k.
odränerade skärhållfasthet. Om lasten däremot påförs
så långsamt att ändringen i portrycket hinner att ut
jämnas efter hand, erhålles den s.k. dränerade skärhåll
fastheten. Dessa båda hållfastheter utgör gränsvärden,
mellan vilka skärhållfastheten för jordelementet i fråga
kan variera.
Friktionsjordarternas skärhå l !fasthet

Friktionsjordarterna har fått sin benämning därav att
deras skärhållfasthet så gott som helt beror på den inre
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friktionsvinkeln och det rådande trycket i jorden. Hit
räknas som tidigare nämnts sten, grus, sand och mo.
Eftersom dessa jordarter är relativt vattengenom släpp
liga, utjämnas den portrycksänd ring som uppstår i jorden
vid skjuvning så gott som omedelbart. Normalt blir där
för den dränerade hållfastheten avgörande vid belastning
av friktionsjord ar. Denna erhålles ur uttrycket
Tr

= ({ · tg<p

där <f = effektiva normalspänn ingen i brottytan och
= jordens inre friktionsvinkel.
För sand och grus med normal lagringstäth et räknar
man vanligen med friktionsvinkeln 32° och för spräng
stensfyllning 42°.
<p

Kohesionsjor darternas skärhållfasth et

Kohesionsjo rdarterna har fått sin benämning på grund
av den roll kohesionen har för uppbyggnade n av skär
hållfastheten . Deras hållfasthetsegenskaper kan exem
plifieras med egenskapern a hos lera.
I en normalkonso liderad lera uppstår vid skjuvning
ett ökat porvattentry ck, som genom vattenavgån g lång
samt utjämnas med ökad skärhållfasth et som följd. Den
dränerade h ållfastheten blir därigenom större än den
odränerade. I en överkonsoliderad lera däremot uppstår
ett undertryck i porvattnet, vilket så småningom ut
jämnas allteftersom vatten strömmar till den ansträngda
jordvolymen. Den härvid uppträdande svällningen kan
medföra en viss minskning i skärhållfasth eten, varför
förhållandet mellan den dränerade och den od ränerade
hållfastheten i sistnämnda fallet kan bli det omvända.
Detta innebär att i de belastningsfall där spänningarn a
kommer att ligga över förkonsolideringslasten, såsom nor
malt är fallet vid vägbankar, byggnader, överhuvud de
flesta lastökningar , blir marken så småningom fastare
på grund av vattenavgång . Den odränerade hållfasthe42'

ten blir därför avgörande för stabiliteten, dvs. byggnads
skedet är farligast. I de fall då skjuvspänningen orsakas
av en lastminskning, såsom i vägskärningar eller i natur
liga slänter, skulle den dränerade hållfastheten eventuellt
kunna bli dimensionerande och stabiliteten efter lång
tid vara avgörande. Erfarenhetsmässigt synes man emel
lertid även i dessa fall för normala svenska leror kunna
använda den odränerade hållfastheten i stabilitetskal
kylen, förutsatt att inga extrema grundvattentryck råder
i marken. Det är därför som regel tillfyllest att man be
stämmer lerans odränerade hållfasthet -r:f.

Markyta
///.::///.

;:-~
d

u

z

y'

z
Fig. 2: 14. Samband mellan
odränerad skärhållfasthet och
överlagringstryck vid normal
konsoliderad lera.

r rz=C z=0,45

wdr d+r' (z-d)J

där WL = lerans flytgräns
= lerans odränerade
C
skärhållfasthet (t/m2 )
= djup till grundvattend
ytan (m)
z
= djup under markytan
(m)
= lerans volymvikt över
grundvattenytan
( t/m3 )
= lerans volymvikt under
grundvattenytan
( t/m3 )

r

r

'1:r=

C

där c ibland kallas jordartens kohesion och uttrycks i
t/m 2 eller kg/cm2.
I en normalkonsoliderad lerterräng ökar vanligen lerans
odränerade skärhållfasthet tämligen räntlinjigt med dju
pet under markytan, bortsett från torrskorpan. Det finns
ett visst samband mellan lerans hållfasthet och effektiva
överlagringstrycket ( se s. 90) på den aktuella nivån.
Sambandet regleras bl.a. av lerans konsistensgränser, ofta
på det sätt som angivits i fig. 2: 14.
Kohesionsjordarternas hållfasthetsegenskaper ändras,
om jorden störs eller blir omrörd. Så är t.ex. den odrä
nerade skärhållfastheten hos en omrörd lera endast en
bråkdel av den som råder i ostört tillstånd. Det är där
för angeläget att de jordprov som upptas för hållfast
hetsbestämning på laboratoriet i görlig mån skyddas för
störning och skador såväl vid provtagningen som under
efterföljande transporter.
SENSITIVITET. Förhållandet mellan ett lerprovs ostörda
och omrörda odränerade skärhållfasthet utgör ett mått
på lerans känslighet för omröring och brukar kallas le
rans sensitivitet och betecknas S 1 • I normala svenska le
ror är S 1 av storleksordningen 10. Speciellt i Västsverige
och på vissa andra platser i landet förekommer leror
med mycket hög sensitivitet, s.k. kvickleror. Vanligen
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brukar man använda denna benämning när sensitiviteten
är högre än 30 a 50, beroende på vilken bestämnings
metod som har använts. Kvicklerebildningen anses bero
på kemiska processer i leran.
Metoder för bestämning av skärhållfasthet

För bestämning av skärhållfastheten har utarbetats dels
ett antal laboratoriemetoder, varav de viktigaste skall
kortfattat behandlas här, dels olika fältmetoder. (se kap.
Fältundersökningar.)
KoNFÖRSÖKET är den i Sverige vanligaste laboratorieme
toden att bestämma lerors odränerade skärhållfasthet. I
princip tillgår provet så, att man låter en metallkon, som
med spetsen berör provets yta, sjunka ned i provet av
sin egen tyngd (se fig. 2:15). Ur inträngningsdjupet kan
man härleda lerans hållfasthet.
Man har funnit att tolkningen av konförsöket - på
grund av störningar i jorden vid provtagningen - är be
roende av vilken typ av kolvborr som har använts. Bilaga
I i slutet av boken utgör en av Svenska geotekniska för
eningen lämnad provisorisk rekommendation till tolkning
av konförsöket vid prover tagna med den s.k. standard
kolvborren ( se s. 81 ) .
Såsom framgår av ovannämnda tabell använder man
koner med olika vikt och spetsvinkel, allteftersom lerans
hållfasthet varierar. De två lättare konerna ( 10 g och
60 g) bör företrädesvis användas för omrörda och den
tyngre konen för ostörda lerprover.
Vid bedömning av lerans hållfasthet enligt konförsöket
måste man även ta hänsyn till lerans vattenhalt. Man be
stämmer därför lerans s.k. finlekstal, wF' vilket definieras
som den vattenhalt vid vilken 60 g-konen sjunker 10
mm i det omrörda provet och som utgör ett mått på
lerans finkornighet eller vattenbindande förmåga. Fin
lekstalet, som är av samma storleksordning som flyt
gränsen, kan bestämmas ur följande uttryck ( en!. R.
Karlsson)
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Index för mätning) }
av konintrycket i /
pli det graderade
konskaftet
_ _,..._~

Fig. 2 : 15. Konförsöket. Prin
cipskiss.

wF=M•w+N
där w är lerans vattenhalt och värdena på M och N
sammanhänger med 60 g 60°-konens intryck i det helt
omrörda lerprovet enligt tabellen i bilaga II s. 152.
Vid högt finlekstal ( wF > 80), då leran vanligen in
nehåller organiskt material, bör man reducera den enligt
konförsökstabellen ovan erhållna hållfastheten. Reduk
tionsfaktorn varierar från 0,9 vid svagt gyttjig lera till
0,6 vid ren gyttja eller dy.
TRYCKFÖRSÖK (enaxligt). Denna metod används för be
stämning av den odränerade skärhållfastheten hos kohe
sionära jordarter. Ett cylindriskt jordprov utan sidostöd
utsätts för ett vertikalt normaltryck, som successivt ökas
tills brott uppstår (fig. 2·: 16). Skärhållfastheten beror
förutom av normaltrycket även av brottytans l utning i
provet. Vanligen sätts dock skärhållfastheten lika med
halva vertikala normaltrycket vid brott, vilket innebär
att brottytan förutsätts luta 45° mot horisontalplanet.
För tillförlitliga hållfasthetsvärden fordras att jordpro
verna är i görlig mån ostörda.
SKÄRFÖRSÖK OCH TREAXLIGA TRYCKFÖRSÖK används för be
stämning av inre friktionsvinkeln hos friktionsjordarter
samt när man hos kohesions- och mellanjordarter vill
undersöka hållfasthetens kohesions- och friktionsandel.
De kan användas för bestämning av såväl den dränerade
som den odränerade skärhållfastheten. Utrymmet i denna
bok medger dock ej att dessa provningsmetoder närmare
behandlas.

CJ

c;
Fig. 2: 16. Tryckförsök.
Principskiss.

FÄLTMETODER. För bestämning av jordarternas skärhåll
fasthet direkt i marken har utvecklats flera olika metoder.
Här kan nämnas vingborrning, iskymetrering och prov
ning med skruvborr, vilka samtliga är avsedda för bestämning av den odränerade skärhållfastheten hos kohesionsjordarter. Friktionsjordarternas skärhållfasthet kan
inte mätas direkt på samma ~ätt, för a.tt få en upp-
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fattning om deras lagringstäthet och därmed en unge
färlig uppfattning om hållfastheten utför man något
slag av sondering, exempelvis viktsondering. Vid sand
av normal lagringstäthet brukar viktsonden med 100 kg
belastning sjunka mindre än 0,5 a 0,7 m för 25 vridna
halvvarv. Vid lös sand är sjunkningen större än 0,7 m.
Beträffande tillvägagångssätt och den utrustning, som
används vid de olika undersökningarna, hänvisas till ka
pitel 4, Fältundersökningar.

JORDARTERNAS PACKNINGSEGE_N
SKAPER
Jordarterna förekommer i naturen med varierande lag
ringstäthet, oftast lägre än den största möjliga. Genom
att packa en jordart kan man ge den en lägre kom
pressibilitet och vattengenomsläpplighet samt en högre
skärhållfasthet än den har i sin naturliga lagring.
Packning av jord förekommer mest vid jordfyllningar,
såsom jorddammar, väg- och järnvägsbankar, flygfälts
utfyllningar. Ibland packas jordlagren även direkt
i sitt naturliga läge, se kap. 8, Förstärkningsåtgärder.
Packningsresultatet är beroende av vattenhalten i jor
den. Man finner, att om packningen helå tiden utförs på
ett bestämt sätt erhålls den bästa packningen, dvs. den
högsta volymvikten hos jorden, vid en viss vattenhalt, den
optimala vattenhalten. Denna bestäms på laboratoriet,
genom s.k. instampningsprov. Härvid packas jorden en
ligt ett standardiserat förfarande, vanligen en modifiering
av en av amerikanen Proctor angiven metod, varigenom
man erhåller en packning, som ungefär motsvarar den
som man kan åstadkomma i fält med de i marknaden fö
rekommande packningsmaskinerna. Resultatet av in
stampningsproven redovisas i diagram, jfr fig. 2: 17.
Sand, grus och stenmaterial packas bäst genom vibre
ring vid relativt hög vattenhalt. Mjäla och lera är svåra
att packa, eftersom deras vattenhalt i naturen oftast
ligger betydligt över den optimala vattenhalten.
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Fig. 2: 17. Instampningskurva.
för skilda jordarter. ( En!. L .
Forsblad.)

Folke Rengmark

3 • TJÄLPROBLEM

TJÄLBILDNINGEN
Tjälen spelar i vårt land mycket stor roll ur byggnads
synpunkt, vilket är en följd av rådande geologiska och
klimatiska förhållanden.

Tjällyftningens orsaker
Vid tjälning av marken uppträder ofta s.k. tjällyftning,
vilken yttrar sig i att markytan höjer sig. Detta förhållan
de kan förklaras genom att de fasta mineralkornen i jor
den avlägsnas från varandra under tjälningsprocessen. För
att förstå orsaken härtill måste vi först särskilja jordar
terna i två grupper, finkorniga och grovkorniga, och se
hur dessa ur vissa synpunkter förhåller sig till vatten och
vid tjälning.
I en finkornig, kapillärt vattenmättad jordart är jord
partiklarna omgivna av s.k. adsorptionsvattenhöljen, be
roende på att en jordpartikels yta har förmåga att ad
sorbera vatten, som lagras till skikt eller höljen kring
partikeln. I dessa vattenhöljen är det vatten, som ligger
närmast jordpartikelns yta, fastare bundet till partikel
ytan än det, som ligger i höljenas yttre del. Det fordras
en viss underkylning, dvs. en viss temperatur under 0°C,
för att vatten skall kunna ryckas ur adsorptionsvatten
höljena och frysa till is. Finns det emellertid i jordarten
en liten diskontinuitet, t .ex. en spricka, en blåsa el. dyl.,
har vattnet i denna en högre fryspunkt än vattnet i
adsorptionsvattenhöljena kring jordpartiklarna. Isbild-
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ningen kommer därför att börja på dylika ställen.
När temperature n i jordarten därefter blivit tillräckligt
låg, överförs mindre fast bundet vatten i adsorptions
vattenhöljen as yttre skikt till is (se fig. 3: 1). Härigenom
blir adsorptionsv attenhöljena tunnare. De strävar då att
attrahera nya vattenmolekyler, vilka tas från vatten i
angränsande porer i jorden. M an får på detta sätt en
transport av vatten via adsorptionsvattenhöljena från
porerna in mot kontaktpunk ten m ellan tidigare bildad
is och vattenhöljet, varifrån nytt vatten uttages och över
förs till is. I sskiktet växer sålunda underifrån och blir
allt tjockare, vilket medför att det skjuter undan ovan
liggande jord framför sig, dvs. uppåt. En tjällyftning
äger rum.
I en grovkornig jordart är adsorptionshöljena tunnare,
vidsträcktare och ofta mer hopklämda än i en finkornig
jordart ( fig. 3: 1). H ärigenom försvåras vattentranspor
ten via adsorptionsv attenhöljena. Vidare kommer even
tuellt bildade iskristaller i en grovkornig jordart att stå
i kontakt med icke adsorptivt bundet vatten i jordartens
relativt grova porer. Detta medför att isen växer ned
genom porerna och omsluter jordpartiklar na, varigenom
jorden tjälar homogent utan bildning av isskikt, varför
någon tjällyftning icke kommer till stånd.
Trycket i jorden har även betydelse för tjälningsför
loppet. Om trycket ökas, t.ex. till följd av en belastning,
minskar tjällyftningen. Inverkan är större i de grovkor
niga än i de finkorniga jordarterna. För de grövre tjäl
lyftande jordarterna kan man förhindra tjällyftning ge
nom ett relativt ringa tryck.
En annan faktor som har stor betydelse för tjällyft
ningens storlek är avståndet från tjälgränsen till grund
vattenytan. Detta inverkar nämligen på både det aktiva
kapillärtryck et vid tjälgränsen och det hydrodynam iska
mottrycket mot vattenuppsu gningen till tjälgränsen. En
ökning av nämnda avstånd exv. genom sänkning av
grundvatten ytan genom djupdränerin g medför därför en
minskning av vattenuppsugningshastig heten vid tjälning
och därmed en minskad tjällyftning.
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Fig. 3: 1. Schematisk detaljbild
av tjälgränsen eller kontakten
mellan en växande iskristall
och de underliggande jordpar
tiklarna ( schematiserad e till ett
klot) i två olika jordarter. D en
övre motsvarar ungefär en lera,
den undre en grov finmo. Ob
servera att den övre bildens
förstoring är omkring 20 gånger
större än den undres. (Efter
G. Beskow.)

Vattenanrikning vid tjälning
Vid tjälning av tjällyftande jord sker, som framgår av
det tidigare sagda, en anrikning av vatten mot tjälgrän
sen, dvs. den nivå i marken där isskikt håller på att
bildas. Tjockleken av dessa isskikt är bl.a. beroende av
den hastighet med vilken tjälens undre nivå (0-isoter
men) tränger ned i marken. Om detta sker långsamt,
blir isskikten tjockare och därmed vattenanrikningen stör
re, medan vid hastig tjälning isskikten blir tunnare och
vattenanrikningen därmed mindre.

Tjällyftningens storlek
Beträffande tjällyftningens storlek gäller att för vägar
(och järnvägar) en lyftning under vintern av omkring
20 cm är vanlig, särskilt inom de norrländska sediment
slätterna av mo, mjäla och grövre leror. Ofta kan tjäl
lyftningen uppgå till 30 cm och i extrema fall till 50 cm
och däröver.
På undergrund av morän är tjällyftningen i genom
snitt ungefär hälften av den för sedimentundergrund
ovan nämnda. Tjällyftningen på morän kan vara täm
ligen varierande, beroende på stora lokala växlingar i
jordartens sammansättning.
Vid byggnader, speciellt vid större sådana, uppgår tjäl
lyftningen som regel även i de svårare fallen till avsevärt
mindre värde än som ovan nämnts. En tjällyftning på
några cm är ofta fullt märkbar, och en tjällyftning på
1 dm får här anses som mycket svår lyftning.

TJÄLDJUP OCH FROSTFRI NIVÅ

Tjäldjup
Tjäldjupet i Sverige varierar dels från år till år,
dels mellan skilda delar av landet. Under kallare vintrar
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uppgår tjäldjupet i snöröjda vägar inom sydligaste delar
na av landet till drygt 1 m och inom de nordligaste de
larna till bortemot 2 1/2 m.
Ett flertal faktorer inverkar på det djup vartill tjälen
tränger ned i marken. Här kan nämnas köldmängden
(produkten av köldintensiteten och tiden), årsmedeltem
peraturen, jordens värmeledningskoefficient, specifika
värme och vattenhalt samt snötäckets tjocklek. Metoder
har utarbetats för beräkning av tjäldjupet.

Frostfri nivå

Med frostfri nivå (ibland benämnd frostfritt djup ) av
ses den lägsta nivå vartill tjälen tränger ner under
extremt kalla vintrar. Ar 1925 utarbetade H. Kreiiger
en karta över frostfri nivå i Sverige. På nämnda karta,
som reviderats av G. Beskow, har den tjälsäkra grund
läggningsnivån angivits för tillnärmelsevis snöfri mark
och vid normal mineraljord (fig. 3 :2 ) . I stenig pinnmo
och torrt grus blir tjäldjupet 1,3- 1, 7 och i dy och torv
0,35- 0,5 gånger det som gäller för normal mineraljord.
I stenfyllning med relativt riklig jordinblandning kan
tjäldjupet antas bli detsamma som i stenig pinnmo, me
dan det i ren stenfyllning kan växa till det dubbla.
För rörledningar i gator och liknande bör man på
grund av det fria läget, snöröjningen och det vanligen
relativt grovkorniga materialet i trafikledernas överbygg
nad räkna med en djupare frostfri nivå än den som an
ges på kartan. För normal mineraljord kan ökningen av
djupet antas vara 15-20 % och för torr grusmark, sten
fyllning eller berg 30-50 %-

TJÄLSKADOR
Ur byggnadsteknisk synpunkt spelar tjälen en stor roll
på grund av de skadeverkningar den orsakar på olika
byggnadsverk, främst vägar, järnvägar och byggnader.
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Fig. 3 : 2. Kreiigers karta över
frostfri nivå i Sverige, reviderad
av G. Beskow.

Tjälskador på vägar
Tjälskador på vägar uppkommer dels i samband med
själva tjälningen av marken på vintern och den därvid
uppträdande tjällyftningen, dels under våren i samband
med tjällossningen. Tjällyftningen som sådan är till men
för vägarna främst om den är ojämn. Orsakerna till de
ojämna tjällyftningarna kan vara flera: varierande mark
förhållanden med hastig växling i jordartsbeskaffenhet
eller fuktighetsförhållanden, urgrävningar för trummor
med återfyllning av sand, uppstickande bergklackar etc.
Under tjälningsperioden uppträder stundom, särskilt i
landets norra delar, längsgående mittsprickor i vägba
nan. Dessa är en följd av att tjällyftningen är större
i vägmitt än vid vägkanterna.
De svåraste tjälskadorna uppträder vanligen i samband
med markens upptining på våren. Då frigörs det i is
skikten bundna vattenöverskottet, varvid markens bärig-

Fig. 3: 3. Tjälskott på väg med
vattenrik, lös jordarts massa
uppträngd i två punkter. (Foto
G. Beskow.)
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het starkt nedsätts. Man kan urskilja två huvudtyper
av skador, nämligen ytuppmjukning och tjälskott. Härtill
kommer övergångstyper dem emellan. Ytuppmjukningen
yttrar sig i att vägens ytlager (vanligen grusvägbanan)
mister sin bärighet, varvid trafiken orsakar spårbildning
och sönderkörning av vägbanan. Tjälskotten beror på
bärighetsnedsättning på större djup i marken. När tra
fiken går fram, brister vägbanan antingen punktvis eller
i sprickor, varvid lös, vattenanrikad jordmassa pressas
upp vid brottställena ( fig. 3: 3).
Skyddsåtgärder

De skyddsåtgärder som vidtas till förhindrande av tjäl
skador på väg kan sägas vara av fem huvudtyper, näm
ligen:
1. Urgrävning till tjälsäkert djup och återfyllning med
icke tjälfarligt material.
2. Dimensionering av överbyggnaden, så att man får en
fullt bärig vägbana i tjällossningen.
3. Sänkning av grundvattenytan genom djupdränering.
4. Förbättring av grusvägbanans sammansättning.
5. Kemisk stabilisering.

Urgrävning till tjälsäkert djup utförs endast i undan
tagsfall, då man av särskild orsak måste förhindra all
tjällyftning. Härvid måste man ta hänsyn till att vid
utbyte av tjälfarlig jord mot icke tjälfarlig ökar det
tjälsäkra djupet på grund av att tjälen tränger snabbare
ned i ett icke tjälfarligt minerogent material. Vill man
minska urgrävningsdjupet kan återfyllning delvis ske med
värmeisolerande material ( t.ex. torv, bark, mineralull).
Det vanligaste sättet att förhindra tjälskador på väg
är att dimensionera överbyggnaden så, att vägen blir
fullt bärig i tjällossningen. Härvid måste man emellertid
vidta särskilda åtgärder ( t.ex. utspetsningar) för att för
hindra ojämna tjällyftningar vid trummor och övergång
ar mellan icke tjällyftande och tjällyftande mark etc.
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Tjälskadehindrande verkan kan även uppnås genom att
man sänker grundvattenytan genom djupdränering me
delst längsgående täckdiken utmed vägen.
De nu nämnda åtgärderna avser främst att minska
tjällyftningar och förhindra tjälskott. Vid ytuppmjuk
ningar, som främst uppträder på dåliga grusvägar och
mindre väl förstärkta, belagda vägar, kan olämpligt ma
terial antingen ersättas med nytt eller kompletteras, så
att ett fullt bärigt material med lämplig sammansättning
erhålls.
K emisk stabilisering av jord genom inblandning av
vissa medel ( kalk, sulfitlut etc.) kan stundom använda?
för a tt minska jordm aterials tjällyftningsförmåga och
därigenom även minska tjälskaderiskerna.

