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1 Uppdrag och syfte 
På uppdrag av Laholms kommun har AFRY utfört en geoteknisk markundersökning för 
ett planområde i de östra delarna av centrala Laholm. Undersökningsområdet omfattar 
fastigheten Bryggaren 10. Se Figur 1 nedan för aktuellt område.  
 

 
Figur 1. Översiktskarta över aktuellt område. Ungefärligt undersökningsområde är markerat med 
röd heldragen linje. Karta från eniro.se. 
 
Fastigheten är för närvarande bebyggd med som högst trevåningsbyggnader. Laholms 
kommun håller nu på att ta fram en detaljplan för området som ska möjliggöra högre 
bebyggelse, upp till 8 våningsplan.  
 
Den geotekniska undersökningen syftar till att utreda om marken klarar av den ökade 
belastningen samt om det går att bygga med källare med hänsyn till 
grundvattenförhållanden. 
 
Detta PM redovisar översiktligt de geotekniska förutsättningarna för planerad 
byggnation inom undersökningsområdet. Detta PM är inte avsedd att biläggas ett 
förfrågningsunderlag då den primärt utgör ett planeringsunderlag. Utförd 
undersökning är av översiktlig karaktär vilket innebär att kompletterande 
undersökningar kan krävas i samband med detaljprojektering.  

N 
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2 Befintliga förhållanden 
Undersökningsområdet är beläget i de östra delarna av Laholm och begränsas i söder 
av LP Hanssons väg, i väst av Violvägen, i öst av befintlig villabebyggelse och i norr av 
befintliga flerbostadshus. Markytan utgörs huvudsakligen av asfalterade ytor i form av 
gator och parkeringar samt gräsytor och lekplatser. Undersökningsområdet är relativt 
flackt. Uppmätt marknivå i undersökningspunkterna varierar mellan ca +28,8 och 
+29,2. 

3 Underlagsmaterial 

3.1 Allmänt 

Följande underlagsmaterial har använts i detta uppdrag: 

• Ledningsunderlag inhämtad från Ledningskollen.  
• Förslag till detaljplan, tillhandahållen av beställaren 
• Digital grundkarta, tillhandahållen av beställaren  
• Jordartskartan SGU 
• Jorddjupskartan SGU 

 
AFRY känner inte till någon tidigare utförd geoteknisk undersökning på de nu aktuella 
fastigheterna. 

3.2 Utförd undersökning 

Fältundersökningen utfördes under oktober 2020 och omfattade skruvprovtagning, 
trycksondering och hejarsondering i totalt 3 undersökningspunkter. I 2 av 
undersökningspunkterna installerades grundvattenrör. I undersökningspunkterna 
20AF03 och 20AF04 noterades fri vattenyta i samband med skruvprovtagningarna.  
 
Resultat från utförd fältundersökning redovisas i: 
 

• Markteknisk Undersökningsrapport (MUR), Geoteknik, Bryggaren 10, Laholm, 
upprättad av AFRY, uppdragsnummer 791432, daterad 2020-11-26. 

4 Styrande dokument 
Denna PM ansluter till SS-EN 1997-1 med tillhörande nationell bilaga. Tillämpnings-
dokument enligt IEG ska användas för respektive konstruktionstyp. 
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5 Planerad byggnation 
Fastigheterna är för närvarande bebyggda med som högst 
trevåningsbyggnader. Laholms kommun håller nu på att ta fram en 
detaljplan för området som ska möjliggöra högre bebyggelse, upp till 8 
våningsplan. Beroende på grundvattenförhållanden kan källare ev. bli 
aktuellt. Ytterligare uppgifter kring grundläggningsnivå och laster från 
byggnader/konstruktioner saknas vid upprättandet av detta PM.  

6 Geotekniska förhållanden 

6.1 Allmänt 

De geotekniska förhållandena har utvärderats från genomförda störda provtagningar 
(skruvprovtagning), hejarsonderingar och en trycksondering. Resultaten visar att 
jordlagerföljden i huvudsak utgörs av mullhaltig sand följt av sand ovanpå lera. 

