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1 Bakgrund Och syfte
Vid mekanistisk dimensionering av vägöverbyggnader krävs materialkonstanter

(E-moduler) vilka beskriver materialens fjädring vid belastning. "Material-

konstanterna" är icke några konstanter i egentlig mening utan varierar främst med

fuktinnehåll (finkorniga material) och spänningstillstånd (såväl fin- som grov-

korniga).

Emedan möjligheterna i praktiken av olika skäl (anbudsförfarandet vilket eli-

minerar "aktiv design", väderleksförhållandena vid terrassering, mättekniska

problem på terrass) synes vara begränsade att basera överbyggnadsdimensione-

ringen på direkt uppmätt fjädring på terrassen har arbetet inriktats mot att bygga

upp en E-modulbank. Stommen till denna bank erhålles genom utvärdering av

omfattande mätningar med FWD som genomförts inom ramen för ett projekt för

långtidsuppföljning av observationssträckor resp. ett projekt för utveckling av ett

fältbaserat asfalttöjningskriterium.

2 Metodik

Vid belastning på vägytan utbildas en "nedsjunkningstratt". Dess djup och geo-

metriska form beror av de enskilda lagrens styvhet och tjocklek resp. undergrun-

dens fjädring. De nedsjunkningar som uppmätes "en bit bort" från belastningen är

ett direkt uttryck för undergrundens respons (E-modul). Avståndet "en bit bort" är

ej något konstant avstånd utan beror av överbyggnadslagrens styvhet och tjock-

lekar. Det sökta avståndet är approximativt överbyggnadens ekvivalenta tjocklek

uttryckt i undergrundens E-modul. Om denna ekvivalenta tjocklek är känd kan

undergrundsmodulen beräknas medelst

 

u : (1_ U ma ('Ullidtz 1973)
r x dr

där

v = tvärkontraktionstalet

00 = kontakttrycket "belastningsplatta/vägyta", MPa

a = belastningsplattans radie, mm

r = avståndet från belastningscentrum till den nedsjunkning som användes,

mm

resp

dr = nedsjunkningen i punkten mm

Undergrundsmodulen "EU" erhålles därvid i MPa.

Modellen gäller för en Bossinesq' halvrymd. Erfarenheten visar emellertid att

tillämpning av den teoretiskt korrekta modellen ger "orimligt" höga moduler i

jämförelse med mätningar utförda såväl i fält som laboratorium på olika jordarter.

Förklaringen synes vara att modellen förutsätter en djupverkan som ej har någon

motsvarighet vid nedsjunkningsmätningar i praktiken. Belastning med FWD och

rullande hjul pekar på att penetrationsdjupet är begränsat till ca tre (3) meter (VTI

m.fl.). Mot denna bakgrund har beräkningar för ett stort antal överbyggnader vil-

ande på undergrunder med olika styvhet (li-modul) och med en fast botten på tre
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(3) meters djup genomförts. Med ledning härav har ett regressionssamband mellan

nedsjunkningen 900 mm från belastningscentrum. dogo. och undergrundens E-

modul, Eu, kunnat framtagas.

Algoritmen har formen:

EU (MPa) = 5.2 x 104 x d900""5°

där dgöo insättes i um.

Algoritmens användningsområde är begränsad till "byggda vägar och

mätningar med kraften 50 kN".

I figur 1 visas ett exempel på beräknade moduler för två sedimentära jordarter i

en klimatzon med köldmängden 500 d x OC (dygnsgrader).

   
Meter FINSAND GROVSILT

+1 - oTerrassniva
O _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ._ __ ._ .Å_ _ _ _ _ _ _ _ .... -

   

 

-l
\Markproñ

A Eu* MPa , , , Maj 1987
100-__________ _-L ......... --.L .......... -_x____ -..April 1988

.V __ ._ . i i ,._Augusti 1988
................................ i.. , , OktOber 1988
. .......... ._ i . . , _ i _ . . , i . _ i . i . ,. . l ............ 4_ i, ._ .MMMAPFiU989

i
l

 

l
lv'

IT..