Tjälskador på järnvägar
Den vanligaste tjälskadetypen på järnvägar består i ojämn
tjällyftning. Linjer med snabbtrafik kräver ett speciellt
vinterunderhåll, varigenom man kompenserar de succes
sivt uppkommande ojämnheterna dels under tjälnings
perioden, dels under tjällossningsperioden. Detta arbets
krävande spårunderhåll kan minskas eller undvikas ge
nom skyddsåtgärder liknande dem vid vägar.
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Fig. 3 : 4. a och b) Tjällyftning
genom »sidogrepp». c och d)
Principer för att förhindra
»sidogrepp».
(Ef,.er G. Beskow. )

Medan tjälskador på vägar främst uppträder i anslutning
till tjälsäsongens slut, dvs. i samband med tjällossningen,
så uppträder tjälskador på byggnader mestadels under
själva tjälningsperioden, dvs. i samband med att marken
tjälar. Härvid kan tjällyftning av byggnader uppstå dels
genom att den tjällyftande jorden tjälar under grund
muren, dels genom att jorden fryser fast vid grundmu
rens yttersida och sålunda får »sidogr epp» på grundmu
ren. Sidogrepp uppstår lättare, om grundmuren har en
ojämn, skrovlig yta eller eventuellt lutar utåt (fig. 3: 4
a och b).
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De på byggnader uppträdande tjälskadorna är vanli
gen orsakade av en ojämn tjällyftning av grunden eller
stundom av efterföljande ojämn sättning, varigenom
byggnadskonstruktionen kan bli utsatt för svåra böj- och
dragpåkänningar. H ä rvid kan brott och deformationer
uppstå på byggnaden.
Även vid likformig tjällyftning av huskroppen kan
emellertid skador uppstå och då främst i anslutning till
den stillastående skorstensstocken.
Stundom kan ackumulerad lyftning uppstå beroende
på att sockeln icke helt sjunker tillbaka till utgångsläget
då tjälen smälter utan kommer att stanna något för
höjd. Om detta upprepas under olika tjälsäsonger, kan
den sammanlagda lyftningen komma att uppnå större
belopp.

Skyddsåtgärder

De skyddsåtgärder mot tjälskador på byggnader som an
vänds kan principiellt uppdelas i två huvudgrupper, näm
ligen dels sådana som syftar till att hindra tjälen att
underifrån lyfta byggnaden, dels sådana som syftar till
att förhindra »sidogrepp».
För att hindra tjällyftning underifrån måste på tjäl
lyftande mark grundläggning ske på tjälsäker nivå. På
icke tjällyftande jord (t.ex. grus och strid sand) däremot
kan grundläggning ske mera ytligt, om det humusrika
ytlagret bortschaktas.
Den tjälsäkra nivån kan höjas genom att man an
bringar ett skydd av värmeisolerande fyllnadsmaterial
(fig. 3: 5a) . Med dessa material räcker det med isole
ringsfyllning till den aktuella ortens halva tjälsäkra grund
läggningsdjup och grundläggning på detta djup. Isole
ringsfyllningens bredd bör vara minst lika stor som dess
djup men helst något större.
I vissa fall kan fyllning ovanpå markytan intill grund
muren vara lämplig ( fig. 3: 5b) . Om fyllningen härvid
utförs med normal mineraljord, minskas det djup till
vilket tjälen tränger ned under den naturliga markytan
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Fig. 3: 5. Exempel på åtgärder
att v id byggnader minska tjäl
djupet i den naturliga marken
genom fyllning med isolerande
material och påfyllning med be
fintligt material. ( Efter G.
Beskow.)

med ett belopp lika med den påfyllda fyllningens tjock
lek.
För att förhindra sådan tjällyftning som orsakas av
markens sidogrepp bör man utföra grundmuren i möj
ligaste mån jämn och slät samt, där så är lämpligt, ge
den en lutning uppåt-inåt mot byggnadsverket, exempel
vis vid fristående fundament på tjällyftande mark. Vi
dare kan intill grundmuren utfyllning ske med icke hård
frysande material, exv. grus, grov sand, mossa, strötorv,
mineralull eller dylikt ( fig. 3 :4 ) . Fyllningen, som måste
nå ned till tjälsäker grundläggningsnivå, bör ha en bredd
av ca 30 cm utåt från grundmuren. Fyllningslagret bör
dräneras, så att det inte kommer att stå vattenfyllt och
därmed kan hårdfrysa, vilket skulle hindra det från att
fylla sin uppgift under tjälningen.
V id ytlig grundläggning av källarlösa hus ( exv. villor)
gäller att på icke tjälfarlig mark inga åtgärder mot tjäl
lyftning behöver vidtagas. På måttligt tjälfarlig mark kan
grundläggning ske på 2/3- 1/2 av tjälsäkert djup, om
byggnaden har en sådan konstruktion att den utan ska
derisk tål en tjällyftning av upp till 5 cm. Härvid måste
emellertid olikformig tjällyftning förhindras och grunden
vara så utförd att fullständig återgång erhålls vid tjäl
smältningen. På mycket tjälfarlig mark bör grundlägg
ning ske på tjälsäkert grundläggningsdjup, såvida inte
särskilda åtgärder genom uppvärmning av marken under
husgrunden vidtas, vilket kan ske med hjälp av värme
slingor förlagda utmed och under sockelfoten.

5 Lindskog

4 · FÄLTUNDERSÖKNINGAR

INLEDNING
Vid all byggnadsverksamhet är det viktigt att man be
stämmer beskaffenheten av de jordlager som man skall
bygga på. De härför erforderliga geotekniska undersök
ningarna utförs dels i fält, dels på laboratorium. Resul
tatet av fält- och laboratorieundersökningen samman
ställs och utgör underlaget för den geotekniska bedöm
ningen av grundförhållandena.
Om berget går i dagen på den aktuella platsen, erford
ras som regel ingen fältundersökning utöver en besiktning
(undantag kan gälla dammar och tunnlar) . I övriga
fall bör man oftast utföra någon form av borrning och
provtagning, så att en tillräckligt noggrann bild av jord
lagrens mäktighet och egenskaper erhålls.
De erhållna resultaten gäller givetvis i första hand de
undersökta punkterna. Man bör ha i minnet, att marken
sällan är homogen och att grundförhållandena kan va
riera väsentligt även inom mindre, till synes likartade
områden. Det är därför viktigt att fältundersökningarna
utförs med omsorg, noggrannhet och gott omdöme. En
ofullständig undersökning kan ge upphov till felbedöm
ningar, som i sin tur leder till olämpliga konstruktioner.
För jämförelse och enhetlig bedömning är det även
angeläget att fältundersökningarna utförs och redovisas
enligt vedertagen praxis. De nedan angivna metoderna
och sättet för redovisning av undersökningsresultaten byg
ger som regel på den standard som utvecklats i vårt land,
och man bör söka följa dessa normer i görlig mån.
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Nils Flodin

PLANLÄGGNING OCH OMFATTNING
AV FÄLTU N DERSÖKN I NGAR
Planläggning och omfattning av fältundersökningen sam
manhänger med arten av de geotekniska problem som
skall lösas, jordens beskaffenhet, terrängens utformning,
eventuell förekomst av närliggande bebyggelse och andra
omständigheter som kan påverka utredningen.

Planläggning
På grundval av de iakttagelser som kan göras vid en
besiktning på den aktuella byggnadsplatsen rörande
grundförhållanden, grundvattenstånd, skador på befint
lig bebyggelse m.m. samt med hjälp av övriga upplys
ningar, som kan erhållas från geologiska kartor, från ti
digare undersökningar i samma trakt o.d., uppgörs ett
preliminärt undersökningsprogram. Detta skall omfatta
lämpliga undersökningsmetoder jämte angivande av un
dersökningarnas omfattning i plan och vertikalled. Borr
ningsprogrammet ändras under undersökningens gång i
den mån de successivt erhållna resultaten och den bild
av jordlagerförhållandena som växer fram ger anledning
härtill.

Omfattning
Att ge en generell anv1smng för ett undersökningsom
rådes utsträckning, innan en ungefärlig uppfattning om
grundförhållandena erhållits, låter sig inte göra. I prin
cip kan sägas att en undersökning skall omfatta den jord
volym som påverkas av byggnadsverket eller motsvarande
( t.ex. en slänt).
Vid brottproblem (stabilitetsproblem), dvs. när risk
finns för att jordens skärhållfasthet kan överskridas,
beror den påverkade jordvolymens storlek bl.a. av mar
kens lutningsförhållanden och fasta bottnens belägenhet,
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Fig. 4: 1. Exempel på undersök
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Fig. 4: 2. Exempel på undersök
ningsområdets omfattning vid
lutande terräng.
a) V id brant slänt och horison
tal terräng innanför slänten.
b) Vid svagt lutande terräng.
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vilken senare ofta blir bestämmande för glidytans form
(se kap. 17. Stabilitetsproblem) . Vid dålig undergrund
får man i samband med fältundersökningen bedöma vil
ken form av förstärkning som kan bli aktuell och an
passa borrningarna därefter.
En vanlig förstärkningsmetod vid vägar är tryckban
kar (ses. 134) . För dimensioneringen av dessa bör un
dersökningarna utsträckas tillräckligt långt åt sidorna,
såsom visas på fig. 4: 1.
Vid lutande mark skall borrning ( och avvägning) dras
ut till den naturliga släntens fot, såsom framgår av fig.
4 :2, eller så långt som lös mark finns. Av figurerna
framgår att undersökningarna kan behöva utsträckas myc
ket långt åt sidorna, även vid svagt lutande terräng.
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När pålning bedöms bli aktuell, kan man som regel
koncentrera undersökningarna till jordlagret under själ
va byggnadskroppen. Vid hus borrar man då vanligen
under bärande murar och med ett inbördes avstånd mel
lan borrpunkterna av 5 a 10 m alltefter grundförhållan
denas variationer. Vid broar erfordras borrning för land
fästen och pelare samt för tillfartsbankarna i den mån
förstärkning medelst pålar bedöms vara erforderlig för
dessa.
Vid deformationsproblem, dvs. främst sättningspro
blem ( se kap. 5), blir undersökningsområdets utsträck
ning beroende av tryckzonens storlek på sätt som exemp
lifieras i fig. 4: 3. Av figuren framgår att man i stort
kan koncentrera undersökningarna till jordlagret under
själva byggnadsverket.
Vid tjäl- och erosionsproblem omfattar fältundersök
ningarna huvudsakligen upptagning av ytliga prover för
kornstorleksbestämning samt insamlande av hydrologiska
data.

BESTÄMNING AV JORDLAGRENS
MÄKTIGHET OCH RELATIVA FASTHET

Mekaniska metoder (sondering)
Med mekanisk sondering menas vanligen, att man ge
nom att nedföra en stålstång i marken och samtidigt
mäta nedträngnings- eller vridningsmotståndet erhåller
ett mått på jordens relativa fasthet och lagringsför
hållanden samt djupet till de fastare bottenlagren (fast
botten). Man skiljer ibland mellan statisk sondering, när
sonden pressas ner, t.ex. vikt- eller maskinsondering, och
dynamisk sondering, när sonden drivs ner med slag, t.ex.
hejarsondering. Sonderingsmetoderna är för närvarande
(1963) under utredning av en speciell kommittt\ varför
nedan beskrivna metoder och redskap kan förmodas bli
modifierade i vissa avseenden.
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Sticksondering

Den enklaste formen av sondering är sticksondering. Här
vid nedförs för hand en stång i marken, vanligen med
3/4" eller 20 mm diameter och med vriden spets av sam
ma typ som enligt viktsondering nedan. Nedpressnings
kraften uppskattas och ger ett ungefärligt mått på fas
heten av de genomträngda jordlagren. Sticksonderings
metoden lämpar sig främst vid översiktlig borrning för
t.ex. inspektionsändamål.

Manuell viktsondering

Viktsonderingsmetoden består däri, att en stång, samman
satt av ett antal 3/4" eller 20 mm stänger1 av 1 m längd
och en vriden spets, genom belastning och kringvridning
pressas ner i jorden. Avsikten är att bestämma för vilken
minsta last sonden kan bringas att sjunka enligt en
standardiserad viktserie, nämligen 0, 5, 15, 25, 50, 75
och 100 kg.
Sonden belastas tills den börjar sjunka med en jämn,
tämligen långsam hastighet. Sjunkningen för varje last
steg registreras ( se protokollföring nedan) .
Sedan sonden upphört att sjunka för maximilasten 100
kg, fortsätts borrningen genom sondens kringvridning en!.
fig. 4: 4, varvid sondspetsens sjunkning mäts, vanligen
för varje serie om 25 halvvarvs vridning.
När sonden ej kan drivas ned ytterligare genom vrid
ning, kontrolleras, t.ex. genom slag medelst slägga, att
hindret ej är av tillfällig art. Kan man trots ihärdiga
ansträngningar ej komma djupare får man bedöma om
hindret är att betrakta som fast botten.
Vid vridning av sonden i friktionsmaterial hörs ett
ljud, vars karaktär beror på det genomborrade materia
lets sammansättning och därför bör noteras och redo
visas en!. bilaga IV (jämför även bilaga VI ) .
För bestämning av sondmotstånd mindre än 100 kg
kan man i stället för vikter använda en speciell nedtryck1

Numera (1964) föreslagen standard är 22 mm rör.
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Svängel--- - - -Sondsf8ng-- - - -·
~ 3/4" eller 20mm
Vikter, 25 kg---,-

Automotklämmo 5kg

Fig. 4: 4. Manuell viktsondering
vid full belastning ( 100 kg) och
kringvridning.
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ningsanordning (fig. 4 : 5 ) med inbyggd fjädervåg, som
registrerar den kraft varmed sonden pressas ner. Vidare
har man för att underlätta det manuella arbetet börjat
använda motordriven utrustning för vridning av sonden.
För borrning under vatten gäller samma regler som
för borrning på land. Vid större vattendjup än 1 a 2 m
måste sonderingen utföras i foderrör, som fritt får hänga
från is, flotte e.d. till någon decimeter från botten. Vid
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Fig. 4: 5. S.k. SG-utrustning
för mätning av sondmotstå nd.
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Fig. 4: 6. Schematisk uppritning
i fält av sondborrhål. Sjunk
ningen vid full belastning och
vridning markeras med tvär
streck för varje serie om 25
halva varv - si betyder att
sonden har slagits ner.

borrning under vatten skall speciell försiktighet iakttas
och tillses, att såväl flotte som is är bärkraftiga samt att
betryggande säkerhetsanordningar finns, t.ex. livboj.
Protokollföringen kan ske i tabellform, men inte minst
för överskådlighetens och kontrollens skull är det lämp
ligt att redan i fält upprita sonderingsresultatet schema
tiskt en!. fig. 4: 6 .
Den manuella viktsonderingen är en enkel, om än i
vissa fall tidsödande metod för erhållande av en över
siktlig bild av jordlagrens beskaffenhet. I högsensitiva
leror (s. 43 ) och vid stora lagermäktigheter kan den
dock ge vilseledande resultat, beroende på mantelmot
ståndets skiftande inverkan på neddrivningskraften.
Maskinsondering

Vid sondering till stora djup och för stora områden,
såsom flygfält och stadsplanerade områden, är det önsk-
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Fig. 4: 7. A-sondmaskin

Fig. 4 : 8. Sonderingsmaskin SGI.

värt att man använder rationellare metoder än den ma
nuella viktsonderingen. För detta ändamål har man sökt
mekanisera sonderingsmetoderna.
Ett led i denna mekanisering utgör den s.k. Asonden
(sammandragning av »automatisk sond»), som följer
viktsonderingen i princip med mätning av sondens sjunk
ning vid belastningar från 0 till 100 kg. Belastningen er
hålls genom en i en dynamometer upphängd elmotor,
varvid den erforderliga lasten avläses på dynamometern.
Vridningen vid 100 kg belastning sker med hjälp av
motorn, och antalet halvvarv registreras på ett räkne
verk. Apparaturen visas i fig. 4:7. Borrhålet uppritas så
som vid manuell viktsondering.
En snabbarbetande apparat för statisk sondering är
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sonderingsmaskinen SGI, som är monterad på en ter
ränggående jeep enl. fig. 4 : 8. Sondstänger na är av
samma typ som används vid viktsondering, men spetsen
är konisk och slät. Maskinen har en maximal neddriv
ningskraft av 1000 kg och möjliggör särskiljandet av
mantel- och spetsmotstånd. Spetsmotstån det redovisas
automatiskt på ett diagrampapper.
Fig. 4: 9 visar en sonderingsap parat där sonden drivs
ned med hjälp av en kedjedriven borrställning. Sonden
har konisk spets. Neddrivning smotståndet registreras me
delst en pennarm, som ritar en kurva på ett vaxat pap
per. Mantelmotst åndet kan uppskattningsvis särskiljas
från spetsmotstån det. Borrställning en kan även användas
för vingborrning ( se s. 70).
Bland andra förekomman de sonderingsmaskiner kan
nämnas en typ där neddrivninge n sker med trycklufts
driven kedjematnin g och sonden vrids med en tryckluft
motor. Till neddrivnings anordningen kan bergborrma
skiner monteras för bergkontroll.

o)

Hejarsonderi ng

b)
Fig. 4: 9. Sonderingsap
parat med kedjedrivning.
a) Neddrivningsa nord
ning.
b) Sondspets.

Som kompletterin g till viktsonderingen utförs hejarson
dering, särskilt vid hård mark och då oftast för att be
stämma fasta bottnens läge för exv. pålningsänd amål. I
vårt land används vanligen en hejarborr av typ Borro,
med vilken ett standardiser at förfarande utvecklats.
En 32 mm stång med rund eller fyrkantig spets (den
senare mest använd ) slås ned med en 65 kg hejarel. Fall
höjden är vanligen ca 60 cm, och registrering av sjunk
ningen sker efter varje serie om t.ex. 20 slag2 . Om man
använder fyrkantspetsen kan man genom att ge akt på
ljudet vid kringvridning av stången även få en uppfatt
ning om det genomborrad e materialets art.
Spetsstången är 2 m och övriga stänger 3 m långa.
( 1964) föreslagen standard 63,5 kg.
Numera ( 1964) föreslagen standard: mätning av antalet slag
per 20 cm sjunkning.

1 Numera
2
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Fig. 4: 10. Hcjarsond
under neddrivning.
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Fig. 4: 11. Fältprotokoll enligt
olika alternativ vid heja rsonde
ring.
a) Sjunkningen anges för varje
serie om 20 slag.
b) Sjunkningen anges genom
antalet slag per 25 cm sjunkning
(numera, 1964, ändrat ti.Il
20 cm sjunkning).

De skarvas med invändig a lösa tappar så att en slät skarv
erhålls. Detaljer av utrustnin gen samt hejarsond en under
neddrivn ing framgår av fig. 4:10.
Borrning en kan ske helt manuellt . Som regel används
emellerti d vid neddrivn ingen ett motordri vet spel, som
manövre ras med handspak . Spelet kan även utnyttjas
vid uppdragn ing av borren, om denna ej fastnat alltför
hårt. I annat fall används den till utrustnin gen hörande
domkraft en eller en speciell borrlyft.
Hejninge n avbryts när fast botten uppnåtts, vilket
anses ha skett när hejaren studsar eller sjunkning en för
den sista slagserien uppgår till endast några millimeter.
Protokollet kan föras i tabellform eller schemati skt
direkt på millimete rrutat papper, företrädesvis i skala
1: 100, enligt fig. 4: 11. Beträffan de hålets avslutnin g
gäller samma regler som för viktsonde ring (bil. IV) .
Det genombo rrade materiale ts art, såsom det uppskatta ts
enligt ljudet, anges även.

Fig. 4: 12. Neddrivni ng av
sond med hjälp borrmaskin .

Neddrivn ing av sond med hjälp av borrmask iner o.d.

En snabb, numera vanlig metod att driva ned en sond,
särskilt i stenigt material, är att använda spontham mare
eller speciell, motordri ven stötborrm askin, som via en
borrnack e placeras d irekt på sondens överände fig. 4 :12".
Även en vanlig bergborrm askin kan i vissa fall användas .
Ett visst mått på de genomträ ngda lagrens fasthet kan
erhållas genom registreri ng av t.ex. sondens sjunkning
per minut.

Geofysis ka metoder
För rekognos cerande undersök ningar av de skilda jord
lagrens mäktighe t samt av djupet till fast botten kan
man även använda geofysiska mätmeto der, vanligen seis
miska eller elektriska undersök ningar. En förutsättn ing
för dessa metoders användb arhet är att gränsern a mel
lan de olika jordlagre n är någorlun da distinkta och att
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de undre lagren är fastare än de övre. För noggrannare
undersökningar bör resultaten kontrolleras genom borr
ning och provtagning.
Till de geofysiska undersökningarna har här även räk
nats vissa kärnfysikaliska metoder.
Seismiska metoder

De seismiska metoderna grundar sig på sambandet mel
lan jordens elastiska egenskaper och den hastighet var
med en ljud- och spänningsvåg, orsakad av t.ex. ett
sprängskott eller ett slag med en slägga (hammarseis
mik), fortplantar sig i jorden. Genom registrering av
vågornas gångtider till på markytan utplacerade seismo
metrar ( geofoner), dvs. känsliga mikrofoner, kan man
skaffa sig vissa upplysningar om de aktuella jordlagrens
mäktighet och beskaffenhet.
Elektriska metoder

De elektriska metoderna grundar sig på de olikheter i
ledningsförmåga som finns i berggrunden och mellan
olika lager i jordtäcket. Dylika mätningar har i Sverige
använts bl.a. för försök att lokalisera och uppskatta grus
fyndigheter.
För bestämning av salthaltsfördelningen i marken och
för undersökning om jordlagren verkar korroderande på
däri nedförda metallföremål har en speciell apparatur
utvecklats.
Kärnfysikaliska metoder

De kärnfysikaliska metoderna har i ökande omfattning
kommit till användning vid bestämning av jordens vo
lymvikt och vattenhalt direkt i marken. De har i Sverige
huvudsakligen utnyttjats för kontroll av packningsgraden
i jordfyllnader, såsom jorddammar.
Man för ner en radioaktiv isotop i marken och mäter
hur mycket av utstrålningen ( y-strålning) som absorbe-
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Scintillometer
med kristall

Fig. 4: 13. Apparat för bestäm
ning av jordmaterialets volym
vikt med hjälp av radioaktiva
isotoper. I nstrumentet i arbetsläge.

Blyskydd
Skyddstallrik

Isotop
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ras ett visst skikt av jordfyllningen. Absorptionens
storlek beror bl.a. av jordens volymvikt. Detta samband
kan man klarlägga genom kalibreringsförsök.
Fig. 4: 13 visar en schematisk bild av en svensk isotop
utrustning för mätning av volymvikt. Bestämning av
packningsgraden (volymvikten) kan utföras avsevärt
snabbare med en sådan utrustning än genom den om
ständligare proceduren med provtagning och bestämning
av provets volym, vikt och vattenhalt.

