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Förord 
Detta examensarbete har skrivits vid avdelningen för Jord- och bergmekanik, institutionen 
för Byggvetenskap, vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Arbetet är en del av 
utredningen inför ombyggnaden av Slussen i Stockholm. Arbetet beskriver ett fullskaligt 
fältförsök med mantelburna pålar som genomfördes vid Slussen under höst-vintern 2010-11. 
Fältförsöket projekterades av ELU-konsult i Stockholm på beställning av Stockholms stad. 
 
Först och främst vill jag rikta ett stort tack till de som pushat på mig med den här rapporten. 
Ett stort tack till mina handledare Johan Olovsson och Gary Axelsson på ELU som ställt upp 
för mig under hela arbetets gång. Ett ytterligare stort tack till min examinator professor Stefan 
Larsson som drivit på mig envetet från KTH.  
 
Jag vill också tacka andra som varit inblandade i fältarbetet däribland Skanskas personal, 
Mikael från Nitro, Magnus Ruin samt personal från Geometrik. 
 
 
 
 
 
Torsten Fischer 
 
Stockholm   2012 
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Sammanfattning 
Slussen är ett område i Stockholm som knyter samman stadsdelarna Gamla stan med 
Södermalm. På tidigt 90-tal, bara 65 år efter byggandet, uppmärksammades att Slussens 
konstruktion ovan jord var i dåligt skick. Skadorna var av sådant slag och sådan mängd att 
betydande underhåll måste utföras varje år sedan dess. Med denna bakgrund har det beslutats 
att Slussen ska ersättas med en nybyggnation. Försöket denna rapport beskriver och 
utvärderar är en del av underlaget inför ombyggnaden.  

Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur mantelburna borrade injekterade pålar 
kan utnyttjas i rullstensås. Genom fältförsök har den egentliga bärförmågan utvärderats och 
jämförts med resultat från ett antal vanliga beräkningsmetoder varav ungefär hälften baseras 
på CPT-sondering och andra halvan på erfarenhet.  

Fältförsöket genomfördes vid Sjöbergsplan, som är en relativt liten markplätt vid Slussens 
västra fundament på Södermalmssidan i Stockholm. Vid fältförsöket installerades sju stycken 
15 m långa mantelburna pålar där sju meter av pålen användes som förankringskropp. 
Installationen utfördes genom en topphammarborrning med en cementslurry som 
injekteringsmedel. Utmed hela pålens längd installerades töjningsgivare av fiberoptisk typ, 
sensorlängden var mellan en och tre meter. På de sju pålarna på provplatsen utfördes totalt nio 
stycken statiska provbelastningar varav sex stycken var av tryckande karaktär. Vid 
provbelastningarna användes en påle på var sida om den prövade som mothåll dit lasten 
fördes med en kraftig järnbalk. En håldomkraft användes för upplastningen. Lastprogrammet 
vid provbelastningarna var av typen stegvis pålastning med ett tidssteg på 32 minuter. Det 
maximala laststeget var bestämt till 950 kN. 

Vid provbelastningarna nåddes inte vid något tillfälle en maximal last för någon påle, detta 
trots att lastprogrammet utökades. Några provbelastningar var dock tvungna att avslutas tidigt 
utan att komma till det högsta laststeget då obalans uppstod. Data från töjningsgivarna kunde 
samlas in från majoriteten av provbelastningarna, några missöden gjorde att ett par givare föll 
bort under försökets gång.  
 
Beräkning med de olika metoderna för geoteknisk bärförmåga gav väldigt varierande resultat 
de största värdena är mer än dubbelt så stora som de minsta se Figur 29. I analysen av data 
från fältförsöket konstaterades att ingen av provbelastningarna gett något typ av brott. Detta 
innebär att den egentliga geotekniska bärförmågan är betydligt större än den maximalt 
påförda lasten. Pålarna kan alltså, med de vid fältförsöket givna förutsättningar, bedömas ha 
en geoteknisk bärförmåga mellan 1000 kN och 1200 kN. Detta innebär att de 
erfarenhetsbaserade metoderna för dimensionering är bäst beskrivande för detta fall.  
 
Examensarbetet visar också vad som kan analyseras från de ingjutna optiska töjningsgivarna. 
Av data från töjningsgivarna utvärderades spetsmotstånd, mantelfriktion samt den 
omkringliggande jordens elasticitetsmodul. Spetsmotståndet uppgick till mellan 7 % och 19 % 
av den påförda lasten. Maximal mantelfriktion utvärderades men inget värde gick att få fram. 
Den omkringliggande jordens elasticitetsmodul visade sig vara extremt svår att utvärdera, 
brister i metoden och eller påverkan från den injekterade cementen gjorde att de framräknade 
värdena var upp till fem gånger större än förväntat.  
I analysen av töjningsgivarna behandlades också problemet med att avgöra storleken på 
förankringskroppen och hur töjningsförhållandena i förankringskroppen påverkar 
bärförmågan. 
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Summary 
Slussen is an area in Stockholm, which connects the districts of Gamla Stan with Södermalm. 
In the early 90s, just 65 years after the construction, attention was brought to Slussens poor 
condition. The damage of the structure was of a nature and in such quantities that significant 
maintenance must be performed every year since. With this background, it was decided that 
Slussen is to be replaced by a new construction. This is a part of the basis for the project “Nya 
Slussen”  
 
The purpose of this degree project is to investigate how a bored cast-in-place micropile can be 
used in the esker material Slussen is built upon. Through field studies the actual pile 
resistance is evaluated. The result from the field studies is compared with results from a 
number of common calculation methods. The selection of the methods is made so that about 
half of the calculation methods are based on CPT probing’s and the other half is based on 
experience. 
 
The field experiment was conducted at the Sjöbergs Plan, which is a relatively small patch of 
land at the western base of Slussen on Södermalm in Stockholm. In the field experiment 
seven bored cast-in-place micropiles was installed where each pile was 15 meter with seven 
meter shaft used as anchor. The installation was performed by a top hammer drill with cement 
slurry as grout. Along the entire length of the pile, strain gauges of fiber optic type were 
installed. The sensor length of the strain gauges was between one and three meters. On the 
seven piles in the test site were carried out a total of nine static load tests of which six were of 
the pushing nature. The load program at the test was of the type stepwise loading with a step 
length of 32 minutes. The maximum load level was set to 950 kN. 
 
A maximum load capacity was not reached during the load tests despite the fact that the load 
level was increased during the tests. Some load tests, however, was forced to be terminated 
early, without coming to the maximum load step due to a rotation of the pile tip. Data from 
strain gauges could be collected from the majority of the test loads, some mishaps led to a pair 
of sensors were dropped during the tests. 
 
Calculation of the various methods of geotechnical resistance gave very different results; the 
largest values are more than twice as large as the smallest see Figure 29. In the analysis of 
data from the field experiment it was established that none of the test loads had given any type 
of failure. This means that the actual geotechnical resistance is much greater than the 
maximum load applied in the field test. Piles can, with the field experiment given 
assumptions, be judged to have a geotechnical bearing capacity of between 1000 kN and 1200 
kN. This means that the experience-based methods for pile design is best described in this 
case. 
 
The report also shows what can be analyzed from the embedded optical strain gauges. Data 
from strain gauges were evaluated for tip resistance, shaft friction and the surrounding earth's 
elastic modulus. Tip resistance was between 7% and 19% of the applied load. Maximum 
mantle friction was evaluated but no value was obtained. The surrounding earth's modulus 
was found to be extremely hard to evaluate, deficiencies in the method and or influence of the 
injected cement made the calculated values up to five times greater than expected. 
In the analysis of the strain gauges were also the problem of determining the size of the 
anchor body and how strain affects the resistance. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Slussen är ett område i Stockholm som knyter samman stadsdelarna Gamla stan med 
Södermalm. Detta är ett historiskt område där olika bro- och slusskonstruktioner har avlöst 
varandra under 100 tals år (Exploateringskontoret, 2010). Den nuvarande trafiklösningen med 
en klöverstruktur i flera plan blev färdigställd 1935 och var då den enda landvägen mellan 
nord och syd i Stockholm. 
 
Då slussen byggdes under 1930-talet uppmärksammades det stora problemet med 
sättningsbenägna fyllningsmassor ovanpå det stabilare åsmaterialet. Borrteknik för att passera 
fyllningen och penetrera block i åsen hade ännu ej utvecklats. Lösningen på problemet var att 
installera Frankipålar, som är en typ av platsgjutna pålar där foderrör drevs ned med hejare 
och drogs upp samtidigt som hålet fylldes med betong.  
 
Trots att verifierande försök hade gjorts med Frankipålar med goda resultat, skedde stora 
deformationer ganska omgående efter att Slussen färdigställts. Flera teorier har utarbetats för 
att förklara varför grundläggningen inte blev tillfredställande (Gatu- och fastighetskontoret & 
Stockholm konsult, 1999). Vid tiden strax efter byggandet beskylldes kraftiga 
strömningsförhållanden i åsmaterialet som skulle ha sköljt sönder betongkroppen. Senare 
tolkades problemet som att betongkroppen kollapsade då omkringliggande pålar drevs.   
 
