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SAMMANFATTNING 
 
Syftet med denna undersökning har främst varit att utreda hur relevanta våra metoder för 
bestämning av jords egenskaper och beräkning av sättningar är vid sådana fall där även relativt 
stora sättningar förväntas inträffa. 
 
Den aktuella bron utgörs av en 66 m lång och 6 m bred enspanns båg- balkbro över Öre älv, som 
är grundlagd på plattor 5,8 x 8,9 respektive 6,2 x 8,9 m. 
 
De ursprungliga undersökningarna (1950) omfattade manuell viktsondering och provtagning 
med kolvborr samt benämning av jordproverna. De kompletterande undersökningarna (1996) 
omfattade spetstrycksondering, maskinell viktsondering och skruvprovtagning med efterföljande 
benämning och vattenkvotsbestämning. 
 
Jorden består överst av svämsediment av silt och sand med inslag av gyttja och växtdelar och 
därunder av sand. Vid Östra landfästet var förekomsten av silt och organiskt material större än 
vid det Västra enligt de ursprungliga undersökningarna medan det var tvärt om vid de 
kompletterande undersökningarna. 
 
Enligt en besiktningsrapport från Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen (1954) noterades att 
Västra landfästet i överkant hade rört sig mot bron ca 60 mm och att man samtidigt fått en 
sättning på ca 45 mm på båda landfästena. Sedan tillfartsbankarna utförts hade östra landfästet 
satt sig ytterligare 40 mm medan det Västra legat still. 
 
Med ledning av beräknade laster från Vägverket och utvärdering av jordens hållfasthets- och 
deformationsegenskaper från såväl gamla som nya undersökningar har landfästenas stabilitet och 
sättningar beräknats. 
 
Härvid har man funnit att utvärdering av inre friktionsvinklar och sättningsmoduler baserat på 
manuella viktsonderingar och Vägverkets publikation 1994:15 ger mycket låga värden beroende 
på det låga sonderingsmotståndet som erhölls med den gamla manuella viktsonderingsmetoden. 
Mer samstämmiga och betydligt högre värden erhålls om man utgår från resultaten av CPT-
sondering och maskinell viktsondering. 
 
Stabilitetsberäkningarna för landfästena, som baserats på jordegenskaper från manuella 
viktsonderingar, visar att säkerheten mot brott är otillfredsställande. Beräkningar baserade på 
maskinell viktsondering eller CPT-sondering visar dock att stabiliteten är tillfredsställande eller 
nära tillfredsställlande. 
 
Sättningsberäkningen har baserats på såväl manuell som maskinell viktsondering och CPT. Den 
senare, som bedöms vara mest relevant, visar på karakteristiska 10-års sättningar av storleken 
110 – 120 mm för Östra landfästet och 90 –100 mm för det Västra. Detta skall jämföras med 
observerade sättningar av storleken 83 – 92 mm för det Västra landfästet och 208 – 224 mm för 
det Östra. Man finner således god överensstämmelse mellan uppmätta och beräknade sättningar 
för det Västra landfästet medan de uppmätta sättningarna för det Östra landfästet är nära dubbelt 
så stora som de beräknade. 
 
De utförda sättningsberäkningarna visar således dels på att metoderna för utvärdering av 
egenskaperna i sandiga och siltiga jordar och därmed sammanhängande beräkningsmetoder ger 
rätt storlek på sättningarna för det ena men ej för det andra landfästet. Detta bedöms främst bero 
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på ett större innehåll av organiskt material, som inte återspeglas i resultaten från de utförda 
undersökningarna. Vid större innehåll av organiskt material bör kompletterande undersökningar 
på laboratorium eller i fält utföras. 
 
Den observerade vinkeländringen för Västra landfästet utifrån den hopslagna dilatationsfogen 
(60 mm vid Östra landfästet) motsvarar vinkeländringen ca 1:100 medan den som beräknats som 
skillnaden mellan sättningarna i punkterna A och B ger vinkeländringen 1:150. Orsaken till att 
det Västra landfästet vinkeländrats bedöms dels vara dess större höjd jämfört med det Östra dels 
den mindre plattbredden som båda resulterar i en högre grundpåkänning under plattans framkant. 
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1. BAKGRUND OCH SYFTE 
 
Statens geotekniska institut (SGI) har tidigare redovisat ”Utlåtande över grundförhållandena för 
ny bro över Öre älv vid Skarda å väg nr 353 Bjurholm – Lycksele, Västerbottens län” med SGI  
Dnr: K 2024, daterad 1950-05-25. I utlåtandet redovisas då utförda undersökningar samt 
utvärdering av grundförhållandena för planerad brogrundläggning.   
 
Enligt Vägverkets ritning 12038-1, daterad 1953-07-03, har bro över Öre älv utförts som en fritt 
upplagd bågbro med 56 m fri spännvidd. Bron har grundlagts med platta på mark. 
 
Länsväg nr 597, tidigare väg nr 353, mellan Lycksele och Bjurholm  passerar på bro över Öre älv 
ca 2 km norr om Örträsk, sydost om Skarda, se Figur 1. 
 
 

 
 
 
Figur 1:  Karta över Öre älv. 
 
 

Bro över Öre älv vid Skarda, väg nr 353 Bjurholm – Lycksele 
 
 
Sättningsuppföljning av bro 
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Kungliga Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen har tidigare på uppdrag av Vägförvaltningen i 
Västerbottens län utfört sättningsuppföljning för bron över Öre älv (AC 204) med början i 
augusti 1954 och till slutet av 1962. Kontrollinmätning av landfästenas lägen i plan och höjd har 
vidare utförts av Vägverket på uppdrag av Vägförvaltningen i juni 1987, oktober 1987 och juni 
1988 och redovisas i ”Redogörelse för kontrollmätning av bro AC 204, Öre älv, på väg 597 
Bjurholm – Skarda i AC-län”, daterad 1989-01-06. 
 