Bestämning av fast botten
Vid den del av fältundersökningarna, som omfattar hu
vudsakligen sondering, är det ofta, såsom redan antytts,
av vikt att bestämma den s.k. fasta bottnen. Detta be
grepp kan ha varierande innebörd i olika geotekniska
sammanhang. Vid t.ex. bestämning av stabilitet hos väg
bankar på lera eller hos lerslänter avser man med fast
botten vanligen de fastare lagren av mo, sand eller grus,
som underlagrar leran och vilka under normala förhål
landen anger det största djup eventuella glidytor kan
nå. Belägenheter av dessa jordskikt kan bestämmas genom
statiska sonderingsmetoder, t.ex. viktsondering. Avser
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man med fast botten den nivå där stödpålar stoppar, bör
man som nämnts skaffa sig en uppfattning om denna
genom dynamisk sondering, t.ex. hejarsondering.
Vid grundläggning av plintar eller grundmurar på
fast botten måste man i regel ha noggrannare uppgifter
om bottenlagrens beskaffenhet för att kunna bedöma
tillåten grundpåkänning, varför sonderingen bör kom
pletteras med någon form av provtagning. I vissa fall är
det angeläget att borrningen utförs till friskt berg. För
att kontrollera att man icke stött på block eller trasigt
berg bör man borra några meter i det förmodade berget.
Utvecklingen mot allt större byggnader och mot högre
tillåtna påkänningar har i motsvarande grad skärpt kra
ven på noggrannheten i bestämning av fasta bottnens
beskaffenhet.

BESTÄMNING AV
SKÄRHÅLLFASTH ETEN Dl REKT
I MARKEN

För friktionsjordarterna finnes såsom tidigare nämnts
(sid. 45) ingen metod att direkt i marken (in situ) mäta
skärhållfastheten, utan man får uppskatta denna indirekt,
bl.a. med hjälp av något slag av sondering. För kohe
sionsjordarter har däremot konstruerats skilda apparater
för bestämning av den odränerade skärhållfastheten. Den
mest använda är vingborren. Här kan även nämnas
skruvborren och iskymetern.
Vingborrning

Vingborrning tillgår i princip så, att en skarvbar stång
som nedtill försetts med ett plåtkryss, en s.k. vinge, förs
ned till önskat djup i marken och vrids om, tills brott
inträffar i jorden runt vingen (fig. 4: 14) . Ur det maxi
mala vridmotståndet, som mäts med ett instrument i
stångens övre ände, kan jordens skärhållfasthet härledas.
Stången vrids med en jämn hastighet, avpassad så,
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Fig. 4: 14. Vingborr.
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Fig. 4 : 16. Ving
borr utan skydds
hylsa och foder
rör.
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Skyddsrör för vingaxel

Fig. 4: 15. Vingborr med
skyddshylsa och foderrör.

6 Li11ds kog

att tiden från provningens början tills brott uppstår i
jorden uppgår till ca 3 minuter oberoende av jordar t
och djup. Detta innebär att vridningshastigheten även
måste anpassas efter provningsdjupet, eftersom torsionen
av stången ökar med dennas längd och fördröjer vrid
ningen av vingen.
Borren bör helst pressas ner i marken. Hejning bör
om möjligt undvikas. I regel gör man hållfasthetsbe
stämning på varje meters djup under markytan .
För att få en uppfattning om jordens sensitivitet ( se
s. 43) bestämmer man även hållfastheten i omrört jord
material. För detta ändamål vrids vingen hastigt minst
ett tjugotal varv, varefter hållfastheten bestämmes som
för ostörd jord. Vingborren ger som regel lägre värde
på sensitiviteten än laboratoriemetoder, beroende på frik
tioner i apparaturen.
Av vingborrar finns i Sverige i princip två typer. H os
den ena, fig. 4: 15, är vingen vid neddrivningen indragen
i en skyddshylsa, och stängerna på vilka vingen är mon
terad omges av rör, som förhindrar mantelfriktion mel
lan jord och stång. När borren nedförts till avsett djup,
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pressas vingen ut ur skyddshylsan ca 40 cm, varefter håll
fasthetsbestämningen utförs. Resultatet av borrningen
protokollförs enligt bilaga VII samt på borrningsritning
arna (se sid. 88) enligt bilaga VI.
I den andra vingborrtypen är vingen oskyddad vid
neddrivningen, och vingaxeln saknar också skyddsrör.
Vingbladen har i denna borrtyp gjorts något grövre än
i den ovan beskrivna och är avfasade nertill ( fig. 4 :16 )
för att de skall skadas så litet som möjligt under ned
drivningen. Mellan vingen och förlängningsstången finns
en koppling, som tillåter en viss frigång. Härigenom kan
man mäta mantelfriktionen utmed stången, innan ving
en börjar vridas. Jordens skärhållfasthet härleds ur s~ill
naden mellan det totalt erforderliga vridande momentet
och det av mantelfriktionen orsakade. Borren drivs ned
med den bon-ställning som angivits i fig. 4: 9.
Skruvsonden

För hållfasthetsbestämning direkt i marken med hjälp
av den tidigare nämnda A-sonden används en speciell
borrspets kallad skruvsond ( fig. 4: 17). Den består av

Fig. 4: 17. Skruvsondens verk
ningssätt vid bestämning av jor
dens skärhållfasthet in situ.
a) Neddrivning.
b) Uppdragning av överdelen.
c) Uppdragning av hela borren
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-•••••-~~Bli•_,
Fig . 4: 18. Motståndsk ropp till
iskyrneter.
t.v. I hopfällt läge under ned
drivning.
t.h. I utfällt läge under upp
dragning.

en skruv med breda, tunna flänsar och är uppdelad i
två sektioner, som kan förskjutas i förhålland e till var
andra 30 mm.
När borrspetsen nedskruvat s till önskad nivå - prov
ning utförs vanligen på varje meter - lyfts den med
en viss hastighet, varvid först den övre sektionen av
skruven följer med och sedan den undre, samtidigt som
uppdragni ngskraften mäts med en dynamome ter. Vid
den första delen av operatione n erhålls ett mått på
stångens och den övre skruvsektionens motstånd mot
uppdragni ng, och vid den andra hela borrens motstånd.
Skillnaden mellan de två krafterna utgör den kraft som
åtgår för att avskära jorden runt skruvens nedre sektion.
D en avskurna jordcylind erns mantelyta är känd, och
skärhållfas theten kan sålunda beräknas.
Iskymetern

I skymeterns huvuddel utgörs av en s.k. motstånds kropp
(fig. 4:18), som består av två hopfällbar a vingar. Mot
ståndkropp ens fästs i en wire och drivs ned i jorden me
delst en stång. Vid neddrivnin gen är vingarna hopfällda.
När iskymetcrn nedförts till önskat djup, tas först stången
upp separat. Därefter dras motstånds kroppen upp med
en viss hastighet med hjälp av wiren, varvid vingarna
fälls ut. Uppdragni ngsmotstå ndet registreras automatisk t
i ett instrumen t som en funktion av djupet. Det kan ge
nom kalibrering m ed t.ex. en vingborr översättas till
skärhållfasthet.
Metoden har främst den fördelen, att en kontinuerl ig
bild av jordprofilen erhålls.

U P P,TAG N I N G AV JORD PROV E R

Genom sonderingen erhåller man en översiktlig bild av
jordlagerfö rhållanden och får en relativ uppfattnin g om
bl.a. fastheten, vilken man sedan kan bestämma noggran-
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nare med t.ex. vingborren. Men i många avseenden rör
man sig fortfarande med gissningar beträffande den ge
nomborrade jordens sammansättning och egenskaper.
Man måste därför oftast komplettera nyssnämnda borr
ningar genom att ta upp provkroppar, antingen för exa
minering direkt på platsen eller för detaljundersökning
på laboratoriet.
För vissa undersökningar, främst bestämning av en
jordarts skärhållfasthet och kompressibilitet, erfordras
s.k. ostörda jordprover. För andra undersökningar, så
som siktanalys, packningsförsök eller tjälfarlighetsbestäm
ning, kan även störda prover eller omrörda prover an
vändas. Vanligen tas enstaka prover på olika nivåer, på
t.ex. en meters mellanrum. I vissa fall, t.ex. när det gäller
att i detalj klarlägga en_lagerföljd, erfordras kontinuerlig
provtagning. Detta kan ske antingen i form av samman
hängande provkärnor eller ett stort antal enstaka prover,
som i vertikalled tas så tätt att de täcker hela lagerföljden.

Omrörda och störda prover
Med omrörda prover avses här främst sådana som er
hållits genom kringvridning av ett redskap i vilket jord
inmatats. De erhållna proverna är representativa ur la
gerbestämnings- och benämningssynpunkt.
Med störda prover avses främst sådana som utstansas
genom en cylinder under mer eller mindre kraftig hej
ning. Varierande grad av störning sker härvid beträffan
de t.ex. provets hållfasthet och kompressionsegenskaper.
Grova dimensioner på ett provtagningsredskap kan även
bidra till störning av ett prov.
Spadborren

Det vanligaste och enklaste redskapet för upptagning av
ett omrört prov är spadborren, som huvudsakligast an
vänds för ytliga prover. Den består av en skopa jämte
erforderligt antal stänger och ett vridhandtag (fig. 4:19).
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Fig. 4: 19. Spadborr samt ut
läggning av jordsträng
vid spadborrning.

Borren kringvrids tills skopan är fylld, varefter den tas
upp och töms. Härvid utläggs den uppborrade jorden i
form av en sträng på marken med samma längd som det
upptagna hålets djup, så att en sammanhängande bild
erhålls av jordprofilen, såsom visas i fig. 4:19.
Resultatet av provtagningen kan redovisas enligt bila
ga VI.
Kannborrar

En kannborr kan bestå av ett yttre system, ett rör, som
kan hejas ned och vridas och som nedtill har en längs
gående, läppförsedd öppning, samt ett inre system, en
kanna, som är fritt nedsänkbar i det yttre systemet och
vid ytterrörets kringvridning kan fyllas och därefter upp
dragas. Alternativt kan en kannborr bestå av en skruv
försedd kanna, som vrids ned med stänger och kan öpp
nas och stängas efter önskan vid neddrivning eller upp
tagning. Med kannborrar tas som regel enstaka prover
från önskade nivåer.
Ett exempel på den förstnämnda typen av kannborrar
är SJ:s gruskannborr (fig. 4:20). Det är en robust kon
struktion, avsedd huvudsakligen för friktionsmaterial.
Med denna borr kan relativt stora kvantiteter material
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erhållas, vilket möjliggör en tämligen noggrann siktnings
bestämning, exempelvis för inventering av grusfyndig
heter.
fig. 4:21, som har en stängbar kanna,
används huvudsakligen som rekognosceringsborr för
främst kohesionsjordarter och torv. I ett robustare ut
förande kan den även användas i löst lagrad mo och
sand. Provkannan har 25- 50 cm inmatningsöppning,
och skarvstängerna består av stålrör av 1,0 eller 1,5 m
längd.
MossKANNBORREN,
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Fig. 4: 21. Mosskannborren. ( t.h.)

Skarv•
bitar
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a
Fig. 4: 22. Jalusiborren.
a) Principskiss. T.v. borren
under neddrivning, t.h. vid
dess fyllning med jord.
b) Borrstång efter upptagning
och tömning.

För att erhålla en sammanhängande bild av en jordpro
fil, speciellt i mark med varierande tunna, lösa skikt och
fasta, grovkorniga, använder man ibland den s.k. jalusi
borren (fig. 4:22) . Den består av ett antal stänger i
vilka horisontella hål borrats i form av fickor. Stängerna
hopkopplas med släta specialskarvar. Vid borrens ned
drivning täcks fickorna med hjälp av stålband, jalusier,
vilka löper i längsgående slitsar i stängerna.
När borren nedförts till önskat djup, vilket sker me
delst hejning, tas bandjalusien upp, och en ca 2'0 cm lång
»matarkropp» nedförs (hejas) i slitsen, åtföljd av ett
antal skarvbitar, som även de hejas ned. Matarkroppen
är så utformad att den under neddrivningen matar in
jord i fickorna, vilka därefter stängs successivt i enlighet
med vad som visas på figuren.
Resultatet av provtagningen kan redovisas enligt bila
ga VI.
Provtagning genom ko m binerade m e toder

Ett vanligt redskap för tagning av prover i hård jord,
t.ex. pinnmo, utgör Borros provtagningsspets med 34 mm
provdiameter. Den monteras på vanliga hejarsondstänger
och drivs ned till önskad nivå i stort sett såsom vid he77

Anilutes till standard hejarborrstänger

Skarvtap~ .

Spindel

Fig. 4: 24. Provfångare ( slutare)
av tunt metallbleck, formad till
en korg.
Bom

Hus
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a

Fig. 4: 23. Borros provtagningsspets.
a) Före utlösning.
b) Efter utlösning.
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Fig. 4: 25. Jordprovtagare till
stötborrmaskin, system Craelius,
till vänster fylld med prov och
just upptagen ur borrhålet, till
höger isärtagen.

jarsondering ( se s. 65). Spetsens utseende framgår av fig.
4:23.
Vid provtagning i stritt material eller i jord under
vatten, då risk för urspolning föreligger, kan man, för att
provet skall kvarstanna, använda en provfångare (sluta
re) bestående av en »korg» av speciellt tillklippt mäs
singsbleck enligt fig. 4:24.
Provtagning kan även utföras med en stötborrnings
maskin, vars mejsel utbyts mot en provtagare, som ge
nom hejning kan drivas ned i hårt material även av
moränkaraktär. Provtagaren finns i varierande dimen
sioner med diameter mellan 63 och 125 mm och längd
mellan 0,6 och 1,5 m. Inre delen av provtagaren är
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uppdelad i två halvor, vilket underlättar provets utta
gande efter tagningen ( se fig. 4 :25 ) .
En liknande metod för tagning av prover i hård jord
utgör den s.k. Lindömetoden (fig. 4 :26) , där ytterrör
och innerstång roterar och där innerstången kan utbytas
mot en provtagare, som likaledes består av två halvor
i sin inre del.
Till de mer specialbetonade bon-metoderna för tag
ning av prover i hård jord hör även den s.k. Duplexme
toden. Borrutrustningen består här av en kärnborrma
skin, som är försedd med hydraulisk matning, spolpump
samt en speciellt utformad s.k. duplex borrsträng, sam
mansatt av ett yttre beklädnadsrör och ett inre borrör.

Ostörda prover
I vårt land med sina ofta mycket lösa och mäktiga lager
av kohesionsjordarter omfattar tagning av ostörda jord
prov en väsentlig del av grundundersökningen och har
därför ägnats speciell uppmärksamhet. Det bör här fram
hållas att,begreppet »ostört prov» i någon mån är oegent
ligt, eftersom man icke kan helt förhindra, att en viss
störning inträder vid utstansningen av provet och vid
den spänningsändring detta utsättes för vid tagningen.
Störningens omfattning är i hög grad beroende av prov
tagningsredskapets utformning.
Kolvborrar

Kolvborren är det vanligaste redskapet för upptagning
av i görlig mån ostörda prover. Den består i princip av
en nederdel, det s.k. borrhuvudet eller tagdonet, samt av
förlängningsdelar. Tagdonet utgörs av en yttercylinder,
vilken är förskjutbar i förhållande till en inre kolv, som
tillsluter den nedre cylinderöppningen vid borrens ned
drivning. Cylindern är vanligen på sin insida klädd med
en eller flera löstagbara provhylsor, men kan i sig själv
även vara provhylsa. Sedan hela borren nedförts till ön-
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Fig. 4: 26. Maskin för borrning
genom fasta jordlager
( »Lindöborr») .
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H&I

EgghÖllore
Egg

Fig. 4: 27. Standardkolvb orr
St I med provfångare. Låset
visat i frilagt läge för utlösning.

skad nivå, fixer.as kolven i sitt läge och yttercylinder n
pressas ned, varigenom ett prov utstansas. Därefter
tas hela borren upp, och provhylsa (-hylsor) med prov
urtages och emballeras för transport till laboratoriet.
Den första kolvborren för upptagning av ostörda jord
prover, främst i lera, är svensk och daterar sig från år
1923, då den utvecklades vid Statens järnvägar som en
följd av Geotekniska kommissionens arbeten 1914-1922.
Olika typer av kolvborrar har sedan framkommit under
årens lopp, med varierande utformning och skilda stör
ningsegenskaper [14], [15]1.
För att möjliggöra en enhetlig bedömning av de upp
tagna jordproverna s hållfasthet och kompressibilitet har
man i Sverige enats om att i vissa avseenden standardi
sera provtagninge n med kolvborr. Standardiser ingen gäl
ler både utrustningen och handhavand et av den. Prov
diametern har härvid fastställts till 50 mm och provets
totala längd till 700 mm. De egentliga provhylsorna är
tre till antalet och har 17 cm längd. Fig. 4 :27 visar ut
formningen av en standardkolv borr, betecknad St I.
Utstansninge n av provet skall ske genom kontinuerlig
pressning. I hård jord kan hejning behöva tillgripas, vil
ket dock bör ske endast undantagsvis enär provet kan
skadas. Tiden för stansningen skall enligt standardbe
stämmelsern a ej göras kortare än tjugo sekunder och ej
längre än tre minuter. Proverna får ej utsättas för stötar,
kyla eller torka osv.; vintertid måste de på lämpligt sätt
skyddas mot frost även vid transport.
Vid protokollföri ngen bör man utöver hylsornas num
mer notera allt som kan vara av värde vid bedömninge n
av ett provs kvalitet, t.ex. om hejning skett, om prov
fångare använts eller om provet tagits i botten av ett
öppet hål (exempel, se bil. VIII).
Foliekärnbor r

För tagning av ostörda eller måttligt störda, samman1) Siffror inom klammer hänvisar till litteraturförtec kningen på
s. 148.
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hängande kärnor av stor längd (maximalt 25 m) an
vänds foliekärnborr. Denna är en provtagare med fixerad
kolv, där friktionen mellan jordprov och tagdonets in
nervägg elimineras genom ett antal tunna metallfolier,
som rullas ut och omsluter provet efterhand som borren
med tagdon och rör ned förs i jorden ( se fig. 4 :28).
Borren finns f.n. i två utföranden. Den ena har 67 mm
provdiameter och ger rätt hanterad ostörda prover. Vid
provtagning med den andra, som har 44 mm diameter,
får man räkna med att en viss störning av provet kan
förekomma.
Neddrivningen av foliekärnborren sker genom konti
nuerlig nedpressning med hjälp av vinsch, domkrafter
eller liknande anordningar. Vid provtagning i friktions
material kombineras neddrivningen med rotationsborr
ning (med borrkrona).
Lerprovtagningsspetsar

För tagning av relativt ostörda lerprover kan till den
ovan beskrivna hejarborren monteras två typer av prov
tagningsspetsar. Den ena har 6 cm provdiameter och
51 cm provlängd, den andra har de motsvarande måtten
4,3 cm och 30 cm. Utstansningen sker i regel genom
kontinuerlig nedpressning och endast undantagsvis me
delst hejning.

Fig. 4: 28. a) Principen för
foliekärnborrning.

Skruvsonden

Den under insitumetoder för bestämning av markens
skärhållfasthet omnämnda skruvsonden kan användas för
provtagning. Sedan sonden nedförts till önskad nivå och
provning (avskärning) skett en!. fig. 4: 17, uppdrages
borren. Den mellan flänsarna kvarvarande jorden från
provningsnivån har i sin kärna visat sig vara endast mått
ligt störd. Små provstycken kan stansas ur det erhållna
provet för närmare undersökning.
b) Foliekärnborrcns huvud med
urtagningar för folier.
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MÄTN ING AV GRUN DVAT TENS TÅND
OCH G RU N DVATT E NTRY C K

Känned om om grundva ttenförh ållanden a i jorden är av
betydelse för bedömn ing av bl.a. stabilite ten i slänter,
sättning ar under byggnad er och uppfylln ader, möjligh e
ten att utföra erforder liga schaktni ngsdjup vid grund
läggning sarbeten samt lämplig avskärningsnivå för trä
pålar. E n fältunde rsökning bör därför alltid i någon
form omfatta en bestämn ing av grundva ttenstån det eller
vattentr ycket i jorden.
Det enklaste förfaran det för bestämning av grundva t
tenstånd et är att mäta i ett öppet hål i jorden eller, om
detta inte låter sig göra, i ett upptill öppet rör. Detta
kan vara slutet nedtill men skall då vara perforer at och
eventue llt försett med silduk. Alterna tivt kan det vara
öppet nedtill men skall då ha ett sandfilt er i botten.
I homoge n kohesionsjord existera r ingen fri grund
vattenyt a i vanlig bemärkelse. Grundv attentry cket, dvs.
trycket i det i jordens porer inneslut na vattnet, mäts i
detta fall med s.k. porvatte ntryckm ätare. I det mer eller
mindre sönders pruckna ytskiktet av dessa jordarte r finns
emellert id som regel en fri vattenyt a, som är av betydelse
bl.a. för bedömn ing av den nivå ovanför vilken risk
finns för att t.ex. träpålar skall förmultn a. Läget av denna
vattenyt a, ibland kallad sprickva ttenyta, bör bestämm as.
Den kan ofta mätas direkt i ett spadbor rhål.
Vid all grundva ttenmät ning gäller att mätperi oden
måste omfatta flera dygn, vid finkorni ga jordarte r minst
ett par veckor, så att tryckförhålland ena i vattnet kring
mätställ et med säkerhe t hinner stabiliseras.

MÄTN ING AV RÖRE LSER OCH
TRYCK I JORD

Mätning av rörelser i jord kan bli aktuell t.ex. vid be
stämnin g av ett pågåend e sättning sförlopp eller vid be-
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dömning av stabilitetsförhållandena i en slänt eller i en
belastad jordvolym. Tryckmätning i jord förekommer
mera sällan och då vanligen i experimentellt eller kon
trollerande syfte.

Vertikala markrörelser
Den vanligaste metoden fö r mätning av vertikala rörelser
är avvägning med precisionsinstrument.
Vill man mäta rörelserna på en viss nivå, kan man
skruva ned en jordskruv till denna nivå och antingen
avväga toppen av skruvstången eller ordna med avläs
ning genom mätklocka. I särskilda fall ersätts stången
till jordskruven med ett rör och en stång ( asfaltbestru
ken), som genom rör och skruv nedförs till fast botten.
Mellan det fasta och det rörliga systemet placeras en
mätklocka. I stället för jordskruv kan man använda en
stålplatta med påsvetsat rör, vilken placeras i den av
sedda mätnivån (jfr fig. 4:29).

Horisontella m arkrö relser
Mätning av horisontella rörelser är aktuell främst vid
slänter och vid markförskjutningar till följd av lastpå
föring samt i samband med pålning. Härvid kan det
vara nödvändigt med mätningar såväl i 11:arkytan som i
djupare liggande skikt.
Markytans rörelser mäts enklast med måttband eller
teodelit från några fixa punkter i landskapet.
För mätning av rörelser på djupet använder man
speciella metoder. En i Sverige vanlig metod innebär
att man mäter lutningsändringen hos en i jorden ned
förd böjlig slang. Mätarna kallas lutningsmätare eller
inklinometrar. De kan även användas för mätning av
krökningen hos borrhål och pålar.
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FörlängningsstÖng

Fyllning

Platta som följer
markens rörelser

Asfaltbestruken
Naturlig mark

Fast botten

Fig. 4 : 29. Sättningsmätare
vid utfylld mark.