I
I

  

  

I
2800 2900 3000 3100 3200

Sektion, m

Figur 1 Beräknad undergrundsmodu/ för Wii sedimentära jordarter. Fem

(5) mätningar. KÖldmángd 5 00 a' x OC (dygnsgrader).

Ur figuren framgår att inga årstidsvariationer kan påvisas trots att en tjälfarlig

jordart ingår.

Nedan redovisas ett urval moduler för olika jordarter, dräneringsförhållanden

(bank/skärning), årstider och klimatzoner. Jordarterna är de som angivits på ar-

betsritningar (profilritningar) och baserade på markundersökningar i projekte-

ringsskedet.
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3 Resultat

I diagraml har moduler inklusive variationsområde uppritats grafiskt för ett antal
jordarter, såväl sedimentära som moräner.

Ur diagrammet kan bl.a. följande utläsas:

0 spannet är jämförelsevis stort för de flesta jordarterna

moduler för tjälfarli ga resp. icke tjälfarliga jordarter överlappar varandra

tjälfarliga moräner har högre moduler än tjälfarliga sediment

0 grova moräner uppvisar mycket höga moduler.

Jordarternas spann är i huvudsak icke en följd av årstidsvariationer, jmf.

ñgurl.

Anm. Med årstider avses här vår. sommar och höst. Tidpunkten för

vårmätningen har i möjligaste mån försökt anpassas till

tjällossningens slutskede. Handledning har härvid varit

tjälgränsma'tare nedsatta i samma klimatiska område som aktuella

mätobjekt. Tjälgränsmätare har också varit apterade på några av

mätobjekten. Förfarandet utesluter dock icke att den tidpunkt då

bärigheten varit som lägst kan ha missats i enskilda fall.

Vidare är det av stor vikt att här påpeka att redovisade resultat

enbart avser byggda, asfaltbelagda vägar dvs. vägar vilka

normalt har god dränering och väldimensionerade överbyggnader.

De största årstidsvariationerna är av storleksordningen 25

I ett antal fall har de lägsta modulerna uppmätts hösten 1985 efter en mycket

regnig sommar.

Den största delen av variationerna förklaras av variationer inom och mellan

mätplatser (objekt). Dräneringsförhållandena. uttryckt medelst terrassens läge i

förhållande till markprofilen, ger, i fallet låga bankar, Grunda skärningar eller

marknivå, icke någon entydig förklaring till spridningen (vid höga bankar/djupa

skärningar; se nedan).

De högre modulerna och den större spridningen för moräner är av inneboende

natur. Dels beror den på materialets gradering, skelettbildning, dels på blockig-

heten (storlek och frekvens). I figur 2 visas ett exempel vid mätning på (något)

blockrik morän. Modulen varierar slumpmässigt ej endast längs vägen utan också

mellan enskilda mätningar. Förklaringen till det senare "fenomenet" synes rimligt-

vis vara att vid sträckmätning, varom här är fråga om, de enskilda mätpunkterna ej

sammanfalla exakt. Detta medför att nedsjunkningsmätningen kan hamna på

block/icke block från mättillfälle till annat och ge den mellan mätningar slump-

mässiga variationen.
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Figur 2

Diagram 1
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Sammanfattningsvis kan om resultaten sägas att:

0 årstidsvariationerna är, med beaktande av vad som ovan sagts under

"Anm", förhållandevis små, som mest i storleksordningen 25 %. Å andra

sidan är variationen inom och mellan mätplatser jämförelsevis stor, ofta upp
till i 40 % och mer

0 i samma tjälfarlighetsklass är moräners modul högre än sediments.

Spridningen är också större, särskilt för grovkorniga moräner. Detta synes

förklaras av materialets gradering resp. förekomst och storlek på block.

4 Diskussion av variationer

Som ovan framgått kan variationen inom en enligt ritningsunderlag - det vill säga

baserat på markundersökningar - given jordart vara förhållandevis stor (upp till i

40 % för sediment och en faktor 2 a 3 för moräner). Nedan diskuteras ett flertal

möjliga - mer eller mindre bidragande - förklaringar.

