
Statens väg- och trafikinstitut (VTI) Fack 58101 Linköping
National Road & Traffic Research Institute Fack S-58101 Linköping Sweden

Nr 131 1977

131

Grundvattenytans inverkan 
på bärigheten
Ett fullskaleförsök

av Per Simonsen
och Sven-Olof Hjalmarsson





Statens väg-och trafikinstitut (VTI) Fack 58101 Linköping
National Road & Traffic Research Institute Fack S-58101 Linköping Sweden

Nr 131 1977

131

Grundvattenytans inverkan 
på bärigheten
Ett fullskaleförsök

av Per Simonsen
och Sven-Olof Hjalmarsson





I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G

Sid

REFERAT I

ABSTRACT II

SAMMANFATTNING III

SUMMARY VI

1. PROBLEMDISKUSSION 1

2 . FÖRSÖKSUPPLÄGGNING 8

3. UTFÖRANDE AV MÄTNINGARNA 11

4. MÄTRESULTAT OCH UTVÄRDERING 13

4.1 Cykliska belastningar 13

4.1.1 Permanenta ytdeformationer 13
4.1.2 Återgående ytdeformationer 15
4.1.3 Permanenta deformationer på olika

nivåer 15
4.1.4 Spänningar och töjningar vid cyk

liska belastningar 17

4.2 Mätningar med fallvikt 19

5. JÄMFÖRELSE MELLAN BERÄKNADE OCH
UPPMÄTTA SPÄNNINGAR OCH TÖJNINGAR 22

6. LITTERATURFÖRTECKNING 23

VTI RAPPORT 131



I

Grundvattenytans inverkan på bärigheten 
- ett fullskaleförsök

av Per Simonsen och S-0 Hjalmarsson 
Statens väg- och trafikinstitut 
Fack
581 01 LINKÖPING

REFERAT

I en provbassäng har på en tjälfarlig undergrund upp

förts två vägöverbyggnader med givare inlagda för re

gistrering av deformationer, spänningar och töjningar. 

Resultatet av belastningar med fallvikt och upprepade 

belastningar med belastningsvagn vid två nivåer av 

grundvattenytan belyser grundvattenlägets betydelse 

för bärigheten.
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II

Influence of the ground water table-level on the 
bearing capacity - a full-scale experiment

by Per Simonsen and s-0 Hjalmarsson 
National Road & Traffic Research Institute 
Fack
531 01 LINKÖPING 
Sweden

ABSTRACT

In a testpit on a frostsusceptible underground two 

different road constructions have been builtv\dth trans

ducers recording deformations, stresses and strains. 

The results from loadings with a falling weight and 

cyclic loadings with a special loading truck for two 

levels of the watertable show the influence of the 

ground water table-level on the bearing capacity.
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III

Grundvattenytans inverkan på bärigheten 
- ett fullskaleförsök

av Per Simonsen och S-0 Hjalmarsson 
Statens väg- och trafikinstitut 
Fack
581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

Undersökningen har syftat till att fastställa i vilken 

utsträckning bärigheten hos en asfaltbelagd väg med o- 

bundet bärlager och starkt tjälfarlig undergrund på

verkas av grundvattenytans avstånd från vägytan. 

Undersökningen har utförts som ett fullskaleförsök 

under tak. Belastningen har dels varit cyklisk, låg

frekvent dels dynamisk (fallviktsbelastning) . Vid 

bägge belastningsmetoderna har de framkallade verti

kaldeformationerna i beläggningsytan och de vertikala 

spänningarna och töjningarna i undergrundens ytskikt 

uppmätts. Vid den cykliska belastningen har dessutom 

med speciella, inlagda givare kunnat fastställas de 

permanenta deformationerna hos de olika överbyggnads- 

lagren och hos undergrunden under belastningsförloppet 

som vid varje tillfälle omfattade över 34 000 ekviva

lenta belastningsväxlingar av storleken 5 ton. Två 

konstruktioner har provats, den ena med överbyggnad 

av grus, den andra med bergkrossöverbyggnad.

Bärigheten vid var och en av de använda grundvatten

nivåerna har uttryckts i olika former såsom (a) anta

let belastningar som erfordrades för att en permanent 

ytdeformation av viss storlek skulle uppkomma, (b) 

tillåtna ekvivalenta antalet 10-tonsaxlar med hänsyn 

till de uppmätta 'tryck och töjningar i undergrunden. 

Resultaten i detta avseende kan sammanfattas i följ

ande tabell, där minskningen i bärigheten visas.
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Faktor för minskning av bärigheten vid höjning av 

grundvattennivån från -70 cm till -30 cm enligt 

olika mätmetoder.

Metod Grusöver
byggnad

Bergöver
byggnad

Cyklisk
belastning

30 mm 
def 10 1

kritisk
£z 4 1,5

kritisk
0
z 7 4

Fallvikt

kritisk

ez 1,36 1,24

kritisk
o
z

1,31 1,19

Följande slutsatser skall poängteras:

(1) För överbyggnaden av bärlagergrus visade provning

arna med cyklisk belastning att bärigheten, ut

tryckt på något av ovan angivna sätt, vid grund

vattenytans höjning från nivån -70 cm till -30 cm 

minskade tili 1/4-1/10 av tidigare värde. Prov

ningarna med fallvikt visade på motsvarande sätt 

en minskning av bärigheten med ca 30%.