PÅLPROVN I NG

En påles bärförmåga kan, när det gäller s.k. svävande
pålar i kohesionsjord, till viss grad uppskattas med hjälp
av från prover eller vingborr erhållna skärhållfasthets
värden. När det gäller stödpålar samt svävande pålar i
friktionsjord kan man genom att använda pålformer i
samband med nedslagningen uppskatta bärförmågan hos
en enskild påle. Nämnda metoder ger dock endast över
slagsvärden, och man brukar därför åtminstone i sam
band med större pålningsarbeten för kontroll utföra prov-

Fig. 4: 30. Pålprovnings
apparat SGI.
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belastning av enstaka pålar. I kohesionsjord utförs denna
provbelastning först efter viss tid, ca en månad för trä
pålar och längre tid ( helst minst tre månader) för be
tongpålar, för att den hållfasthetsnedsättning som upp
står i jorden utmed pålen vid nedslagningen skall åter
vmnas.
Vid provbelastningen överförs vanligen lasten till på
len genom en hydraulisk domkraft. Som erforderlig mot
vikt för denna anordnas antingen ett upplag av tyngder,
t.ex. metalltackor, betongpålar o.d. eller ett antal ned
slagna pålar, till vilka kraften överförs genom ett system
av järnbalkar. I sistnämnda fallet kan man även använda
en speciell pålprovningsapparat enligt .fig. 4 :30. Pålen
belastas enligt ett visst schema, vanligen stegvis med
på- och avlastningar tills brott uppnåtts. Pålens vertikal
rörelser mäts med mätur.

REDOVISNING AV
U N DERSÖKN I NGSRESU LTAT

För god översikt av undersökningsresultaten samman
ställs och uppritas dessa på borrningsritningar. Härvid
har en viss standard utvecklats, som underlättar tolkning
en och möjliggör en enhetlig bedömning.
Höjden på ritningarna bör vara 297 mm (A 4-for
mat ) och längden bör om möjligt ej överstiga 1 m.
På första ritningen placeras alltid en plan med borr
hål etc. inlagda enligt Svenska Geotekniska Föreningens
beteckningar på borrningsritningar (bil. III ) . Härvid är
att märka att tecknen är så utformade, att de kan kom
bineras. Redovisningen kan vara antingen detaljerad el
ler enkel beroende på det krav beställaren har på upp
ritningen (jordartsdata, höjder m.m. redovisas som regel
på sektionerna och behöver i sådana fall ej nödvändigt
vis redovisas på planen) . Borrhålets nummer skall alltid
anges. Planernas skala skall väljas så, att de enskilda hå
len med eventuella förkortningar ( se bil. III) tydligt
framgår. Finns ett parti av planen, såsom är fallet vid

86

exemplet i fig. 4:31, där borrningen är så tät att redovis
ningen kan bli otydlig, bör detta parti förstoras och redo
visas på särskild plan. Norrpil och strömriktnin g hos
eventuellt förefintligt vattendrag skall alltid anges, liksom
andra detaljer för geografisk och geodetisk orientering.
Borrhålen i sektion uppritas antingen i längdsektion er
eller tvärsektioner beroende på det aktuella geotekniska
problemet eller byggnadspro jektets art. Höjdskalan tas
vanligen i skalan 1 : 100 ( vid stor lagermäktigh et ibland
1 :200 eller 1 :500), och längdskalan kan vara 1 :1001 :1000. För överskådlighetens skull är det fördelaktigt att
ange höjden genom nivålinjer på var femte meter och
på så sätt »rama in» sektionen. På den understa linjen
anges längdmätnin g (jfr fig. 4:32) . Observeras bör att
vingborresul taten och redovisning av laboratoriere sulta
tcn kräver relativt stort utrymme intill borrhålen (jäm
för borrhål 9 på fig. 4 :32 och beteckninga r på bilaga
VI) . Av den anledningen bör längdskalan ej göras för
liten. Endast undantagsvis bör de enskilda borrhålen re
dovisas på särskilda blad. Borrhålets nummer anges alltid.
Avsnitt som kommer att bli föremål för stabilitetsbe
räkningar, vanligen tvärsektioner men även längdsektio-•

Se detaljpion

Mokul/o

Skala /,2000

7

Li11dsko11

Fig. 4: 31. Exempel p å redo
visning av borrhål i plan vid
undersökning för en väg.
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ner intill broar, viadukter o.d., bör uppritas med samma
längd- och höjdskala, jfr fig. 4 :32 och fig. 4: 1.
Vid lutande terräng bör sektionern a utdragas så långt
som marken lutar eller lös mark finns (gäller även längd
sektioner), så att den farligaste glidytan kan inritas. Även
dagvatteny ta jämte högsta och lägsta vattenyta i even
tuella vattendrag skali inritas i enlighet med fig. 4 :32'.
I övrigt bör på ritningarn a anges sådant som kan vara
av värde för beräkning ar och bedömning av r esultaten,
t.ex. använt höjdsystem, grundvatte nytans läge, om un
dersökning arna utförts av olika firmor o.d.
Sättet att redovisa borrningsr esultat i sektion utreds
för närvarand e ( 1963 ) av en kommitte, vilket kan kom
ma att resultera i vissa ändringar av vad ovan angivits.

15

20

25

•S

Fig. 4: 32. Exempel på redo
visning av undersöknin gsresultat
vid tvärsektion för en väg.

Göte Lindskog

5 · DEFORMATIONSPROBLEM

Deformationsproblem i geotekniskt avseende omfattar
främst bestämning av den hoptryckning eller svällning
som uppstår i jorden när den utsätts för en belastnings
ändring. Vid dylika beräkningar erfordras kännedom inte
endast om jordarternas deformationsegenskaper utan
även om spänningstillståndet i jorden före och efter be
lastningsändringen.
Eftersom svällningen i svenska jordarter normalt är så
liten att den saknar praktisk betydelse, kommer den ej
att närmare behandlas här.

SPÄNNINGSFÖRDELNINGEN I JORDEN

De spänningar som överförs i jorden genom kontakt
tryck mellan mineralkornen ( korntryck o·) kallas effektiva
spänningar. Benämningen syftar på att dessa spänningar
påverkar jordens porositet och skärhållfasthet. I beteck
ningshänseende brukar de utmärkas med en akut accent
eller ett horisontellt streck över den aktuella beteckning
en; de anges vanligen i t/m2 eller kg/cm 2.
De spänningar som överförs genom vattnet i jordens
porer kallas porvattentryck. Porvattentrycket betecknas
med bokstaven u.
Den totala i ett snitt i jorden rådande spänningen är
lika med summan av den effektiva spänningen och por-
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vattentrycket. Den benämns totalspänningen och beteck
nas med a.

a= u

+ a·

eller a·

= a-

u

Spänningar till följd av jordens egen tyngd
De spänningar som uppstår till följd av jordens egen
tyngd beräknas med utgång från jordens volymvikt och
grundvattentrycket. Av fig. 5 :1 framgår hur man beräk
nar effektiva vertikalspänningen a· och totalspänningen u
på en viss nivå vid olika lägen av grundvattenytan. Even
tuellt kapillärtryck har här försummats.
En ändring av grundvattenståndet medför en ändring
av den effektiva spänningen och kan jämställas med en
belast....jngsändring i jorden. En sänkning av grundvatten
ytan innebär således en lastökning på underliggande jord
lager, medan en höjning motsvarar en lastminskning.

Spänningar under en på markytan
anbringad belastning
Spänningsfördelningen under en belastning beräknas som
regel under förutsättning att jorden är ett elastiskt ma
terial med stor utsträckning i plan och i djup. Förutom
av jordens elastiska egenskaper beror spänningsfördelning
en av belastningens utsträckning. Vid samma lastinten
sitet är den av belastningen påverkade jordvolymen av
sevärt mindre vid en smal än vid en bred lastyta (fig.
5 :2). Flera närliggande små belastningsytor kan, genom
att spänningarna från de olika ytorna överlagrar varand
ra, på större djup verka som en enda bred belastningsyta
(fig. 5 :3 ; se även sid. 59 i kap. 4, Fältundersökningar).
Spänningsfördelningen under belastningsytor av olika
form och styvhet har härletts och kan återfinnas t.ex.
i [15). Vid jordfyllningar, som ofta har stor utbredning
i förhållande till djupet till fast botten, försummar man
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Iy

I

la~------~a
Fig. 5: I. Vertikalspänning till
följd av jordens egen tyngd.
a) Grundvattenytan ligger
under den aktuella nivån.
a' = a = yh

I! y-=///-=!

~.
.Ym
IBr------h, .

a~------~a

b) Grundvattenytan ligger
mellan den aktuella nivån och
markytan.
a' = y (h-h,) +r' h1
a = y (h-h,) +r m h1

I r G;;.;-;//)
h, h

IYrm

I.

Li a~--- ---i a

c) Grundvattenytan ligger
över markytan.
o-' = y' h
a =r m h +yw (h-h,)

Beteckningar:
h
avståndet mellan markytan
och den aktuella nivån
h, = avståndet mellan vattenytan
och den aktuella nivån
y = jordens volymvikt över
grundvattenytan
y m = jordens volymvikt i vatten
mättat tillstånd
y w = vattnets volymvikt
y'=ym -yw =jordens
volymvikt under vatten
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vanligen tryckutbredningen i sidled och räknar med att
tryckökningen i jorden är lika med den påförda belast
ningen. För en ungefärlig uppskattning av sättningens
storlek vid långsträckta lastytor brukar man anta, att
det påverkade jordlagrets tjocklek är lika med lastytans
bredd och att lastökningen inom detta lager är lika med
den påförda belastningen. För grundplattor kan man
för överslagsräkningar även anta, att den jordvolym som
påverkas av belastningen begränsas av ytor i lutningen
2 :1 från plattans underkant, ( fig. 5 :4 a och b ) .
Under en långsträckt platta med bredden B och den
jämnt fördelade lasten q blir vertikalspänningen på dju
pet z

\
\

\

' ~ \

Under en rektangulär platta med bredden B och läng
den L och den jämnt fördelade lasten q blir vertikal
spänningen på djupet z

cl
Fig. 5: 3. Överlagring av spän
ningar från närliggande lastytor.

q

= - - - - ' - -- -

(J

I+

z(z

+ B + L)
B-L

För kvadratisk platta (där L = B ) erhåller man
q
= - - -- - - -

(J

z

l

+ z (z + 2 B )
B2

Q

a

Fig. 5: 4. För överslags
beräkning antagen tryck
fördelning under plattor.
a) Med begränsad längd.
b) Med stor längd.

b
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SÄTTNINGAR
Med sättning avses här den deformation som uppstår !
jorden vid en belastning som med viss säkerhetsmarginal
underskrider brottlasten.
Den vanligaste orsaken till sättningar i jorden är be
lastningen från byggnader, jordfyllningar och permanen
ta grundvattensänkningar. De sistnämnda uppstår ofta i
samband med vatten- och avJoppsanläggningar.
Som sättningsframkallande last räknas främst den
ständiga belastningen. Undantagsvis kan inverkan av
lastväxlingar, t.ex. på grund av rörlig last, medräknas.

Sättningar i friktionsjordarter
Sättningar i friktionsjordarter med normal packnings
grad blir små och medför endast i undantagsfall några
olägenheter. De slutförs snabbt, vanligen under bygg
nadstiden. Vid löst lagrad sand och mo kan man i vissa
fall bli nödsakad att ta hänsyn till risken för sätt
ningar.
I friktionsjordarter kan vidare lastväxlingar och vib
rationer under vissa omständigheter medföra sättningar.
Dylika vibrationer kan bl.a. åstadkommas av pålning,
sprängning eller tung trafik.
En ungefärlig uppfattning om jordens lagringstäthet
och därmed även om sättningsrisken erhåller man genom
viktsond ering eller liknande undersökning.

Sättningar i kohesionsjordarter
Såsom tidigare framhållits är kohesionsjordarterna be
tydligt mer kompressibla än friktionsjordarterna, och det
är ofta sättningsfrågorna som är avgörande för valet av
grundläggningsmetod.
Sättningens storlek S kan beräknas med hjälp av resul
tatet av kompressionsförsök (se s. 39). Överslagsmässigt

92

kan sättningens storlek i ett kompressibelt jordskikt av
tjockleken d meter vid belastningsändring från 0 • till a·
0
t/m2 beräknas ur uttrycket

där m v

=

a· 0

=

a· =

a··- cf O

=

kompressibiliteten inom det aktuella spän
ningsintervallet (erhålls ur kompressions
kurvan för jordarten i fråga eller väljs ur
tabellen på s. 41 [cm 2/kg] eller [m2/t]
den före belastningens påförande rådande
effektiva vertikala normalspänningen i
jordlagrets mitt
[kg/cm2] eller [ t/m2]
den effektiva normalspänningen i jordlag
rets mitt sedan kompressionen slutförts för
den påförda belastningen
[kg/cm2] eller [t/m2]
den av belastningen orsakade spännings
ändringen i jorden [kg/cm2] eller [t/m2]

Om kompressibiliteten mv varierar avsevärt inom det
kompressibla jordlagret, indelas detta i skikt inom vilka
mv approximativt kan antas vara konstant. Sättningen
beräknas sedan i varje skikt för sig.
Vid noggrannare sättningskalkyler utgår man vanligen
från jungfrukurvans lutning i den halvlogaritmiska fram
ställningen av kompressionskurvan (se t.ex. [ 15] ) . Denna
metod kommer emellertid ej att behandlas här.
Vid stora sättningsbelopp tar man ibland vid beräk
ningarna hänsyn till den reduktion av den effektiva spän
ningen som uppstår på grund av att ett mot sättningen
svarande jordskikt sjunker ner under grundvattenytan
och därigenom får lägre volymvikt.
Sättningens tidsförlopp kan uppskattas enligt den s.k.
konsolideringsteorin med hjälp av resultatet av kompres
sionsförsök. Utrymmet medger emellertid inte att denna
teori tas upp till behandling.
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Beräkningsexempel
Uppskatta sättningens storlek mitt under en 2 m hög och 12 m
bred vägbank, om marken består av överst ett 2 m tjockt skikt
av gyttjig lera med kompressibiliteten mv = 0,3 cm2/kg och
därunder ett 4 m tjockt skikt av lera med mv =0,2 cm2/kg,
vilande på fast botten. Bankfyllningens volymvikt är 1,9 t/m2 •
Beräkna sättningen i varje skikt för sig. Eftersom de kom
pressibla jordlagrens tjocklek är mindre än vägbanans bredd,
antas spänningsökningen inom de båda markskikten vara lika
med den påförda belastningen.
u '- u'o = q

S=dmvq
q = 2 · 1,9=3,8 t/m2
Det övre skiktet:

mv =0,3 cm2/kg=0,03 m2/t
S = 2,0 · 0,03 · 3,8 = 0,23 m
Det undre skiktet:
mv =0,02 m 2/t
S = 4 · 0,02 · 3,8 = 0,30 m
Den sammanlagda sättningen blir alltså av storleksordningen
en halv meter.
Eftersom lera har låg vattengenomsläpplighet kan man räkna
med att det dröjer många år, innan sättningen når det beräkna
de slutbeloppet.

Göte Lindskog

6 • JORDTRYCK

DEFINITIONER

Med jordtryck avser man det tryck som råder i sidled i
en jordmassa eller som denna utövar mot en stödjande
konstruktion, t.ex. en mur. Det bör framhållas att ordet
jordtryck vanligen används för att beteckna den totala
tryckkraften per längdenhet av den stödjande konstruk
tionen, och således har dimensionen t/m.
Från hydrostatiken vet vi att vattentrycket ökar med
djupet under vattenytan och är lika stort i alla riktning
ar. Detta allsidigt lika tryck uppstår endast i material
som icke har någon hållfasthet, t.ex. vatten. I en jord
massa, som kan uppta skjuvkrafter, skiljer sig sålunda
som regel horisontaltrycket från vertikaltrycket på sam
ma nivå.
Jordtryckets storlek och art beror inte blott på jor
dens beskaffenhet och den stödjande väggens form och
höjd utan sammanhänger också med väggens rörelse
möjligheter.
Det jordtryck, som råder i sidled inuti en naturligt
avlagrad jordmassa i vila eller mot en orubblig vägg,
brukar kallas vilotryck, P 0 •
Om den stödjande konstruktionen är eftergivlig och
till följd av jordtrycket rör sig utåt från jordmassan,
minskas jordtrycket successivt allteftersom skärspänning
arna i jorden mobiliseras för att motverka rörelsen. Vid
en viss deformation är jordens skärhållfasthet helt tagen
i anspråk, och jordtrycket minskar ej mera, även om
rörelsen fortsätter. Jordtrycket har alltså ett lägsta värde.
Detta kallas det aktiva jordtrycket, P A.
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Pressas däremot stödkonstr uktionen in mot jorden, tills
skärhållfas theten i denna helt tas i anspråk, ökar jord
trycket successivt till ett högsta värde, det passiva jord
trycket P r·

Genom modellförsök har man studerat hur stor rörel
se, som erfordras för att de ovannämn da gränstryck en
skall uppstå. Man har därvid funnit, att för det passiva
jordtrycke ts uppnående erfordras större rörelse än för
det aktiva. För en vertikal stödmur mot sand har för
ett fall angivits att erforderlig förskjutnin g av murens
överkant skulle vara 2-3 % av murhöjden för upp
nående av passivt och 0,5 % för uppnående av aktivt
jordtryck.
Många konstrukti oner kan ej utstå den stora defor
mation som erfordras för att passivt jordtryck skall upp
stå. Det är huvudsakl igen i samband med spontdime n
sionering som man förutsätter fullt utvecklat passivt
jordtryck.
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Väggrörelse -

-L1

Fig. 6: I. Schematisk framställ
ning av sambandet mellan jord
tryckets storlek och stödkonstruk 
tionens rörelse.

Sambandet mellan jordtryckets storlek och motsvaran
de rörelse i stödkonstruktionen åskådliggörs schematiskt
i fig. 6: 1.

AKTIVT OCH PASSIVT JORDTRYCK
Vid beräkning av det aktiva och det passiva jordtrycket
utgår man vanligen från den s.k. klassiska jordtrycks
teorin. Principerna för denna presenterades år 1776 av
fransmannen C. A. Coulomb.
Genom den stödjande väggens rörelse antas den ba
komliggande jorden ha uppnått brottstadiet inom en
jordkil, som nedåt begränsas av en plan glidyta genom
väggens underkant. Jordtryckets resultant bestäms ge
nom en jämviktsbetraktelse över de på jordkilen verkan
de krafterna.
Denna metod kan användas för såväl friktions- som
kohesionsjordarter samt jordarter med samverkande frik
tion och kohesion. Den gäller även för andra material
än jord, t.ex. cement, malm, spannmål och rotfrukter.

Fri ktionsjordarter

Principen för beräkning av aktivt jordtryck enligt den
klassiska jordtrycksteorin anges i fig. 6:2. När väggkrönet
rör sig utåt från jorden glider jordkilen ABM till följd
av sin tyngd nedåt längs väggens baksida och utmed
brottytan BM, såsom med pilar antyds i figuren. De kraf
ter per längdenhet (vinkelrätt mot papperets plan) som
härvid mobiliseras för att motverka jordkilens tyngd W
är dels tryckkraften R i brottytan, dels tryckkraften P
från väggen. Pär lika med jordtrycket men har omkastad
riktning.
Jordkilens rörelse antas vara tillräcklig för att jordens
skärhållfasthet skall vara fullt utvecklad i glidytan BM.
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jordkil

I,

I,
I,
I,

J
Glidyta

w

///.=///.=

Fig. 6: 2. Aktivt jordtryck vid
friktionsjordarter.

Fig. 6: 3. Passivt jordtryck vid
friktionsjordarter.

Den resulterande tryckkraften R i denna yta bildar då
mot normalen vinkeln cp, som är lika med jordens inre
friktionsvinkel. Om väggen AB är glatt blir jordtrycket
P riktat vinkelrätt mot väggytan. Om den är skrovlig
avviker jordtryckets riktning från normalen med vinkeln
o, maximalt motsvarande friktionskoefficienten mellan
jord och vägg.
Jordtryckets storlek kan bestämmas ur kraftplanen över
de på jordkilen ABM verkande krafterna, såsom antyds
i figuren. Genom att undersöka ett flertal glidytor kan
man passa sig fram till den farligaste, som ger största
värdet på jordtrycket P A . Speciella metoder har utar
betats för passningsberäkningar, se t.ex. [3] och [ 15].
Fig. 6 :3 visar förhållandena vid passivt jordtryck. Vid
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väggens rörelse in mot jorden tvingas jordkilen ABM
att röra sig uppåt längs glidytan BM och väggens bak
sida. Den utsätts för nedåtriktade friktionskrafter i dessa
ytor, och de resulterande tryckkrafterna P och R avviker
från normalen i en riktning motsatt den vid aktivt tryck,
men avvikelsens storlek, 8 resp. <p, är densamma. Jordtryc
kets storlek bestäms ur kraftplanen. Man söker den glid
yta som ger lägsta värdet på jordtrycket P p , räknat per
längdenhet utmed väggen.
Om markytan bakom väggen är plan kan man härleda
ett matematiskt uttryck för såväl det aktiva som det
passiva jordtryckets storlek (jfr nedan samt [3] och
[15] ) .
Vinkeln 8 mellan jordtryckets riktning och väggytans
normal kan inte vara större än <p, ty om friktionskoeffici
enten mellan jord och vägg är större än vad som mot
svaras av jordens inre friktionsvinkel <p, så sker glidningen
i jorden tätt intill väggen i en brottyta som är parallell
med denna. Vanligen sätts 8 lika med 2/3 cp. Ofta väljs
dock 8 lika med noll, eftersom räkningarna härigenom
förenklas och som regel ger resultat på den säkra sidan.
När väggytan är asfalterad och när skakningar kan före
komma, bör man alltid sätta väggfriktionen lika med
noll.
Antagandet att glidytan är plan är inte helt korrekt.
I verkligheten är den delvis buktig. Plana glidytor ger
emellertid enklare beräkningar och i flertalet fall till
räcklig noggrannhet.

Jordtryck mot glatt, vertikal vägg vid horisontal markyta

Det aktiv'l jordtrycket härleds ur jämviktsvillkoret för
de på jordkilen verkande krafterna (se fig. 6:4) .

Pmax- PA er·haIls för w = 45°
0

2

p A = ( yh
2

+ qh) tg2 ( 45

0

-

+ :P

2rp) =

2

KA (yh
2

2

+ qh')
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Jordtrycksdiagram
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a

Fi g. 6: 4. Aktivt jordtryck mot
vertikal, glatt vägg vid horisontal
markyta och friktionsmaterial.
a) De på jorden verkande
krafterna.
W
J ordkilens tyngd (t/m)
Q
belastning på jordkilen
(t/m)
q
jämnt fördelad belastning
( t/m')
R
tryckresultant i glidytan
(t/m)
P A = tryckresultant från väggen
( t/m) (= jordtrycket men
med omkastad riktning)
q>
jordens friktionsvinkel
w
glidytans lutningsvinkel

0

b) Jordtrycksdiagram visande
jordtrycksintensitetens variation
med djupet under väggkrönet.