På tidigt 90-tal, bara 65år efter byggandet, uppmärksammades att Slussens konstruktion ovan 
jord var i dåligt skick. Omfattande skador upptäcktes på flera bärande element, både stål och 
betongbalkar. Skadorna var av sådant slag och sådan mängd att betydande underhåll måste 
utföras varje år sedan dess. Samtidigt har det sedan 1935 varit en kraftig infrastrukturell 
tillväxt i Stockholm med byggande av Centralbron och Essingeleden. De nya vägarna över 
Mälaren och fördelande av trafik dit innebär att trafikplatsen Slussen idag är kraftigt 
överdimensionerad för trafiken som går där.  
 
Med denna bakgrund har det beslutats att Slussen ska ersättas med Nya Slussen, där 
trafikplatsen ska tonas ner och det unika läget vid vattnet ska lyftas fram. För att inte upprepa 
gamla misstag har mycket tid och kraft lagts på utredning av hur Nya Slussen kan 
grundläggas. Försöket denna rapport beskriver är en del av underlaget inför ombyggnaden. 
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1.2 Syfte  
Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur mantelburna borrade injekterade pålar 
beter sig i ett grovt glacifluvialt grus det vill säga i en rullstensås. De undersökta parametrarna 
är bärförmåga, last- töjningsförhållande samt värden för mantelfriktion. Kunskaperna om den 
geotekniska bärförmåga och mantelfriktion som erhållits från fältförsöket jämförs med olika 
teoretiska metoder så att den för förhållandena bäst anpassade beräkningsmodellen kan 
bestämmas. Syftet med fältförsöket är att undersöka hur platsgjutna borrade pålar fungerar i 
Stockholmsåsen inför en ombyggnad av anläggningen Slussen.  

1.3 Genomförande 
I denna rapport har analys gjorts av last- töjningsförhållanden utmed åtta pålar ingående i ett 
fullskaligt fältförsök i området Slussen, Stockholm. Fältförsöken genomfördes med statisk 
provbelastning: stegvis lastökning på åtta borrade injekterade mantelburna pålar av typen 
TITAN-påle, dimension 73/53. Då enbart bärförmågan i åsmaterialet var av intresse 
installerades pålarna i foderrör som drivits ner cirka 6,5 m för att säkerställa vart förankringen 
sker. Detta gav en pållängd på cirka 15 m med en förankringslängd på cirka 7 m i åsmaterial. 
Töjningsförhållanden i pålarna bestäms med ingjutna töjningsmätare av fiberoptisk typ.  
 
Den från försöket framtagna geotekniska bärförmågan jämfördes med den teoretiskt 
framräknade från en rad halv- och helempiriska modeller i ett försök att finna den bäst 
lämpade modellen. Resultatet från töjningsmätarna används till att skapa en modell av var 
utmed pålens förankringslängd den för över lasten till omgivande jord. Särskild vikt lades på 
att avgöra hur mycket av lasten som överförs vid pålspetsen då detta är en viktig parameter 
vid dimensionering. 
 
Som introduktion i rapporten beskrivs några olika beräkningsmodeller för geoteknisk 
bärförmåga som användes vid analysen, hur statisk provbelastning går till samt hur analysen 
av provbelastningen utfördes. En kort introduktion till hur töjningsgivare fungerar och 
används finns också i introduktionskapitlet. 
 
Dokumentation av, och iakttagelser vid, fältförsöket redovisas med text och foto. Resultatet 
från fältförsöket redovisas, jämförs och diskuteras samt förslag på vidare studier ges. 

1.4 Avgränsningar 
I denna studie ingick enbart åtta pålar av samma påltyp och tvärsnitt som installerats i samma 
jordförhållande. På dessa pålar utfördes sex tryckbelastningar samt tre dragbelastningar, vid 
alla prov var pålarna utrustade med töjningsmätare. Det lilla antalet försök begränsade 
möjligheterna till en statistiskt pålitlig analys. Enbart den geotekniska bärförmågan för de i 
fältförsöket provbelastade pålarna undersöks i denna rapport. Ingen beräkning eller 
uppskattning av lastkapaciteten utfördes. 
 
Pålarna vid försöket är satta nära varandra (cc~1 m) därför kan en viss korrelation, såsom att 
den injekterade cementen bildar en gemensam kropp, inte uteslutas. Begränsningar i 
undersökningen är även att den faktiska cementkroppen inte kan fastställas med 
okulärbesiktning eller liknande, något som bidrar med osäkerhet om pålarnas egentliga 
dimensioner. 
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2 Litteraturstudie 
 
I detta kapitel beskrivs några av de olika metoder som finns att bestämma den geotekniska 
bärförmågan för en borrad injekterad påle. I andra halvan av kapitlet avhandlas hur en statisk 
provbelastning går till med utförande, analys och kompletterande instrumentering. 
Avslutningsvis finns en del där töjning och rörelser i jord och andra material studeras.  

2.1 Bärförmåga – Allmänt om geoteknisk bärförmåga 
När en påles bärförmåga anges är den bestämd som den lägsta av den geotekniska 
bärförmågan och bärförmågan för pålen som en sidostabiliserad pelare (Pålkommissionen, 
2004). I denna rapport fokuseras det på den geotekniska bärförmågan, pålens böjknäckning 
beaktas ej. 
 
Den geotekniska bärförmågan beräknas som summan av spetsbärförmåga och 
mantelbärförmåga, vilket i teorin är väldigt enkelt, men i praktiken är väldigt svåra att 
bestämma. För att beräkna dessa används gränsmantelfriktion och spetsmotståndet 
tillsammans med påverkande area (Bandini, o.a., 1998). Gränsmantelfriktionen eller bara 
mantelfriktion är ett begrepp som används för att beskriva hur mycket friktion som utvecklas 
mellan pålens yta och omkringliggande jord. Hur stor mantelfriktionen är varierar stort mellan 
olika beräkningsmodeller och beroende på vilka parametrar som används. Begreppet 
spetsmotståndet är ganska självbeskrivande, det är alltså den spänning som bildas mellan 
pålspets och jord. För att göra det lite klarare beskrivs här geotekniska bärförmågan med 
Ekvation 1. I denna formel samt vidare i rapporten används indexet ”b” (base) då termen 
beskriver spetsförhållande och indexet ”s” (shaft) då termen beskriver mantelförhållanden.  
 
 Qult=Qb+Qs= qbAb + qsiAsi  (1) 

Qult= Total bärförmåga 
Qb = Spetsbärförmåga 
Qs = Mantelbärförmåga 
qb= Spetsmotstånd 
qsi = Mantelfriktion för lager i 
Ab = Spetsarea 
Asi = Mantelarea för lager i 

 
De borrade injekterade pålarna i fältförsöket är mantelburna, det innebär att huvuddelen av 
bärförmågan ges av friktionen mellan jord och påle. Den injekterade cementen kring pålen 
fungerar som en förstoring av pålen, något som ger större mantel och därmed ett större 
mantelmotstånd. Cementen skulle också kunna ses som en förbättring av omkringliggande 
jord och ge högre bärförmåga på detta sätt (Pålkommissionen, 2004). 
 
Det finns många faktorer som kan påverka pålens bärförmåga. Bland dessa kan följande 
nämnas (Pålkommissionen, 2004) (FHWA, 2005): 

 Geoteknik: Omkringliggande jord kan påverka cementkroppens storlek eller begränsa 
pålens bärförmåga. 

 Hydrologi: Vid kraftigt grundvattenflöde kan cementkroppen sköljas sönder. 
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 Kemi: I vissa jordarter och akvifärer kan det finnas ämnen som är aggressiva mot 
cement och/eller stål 

 Cementkvalité: Den injekterade kroppens hållfasthet är beroende av vilken cement 
och vilken blandning som används vid installationen. 

 Installation: En felaktig installation ger självklart en sämre påle, fel som kan göras är 
till exempel en för snabb sjunkning så att en jämn cementkropp inte skapas. 
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2.3.2 Philipponnat:s metod 
Gérard Philipponnat föreslog 1980 en metod för att bestämma geoteknisk bärförmåga baserat 
på CPT-resultat (Bandini, o.a., 1998). Då metoden används och heterogena jordar föreligger 
antas qca vara medelvärdet av en längd 6 gånger pålens diameter. 
 