6.2 Jordlagerförhållanden 

Observera att nedanstående beskrivning är en generaliserande bedömning av 
jordartsförhållandena inom området. Avvikande förhållanden kan inte uteslutas. 
Skruvprovtagningar har utförts till mellan 5 och 7 m djup. Jordlagerföljden på större 
djup är tolkad utifrån resultat av hejarsonderingar och trycksondering.   

Överst i jordlagerföljden påträffas huvudsakligen mullhaltig sand med en mäktighet 
på ca 0,1 m. I undersökningspunkt 20AF04 bedöms den mullhaltiga sanden vara 
fyllning.  

Under mullhaltig sand på träffas sand. Från ca 4 m djup under befintlig markyta är 
sanden siltig. Enligt resultat från skruvprovtagningar förekommer sanden ner till ca 7 
m djup. Baserat på resultat från sonderingar bedöms sanden förekomma ner till 15 m 
djup i punkt 20AF01 och ner till 10,6 m djup i punkt 20AF04. Sanden har en mycket 
fast lagringstäthet. Baserat på resultat från hejarsonderingar har friktionsvinkeln 
utvärderats till ca 36°. Spetsmotståndet vid trycksondering utförd i punkt 20AF01 
varierar generellt mellan 10 och 20 MPa, vilket innebär hög relativ fasthet.   

Under sanden följer lera i undersökningspunkt 20AF04. I punkt 20AF01 tolkas 
jordlagerföljden som sand ner till avslutat sonderingsdjup på 15 m. I leran förekommer 
troligtvis skikt av sand och/eller silt. Leran har en hög odränerad skjuvhållfasthet. 
Baserat på resultat från hejarsondering utvärderas den odränerade skjuvhållfastheten 
till ca 150 kPa med ett förkonsolideringstryck på ca 400 kPa.    

Båda hejarsonderingarna har avslutats utan metodstopp (SGF stoppkod 90) på mellan 
15 och 17 m djup. Trycksonderingen avslutades på 10,7 m djup då sonden ej kunde 
neddrivas ytterligare enligt för metoden normalt förfarande (SGF stoppkod 91). 
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6.3 Jordens materialegenskaper 

Materialegenskaperna för den naturligt lagrade jorden är bedömda enligt AMA 
Anläggning 17 och presenteras i Tabell 1 nedan:  
 
Tabell 1 Materialtyp och tjälfarlighetsklass. 

7 Hydrogeologiska förhållanden 
Grundvattenrör har installerats i punkterna 20AF01 och 20AF04. Grundvattenrören 
benämns såsom undersökningspunkterna med tillägget GV. Nivåmätning av 
grundvattenytan i dessa rör har utförts vid ett tillfälle.  
Resultat av grundvattenmätningar redovisas i Tabell 2 nedan. 
 
I samband med skruvprovtagningar noterades fritt vatten i öppet borrhål på mellan 
4,1 och 4,4 m under befintlig markyta. Detta ger endast en indikation på 
grundvattenytans nivå, för mer tillförlitligt resultat se nivåmätningar i grundvattenrör.  
 
Grundvattenytans nivå kan förväntas variera med nederbördsförhållanden och årstid, 
och kan därmed stå både högre och lägre än vad som här angivits. I denna del av 
Sverige noteras generellt högst grundvattennivåer under mars-april och lägst i 
augusti-september.  
 
Tabell 2. Utförda nivåmätningar av grundvattenytan samt resultat. 

 
 
 
 
 
 

8 Markmiljö 
I samband med skruvprovtagningar har inga indikationer på miljöföroreningar 
påträffats, t.ex. avvikande färg eller lukt. Inga prover har dock analyserats på 
laboratorium med avseende på miljöföroreningar. Enligt Länsstyrelsernas databas över 
potentiellt förorenade områden förekommer inga kända förorenade områden på de 
undersökta fastigheterna.  
  