(2) Överbyggnaden av bergkross visade sig mindre käns

lig vid ändring av vattennivån i och med att bä

righeten minskade med en faktor 1-4 vid cyklisk 

belastning. Fallviktsmätningarna gav motsvarande 

minskning på ca 20%.
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(3) Ännu större blev inverkan på bärigheten vid änd

ringen från ett tillstånd utan grundvatten till 

nivån -70 cm. Härvid minskade bärigheten till ett 

värde som var endast ca 3,5% av ursprungsvärdet 

(fallviktsprovning).

Grundvattenytans läge är således av största betydelse 

för vägkonstruktioners bärighet.
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Influence of the ground water table-level on the 
bearing capacity - a full-scale experiment

by Per Simonsen and s-o Hjalmarsson 
National Road & Traffic Research Institute 
Fack
581 01 LINKÖPING 
Sweden

SUMMARY

The object of the present investigation was to deter

mine to what degree the bearing capacity of a flexible 

pavement with an unbound base layer and very frost 

susceptible subgrade is affected by the level of the 

ground water table. Full scale, indoor test facilities 

were utilized in carrying out the test program. The 

test sections were partly subjected to cyclic, low 

frequency loadings and partly to dynamic FWD (Falling 

Weight Deflectometer) loadings. For each loading mode, 

the resultant vertical surface deflections as well as 

the vertical stresses and strains at the top of the 

subgrade were measured. In addition, a set of special 

transducers were installed in the respective unbound 

layers and the subgrade which measured the relevant 

permanent strains obtained as a result of the some 

34,000 or more equivalent 50 kN loads to which each 

test section was subjected. Two basic pavement struc

tures were tested and analysed - one composed of a 

gravel base, the other with a crushed rock base layer.

The bearing capacity corresponding to each of the emp

loyed ground water levels can be expressed in many 

ways, such as (a) number of loads necessary to obtain 

a specific permanent surface deformation (vertical 

distortion) or (b) allowable equivalent 100 kN axle 

loads as specified by the measured (resilient) verti

cal stresses or strains in the subgrade.
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The results of these evaluation methods are summarized 

in the following table:

Reduction in Bearing Capacity (expressed by the given 

factor divided into the original value of equivalent 

number of loads) for a Rise in the Ground Water Table 

from 0.7 m to 0 . 3 m  Below the Pavement Surface as 

Specified by Various Criteria.

Method oJE Evaluation Gravel
Base

Crushed Rock 
Base

Cyclic
Loading

30 mm
deformation 10 1

critical
£

Z
4 1,5

critical
a
z

7 4

FWD

critical
£

Z
1,36 1,24

critical
a
z 1,31 1,19

The following conclusions should be emphasized:

(1) For a gravel base structure in which measurements 

were conducted under cyclic loading, bearing 

capacity expressed as specified above for a rise 

in the ground water table from -0.7 m to -0.3 m 

showed a reduction to 1/4 to 1/10 of the original 

value. The bearing capacity as determined via FWD 

tests resulted in a corresponding reduction of 

about 30%.

(2) For a crushed rock base structure, an appreciably 

lesser sensitivity to changes in the ground water 

table was noted, inasmuch as bearing capacity 

only showed reduction factors of between 1 (no 

reduction) and 4 under cyclic loading measure

ments. The corresponding FWD reductions were
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around 20%.

(3) Even greater was the influence of a change in wa

ter table from no water present to the -0.7 m 

level. Here, the bearing capacity was only about 

3.5% of the original value (FWD evaluation).

It is thus concluded that the ground water table is of 

primary importance relative to the bearing capacity of 

flexible pavements composed of the materials indicated 

in this research.
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1. PROBLEMDISKUSSION

Den fråga som studerats vid detta forskningsprojekt är 

förenklat uttryckt följande:

"Är den minskning av bärigheten hos en väg på en un- 

dergrund av starkt tjälfarligt material som eventuellt 

uppkommer om grundvattenytan höjes från terrassytan 

upp till överbyggnadens mittnivå av väsentlig betydel

se om överbyggnaden innehåller grusbärlager respektive 

bergkross, om man bortser ifrån klimatets inverkan"? 

För att kunna behandla frågan, måste man precisera vad 

som menas med bärighet, och på vilket sätt bärigheten 

skall kvantifieras.

Med en vägs bärighet menas helt generellt vägens för

måga att bära trafiken, en bärig väg utgör ett sådant 

underlag för trafikanterna att transporterna blir säk

ra, snabba och bekväma.

Denna förmåga hos vägen kan t ex uttryckas med det så 

kallade PSI-värdet på så sätt att ju snabbare PSI-vär- 

det avtar från år till år vid en viss trafikering des

to lägre är bärigheten. Med en vägs "livslängd" ur bä- 

righetsmässig synpunkt brukar man avse tiden från tra

fikens insläppande på den nybyggda vägen till dess 

PSI-värdet sjunkit till en viss minimumgräns, då repa

ration av vägytan är erforderlig.

Metodiken för ett studium skulle således kunna vara 

att utföra ett antal provvägar, som utsattes för kli

mat och trafikpåkänningar, att observera tillståndet 

hos vägarna under en viss period och att härur bestäm

ma livslängden. Detta tillvägagångssätt är tidskrävan

de och därför kan ett s k fullskaleförsök i laborato

riet vara att föredra, om ett resultat önskas på avse

värt kortare tid.

Detta bör i så fall helst kompletteras med någon prov- 

väg som jämförelse och för eventuell bekräftelse av 

erhållna resultat.
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Eftersom vägytans oregelbundenhet i längdled - "slope 

variance" - är av dominerande betydelse vid beräkning 

av PSI-värdet, förefaller det rimligt att använda de 

vid provbelastning uppmätta permanenta deformationerna 

som ett mått på vägens bärighetsmässiga tillstånd, och 

förmåga att motstå deformationer som ett mått på bä

righeten. Ett sådant synsätt kan vara lämpligt, då det 

är tal om mindre provytor, där PSI ej är mätbart och 

där trafiken simuleras genom upprepade platt-belast

ningar i en enda punkt.