2
 (7) 

 
qca= Medelkonmotstånd vid pålspets 
qc(A) = Medel av konmotstånd 3 gånger påldiametern ovan pålspetsen 
qc(B) = Medel av konmotstånd 3 gånger påldiametern under pålspetsen 

 
Formlerna för att beräkna spets och mantelfriktion:  

  (8) 

 
α

 (9) 

 
cb= Pålklass faktor från Tabell 5 
Fs = Faktor för påltyp enligt Tabell 6  
αs = Faktor för jordförhållanden enligt Tabell 7 

 
 
 

Tabell 5 Faktor för jordtypens påverkan av 
spetsmotstånd (Bandini, o.a., 1998) 

Jordtyp cb 

Grus 0,35 

Sand 0,4 

Silt 0,45 

lera 0,5 
 

 

Tabell 6 Faktor för jordtypens påverkan av 
mantelmotstånd (Bandini, o.a., 1998) 

Jordtyp FS 

Lera 50 
Silt, sandig lera 60 

Lös sand 100 
Sand 150 

Hårt packad sand, grus 200 
 

 
 

 
Tabell 7 Faktor för pålens kontaktytas påverkan av mantelmotstånd (Bandini, o.a., 1998) 

Kontaktyta Påltyp αs 

Cement För gjutna, gjutna på plats med 
slagna/vibrerade skal och 

injekterade pålar 

1,25 

Borrade pålar 0,85 
Stål H-tvärsnittspålar 1,1 

I-och låd-tvärsnittspålar 0,6 
Borrade pålar 0,3 
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2.4 Geoteknisk bärförmåga enligt Norm-metoder 
Normer, eller standarder som det också brukar kallas, är något som tas fram för att förenkla 
möjligheterna för samarbete och konkurrens mellan företag och branscher. På senaste tiden 
har stort fokus legat på normer där flera länder samarbetar i och med Eurokodernas införande 
(SIS, 2010).  
 

2.4.1 Eurokod 
Sedan EG tog ett beslut att minska handelshindret mellan nationer i gemenskapen 1975 har 
det arbetats med en gemensam byggnadsstandard. Resultatet av arbetet är de så kallade 
Eurokoderna som ska ersätta de nationella standarderna. I Sverige sker övergången under en 
längre period men från årsskiftet 2010/2011 ska Eurokoderna användas fullt ut som standard 
också i Sverige (SIS, 2010).  
 
I Eurokod 7 volym 2 annex D, finns ett exempel av hur den geotekniska bärförmågan kan 
beräknas från resultaten av en CPT-sondering (BSI, 2007).  
 
Formler för spets respektive mantelmotstånd: 
 0,5 : ; : ;

2 : ;  (10) 

 
:  (11) 

 
αp= Pålklass faktor från Tabell 8 
β = Faktor som beaktar spetsformen enligt Figur 4 
S = Faktor som beaktar pålens tvärsnitt (1 vid runt tvärsnitt) Figur 4  
Deq =Pålens diameter 
αs = Faktor som omvandlar mantelfriktionen enligt Tabell 8 

 
qc:I;mean : Medelvärdet av qc:I från pålspetsen till det kritiska djupet, dcrit som ligger 0,7Deq till 
4Deq under pålspetsen 0,7Deq< dcrit < 4Deq. 
 

: ;
1

:  (12) 

 
 qc:II;mean : Medelvärdet av de lägsta qc:II från dcrit till pålspetsen 
 

: ;
1

:  (13) 

 
 qc:III;mean : Medelvärdet av qc:III  från pålspetsen till 8 gånger Deq uppåt 
 

: ;
1

8 :  (14) 
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Stegvis pålastning 
Lasten påförs som namnet antyder i steg där varje laststeg varar tills dess att alla rörelser har 
upphört eller då en förutbestämd tid 15 min - 24 timmar, normalt cirka 15 min har passerat. 
När ett laststeg är slut ökas lasten direkt till nästa förutbestämda last. Kontinuerligt vid varje 
laststeg mäts deformationer och lastförmågan anses vara uttömd då den totala deformationen 
nått en i förhand vald nivå, normalt 60 mm.  
 
När den brottlasten har nåtts eller det högsta laststeget har avslutats, avlastas pålen i steg om 
75 %, 50 %, 25 %, 10 % och 5 % av maximal last. Varje steg hålls i 1-2 min så att 
uppåtrörelse hinner mätas (Pålkommissionen, 1980).  
 

Cyklisk pålastning 
Lasten påförs växlande mellan en högre och en lägre last. Normalt är den lägre lasten hälften 
så stor som den högre. Varje lastcykel hålls en kort tid 10-30 min räknat från 
lastförändringens start. De längre tiderna används vid stora laster. En cykel är alltså en 
omgång hög last och en direkt efterföljande lägre last. Cyklerna upprepas minst 10 gånger vid 
varje laststeg. Normalt är att högre nivån i laststegen går från en åttondel av den beräknade 
brottlasten och ökas med samma mängd för varje steg. Deformationer mäts kontinuerligt vid 
varje cykel och kryplasten anses överskriden då deformationerna accelererar vid varje cykel.  
 
När kryplasten har överskridits avlastas pålen i steg om 75 %, 50 %, 25 %, 10 % och 5 % av 
maximal last. Varje steg hålls i 1-2 min så att uppåtrörelse hinner mätas (Pålkommissionen, 
1980). 
 

Konstant nedpressning 
Pålen pressas med, från pålhuvudet sett, konstant hastighet, normalt 0,5 mm/min, ned i 
marken samtidigt som den påförda lasten mäts. Testet går relativt snabbt att genomföra ofta 
inte längre än två timmar. Brottlasten anses vara uppnådd då lasten slutat öka eller rentav 
sjunker. Kryplasten kan inte utvärderas från försöket vilket gör att det mer sällan används 
(Pålkommissionen, 1980).  
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2.5.2 Utvärdering av provbelastning 
För att få överblick redovisas resultaten från en provbelastning i en last – sättningskurva och 
en graf där kryphastigheten, deformation per sista delen av laststeg, är på ena axeln och lasten 
på andra (Pålkommissionen, 1980). Se bilaga 2 ”Sammanställning av data från 
provbelastning” för exempel. 
 
När resultatet av provbelastningen ska analyseras görs detta för att finna två saker, kryplast 
och brottlast. Kryplasten är den högsta last, varaktig eller cyklisk, som en påle kan bära utan 
att väsentligt tillväxande deformationer sker. Brottlast är den last då bärförmågan är uttömd 
utmed hela pålens mantelyta samtidigt som vid spetsen, brottlasten är därmed synonym med 
den totala bärförmågan. (Pålkommissionen, 1980) 
 
För att bedöma brottlasten kan många olika metoder användas, men grunden för bedömningen 
är alltid last – sättningskurvan. I denna rapport används metoden enligt Pålkommisionen 
rapport 59 för att bestämma brottlasten, där den beskrivs som den last då pålens deformation 
överskrider ett förutbestämt värde. Detta gränsvärde för deformationen bestäms som en linje, 
pålens elastiska deformation plus ett fast värde baserat på pålens storlek  (Pålkommissionen, 
1980). Gränsvärdet beräknas enligt ekvation 16 och ekvation 17. 

 20
20

 (16) 

  (17) 

δb= deformationsbrottgränsen 
D= pålens diameter 
P= påförd last 
L= pålens längd 
EA= pålens styvhet, E-modul gånger tvärsnittsarea 

 
Metoden är lik den internationellt erkända ”The Davisson Offset Limit Load”, men där är 
konstanten a betydligt mer konservativ; 4 mm plus pålens diameter genom 120 (Fellenius, 
2001).  
 
Kryplasten bestäms som den last då en markant acceleration av kryplasten kan noteras på 
grafen för kryphastighet. Normalt är kryplasten 70 - 80 % av brottlasten. (Handboken BYGG, 
1984) 

2.5.3 Instrumentering vid provbelastning 
Att utvärdera hur pålen fördelar ut lasten till omkringliggande jord via manteln är 
komplicerat. För att vara helt säker måste pålen delas upp i sektioner som sedan skarvas med 
lastceller så att varje del kan mätas var för sig. Metoden är därmed dyr och i praktiken icke 
genomförbar för de flesta typer av pålar (Federation of Piling Specialists, 2006). Ett enklare 
sätt är att istället mäta töjningen av pålen något som på ett ganska enkelt sätt kan göras med 
ingjutna töjningsmätare. Den uppmätta töjningen utvärderas med Hooks lag, töjning står i 
direkt proportion till lasten. Med detta samband kan kraften i vilken nivå som helst i pålen 
bestämmas från ekvation 18: 
  (18) 

Fz= kraft på nivå z 
εz= Töjning på nivå z 
[EA]z= pålens styvhet, E-modul gånger tvärsnittsarea på nivå z  
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Skjuvkraften på valfritt avstånd från pålens centrum kan alltså beräknas på följande sätt: 

  (21) 

 
Töjningen i jorden antas komma från den påverkande skjuvkraften och beskrivs lättast med 
skjuvmodulen G, som beror av både elasticitetsmodulen E, samt tvärkontraktionstalet v. 
Därför kan töjningen,  beskrivas som: 

  (22) 

 
Då töjningen främst sker vertikalt införs längden w, som beskriver vertikal förflyttning med 
avseende på avståndet från pålen. Förenklat kan då töjningen skrivas på följande sätt: 

 ~  (23) 

 
Formel 21 och 22 används då formel 23 integreras med avseende på r: 

 ln /  (24) 

 
Konstanten ζ, införs samt r sätts till r0 vilket ger rörelsen vid mantelytan : 

 ζ ln  (25) 

 ζ (26) 

 
Formel 26 skrivs om till 

 
G
ζ

τ r
w

 (27) 

Då pålens töjning är känd från töjningsgivarna kan formeln skrivas om med sambanden 28 
och 29, vilka beskriver pålens mantelmotstånd från den i pålen sjunkande lasten samt 
töjningen som skett ovan beräknad nivå. Kraften P, på nivån z, beror av töjningen , för den 
nivån gånger styvheten EA för det tvärsnittet (Klar, o.a., 2006). Konstanten wt är den totala 
rörelsen som uppmätts vid pålhuvudet vid provbelastningen. 