Fig. 6: 5. Passivt jordtryck mot
vertikal, glatt vägg vid horison
tal markyta och friktionsmate
rial. a) De på jorden verkande
krafterna. b) Jordtrycksd'iagram.

a
där

KA

=

tg2 ( 45° - ~)

b

=

jordtryckskoefficienten för

aktivt jordtryck.
]ordtryckets intensitet p A , dvs. trycket per ytenhet på
ett visst djup z under markytan, kan beräknas ur uttryc
ket för P A på samma djup genom s.k. derivering med
avseen de på z . Man erhåller därvid

Detta innebär, såsom framgår av fig. 6 :4 b, att intensite
ten till följd av jordens egen vikt, K A • y · z, växer rät
linjigt med djupet under markytan, medan intensiteten
på grund av lasten, K A • q, är konstant. Jordtrycks100

resultanten av egen vikt, P Ay, verkar alltså på höjden
h/3 och tryckresult anten av överlasten, P Aq , på höjden
h/2 över väggens underkant. Detta gäller även om väg
gen eller markytan lutar.
D et passiva jordtrycke t härleds på motsvaran de sätt
( fig. 6 :5) . För w = 45°- p_ erhålls
2

r.2-h +
= Pp = (mm
2

P .

där

qh) tg2 ( 45 o + -cp)
•

KP = tg2 ( 45° + ~)

2.

=

= Kp (rh
-+
qh)
2
2

jordtrycksk oefficiente n för

passivt jordtryck.
Jord tryckets intensitet på djupet z under markytan
blir

SKIKTAD BAKFYLLNING. Om jorden bakom stödväggen be
står av skikt av olika beskaffenh et med konstant tjocklek
och parallella m ed m arkytan, bestämmer m an jordtrycks
intensitete n i varje skikt för sig, varvid man ofta kan
betrakta ovanförlig gande jord som en jämnt fördelad
last på det aktuella skiktets överyta.

B eräkningse xempel
Beräkna det aktiva jordtrycket mot en vertikal vägg med skiktad
bakfyllning enligt fig. 6:6. Friktionen mellan jord och vägg
försummas.
Jordtrycksko efficienten K A blir för

32°)

skikt nr 1

tg2 45 0 -

skikt nr 2

tg2 45 ° --2-

skikt nr 3

tg2 45 ° -

(

(

(

-2-

0,31

35°) = 0,27
30°) =

-2-

0,33
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Skik t 1

2m

P,i 1

3
,Y= 1,9 t/m 'fJ =35°
Skikt 2

1m

P.i2
'i

d1

3
y = 1,8 t/m 'P =30° d2 d
Skikt J
d3

2m

Fig. 6: 6. Beräkningsexempcl.
Skiktad bakfyllning.
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Följande tryckfördelning mot väggen erhålls
Skikt Djup under
väggkrönet
m

Jordtrycksintensitet p
t/m2

Jordtryck
t/m

0,93
0

0,31 · 3 = 0,93

2

0,3 1 (3

2

0,27 · 6,6 = 1,78

3

0,27 (6,6 + 1 · 1,9) =
= 2,30

3

0,33 · 8,5 = 2,80

5

0,33 (8,5 + 2 · 1,8)
= 3,99

PAI

= 2·

2

+

= 2,98

2 · 1,8)
= 2,05
1,78

2

PA2

= I

+ 2,30
2
= 2,04

2,80

3

+ 2,05

PA3

= 2.

+ 3,99
2
= 6,79

pA

= p AI

+ p A 2 + p A3 =
= 11,81

Tryckfördelningen anges i fig. 6:6.
Jordtryckresultantens angreppspunkt bestäms medelst en mo
mentekvation kring väggens underkant (se fig. 6:6)

INVERKAN AV VATTENSTÅNDET I JORDEN BAKOM STÖDVÄGGEN

För den del av jordmassan som ligger under grundvat102
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3
)'= 1,8 t/m 'P= 32 °
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Fig. 6: 7. Bcräkningsexe mpel.
Vattenståndet s inverkan p å
jordtrycket.
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tenytan reduceras volymvikten på grund av vattnets upp
tryck. Friktionsvink eln har samma värde över och under
vattenytan. Jordtryckets tillväxt med djupet minskar så
lunda under vattenytan, men i gengäld tillkommer ett
vattentryck, som beräknas till sitt fulla värde.
Beräkningse xempel
Bestäm totaltrycket mot en vertikal vägg vid aktivt spännings
tillstånd och ensidigt vattentryck under de i fig. 6:7 angivna
förutsättninga rna. Friktionen mellan jord och vägg försummas.
Jordtryckskoef ficienten KA blir såväl över som under vattenytan tg2 45 ° -

-32°)

(

= 0,31

2

Följande tryckfördelnin g erhålls p å väggen.

0
3
5

Vattentrycksintensitet Pw
t/ m2

Jordtrycksintensitet p A
t/m2

Djup under
murkrönet

0

0,31 · 3 · 1,8 = 1,67
0,31 · (5,4 + 2 · 1,1) = 2,36

0
0
2,0

Tryckfördelnin gen anges i fig. 6 :7

3 . 1,67

Aktivt jordtryck P A

= --- - +
2

2 · 2

8 Lindskog

= - 2-

Vattentryck

P

Totaltryck

P 101 = PA

w

2 ( 1,67

+ 2,36)
2

= 6,54 t/m

= 2 t/m

+ Pw

= 8,54 t/m
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Jordtryck mot vinkelstödmur

Den klassiska jordtrycksteorin förutsätter att den stöd
jande väggens yta mot jorden är plan. Den är därför
inte tillämplig för t.ex. en vinkelstödmur. Man erhåller
dock ett i stort sett riktigt värde på jordtrycket mot en
dylik mur, om man beräknar detta mot ett vertikalplan
genom bottenplattans bakkant och förutsätter att ingen
friktion uppträder i denna yta ( fig. 6 :8) .
Beträffande inverkan av jordtryc
ket av jämnt f ärdelad last bakom väggen hänvisas till
tidigare angivna exempel. För linjelast och koncentrerad
last anges vissa överslagsvärden i Byggnadsstyrelsens an
visningar till byggnadsstadgan, BABS 1960.
INVERKAN AV ÖVERLAST.

Kohesionsjordarter
J ordtrycket vid kohesionsjordarter bestäms i princip på
samma sätt som vid friktionsjordarter. I regel försummas
vidhäftningen mellan jord och vägg. Antagandet att
brott sker utefter en plan glidyta är i de flesta fall en
tillåten approximation.
Jordtryck mot vertikal vägg vid horisontal markyta

Beräkningen av aktivt jordtryck kan ske enligt fig. 6 :9.
Jämviktsvillkoren för de på jordkilen verkande krafterna
ger, räknade per längdenhet vinkelrätt mot papperets
plan, vid projiciering i glidytans riktning följande uttryck
på jordtrycksresultanten

P

= Pmax = PA = L

h•

2

+ qh -

· 2 ch för w

=

45°

Jordtryckets intensitet blir på djupet z under markytan

PA = 1 z + q - 2c;

..

2c -

pA = 0 for z = - -

q

'Y
Uttrycket för jordtrycket blir negativt för små värden
på z och q. Eftersom man inte kan förutsätta dragning
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I
Fig. 6: 8. Aktivt jordtryck
mot vinkelstödmur
vid friktionsjord.

Fig. 6: 9. Aktivt jordtryck mot
vertikal vägg vid horisontal
markyta och kohesionsmate rial.
a) De på jordkilen verkande
krafterna.
jordkilens tyngd ( t/m)
W
belastning på jordkilen
Q
(t/m)
total skj uvkraft i glidytan
C
(t/m)
c = lerans skärhållfasthe t
( t/m")
tryckresultante n vinkelrätt
N
mot glidytan ( t/m )
tryckresultante n från väg
P
gen= jordtrycket ( t/m)
glidytans lutning
w
b)

Jordtrycksdiagr am.

Jord t rycksdiogrom
Q

2c

r

z

///.="///.="

q

)'h-2c

b

a

mellan jord och väggyta, brukar man ibland sätta jord
trycket lika med den positiva ytan av jordtrycksdia gram
met (fig. 6:9), dvs.

PA

,yh2

=-+ qh 2

2ch +

(2c -

q) 2

(Såsom framgår av fig.
6:9 är ytan av den ne
gativa delen av jord
trycksdiagram met lika
med

(2c - q)

2
)

2r

Om risk föreligger för att vattenfyllda sprickor kan
uppstå i ytskiktet närmast bakom väggen, bör man vid
beräkning av jordtrycket göra ett tillägg härför.
Passiva jordtrycket beräknas på motsvarande sätt som
det aktiva, med den skillnaden att kohesionskra ften C
har omkastad riktning (fig. 6:10) . Man erhåller följande
uttryck för jordtrycksres ultanten
för w

=

45°

och för jordtrycksint ensiteten på djupet z under mark
ytan

pP =

rz + q + 2c

Om grundvatten
ingen inverkan
läge
dess
har
markytan,
under
ligger
ytan

INVERKAN AV GRUNDVATTEN YTANS LÄGE.
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Q

Il

z

h R.

1//-=///-=///

)'h+2c

q

b)

al

på totala tryckkraften mot väggen, eftersom reduktionen
av jordtrycket under vattenytan är lika stor som vatten
trycket. Om vattenytan ligger över markytan blir totala
trycket lika med summan av jordtrycket, beräknat med
den reducerade volymvikten, och det fulla vattentrycket.

VI LOJORDTRYC K

Jordtrycket mot en orubblig vägg, vilojordtrycket PO ,
kan ej beräknas med hjälp av den klassiska jordtrycks
teorin, eftersom denna förutsätter rörelse hos väggen.
Jordtryckets storlek har bestämts experimentellt.
Vid homogen jord förutsätts vilojordtryckets intensitet
vara proportionell mot det vertikala effektivtrycket på
samma nivå.

Utförda försök tyder på att jordtryckskoefficienten K 0
är en funktion av jordens friktionsvinkel.

K0

= 1-

singi

I anvisningarna till byggnadsstadgan, BABS 1960, före
skrivs att mot en oeftergivlig vägg bör man vid friktions-

106

Fig. 6: 10. Passivt jordtryck
mot vertikal vägg vid horisontal
markyta samt kohesionsmaterial.
a) På jordkilen verkande krafter.
b) J ordtrycksdiagram.

jordarter räkna med ett jordtryck som är 50 % större än
det aktiva. Vid kohesionsjordarter bör man räkna med
en jordtrycksintensitet av storleksordningen 0,8-1,0 yh,
dock bör vilojordtrycket vara minst 1,2 gånger det aktiva.

JORDTRY CK MOT SPONTER

Jordtryckets storlek och fördelning vid sponter blir bl.a.
beroende av på vad sätt sponten är uppstöttad.

,,
Jordt ryck mot spont med fle ra avstyvningar

De flesta sponter som erfordras för gravar och andra
schakter hålls i läge med hammarband och stöttas med
stämp, stämplingar, skruvspänningar etc. efterhand som
schaktningen fortgår.
För beräkning av krafterna i stämpen brukar man
emellanåt vid sponter i sand och ibland även i fast lera
förutsätta en jordtrycksfördelning enligt fig. 6: 11 a. Det
kan nämligen många gånger vara välbetänkt att dimen
sionera de övre stämplingarna något starkare än vad
som skulle ha blivit fallet, om beräkning av det aktiva
jordtrycket enligt den klassiska teorin hade använts. Vid

I I I I
0,2·h
p("~~

Ti /lägg fär ev.
vattentryck e.d.
I

h

h

Fig. 6: 11. Jordtrycksfördelningen
mot sponter. a) Vid friktions
jord eller fast kohesionsjord ( en!.
BABS). ·b) Vid lös kohesionsjord.

'l'/. =///

///=

C

-h-

///

)'h +q - 2c

1,6 ~

b
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friktionsmaterial beräknas P A för ö = 0. För kohesions
jord sätts PA lika med den positiva ytan av jordtrycks
diagrarnmet.
För sponter i lös lera synes man emellertid böra förut
sätta ett triangulärt jordtrycksdiagram på vanligt sätt.
Den negativa delen av diagrammet utesluts dock, och
man räknar med ett trycktillägg på denna del av sponten
för eventuell återfyllning bakom sponten eller för vatten
tryck i sprickor i torrskorpan. För tätspont i vattensjuk
mark kan det vara lämpligt att välja tillägget lika med
vattentrycket ( fig. 6:11 b).
Genom Svenska Teknologföreningens försorg är anvis
ningar och förslag till utformning av sponter för rör
gravar till varierande djup i olika jordarter under ut
arbetande ( 1964) och kommer att publiceras.
Jordtryck mot förankrad spontvägg

Sponten är nedslagen i jord och förankrad på en nivå
(fig. 6:12) . Det gäller att bestämma erforderligt neddriv
ningsdjup för sponten och dragkraften i ankarstaget.
Man förutsätter att rörelsen hos sponten är tillräcklig
för att aktivt och passivt tryck skall utbildas. Neddriv
ningsdjupet bestäms med hjälp av en momentekvation

I

,.,

I

P, /
/
///.=///
/

/
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/Pi

k+i

f},

Fig. 6: 12. Förankrad spont.
Principskiss för jordtrycksbe
räkning.
Momentjämvikt kring A kräver
P 1 l1 = P 2 l2
Härur löses x genom passning,
varefter nedslagningspjupet
beräknas enligt
d= d0 + X
Stagkraften S = P, -P,

kring ankarstagets infästningspunkt och löses enklast ge
nom passning. Därefter erhålles stagkraiten ur villkoret
att summan av horisontalkrafterna skall vara noll.
Ankarplattan skall dimensioneras så, att den förmår
uppta stagkraften. I princip är plattans motstånd lika
med skillnaden mellan det passiva och det aktiva jord
trycket mot plattan. Denna skall placeras så, att den
aktiva zonen bakom sponten och den passiva zonen fram
för ankarplattan ej griper in i varandra (se fig. 6: 12) .

7 · STABILITETSPROBLEM

Detta kapitel behandlar jordens bärighet vid olika typer
av belastning samt stabiliteten hos skärningar, naturliga
slänter och spontschakter. Vid problem av detta slag
söker man i allmänhet bestämma risken för brott i jorden
genom att uppställa en jämviktsekvation över de krafter
eller moment som medverkar till brottet och de som
motverkar detta. En sådan analys kallas stabilitetsbe
räkning. Genom denna bestämmer man även det snitt
eller den yta i jorden, där ansträngningen, skärspän
ningen, på grund av det rådande belastningsfallet är
störst ( farligaste glidytan). Den beräknade skärspän
ningen jämförs med den vid fält- och laboratorieunder
sökningen uppmätta skärhållfastheten. Om den beräkna
de skärspänningen blir lika med eller överskrider skär
hållfastheten, antas den ifrågasatta belastningen komma
att orsaka brott i jorden.

BERÄKNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR
Val av utgångsvärden för beräkningen
Tillförlitligheten av en stabilitetsberäkning beror bl.a. på
i vad mån de från fält- och laboratorieundersökningarna
erhållna resultaten är representativa för det aktuella
terrängavsnittet. Jordlagerföljd och markbeskaffenhet
kan ibland variera såväl i höjd- som sidled även inom
snävt begränsade områden. Likaså kan grundvattenför-
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hållandena växla från en undersökningspunkt till en
annan. En viss spridning i undersökningsresultaten erhålls
också till följd av brister i den utrustning som används
vid grundundersökningen, transportskador på upptagna
jordprov m .m. Man måste därför, innari själva stabili
tetsberäkningen utförs, bedöma vilka värden på skärhåll
fasthet, volymvikt, grundvattentryck m.m. som i det före
liggande fallet kan anses vara representativa.
För terrängavsnitt i kohesionsjord med ej alltför va
rierande beskaffenhet brukar man ofta sammanställa
samtliga skärhållfasthetsvärden i ett diagram t.ex. som
funktion av djupet under markytan. För stabilitetsberäk
ningen väljs sedan en hållfasthetsfördelning som ligger
vid eller något under medelvärdet i sammanställningen.

Glidytans form
Erfarenheten visar att brott i jorden i regel sker utmed
en mer eller mindre krökt yta. Förekommer ett lösare
skikt i jorden kan brottytan följa detta och blir då ofta
nästan plan. Man bör vid stabilitetsberäkningar väl ja
den typ av glidyta .som med hänsyn till jordlagerföljden
är mest trolig. Genom passningsräkning bestämmer man
den utsträckning och belägenhet av glidytan som ger
den största skärspänningen i jorden. Om jorden är något
så när homogen och har en konstant eller en med djupet
Plan glidyta under markytan tämligen rätlinjigt tillväxande hållfast
Fig. 7: I. het, antar man vanligen att glidytan har cirkulärcylind
risk form. Sådana glidytor ger enkla beräkningar och ger
erfarenhetsmässigt ett i stort sett riktigt resultat av kalky
lerna, under det att plana glidytor i detta fall ger resultat
på osäkra sidan, dvs. den beräknade säkerhetsfaktorn är
större än den verkliga.
Man förutsätter vanligen att jordens skärhållfasthet
på grund av kohesion eller friktion är fullt utvecklad
Cirku/ärcylindrisk
längs hela glidytan. I lerterräng reducerar man dock
glidyta
Fig. 7: 2. som regel den uppmätta skärhållfastheten i torrskorpan,
eftersom denna ofta är genomdragen av sprickor. Om
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torrskorpan eJ ar alltför tjock, 1-2 m, förutsätts den
ibland ha samma hållfasthet som närmast underliggande
lera. I vissa fall antas sprickorna vara vattenfyllda, och
då bortses helt från torrskorpans hållfasthet.

Beräkn i ngsmetoder
Skärhållfastheten i marken kan såsom framgår av av
snittet om jordarternas skärhållfasthet ( s. 41-43) uttryc
kas på olika sätt beroende på vilken jordart som före
kommer och vilka dräneringsförhållanden som är rådan
de. Mot varje typ av uttryck för skärhållfastheten svarar
en viss analysmetod för stabilitetsberäkningen.
c-ANALYS. Denna metod används vid stabilitetsberäkning
ar när jorden består av vattenmättad, normalkonsoliderad
eller svagt överkonsoliderad lera och mjäla. Beräkningar
na grundar sig på odränerade förhållanden. Skärhåll
fastheten i-r (se s. 43) bestäms antingen direkt i marken
med hjälp av vingborr eller skruvsond (in situ-bestäm
ning) eller på upptagna jordprover genom konprov eller
tryckprov. Det förutsätts då som regel att ändringarna
i porvattentrycket är desamma vid provningen som un
der brottförhållanden i naturen.
ip-ANALvs. Denna metod används vid stabilitetsberäkning
när jorden utgörs av grus, sand eller mo. Beräkningarna
förutsätter dränerade förhållanden, som i regel råder
dessa genomsläppliga material. Skärhållfastheten
i-r = ,f • tg <p (se s. 42) . Värdet på friktionsvinkeln <p
uppskattas eller kan bestämmas på laboratoriet medelst
exempelvis skärförsök.

r,
li

~

-E

_________

..,_

~
.c::.

:6

~ L----- - - - -~
Eff. normalspänning a'

Fig. 7: 3. -i-r
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c

Eff. normalspänning a'
Fig. 7: 4. rr

För överkonsoliderade leror och mjälor samt för packa
de jordfyllningar erfordras speciella analysmetoder för
stabilitetsbedömningen. Dessa metoder kommer ej att be
handlas i denna bok.

=

= tg

ip

Säke rhetsfaktor
På grund av bristande skärpa i beräknings- och under
sökningsförfarande samt till följd av den variation som
vanligen förekommer i grundförhållandena blir de flesta
geotekniska beräkningar behäftade med en viss grad av
osäkerhet. För att kompensera detta måste man införa
en säkerhetsfaktor i beräkningarna. Vid stabilitetspro
blem definieras säkerhetsfaktorn vanligen såsom förhål
landet mellan jordens skär),.ållfasthet och den för det
aktuella belastningsfallet i anspråk tagna skärspänningen.
Vid c-analys brukar man vid bedömning av plattors
och pålars bärighet för normala belastningsfall eftersträva
en säkerhetsfaktor av storleken 2- 3 och vid jordtrycks
och andra stabilitetsberäkningar en säkerhetsfaktor av
storleken 1,5-2. Vid cp-analys synes man kunna tolerera
en något lägre säkerhetsfaktor, nämligen ungefär tre fjär
dedelar av ovannämnda siffror. Dessutom gäller andra
faktorer för skilda specialfall.
Säkerhetsfaktorn betecknas vanligen med bokstaven F.

BELASTNING PÅ HORISONTELL MARK
Belastningen kan utgöras av jord eller liknande massor,
t.ex. väg- och järnvägsbankar, kolupplag o.d., vilka van
ligen läggs ut direkt på markytan. Den kan även bestå
av byggnader av skilda slag och överförs då till marken
genom grundplattor, plintar etc.
Om marken består av friktionsjord medför en belast
ning av bankfyllning och andra massor sällan något sta
bilitetsproblem, eftersom marken normalt har erforderlig
bärförmåga. Vid kohesionsjord är förhållandena annor
lunda, och man måste som regel utföra en stabilitetsbe
räkning. För den koncentrerade belastningen från plattor
och liknande konstruktioner måste markens bärförmåga
kontrolleras vid såväl friktions- som kohesionsjordarter.
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Bankfyllnader och liknande belastningar på;lera
Vid beräkningarna förutsätts vanligen att belastnings
massorna ej har någon nämnvärd inre sammanhållning.
Last med stor utbredning

Det gäller att bestämma i vilken yta i marken den största
skärspänningen upp träder (farligaste glidytan) samt hur
stor denna spänning är. J orden förutsätts vara homogen,
och glidytan antas ha cirkulärcylindrisk form. I ett tvär
snitt genom jorden ser man då glidytan som en cirkel
båge (fig. 7:5 ).
Beräkningarna utförs för en skiva av den av glidytan
utskurna jordvolymen. Skivans tjocklek, vinkelrätt mot
papperets plan, förutsätts vara en längdenhet. Resultan
ten av belastningen på skivan har storleken Q och verkar
på avståndet a-d från glidytans rotationscentrum. Cir
kelbågens längd är 2 aR. Om skjuvspänningen (skär
spänningen ) i glidytan är i:, blir sjuvkraften 2 aR,:.
För att systemet skall vara i jämvikt fordras att det mot
hållande momentet med avseende på glidytans rotations
centrurn, skjuvkraften gånger dess hävarm, skall vara
lika med det stjälpande momentet, som är lastresultanten
gånger dess hävarm.
Följande uttryck erhålls:

2aR

i: •

R = Q (a-d)

,:=Qa-d_!_
2R2 a
Men R=-a
sin a
a - d sin2 a
·o =Q.- - · - .
2a 2
a

·

Ur ovanstående uttryck kan man beräkna det sökta maxi
mivärdet på 't". Man finner därvid att 't" når sitt maximum
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Fig. 7: 5. Last med stor utbred
ning på horisontal, homogen
lermark.

för a = 2 d och a = 66,8° . Efter insättning av dessa
värden i uttrycket för -. erhålls

,,: =

0,181 Q.

2d

Vid jämnt fördelad last blir Q.

2d

-.=

0,181 q eller q

=

= q, varför

5,5,;

C

qtill =

där c
F

.6/H~I//

Fig. 7: 6.