I stället för att använda ett sådant närmast empiriskt 

tillvägagångssätt, kan man emellertid utgå från en 

analytisk betraktelse.

På grundval av CBR-dimensioneringsmetoden och det om

fattande AASHO-försöket, där PSI-begreppet i stor ut

sträckning utnyttjades, har man med hjälp av elastici- 

tetsteorin beräknat ett samband mellan å ena sidan det 

antal belastningsväxlingar som minskar PSI-värdet till 

ett lägsta acceptabelt värde (2,5) och å andra sidan 

vissa s k kritiska vertikala spänningar och töjningar 

i de obundna lagren i en vägkonstruktion [5] och [63.

Vid analytisk dimensionering av vägöverbyggnader ut

nyttjas dessa kriterier tillsammans med fastställda 

tillåtna horisontella töjningar i asfaltlagret. 

Beräkningen uttryckes i ett antal ekvivalenta 10 tons 

axlar, N^q , vilket är det antal 10 tons axelpassager 

(enbart), som vägen kan förväntas motstå innan PSI- 

värdet underskrider 2,5.

Om det således vore möjligt att mäta de kritiska spän

ningarna och töjningarna i en given vägkonstruktion, 

skulle det i princip också vara möjligt att beräkna 

bärigheten i form av .

En av överbyggnadens funktioner är att skydda under

grunden mot trafiklast genom sin förmåga att "utbreda 

trafikbelastningarna".

Av denna anledning är överbyggnadsmaterialets styvhet, 

E-modul, av väsentlig betydelse för vägens bärighets-
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egenskaper.

Trafikspänningen (vertikalspänningen) på undergrunden, 

är emellertid inte beroende av överbyggnadens absoluta 

E-modul utan i stället på förhållandet mellan E-över- 

byggnad och E-undergrund. Är E-undergrund högre, kom

mer trafikspänningen på undergrunden teoretiskt också 

att bli högre 1 De vertikala töjningarnas storlek är 

däremot bearoende av de absoluta värdena på modulerna. 

Då det emellertid har kunnat konstateras att det finns 

ett linjärt samband mellan ett grusbärlagers E-modul 

och E-modulen hos undergrunden [5], som är en relativt 

svårbestämd storhet och då dessutom E-grusbärlager är 

spänningsberoende, [2] - stiger med stigande spän-

ningsnivå - är det vanskligt att uteslutande med hjälp 

av teoretiska beräkningar (Chevron, F .E.M-program) ge 

svar på den aktuella frågan. Kunskapen om material

parametrarnas aktuella storlek är måhända för liten 

och osäker.

Har det aktuella problemet behandlats vid andra forsk

ningsinstitut och hur har i så fall undersökningarna 

lagts upp?

Försök på mindre provytor av vägöverbyggnader i skala 

1:1 (fullskaleförsök) har gjorts på andra håll för 

studium av likartade problem.

På Monismithfs laboratorium i Californien har t ex ut

förts mätningar på provytor med bärlager av friktions- 

material. I [3] rapporteras resultaten från upprepade 

plattbelastningsmätningar på 3 olika provfält med 

grusbärlager, som har haft varierande vattenhalt.

Dessa resultat är emellertid ej entydiga, då man hos 

fält 1 och 3 ej kan konstatera någon markant skillnad 

hos E-grus i vattenmättat resp omättat tillstånd, 

vilket man däremot kan hos fält 2.

Hicks har i [2] visat, att E-grus påverkas mera av 

sidotryckets nivå än av vattenmättnadsgraden (se fi

gur 1), och Monismith's slutsats av sina mätningar [1]
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är, att för friktionsmaterial är E-modulerna linjärt 

fallande med stigande vattenhalt, och att E-modulen ej 

minskar nämnvärt vid upprepade belastningar på materi

al i vattenmättat tillstånd.

Figur 2 visar koefficienten K^, vilken är en faktor i 

den angivna formeln för beräkning av E-modulen, som 

funktion av vattenhalten. Av figur 2 framgår det att 

lutningen på kurvorna för ett finkornigt material är 

större än för ett grovkornigt. Slutsatsen härav - 

tillämpad på föreliggande svenska problem - är att 

bergkrossen - det grövre materialet - borde komma att 

påverkas mindre bärighetsmässigt än grusbärlagret 

- det fina - vid en ökning av vattenhalten.

Figur 1. E-värdet för torrt respektive delvis vatten- 
mättad provkropp av friktionsmaterial [2].
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Man skall dock lägga märke till att det inte är enbart 

grus- eller bergkross-skiktets E-modul som är avgöran

de för vägens bärighet, utan denna påverkas även av E- 

modulerna för övriga ingående skikt och undergrunder. 

Inverkan av tjäle på bärigheten kan i ett klimat som 

Sveriges naturligtvis inte försummas. Vid ett forsk

ningsprojekt på TRRL har undersökts tjälens och grund

vattennivåns gemensamma inverkan på tjällyftning och 

bärighetsreduktion [4].

W a te r  C o n t e n t ,  t

Figur 2. Koefficientens Kg variation med vattenhalten 
hos några grusmaterial. Materialets E-modul 
är direkt proportionell mot Kg El].
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I en betongbassäng med en botten av plastfolie, upp- 

byggdes en väg i skala 1:1 (se figur 3), där termoele

ment, tryckspänningsgivare, töjningsgivare för resp 

jord och asfalt, deflektionsgivare m m är inlagda. Vid 

särskilda nivåer hos grundvattenytan, mättes temp, 

spänning, töjning och deflektion under inverkan av ett 

rullande fordon. Mätningarna pågår fortfarande (76-09- 

-23). De undersökta överbyggnaderna är emellertid av 

annan typ än vid föreliggande projekt och dessutom har 

grundvattennivån ej heller varit extremt hög.