0 verkligt djup till fast botten. Här har förutsatts att fallviktsdeflektometerns av-

känningsdjup är tre (3) meter om markundersökningen ej visat att fast botten

(berg) ligger högre än denna nivå (räknat från vägytan). Emellertid kan fast

botten (naturligtvis) ligga högre än nämnda nivå mellan provtagningspunk-

terna

Anm. Moräntäcken kan underlagras av berg. Morän kan vidare vara mycket

styv även på grunda djup. Exempel härpå är bottenmorän, s k pinnmo.

0 djupa skärningar, 2 2 meter. Provtagningsdjupet vid vägprojektering synes

normalt vara i storleksordningen 1.5 till 3 meter. Detta innebär att skärnings-

botten ej nås vid skärningsdjup däröver dvs jordarten (-arterna) kan vara en

annan (andra) än vad som anges på ritningar

0 lerors konsolideringsgrad (normal-, överkonsoliderade). Efter inlandsisens av-

smältning låg stora delar av södra Sverige under vatten (Ancylussjön). I leror

som vattenöverlagrats under denna period förekommer horisontaltryck vilka

kan vara flera gånger större än normala vilojordtryck. Detta medför stort mot-

stånd mot deformation i horisontalled, hög "inspänningsgrad", varigenom

materialets motstånd mot deformation i vertikalled blir större än vid normal-

konsoliderade leror

0 torrskorpelera/S'äplera (hög/låg styvhet)

0 kalkhaltig moränlera. Moränlera har genom förekomst av grövre korn högre

styvhet än rena sedimentleror. Eventuell förekomst av kalk förstärker denna

effekt

o grundvattennivå. Högt liggande grundvattennivå medför normalt hög fuktkvot

i terrassens övre del medan kapillärtrycket (negativt) är lågt. Emedan perme-

abiliteten är låg i finkorniga jordar upptar emellertid porvattnet momentant en

del av belastningsenergin vid kortvariga dynamiska belastningar (jmf. sta-
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tisk/dynamisk belastning på finkomiga jordarter). Undertrycket orsakat av

kapillärkrafter blir större desto djupare grundvattennivån ligger (bärigheten

ökar) medan fuktkvoten är lägre i terrassens övre delar

Anm. Ovan beskrivna situation är att betrakta som normalfall (fortvarighets-

tillstånd). Betr. "tjällossning", se nedan.

vattenkvot. Vattenkvoten som den avgörande parametern för en jordarts styv-

het anses på sina håll vara en "naturlag". Av vad som i föregående punkt

diskuterats inses att åtskillnad på "vatten och vatten" måste göras. Det kapillärt

bundna vattnet är att likna vid hängslen som spännes över jorden ("kompri-

mering"). En annan parameter som sällan diskuteras är vattenmättnadsgraden.

Denna synes vara av stort intresse. Beroende på vattenmättnadsgrad och

kompressionen i belastningsögonblicket kan "vattenmättnad" eller tom

"vattenöverskott" uppstå (fenomenet bör beskrivas som skenbart). Det synes

således logiskt att denna parameter har stor betydelse för styvheten (och defor-

mationsegenskaperna).

Anm. Vattenkvoten har ansatts som förklarande variabel av bl.a. Wiman

1982 (fält) och Arm 1992 (laboratorium) men visat. sig vara svag som

förklaring. En fältstudie i Danmark 1976 gav samma erfarenheter.

Som tidigare nämnts har årstidsvariationerna visat sig vara förhållandevis små.

Här bör emellertid än engång erinras om att aktuella mätningar uteslutande avser

"byggda vägar" och i klimatzoner med köldmängder upp till 800 d x OC. Vid

tjälfarliga jordarter är överbyggnadens tjocklek 700-800 mm i dessa zoner. De

största tjäldjupen när vattenanrikning sker, dvs vid hög grundvattennivå, är av

storleksordningen 1.2m 1.3m (Jörgen Svensson, VTI). Tjälningen resp.

tjällossningen i dessa zoner kan schematiskt beskrivas med följande figurer:

10 VTI notat 49-1995



   

Tjälning: ' A //7/f//llfllll

 