 2  (28) 

  (29) 

 
Alltså kan skjuvmodulen beroende på djupet skrivas på formen: 

 
ζ

2π
 (30) 

Från skjuvmodulen kan sedan elasticitetsmodulen för jorden erhållas genom sambandet 
mellan skjuvmodulen, elasticitetsmodulen och tvärkontraktionstalet. 

 2 1  (31) 
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3.2 Geotekniska förhållanden  
Slussen är en mycket särpräglad plats rent geologiskt sett. Landskapet domineras av en kraftig 
förkastningszon på Södermalmssidan där de brant sluttande klipporna gör att det är stora djup 
ned till berg (ELU, 2010). Stockholmsåsen som har sin sträckning tvärsöver Slussenområdet 
bidrar till komplexiteten då den byggt upp en tröskel mellan saltsjön och Mälaren samt fyllt 
upp med ett grovt urtvättat grus. Men framförallt är det människans påverkan på platsen som 
driver saken till dess spets, ett tjockt lager fyllning är spritt över området med rester från 
byggnader och aktiviteter på platsen från medeltid till nutid.  

3.2.1 Geologi  
Jordlagerföljden på provplatsen har bestämts med sondering. 

 Översta lagret består av cirka 5 m fyllnadsmassor som innehåller rester av trä, tegel, 
block och framförallt en hel del organiskt material. 

 På ungefär fem meters djup stöts Stockholmsåsen på, med lagrade friktionsmaterial av 
varierande kornstorlek. Viss förekomst av block har konstaterats.  

 Med djupare sondering har bergnivån konstaterats ligga på nivån -47 m alltså 50 meter 
under markytan. 

 
Ytan på provplatsen har mätts in och konstaterats ligga på ungefär +3 m. 
 

  
Figur 13 Geotekniska förhållanden 

3.2.2 Geohydrologi 
Inom provområdet är två stycken grundvattenrör installerade sedan tidigare. Grundvattenrören 
har vid varje mätning stämts av med Mälarens samt Saltsjöns nivåer och en stark korrelation 
har kunnat bestämmas med saltsjön. Grundvattennivån vid provplatsen har konstaterats ligga 
ganska stabilt ~0,1 m lägre än Saltsjön. Detta innebär att grundvattenytan kan antas ligga 
någonstans vid nivån -0,2 m. 
 
Den teoretiska transporthastigheten har tagits fram med utspädningsförsök och bestämts till 
max 4,5*10-5 m/s. Denna låga transporthastighet bedöms inte kunna skölja sönder en ohärdad 
cementkropp under mark. 
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Figur 15 Resultat från CPT-sondering 
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Vid installationen av TITAN-pålarna användes en topphammarborr med cementslurry som 
injekteringsmedel. Cementslurryn var gjord med vanlig byggcement, Cem II/A-LL 42,5R, 
och hade vid installationsstart vattencementtalet (vct) 0,7. Vid avslutandet av pålen användes 
slurry med vct 0,5 som injekterades tills retur vid ytan noterades. Det tjockare bruket 
användes också tidigare om problem med cementreturen uppstod.  
 
Vid installationerna varierade injektionstrycket mellan 0,3 till 2 MPa men var i genomsnitt 0,4 
MPa. Högre och lägre injekteringstryck var enbart tillfälliga. 
 
Då syftet med försöket var att se hur åsmaterialet fungerar med injekterade mantelburna pålar 
var det ett problem att en del av lasten kunde tas upp av lagret med fyllning. Första delen av 
lösningen på problemet var redan utförd i och med att foderrören är nedborrade i åsen. Nästa 
problem var att se till att pålen inte överför last till foderröret. Det bästa hade varit att lämna 
foderröret helt tomt men detta skulle gett ett svagt tvärsnitt, vilket redan med en liten 
lastexcentricitet skulle ha lett till böjknäckning av pålen vid provbelastningen. När 
installationen var klar hade tre olika metoder använts. Metoderna beskrivs nedan och 
förtydligas i Figur 17, Densobindan som nämns i texten är ett klassiskt korrosionsskydd. 
 

 Metod 1: Denna metod användes endast på den första installerade pålen (påle P7). Ett 
tätsittande plaströr träddes över de två översta sektionerna av pålen så att lite eller 
ingen cement binder vid pålen. För att försöka täta skarven mellan plaströret 
skarvhylsan lindades densobinda över skarvhylsan.  

 Metod 2: Denna metod användes på fyra pålar (påle P2, P4, P6 och P8), metoden 
liknar metod 1 men är mer utvecklad. Densobinda lindades runt pålens två sista 
sektioner utmed hela längden. När pålen var fullständigt lindad träddes ett plaströr, 
samma som i metod 1 över, plaströret löper trögt över sektionerna men kan dras med 
handkraft. Lindningen förhindrar att det tränger in någon cement mellan plaströret och 
pålen som kan hålla dessa samman. Densobinda lindades även över skarvhylsor för att 
förhindra cementfäste på dessa. 

 Metod 3: Denna metod användes på tre pålar (påle P1, P3 och P5). Vid installationen 
användes varken plaströr eller Densobinda, istället spolades foderröret ur så att det 
stod fyllt med vatten medan cementen brann. Då cementen hunnit brinna, cirka en 
vecka, träddes ett plaströr med dimensioner strax under foderrörets ned i foderröret. 
Plaströret fylldes sedan med cement för att ge pålen den nödvändiga styvheten.  

 

 
Figur 17 Skisser av hur last förhindrades att nå foderröret 
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Utvärdering av förankringskroppkropp 
När installationen var färdigställd utvärderas storleken på cementkroppen kring pålen. Den 
teoretiska diametern är beräknad som om cementen helt har ersatt jorden och ett spill på 300 
liter cementslurry uppkommit vid varje installation. Spillet är troligtvis överdrivet och 
cementen har troligtvis beblandat sig med omkringliggande grus till en betydligt större kropp. 
Då leverantören av pålarna i sitt produktblad skriver om en cementkropp max 2,5 gånger 
borrkronans storlek, beskrivs cementkroppens storlek med en multipel av borrkronans 
diameter för en lättare jämförelse. Resultatet är presenterat i Tabell 13, där datum för 
installation och metod som använts i foderröret sammanställs. 
 

Tabell 13 Datum och mängd bruk för installerade pålar 

Installation 
genomförd 

Påle Metod genom 
foderrör 

Mängd bruk 
(l) 

Faktor ggr 
borrkrona 

30-sep P7 1 3124 6,5 

04-okt P8 2 1277 3,8 

04-okt P6 2 1391 4,1 

04-okt P4 2 814 2,8 

05-okt P1 3 755 2,6 

05-okt P5 3 801 2,7 

05-okt P3 3 804 2,8 

06-okt P2 2 799 2,7 

 
Från Tabell 13 går att utläsa en tydlig trend om att mängden använt bruk först minskar 
drastiskt för att sedan stabilisera sig på ett värde kring 0,8 m3. Trenden är ännu tydligare då 
antal liter cement sätts upp mot installationsordningen i Figur 18. Att behovet av 
injekteringsbruk har varierat som det gjort bedöms bero på två faktorer. Den första faktorn är 
att det vid cirka 12 meters djup finns ett grövre lager som till viss del fyllts upp och tätats vid 
de tre första installationerna. Den andra faktorn är att borriggsoperatören helt enkelt lärt sig att 
bättre bemästra utrustningen.  
 

 
Figur 18 Stabiliserande åtgång av bruk 
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3.4.6 Bearbetning av rådata deformationsmätare 
Data från provbelastningen togs upp i en rådatafil där deformationerna och last sparades var 
tionde sekund.  Rådatafilen överfördes sedan till Excel där värdena kunde överskådas lättare. 
Från värdena valdes sedan hur deformationerna skulle avläsas från varje påle. Då pålarna var 
utrustade med två deformationsmätare var medelvärdet ett bra sätt att uppskatta 
deformationen. Om pålarna hade böjt sig eller snurrat kunde det vara bättre att använda bara 
ena deformationsmätaren. När en deformation hade bestämts för varje tid under 
provbelastningen kunde tre diagram sättas upp last/deformation, tid/deformation och 
krypdeformation. Krypdeformation fås ut genom att se hur mycket pålen deformeras under 
tidsperioden 22-32 min av laststegen. Krypdeformationen presenteras i ett stapeldiagram. 
 

3.4.7 Bearbetning av rådata töjningsgivare 
Vid provtryckningen var fiberkabeln kopplad till en enhet som aktiverar fibern. En ljuspuls 
skickades iväg och den svarande våglängden sparades ned till en fältdator.  
 
När försöket var färdigt överfördes rådata till Excel där en utvärdering gjordes. Först 
kalibrerades data mot de vid försöket rådande temperaturerna. Sedan kunde de modifierade 
våglängderna räknas om till ett värde på töjning. För att koppla samman töjningsdata med 
provbelastningen användes tidsstämpling av våglängderna.  
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3.5 Mätuppställning omgivningspåverkan 

3.5.1 Buller- och vibrationsmätningar 
Bullret mättes vid installation av foderrör och pålar vid fyra olika platser: omedelbart intill 
arbetsområdet, vid tunnelbanans brostöd, vid hotell Hilton (terrassen) och på SGIs kontor i 
Gamla stan.  
 