Om man skulle dra någon slutsats om de här omtalade 

försöken med utgångspunkt från vårt problem, måste det 

vara, att styvheten hos friktionsmateriallager kommer 

att minska vid vattenmättnad, då de effektiva spän

ningarna minskar. Man skulle således kunna vänta sig 

att bärigheten visserligen kommer att sjunka i vårt 

fall, då grundvattenytan höjs, men dock inte markant. 

Man kan också förmoda, att bergkrossen skall vara 

något mindre känslig för vattenmättnad än grusbärlag- 

ret.
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TRADTOJNINGS 

GIVARE \

PROVSTRACKA

VATTENTAT ^

fc-BETO N G BASSÄN G

BELASTNINGSBIL

ROR FOR ISO

TOPBESTÄMNING AV 

VATTENHALT

MATNING AV POR- 

VATTENTRYCK

REGISTRERINGSENHET FOR 

MÄTNING AV TRYCK, TÖJNING 

OCH DEFLEKTIONSYSTEM FOR 

GRUNDVATTEN 

REGLERING

DRÄNERINGSRÖR

DEFLEKTION SGIVARE 

PORVATTEN MÄTARE 

TRYCKDOSOR OCH 

TÖJ NINGSG IVAR E

VAGOVERBYGGNAD 

SLITLAGER 40 m m  

BG 160 m m

FÖRSTÄRKNINGS- 

LAGER 150 m m

DRANERINGSSAN DLAGER 

SILTHALTIG LERA

GRUNDVATTENSTÄNDSRÖR

PLASTFOLIE

Figur 3. Skiss av provbassäng på TRRL.
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2. FÖRSÖKSUPPLÄGGNING

Vid Statens väg- och trafikinstitut i Linköping har 

två provytor uppbyggts i en 15 m lång, 5 m bred och 

3 m djup inomhusprovbassäng. Provytorna består av 

60 Ab, 120 BG, 225 mm grusbärlager och 400 mm för- 

stärkningslager resp 60 Ab, 400 mm bergkross 8-80 och 

260 mm tätningslager på en undergrund av tjälfarligt 

material. Överbyggnaden med grusbärlager benämnes A i 

det följande, medan bergkrossöverbyggnaden benämnes B.

Uppbyggnad och resultat av den rutinmässiga laborato- 

rieundersökningen av de använda materialen, samt en 

beskrivning av installeringen av givarna har redo

visats i tidigare utgivna Meddelande nr 10 (VTI 1976). 

En skiss av provbassängen visas i bilaga 1 och 2.

Med hjälp av ett system för reglering av grundvatten

ytans nivå i provbassängen, har ytan i första skedet 

hållits i höjd med terrassytan.

Vid fallviktsmätningarna har provytans maximala defor

mation uppmätts och de dynamiska E-modulerna beräknats 

härur. Vidare har de kritiska spänningarna och töj- 

ningarna i undergrunden uppmätts. Därefter har vardera 

provytan i 2 punkter utsatts för cyklisk belastning 

med VTI:s belastningsvagn C7], samtidigt som mätningar 

av E-modul, spänningar och töjningar samt permanenta 

deformationer har utförts på olika nivåer i överbygg

naden. Figur 4 och 5 visar belastningsutrustningen.

I nästa skede har grundvattenytan höjts till en nivå 

30 cm under beläggningens yta, och samma belastnings- 

och mätprogram har utförts. Under försökens utförande 

uppträdde emellertid vissa skador på beläggningen, som 

ej kan hänföras till de upprepade belastningarna. I 

bassängens mitt, se figur 6, längs den ena sidan samt 

i de fyra hörnen, har det uppträtt mycket lokala och 

markerade sättningar, och i några fall har belägg

ningen lokalt sjunkit ned i silten. Fenomenet får
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Figur 5, Belastningsplatta.

Figur 4. Belastningsfordon.
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tillskrivas kraftiga strömningar i det tillförda vatt

net, som har eroderat materialet, och därvid fört ut

det genom otätheter i provbassängen.
3

Det visade sig erfordras ca 1,5 m vatten per dygn för 

att kompensera läckaget från provbassängen och hålla 

grundvattenytan vid översta nivån. Härvid kan det 

tänkas att en viss mängd undergrundsmaterial (silt) 

transporterats upp i gruslagren och i bergkrossen.

Då de fyra mätpunkterna, där belastningarna utfördes 

med hög grundvattenyta, är belägna nära de observerade 

lokala sättningarna, har det utförts ytterligare två 

belastningar i punkter längre ifrån, och som därför 

bör betraktas som ostörda punkter.

Tanken var att om mätningarna i dessa kontrollpunkter 

gav samma mätningsresultat som i de fyra mätpunkterna, 

borde man kunna utgå ifrån, att dessa icke hade störts 

nämnvärt av de ovannämnda sättningarna.

En senare urgrävning har visat att i samtliga mätpunk

ter var undergrunden intakt, samt att ingen synlig 

uppblandning av silt och överbyggnadsmaterial har 

skett.