Kompletterande undersökningar för landfästena har utförts under november 1996 av Statens 
geotekniska institut, som redovisas på Figurer och bifogade Bilagor.  
 
Syftet med projektet har varit att förbättra underlaget för sättningsberäkning vid grundläggning 
med plattor, genomföra beräkningar samt därav bedöma tillförlitligheten vid bestämning av 
sättningsparametrar och metoder för sättningsberäkning vid stora sättningar. Projektet har utförts 
som ett samforskningsprojekt mellan Vägverket och SGI. 
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2. GEOTEKNISKA UNDERSÖKNINGAR 
 
De ursprungliga fältundersökningarna har utförts av Vägförvaltningen i Västerbottens län. 
Undersökningarna har omfattat manuell viktsondering i 23 punkter och manuell viktsondering 
med kolvprovtagning i 4 punkter. Undersökningarna har för den planerade bron utförts i bromitt 
och i yttre brobanekanterna, se Figurer 5 och 8. Laboratorieundersökningarna på de upptagna 
jordproverna har 1950 utförts av Statens geotekniska institut omfattande jordartsbestämning 
enligt äldre svensk klassificering. 
 
Kompletterande undersökningar har utförts av Statens geotekniska institut 1996. 
Undersökningarna har omfattat skruvprovtagning, viktsondering och CPT-sondering i vardera en 
punkt per brostöd. För det Östra landfästet har undersökningarna utförts ca 10,5 m söder om 
brobanekanten och för det Västra landfästet ca 17,5 m norr om brobanekanten, se Figur 5 och 8. 
Laboratorieundersökningarna på de upptagna jordproverna har utförts av Statens geotekniska 
institut och har omfattat jordartsbestämning enligt SGF:s laboratoriekommitté samt bestämning 
av vattenkvot, se Bilaga C. Resultaten av CPT-sonderingarna med utvärdering enligt SGI 
Information 15, Larsson (1993) redovisas i Bilaga A och B.    
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3. GEOLOGISKA OCH GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN 
 
Öre älv meandrar i en mäktig dalfyllnad. Ursprungligen bildades dalgången av en älv med 
betydligt större dimensioner än den nuvarande. Området kring älven, mellan Skarda och Örträsk, 
utgörs av postglaciala avlagringar såsom svämsand, sand, silt och flygsand. Svämsanden avsattes 
i lugnvatten vid älvstranden och blandades med organiskt material. I och med älvens kraftiga 
meanderförlopp är variationen i avlagringarnas utbredning och sammansättning stor. 
 
På Vägverkets sammanställningsritning nr 12038-1 anges följande olika vattenstånd i broläget: 
 
- Högsta högvattenyta (HHW) + 172,70 m 
- Normal högvattenyta (MHW) + 172,00 m 
- Dämningshöjd + 170,75 m 
- Normal medelvattenyta (MW) + 169,25 m 
- Lägsta lågvattenyta (LLW) + 168,50 m 
 
De geotekniska förhållandena beskrivs i ”Utlåtande över grundförhållandena för ny bro över Öre 
älv vid Skarda å väg nr 353 Bjurholm – Lycksele, Västerbottens län” med SGI dnr: K 2024, 
daterad 1950-05-25” enligt följande:  
 
”Mellan sektionerna 7/895 och 7/905 (Strand 1) består marken av mo, som ända ned till det djup, 
där provtagningarna upphört (9 m), innehåller tunna skikt av växtdelar. De djupast liggande 
skikten inom provtagningsnivåerna utgöras av finmo. Mon är fast lagrad. Mellan sektionerna 
7/950 och 7/955 (Strand 2) består jorden intill 6 m under markytan av sand. Sanden är löst lagrad 
i ett cirka 4 m tjockt ytskikt och därunder fast. Sonden har kunnat neddrivas 5 – 17 m under 
markytan. Bron bör grundläggas med plattor på frostfri nivå med tillåtet grundtryck enligt Kungl. 
Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsens Konstruktionsnormer 1. Därvid antages Strand 1 bestå av 
mo och Strand 2 av sand. Inlagringen av växtdelar under Strand 1 medför, att en viss sättning på 
grund av markens kompression är att förvänta hos landfästet. Till följd av växtskiktens tunnhet 
kommer sättningen att förlöpa mycket snabbt och nå sitt slutvärde under byggnadstiden; 
dessutom blir sättningen så liten, att den ej medför något men för den i fråga om uppläggningen 
statiskt bestämda konstruktionen.” 
 
Denna beskrivning av jordförhållandena kan inte enkelt översättas till de benämningar som 
används idag eftersom några begrepp försvunnit såsom mo, finmo och grovmo medan andra 
tillkommit såsom silt. Ett försök att överföra de gamla begreppen till nya förkortningar för de 
gamla provtagningarna har gjorts i Figur 2 och 3.  
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Figur 2:  Sektion 7/896, Östra landfästet. 
 
De kompletterande undersökningarna som utfördes 1996 visar följande:  
För det Östra landfästet (7/896), 10,5 m söder om brobanekanten, består jorden från nivån 
+ 168,4 m och nedåt av gyttjig silt med växtdelar och något gyttjig sand med växtdelar till 2,1 m 
djup. Därunder består jorden av sand till åtminstone nivån + 159,6 m. En jämförelse mellan den 
tidigare provtagningen i Borrhål 5 och den kompletterande i Borrhål 4 på östra sidan tyder på att 
man under landfästet noterat dels mer finkornig jord dels växtdelar till större djup. För det Västra 
landfästet (7/952), 17,5 m norr om brobanekanten, består jorden från nivån + 165,7 m och nedåt 
av silt med växtdelar till 2,5 m djup. Därunder finns ett ca 0,7 m tjockt skikt av sand med 
växtdelar,  som underlagras av silt med växtdelar och siltig sand med växtdelar till åtminstone 
nivån +160,9 m. 
 