Material Materialtyp Tjälfarlighetsklass 

Sand 2 1 

Lera 4B 3 

Grundvattenrör Datum för 
mätning 

Djup (m under 
markytan) 

Nivå 

20AF01 2020-10-19 3,9 +25,0 

20AF04 2020-10-19 4,0 +25,0 
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9 Sammanställning av härledda 
egenskaper 

9.1 Elasticitetsmodul 
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9.2 Odränerad skjuvhållfasthet 

 
  



Uppdragsnr: 791432  Bryggaren 10, Laholm 11 (17) 
GNR: 20036  PROJEKTERINGS PM GEOTEKNIK  
    
    

 

9.3 Friktionsvinkel 

 
  



Uppdragsnr: 791432  Bryggaren 10, Laholm 12 (17) 
GNR: 20036  PROJEKTERINGS PM GEOTEKNIK  
    
    

 

9.4 Förkonsolideringstryck 
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10 Sättningar och stabilitet 
En totalsättningsberäkning har utförts för en byggnad på 8 våningar. En antagen 
bottenplatta med dimension på 10 x 30 m har använts i beräkningen. Beräkningarna 
förutsätter att grundläggningsnivån är samma som befintlig markyta, dvs ingen källare. 
Utskiftning av organisk jord och eventuell skillnad i tyngd jämfört med 
uppfyllnadsmaterial tas inte hänsyn till.  
 
Beräkningarna är utförda för en total last på 80 kPa (10 kPa per våning). Angivna 
deformationsparametrar avsnitt 12.2 nedan har använts. Även en 
modellosäkerhetsfaktor på 1,3 har tillförts de framtagna sättningarna.  
 
Utifrån dessa förutsättningar ligger storleksordningen på förväntade sättningar i 
centimeterklassen. Den beräknade totalsättningen blev cirka 7 cm för en 8-
våningsbyggnad. Merparten av sättningarna uppkommer i sanden och dessa uppstår 
momentant. Sättningen i underliggande lera beräknas till ca 0,2 cm. 
Sättningsberäkningen finns presenterad i Bilaga 1. Resultatet av sättningsberäkningen 
visar att inga skadliga sättningar förväntas uppkomma, under förutsättning att de 
antaganden som gjorts i beräkningen inte avviker från den slutliga utformningen av 
konstruktionen.   
 
Mer detaljerade sättningsberäkningar rekommenderas utföras av 
byggnadskonstruktören när bottenplattans utformning samt lasterna och dess 
fördelning över bottenplattan är kända. Även differenssättningar mellan olika delar av 
grundläggningen ska så kontrolleras. 
 
Inga stabilitetsproblem bedöms föreligga inom aktuellt område, detta med hänsyn till 
de geotekniska förutsättningarna och topografin.  

11 Geotekniska rekommendationer 

11.1 Allmänt 

Grundläggningsarbetena skall dimensioneras, planeras, utföras och kontrolleras i 
geoteknisk kategori 2 (GK2) samt säkerhetsklass 2 (SK2). Eventuella mindre 
komplementbyggnader bör dock kunna utföras med konventionell ytlig 
plattgrundläggning som dimensioneras i GK1 med ett tillåtet grundtryck på 100 kPa. 
Detta under förutsättning att grundvattenytan inte är högre belägen än en plattbredd 
under grundläggningsnivån.  
 
Innan terrassering av vägar och grundläggning av byggnader och VA-ledningar utförs 
skall all förekommande organisk jord avlägsnas. Även förekommande fyllning skall 
schaktas ur.   
 
All grundläggning skall ske på torr och frostfri mark samt på fast och ostörd 
schaktbotten. Grundläggning av byggnader och hårdgjorda ytor får inte utföras på 
tjälat material.  
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11.2 Schaktarbeten 

Schaktarbetena ska utföras i enlighet med AMA Anläggning 17 samt anvisningar i 
skriften Schakta säkert. 
 