5,5 -.till

=

5,5

F

= lerans odränerade skärhållfasthet, t/m2
= säkerhetsfaktorn

Eftersom a = 2· d ligger i detta fall glidytans rotations
centrum på vertikalen genom belastningens kant. I samt
liga glidytor på denna vertikal med öppningsvinkeln
133,6° råder samma skärspänning (fig 7 :6) .
Ovanstående ekvation för sambandet mellan belastning
och skärspänning gäller under förutsättning att djupet
till fast botten D överstiger 1,32 d (jfr fig. 7 :5). Vid
mindre djup får glidytan en av fasta bottnen påtvingad
utformning. Om man antar att glidytan fortfarande har
cirkulärcylindrisk form, kan man beräkna skärspänningen
enligt uppgjorda diagram ( fig. 7: 7).
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¾ f(fJ-J

Diagrammet gäller vid D

t

T= .Q.. t(.!f...)

0,66·2D

2D

D

2,00 0,050

1,50 0,000 ._.._ _.....,1._ _ _ _ _.....,1._ _ _ _ ___,,_ _ _ __
0,758

1,0

1,5

2,0

__.c..__ _ _ _ _.__

__._ _ _ _ _

2,5

3,0

3,5
d

o

Last m e d begränsad utbredning

Vid last med begränsad utbredning kan man vid cirku
lärcylindrisk glidyta räkna med att skjuvspänningar ver
kar förutom i cylinderns mantelyta även i dess ändytor
(se fig. 7 :8) . Den tidigare angivna formeln för jämnt
fördelad last ,: = 0,18lq modifieras genom ändytornas
inverkan till
0, 181

,: = - - - - - -q

+

B
0,2 · L

Fig. 7: 7. Bestämning av skjuv
spänningen i farligaste glidytan
och dennas läge vid litet djup
till fast botten.
Anvisningar: Glidytan antas
skära markytan i punkten A.
Beräkna d/D. Utgå från detta
värde på diagrammets horison
tala axel och uppsök motsva
rande värden på a, a/D och
f ( d/D) på respektive kurvor.
(Enligt B. Jakobson och
S. Odenstad.)

8

1///_-///

llG

Fig. 7: 8. Rektangulär lastyta
på horisontal, homogen lermark.
(Enligt BYGG.)

Formeln gäller endast för B/L < 1
För en kvadratisk lastyta, där B/L= 1, blir T=0,151 q,
vilket kan jämföras med ,=0,18lq för en långsträckt
lastyta.
Beräkningsexempel
I. Bestäm skärspänningen i marken för en 2,5 m hög vägbank,
som utläggs på horisontell lermark med stor mäktighet. Banken
påverkas av en trafiklast som beräknas motsvara en jämnt
fördelad belastning av 1,0 t/m2. Fyllningens volymvikt är
1,9 t/m3 •
q

=

1,0 + 2,5 · 1,9 = 5,75 t/m 2
0,181 q = 0,181 · 5,75 = 1,04 t/m2

=

2. Hur hög vägbank kan utläggas på lermark med en konstant
skärhållfasthet av 2,0 t/m2 • Djupet till fast botten är stort.
Vägbanken påverkas av en trafiklast av 1,0 t/m 2 och fylln ingens
volymvikt är 1,9 t/m3 . Säkerhetsfaktorn skall vara 1,5.
Tillåten skärspänning:
C
2,0
Ttill = p= J5t/ m';qtill = 5,5Ttill

'
Tillåten bankhöjd:
2
5 5 · '0 '
1,5

h 1ill = - - - -1,9

1

= 3,3m

Grundplattor
I begreppet grundplattor innefattas sådana konstruktio
ner som plattor, plintar, sulor och fundament.
En plattas bärförmåga är bl.a. beroende av plattans
storlek, form och djup under markytan, belastningens
riktning och grundvattenytans läge. I princip bestäms
bärförmågan genom stabilitetsanalys, men denna analys
ersätts vid praktiska beräkningar ofta av formler, vilka
härletts med utgångspunkt från glidyte- och plasticitets
betraktelser.
Nedan återges utdrag ur de bestämmelser rörande till117

låten grundpåkänning vid plattgrundläggning som gäller
enligt 1960 års anvisningar till byggnadsstadgan (BABS
1960) .
Tillåten grundpåkänning vid centrisk belastning

KoHESIONSJORDARTER. Vid grundläggning på lera och
mjäla tillämpas följande medeltryckpåkänning am:

D/B < 2,5:

am = 1,7 ( I + 0,2 ~) ( 1 + 0,2 ~) ,,;r+ yD kg/cm2
D/B>2,5:

am = 2,5 ( 1 + 0,2 :) ,,;r + rD kg/ cm 2
där D = grundplattans djup under lägsta intilliggande
markyta i cm
B = grundplattans bredd i cm
L = grundplattans längd i cm
r ( = c) = jordartens skärhållfasthet i kg/cm2, be
stämd enligt tillförlitlig metod
y = jordartens volymvikt i kg/cm3
FRIKTIONSJORDARTER. Vid grundläggning på grus, sand
och mo tillämpas följande medeltryckpåkänning a m :
a

m

=

B • N (1 -

~) kg/cm2, dock högst
~

amax

m

kg/cm2

= grundplattans bredd i m
L = grundplattans längd i m
B

N
amax

m

=

koefficient i kg/cm2 • m enligt tabell 7 :I

= maximal medeltryckspåkänning i kg/cm2 enligt tabell 7 :I.
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TABELL

7 :I. Koefficienten N ( vid olika värden på D) och
N

H')

J ordart

m
Grus
(Storleken hos huvudparten korn 20-2 mm)

///=///=///=
- - - - - - - - - - --

--

Fig. 7: 9. Principskiss för grund
läggning medelst platta i frik
tionsjord.

kg/cm' . m
max
---"'"--='"'-,----- o- m
D •)
1 m >-2 m kg/cm•
0 m

0
::::: 2 B

1,7
2,7

2,5
4,0

2,9
4,7

6,0

Sand
(Storlek hos
huvudparten
korn
2-0,2 mm)

Fast
lagrad

0
>- 2 B

1,3
2,0

1,9
3,0

2,2
3,5

5,0

Löst
lagrad

0
:::::2B

0,8
1,2

1,1
1,8

1,3
2,1

3,0

Mo
( Storlek hos
huvudparten
korn
0,2-0,02 mm)

Fast
lagrad

0
>-2B

1,0
1,6

1,5
2,4

1,7
2,8

4,0

Löst
lagrad

0

0,4
0,7

0,6
1,0

0,8
1,2

2,0

>-2B

1) H betecknar högsta grundvattenytans djup under grundplat
tans undersida ( se fig. 7: 9). När högsta grundvattenytan ligger
högre än grundplattans undersida, räknas med H =0 m. För vär
den på H mellan O m och 2 B m interpoleras rätlinjigt.
2) D betecknar grundplattans djup under lägsta intilliggande
markyta (se fig. 7: 9). För värden på D mellan O och 1 m, resp.
mellan 1 och 2 m, interpoleras rätlinjigt.

T illåten grundpåkänning vid e xcentrisk belastning

Vid excentrisk belastning antas tillåten last P på grund
platta vara

Fig. 7 : 10. Verksam lastyta
vid excentrisk belastning.
b
9 Lindskog
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am bestäms såsom vid centrisk belastning med undantag
för att b och l ( se fig. 7 :10) insätts i formlerna i stället
för B och L.
TILLÅTEN GRUNDPÅKÄNNING VID BROBYGGNAD

I Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens föreskrifter och an
visningar för brobyggnad, Bronormer 1961, anges följan
de tillåtna maximala grundpåkänningar på friktionsma
terial:
Hård, packad morän
Grus
Sand
Mo

5,0 kg/cm2
4,5 kg/cm2
3,5 kg/cm2
2,5 kg/cm2

Vid grundläggning på kohesionsjordarter bestäms till
låten grundpåkänning med ledning av vid geoteknisk un
dersökning erhållna resultat.

STABILITET HOS SKÄRNINGAR
OCH NATURLIGA SLÄNTER

Skärningar och slänter i kohesionsjord
Vid beräkning av stabiliteten hos en slänt i kohesionsjord
brukar man vanligen förutsätta, att en eventuell ut
glidning av slänten sker utefter en cirkulärcylindrisk glid
yta enligt fig. 7:11. Beräkningarna utförs för en skiva av
den utglidande jordkilen med tjockleken en längdenhet
(vinkelrätt mot papperets plan) .
För jämvikt fordras att det mothållande momentet av
skärspänningarna längs glidytan är lika med det stjäl
pande momentet av den utglidande jordkilens egen
tyngd. En momentekvation kring rotationscentrum O ger:
Wx-1:l R
Wx

-.=lR
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=

0

Fig. 7: 11. Stabilitetsberäkning
av slänt medelst cirkulärcylind
risk glidyta. Principskiss.
.:=///..=

Genom att beräkna ett antal glidytor med olika rota
tionscentrum passar man sig fram till den farligaste glid
ytan, dvs. den glidyta som ger den största skärspänningen
i jorden.
Säkerhetsfaktorn F erhålles ur uttrycket

där -n = c är jordens odränerade skärhållfasthet och
-. är den beräknade skärspänningen.
I fig. 7:12 och 7:13 a och b visas exempel på denna be-

Fig. 7: 12. Stabilitetsberäkning
enligt passningsförfarandet. Väg
bank utfylld på starkt sidolutan
de mark.
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1,23,,- ...,
I
\

1,25

1,20 1.1.S
•

I •
F=1,20

y'

a

Fig. 7 : 13. Stabilitetsberäkning
enligt passningsförfarandet. Väg
bank utmed vattendrag.
a) Med stort djup till fast
botten.

F=l,93

b) Med litet djup till fast
botten.

y'
Fast botten

,{
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Fig. 7 : 14·

räkningsmetod använd på några vanliga stabilitetspro
blem.
Fig. 7: 12 visar en vägbank utfylld på starkt sidolutande
mark. Den farligaste glidytan, som inritats i figuren, har
beräknats genom prövning av ett stort antal glidytor
Rotationscentrum till glidytor med samma säkerhetsfak
tor ligger på kurvor som normalt har formen av ellipser
med största huvudaxeln ungefär vinkelrätt mot slänt
ytan.
Fig. 7: 13 a visar en vägbank som utfylls parallellt med
en åfåra. Den farligaste glidytan, som är inritad på fi
guren, går djupt och antas ej påverkad av fasta bottnen.
Fig. 7: 13 b illustrerar hur fasta bottnens belägenhet på
verkar stabiliteten i sektionen enligt fig. 7:13 a.
Om slänten är plan och terrängen ovanför släntkrönet
och utanför släntfoten är horisontal ( fig. 7:14), kan be
räkningarna ske med hjälp av diagram, och man slipper
det tidsödande arbetet att genom passning bestämma den
farligaste glidytan [15].
Vid en dylik slänt går den farligaste glidytan genom
släntfoten vid släntlutningar större än 53°. Om slänten
är vertikal, blir skärspänningen i slänten
i-=

0,26 y H

där H = släntens höjd, m
y = jordens volymvikt, t/m3
Tillåten slänthöjd:
Ttill

H .11 = 3,83 Il

där -. .11
Il

r

.

=~
= tillåten skärspänning
F

Om slänten lutar mindre än 53° och djupet till fast
botten är stort, skär farligaste glidytan upp utanför
släntfoten, och skärspänningen i marken blir
-r=0,181 y H
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Vid branta lerslänter uppstår dragspänningar i slän
tens övre del, och det föreligger viss risk för att sprickor
skall uppstå i marken ovanför släntkrönet. Härigenom
försämras släntens stabilitet. Vid vertikal slänt som skall
stå oskyddad så länge, att man beräknar att sprickor
kan utbildas, brukar man sätta tillåten slänthöjd

H.

1,11

=

2 67 -,;till

r

,

Om sprickorna är vattenfyllda sätts

H

=2•1;11

y

till

Beräkningsexempel
Hur djupt kan man schakta i en horisontal lerterräng där leran
har skärhållfastheten 2 t/m 2 och volymvikten 1,5 t/m 3 ? Djupet
till fast botten är stort, och erforderlig säkerhet antas vara 1,5.
Ingen överlast p å markytan. a) Med vertikal slänt. b) Med
släntlutningcn 1: 1,5.

Lösning:
a) Om man bortser från sprickrisken blir
Ttill

H 1;u

=

T till

=-

3,83y
2,0

1,5

=

1,3 t/m2

3,83 · 1,3

Htill

= ----

3,3 m

1,5

Om hänsyn tas till risken för sprickbildning blir
Htill

=

2,67 · 1,3

-

1,5

= 2,3

m

eller om sprickorna är vattenfyllda

2 . 1,3

H1;11 = ~ =

1, 7 m

b) Utan sprickor blir
5,5. T till
Him = - --

'Y
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5,5 . 1,3
1,5

4, 7 m

Skärningar och slänter i friktionsjord
Säkerheten mot utglidning erhålls för en enkel slänt
friktionsjord enligt formeln
F

där cp
f3

=

=
=

tg cp
tg /3
jordens friktionsvinkel
släntens lutningsvinkel

=

Av uttrycket framgår att säkerhetsfaktorn F
I när
släntlutningen motsvarar jordens friktionsvinkel. Detta
gäller för torr jord. Lutningen sägs då motsvara ras
vinkeln. En naturfuktig slänt i friktionsjord kan, åtmin
stone för en kort tid, ofta stå i ännu brantare lutning,
beroende på att jorden kan ha en viss skenbar kohesion,
orsakad av kapillära krafter. D etta är förhållandet spe
ciellt vid de finkornigaste materialen. Ett exempel på
sådana slänter är de norrländska niporna, vilka ibland
kan stå nästan ver tikala till stor höjd. Om en sådan slänt
blir vattenmättad, försvinner de kapillära krafterna och
därmed den av dessa orsakade extra skärhållfastheten,
varvid slänten rasar ut i en flackare lutning .
En grundvattenström i riktning mot eller parallell med
slänten försämrar stabiliteten. Om grundvattenström
ningen är parallell med släntytan gäller
F= _y_'_. tg cp
y'
1 tg /J

+

där y' är jordmaterialets volymvikt under vatten.
För specialfallet y' = 1 t/m3 erhålls
F=.!_tgcp

2 tg fJ
Denna slänt är således stabil i en lutning som motsvarar
halva lutningen vid ras i torrt material.
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STABILITET HOS SPONTSCHAKTER
Vid beräkning av spontschakter gäller det att dels di
mensionera spontväggen och avstyvningarna, så att dessa
kan ta upp jordtrycket under varje skede av urgrävning
en, dels att kontrollera att urgrävningsdjupet inte blir
så stort att markgenombrott uppstår till följd av botten
upptryckning innne i schaktet.
Beträffande jordtrycksberäkningen hänvisas till ka1;>itel
6, Jordtryck.

Spontschakter i kohesionsjord
Allteftersom urgrävningen går mot större djup, ökar
skärspänningen i leran. Vid ett visst bestämt schaktdjup
kommer skärspänningen att vara lika med lerans skär
hållfasthet. Gräver man djupare inträffar brott, och
schaktbottnen pressas upp samtidigt som terrängen utan
för sjunker (fig. 7:15). Det är hållfastheten hos leran
invid och närmast under schaktbottnen som är avgörande
för hur djupt man kan schakta.
För en smal schaktgrop som hålles läns under gräv
ningen kan säkerheten mot bottenupptryckning beräknas
ur följande formel:

F=

N .
C

rD

C

+q

där N c = dimensionslös stabilitetsfaktor, som erhålles
ur diagrammet i fig. 7:16.
y = lerans volymvikt
D = schaktdjup
q = belastning på omgivande markplan
c = lerans skärhållfasthet
För en bred spontgrav beräknas tillåtet schaktdjup
med hjälp av glidytekalkyler.
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Fig. 7: 16. Diagram för beräkning
av säkerheten mot bottenupp
tryckning i en avsyvad spont
schakt i lera.
Nc · c

F=

?'D + q

( Enligt [4] )

q

I/

5

f

Om beräkningarna visar att schakten in te kan nedföras
till avsett djup med tillfredsställande säkerhet mot mark
genombrott vid normalt arbetsutförande, bör man un
dersöka om något av följande förfaranden kan användas.
l. Sponten slås ned under schaktbottnen, alternativt till
fast botten.
2. Schaktningen utförs under vatten.
3. Schaktningen u tförs på mindre ytor åt gången.

Spontschakter i friktionsjord

.IITM'IKI I.W

~ IU .E H/i!!!! l//i!:lll ,=t//

Ill====flI

Fig. 7 : 17.

Vid spontschakter i friktionsjord där sponten på erfor
derligt sätt avstyvats brukar vanligen inga skärspännings
brott uppstå i schaktbottnen. De svårigheter som uppstår
vid dylika arbeten orsakas oftast av vattenuppströmning
en i schaktbottnen. Om vattenströmmen är tillräckligt
kraftig, förmår den lyfta jorden i schaktbottnen och
orsaka ett s.k. hydrauliskt grundbrott (fig. 7:17) .
Säkerheten mot grundbrott ökas, om den hydrauliska
tryckgradienten hos vattnet minskas. Detta kan ske an
tingen genom att strömningsvägen förlängs eller genom
att totala tryckfallet minskas. Den förstnämnda effekten
uppnår m an genom att slå ner sponten till större djup.
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Som en grov regel gäller att man om möjligt bör slå ner
sponten lika djupt under schaktbottnen som denna lig
ger under grundvattenytan. Tryckfallet kan man minska
genom att utföra schaktningen under vatten. Man kan
även temporärt sänka den yttre grundvattenytan genom
pumpning i s.k. filterbrunnar eller filterrör. Denna me
tod har under senare år funnit allt större användning.
Grundvattenströmmens eroderande verkan kan under
vissa förhållanden motverkas genom att schaktbottnen,
när den nedförts till avsedd nivå, täcks med ett s.k. fil
ter, efterhand som den frilägges. Filtret utformas så att
det släpper igenom vattnet men förhindrar borttransport
av underliggande jord. Se även kap. 9, Erosion.

Rolf Brink-Månsson

8 • FÖRSTÄRKN I NGSÅTGÄRDE R

Trafikens snabba utveckling under de senaste å rtiondena
har bl.a. fört med sig krav på större kurvradier och mind
re lutningar hos vägarna. Man har därvid ofta tvingats
att lägga vägarna på sämre mark än vad som tidigare
varit nödvändigt. Den alltmer ökande byggnadsverksam
heten i tätorterna har likaså medfört att man måste ta
i anspråk tomtmark med mindre god bärighet. Det har
därför varit angeläget att förstärkningsmetoder utvecklats,
som till rimliga kostnader kunnat möjliggöra utförandet
av de skilda byggnadsprojekten.
Innan man planerar en grundförstärkning bör man
givetvis undersöka om man genom en ändrad konstruk
tion kan ge det aktuella byggnadsverket en för de rådan
de grundförhållandena mera lämpad utformning. ~n
vägbank kan t.ex. sänkas i erforderlig grad eller utfyllas
med lätt fyllningsmaterial, såsom koksaska eller slagg.
En byggnad kan göras mindre känslig för sättningar,
nedschaktas för reduktion av lastökningen i marken, se
parata plattor kan utbytas mot hel bottenplatta osv.
V~d val av förstärkningsmetod bör kostnaderna för de
olika alternativen ägnas vederbörlig uppmärksamhet. Fig.
8:1 visar ett exempel på kostnadsjämförelse mellan olika
förstärkningsmetoder vid vägbyggnad på lös mark. Bland
andra förhållanden som man bör beakta kan nämnas
möjlighet till framtida justering av sättningar, tillgång
till erforderligt utrymme för den ifrågakommande för
stärkningsåtgärden samt grundläggningen hos närliggan
de byggnader.
Nedan behandlas följande förstärkningsåtgärder: fyll
ning till fast botten, tryckbankar, pålning och vertikal129

,g, Kr
,.. 6000

E

Fullständig

urgrävning~

~ 5000

P8Lning + betongplatta

Cl..

-g

4000

~ii~
o·
i>(J O ~Nedpressning

E

'u'u'u~~'u'u~{u'v§$,

~ 3000

o<>~~?

~

2000

0
O ,:,,,111111\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

-'\<;:}oo
11111111~
n.a::P~ 11111111111111
Vertika I dränering

0 0 0~"1f1\HI\\\ 11111

1000
0

""

5

10

15
20m
Djup till fast botten

dränering. Dessutom omnämns summariskt några spe
ciella, ej fullt lika vanliga metoder, såsom injektering,
frysning, elektroosmos m.m.

OLIKA FÖRSTÄRKN I NGSM ETODER

Fyllning till fast botten
Denna metod, som är vanlig vid vägbyggnad och undan
tagsvis även förekommer vid husbyggnad, innebär att
man ersätter de lösa jordlagren med fyllning av friktions
jord. Härvid kan man antingen pressa ner fyllningen
genom de lösa lagren eller gräva undan dessa innan
fyllningen utläggs. Alternativt kan båda metoderna kom
bineras vid stort dj up till fast botten, så att m an gräver
bort de övre lösa lagren och pressar ner fyllningen ge
nom de undre.
Frllning till fast botten efter fullständig urgrävning av
de lösa jord lagren

Denna metod brukar användas vid lös lera, dy, gyttja
eller torv med en m äktighet av som regel upp till 3,5- 4
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Fig. 8: I. Kostnadsjämförelse
mellan olika förstärkningsmetoder
för vägar vid varierande djup till
fast botten. (Enligt B. Lövhagen
och B. Bogren, 1960.)

m, högst 4-6 m. I undantagsfall kan urgrävning tänkas
utföras vid ännu större djup, men då blir det fråga om
speciellt arbetsförfarande.
För att säkerställa schaktslänternas stabilitet måste man
ibland vidta någon av följande åtgärder.
1. Återfyllningen sker successivt, efterhand som urgräv
ningen blir klar, så att schaktet står öppet endast på
en kort sträcka åt gången.
2. Schaktet vattenfylls.
3. Släntkrönen avschaktas.
Man bör dessutom se till, att urgrävningsmassorna ej
läggs upp så nära schaktgropen, att stabiliteten hos
schaktslänten äventyras.
Urgrävningsbredden bör inte vara för liten. Gräver
man med branta slänter och snålt tilltagen schaktbredd,
kan jordtrycket från fyllningen mot den lösa jorden ge
upphov till markrörelser, som kan medföra sättningar i
vägkanterna ( se fig. 8 :2 a) . Vid normala fall utformas
urgrävningen enligt fig. 8 :2 b. Dock bör man vid mycket

.f I//= Il/=///= /Il=
I

=Il/.= /Il.= Il/.= /Il ( :

I
Fig. 8: 2. Fyllning till fast bot
ten efter fullständig utgrävning.
a) Otillräcklig utgrävningsbredd.
Den streckade linjen anger
tänkbar deformation av
vägkroppen.

Lös m ark
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b) Lämplig utgrävningsbredd
enligt praxis vid' Väg- och
Vattenbyggnadsverket.
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Bottenbredd vid lösare mark
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lös mark eller vid höga bankar kontrollera att stabilitet~
villkoren uppfylls.
Aterfyllning smaterialet bör bestå av friktionsjord , så
som grus, sand, mager morän, eller sprängsten. Den bör
läggas ut med 0,5- 1 m överhöjning, som får kvarligga
tills sättningarna i banken avstannat.