En jämförelse mellan den tidigare provtagningen i Borrhål 26 och den kompletterande i Borrhål 
2 på västra sidan tyder på att man under landfästet på denna sida funnit mer ren sand än i den 
kompletterande provtagningen norr därom. 
 
En sammanställning av äldre och nya undersökningar i en sektion för det Östra och en för det 
Västra landfästet redovisas i Figur 2 och 3. Plan över undersökningarna redovisas i Figur 5 och 8. 
 
En jämförelse mellan resultaten från de tidigare utförda manuella viktsonderingarna (Vi) och de 
som utfördes vid den kompletterande undersökningen 1996 (Vim) visar på stora olikheter i 
sonderingsmotstånd. Dessa olikheter kan delvis förklaras av skillnaderna i sedimentation av 
jorden från punkt till punkt, men kan delvis också förklaras av att viktsonderingsmetoden i sig  
förändrats mellan undersökningstillfällena. Sålunda har stångdiametern ökats från 19 till 22 mm 
och vridningen blivit maskinell. Vidare har kravet på spetsarnas förslitning skärpts. Alla dessa 
tre förändringar kan enligt Bergdahl (1969) öka viktsonderingsmotståndet i den aktuella jorden i 
inte oväsentlig grad. Ytterligare en sak, som erfarenhetsmässigt kan minska sonderings-
motståndet vid manuell viktsondering, är om sonderingen utföres med markytan under vatten 
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varvid den pålagda vikten ökar med extra stångvikt och mantelfriktionen minskar eftersom 
vatten direkt fyller hålrummet över spetsen. I några hål har så varit fallet i detta projekt. 
Anmärkningsvärt är också att man ej beaktat det krav på minst medelfast lagring (10 
halvvarv/20 cm), som åtminstone anges i Vägverkets Konstruktionsnormer från 1968. Det är 
dock oklart vad som gällde 1950. 
 

 
 
Figur 3:  Sektion 7/952, Västra landfästet. 
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4. BESKRIVNING AV BRO 
 
Öre älv korsar Väg 353 vid sektion ca 7/924. Vid korsningen går Väg 353 vid Västra brostödet 
på ca 4,2 m hög bank och vid det Östra brostödet på ca 2,9 m hög bank. Enligt Vägverkets 
sammanställningsritning nr 12038-1, daterad 1955-11-27, har bron utförts som en enspanns fritt 
upplagd båg-balkbro av stål med stödlägen av betong i sektionerna 7/896 och 7/952, se Figur 4. 
Bron har en fri spännvidd mellan stöden på 56 m och en total brolängd på 66 m. Gällande 
broritningar har fastställts av Kungliga Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen samt märkts Kungliga 
Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, Konstruktionsbyrån, Nr AC 204 e-y. Den fria brobredden är 
6 m och den fria höjden 4,5 m. Bron är upplagd på fasta lager vid det Västra landfästet och 
rörliga lager vid Östra landfästet. 
 

 
Figur 4:  Bro över Öre älv. 
 
Bron har grundlagts med platta på mark med armering Ks 40 och betong Btg II Std K300. 
Största grundpåkänning har för de båda stöden angivits till 3,5 at, dvs 343 kPa. Det Västra 
landfästet (7/952) har grundlagts på nivån +167,5 m, med plattdimensionen 5,8 m x 8,92 m 
enligt Vägverkets måttritning 12038-4, daterad 1952-12-15. Ursprunglig marknivå vid landfästet 
var  mellan +167,6 och +170,3 m. Det Östra landfästet (7/896) har grundlagts på nivån +169,0 
m, med  plattdimension 6,2 m x 8,92 m enligt Vägverkets måttritning 12038-2, daterad 1955-12-
09. Ursprunglig marknivå vid detta stöd var ca +172,0 m. 
 
Körbanans överkant ligger för båda stöden på nivån ca +175,16 m. Härav följer att det i Västra 
landfästet har en höjd av 7,64 m medan det Östra har en höjd på 6,14 m. Samtidigt är 
grundplattan smalare vid Västra landfästet. 
 
Erosionsskydd har utlagts kring båda landfästenas koner och bottenplattor, med maximal lutning 
på 1:1,75 (29,7°). 
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5. UPPFÖLJNINGAR 
 
Tidigare besiktning av bro AC 204 över Öre älv SO Skarda redovisas i rapport utförd av 
Kungliga Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen, daterad 26 november 1954. Följande har 
antecknats beträffande observerade rörelser hos landfästena: ” Enligt de uppgifter som lämnades 
överensstämde grundmaterialet vid landfästenas grundläggningsnivåer med det på ritningen 
angivna. Vid Östra landfästet var materialet mer grovkornigt än mo, närmast finsand.  
 
Dilatationsfogen vid Östra landfästet utfördes cirka 60 mm bred vid gjutningen av 
ändtvärbalken. När gjutningen av brobanan påbörjades den 21/7 1954 hade avståndet minskat till 
cirka 50 mm. Sedan brobanan färdiggjutits uppmättes fogen den 6/8 till ca 10 mm och den 10/8 
var fogen tät. Under denna tid var bankfyllningen utförd ungefär till naturlig marknivå. Från 
tiden för landfästenas gjutning fram till den 10/8 hade en vertikal sjunkning av båda landfästena 
på cirka 45 mm konstaterats. Sedan tillfartsbankarna utförts hade en ytterligare sjunkning av 
Östra landfästet på cirka 40 mm uppmätts under det att Västra landfästet i huvudsak legat stilla. 
 