Figur 6. Lokal sättningsskada på beläggning, förmod
ligen förorsakad av grundvattenströmning.
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3. UTFÖRANDE AV MÄTNINGARNA

Vid fallviktsmätning i 6 av mätpunkterna (A1-A4 samt 

B2 och B4) har ytdeformationen SQ , två vertikala tryck

spänningar i undergrunden ( )  och två vertikala töj- 

ningar i undergrunden (^z) upptagits under en belast- 

ningskraft av 49 kN verkande på en platta med dia

metern 300 mm.

I punkterna Bl och B3 (bilaga 2) har samma mätprogram 

genomförts med undantag av att den vertikala töjningen 

bara registrerades av 1 givare.

Den använda fallvikten är VTI:s egen och till mätning

en av deflektionen användes en seismometer utvecklad 

av Tholén C 8] .

De cykliska belastningarna har utförts enligt program 

angivet i tabell 1.

Tabell 1. Belastningsprogram

Belastn. Last Ekvivalenta antal 5 tons
antal kN belastningar

1 - 1000 50 1 - 1000

1001 - 6000 80 1000 - 34000

6001 - 100 34000 -

La'sten ökas efter 1000 belastningar från 50 kN till 

80 kN och efter totalt 6000 belastningar till 100 kN 

för att påskynda nedbrytningen av vägen. De två större 

belastningarna motsvarar 6,6 resp 16 ekvivalenta 5 

tons belastningar, omräknat med en exponent lika med 

4, dvs:

Ekv. antal / /Last\4 ) Antal
5 tons > = 2. (— 5q- j < belastningar
belastningar\ Last= I med resp last

[ 50, 80 \
och 100 
kN
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Belastningsplattan har haft en diameter av 300 mm, 

och under den har en 20 mm tjock fiberskiva fastsatts 

för att fördela belastningen jämnt.

Deformationen har registrerats av två mätklockor och 

kraften på en X, t-skrivare.

Tiden för på- och avlastning var ca 5 sek med en 

efterföljande viloperiod av ca 1 sekund.

Figur 7. Kraftförloppet vid cyklisk belastning.

Sedan den permanenta deformationen ökat till 5, 10, 

15 mm osv till 30 mm har följande registrerats:

1. Antal belastningar, N

2. Spänning i undergrunden, o^
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3. Töjning i undergrunden, ez

4. Permanenta deformationer, på olika nivåer i över

byggnaden samt

5. Den återgående deflektionen, Sq

Under hela provningsperioden har eftersträvats en sta

bil grundvattennivå, genom dagliga observationer och 

justeringar.

4. MÄTRESULTAT OCH UTVÄRDERING

I det följande behandlas och utvärderas mätresultaten 

utifrån olika utgångspunkter.

4.1 Cykliska belastningar

4.1.1 Permanentatdeformationer

I bilaga 3 visas hur de permanenta ytdeformationerna 

ökade med antalet upprepade 5 tons belastningar. Här

vid har antalet belastningar, som var större än 5 ton 

(8 resp 10 ton, se tabell 1), omräknats till ekviva

lent antal 5 tons belastningar. För överbyggnaden med 

bärlagergrus (provyta A) föreligger en markant skill

nad i de permanenta deformationernas utveckling mellan

de två nivåerna hos grundvattenytan. Vid det högre

grundvattenläget erhölls exempelvis en deformation av 

30 mm vid ett antal belastningar som endast var unge

fär 1/10 av det antal belastningar vid den lägre 

grundvattennivån, som gav samma deformation. Berg- 

krossöverbyggnaden var däremot betydligt mindre käns

lig för grundvattnets nivå. Överbyggnaden med berg

kross tål för en viss maximal deformation, t ex 30 mm, 

färre belastningar än grusöverbyggnaden vid lågt 

grundvattenläge och flera vid högt grundvattenläge.
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Detta är illustrerat i figur 8, där det ekvivalenta 

antalet belastningar vid ytdeformationen 30 mm är av

satta för samtliga mätpunkter. Av figuren framgår det 

också att antalet belastningar i den extra mätpunkten 

A5 är av samma storleksordning som i mätpunkterna A3 

och A4.

Det är därför rimligt att anta, att A3 och A4 inte har 

störts nämnvärt av de lokala sättningsskadorna. Samma 

resonemang kan inte användas för bergkrossöverbyggna-

VTI RAPPORT 131
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den. Här är antalet belastningar i den extra mätpunk

ten B5 det dubbla av antalet belastningar i motsvaran

de mätpunkter, Bl och B2 och det är t o m större än 

antalet belastningar vid låg vattennivå.

Den tidigare nämnda urgrävningen visade dock att mät

punkterna kan betraktas som ostörda, och variationen i 

mätresultaten får tillskrivas att bergkrossen till sin 

natur är ett mera inhomogent material än bärlagergru- 

set.

4.1.2 ^^ergående_Ytdeformationer

Provkonstruktionernas genomsnittliga E-modul (medel- 

modulen) har beräknats ur den återgående deformationen 

SQ enligt formeln

och angivits i tabellen i bilaga 4. Angivna medelmodu

ler baseras härvid på den återgående deformationen 

uppmätt vid de permanenta deformationerna 5, 10, 15, 

20, 25 och 30 mm. Det kan inte konstateras något sig

nifikant samband mellan medelmodul och permanent de

formation, medan medelmodulen däremot sjönk markant 

för både grus och bergkrossöverbyggnaden då grund

vattennivån höjdes. Förhållandet E (hög nivå)/E (låg 

nivå) är 0,72 och 0,88 för A- resp B-ytan, dvs berg

krossöverbyggnaden är även i detta avseende mindre 

känslig för läget av grundvattnet än grusöverbyggna

den .