Vibrationerna mättes kontinuerligt under hela försökstiden med två fasta vibrationsmätare. 
Vibrationsmätarna var kontinuerligt övervakade med GSM och kunde avläsas via en 
internetportal.  

3.5.2 Geohydrologiska mätningar 
En lång serie grundvattennivåmätningar har utförts kring Slussen inför ombyggnaden. Detta 
har också skett vid Sjöbergsplan vilket gör att det finns mycket data att jämföra med.  
 
Nivåmätningar utfördes i samband med installationen av TITAN-pålarna. Efter installationen 
av TITAN-pålarna gjordes en mätning av grundvattenflödet med ett utspädningsförsök. 
Resultatet jämfördes med mätningar som gjorts tidigare på samma plats. 

3.5.3 Sättningsmätningar 
Känsliga anläggningar i närheten tillsammans med försökets utredande natur gjorde att en stor 
mängd avvägningar har gjorts på och kring provplatsen.  
 
Mätdubbar finns utplacerade bredvid varje påle, på de ledningar som passerar under 
provplatsen och ytterligare ett par i provplatsens direkta närhet. Dessutom finns mätpunkter 
på de närliggande brofundamenten för att kunna mäta även ytterst små rörelser. 
 
För att försäkra sig om att kunna bestämma anledning till eventuella markrörelser gjordes ett 
omfattande mätprogram. Mätning skedde:  

 Efter friläggande av ledningar 

 Efter installation av foderrör 1, 2, 3, 4, om inga rörelser noterats hoppas foderrör 5, 6 
och 7 över och en sista mätning sker vid avslutande av foderrör 8 

 Efter första installationen av TITAN-påle P7, om inga rörelser noterats sker nästa 
mätning efter installationen av sista pålen 

 Efter störd provbelastning av påle P3 

 Efter störd provbelastning av påle P5 

 Avslutande mätning 
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3.5.4 Störd Provbelastning 
Ett troligt scenario är att nya anläggningar grundläggs i mikropålarnas direkta närhet. Vid 
Slussen skulle detta kunna vara borrade stålrörspålar fyllda med armerad betong ned till berg, 
så kallade Rd-pålar. För att kontrollera att inte mikropålarna förlorade sin bärförmåga då de 
förbiborras gjordes två separata försök där det i vardera försök borrades två 24 m långa 
simulerade Rd-pålar cirka 1 m ifrån mikropålarnas bas.  
 
Rd-pålarna simulerades med foderrör av samma typ som användes för att gå igenom 
fyllningen det vill säga 139,7 x 5 x 3000 mm som skarvades till längden 24 m. Foderrören 
topphammarborrades med vattenspolning där en ringborrkrona med svetssko användes. 
 
Försöken utfördes då påle P3 och P5 var tryckbelastade. Riggning för tryckbelastning skedde 
så som är beskrivet i kapitel 3.4.2, sedan påfördes last långsamt upp till 700 kN. Lasten hölls 
sedan konstant medan drivning av Rd-pålar gjordes. Pålens deformationer övervakades i 
realtid och noteringar gjordes löpande. 
 

Störd provbelastning Påle P3  
Stora problem stöttes på vid detta försök. Först ett extremt svårborrat lager vid cirka 6 meters 
djup som tog lång tid att borra igenom. Sedan gick båda Rd-pålarna sönder vid drivningen 
och var tvungna att avbrytas. Första pålen nådde ett djup av cirka 15 meter medan påle 2 
enbart nådde cirka 9 meters djup. 
 

Störd provbelastning Påle P5  
Vid pålastningen av balken kunde stora problem med instabilitet konstateras, tidigare 
provbelastning hade gett permanent deformation. För att minimera risken att mätdata 
påverkades av påle P5:s böjning valdes därför att lasten reduceras till 650 kN. Båda Rd-
pålarna kunde installeras i sin fulla längd.   
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4  Resultat 

4.1 Resultat från statisk provbelastning 

4.1.1 Lastning 
Resultaten från provbelastningarna presenteras i Tabell 14 där de tre första försöken är 
jungfruliga det vill säga att pålen ej blivit utsatt för tidigare last. I kolumnen försök noteras 
vad som gjordes med pålen där Pt = provtryckning och Pd = provdragning.  
 

Tabell 14 Resultat från statisk provbelastning 

Datum Påle Försök Mothåll Maxlast Kommentar 
02-nov P3 Pt P2 & P4 900 kN Instabilitet vid hög last 
08-nov P5 Pt P4 & P6 850 kN Instabilitet vid hög last 

01-dec P7 Pt P6 & P8 950 kN Ny mothållsbalk används från och med denna 
provbelastning. Når 950kN, max i lastprogrammet. 

02-dec P6 Pt P5 & P7 950 kN  

06-dec P6 Pd P5 & P7 1000 kN 
Utökar lastprogrammet till 1000 kN för 

dragbelastning 
12-dec P4 Pt P3 & P5 950 kN  
12-jan P4 Pd P3 & P5 800 kN Avbruten pålastning, mothåll böjde 
13-jan P2 Pt P1 & P3 850 kN Avbruten pålastning, mothåll böjde 

25-jan P2 Pd P1 & P3 1080 kN 
Utökar lastprogrammet till 1080 kN, lasten är den 

största domkraften klarar av 
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4.2.3 Störd Provbelastning 
Påle P3 

Vid belastningen kunde inga tecken på försvagning och inte heller någon deformation 
upptäckas. Ingen av Rd-pålarna kunde slutföras men Rd 3:1 tangerade mikropålens 
förankringsdjup vilket bör vara det kritiska djupet för mikropålen. 
 

Påle P5 
En viss påverkan kunde konstateras, krypningen ökade speciellt vid Rd5:1. En liten 
förändring kan ses i töjningsmätningen då Rd5:1 tangerar spetsdjupet för påle P5. 
 

Tabell 18 Resultat från störd provbelastning 

Datum Påle Mothåll Maxlast Brott Kommentar 
04-nov P3 P2 & P4 750 kN Inget Läs mer i kap 3.5.4 
16-nov P5 P4 & P6 750 kN Inget Läs mer i kap 3.5.4 

 

4.2.4 Sättningsmätningar 
Under provpålningen har inte några deformationer uppstått som kan kopplas till verksamheten 
vid försöksplatsen. De rörelser som uppstått bedöms vara av naturlig härkomst och inom 
felmarginalen. Försöket som sådant har därmed bevisligen väldigt låg omgivningspåverkan 
vid dessa geotekniska förhållanden.  
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5 Analys och utvärdering 

5.1 Geoteknisk bärförmåga 
Den geotekniska bärförmågan är en extremt viktig detalj att studera om en effektiv 
grundläggning ska kunna anläggas. Vid en underskattning kommer inte den mest 
kostnadseffektiva lösningen att kunna användas. En överskattning kan orsaka att 
grundläggningen måste kompletteras med stora kostnader som följd, alternativt kan skador 
uppstå på den färdiga anläggningen.  
 
I det här kapitlet utvärderas den geotekniska bärförmågan för de pålar som användes vid 
fältförsöket. I första delen utgås från den teori som är presenterad i litteraturstudien för att få 
fram ett beräknat maxvärde. I den andra delen utgås det från fältförsöket där pålens rörelse 
kombineras med den påförda lasten för att bestämma en brottlast. 
 

5.1.1 Geoteknisk bärförmåga från teoretiska modeller 
För att kunna jämföra de olika beräkningsmetoderna används samma indata vid alla 
beräkningar. Förankringszonens längd har satts till 7 m lång med en diameter 0,275 m. Måtten 
på förankringszonen har sitt ursprung från tillverkarens uppgifter. Se bilaga 1 ”Beräkningar” 
för beräkningsunderlag. De olika metoderna för att räkna fram den geotekniska bärförmågan 
ger väldigt varierande resultat se Figur 29. Den högsta beräknade bärförmågan är mer än 
dubbelt så stort som det minsta. Notera att de metoder som baserat sina värden på andra data 
än CPT-sondering har de högsta noterade bärförmågorna.            
 

 
Figur 29 Geoteknisk bärförmåga 

 
Spetsmotståndet var en intressant faktor vid beräkningarna, då detta kan testas mot resultaten 
från töjningsgivarna i ett senare skede. Det visar sig att spetsmotståndets medräknande skiljer 
sig minst lika mycket som den totala geotekniska bärförmågan se Figur 30. Endast de metoder 
som särskiljer mantelmotstånd och spetsmotstånd presenteras i Figur 30. 
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Figur 30 Bärförmåga med andel spetsmotstånd 
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5.1.2 Geoteknisk bärförmåga från fältförsök 
I litteraturstudien beskrivs två olika brottkriterier vilka bygger på en gränsdeformation som 
jämförs med deformationskurvorna, de är beskrivna i kapitel 2.5.2 och benämns här ”Pk”, 
från Pålkommissionen, och ”Davisson”, från Davisson offset limit load. Skillnaden mellan 
metoderna är en konstant, a-måttet, som bestäms till 33,8 mm för ”Pk” respektive 6,3 mm för 
”Davisson” då diametern för pålen ansätts till 0,275 m. Då deformationerna vid försöket inte 
var i närheten av Pålkommissionens förslag på a-mått jämförs enbart Davissons a-mått i 
analysen. 
 