Släntlutningar för schakter anpassas efter jordens friktionsvinkel samt väderlek, 
schaktdjup och närhet till grundvattenytan. Grunda schakter kan ovan grundvattenytan 
vanligen utföras med släntlutningen 1:1,5 i sand och 1:1 i lera. För djupare schakter 
erfordras stödkonstruktioner.  
Schaktbarhetsklass för förekommande jordar bedöms enligt Rapport R130:1985, 
utgiven av Byggforskningsrådet. Förekommande sand och lera bedöms tillhöra 
schaktbarhetsklass 2.  
 
Schaktbottenbesiktning skall utföras av geotekniskt sakkunnig innan 
grundläggningsarbeten påbörjas.  
 
Eventuella upplagsmassor som uppkommer i samband med schakt skall placeras på 
säkert avstånd från schaktkrön. Detta avstånd skall bestämmas genom en 
stabilitetsberäkning.   

11.3 Grundvattenhantering 

Beroende på schaktdjup kan en temporär grundvattensänkning bli nödvändig i 
samband med schaktarbeten. Grundvattensänkningen ska ske till en nivå motsvarande 
fri vattenyta av minst 0,5 m under planerad schaktbotten. Mindre avsänkningar 
förväntas kunna utföras genom pumpning i lämpligt utformade filterförsedda 
pumpgropar i schakten.  
 
För omhändertagande av inströmmande yt- och grundvatten ska schaktbotten utföras 
med fall till diken som i sin tur leds till pumpgroparna. Pumpvatten ska passera 
sedimentationsanordning innan utsläpp i recipient.  
 
Tillfällig avsänkning av grundvattennivån får endast utföras om det är uppenbart att 
varken allmänna eller enskilda intressen skadas genom erforderlig pumpning. I annat 
fall krävs tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen bör kontaktas i frågan om 
avsänkning är aktuell. Avsänkning och länshållning dimensioneras och ansvaras av 
entreprenören.  

11.4 Packning och uppfyllnad 

Generell uppfyllning inom området vid terrasseringsarbeten bedöms kunna utföras 
utan problem efter att all organisk jord samt fyllning grävts bort.  
 
Uppfyllning under konstruktioner skall utföras med material av materialtyp 1-3A enligt 
AMA Anläggning 17 Tabell CE/1. Packning skall utföras enligt AMA Anläggning 17 
Tabell CE/4.  
Fyllning, återfyllning och packning ska genomföras vid torr väderlek och utföras enligt 
anvisningar i AMA Anläggning 17. Fyllning får inte utföras på tjälad jord eller med 
tjälade massor. Materialet som används till fyllning ska vara kontrollerat med hänsyn 
till radon och vara fritt från föroreningar. 
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11.5 Anläggning av hårdgjorda ytor 

Det rekommenderas att hårdgjorda ytor dimensioneras enligt AMA Anläggning 17 
enligt tillåten tjällyftning och rådande jordlager- och hydrogeologiska förhållanden. 
Under förekommande mullhaltig jord/fyllning utgörs jorden huvudsakligen av sand, 
dvs materialtyp 2 och tjälfarlighetsklass 1.  
Överbyggnaden skall även dimensioneras efter maximalt tjälnedträngningsdjup som i 
denna del av Sverige är ca 1,1 m. Dessa rekommendationer gäller under förutsättning 
att de hårdgjorda ytorna får en färdig ytnivå som ligger nära nuvarande marknivå i 
området.  

11.6 Byggnader och konstruktioner 

Grundläggning av byggnader/konstruktioner bedöms kunna utföras på konventionellt 
sätt med plattgrundläggning eller på plintar inom undersökningsområdet. All organisk 
jord samt fyllning skall grävas ur.  