Vid besiktningen iakttogs genom upplodning av frontmurarna på landfästena, att det Västra 
landfästet märkbart vinkeländrats, under det att landfästet med det rörliga lagret (Östra) var 
vertikalt. Detta ger anledning att förmoda att fogöppningen slutits genom att överbyggnaden på 
grund av vinkeländringen hos landfästet med det fasta lagret skjutits över mot det motsatta 
landfästet.” 
 
I rapporten föreskrevs att lagerställningen skulle justeras under år 1955. Justeringen kunde 
lämpligen utföras genom lyftning av bågspannet vid det fasta lagret, förskjutning av spannet mot 
detta lager och en flyttning av lagrets övre platta. Det nämndes även att en sådan lyftning av 
spannet kunde orsaka en viss rörelse, varför särskilda åtgärder i form av avhåll i horisontalled 
mot grusskiftet måste vidtagas. Förslag till ändring av det fasta lagret skulle upprättas av 
konstruktionsbyrån. Vidare föreskrevs att bron efter justering skulle hållas under observation och 
att om ytterligare stora rörelser uppkom kunde dessa avhjälpas genom flyttning av det rörliga 
lagrets undre platta. Ytterligare dokumentation av lagerjusteringen saknas.  
 
Sammanställning av utförda sättningsuppföljningar under 1954 – 1962 för de Östra och Västra  
landfästena redovisas på från Vägverket erhållna ritningar. Dessa visar att sättningarna från mars 
1953 till 1962-12-01 uppgått till mellan 83 och 92 mm för Västra landfästet och mellan 208 och 
224 mm för det Östra. Man bör dock observera att några egentliga mätningar ej utförts från mars 
1953 till 1954-08-11 varför en stor del av sättningarna är något osäkra. Se vidare Kapitel 7. 
 
På uppdrag av Vägförvaltningen utfördes kontrollmätning av bro över Öre älv i juni 1987 till  
juni 1988. Resultaten redovisas i rapport ”Kontrollmätning av bro AC 204, Öre älv, på väg 597 
Bjurholm – Skarda i AC-län” daterad 1989-01-16. Dessa mätningar visar på tillkommande 
sättningar på 1-5 mm under denna period 33-34 år efter brons färdigställande. 
 
I skaderapport för bro över Öre älv, erhållen från Vägverkets broarkiv, har under 1987 – 1996 ej 
några skador orsakade av sättningar konstaterats.  
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6. NYA BERÄKNINGAR 

6.1 Lastsammanställning 
 
 
Sammanställning av beräknade laster och moment för de Östra och Västra landfästena redovisas 
i Tabell 1. Lastsammanställningen har erhållits från Vägverket. Det bör här noteras att det Västra 
landfästet på grund av sin större höjd utsätts för betydligt större moment än det Östra vid 
återfyllning. 
 
 
Tabell 1: Sammanställning av beräknade laster och moment.             

Östra landfästet Västra landfästet Laststeg  

 Mll [kNm] V [kN] Mll [kNm] V [kN] 

1. Efter gjutning av 
bottenplatta 

 

– 1309 – 1853 

2. Efter gjutning av 
ändstöd 
 

–19 2846 86 3291 

3b Efter gjutning av 
brobaneplatta 
 

2017 5560 2046 6005 

5. Efter återfyllning 
 

3193 9499 5646 10013 

6. Efter trafiklast. 
Summa last 
 

6373 13738 8826 14252 

 
 

6.2 Hållfasthets- och deformationsparametrar 

6.2.1 Östra landfästet 
 
Dimensioneringsförutsättningar: 
 
Undersökningar: (1950) 7 manuella viktsonderingar, 2 manuella viktsonderingar med 

kolvprovtagning och geoteknisk benämning av prover. 
 (1996) Skruvprovtagning, maskinell, viktsondering och CPT-sondering i en 
punkt samt okulär benämning av prover och bestämning av vattenkvot. 

 
Grundläggningsnivå: + 169,0 m 
 
Djup från ursprunglig markyta till grundläggningsnivån:  1,0 – 3,1 m 
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Figur 5:  Plan över undersökningspunkter vid det Östra landfästet. 
 
 
Säkerhetsklass och geoteknisk klass: 
 
Dimensionering i brottgränstillstånd har utförts enligt säkerhetsklass 3, γn = 1,2 och geoteknisk 
klass 2. 
 
Partialkoefficient, γm 
 
För dimensionering i brottgränstillstånd har partialkoefficienten γm utvärderats enligt 
Plattgrundläggning (PLH) 1.6 till γm = 1,2 för hållfasthetsparametern tan φ. För dimensionering i 
bruksgränstillstånd har γm utvärderats enligt PLH 1.73, med 20 % reduktion enligt SGI policy för 
sättningsberäkningar (Kap 4.3) till γm = 0,8 *1,6 = 1,28 på sättningsmodulen Ek. 
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Utvärdering av Ek-modul och friktionsvinkel: 
 
Karakteristisk E-modul och karakteristisk friktionsvinkel har utvärderats enligt VV publikation 
1994:15 för resultat från maskinell viktsondering, (Vim), CPT och som jämförelse även för 
manuell viktsondering (Vi). Friktionsvinkeln har även utvärderats från diagram enligt SGI 
Info 15 för  CPT. 
 