4.1.3 Permanenta_deformationer_på_olika_nivåer

Med hjälp av inlagda givare av typen Bison, som pla

cerats med ett inbördes avstånd av ca 20 cm mitt över 

varandra i mätpunkten, har det varit möjligt att upp

mäta permanenta deformationer i motsvarande överbygg- 

nadsskikt.
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I 6 av 8 mätpunkter fungerade givarna tillfredsställ

ande och deformationernas utveckling med antalet 5- 

tons belastningar visas i bilagorna 5:1-5:6. De vid 

visst antal belastningar uppträdande permanenta ytde- 

formationerna 5, 10, 15 mm osv har även markerats i 

diagrammen.

Summan av de uppmätta deformationerna i de olika skik

ten skall normalt vara mindre än ytdeformationerna 5 

respektive 10, 15, 20, 25 och 30 mm och den resterande 

delen härrör från asfaltskikten (över den översta 

givaren) och från den del av undergrunden, som ligger 

under nedersta givaren.

Tabell 2. Den permanenta deformationen i resp skikt 
uttryckt i procent av den totala deforma
tionen på ytan, då denna uppgår till 30 mm.

Vatten
nivå

Låg (-70 cm) Hög (-30 cm)
“ ^låg

PKT PKT

Skikt Al B4 B3 A3 A4 B2 B A

1

P«

17

sr man 

23

ent d< 

(20)

5 form; 

27

ation

33

i % 

23 1 1,76

2 20 17 10 47 40 17 1,26 2,18

3 30 20 27 13 10 30 1,28 0,38

4 27 20 10 17 - 13 0,87 0,63

Rest 6 20 (33) -1 (17) 17 0,85 -

I tabell 2 visas hur stora de uppmätta deformationer

na, som uppträder i de olika skikten är, när ytdefor

mationerna är 30 mm. Det framgår därav att deforma

tionerna i det vattenfyllda bergkross- och tätnings- 

lagret ökade något vid hög grundvattennivå, men detta 

kompenserades av minskade deformationer i undergrun

den. För den torra delen av bergkrosslagret var där

emot de procentuella deformationerna oförändrade.
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I motsats härtill blev de permanenta deformationerna 

i bärlagergruset över vattennivån relativt sett större 

vid hög vattennivå. Förhållandet kan tolkas så att 

förekomsten av fritt vatten på nivån 30 cm under be- 

läggningsytan även påverkade det ovanför liggande 

grusmaterialets deformationsegenskaper. Att den rela

tiva deformationen i förstärkningslagret minskar vid 

grundvattenytans höjning (deformationsförhållandet =

= 0,38 i skikt 3, tabell 2) betyder inte att förstärk- 

ningslagrets deformationsegenskaper förbättras, efter

som det totala antalet belastningar vid ytdeforma- 

tionen 30 mm är 8-10 gånger så högt vid det låga 

grundvattenläget som vid det höga.

Ett anmärkningsvärt förhållande är att för ytan med 

bergkrosslager var "restdeformationen", dvs den del av 

den totala permanenta ytdeformationen, som låg i 

asfaltbeläggningen och framför allt i "undgrunden"

(dvs i silten under den nedersta bisongivaren) av 

storleksordningen 20, vilket måste betecknas som 

mycket vid en så tjock överbyggnad som användes här 

(ca 70 cm).

4.1.4 §pänningar_och_tö j^ingar_vid_cykliska_be-

lastningar

De vertikala spänningarna (a ) och töjningarna (e ) iz z
undergrundens ytskikt vid de cykliska belastningarna 

har uppmätts med hjälp av inlagda givare. Resultatet 

visas i bilaga 6:1-2, där de uppmätta värdena anges 

som funktion av den permanenta ytdeformationen. De 

angivna spänningarna är medeltal av mätningar med två 

givare, som inte vid något mättillfälle har registre

rat större inbördes skillnad än 0,01 MPa. På motsvar

ande sätt är angivna töjningar medeltal av 2 mätresul

tat - bortsett från punkt B2 och B3, där endast 1 

givare var inlagd. Den inbördes skillnaden mellan två 

samtidiga töjningsmätare var i samtliga fall mindre än 

200 ystrain.
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De uppmätta spänningarna låg för båda konstruktionerna 

omkring 0,045 MPa vid grundvattennivån -70 cm och öka

de i genomsnitt med ca 0,01-0,02 MPa då grundvatten

ytan höjdes till nivån -30 cm.

Även de uppmätta vertikala töjningarna i undergrunden 

har ökat då grundvattenytan höjdes enligt ovan. I 

detta fall erhölls dock en markerad skillnad mellan 

ytan med grusöverbyggnad och ytan med bergkrossöver- 

byggnad. F ö t den förra var töjningsökningen 360-540 

ystrain, medan ytan med bergkrossöverbyggnad uppvisade 

en töjningsökning av endast 100-250 ystrain. Bergöver

byggnaden var således även i detta avseende mindre 

känslig för grundvattenytans läge.

För att bärighetsmässigt utvärdera den uppmätta töj- 

ningsökningen i undergrunden vid grundvattenhöjningen, 

har SHELL'S töjningskriterie för undergrunden [5] an

vänts. Det mot en viss töjning svarande tillåtna ekvi

valenta antalet 10 tons axelpassager har av denna an

ledning markerats på de lodräta axlarna.

Av de i diagrammet gjorda markeringarna framgår att i 

genomsnitt minskar den kalkylerade livslängden (till- 

låtna antalet 10-tons axlar) med en faktor 4,4 för 

ytan med grusbärlager och med faktor 1,55 för ytan med 

bergkross, då grundvattenytan höjes från nivån -70 cm 

till -30 cm.