11.7 Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) 

Med hänsyn till jordlagerföljden inom undersökningsområdet som huvudsakligen 
utgörs av genomsläpplig jord (sand) bedöms möjligheterna till LOD genom infiltration 
som lämpligt. Dock rekommenderas kompletterande grundvattenmätningar för att få 
en tillförlitligare uppfattning om grundvattennivåerna i området och därmed vilken 
volym dagvatten som går att infiltrera.   

12 Dimensionering 

12.1 Allmänt 

Dimensionering utförs enligt EuroKod, SS-EN 1997-1. Grundläggningen bedöms 
hänföras till geoteknisk kategori 2 (GK2) och säkerhetsklass 2 (SK2, γd=0,91). 
 
Grundläggningsmetod utförs i enlighet med plattor och dimensioneras därmed enligt 
dimensioneringssätt DA3.  
 
Dimensioneringen utförs med partialkoefficientmetoden, varvid dimensionerande 
parametervärden bestäms enligt följande: 
 

𝑋𝑋𝑑𝑑 =
1
𝛾𝛾𝑚𝑚

∙ 𝑋𝑋𝑘𝑘 =
1
𝛾𝛾𝑚𝑚

∙ η ∙ 𝑋𝑋� 

 
där 𝛾𝛾𝑚𝑚 = fast partialkoefficient för material 
 η   = omräkningsfaktor för aktuell geokonstruktion 
 𝑋𝑋�   = värderat medelvärde baserat på härledda  

  Materialparametervärden 
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12.2 Valda värden 

Härledda värden för hållfasthets- och deformationsegenskaper har utvärderats utifrån 
resultat hejarsonderingar.  
Härledda värden redovisas i Markteknisk undersökningsrapport (MUR). Valda värden 
utifrån de härledda värdena redovisas i Tabell 3. De valda värdena gäller för 
dimensionering av platta på mark. 
Tungheter är antagna enligt TK Geo 13. 
Tabell 3. Valda värden. Observera att nivåer och djup här angivna är en generalisering 
då detta varierar inom undersökningsområdet 

Djup 

(m u 
my) 

Nivå 
(+) 

Jordart Tunghet 
(kN/m3) 

Effektiv 
tunghet 
(kN/m3) 

Hållfasthets-
egenskaper 

E-modul 
(MPa) 

0,1 - 
12,8 

+28,8 
– 
+16,0 

Sand  γ = 18 γ' = 11 φ’ = 36° E = 10 

12,8 – 
8,8 

+16,0 
- 
+12,0  

Lera (endast 
pkt. 20AF04) 

γ = 17 γ' = 7 cu = 150 kPa 

c’ = 15 kPa 

φ’ = 30° 

E = 40 

12.3 Partialkoefficienter 
I tabell 4 anges partialkoefficienter för jordparametrar, γm, enligt SS-EN 1997-1. 
 
Tabell 4. Partialkoefficienter för jordparametrar, γm. 

Material Symbol γM 

Effektiv kohesion, c´ γc´ 1,3 

Friktionsvinkel, ϕ´ γϕ´ 1,3 

Odränerad skjuvhållfasthet, cu γcu 1,5 

Elasticitetsmodul € γM 1,0 

Tunghet, γ γγ 1,0 
 

12.4 Omräkningsfaktor 

Byggnadskonstruktören ska, vid beräkning av karakteristiska materialparametervärden, 
använda omräkningsfaktorn η för varje geokonstruktion enligt anvisningar i EuroKod, 
SS-EN 1997-1 med nationell bilaga samt IEG tillämpningsdokument.  
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12.5 Dimensionerande grundvattennivå 

Grundvattenytan har i grundvattenrör uppmätts till ca 4 m under befintlig markyta. 
Detta motsvarar en nivå på ca +25. För att ta hänsyn till de säsongsvariationer i 
grundvattennivå som kan uppstå bör dimensionerande grundvattennivå ansättas till 
nivån +26,0, dvs ca 3 m under befintlig markyta.  