Det skall här påpekas att de värden på friktionsvinklar och elasticitetsmoduler som i 
Plattgrundläggning Kapitel 1.4 och som i något reviderad form återges i VV publikation 1994:15 
avser CPT-sondering, maskinell viktsondering och hejarsondering Metod HfA. Enligt vad som 
ovan sagts enligt Bergdahl (1969) kan man således förvänta sig lägre sonderingsmotstånd vid 
manuell viktsondering och därmed för låga värden på utvärderade friktionsvinklar och elastici-
tetsmoduler. Dessutom har gränserna för hejar- och viktsonderingsmotstånd i VV publikation 
1994:15 för olika relativ fasthet justerats uppåt i jämförelse med Plattgrundläggning i syfte att 
beakta den större osäkerhet man bedömer finns med dessa metoder jämfört med CPT. Detta 
medför också lägre parametervärden enligt viktsonderingsresultaten och speciellt för resultaten 
från den manuella viktsonderingen. 
 
Dimensionerande värden: 
 
Dimensionerande friktionsvinkel har beräknats enligt: 
 
φd = arctan (tan φk / (γn* γm)) 
 
Dimensionerande E-modul har beräknats enligt: 
 
Ed = Ek / γm 
 
Geotekniska förhållanden 
 
Dimensionerande jordmodell för jord under grundläggningsnivån:  
 
Jordarten under grundläggningsnivån utgörs huvudsakligen av silt. Enligt VV publ. nr 1994:15 
har karakteristiskt värde på siltens tunghet valts till  γk = 17 kN/m3 och γk´= 9 kN/m3. 
Dimensionerande värde är γd = 17 kN/m3. 
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Figur 6:  Jordmodell för Östra landfästet, utvärderad enligt manuell viktsondering och  

VV publ. 1994:15. 

 
 
Figur 7:   Sammanställning av Ek för Östra landfästet som  

funktion av djupet under grundplattan. 
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Karakteristisk inre friktionsvinkel, φk, har  utvärderats från maskinell och manuell viktsondering 
enligt VV Publ 1994:15 med reduktion för siltig jord och från CPT enligt SGI Info15. Skillnaden 
mellan de inre friktionsvinklarna utvärderade från CPT och Vim och de från Vi är betydande. I 
medeltal har följande friktionsvinklar erhållits: 
 
1. φk  = 34° utvärderad från maskinell viktsondering (φd = 25,1 °) 
2. φk  = 28,5° utvärderad från manuell viktsondering (φd = 20,7 °) 
3. φk  = 37° utvärderad från CPT (φd = 27,6 °). Om man i stället antar att jorden utgörs av silt 
skall detta värde reduceras till 34 °. 
 
I Figur 6 redovisas jordmodell för Östra landfästet, försiktigtvis utvärderad enligt manuell 
viktsondering för stabilitetsberäkning med datorprogrammet SLOPE/W. Hydrostatiskt portryck 
har lagts in i jordmodellen i form av en streckad konturlinje. Som vattenstånd i Öre älv har nivån 
+ 169,0 m använts.  
 
En sammanställning av karakteristiska E-moduler, Ek, för Östra landfästet redovisas i Figur 7 
baserade dels på CPT och maskinell viktsondering dels på manuell viktsondering. 
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6.2.2 Västra landfästet  
 
Dimensioneringsförutsättningar: 

 
 
Figur 8:  Plan över sonderingar och provtagningar vid det Västra landfästet. 
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Undersökningar:  (1950) 6 manuella viktsonderingar, 4 manuella viktsonderingar med 
kolvprovtagning och geoteknisk benämning av prover. 
 
(1996) Ny skruvprovtagning, ny maskinell  viktsondering och ny CPT-sondering i en punkt samt 
okulär benämning av prover och bestämning av vattenkvot. 
 
Grundläggningsnivå: + 167,5 m. 
  
Djup från ursprunglig markyta till grundläggningsnivån:  0,1 – 2,8 m 
 
Säkerhetsklass och geoteknisk klass: 
 
Dimensionering i brottgränstillstånd har utförts enligt säkerhetsklass 3, γn = 1,2 och geoteknisk 
klass 2. 
Partialkoefficient, γm 
 
För dimensionering i brottgränstillstånd har partialkoefficienten γm utvärderats enligt PLH 1.6 till 
γm = 1,2 för hållfasthetsparametern tan φ. För dimensionering i bruksgränstillstånd har γm 
utvärderats enligt PLH 1.73, med 20 % reduktion enligt SGI policy för sättningsberäkningar 
(Kap 4.3) till γm = 0,8 *1,6 = 1,28 på sättningsmodulen Ek. 
 
Utvärdering av Ek-modul och friktionsvinkel: 
 
Karakteristisk E-modul och karakteristisk friktionsvinkel har utvärderats enligt VV publikation 
1994:15 för resultat från maskinell viktsondering, CPT och som jämförelse även för manuell  
viktsondering. Friktionsvinkeln har även utvärderats från diagram enligt SGI Info 15 för CPT. 
För skillnaderna mellan på olika sätt bestämda parametrar se motsvarande avsnitt för Östra 
landfästet Kap. 6.2.1.  
 
Dimensionerande värden: 
 
Dimensionerande friktionsvinkel har beräknats enligt: 
 
φd = arctan (tan φk / (γn* γm)) 
 
Dimensionerande E-modul har beräknats enligt: 
 
Ed = Ek / γm 
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Geotekniska förhållanden 
 
Dimensionerande jordmodell för jord under grundläggningsnivån: 
 
 
 
 

 
 
Figur 9:  Jordmodell för Västra landfästet, utvärderad enligt manuell viktsondering och  

VV publikation 1994:15. 
 