4*-4 d-

'4-°_Ä..4_.°;

o 0-0 .. , o _o
JTerrassniva

 

lir /a 'mg f//s-Trl Isfmnt

l.: - .1. . L.( E
Ka 'll" tt -

Y i nagslpåitva en

 

. 20 med ' su nin
Lundertryck J (. g g )
r & *I Sjunkande

° ' grundvattennivå

  

Urtjälning: 'T 1 [IH/Hmm

4 < .' 7 §4' .44°

  

0.
8
m

a RÖ'

:0 9.4 bfi

 

"* il 5= ///5= ///.=.= / /0

Urtj älningsnivå- .- _ -. 1
< < Maxtjäldjup

 

;

v

"/

krI
_

0
.
1
5
m

0
.
2
5
m

 

L T Djupt liggande
F T (men stigande)

grundvattennivå

Under tjälningen sker en upptransport av vatten vilket medför en sänkning av

grundvattennivån (nederbörden i fast form). Härvid utbildas ett undertryck i zonen

mellan isfronten och grundvattnet vilket ökar med sjunkande grundvattennivå,

dvs. i princip med Ökande tjälning.

Urtjälningen sker till helt avgörande del uppifrån. När 0.2 51 0.3 m av det ca

0.4 m tjocka tjälade skiktet är urtjälat är situationen mest kritisk; Lars Stenberg,
VTI. Parallellt med den fortgående urtjälningen sker nämligen en upptorkning

ovanför tiningsfronten. Undertryck råder fortfarande under isfronten, även om
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grundvattennivån är i en stigningsfas, emedan nivån i detta skede ännu icke upp-

nått "jämviktstillstånd" (representativ senvår-/försommarnivå).

Situationen i detta skede kan beskrivas med ett uppmjukat, men i förhållande

till överbyggnadens tjocklek och underliggande lagers tillstånd, (mycket) tunt

lager i undergrundens översta del. Teoretiska beräkningar antyder också att även

om bärigheten är mycket kraftigt nedsatt i detta lager (E-modul z 3 MPa) medför

detta endast marginell ökning av dragtöjningen i beläggningen och måttlig ökning

av vertikal trycktöjning på terrassen.

Vattenanrikning i sådan grad att vattenöverskott uppträder vid urtjälningen

förutsätter att tjällyftningar inträffat. Sådana studier är icke bekanta i södra halvan

av landet. Tjälsprickor på byggda vägar har av förf ej noterats sydligare än vid

Lindesberg och Örebro, T-län.
Avslutningsvis några ord om tjälfarlighet. Enligt tidigare svensk tjälfarlig-

hetsklassificering klassificerades en jordart som tjälfarlig om finhalten

(< 0.074 mm) räknad på material < 16 mm ligger mellan 16 och 43 % eller om -

för sediment - kapillariteten är > 1.5 m. Emellertid är naturligtvis därmed icke

självklart att jordarten är tjälfarlig. Tjälkriterier i andra länder kan vara baserade

på andel av det totala provet som passerar en viss sikt, andel som passerar viss

sikt räknat på material < 2 mm osv., se tabell l.

      

Tabell 1 Exempel pa _frostsákerhetskrilerier. Ur "Frost i jord", IVTB, DTH.

Rapport -l, Lyngby 19 76.

Totale prøve Fraktion Fraktion < 2 mm

<16 mm

Kilde Jordtype Maksimalt tilladelige gennemfald å sigte mm

0,02 0.074 0,125 0074 0002 0,020 0,062 0100 0125

gradueret 1) 3 °/o

A. Casagrande enskornet 2) 10 °/o

gradueret 3) 15 % 22 0/0

Beskow enskornet 4) 30 % ' 55 %

Brudal 20 °/o

Schaible 1 0/0 10 0/o 20 9/0

Tyskland 3 %

USA 10%

USSR 10%

Sverige 16 %

Kaplar (59) 3 %

RRL nr. LR 90 ikke kohaesiv 5) 10 %

kvalitet I 3 %

Schweiz kvalitet II 10 %

           

5) og dårlig drrenet dvs.

afstand til GVS < 2 ft.