Då pålens styvhet varierar utmed djupet är det komplicerat att beskriva pelarlinjen med en 
statisk styvhet. Därför skrivs formel 16 och 17 ihop med Hooke:s lag till: 

  (35) 

δb = Deformationen vid pålhuvudet 
a = Konstant  
ε = Töjning av givare 
L = Töjningsgivarens längd 

 
Om hoptryckningen subtraheras från pålhuvudets deformation beskrivs pålens egentliga 
rörelse i jorden som jämförs med a-måttet. För att analysera om pålen har gått till brott skrivs 
formel 35 om till ett brottvilkor där pålhuvudets deformation och givarnas töjning beror av 
påförd last: 

  (36) 

I Figur 31 redovisas brottutvärderingen för tryckbelastade pålar, notera att påle P6 och P7 inte 
är med då alla givare inte var i funktion. 
 

 
Figur 31 Brottutvärdering för tryckbelastade pålar.  
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Brottmoden för en dragbelastad påle är annorlunda än den för en tryckbelastad (Franzén, 
1998). Trotts detta kan brottlasten utvärderas för de dragbelastade pålarna med samma 
brottgränsvärde som för de tryckbelastade pålarna, (Pålkommissionen, 1980). 
 
I Figur 32 redovisas resultatet av brottutvärderingen för dragna pålar, notera att påle P6 inte är 
med då alla givare inte var i funktion.  

 
Figur 32 Brottutvärdering för dragbelastade pålar 

 
En konventionell utvärdering av krypdeformationen utförs enligt kapitel 2.5.2 men inget 
tydligt krypbrott kan utläsas. Eventuellt är ett krypbrott på väg att ske vid sista pålastningen 
vid provtryckning av P3 samt P4.  
 
Det ansätts att det vid alla tryckbelastningar sker ett krypbrott vid maximal pålastning. Då 
krypbrott uppstår generellt vid 70-80 % av brottlasten (Handboken BYGG, 1984) beräknas 
den geotekniska bärförmågan vara minst 20 % större än den maximalt påförda lasten. 
 

Tabell 19 Uppskattning av geoteknisk bärförmåga från tryckbelastning 

Påle Maxlast vid 
fältförsök (kN) 

Uppräknad 
brottlast (kN) 

Kommentarer 

P2 850 1062,5  

P3 850 1062,5  

P4 950 1187,5 Brottlast för stålmaterialet i pålen 
överskrids 

P5 850 1062,5  

P6 950 1187,5 Brottlast för stålmaterialet i pålen 
överskrids 

P7 950 1187,5 Brottlast för stålmaterialet i pålen 
överskrids 
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De beräknade värdena i Tabell 19 visar på att den geotekniska bärförmågan för pålarna i 
denna typ av jordförhållanden ligger i spannet mellan stålets sträcklast 970 kN och dess 
brottlast 1160 kN. Troligt är att problemen med att få pålarna att gå till brott vid 
provbelastningen beror just på detta. 
 
Den egentligen största överraskningen vid utvärderingen av töjningsgivarna var den stora 
differensen för töjningar i pålen mellan de drag och tryckbelastade försöken. Varför detta 
uppträdde var inget som kunde bestämmas i denna rapport, ytterligare försök, gärna i 
labbmiljö, behöver utföras för att säkert kunna bestämma orsaken.  
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5.2.1 Rimlighetsbedömning av töjningsresultat 
Vissa avvikelser kan spåras i töjningsmätningarna, det som framförallt sticker ut är vid de 
tillfällen då en givare ger större töjning relativt givaren ovan. Orsaken till dessa utstickande 
värden är inte helt självklar men behandlas som mätfel vid analysen. Diskussion kring detta 
redovisas i kapitel 6. Vidare avvikelser är en tydlig tendens till accelererande töjning en bra 
bit innan flytgränsen för stålet var nådd för några pålar. Detta skulle kunna visa på att stålet i 
pålen har en lägre sträckgräns eller en mindre area än den av tillverkaren angivna. Avvikelsen 
var inte ett stort bekymmer vid analysen då det främst var de givare i foderröret där töjningen 
var störst som påverkades. Dessa givare var därmed inte direkt avgörande för den i rapporten 
intressanta förankringskroppen och kunde därmed bortses från.  
 
För att kunna bedöma hur spridningen av resultatet ser ut skapas tre jämförbara töjningsserier; 
medel, max samt minsta töjning för varje laststeg. Givarna i foderrören bedömdes inte vara 
trovärdiga enligt stycket ovan och därför uteslöts de ur jämförelsen. Jämförelsen av töjning 
vid laststeget 800 kN presenteras för tryckbelastning i Figur 34 samt för dragbelastning i 
Figur 35. 
 

 
Figur 34 Töjning vid olika nivåer vid tryckbelastning 800kN 

 

 
Figur 35 Töjning vid olika nivåer vid dragbelastning 800kN 

 
När töjningen jämförs mellan de olika försöken för respektive givare kan en trend anas. En 
viss spridning finns mellan mätvärdena men den bedöms inte vara så stor att någon serie bör 
uteslutas ur senare beräkning. 
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5.2.2 Pålens styvhet 
För att kunna räkna om värdena från töjningsmätarna till kraft används Hooks lag modifierad 
för sammansatta tvärsnitt, formel 20. Indata för formeln är förutom töjningen, värden på stål 
och cementens elasticitetsmoduler samt tvärsnitt, det vill säga pålens styvhet.  
 
Elasticitetsmodulerna vid beräkningen tas från skriftliga källor och antas vara konstanta vid 
alla pålar och vid alla laststeg. Cementens elasticitetsmodul är beroende av omgivande tryck 
vid gjutning (FHWA, 2005), därför antas den karaktäristiska elasticitetsmodulen ha olika 
värden i foderrör och förankringskropp, 23 GPa respektive 31 GPa (ACI, 2008). Stålets 
karaktäristiska elasticitetsmodul var enligt leverantörens specifikation 210 GPa (Ischebeck, 
2004). 
 

 
Figur 36 styvhet beroende av tvärsnitt 

 
Pålens tvärsnitt är betydligt svårare att 
avgöra då storleken är starkt beroende av 
installation och jordförhållande. 
Samtidigt är styvheten nära exponentiellt 
beroende av pålens diameter, se Figur 36. 
Då styvheten starkt påverkar hur 
töjningen i pålen tolkas som last, medför 
att bestämning av pålens diameter blir ett 
kritiskt moment för analysen.  

Samtliga pålar antas ha likadant tvärsnitt i förankringskroppen, därför bestäms storleken på 
förankringskroppen från medeltöjningen i varje givare i en serie från alla pålar.  
 
Villkor som används vid bestämning av styvhet presenteras nedan:  

 Kraften som förs genom pålen minskar med pålens djup. Detta villkor sätts upp med 
bakgrunden att påhängslaster är osannolika i friktionsmaterial och att 
provbelastningarna utförs så kort tid efter installationen.  

 Pålens styvhet, produkten av tvärsnittetsarean och elasticitetsmodulen, kan aldrig öka 
med stigande last. En minskning är tänkbar vid höga laststeg då till exempel 
cementkroppen trycks sönder eller då stålet når flytpunkten.  

 Det lägsta värdet styvheten kan anta är produkten av stålarean och stålets 
elasticitetsmodul, detta sker då kringliggande cement spruckit fullständigt. 

 
Tabell 20 Pålens styvhet 

Givare Nivå från ö.k. 
påle (m) 

Styvhet 
(MN) 

Kommentar 

0 -1,5 - Vid denna nivå fördes lasten 
ned vid provbelastningen 

1-3 -3,2 –  -8,2 404 Foderrör 

4-10 -8,2 – -14,8 624 Förankringskropp 
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Då styvheten är bestämd, presenteras i Tabell 20, görs en tolkning av hur tvärsnittet för pålen 
kan se ut. Tre samverkande zoner definieras för pålens förankringskropp; stålets area, en 
”ren” cementkropp av samma storlek som borrkronan samt en yttre zon som antas ha 
diametern 0,275 m med förstärkt jord. Det yttre måttet för förankringskroppen tas som ett 
erfarenhetsbaserat värde från Ischebeck vilket presenterats tidigare i rapporten.  
 
Elasticitetsmodulen för cementkroppens inre zon, som har blivit helt eller i stor utsträckning 
fylld med cement antas vara 31 GPa, injekterat bruk enligt ACI. Den yttre cementkroppen 
som i stor utsträckning är uppblandad med omkringliggande jord ger resterande styvhet till 
tvärsnittet då stålet och den inre cementkroppen är inräknad. Materialet antas ha låg 
elasticitetsmodul, 3,0 GPa, detta är ett värde som bestämts med den redan fastställda 
styvheten. 
 