Jordarten under grundläggningsnivån utgörs av sand. Enligt VV publ. nr 1994:15 har 
karakteristiskt värde på sandens tunghet valts till  γk = 18 kN/m3 och γk´= 11 kN/m3. 
Dimensionerande värde är γd = 18 kN/m3. 
 
Karakteristisk inre friktionsvinkel, φk, har  utvärderats från maskinell och manuell viktsondering  
enligt VV Publ. 1994:15 och från CPT enligt SGI Info.15. Även vid detta landfäste är 
skillnaderna mellan de utvärderade friktionsvinklarna betydande också mellan CPT och Vim. I 
medeltal har följande friktionsvinklar erhållits: 
 
1. φk  = 33,5° utvärderad från ny viktsondering (φd = 24,69 °) 
2. φk  = 31° utvärderad från äldre viktsondering (φd = 22,45 °) 
3. φk  = 38° utvärderad från ny CPT (φd = 28,48 °). Om man i stället antar att jorden utgörs av silt 
skall detta värde reduceras till 35 °. 
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Figur 10:  Sammanställning av Ek för Västra landfästet som funktion av djupet under 
grundplattan. 

 
 
I Figur 9 redovisas jordmodell för Västra landfästet, utvärderad enligt manuell viktsondering för 
stabilitetsberäkning med datorprogrammet SLOPE/W. Hydrostatiskt portryck har lagts in i 
jordmodellen i form av en streckad konturlinje. Som vattenstånd i Öre älv har nivån + 169,0 m  
använts.   
 
En sammanställning av karakteristiska E-moduler, Ek, för Västra landfästet redovisas i Figur 10 
baserade på dels CPT och maskinell viktsondering dels på två manuella viktsonderingar. 
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6.3 Dimensionering i brottgränstillstånd 
 
Effektiv plattstorlek 
 
Östra landfästet: 
 
Plattstorlek: 6,2 x 8,92 m 
eb = SMlld / Svd = 0,464 m  
bef = 2( 6,2/2 – 0,464) = 5,27 m 
lef = 8,92 m, Aef = 47,03 m2 
 
Detta motsvarar ett grundtryck på den effektiva arean på 292 kPa. 
 
Västra landfästet: 
 
Plattstorlek: 5,8 x 8,92 m 
eb = 0,619 m, bef = 2(5,8 /2 - 0,619) = 4,56 m 
lef = 8,92 m, Aef = 40,69 m2 
 
Detta motsvarar ett grundtryck på den effektiva arean på 350 kPa dvs lika med angiven högsta 
grundpåkänning. 
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Figur 11:  Stabilitetsberäkning med Slope/W för Östra landfästet, kombinerad analys.  
 
 
Dimensionerande vertikal bärförmåga 
 
Dimensioneringsvillkor :  Svd  ≤  Rvd 
 
Östra landfästet: 
 
Eftersom bron byggts med släntlutning ca 30º mot älven har stabiliteten beräknats med glidytor. 
 
Stabilitetsberäkning har utförts med datorprogrammet SLOPE/W. Jordmodell för Östra 
landfästet, utvärderad enligt manuell viktsondering, redovisas i Figur 11. Beräknad 
säkerhetsfaktor uppgår till Fk = 1,0 vid kombinerad analys. Det undersökta områdets stabilitet är 
således med antagen jordmodell otillfredsställande. För att området skall anses ha en 
tillfredsställande säkerhet erfordras en beräknad säkerhet av Fk ≥ 1,3 à 1,4.  
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Figur 12:  Stabilitetsberäkning med Slope/W för Västra landfästet, kombinerad analys. 
 
 
Västra landfästet: 
 
Stabilitetsberäkning har utförts med datorprogrammet SLOPE/W. Jordmodell för Västra 
landfästet, utvärderad efter manuell viktsondering, redovisas i Figur 12. Beräknad 
säkerhetsfaktor uppgår till Fk = 1,17 vid kombinerad analys. Det undersökta områdets stabilitet 
är med antagen jordmodell otillfredsställande.  
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6.4 Dimensionering i bruksgränstillstånd 
 
Dimensionerande last – spänningsmodell 
 
Spänningsberäkning har utförts enligt Steinbrenners metod, Handbok Bygg G, 05:11 a för  
följande laststeg: 
 
-1.  Ingen åtgärd (0) 
0.   Schakt (1)  
1. Efter gjutning av bottenplatta (2)  
2. Efter gjutning av ändstöd (3) 
3b. Efter gjutning av brobaneplatta (4) 
5.   Efter återfyllning (5) 
6.   Efter tillskott från tillfartsbank (6) 
7.   Efter trafiklast (7)    
 
Jfr. Tabell 1 ovan. 
 
I Figur 13 redovisas vertikalspänningen i punkt A för det Östra landfästet med 
 

σ0 = vertikalspänning initiellt 
σ1 = vertikalspänning efter schakt 
σ2 = vertikalspänning efter gjutning av bottenplatta 
σ3 = vertikalspänning efter gjutning av ändlandfästet 
σ4 = vertikalspänning efter gjutning av brobaneplatta 
σ5 = vertikalspänning efter återfyllning 
σ6 = vertikalspänning efter tillskott från tillfartsbank 
σ7 = vertikalspänning efter trafiklast 
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Figur 13:  Vertikalspänning i punkt A som funktion av djupet under naturlig markyta för Östra 
landfästet.  

 
Deformationer 
 
Karakteristisk sättning efter 10 år, sk har dels beräknats enligt PLH  Kap. 2.62, Kap. 3.53, 
Hook´s lag, med E-modul utvärderad från maskinell och manuell viktsondering enligt: 
 
 
sk = Σ         * Δz 
 

Karakteristisk sättning efter 10 år, sk har även beräknats med resultat från CPT enligt De Beer 
(1965), PLH Kap. 2.63, och Kap. 3.53. I några fall har också sättningarna beräknats utifrån CPT-
resultat med Hook´s lag som jämförelse. 
 