l) Casagrande definerer gradueret som u > 5 3) Moraeneaflejringer

2) Enskornet defineres som u < 5 4) Sedimentaflejringer
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Härutöver förekommer andra krav i tillämpliga fall såsom plasticitetsindex,

porstorleksfördelning (kapillariteten är ett uttryck för de största porerna i provet

vilket icke behöver vara de som ger upphov till frostfarlighet), tjällyftningshastig-

het m.m. *

Det som i det föregående diskuterats har föranletts av att den förväntade ? stora

effekten av tjällossning vid byggda, i normalfallet väldränerade, vägar med 700 a

800 mm överbyggnad och belägna i södra halvan avlandet i stort sett uteblivit.

Snarare bör detta tolkas så att med avseende på tjällossningsbärighet är aktuella

årgångar av de Byggnadstekniska Anvisningarna (huvudsakligen 1976 och 1984)

väl anpassade till faktiska förhållanden.

Anm. Idag gällande dimensioneringsanvisningar (VÄG-94) är en skärpning

av BYA 84. Motivet härför är ökade axellaster. Detta minskar sam-

tidigt risken för bärighetssvikt under tjällossningen.

Här avrundas förda diskussion med påståendet att, vid sedimentära jordarter,

den konstaterade spridningen i modul för en given jordart utöver vad som ovan

sagts, till en del kan förklaras med avvikelsen mellan med ledning av markunder-

sökningarna angiven jordart och faktisk jordart Qordartssammansättning).

5 Sammanställning
Det omfattande materialet har strukturerats och sammanförts i materialgrupper.

Nedan redovisas först en karaktäristik av variationerna inom resp. grupp, uttryckt

medelst medelvärde och standardavvikelse, varefter en överskådlig sammanställ-

ning presenteras.

Variationer

Finlera (vårmämingar)

E (MPa) = 52 1- 15, variationskoeff. (v) = 0.30

n = 272

Siltig lera (värmätningar)

E (MPa) = 24 :4, v = 0.16

n = 80

Sill, lerz'g sill (varma'mingar)

E (MPa) = 26 i 7, v = 0.23

n = 186

Siltz'g och lerig sand (Vármämingar)

E (MPa) = 45 i 7, v = 0.16

n = 1 10

Finsand, sand. grusig sand

E (MPa) = 63 i 28, v = 0.44

n = 185 (högerskev fördelning)
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Sandigt grus, grus

E (MPa) = 86 i: 13, V = 0.15

n = 15

Siltig morän, lerig siltig morän (Vármämingar)

E (MPa) = 56 i 21, v = 0.38

n = 45 (högerskev fördelning)

Grüsiga, sandiga, sz'ltiga moräner (varmätningar)

E (MPa) = 117 .t 41, v = 0.35

n = 169

Grava moräner (icke (jul/ärliga moráner/

Otillräckligt underlag för statistisk beskrivning.

Sammanställning

Teckenförklaringar:

Ev = Vår- (tjällossnings-) modul, MPa

Es/h = Sommar/höst-modul, MPa

Eb = Bankmodul (vid bank > 1 rn), MPa

GRV = Grundvattennivå (H: S 1 m under terrass, D: > 1 rn under

terrass)

ZON = KlimatZOn enligt VÄG 94 (I-IV = 0-1200 dOC, I-VI = Hela

landet)

E-s = Medelvärdet minus standardavvikelsen

E-0.5 x 8: Medelvärdet minus en halv standardavvikelse

Anm. Distinktionen mellan hög/låg (H/D) grundvattennivå bör i de flesta fall

ses som en markering (ej verifierat genOm fäldata).