Fyllning till fast botten renom nedpressning

Vid lös mark av stor mäktighet kan det vara ekonomiskt
att pressa ned vägbanken till fastare bottenlager. För
utsättningen för att denna metod skall kunna användas
är att jordens skärhållfasth et är låg och inte ökar alltför
snabbt mot djupet. Vanligen brukar man schakta bort
eventuellt vegetationstä cke åtminstone i vägmitt, innan
bankfyllning en utlägges.
Nedpressnin gen kan utföras på två principiellt olika
sätt.
1. Fyllningen utläggs först längs vägmitt i en sträng som
är så hög och smal som möjligt, så att de lösa jord
lagren effektivt pressas undan. Strängen påfylls tills
en överhöjning av 1- 3 meter erhålls, och breddas
samtidigt successivt till avsedd bankbredd. Överhöj
ningen upprätthålls så länge sättningarna fortgår. Me
toden torde främst lämpa sig för relativt smala bank
fyllnader.
2. Fyllningen utläggs medelst ändtipp enligt fig. 8: 3. I
plan utformas tippen som en kil, för att de lösa jord
massorna lättare skall trängas åt sidan. Banken bör
utläggas med en överhöjning av 1- 3 meter, vilken
upprätthålls tills sättningarna avstannat.

Vid båda nedpressning smetoderna bör man eftersträva
att använda så tungt fyllningsmat erial som möjligt.
Sprängsten är att föredra, men även grus, sand eller
mager morän kan användas.
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Fyllningen (med överhöjning,
normalt minst ca 1.0 m tjock;
utlägges med ändtipp. I plan
sett utformas tippen såsom
en ki I, så att de lösa jord
massorna tvingas åt sidorna
Upptryckta jordmassor
Längdsektion
Upptryckta jordmassor
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Fig. 8: 3. Fyllning till fast bot
ten genom nedpressning enligt
ändtippsförfarandet. (Skiss av
L. Cadling.)

(j)
Q)
Q)

Överhöjningen göres större
Upptryckta jordmassor avlägsnas

framför kilen

Sprängning utföres framför kilen (samtidig initiering
av flera laddningar placerade längsmed kilens kant)

I allmänhet torde man få räkna med att fyllningsmas
sorna inte kan pressas ända ner till fast botten. I de
flesta fall kommer ett skikt av det lösa jordmaterialet
att stanna kvar under fyllningen. Man kan därför vänta
vissa små framtida sättningar i vägen till följd av kom
pression av detta skikt. Om man vill förhindra sådana
sättningar, kan man genom sprängning tvinga de kvar
varande kompressibla jordskikten åt sidan. Detta för133

farande är vanligt i utlandet, där särskilda sprängnings
förfaranden utvecklats för detta ändamål. Även i Sverige
har metoden använts [ 11].
När de fasta bottenlagren lutar starkt, bör nedpress
ningsmetoden användas med försiktighet, så att fyllnings
massorna inte glider ut i sidled. Om djupet till fast
botten inte är alltför stort, bör man i stället söka gräva
bort de lösa jordlagren innan fyllningen utlägges (jfr s.
130 ) .

Tryckbankar
Vid vägbankar och andra uppfyllnader kan erforderlig
stabilitet ofta erhållas genom att man lägger en stöd
fyllning, en s.k. tryckbank, utanför dessa. Om jorden
har en med djupet under markytan tilltagande skärhåll
fasthet, brukar man utfylla tryckbanken med en i sidled
lutande överyta (fig. 8 :4 a). Om ingen nämnvärd håll
fasthetsökning med djupet förekommer, bör överytan
vara horisontal (fig. 8:4 b ) .
Tryckbankens erforderliga bredd och tjocklek kan be
stämmas genom glidyteberäkningar. För olika typfall

a

.,,

/

Fig. 8: 4. Förstärkning medelst
tryckbank.
a) Med lutande överyta.
b) Med horisontal överyta.

Vägbank

b

Tryckbank

.,, .,,
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Vägbank

.... .....

finns emellertid dimensioneringsdiagram upprättade,
[6] och [ 10] .
Det bör framhållas, att i de fall där jordens hållfasthet
inte ökar med djupet under markytan, är förstärkning
medelst en enkel tryckbank enligt fig. 8 :4 b möjlig en
dast för en fyllningshöjd som är högst dubbelt så stor som
den utan förstärkning tillåtna. Vid större bankhöjd måste
dubbla tryckbankar utläggas. I sådant fall blir åtgången
av fyllningsmassor och kraven på utrymmen ofta så stora
att andra förstärkningsåtgärder blir billigare.
Tryckbanken förhindrar ej konsolideringssättningar
under den fyllning, t.ex. vägbank, för vilken den utlagts
som stöd. Tvärtom får man räkna med att tryckbanken
ökar sättningen något, därigenom att den till följd av
tryckutbredningen belastar jorden även under vägbanken.

Pålning

För att nedföra en belastning på markytan till fastare
jordlager på större djup eller till fast botten använder
man ofta grundförstärkning med pålar. Dessa kan vara
av trä, betong eller stål. Med hänsyn till sitt verknings
sätt indelas de i stödpålar och svävande pålar.
Stödpålarna slås till fast botten. Belastningen på pålen
överförs huvudsakligen genom pålspetsen till det fasta
bottenlagret. Pålens bärförmåga bestäms av pålmateria
lets hållfasthet och jordens beskaffenhet vid pålspetsen.
Svävande pålar överför belastningen till den omgivan
de jorden huvudsakligen genom friktion eller kohesion
i pålens mantelyta. Pålbärigheten bestäms av friktionens
respektive kohesionens storlek, dvs. jordens skärhållfast
het.

Konstruktionspål ni ng

Med konstruktionspålning avses här pålning för konst
byggnader såsom broar, husbyggnader o.d. För utform
ningen av dylik pålning gäller bestämmelser som fastJO Lindskog
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ställts av Byggnadsstyrelsen i BABS 1960 och av Väg
och vattenbyggnadsstyrelsen i Bronormer 1961. Dessa
bestämmelser omfattar bl.a. pålarnas beskaffenhet, till
låtna pållaster, utformning av pålgrupper samt pålslag
ning.
Bankpåln i ng

För att förbättra stabiliteten och förhindra sättningar
hos jordfyllningar på lös mark kan man låta dessa upp
bäras av pålar. Denna metod är jämförelsevis vanlig för
tillfartsbankar intill broar och viadukter, där bankhöjden
ofta är relativt stor och man vill undvika rörelser i
marken, som kan skada konstruktionerna.
För att underlätta lastöverföringen till pålarna brukar
man förse pålhuvudena med en tryckfördelande platta
av betong. Plattorna är vanligen kvadratiska, och kant
längden är ungefär lika med halva pålavståndet. Vid
låga bankar ( 1-2 m höjd ) bör dock kantlängden vara
något större, ca 2/3 av pålavståndet, medan den vid höga
bankar (högre än 5 m ) kan vara något mindre, ca 0,4
ggr pålavståndet.
För att förbättra pålarnas stabiliserande effekt brukar
man slå dem i en viss lutning. Vid en vägbank, där en
eventuell utglidning sker i sidled, slås pålarna vanligen
i lutningen 4: 1 i vägens tvärled, så att pålhuvudet kom
mer närmast vägmitten ( fig. 8 :5 ) . Intill landfästen, där
utglidningen kan väntas ske snett framåt mot bron ( eller
viadukten), brukar pålarna lutas 4: 1 i ett vertikalplan
som bi ldar 45° vinkel med väglinjen, så att pålhuvudet
kommer närmast vägmitten och längre från landfästet
än pålspetsen.
Erforderligt inbördes avstånd mellan pålarna bestäms
av dessas bärighet och lastens storlek. Vanligen väljer
man påldimensionen så, att erforderligt pålavstånd blir
1-2 m.
Pålarna kapas, då de är utförda av trä, i nivå med
grundvattenytan. Träpålar som står i vattenmättad, ej
söndersprucken lera, kan kapas högre upp, dock högst
så att pålplattans överkant ligger i markytan.
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Fig. 8: 5. Förstärkning medelst
pålar under vägbank.
Principskiss.
Fast botten

Vid bankpålning kan pålbärigheten för friktions- och
stödpålar med tillräckligt stor noggrannhet bestämmas
enligt pålslagningsformel, varvid vanligen säkerhetsfak
torn 2 brukar tillämpas. I Sverige används vanligen den
formel som anges i Bronormerna.
För kohesionspålar kan bärigheten beräknas ur formeln

P=a-c-M
där P = pålens brottlast, t
a = dimensionslös koefficient, varierande mellan
0,5 och 1, beroende på pålform och jord
material
c = jordens skärhållfasthet, t/m2
M = pålens mantelyta, m2
Spetsmotståndet har härvid försummats. Tillåten pål
last sätts vanligen lika med halva den enligt ovan beräk
nade brottlasten.
Pålning i slänter

Pålning kan även användas till att förbättra stabiliteten
i lerslänter. Pålarna nedslås vanligen ovanför släntkrönet,
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R

J.

J.

Fig. 8: 6. Förstärkning av slänt
medelst pålning. Principskiss.

J.
Fast botten

i vissa fall även i själva slänten (se fig. 8:6) . Genom
lerans vidhäftning på pålarna nedförs en del av tyngden
av den jordmassa, som påverkar släntstabiliteten, till
djupare markskikt eller fast botten, och ansträngningen
i slänten minskas. Om säkerheten mot utglidning av slän
ten är mycket låg, kan emellertid pålningsarbetet tem
porärt innebära vissa risker, eftersom skakningarna och
trängningen som därunder uppstår i jorden i ogynnsamt
fall kan orsaka ett markbrott.
Pliggpålning

Vid pålning i friktionsjord sammanpackas i regel denna,
så att neddrivningsarbetet för de sista pålarna i en grupp
blir betydligt större än för de första. Detta förhållande
kan man utnyttja genom s.k. pliggpålning, vilket innebär,
att man genom att slå ner ett stort antal korta, (max.
8-10 m långa) ibland koniska pålar, sammanpackar löst
lagrad friktionsjord till en för grundläggningsändamål
erforderlig packningsgrad.
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Vibroflotat ion

Bärigheten hos friktionsjord kan även förbättras genom
vibrering. I utlandet, speciellt i Tyskland och USA, har
man för detta ändamål utexperimen terat ett förfarande
som benämns vibroflotation . Jorden packas härvid med
stora vibratorer, som genom vattenspolni ng nedförs till
önskat djup i marken.

Verti kaldränering

Lös mark

Sanddr än
I.

I.

I.

I.

I.

I.

Fig. 8: 7. Vattenutpress ning ur
vertikaldräner ad mark.
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F ig. 8: 8. Sättningsförlo pp:
utan åtgärder
med dräner
med dräner och överlast
under lång tid
O D E: med dräner och temporär
överlast.
(Enligt (5])

OA:
0 B:
OC:

De sättningar som uppstår när t.ex. en vägban'k eller
en uppfyllning för ett flygfält utläggs på lera eller andra
kompressibla jordarter, kan ibland vålla stora olägen
heter. Det är i regel dyrbart att vidta åtgärder som
förhindrar sättningarna . Däremot kan man till rimlig
kostnad genom att anordna s.k. vertikaldrän ering på
skynda sättningsförloppet, så att detta hinner slutföras
redan under byggnadstiden. Sättningarna kan därför
kompenseras innan beläggningen utförs.
Vertikaldrän eringen innebär att man, genom att an
bringa ett system tätt ställda vertikala dräner av genom
släppligt material i jorden, underlättar utpressninge n av
det vatten som i samband med sättningen avgår ur denna.
Vattnet behöver då, såsom fig. 8:7 visar, vandra endast
en kort sträcka i den täta leran, nämligen horisontalt
fram till närmaste drän. Därefter förflyttar det sig utan
nämnvärt motstånd vertikalt upp genom dränen till den
ursprungliga markytan, där det rinner åt sidan i bank
fyllningens undre skikt, som bör vara av genomsläppligt
material.
Dränerna utgörs vanligen av sandpelare med diame
tern 16 cm. Även dräner av papp har använts. Speciell
utrustning används för dränernas nedslagning.
Principen för vertikaldräner ingen framgår av fig. 8 :8. Kurvan
OA visar det sättningsförlop p som erhålls med och kurvan OB
det som erhålls utan vertikaldräner ing. Båda kurvorna går mot
samma horisontala asymptot 1- 1, dvs. sättningarnas gränsvärde
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är i båda fallen detsamma. I allmänhet på$kyndar man sätt
ningsförloppet ytterligare genom att lägga ut bankfyllningen
med en temporär överhöjning. Sättningen kommer då att ske
enligt kurvan OC, som är brantare än OB och har en högre
liggande horisontal asymptot Il-Il.
När sättningen har uppnått punkten D på OC, vilken ligger
väl över det beräknade slutvärdet I-I, borttages överlasten.
Därvid uppstår en liten svällning, som dock saknar praktisk be
tydelse. Kurvan ODE anger alltså sättningsförloppet vid ver
tikaldränering i kombination med temporär överlast.

Dränavstånd och erforderlig överhöjning bestäms av
den tid som enligt arbetsplanen står till förfogande för
att sättningarna skall slutföras. Vid normala svenska leror
brukar man med 16 cm sanddräner välja ett dränavstånd
av 1-1,5 m. Dränerna skall som regel nedföras till fast
botten. Diagram för dimensionering av vertikaldränering
har publicerats [5]. De kan på grund av bristande ut
rymme ej tas med i denna bok.
Då en lera komprimeras ökar dess hållfasthet, och
detta blir också fallet vid vertikaldränering. Det bör dock
observeras att dränslagningen, om den utförs på det i
Sverige vanliga sättet, på grund av jordförträngning till
en början orsakar en temporär nedsättning av den drä
nerade jordens skärhållfasthet, i ett par fall uppmätt till
ca 30 % av den ursprungliga hållfastheten. Hänsyn här
till bör tagas vid bestämning av tillåten fyllningshöjd.

Speciella metoder
Utöver tidigare nämnda, mera allmänt använda förstärk
ningsåtgärder finns ett flertal specialmetoder, som en
dast undantagsvis kommer till användning. Bland dessa
kan nämnas:
Injektering
Frysning
Vakuummetoder
Elektro-osmos
Elektrokemisk stabilisering
Ytstabilisering
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Elektrokemisk
stobilisering-

Frysning

Elektroosmos

-tnjektering med cement

-

Vertikoldränering

lnjektering med silikot
och emulsion
-

Vokuummetoder

--j
Kornstorlek
I

0,002
Lera

0,006

Finmjöla

0,02

Grovmjöla

Fig. 8 : 9. Olika stabiliscrings
ringsmetoders användningsom
råden med avseenden på korn
storleken hos jorden . ( Enligt
BYGG.)
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Finmo

Grovmo

0,2

0,6

Mellansand Grovsand

2

6mm
Grus

Användbarheten av dessa metoder beror bl.a. på jord
arternas kornfördelning, såsom framgår av fig. 8 :9.
innebär att man förstärker jorden genom
inpressning av kemikalier eller cement, som sedan stel
nar. Metoden kan även användas för att täta eller för
stärka trasigt berg.
Injektering med cement är i regel möjlig i jordarter
med en kornstorlek större än 1 mm. Injektering med
t.ex. vattenglas kan utföras i sand, om högst 10 % av
kornen är mindre än 0,1 mm.
INJEKTERING

är en temporär markförstärkning, som ibland
används vid schaktningsarbeten på stora djup, där järn
spont ej kan användas eller där erforderlig tätning ej
kan anordnas oå annat sätt.

FRYSNING

V AKUUMMETODER innebär att man vid en grundvatten
sänkning anordnar vakuum i filterbrunnarna och därige
nom ökar tryckgradienten hos vattnet. Metoden används
främst för att underlätta schaktning i vattenmättad, fin
kornig friktionsjord.
ELEKTRO-OSMOS är en metod att avvattna relativt täta
jordarter med hjälp av elektrisk ström. Man sänder lik
ström mellan elektroder, nedslagna i jorden. Vattnet i
jorden strömmar då från anoden till katoden, där det
uppsamlas och pumpas bort.

141

ELEKTROKEMISK STABILISERING kan användas huvudsakli
gen i lera. Med hjälp av elektrisk ström (likström) ord
nar man ett jonutbyte i leran, så aH dennas hållfasthet
ökar.

Ytstabilisering

Ytstabilisering innebar en förstärkning av det ytliga
markskiktet till 15 a 25 cm djup. Den åstadkommes ge
nom att ytskiktet blandas med ämnen som på kemisk
eller fysikalisk väg förbättrar bärförmågan hos detta.
Fördelen med metoden är att man kan utnyttja jord
materialet på platsen, vilket eljest skulle bortschaktats
och utbytas mot mera bärkraftigt material.
Ytstabilisering används främst för förbättring av under
laget till vägar, rullbanor vid flygfält m.m. Vid skär
ningar i lös jord kan man genom ytstabilisering delvis
ersätta den torrskorpa som bortschaktats.
Stabiliseringen tillgår så, att man först river upp jorden
med väghyvel, jordbruks- eller specialredskap. Därefter
blandas jorden och det aktuella tillsatsmedlet till en
homogen massa, som jämnas ut och vältas.
Tillsatsmedlen kan vara av olika slag, såsom tjära,
asfaltlösning, asfaltemulsion, cement, kalk eller harts. I
friktionsjordarter används huvudsakligen cement och bi
tumen. Lera stabiliseras lämpligast med kalk. I bland
jordarter bestäms valet av tillsatsmedel av lerhalten. Är
lerhalten hög, bör stabiliseringen lämpligen utföras med
kalk.

Göte Lindskog

9 • EROSION

Med erosion avses vanligen den mekaniska påverkan på
och i jorden som vattnet utövar genom borttransport av
lossryckta jordpartiklar. Ibland inberäknas i detta be
grepp även vindens och jöklarnas nötande inverkan på
jordytan. I detta kapitel kommer endast vattnets erosion
att behandlas.
Den erosion som orsakas av på markytan rinnande
vatten och av vågrörelser kallas ytvattenerosion, medan
den erosion som framkallas av vattenströmmar inuti jor
den och där sådana strömmar mynnar i markytan kallas
grundvattenerosion.

YTVATTEN EROSION
Vattnets förmåga att rycka loss och transportera jord
partiklar är beroende av bl.a. strömningshastigheten. En
vattenström som rinner fram över ett jordlager utövar
en kraft på jordpartiklarna i markytan. Vid en viss kritisk
gränshastighet lossnar jordpartiklarna och följer med
vattenströmmen.
Erosionens beroende av vattenhastighet och kornstorlek
framgår i princip av diagrammet i fig. 9: 1. Vi ser att
kornstorlekar mellan 0,1 och 1 mm, dvs. grovmo och
mellansand, tillhör de mest lätteroderade. För grövre
jordarter ökar den för erosion erforderliga vattenhastig
heten (gränshastigheten). Vid de finkornigaste jordar
terna verkar kohesionen sammanhållande mellan jord
partiklarna. För fast lera kan gränshastigheten vara re-

143

Mjäla

Mo

. I.

I.

t

Sand

Grus

Sten

•I

10,0
'-.... 5,0

.I

Block

l/J

E
., 2,0 r-....

.....
CIJ

1,0

' 0,5
.....

-

-~
l/J
t:,

'

C:

.....CIJ
.....

0,2
0,1

EROSIO N

~

. . ,i'. ""~

---

,-

~

.,.

~--

...--::

,

...,,

~

,{Gräns hastigh et
en!. Hjulströ m

V"
~

- 1-

I',

tabilt omr8de
' osäkerh .margin al
en!. Sundbo rg

~

0,01

-

....
,,,. ....

C)
C)

c::,

Lo

q~

C)
C)

C)

C)

C)

C)

111111111

111

~

0-

~

C)

C)

"'I

lO

C)-

C)-

-

(\j

Lo

~

~

C)

lO

-8

111

C)
C)

(\j

Kornsto rlek d i
lativt hög, medan den för lös lera är lägre. Erosionsför
hållande na vid kohesion sjordarte rna är inte helt klarlag
da, men torde delvis även bero på skilåa kemiska för
hållande n i jord och vatten.
Om jordarten är osorterad , kan kornstorleken i dia
grammet i fig. 9:1 anses motsvara den maskvidd vid
vilken 75 viktsproc ent av materiale t passerar genom sik
ten.
EROSION TILL FÖLJD AV STRÖMMANDE VATTEN pågår i de
flesta svenska vattendra g. Möjlighe ten av en dylik ero
sion bör därför beaktas t.ex. vid bedömning av stabili
teten hos älvstränd er. Även vid brobyggen och liknande
anläggni ngar i vattendra g bör man uppmärk samma ris
ken av erosion. Detta är speciellt viktigt om genomstr öm
ningsarea n (vattenflö dets tvärsnitts area) minskas till
följd av byggnads verket i fråga, eftersom minskad ge
nomström ningsarea vid oförändr ad vattenmä ngd medför
ökad vattenhas tighet och därmed större risk för erosion.
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mm

Fig. 9: I. Samband mellan
kornstorle ken och gränshasti ghe
ten för erosion vid jämnkorni gt
material. (En!. F. Hjulström
och A. Sundborg. )

VÅGRÖRELSER kan orsaka erosion när de träffar en strand
brink. Den inkommande vågen bryter loss materialet,
medan den utgående transporterar bort det. På detta
sätt skärps släntlutningen efterhand. I vissa större vatten
drag kan vågerosionen ha större inverkan på stabilitets
förhållandena utmed stranden än erosionen i vattendra
gets botten.

GRUNDVATT E N EROSIO N

Grundvattenströmmar uppträder företrädesvis i genom
släppliga skikt i sedimenterade jordarter. De kan trans
portera finare jordpartiklar inuti jorden från en punkt
till en annan. Störst blir den eroderande effekten om
vattenströmmen mynnar i markytan eller i bottnen på
ett vattendrag eller en sjö, där de av vattnet medförda
jordkornen lätt bortförs. Genom den bakåtgripande ero
sionen kan stora håligheter utformas i jorden.
Grundvattenerosion kan även uppstå i samband med
byggnadsarbeten, t.ex. vid länshållning av ett schakt i
sand och mo. Den uppträngande vattenströmmen rycker
med sig jordpartiklar och bildar små kratrar i schakt
bottnen. I ogynnsamt fall pressas schaktbottnen upp och
ett markgenombrott uppstår (se även kapitel 7, Stabili
tetsproblem) .
För att undvika uppluckring av jorden under grund
läggningsnivån måste man hindra erosionen, t.ex. genom
att sänka grundvattenytan runt schaktet eller utföra
schaktningsarbetena under vatten. Detaljerade anvisning
ar för h ur arbetena bör bedrivas framgår av Statens
geotekniska instituts anvisningar nr 1 1942, reviderade
1960. Anvisningarna är även införda i Väg- och vatten
byggnadsstyrelsens Bronormer 1961.
En annan form av grundvattenerosion kan uppstå i
samband med dämning av reglerings- och kraftverks
dammar på genomsläpplig grund genom läckage under
dammkroppen.
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Slutligen kan grundvattene rosion uppstå invid d räne
ringsledning ar och trummor i finkorniga friktionsjord 
arter genom att jordpartiklar spolas in genom ledningar
nas skarvar och bortförs. Stora sättningar kan bli följden.