Tabell 3. Beräkning av grundvattennivåns inverkan på 
livslängden, beräknad utifrån uppmätta ver
tikalspänningar .

Överbyggnad: Med grusbärlager Med bergkross- 
lager

Grundvatten
ytans läge (cm) -70 -30 -70 -30

Undergr. modul
E (MPa) m 47 33 43 37

Uppmätt verti
kalspänning 
(MPa) 0,046 0,056 0,042 0,056

Tillåtet antal 
10-tons axlar

LOoi—iv.
CM 4

3,5*10

LO O
 

1—
1

CMCM 4
5 *10
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En utvärdering av hur de två konstruktionernas livs

längd påverkas av grundvattenståndet, grundad på un

dergrundens kritiska vertikaltöjning, skulle således 

visa att livslängden för konstruktionen med bergöver- 

byggnaden påverkas avsevärt mindre än livslängden för 

grusöverbyggnaden. Om motsvarande utvärdering av livs- 

längdsförändringarna skall företagas med hjälp av de 

uppmätta förändringarna i vertikalspänningarna (az) , 

måste man först känna E-modulen hos undergrunden i de 

olika belastningspunkterna. Ett approximativt värde på 

denna kan man få om man betraktar konstruktionerna som 

tvåskiktade system med obundna lager (man bortser från 

asfaltbeläggningens inverkan i detta fall). Förhållan

det mellan den obundna överbyggnadens och undergrun

dens E-modul erhålles ur L5]. Med kännedom om medel

modulen för hela konstruktionen enligt bilaga 4 kan då 

undergrundens E-modul utvärderas. De beräknade värdena 

har angivits i tabell 3 tillsammans med tillhörande 

värden på o ^ . Mellan ett visst värde på a och tillåt

na antalet 10-tons axelpassager råder ett visst sam

band beroende av undergrundens E-modul. Om livsläng

den, uttryckt i tillåtet antal 10-tons axelpassager, 

beräknas med hjälp av detta samband, t ex taget ur 

Statens Vejlaboratorium, Lab.rap.26 erhålles de värden 

som angivits i tabell 3. Som synes ger en förhöjd 

grundvattennivå även vid denna beräkning en avsevärd 

förkortning av konstruktionernas livslängd. Förhåll

andet mellan livslängderna vid lågt resp högt grund

vattenläge är 6,9 för grusbärlagerkonstruktionen och

4,4 för bergkrosskonstruktionen. Återigen visar det 

sig således att överbyggnaden med bergkrosslagret är 

mindre känslig för grundvattenytans läge.

4.2 Mätningar med fallvikt

Då de cykliska belastningarna vid den använda låga 

frekvensen är av halv statisk karaktär, kan de upp
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kommande spänningarna och töjningarna inte helt mot

svara dem, som uppkommer vid passage av ett rullande 

fordon.

Därför har, förutom de cykliska belastningarna, komp

letterande mätningar utförts med fallvikt, vars be

lastning är dynamisk och bättre överensstämmer med 

verkan av ett rullande fordon.

Elastiska sjunkningar (omräknade till medelmoduler) 

samt spänningar och töjningar i undergrunden har upp

mätts i tre fall nämligen utan grundvattenyta samt med 

-70 cm och -30 cm grundvattennivå. Mätningsresultaten 

har sammanställts i bilagorna 7:1-3.

Av bilaga 7:1 framgår, att medelmodulen genomsnittligt 

minskar med 35% då grundvattenytan höjes till nivån 

-70 cm för grusöverbyggnaden och med 30% för berg- 

krossöverbyggnaden. Härefter reduceras medelmodulen 

ytterligare med omkring 5% vid grundvattenytans höj

ning till nivån -30 cm, vilket gäller båda prov

ytorna .

I övrigt kan konstateras att medelmodulerna uppmätta 

med fallvikten inte väsentligt avviker från motsvaran

de moduler beräknade med hjälp av de cykliska belast

ningarna (bilaga 4). Att ungefär samma medelmodul er

hållits trots skillnaderna i provningsfrekvens kan 

förklaras av att asfaltbeläggningarna i de undersökta 

överbyggnaderna är relativt tunna.

Ökningen såväl av vertikalspänningar, som töjningar 

efter höjningen av grundvattenytan till nivån -70 cm 

är betydande (bilaga 7:2 och 7:3). Grundvattenhöjning

en resulterade i en ökning av töjningarna med faktorn

2,2 för grusöverbyggnaden och 2,5 för bergkrossöver- 

byggnaden.

Motsvarande procentuella ökning i vertikalspänningarna 

blev mindre, vilket kan förklaras med att undergrun

dens modul minskar med stigande vattenhalt, varvid 

överbyggnadens lastfördelande förmåga ökar.
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På samma sätt som vid bearbetningen av resultatet från 

de cykliska provbelastningarna har här en utvärdering 

utförts av de ändringar av livslängderna, uttryckta 

som tillåtet ekvivalent antal 10-tons axlar, som upp

kommit vid ändring av grundvattenytan. Härvid har 

Shells töjningskriterium för obundna material [51 ut

nyttjats. På de vertikala diagramaxlarna i bilaga 7:3 

har markerats det tillåtna antalet 10-tonsaxlar som 

svarar mot de genomsnittliga undergrundstöjningarna 

vid de olika provningstillfällena.

Om den framräknade livslängden då grundvattenyta sak

nas användes som basvärde blir livslängderna vid 

grundvattenytans läge i nivån -70 cm endast 3,3% av 

detta värde vid grusöverbyggnad och 3,6% vid berg- 

krossöverbyggnad. En höjning av grundvattenytan till 

nivån -30 cm medför för grusöverbyggnad en ytterligare 

sänkning av livslängden till endast 2,4% av basvärdet.