Tjälfarlighetsklassificering enligt BYA 84.
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I. LEROR OCH Ev
SILTIGA LEROR

(E-s)
Le 35

Torrskorpelera ) 50

Lös Le-

(Såp Le) E

Organiska jordarter

si Le ) 20

varvig si Le 25

Moränlera

- kalkfri

- kalkhaltig

II. SILT (E-s)

(Fin)Silt

(Mellan)Silt

(Grov)Silt

le Si

III. SILTIGA OCH

SANDIGA

JORDAR

(E-s)
si Sa 35

le Sa ) 50

ES/H EB GRV

45 H

50 50 D

Geoteknisk utredning

25 H

35 50 D

Data saknas

25 H

35 50 D

45 H

50 60 D

Anm. Gruppen omfattar alla sediment klassificerade som måttligt tjälfarliga

VTI notat 49-1995
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IV. FRIKTIONSJORD

(E-0.5 x 3; FINSAND, Sa,

gr Sa) (E-s; sa Gr, Gr)

FINSAND

Sa 50 50

grSa

sa Gr ' 75 75

Gr ]

Anm. Gruppen omfattar alla icke tjälfarliga sediment.

V. MORÄNER
(IE-0.5 x 5; tjälfarliga

resp. E-s; måttligt tjäl-

farliga)

Si Mn 45 60

le Si Mn ) 60 60

Anm. Gruppen omfattar alla tjälfarliga moräner.

gr sa si Mn 70 80

gr Si Sa Mn 80 80

Si Sa Mn

sa Si Mn

Anm. Grupper omfattar alla måttligt tjälfarliga moräner.

gr Sa Ma 125 125

Blr gr Sa Mn )

Anm. Gruppen omfattar alla icke tjälfarliga moräner.

VI. BERGBANK

(=Bergfyllning av spräng- ) E = 150 MPa

sten

16

50 H/D

75 H/D

H

70 D

H

80 D

125 H/D
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5 LitteraturStudie
En studie av undergrundsjordarters E-modul och årstidsvariationer genomfördes

1981 av Leif G Wiman Samband mellan undergrundens jordart och tillstånd och

dess dynamiska E-modul vid olika årstider , Statens Väg- och Trafikinstitut,

Meddelande Nr 308, Linköping 1982.

Studien genomfördes på grusvägar i E-län, köldmängd ca 250 d x OC. Grus-

vägars representativitet i jämförelse med byggda, belagda vägar med avseende på

undergrundens tillstånd synes vara begränsad. Främst gäller detta dräneringsför-

hållandena och överlagringstrycket (vilojordtryck av överbyggnadens egenvikt).

Grusvägars avsaknad av tak (beläggning) i kombination med bristfälligt tvärfall

medför infiltration av ytvatten.

Resultaten av studien sammanfattas i nedanstående tabell (Eu = undergrunds-

modul):

  

Jordart Tjälfarl. E.f "'°s*' "l"g Eus°rln+höst Elgälasm
grupp MPa MPa

enl. BYA 76 Eu
Sand I 143 151 0.95

Morán 11 135 203 0.67

Sand/G rus I 102 109 0.94

Morän II 92 125 0.74

Sand H 72 77 0.94

M0 III 35 54 0.65

Lera II 20 28 0.71

Finmo på lera IH 14 39 0.36

     

Författarens (L G Wiman) sammanfattning av resultaten är följande:

0 Moränundergrunderna gav oväntat höga moduler.

0 Generellt erhölls oväntat liten nedsättning av modulerna under tjällossnings-

perioden.

0 Klart samband erhölls mellan kornstorleksfördelning och modul för de sedi-

mentära undergrundsjordarterna.

0 Moränundergrundernas modul var beroende av halten sten.

0 Inget klart samband mellan modul och vattenkvot inom respektive jordart

kunde påvisas.

Under projektets gång har också en artikel, vilken har beröring med föreliggan-

de arbete, påträffats. Artikeln, författad av Jay K. Lindly och Thomas D. White,

har rubriken Using NDT (= Nondestructive Testing) to Calculate the 1986

AASHTO Guide Subgrade Effective Resilient Modulus och finns publicerad i

ASTM, Special Technical Publication 1026, s 683 ff, 1989. Syftet med denna

studie var att validera (eller revidera) de årstidsvariationer som anges i 1986 års

AASHTO Guide.

Mätningarna genomfördes i Indiana. Genomsnittligt tjäldjup i den norra delen

är 25 (ca 630 mm) men den aktuella vintern, efter vilken mätningarna gjordes,

var mildare än normalt (observera att överbyggnadema är tunna i Nordamerika).