EROSION SSKYDD

I de fall då erosionen kan m edföra skador brukar man
anordna erosionsskydd . Skyddet utförs ofta i form av
ett s.k. filter. Den för erosion utsatta markytan skyddas
därvid av ett an tal skikt av sorterat jord- eller stenma
terial med, från markytan räknat, tilltagande kornstorlek.
Kornstorleke n i de olika skikten skall vara så avpassad,
att partiklarna i ett skikt, vilket som helst, ej kan passera
genom hålrummen i det intilliggande grövre skiktet.
Kornfördeln ingen i filtret skall vidare vara sådan, att
framträngan de vatten släpps igenom utan nämnvärt
motstånd.
Antal skikt och kornstorleken i dessa sammanhäng er
dels med den naturliga markens kornfördelni ng, som be
stämmer intilliggande filterskiktets utformning, dels med
den vattenhastig het eller annan inverkan (vågsvall, is
pressning) som skyddet skall motstå och som d imensione
rar det grövsta filterskiktet.
Filtret kan användas som skydd mot såväl ytvatten
som grundvattene rosion. Filtrets finkornigaste skikt skall
alltid läggas mot den markyta som skall skyddas. Kring
en dräneringsle dning bör alltså det grövsta skiktet ligga
närmast ledningen.
Vid vågerosion blir erforderlig kornstorlek i det grövsta
skiktet beroende av bl.a. filtrets lutning, våghöjden samt
vågornas angreppsrikt ning, och kan beräknas enligt olika,
vanligen empiriskt framkomna formler.
I vattendrag som går genom friktionsjord arter utbildas
så småningom ett naturligt filter på bottnen, därigenom
att det finkorniga materialet borteroderas och de grövre
fraktionerna , såsom _grus och sten, anrikas. Ett liknande
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filter kan åstadkommas på en erosionskänslig markyta
genom utläggning' av ett lager osorterat material, be
stående av exempelvis sandigt, stenigt grus. Ett sådant
skydd kan genom det enklare arbetsförfarandet bli bil
ligare än ett skiktat filter, trots att materialåtgången
blir större på grund av att en del av de finare partiklarna
eroderas bort [4] .
Regler för filtrets utformning

För kornfördelningen i de olika filterskikten samt tjock
leken av dessa har ett flertal regler utarbetats. I Väg
och vattenbyggnadsstyrelsens Bronormer 1961 finns
föreskrifter för erosionsskyddets utformning i samband
med brobyggnader över vattendrag samt vid grundvatten
erosion i schaktgropar. Vattenfallsstyrelsens »Anvisningar
för utförande och kontroll av jorddammar» av år 1958
innehåller regler för erosionsskydd vid jorddammar och
liknande anläggningar.
I fig. 9 :2 har skisserats ett förslag till erosionsskydd
för slänten till ett vattendrag med vågrörelser och tim
mergång. Vattenhastigheten är 1 m/s och naturliga jor
den består av mo.

%///=///

HHW

."',,,?

:%"

.

/./I
,1 I 1/

11/

~

-- ~•///
40 cm sten och block
/ ~ ' ~• • / -35 cm singel eller makadam
,~t!
15 cm grus
11
1- 3m_J
10 cm sand
-~~-<,,. t/1_,,

Fig. 9: 2. Utformning av ero
sionsskydd på slänten till ett
vattendrag.
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Bilaga I
Standardkolvborr. Provisorisk tolkning av konförsök till skärhållfasthet ( t/m 1 j
(enl. Svenska Geotekniska Föreningen)
I tabellen anges hå!Uasthetsvärdena ( t/m2 ) med en noggrannhet av tre siffror. Vid vanliga
beräkningar används endast två siffrors noggrannhet. Den tredje siffran används endast vid
specialundersökningar.
Kontyp

100 g
30°

Sjunkning 0
mm

2,
3,

4,
5,
6,
7,
8,
9,

10,
11 ,
12,
13,
14,

15,
16,
17,

18,
19,

150

1

2

3

4

5

6

7

8

9

9,56
6,80
4,78

9,20
6,58
4,62

8,86
6,36
4,46

8,54
6,14
4,32

8,24
5,92
4,19

7,98
5,70
4,06

7,72
5,48
3,94

7,48
5,28
3,84

7,24
5,10
3,74

7,02
4,94
3,64

3,55
2,79
2,19
1,71
1,37

3,46
2,73
2,13
1,67
1,34

3,38
2,67
2,07
1,63
1,3 1

3,30
2,61
2,02
1,59
1,28

3,22
2,55
1,97
1,55
1,25

3,14
2,49
1,92
1,52
1,22

3,07
2,43
1,87
1,49
1,19

3,00
2,37
1,83
1,46
1,16

2,93
2,3 1
1,79
1,43
1,13

2,86
2,25
1,75
1,40
1,10

1,08
0,880
744
630
530

1,06
0,862
73 1
620
520

1,04
0,848
718
610
510

1,02
0,835
706
600
505

1,00
0,822
694
590
500

0,980
809
682
580
495

0,960
796
670
570
490

0,940
783
660
560
485

0,920
770
650
550
480

0,900
757
640
540
475

0,470
420
370
320
280

0,465
415
365
315
278

0,460
410
360
310
276

0,455
405
355
305
274

0,450
400
350
300
272

0,445
395
345
296
270

0,440
390
340
292
268

0,435
385
335
288
266

0,430
380
330
285
264

0,425
375
325
282
262

Kontyp

60 g
60 '

Sjunkning 0
mm

4,

~·,
C

6,
7,
8,
9,

Il

Lindskog

3

0,795 0,765
0,558 0,542
430
419
324
315
248
244
198
202

4

5

0,735 0,710
0,526 0,512
408
397
306
298
238
233
194
190

6

7

8

9

0,685 0,660
0,498 0,486
375
386
290
282
227
222
182
186

0,637 O,G16
0,474 0,463
364
354
274
268
218
214
174
178

0,170 0,167
140
137
119
117
100
0985
0850 0835

0,152 0,149
127
125
107
105
09 10 0895
0760 0745

0,146 0,143
123
121
103
101
0880 0865
0730 0715

15,
16,
17,

0,0700 0,0690 0,0680 0,0670 0,0660 0,0650 0,0640 0,0630
0580 0570
0560 0550
0540 0530
0600 0590
0490 0485
0480 0475
0470 0465
0500 0495
0420 0415
0440 0435
0430 0425
0450 0445
0382 0379
0400 0397
0394 0391
0388 0385

0,0620 0,0610
0520 0510
0460 0455
0410 0405
0376 0373

19,

10 g

0,840
0,576
441
334
254
206

2

10,
11,
12,
13;
14,

18,

60°

0,890
0,595
452
344
260
210

1

0,164 0,161 0,158 0,155
135
133
131
129
115
113
111
109
0970 0955
0940 0925
0790 0775
0820 0805

0,102 0,0983 0,0948 0,0915 0,0884 0,0855 0,0830 0,0805
5, 0,110 0,106
0,0780 0,0755 0,0730 0,0710 0,0690 0,0670 0,0650 0,0630 0,0613 0,0598
0482 0470 0459
0583 0568
0553 0538
0523 0509
0495
0449 0439
0429 0420
041 1 0402
0393
0384 0376 0368
0310 0303 0296
0360 0352
0345 0338
0331 0324
0317

6,
7,
8,
9,

0,0280 0,0275 0,0270 0,0265
0234 0230
0226 0222
0197 0194
0191 0188
0167 0164
0161 0158
0137 0134
0132 0130

0,0260 0,0255 0,0250 0,0246
02 18
0214 0210 0206
0182 0179 0176
0185
0155
0152 0149 0146
0128
0126 0124 0122

10,
11,
12,
13,
14,

0,0290 0,0285
0242 0238
0203 0200
0173 0170
0143 0140

15,
16,
17,
18,
19,

0,0120 0,0118 0,0116 0,0114 0,01 12 0,0110 0,0108 0,01065 0,0105 0,01035
0102 01005 0099 00975 0096 00945 0093 00915 0090 00885
0087 00855 0084 00825 0081 00795 0078 0077
0076 0075
OON 0073
0072 0071
0070 0069
0068 00675 0067 00665
0066 00655 0065 00645 0064 00635 0063 00625 0052 00615
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Bilaga II
SGI:s metod för bestämnin2' av finlekstal ur kons_iunkning och vattenhalt

Metoden, som utarbetats av R. Karlsson, utgår från konsjunkning för 60 g 60°
kon (h 6 u) samt lerans vattenhalt (w) . Finlekstalet (wF) erhålls ur formeln:
WF

~-= M - w

+N

Härvid erhålls värdena lvl och N ur nedanstående tabell. Det övre värdet i tabellen
är M-värdet (som anges m ed 2 decimaler ) och det undre är N ( som anges med
en decimal) . Observera att N är negativt för konsjunkningar 7,0- 9,9 mm.
Kontyp

Sjunkning

GO g
63°

7,

1,21
1,20 1, 19 1,18 1, 17 1, 16 1, 15 1, 14 1,14 1,13
- 3,5 - 3,4 -3,2 -3,0 -2,9 - 2,7 -2,6 -2,5 -2,3 -2,2

M
N

8,

1,12 1,11 1,11 1,10 1,10 1,09 1,09 1,07 1,07 1,06
- 2,1 - 1,9 -1,8 -1,7 - 1,6 - 1,4 - 1,3 -1,2 -1,1 -1,0

M
N

9,

1,05 1,05 1,04 1,04 1,03 1,03 1,02 1,01 1,01 1,00
- 0,9 - 0,8 - 0,7 -0,6 - 0,5 -0,4 -0,3 - 0,3 - 0,2 - 0,1

M
N

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

mm

10,

1,00
0

1,00
0,1

0,99
0,2

0,99
0,2

0,98
0,3

0,98
0,4

0,97
0,5

0,97
0,5

0,96
0,6

0,96
0,7

M
N

11,

0,96
0,7

0,95
0,8

0,95
0,9

0,94
0,9

0,94
1,0

0,94
1, 1

0,93
1,1

0,93
1,2

0,93
1,3

0,92
1,3

M
N

12,

0,92
1,4·

0,92
1,4

0,91
1,5

0,91
1,5

0,91
1,6

0,90
1,7

0,90
1,7

0,90
1,8

0,89
1,8

0,89
1,9

M
N

13,

0,89
1,9

0,88
2,0

0,88
2,0

0,88
2,1

0,88
2,1

0,87
2,2

0,87
2,2

0,87
2,2

0,87
2,3

0,86
2,3

M
N

14,

0,86
2,4

0,86
2,4

0,86
2,5

0,85
2,5

0,85
2,5

0,85
2,6

0,85
2,6

0,84
2,7

0,84
2,7

0,84
2,7

M

N

Beträffande närmare detaljer om metoden hänvisas till : R. KARLSSON, Suggested
lmprovements in the Liquid L imit T est, with R eference to Flow Properties of
R emoulded Clays - Proc. Fifth Int. Conf. on Soil Mech. a. Found. Engng. 1/29,
Paris 1961. Samma artikel återfinnes i SGI särtryck nr 4, 1961.
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Bilaga 111 ( enl. Svenska Geotekniska Föreningen)

BETECKNINGAR PÅ BORRNINGSRITNINGAR
BORRHÅLSMARKERING I PLAN
Övriga bestämningar

Sondering

0

Enkel sondering ufon angivande av jordens
fasfhef, f. ex. sllcksondering
Cirkelns centrum ongi:r borrhålets Jage

Q

Sondering för bestämning av jordens ungefär•
liga fasfhef genom belaslnlng-vrldning (»sfafisk
sondering»), f. ex. vlkfsondering

e

Sondering för bestämning av Jordens ungefä,.
liga fasthet genom slagning eller vibrering (»dy
nam isk sondering»), t. ex. hejarsondering med
fy rkantspets

Provtagning
Tagning av störda jordprover, med f. ex. spad
borr
Tagning av ostörda )ordprover, med t. ex. kolv
borr1

~ Oeformafionsmätning i fält, genom f. ex. Jord-



pegelobservation
Provgrop (större) eller geoteknisk undersök
ningspunkf I övrigt (t. ex. provbelastnlng)

Mått
Borrhålsmarkeringarna med mått i mm.·
Sorrhc!ibtccknet placeras rättvänt pö rit
ningen Oberoende av vöderstre.ck och ut
sattnlng, llnjer.

Exempel
(kombination av borrhålsbctccknlngar i plan samt redo •
visning i pion).

Detaljerad redovisning

Provning in situ
Skärhållfasthetsbesfdmning I Jorden, med t. ex.
vingborr

+8,3 12.06.57

+:,2
zFo

Djup• och bergbestämning

Bergborrning minst 3 m under förmodad bergyta

Kärnborrning mi nst 3 m under förmodad berg
yta

Hydrologiska bestämningar

6
ö

]

För detaljerad redovisning gäller dessutom:
PlushcSjd p6 markylan, + 9,2,, eller annan utgångsnlv6 anges
mllt för och Ull vänster om borrh61stecknet.
Grundvotfcnyto (•or), + 8,3, anges mellan borrhålsnumret och
beteckning f<Sr hydrologisk bestamnlng med angivande av ob•
iervotlonsdatum, 12.06.57.

D:o samt undersökning av borrkax

6

L 5,3
mS 6,3
Gr 6,8

Borrh61ets nummer, 16, eller koordinat skall alllid anges och
placeras över borrh61stecknct. Borr hålets nummer inom paren
tes anger att h6lets· 1agc I pion endast är ungcfarligl.

Borrning till förmoda! berg (s. k. bergsvar
erhållet)

6

les

~

16

B (4ml

Borrning 1111 förmodad fasl botten

6

Enkel redovisning

16

Bolutaven A 1111 vänster om hydrologisk beteckning anger
att kemisk undersökning utförls av vattnet med eller utan bok•
teriologlsk analys eller att andro speciella undcrsökntngar ut
förts, t. ex. korroslonsonqlys.

Oagvallenyfa bestämd, i f: ex. spadborrhål

Sorrmelod och' yt- eller dju::,piovtogntng av speciellt lntrc.uc
anges nedtill tlll va nstc;· om borrh41stccknet med förkortning
enl. blad 3 (t. ex. 1Fo).

Grundvatfenyfa bestämd vid kort•. resp. lång•
fldsobservallon (vanligen öppet system)

Påträffade lagerfdljder antecknas till höger om borrhålstecknct
med angivande ov läget p6 respektive lagers underyta antingen
$6Som djup fr&n markylon (enligt exemplet) eller annan utg6ngs
nlv4 eller medelst plushbJd.

Provpumpning eller lnfiltraflonsförsök

I berg borrat djup anges inom parentes e.fter· bokslaven 8. I ex•
emplet ligger sålunda bergytan På 6,8 m djup och borrningen
hor skett 4 m ned I berget, dvs. till 10,8 m dJup.

Porfrycksmäfning (vanligen slutet system)

Vid enkel redovisning utsättes endast borrhålsnumrel.

1

Använd kolvborrtyp anges på rllnlng

Ulorbelade I samråd med:
Kunsil. lyggnad1dyr•ll•n
Kun9I, Jlirn"islutyrebet1
Ku1t9I. Visa· och VatrenbyS1Qnadntyreben

Stal•ni Geoteknllkl ln1lllut
Stockhol111, Stads Gatukontor

Om av 11trymmessköl e ller andra orsaker kompletta borr
hålstecken ej utsatts. skall det utelämnade iärskllt anges

Se även SGF Belecknlngor på borrntngsrltningor blad nr 2 och J
Copyright SGF

Bilaga IV (enl. Svenska Geotekniska Föreningen )

BETECKNINGAR PÅ BORRNINGSRITN-INGAR
JORDARTER I BORRHÅL

m

Fyllning

-~

~

Matjord, mylla

fä l

~

Torv i allmänhet

s

Flittorv

~

Dytorv

s

Dy eller gyttja

11111

I

Ini

Trärester

Grus

Skal

Sten

1m
Lera

Mjöla

Il
H

Flnmo

Grovmo och sond

lil

Block

~

Block, genomborrat

~

Morän (I allmänhet)

I

Moränlera

Vid blandjordarter kombineras tecknen. Vid fyllning skall tngdende jordarter, om möjligt
med förkort
ningar enl. blad 3, utsållas vid sidan av borrhdlet.

BORRHÅLS AVSLUTAN DE
Borrningen avbruten -

Sannolikt berg
(Molsvarar
för markering i plan)

?

.u

Borrningen avbruten - borren kan en.dast
medelst slag neddrlvas ytterligare
(Motsvarar O eller
för markering ,
plan)

Sannolikt sten eller block
(Motsvarar O eller
för markering I plan)

I

'ttI

il

9

Sten, block eller berg
(~otsvarar O eller
för markering i plan)

?

Andra fall då borren ej kan neddrivas
ytterligare, I. ex. fast morän
(Motsvarar
för markering I plan)

?

Utarbetade i somrdd med:
(1.1119L •v•11"1dutyr•IH"
lwi9L J~nv~•tyrelHII
l(.......l, vi,. o<h Vatt•nb'fffMdUt'ft•h •I'
Shll1n1 G1oteknlsh l~tlhlt
Stoc:~holm1 Sladt Cttukonto,

borren kon utan

slag neddrlvas ytlerligare
(Motsvarar O eller O för markering
i plan)
T

9

11

1
il
11

1 1

Bergborrning utan upptagande av bergkärna
(Motsvarar
eller
för marke ring I plan)

Bergborrning med upptagande av bergkärna
(Motsvarar ~ för markering I plan)

Söttet för redovisning av borrnlngsresulta tet I sektion
skall utöver ovonstdiende anges på antingen borrningsrlt•
nlng eller sönkllf beteckningsblad

Se även SGF Beteckningar pd borrningsrltningor blod nr 1 och 3
Copyright SGF

Bilaga V (enl. Svenska Geotekniska Föreningen )

BETECKNINGAR PÅ BORRNINGSRITNINGAR
FÖ RKORTNI NGAR
Jordarter

Sonde ring

B
Br
Bl
St
Gr

Hf
Ho

s
M
M,

,.,.,,

berg
rösberg
block
sten
grus
sond
mo
grovmo
finmo

l

mjäla
lera

LI

lorrskorpelera

Dy
G

dy
gyttja

T

torv

Dl
Ft
Mn
Mnl
Sk
Skgr
My
Vx

dytorv
rllttorv

I

j

blocklg
stenig
grusig
sandig
molg
m
grovmolg
m,
m,
finmolg
mjälig
mj
lerig
I

bl
st
gr

dy
g

Mo

maskinsond

!!

Stt
VI

sticksond
vtktsond

i

Fo
Grk
Js
K
Kv
Sp
U
D

stenskikt
grussktkt
~
sandsklkt
!
mosklkt
!I!.
grovmosklkt
~
finmosklkt
~
mj
mjälasklkt
lersklkt

~

dyig
gyttjig
torvlg

!!

Provtagning

dyskikt
gyttjeskikt
to rvs klkl

morän
mordnlera

snäckskal
skolgrus
mylla och matjord
växtdelar (även träbitar)

C

y

skgr skalgrussklkt

skgr skolgrusig
vx

follekärnborr
gruskannborr
jalusiborr
kannborr
kolvborr
spadborr
ostört (prov)
stört (prov)
kontinuerligt (prov)
ytllgt (prov)•
djupt (prov)'

med växt
delar

Provning in s itu

G/L kontakt, gyttja överst, le ro
underst
F

hejarsond, med fyrkantspets
hejarsond, med ru nd spets

fyllning 1

LJ
v

(

lsk
Vb

iskymeter
vingbor r

tunna skikt

varvig

) ndgot/stenlgt etc./

Vid angiva nde av en blandjordart skall adjektiven placeras före substantivet
och sd, att den kvantitativt större fraktionen sättes efter den mindr e. Sktkl
anglvelsen sättes efter substantivet. Exempel: mjsl (m) - mjölig, sandig
lera med tunna mosklkt.
ovan, I, ex.
i Skall följas av jordartsbcncimnlng, om möjligt med förkortningar f:!nllgt
F/sl/ - utfylld sa ndig lera, eller genom onnan angivning ov fyllningens art.

Specie lla metoder
Rt
Rs
Rö

rotationsborr ning
rördrlvnlng med slutna rör
(spets)
rördr lvnlng med öppna rör

Sammanfattan de jordartsförkortningar
Fr
Ko
0

frlktionsjordar l
oorga nisk koheslonsjordart

P

Bc1ecknln9cnanvand s,d6monej
kon sk11Jo p6 dessa Jordortstyper

organisk Jordart
Fr, Ko och O anvOnds, dO man genom
neddrh1ningsmotst6nd, hörselintryck el
ler ov nörllggandc provtagning kon

oorganisk eller organisk
koheslonsjorda r t

X

jordart ej bestämd

Övriga förkortningar
A
Pg
si

analys
provgrop
slagning eller stölnlng

w

vatten

sluta sig till jordartc=n, eller som som
manfattonde bctcc.knlng vid provtagning

Utarbetade I samrdd med:
ICUfloSll. lyS19n1dntyreben
K1tn9I Ji,nvV9111yreb en
Kunol. Yif• och V•tt•nby911n•dnt.,..,els.n

s .. ,.,11 Geoteknhb 1,utltut
Stockho&ffl.a SI. . c..t\llOl'l.t•

t Plocero.s fl:Sre förkortning för red•
skap, f. ex. zFo-djupt foliekörnborr•

prov.

Se även SGF Beteckningar pd borrntngsrltnlngar blad nr 1 och 2
Copyright SGF

Bilaga VI (en!. Statens Geotekniska Institut)

BETECKNINGAR PÅ BORRNINGSRITNINGAR
EXEMPEL PÅ BORRHÅL
Kontinuerlig provtagning
med jalusiborr eller spadborr

Viktsondering
Soridcringen hor bör
f?t föut p6 detta djup.
beroende p6 all ex
empelvis ett tiäll09er
har spctlats igenom.

y
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Beträffande förkort
ningar i kolumnen
för preliminär be
dömning
hänvisas
till bil. V. I an
märkningskolu mnen
införs anmärkningar
av betydelse för be
dömning av jord
provets kvalitet.
Härvid används för
kortningar
enligt
bil. IX.

Bilaga IX (en!. Statens Geotekniska Institut)

Förkortningar av anmärkningar av betydelse vid
bedömning av jordprovs kvalitet
För bedömning av kvaliteten hos d e upptagna prover
na ( ev. störning etc. ) anges i förekommande fall i origi
nalprotokollen de speciella omständigheterna i samband
med provtagningen enl. nedanstående förkortningar.
D
Es
He
Kr
Ky
Sbl
Sb2
SI
Sp
Ss
Ud
Öd
0

Provet påtagligt stört och lämpligt endast för
benämning
E ggen visat sig vara skadad efter uppdragning
en av borren
Hej ning utförd i samband med utstansningen
av provet (ungefärliga antalet slag anges)
Kolvstången har rört sig under utstansningen
(wiren slaknat)
Provet troligen utsatt för kyla (frost)
Tunt slutarbleck använt
Tjockt slutarbleck använt
Provet utsatt för slag eller stötar
Provet taget i botten av spadborrhål
Särskilt stor kraft vid stansning
Ifyllning av hylsans underdel, längd i cm
Ifyllning i hylsans överdel, längd i cm
Provet fyller ej hylsans d iameter

Andra omständigheter av intresse för bedömningen av provet
c::h dess kvalitet anges på lämpligt sätt.
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