Beräkningarna har utförts för två punkter (A och B) för de Östra och Västra landfästenas  
bottenplattor (Figur 14) till djupet 17 m där tillskottsspänningen är ≈ 10 % av initiellt 
effektivtryck. 
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   Östra landfästet             Västra landfästet 
 
Figur 14:  Skiss visande punkterna A och B, som använts för sättningsberäkning.  
 

6.5 Resultat 
 
6.5.1 Dimensionering i brottgränstillstånd 
 
Tabell 2:   Sammanställning av resultat från dimensionering i brottgränstillstånd för Östra och 

Västra landfästena.  

 Villkor Utvärdering av φk Östra landfästet Västra landfästet 

Vertikal 
bärförmåga 

Svd ≤ Rvd  Ny Vim 
Vi 
CPT 

Ej tillfredsställande 
-”- 
-”- 

Ej tillfredsställande 
-”- 
-”- 

 
Stabilitets 
Beräkning 

Villkor Jordmodell 
utvärderad enl: 

Östra landfästet Västra landfästet 

Kombinerad 
analys 

Fk ≥ 1,35 – 1,5  Vi Fk = 0,98        
                      Ej OK 

Fk = 1,17 
                    Ej OK 

 
I Tabell 2 redovisas en sammanställning av resultat från kontroll av vertikal bärförmåga med  
stabilitetsberäkningar för brons Östra och Västra landfästen med den jordmodell som redovisas i 
Figur 11 och 12 ovan och som är baserad på resultat av manuell viktsondering. Om man i stället 
väljer att utvärdera jordens egenskaper utifrån resultaten från CPT-sonderingen erhålls 
friktionsvinkeln φk = 37 º – 38 º för sand och 34 º – 35 º för silt. Detta skulle motsvara en 
säkerhetsfaktor Fk på 1,26 – 1,41 för båda landfästena vilket bedöms vara tillfredsställande eller 
nära tillfredsställande. 
 
 
6.5.2 Dimensionering i bruksgränstillstånd 
 
Sammanställning av beräknad karakteristisk 10-årssättning, sk för punkterna A och B redovisas i 
Tabell 3 och i Figur 15 tillsammans med uppmätta värden.  
 
Sättningsberäkningarna har baserats på tillskottsspänningarna vid full trafiklast. Eftersom den 
senare ofta utgör en stor andel av lasten på broar har för jämförelse också några beräkningar 
utförts utan trafiklast d.v.s. bara till laststeg σ6 enligt ovan. Dessa värden har satts inom parentes 

B A A B 
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i Tabell 3. Sättningar beräknade med Hook´s lag har märkts med ”H” och de som beräknats 
enligt de Beer har märkts med ”B” i Tabell 3. 
 
Tabell 3:  Sammanställning av beräknad karakteristisk10-årssättning, sk, och uppmätt sättning. 
 Utvärdering av Ek / qc Punkt A, mm Punkt B, mm Uppmätt, mm 
Östra landfästet Vim 

Vi 
CPT 

173  H, (87)1) H 
490  H 
115  B, 81 H, (38)1) H

129  H 
402  H 
100  B, 63 H 

208 – 224 

Västra landfästet Vim 
Vi, Fall 1 
Vi, Fall 2 
CPT 

85    H 
212  H 
491  H 
93    B 

85    H 
198  H 
456  H 
99    B, (24) 1) H 

83 – 92 

1) Avser beräknad sättning vid endast ständig last d.v.s. t.o.m. σ6 enligt ovan. 
 
 

 
 Figur 15:  Sammanställning av beräknade karakteristiska 10-årssättningar. 
 
 
Sättningsberäkning baserad på resultat från ny CPT ger en beräknad 10-årssättning på 100 – 
115 mm för Östra landfästet och 93 –99 mm för Västra landfästet vid beräkning enligt De Beer. 
Maskinell viktsondering ger en beräknad sättning på 129 – 173 mm för Östra landfästet och ca 
85 mm för Västra landfästet vid beräkning enligt Hook´s lag. 
 
En jämförelse mellan de sättningar som beräknats med Hook´s lag och de som beräknats enligt 
De Beer visar att de senare blir större. 
 
En jämförelse mellan de sättningar som beräknats med full trafiklast respektive utan trafiklast 
visar att de senare är av storleken 40 – 50 % av de med full trafiklast. 
 
En jämförelse mellan beräknade och uppmätta sättningar visar för Västra landfästet att de som 
beräknats på basis av maskinell viktsondering och CPT-sondering samt full trafiklast ger värden 
motsvarande de uppmätta. För Östra landfästet blir de på motsvarande sätt beräknade 
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sättningarna större men ej så stora som de uppmätta. Orsaken härtill bedöms vara det större 
innehållet av organiskt material, som noterats i det ursprungliga Borrhål 5 vid detta stöd. 
 
Sättningsberäkning baserad på resultat från manuell viktsondering ger en beräknad 10-
årssättning på 402 – 490 mm för det Östra landfästet och 198 – 212 mm för det Västra vid 
beräkning enligt Hook´s lag. Vid jämförelse med resultat från maskinell viktsondering ger de 
äldre manuella viktsonderingarna betydligt större sättningar. Detta beror bl.a. på de tidigare 
omtalade olikheterna i sonderingsresultat, som erhålls med de olika viktsonderna, samt på stora 
lokala variationerna i geologin. 
 