Emellertid konstaterades att tjällossningsmodulerna låg mellan 79 och 87 % av
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sommarmodulerna (15 objekt) och inte mellan 20 och 50% som 1986 års

AASHTO Guide anger. Detta ledde till slutsatsen att delstaterna bör studera denna

fråga.

Kommentar: Under senare år har det i olika internationella sammanhang fram-

skymtat att studier i enlighet med den ovan refererade har planerats

på olika håll (Källa: Håkan Jansson, VTI). Emellertid har det ej

varit möjligt att i litteraturen återfinna artiklar med sådant innehåll.
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Bilaga 1

Sid 1 (5)

Resultat i exemplifierande form från enskilda vägar.

Använda förkortningar:

V = _V_år

S = Sommar

H = _Höst

B = Bank

S = _Sk'ärning
v = Variationskoefficient (standardavvikelse/medelvärde)

Anm. Moduler i fall "B" (bank) avser moduler inklusive bank. Vid en bank-

höjd på ca 2 m är den angivna modulen i sin helhet ett uttryck för

bankens fjädring och ej den jungfruliga "undergrundens". Materialet i

bankarna är i regel obekant.

R 45, P-Iän (LILLA EDET)

si Le: V/S/H 32 MPa, v = 0.06 (12 str, 7 mätn).

Anm: Marknivå

E3, R-Iän (H0VA)

"Fink. sediment": V/S/H 26 MPa, v = 0.07 (6 str, 5 mätnv).

Anm: Marknivå

E4, F-Iän (VÄRNAM0)

FINSAND: V/H 39 MPa, v = 0.15 (21 str)
Anm: 8/8 5 l m. Hög grvnivå.

L 195, F-Iän (BANKERYD)

si Le: V/H 40 MPa

Anm: S 3,5 m

GROVSILT: V/H 36 MPa

Anm: S 3,5 m

FINSILTIG MELLANSILTIG GROVSILT: V/H 45 MPa

Anm: B 1,0 m

Sa på FINSAND: V/H 42 MPa (2 str)

Anm: S 5,0 m
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Bilaga 1

Sid 2 (5)

R 34, E-län (BROKIND)

Si Le: V 35 MPa, S/H 45 MPa (2 str)

Le: V 30 MPa, S/H 40 MPa

Anm: S

Le: V 50 MPa, S/H 60 MPa (3 str)

Anm: B

FINSILT: V 30 MPa, S/H 35 MPa

Anm: B

R 34, E-län (LINKÖPING)

Le: V 29 MPa, v = 0,22 (E = 20-35 MPa, 5 mätn)

S/H 37 MPa, v = 0,15 (E = 28-48 MPa, 13 mätn)

Anm: Marknivå. No/Sv mätningarna.

L 1 I42/1153,E-1än (SKÄRBLACKA)

Le: V 50 MPa, H 60 MPa

Anm: B 1,7 m

D10 : V 22 MPa, H 28 MPa

Anm: S 0,8 m

R55, E-Iän (ÅBY)

Le si: V/S/H 30 MPa (3 str)

Anm: S 1,0 m

D20 : V/S/H 45 MPa

Anm: B 0,5 m

si Le: V/S/H 23 MPa

Anm: S 2,0 m

Dzo : V/S/H 60 MPa

Anm: B 3,5 m

L 11 73, E-län (REJMYRE)

gr si Sa Mn (blockig): V/S/H 170 MPa

Anm: S 2,0 m

R33, H-län (ANKARSRUM
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Bilaga 1

Sid 3 (5)

Sprängstensbank 1-2 m: 310 MPa (underlagrad av grovkornig morän)

Sprängstensbank: 4-10 m: 160 MPa

Anm: Fickor med lösa jordarter och inslag av organiskt material har

grävts ur. Detta synes vara en onödig åtgärd vid sprängstensbankar

med en höjd av 4 meter eller mer.