Helt allmänt kan sägas att livslängdsberäkningarna 

grundade på spänningar och töjningar, som erhölls vid 

fallviktsprovningarna har den fördelen framför dem som 

erhölls ur de cykliska belastningsförsöken att de om

fattat 3 olika grundvattenmiljöer (endast 2 vid" de 

cykliska provningarna) samt att provningen kunnat 

utföras vid samtliga dessa 3 miljöer i samtliga 4 

provpunkter med några undantag. Vid den cykliska prov

ningen kunde bara 1 miljö per provpunkt undersökas 

(jfr bilaga 6:1 och :2). Härtill kommer att - såsom 

förut nämnts - belastningsfrekvensen vid fallvikts- 

belastning avsevärt bättre överensstämmer med de be

lastningsf rekvenser, som den rullande trafiken ger 

upphov till, om man jämför med det cykliska provnings- 

förfarandet.

Dessa synpunkter sammantagna gör att man bör tillmäta 

de livslängder, som beräknats ur fallviktsprovningar

na, väl så stort värde som dem som beräknats ur de 

cykliska provningarnas resultat.
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5. JÄMFÖRELSE MELLAN BERÄKNADE OCH UPPMÄTTA

SPÄNNINGAR OCH TÖJNINGAR

Avsikten med denna undersökning har i första hand 

varit att klarlägga hur grundvattenytans läge påverkar 

bärigheten hos två olika överbyggnadstyper med obundna 

bärlager. De spännings- och töjningsmätningar, som ut

förts i detta fall, inbjuder emellertid även till att 

kontrollera om de dimensioneringsmetoder, grundade på 

vägmaterialens förutsatta (ideal-)elastiska egenskaper 

leder till samma spänningar och töjningar som de upp

mätta. En sådan kontroll med användning av Chevronpro- 

grammet och erfarenhetsgrundade och rimliga elastiska 

värden på de ingående lagren har emellertid visat o- 

tillfredsställande stor överensstämmelse. De uppmätta 

spänningarna och töjningarna var sålunda 2-3 gånger 

större än de beräknade vid samma elastiska ytdeforma- 

tion. Skillnaderna var störst då grundvattenytan låg 

högt.

Då man kan misstänka att den bristande överensstämmel

sen i varje fall delvis kan bero på att lagermaterial

en i verkligheten inte har idealelastiska egenskaper, 

utan att det i stället för dem råder non-linjära 

spänningsdeformationssamband, har några enstaka kont

rollberäkningar med ett FEM-program [10] genomförts. 

Härvid blev skillnaderna mellan mätta och beräknade 

värden mindre, men överensstämmelsen var fortfarande 

ej tillfredsställande .

Förutom felaktiga antaganden i materialens spännings- 

deformationskaraktäristika kan givetvis även brister i 

den använda mättekniken vara orsak till den mindre 

goda överensstämmelsen. Man kan kanske säga att de er

hållna resultaten antyder att man med en viss försik

tighet bör använda sådana beräkningsresultat som er

hålls med livslängdskriterier grundade på utmattning 

av material med elastiska egenskaper.
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Bilaga 2

Tabell över använda mätgivare och dess beteckningar

BELAST-
NINGS-
PUNKT TÖJNINGSGIVARE TRYCKGIVARE BISONSPOLE

Nr Antal Beteckning Antal Beteckning Antal Beteckning

A 1 2 1, 2 2 112, 113 5 1, 2, 3, 4, 5

A 2 2 3, 4 2 115, 116 5 6, 7, 8, 9, 10

A 3 2 5, 6 2 117, 119 5 11, 12, 13,

i—
i 15

A 4 2 7, 8 2 120, 121 5 16, 17, 18, 19, 20

B 1 2 9, 10 2 124, 126 5 21, 22, 23, 24, 25

B 2 1 11 2 122, 123 5 26, 27, 28, 29, 30

B 3 1 12 2 127, 128 5

i—1
ro 32, 33, 34, 35

B 4 2 13, 14 2 129, 130 5 36, 37, 38, 39, 40
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Grundvatten
ytans läge

70 cm från belägg- 
ningsytan

30 cm från 
ningsytan

belägg-

Belastn.- 
punkt Al A2 B3 B4 A3 A4 Bl B2 A5 B5
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20 131 142 115 131 102 101 105 108 - -

25 124 153 112 - 99 100 - - 103 115

30 123 147 110 131 97 95 104 101 - -

Medelvärde 130 147 116 135 96 99 105 104 100 120

E-30:E-70 = 0,72 för provyta A (bärlagergrus) 
= 0,88 B (bergkross)
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UPPMÄTTA VERTIKALA TRYCK I UNDERGRUNDEN VID CYKLISKA BELASTNINGAR.
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UPPMÄTTA VERTIKALA ÅTERGÅENDE TÖJNINGAR I UNDERGRUNDEN 

VID C YKLISKA BELASTNINGAR.
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GRUNDVATTENYTANS AVSTAND FRAN BELÄGGNINGSYTAN.

GRUNDVATTENYTANS AVSTÅND FRAN BELÄGGNINGSYTAN.

UPPMÄTTA MEDELMODULER VID FALLVIKTSMÄTNING.
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UPPMÄTTA TRYCK I UNDERGRUNDEN VID FALLVIKTS -  

MÄTNING.
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GRUNDVATTENYTANS AVSTAND FRAN BELAGGNINGSYTAN.

UPPMÄTTA VERTIKALA ÅTERGÅENDE TÖJNINGAR I 
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