Vid dragbelastning tolkades det som att cementkroppen kring pålen sprack redan vid låg last. 
Detta medförde att enbart stålets tvärsnitt används då lastfördelningen bestäms. 
Mantelfriktionen för dragbelastade pålar är därför svår att uppskatta.  



 

52 
 

5.2.3 Lastfördelning 
På samma sätt som vid framtagning av styvheten används medeltöjningen för att kunna 
redogöra vilken last som finns i pålen på olika nivåer. Precis som väntat sker en drastisk 
sjunkning av lasten strax under foderrörets nedre ände för att sedan avta nära linjärt. Den 
sjunkande lasten i genomsnittspålen vid tryckbelastning presenteras i Figur 37.  
 

 
Figur 37 Beräknad last i genomsnittspålen vid trycklastning, flera laststeg 

 
I Figur 38 presenteras hur lasten i pålen avtar vid olika laststeg vid dragbelastning. Denna 
figur är på samma sätt som vid tryckbelastningsfallet ett medelfall. Värdena som överskrider 
den påförda lasten speciellt vid de höga laststegen kommer av att flytgränsen för stålet är 
överskriden. 
 

 
Figur 38 Beräknad last i genomsnittspålen vid dragbelastning, flera laststeg  
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5.2.4 Mantelfriktion 
Mantelfriktion är den friktionskraft som uppstår mellan pålens mantel och omkringliggande 
jord. Den beräknas som skillnaden i last mellan två givare delat på avståndet mellan givarna 
och mantelns omkrets. 
 

 
1

.
1

.
 (37) 

τ = Mantelfriktionen 
Fx = Uppskattad kraft vid givare x 
zx = Djup till givare x 
omkr. = pålens yttre perimeter 

 
Då värdena för töjningsgivarna i foderröret är lite opålitliga redovisas enbart mantelfriktionen 
från foderrörets ände ned till spetsen. I Figur 39 och Figur 40 redovisas mantelfriktionen för 
medellastfallet för drag- respektive tryckbelastning. 
 

 
Figur 39 Mantelfriktion vid tryckbelastning,  

flera laststeg 

 
Figur 40 Mantelfriktion vid dragbelastning,  

flera laststeg 
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Vid beräkning av geoteknisk bärförmåga används den genomsnittliga mantelfriktionen 
tillsammans med pålens yta mot jorden som faktorer. Därför presenteras Tabell 21 med 
medelvärden för mantelfriktionen för pålarna, tryckta och dragna, med tvärsnittet som använts 
vid beräkningen.  
 

Tabell 21 Mantelfriktionens medelvärde 

 Påle Maxlast 
(kN) 

Medelvärde av 
mantelfriktion (kPa) 

Kommentarer 

Tr
yc

k-
 

be
la

st
ad

e 

P2 850 85  

P3 850 109  

P4 1000 115  

P5 850 126  

P6 950 66 
Medelvärde av de övre givarna 

de nedre 4 var trasiga 

D
ra

g-
 

be
la

st
ad

e P2 1050 465 Orimligt stort värde, 

P4 800 253  

P6 1000 203 
Medelvärde av de övre givarna 

de nedre 4 var trasiga 
 

5.2.5 Lokala maximum för mantelfriktionen 
Då mantelfriktionen når sitt max blir den konstant; detta innebär att då lasten ökar överför 
pålsektionen vidare lasten nedåt. Då styvheten samt avståndet mellan två givare också är 
konstanta innebär detta att då mantelfriktionen når ett maxvärde måste skillnaden i töjning 
mellan två givare också vara konstant. För att se om mantelfriktionen nått sin topp i någon 
påle på något djup sätts ett samband mellan töjningsgivarna samman. 

  (38) 

τ = mantelfriktion 
Dπ = pålens perimeter 
Δε = töjningsskillnad mellan två givare 
Δz = avstånd centrum till centrum för två givare 
EA = pålens styvhet 

 
Figur 41 Differens mellan töjningsgivare 5 och 6,  

flera laststeg 

Att på detta sätt bestämma en lokal 
maximal mantelfriktion kunde inte 
göras, varken för dragna eller tryckta 
pålar. Inget läge kunde hittas där 
skillnaden i töjning blev konstant eller 
närmade sig att bli det. Anledning till 
detta kan vara att inte någon påle 
kunde tryckas till brott, det finns helt 
enkelt inget läge att hitta. I Figur 41 
visas en bild av hur differensen 
mellan givare 5 och 6 har förändrats 
vid olika laststeg då pålarna varit 
tryckbelastade.  
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5.2.6 Spetsmotstånd 
Då lasten i pålen är bestämd kan approximationen att lasten i den nedersta töjningsgivaren 
motsvarar spetsmotståndet göras. Då den nedersta givaren har sitt centrum mindre än en meter 
från pålens spets bör denna uppskattning vara rimlig. För att få ut så mycket data som möjligt 
jämförs hur mycket av lasten som går ut i spetsen i form av kvoten mellan spetslasten och 
laststeget, i procent. 
 

Tabell 22 Spetsmotstånd samt andel av total last per påle och laststeg 

Laststeg (kN) P2 P3 P4 P5 

 
Last (kN) (%) Last (kN) (%) Last (kN) (%) Last (kN) (%) 

450 65,6 14,6% 59,5 13,2% 41,5 9,2 % 21,7 4,8 % 

600 105,0 17,5% 96,9 16,2% 43,1 7,2 % 37,2 6,2 % 

650 113,3 17,4% 105,2 16,2% 45,6 7,0 % 42,9 6,6 % 

700 123,1 17,6% 114,4 16,3% 43,3 6,2 % 47,4 6,8 % 

750 144,7 19,3% 123,6 16,5% 51,6 6,9 % 54,0 7,2 % 

800 142,0 17,7% 134,3 16,8% 61,0 7,6 % 59,5 7,4 % 

850 155,3 18,3% 147,6 17,4% 65,0 7,6 % 66,7 7,9 % 

900 
    

73,8 8,2 % 
  

950 
    

74,5 7,8 % 
  

Medelvärde  17,5%  16,1%  7,5 %  6,7 % 

Medelavvikelse  1,3 %  1,2 %  0,8 %  0,9 % 

 
Data från dragbelastningar kunde av naturliga skäl inte användas då inget spetsmotstånd 
mobiliseras. Tryckbelastningen från påle P7 samt P6 kunde heller inte användas då inga data 
finns. 
 
Den låga medelavvikelsen som presenterades i Tabell 22 tyder på att spetsmotståndet är 
förhållandevis stabilt. Som väntat sker dock en liten tillväxt med ökad last, se Figur 43. 
 

Figur 42 Spetstryck 

 

Figur 43 Andel spetsmotstånd 
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5.2.7 Jordens elasticitetsmodul 
En analys av hur mycket jorden töjs vid varje givare utfördes. Arbetsgången för analys av ett 
skikt, där ett skikt är längden av en töjningsgivare, är att rörelsen i pålhuvudet reduceras med 
summan av pålens töjning som skett i givare ovan och under i pålen. Den resulterande 
rörelsen tolkas som en jordrörelse i varje skikt. Då en jordrörelse är bestämd används 
beräkningsgången från kapitel 2.6.2 vilket resulterar i en elasticitetsmodul för jorden. Detta 
upprepas för alla skikt.  
 
Vid beräkningen används samma antaganden som vid lastanalysen, det vill säga jordens 
elasticitetsmodul bestäms utifrån den i föregående kapitel bestämda lastfördelningen. Ett 
ytterligare antagande gjordes vilket var att den översta biten av pålen där ingen töjningsmätare 
var installerad töjde sig lika mycket som den första givaren detta för att kunna uppskatta 
pålens totala töjning. De värden som inte bedömdes trovärdiga togs bort, till exempel då den 
totala töjningen var större än pålhuvudets deformation eller då en givare har större utslag än 
den ovanliggande givaren. 
 
De beräknade elasticitetsmodulerna var i liknande storleksordning, därför sammanställdes 
resultaten som ett medelfall där värden från alla pålar vägdes in se Tabell 23. 
Medelavvikelsen beräknades sedan i procent för att kunna bedöma spridningen. För att bättre 
förstå hur den beräknade elasticitetsmodulen ser ut i jorden se Figur 44. 
 

Tabell 23 Jordens Elastitcitetsmodul vid olika nivåer 

Givare 1->2 2->3 3->4 4->5 5->6 6->7 7->8 8->9 9->10 

E-modul (MPa) 18,3 33,1 135,9 22,7 33,9 30,1 69,4 73,9 119,7 

Medelavvikelse i 
procent 

11% 4% 3% 6% 3% 15% 5% 19% 6% 

 
 

 
Figur 44 Beräknad elasticitetsmodul 
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Då de framräknade värdena för elasticitetsmodulen är uppenbart för stora för vissa sektioner 
utmed pålen utförs också en analys där hela förankringskroppen räknas som ett element. 
Beräkningen utförs enligt formel 30 och 31 på samma sätt som tidigare men ger denna gång 
ett medelvärde för elasticitetsmodulen. Analysen utförs för varje laststeg för att kunna 
bedöma eventuella trender. Resultatet av medelvärdesberäkningen presenteras i Figur 45 
Elasticitetsmodul räknat med ett element Figur 45. 
 