E3, D-län (ESKILSTUNA)

Blr san'diga, grusiga moräner: S > 200 MPa (4 str)

B > 150 MPa (1 str)

Bankar l,5-2,0 m på finkorniga sediment:

Sprängstensbank 130 MPa

Grov morän 90 MPa

E4, C-Iän (MÅNKARBO)

Le: V/S/H 50 MPa, v = 0.12 (10 str, 6 mätn)

Anm: Marknivå

R6 7, U-Iän (SA LA)

Le: V/S/H 35 MPa

Anm: Marknivå

E18, S-lân (KRISTINEHAMN)

si Le: V/S/H 24 MPa, v = 0.16 (10 str)

Anm: Marknivå

E18, S-län (KARLSTAD)

FINSAND: V/S/H 52 MPa, v = 0.28 (13 str)

Anm: N Marknivå

L 720, S-Iän (SKIVED)

Le FINSILTIG MELLANSILT: V/S/H 25 MPa, v = 0.08 (6 mätn)

Anm: Marknivå. No/Sv mätningarna.

R68, T-län (LINDESBERG)

Le: V 20 MPa, S/H 30 MPa

Anm: B 0.5 m. Vattenstånd i underbyggnaden under snösmältning/tjällossning

(insjövik).

FINSILTIG GROVSILT: V/S/H 45 MPa
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Bilaga 1

Sid 4 (5)

Anm: B 1,0 m

D20 V 35 MPa, S/H 45 MPa

Anm: S 2,0 m

Dzo V 25 MPa, S/H 30 MPa

Anm: S 0,5 m. Hög grvnivå.

GROVSILT: V/S/H 150 MPa

Anm: B 2,5 m (undergrunden känns ej av )

D20 V 55 MPa, S/H 70 MPa

Anm: B 1,0 m

Si Mn: V 50 MPa, S/H 60 MPa

Anm: B 1,0 m

R50, T-län (ASKERSUND)

FINSAND: V/S/H 37 MPa

Anm: S 1,0-3,0 m

GROVSILT på si Le: V 17 MPa, S/H 24 MPa

Anm: S 1,5 m

D:0 V 26 MPa, S/H 32 MPa

Anm: S 0,3 m

R60, T-Iän (LINDESBERG) "Mystisk" väg!

Varvig Le: V/S/H 25 MPa

Anm: B 1,5 m

si Le: V 25 MPa, S/H 32 MPa (2 str)

Anm: B 10 m

Torrskorpelera på FINSILTIG GROVSILT: V 18 MPa, S/H 25 MPa

Anm: B 1,0 m

GROVSILT: V 25 MPa, 5/11 34 MPa

Anm: B 1,0 m

R60, W-län (LUDVIKA)

gr si Mn: V/S/H 62 MPa, v = 0,14 (4 str)

Anm: Marknivå
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Bilaga 1

Sid 5 (5)

Nedan följer ett axplock ur mätningar i Z-län utförda 900601-06 resp

900921-27. Jordarterna är sannolikt "schablonbedömda". Uppgift om B/S

saknas. Viss tjäle vid mätningen 9006 kan ej uteslutas.

E14 (MATTMAR)

Si Mn: Ingen variation (min 80 MPa)

Torvjord på dzo: Ingen variation (min 45 MPa)

Anm: Snarast något lägre moduler 9009.

R8] (SVENSTA VIK)

Normal Mn: Ingen variation (150 MPa)

sa Si Mn: V 260 MPa, H 225 MPa

Si Mn: V 185 MPa, H 150 MPa

R88 (LIT)

Si Mn: V 120 MPa, H 150 MPa

Blr sa Si Mn: Ingen variation (185 MPa)

Dzo: V 185 MPa, H 230 MPa

Några "Specialmätningar" (treaxprovpunkter):

E-Iän (Förbifart NORRKÖPING)

Varvig Le: 54 MPa (9005)

E-län (Å TVIDABERG)

Silt: 22 MPa (9005)

U-Iän (ENKÖPING)

Varvig Le: 61 MPa (8910)

S-Iän (FORSHA GA - DEJE)

Le, si Le: 21 MPa (8809)

Varvig Le: 21 resp 46 MPa (8809)

Silt: 38 MPa (8809)

T-län (LINDESBERG)

Si Sa: 55-71 MPa (9209)
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