13 Kontroll 
Innan grundläggningsarbeten påbörjas skall entreprenören upprätta en 
arbetsberedning för planerade arbeten. Allt arbete skall bedrivas med sådan 
försiktighet att befintliga ledningar och kablar samt närliggande byggnader och 
anläggningar inte skadas. Arbetsberedningen skall innefatta krav på utförande, 
uppföljning och dokumentation av arbetena.  
 
Schaktnings- och grundläggningsarbetena ska ske i samråd med geoteknisk 
sakkunnig. Geoteknisk kontroll skall utföras enligt av entreprenören upprättat 
kontrollprogram med inriktning på: 
 

• Kontroller med hänsyn till avvikande förhållanden såsom jordart och dess 
fasthet.  

• Schaktbottenbesiktning ska utföras av geotekniskt sakkunnig innan 
grundläggningsarbetena påbörjas. 

• Kontroll av grundvattennivån. 
• Packningskontroll vid uppfyllnader överstigande 0,5 m. 

 
 
 
ÅF Infrastructure AB 
Geoteknik Syd  
Malmö    

 
 
 

Ludvig Ehlorsson                       Olivia Stövring-Nielsen 
 
 



Projekt: Bryggaren 10, Laholm
Projektnr: 791432
Uppdragsledare: Ludvig Ehlorsson
Handläggare: Ludvig Ehlorsson

Datum: 2020-11-23

Generell jordlagerföljd och förutsättningar:

Dimensionerande gv-nivå: 4 m u my

E-modul Sand: 10 Mpa
Tunghet Sand ϒ: 18 kN/m3
Effektiv tunghet Sand ϒ': 11 kN/m3
Mättad tunghet Sand ϒm: 18 kN/m3
E-modul Lera: 40 Mpa
Tunghet Lera ϒ: 17 kN/m3
Effektiv tunghet Lera ϒ': 7 kN/m3
Mättad tunghet Lera ϒm: 17 kN/m3
Odränerad skjuvhållfasthet cu: 150 kPa
Modellosäkerhetsfaktor ϒRd: 1,3
Omräkningsfaktor η: 1

Sand ner till 11 m u my och därefter lera

Grundläggning:

Antagna dimensioner för platta på mark: 10 x 30 m. 

Antar att grundläggningsnivån är samma som befintlig markyta.

Utskiftning av organisk jord och eventuell skillnad i tyngd jämfört med uppfyllnadsmaterial 
tas inte hänsyn till.

Laster:

Förutsätter en dimensionerande last på 10 kPa per våning.

Med 8 våningsplan blir lasten:

qEd 80 kPa
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Sättningsberäkning i sandlagret:

Lager

Djup 
lagermitt 
[m u my]

Lagertjockle
k [m]

Tillskottsla
st [kPa]

Sättnings
modul 
[Mpa]

Töjning 
[%/100]

Sättning 
[m]

0 0,00 0,0 80,00 10 0,0080 0,0000
1 0,50 1,0 74,94 10 0,0075 0,0097
2 1,50 1,0 66,25 10 0,0066 0,0086
3 2,5 1,0 59,08 10 0,0059 0,0077
4 3,5 1,0 53,07 10 0,0053 0,0069
5 4,5 1,0 47,98 10 0,0048 0,0062
6 5,5 1,0 43,62 10 0,0044 0,0057
7 6,5 1,0 39,85 10 0,0040 0,0052
8 7,5 1,0 36,57 10 0,0037 0,0048
9 8,5 1,0 33,70 10 0,0034 0,0044
10 9,5 1,0 31,16 10 0,0031 0,0041
11 10,5 1,0 28,91 10 0,0029 0,0038

Tot 0,0670

Sättningsberäkning i lerlager:

De tre fallen för spänning:

Fall 1
Fall 2
Fall 3

Kompressionsmodul

Förkonsolideringstryck

Lager

Djup 
lagermitt 
[m u my]

Initial 
effektivspän
ning [kPa]