Sättningsberäkning baserad på resultat från manuell viktsondering, vilken är utförd från 
vattenytan, ger en beräknad 10-årssättning på 456 – 491 mm för det Västra landfästet. Vid 
jämförelse med resultat från manuell viktsondering, vilken är utförd på land, är skillnaden 
betydande. De beräknade sättningarna från manuell viktsondering från vattenytan är ca 130 % 
större än sättningarna från manuell viktsondering utförd på land. 
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7. JÄMFÖRELSE AV SÄTTNINGSFÖRLOPP 
 
I Figur 16 redovisas sättning mot tid med uppmätta och beräknade sättningar för det Östra 
landfästet och i Figur 17 för det Västra landfästet. Sättningarnas tidsförlopp har beräknats enligt 
SGI policy för sättningsberäkningar, Kap 4.3.1, med den beräknade karakteristiska 10-
årssättningen, sk från manuell viktsondering (Vi), maskinell viktsondering (Vim) och CPT-
sondering (CPT) enligt följande samband: 
 

Tidsfaktor = 1 + 0,2 x log (10 x t) 
När hela den sättningsgivande lasten börjat verka är t = 0,1 år   

  
Beräknade sättningar redovisas i Figur 16 och 17 för punkt A och B (Vim A, Vim B, Vi A, Vi B, 
CPT A och CPT B). Uppmätta sättningar (smax och smin) under åren 1953 – 1962 redovisas i 
Figur 16 och 17 med år 1953 som tid = 0 år och år 1962 som tid = 8 år. De sista 
sättningsmätningarna år 1962 har använts för att beräkna sättningarnas fortsatta tidsförlopp fram 
till år 50. 

 
Figur 16:  Sättning mot tid - Östra landfästet. 
 
För det Östra landfästet visar jämförelsen i Figur 16 att de nya undersökningarnas beräknade 
sättningsförlopp (CPT, Vim) är ca 20 – 50 % mindre än de uppmätta sättningsförloppen 
 (smin, smax). De från manuell viktsondering (Vi) beräknade sättningsförloppen visar på ca 90 – 
130 % större sättningar än de uppmätta sättningsförloppen.  
 
För det Västra landfästet visar jämförelsen i Figur 17 att sättningsförloppet beräknat från de nya 
undersökningarna (Vim, CPT) överensstämmer väl med de uppmätta sättningsförloppen (smax, 
smin). De från manuell viktsondering (Vi) beräknade sättningsförloppen visar på ca 110 – 150 % 
större sättningar än de uppmätta sättningsförloppen. 
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Figur 17:  Sättning mot tid –Västra landfästet.  
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8. SLUTSATSER OCH DISKUSSION 
 
Jämförelsen ovan visar att för Västra landfästet blir de beräknade sättningarna av samma storlek 
som de uppmätta trots storleken (80 – 100) om man utgår från maskinell viktsondering eller 
CPT. För Östra landfästet visar jämförelsen att de beräknade sättningarna baserat på CPT är 
endast ca hälften av de uppmätta medan de som beräknats på basis av maskinell viktsondering 
blev ca 7 0 % av de uppmätta. 
 
Orsaken till de stora skillnaderna i uppmätta sättningar bedöms vara den stora skillnaden i 
innehåll av organiskt material som når till större djup i det gamla Borrhål 5 än i Borrhål 26. I de 
nyare Borrhålen 2 och 3 kan man inte se motsvarande tendenser där förhållandet närmast är det 
omvända. Detta kan möjligen förklaras av de stora skillnaderna i jordens sammansättning även 
inom relativt små avstånd i dessa svämsediment. Det finns vidare ett antal osäkerheter i det 
redovisade materialet som man bör beakta: 
 
• Noggrannheten i de uppmätta sättningarna (40 – 50 mm) under det första året är osäker 

eftersom inga direkta sättningsmätningar utförts under den perioden. 
 
• Hur mycket trafiklast skall medräknas vid sättningsberäkningen. I ovan redovisade 

beräkningar har full trafiklast medtagits. Om trafiklasten tas bort blir de beräknade 
sättningarna bara 40 – 50 % av de med full trafik d.v.s. skillnaderna mellan beräknade och 
uppmätta sättningar blir större. 

 
• Den snedställning av Västra landfästet, som iakttagits vid inspektionen av bron i November 

1954, och den samtidiga förskjutningen av bron mot Östra landfästet bedöms bero på att det 
Västra landfästet är 1,5 m högre än det Östra. Samtidigt gjordes grundplattan smalare vilket 
också bidrog till att öka grundtrycket till motsvarande det tillåtna i plattans framkant. 
Dessutom är inbäddningsdjupet för Västra landfästet mindre än för det Östra. 

 
Den genomförda undersökningen har också visat på stora skillnader mellan tidigare (1950) och 
senare (1996) utförda viktsonderingar. Denna observation leder till slutsatsen att resultat från 
manuella viktsonderingar primärt inte bör användas för utvärdering av friktionsjords egenskaper 
enligt nu gällande praxis. 
 
Den allmänna slutsatsen av denna undersökning är att nu använda metoder för beräkning av 
sättningar baserade på Vim och CPT också kan användas för lös sand. Om innehållet av 
organiskt material är stort bör dock kompletterande undersökningar med ödometerförsök på 
ostörda prover eller insituförsök utföras. 
 
En beräkning av stabiliteten för de båda landfästena visar att om man utgår från tidigare 
manuella viktsonderingar och dagens praxis för utvärdering inre fraktionsvinklar i materialet blir 
säkerheten otillfredsställande. En utvärdering av inre friktionsvinklar baserade på nya maskinella 
viktsonderingar och CPT-sonderingar ger säkerheter som är tillfredsställande eller nära 
tillfredsställande beroende på hur andelen silt behandlas vid utvärderingen. 
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