Tillskottsla
st [kPa]

Total 
effektivsp
änning 
[kPa] Fall

12 11,50 149,00 26,90 175,90 1
13 12,50 156,00 25,10 181,10 1
14 13,50 163,00 23,48 186,48 1
15 14,50 170,00 22,01 192,01 1
16 15,50 177,00 20,69 197,69 1
17 16,50 184,00 19,48 203,48 1
18 17,50 191,00 18,37 209,37 1
19 18,50 198,00 17,36 215,36 1
20 19,50 205,00 16,44 221,44 1
21 20,50 212,00 15,58 227,58 1
22 21,50 219,00 14,79 233,79 1
23 22,50 226,00 14,07 240,07 1
24 23,50 233,00 13,39 246,39 1
25 24,50 240,00 12,76 252,76 1

𝜎𝜎𝑧𝑧′ = 𝜎𝜎𝑧𝑧,0
′ + ∆𝜎𝜎𝑧𝑧′

𝜎𝜎𝑧𝑧′ < 𝜎𝜎𝑐𝑐′

𝜎𝜎𝑐𝑐′ < 𝜎𝜎𝑧𝑧′ < 𝜎𝜎𝐿𝐿′
𝜎𝜎𝑧𝑧′ > 𝜎𝜎𝐿𝐿′

𝑀𝑀0 = 1,33 � 𝐸𝐸 = 1,33 � 40 = 53,2 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀

𝜎𝜎𝑐𝑐′ = 400 𝑘𝑘𝑀𝑀𝑀𝑀
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De tre fallen för töjning:

Fall 1

Fall 2

Fall 3

Lager
Lagertjockl

ek [m] Fall
Töjning 
[%/100]

Sättning 
[m]

12 1 1 0,0002 0,0002
13 1 1 0,0002 0,0002
14 1 1 0,0002 0,0002
15 1 1 0,0001 0,0002
16 1 1 0,0001 0,0002
17 1 1 0,0001 0,0002
18 1 1 0,0001 0,0002
19 1 1 0,0001 0,0002
20 1 1 0,0001 0,0001
21 1 1 0,0001 0,0001
22 1 1 0,0001 0,0001
23 1 1 0,0001 0,0001
24 1 1 0,0001 0,0001
25 1 1 0,0001 0,0001

Tot 0,0023

Tid för 80% konsolidering:

Vid 80% konsolidering blir Tv = 0,55
Antar enkelsidig dränering → h = 25 m
Antar k = 10-9 m/s

cv 0,000002

t 2,8324235 år

Totaltsättning:

Sättning i sand 0,0670
Sättning i lera 0,0023
Tot 0,0692

𝜖𝜖𝑧𝑧 =
∆𝜎𝜎𝑧𝑧′

𝑀𝑀0

𝜖𝜖𝑧𝑧 =
𝜎𝜎𝑐𝑐′ − 𝜎𝜎𝑧𝑧,0

′

𝑀𝑀0
+
𝜎𝜎𝑧𝑧′ − 𝜎𝜎𝑐𝑐′

𝑀𝑀𝐿𝐿

𝜖𝜖𝑧𝑧 =
𝜎𝜎𝑐𝑐′ − 𝜎𝜎𝑧𝑧,0

′

𝑀𝑀0
+
𝜎𝜎𝑧𝑧′ − 𝜎𝜎𝑐𝑐′

𝑀𝑀𝐿𝐿
+

1
𝑀𝑀′ ln(1 + 𝜎𝜎𝑧𝑧′ − 𝜎𝜎𝐿𝐿′

𝑀𝑀′

𝑀𝑀𝐿𝐿
)

𝑡𝑡 = 𝑇𝑇𝑣𝑣 �
ℎ2

𝑐𝑐𝑣𝑣

𝑐𝑐𝑣𝑣 =
𝑘𝑘 � 𝑀𝑀
𝑔𝑔 � 𝜌𝜌𝑤𝑤
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