 
Figur 45 Elasticitetsmodul räknat med ett element 
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6 Diskussion 

6.1 Geoteknisk bärförmåga 

6.1.1 Geoteknisk bärförmåga från fältförsök 
Tyvärr kunde inte en noggrann bärförmåga tas fram vid fältförsöket. Anledningen till detta 
var att ingen provbelastning kunde utföras med så stor last att ett jordbrott uppträdde. Vad 
som istället hände var att pålarna böjde ut på grund av oförutsedda excentriska laster vid 
tryckbelastning och vid dragbelastning överskreds stålets flytgräns vilket innebar stora risker 
vid ytterligare pålastning. 
 
Vad som kan bestämmas är alltså att den geotekniska bärförmågan helt säkert överstiger de 
laster som påfördes vid fältförsöket, där den högsta påförda tryckbelastningen var 1000 kN 
och högsta dragbelastningen var 1050 kN. Möjligheten att öka lasterna med 20 % 
presenterades i analysen med avseende på att något krypbrott ej heller har kunnat bestämmas. 
Detta skulle innebära att den geotekniska bärförmågan inte understiger 1200 kN. 
 
Trots att den faktiska geotekniska bärförmågan inte kunde tas fram från fältförsöket kan 
försöket inte ses som bortkastat då mycket data erhölls från töjningsgivare och 
sättningsgivare. Framförallt var det insikten om att deformationerna vid pålhuvudet dåligt 
speglade pålens rörelse i jorden, det vill säga att pålen töjde sig mer än väntat, som var en stor 
kunskapsvinst.  

6.1.2 Geoteknisk bärförmåga från beräkningar 
De två huvudgrenar som bestämdes för att beräkna geoteknisk bärförmåga var CPT baserade 
beräkningar samt de metoder som använder en grövre erfarenhetsmässig beräkningsmetod. Då 
resultaten sammanställdes noterades en stor skillnad mellan de två huvudgrenarna, CPT 
baserade beräkningarna gav i storleksordningen hälften så stor geoteknisk bärförmåga. Det 
vill säga då de metoder som baserats på CPT-sondering ligger kring ett medel 650 kN ligger 
de erfarenhetsbaserade metoderna kring 1240 kN.  
 
Varför den geotekniska bärförmågan beräknades märkbart mindre då metoden är baserad på 
CPT-sondering är svårbedömt. Vid beräkningsprocessen har två möjliga anledningar till detta 
bestämts; 

 Åsmaterialet är varvat med varierande fraktioner av grus som samtidigt varierar 
mellan löst och styvt lagrat. CPT-sonderingen kommer inte ner då fraktionerna 
närmar sig grus, speciellt inte om detta är hårt packat. Därför missar denna sondering 
de ”bästa” delarna av jorden eftersom sonderingen måste avbrytas.  

 De beräkningsmetoder som baseras på CPT-sondering är inte på samma sätt 
anpassade till påltypen. De metoder som är utvalda för detta arbete har visserligen 
någon typ av injekterade pålar listade som möjliga pålar att beräkna men vissa 
oklarheter har ändå funnits. Som exempel har det i en metod specificerats att 
platsgjutna pålar har lägre mantelfriktion än stålpålar (Bandini, o.a., 1998). 

Eventuellt skulle de använda CPT-baserade metoderna kunna modifieras för att bättre kunna 
överensstämma med platsgjutna pålar. Men svårigheterna att få ned en CPT-sond i det grova 
åsmaterialet kommer fortfarande hindra utbredd användning.  
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6.1.3 Jämförelse mellan beräkningsmetod och fältförsök 
Den uppskattade geotekniska bärförmågan som tagits fram vid fältförsöket ligger någonstans 
på samma nivå som medelvärdet av de erfarenhetsbestämda beräkningsmetoderna (FHWA 
Ischebeck, DIN 4128) alltså kring 1200 kN. I jämförelsen får alla CPT-baserade metoder klart 
underkänt, att den verkliga bärförmågan är dubbla den beräknade är orimligt.  
 
Något som också undersöktes vid fältförsöket var andelen spetsmotstånd som utvecklades 
under provtryckningen, där resultatet ligger mellan 10 och 20 % av den påförda lasten. 
Andelen spetstryck växte långsamt till under provbelastningen något som anses normalt 
(Fleming, o.a., 2009) (Pålkommissionen, 1980). 
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6.2.2 Mantelfriktion och spetsmotstånd 
Lastfördelningarna som togs fram från töjningsmätarna bedöms vara rimliga och ger en i 
pålen avtagande last som väntat. Det bör nämnas att värdena är baserade på det tvärsnitt som 
beskrivs i kapitel 5.2.1 vilket innebär att samma data använts flera gånger i samma analys 
men på olika sätt.  
 
Tyvärr kunde ingen maximal mantelfriktion tas fram från fältförsöket då ingen påle kunde 
tryckas till geotekniskt jordbrott. Inte heller kunde någon trend utläsas som kunde peka på att 
en maximal mantelfriktion uppträdde i någon punkt utmed pålarna. Detta var självklart en 
besvikelse eftersom det var ett väldigt intressant värde som var högt prioriterat vid 
utformningen av fältförsöket. 
 
Spetsmotståndet som togs fram vid analysen ligger mellan 10 och 20 % av den påförda lasten, 
en spetslast större än 150 kN räknades alltså fram. En svag men tydlig ökning av 
spetsmotståndets andel kunde också tydligt påvisas när den påförda lasten ökade. När detta 
jämförs med vad påltillverkaren anger i sin dimensioneringsguide, där spetsmotståndet anses 
försumbart, kan en anledning till att pålarnas geotekniska bärförmåga överskred den 
förutspådda vara funnen. 
 

6.2.3 Jorden elasticitetsmodul 
Att analysera jordens elasticitetsmodul från töjningsmätarna gav inte några trovärdiga resultat. 
Resultaten var spretiga och skilde sig mycket mellan pålarna dessutom var vissa värden helt 
klart av fel storleksordning. Maxvärdet för jordens elasticitetsmodul väntades ligga kring 30 
MPa (ELU, 2010). De framräknade värdena var nära fem gånger större än den förväntade 
elasticitetsmodulen.   
 
I teorin borde en bra bild av jordens elasticitetsmodul kunna tas fram genom att räkna på hur 
mycket jorden deformeras kring pålen med hjälp av töjningsgivarna. Problemet med 
beräkningarna och uppskattningarna kommer av att jorden kring pålen är påverkad av den 
injekterade cementen, även den del som inte samverkar med pålen. De teoretiska modeller 
som använts i denna rapport är helt enkelt för enkla för att utvärdera dessa komplexa 
samband. Mer indata bland annat om hur zonen mellan påle och jord egentligen interagerar 
krävs för en bra analys.  
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6.2.4 Felkällor 
Vid fältförsöket lades mycket tid ned för att få ett så säkert resultat som möjligt. Vissa 
felkällor kunde dock inte uteslutas, de felkällor som bestämdes utvärderades och redovisas här 
nedan; 

 Fel vid installationen av pålar: Vid borrstart lades tid på att pålen och borriggen stod 
vinkelrätt mot marken, detta utfördes med vattenpass. Hur sedan de färdiga pålarna 
lutade uppmättes inte trots att en lutning kunde anas för några pålar. En lutning för 
pålen bör inte påverka den geotekniska bärförmågan, lutningen kan dock ha varit en 
av orsakerna till de excentriska laster som gjorde att provbelastningen var tvungna att 
avbrytas. 

 Fel vid installationen av töjningsgivarna: Vissa problem stöttes på vid installationen 
av töjningsgivarna, se kapitel 3.3.3, men förfarandet säkerställde ändå att givarna blev 
placerade på rätt ställe med en någorlunda rät vinkel. Vad som skulle kunnat spöka 
lite var att några givare hade en lite annorlunda vinkel eller eventuellt att några 
bubblor i cementen fanns. Trots dessa möjligheter bedömdes att fel som påverkar 
resultatet skulle ha uppstått vid installationen vara väldigt liten. Sådana fel bör ha 
synts på datan från töjningsgivarna. 

 Problem vid provbelastning: Tryckprovbelastningarna var nästan samtliga tvungna 
att avbrytas på grund av att pålens uppstickande del började böja ut. Denna utböjning 
startade troligtvis i ett ganska tidigt lastskede med en ganska stor radie. När pålen 
långsamt böjde ut fanns en risk för att töjningen vertikalt påverkades vilket skulle 
kunna vara en felkälla. Detta fel bedömdes inte påverka slutresultatet då de översta 
givarna inte användes för att beräkna den geotekniska bärförmågan och de undre inte 
bedömdes påverkas av utböjningen. 

 Brister vid modelleringen: Vid analysen av töjningsgivarna användes en ganska enkel 
modell för att beskriva elasticitetsmodulerna för cementen och stålet, de ansattes vara 
konstanta oavsett påverkande spänning. Att använda en sådan här enkel modell för 
beräkning kan ge ett fel som ligger mellan 10 – 20 % (Fellenius, 2001)  

 Osäkerheter kring förankringskroppen: Vid analysen av töjningsgivarna var vissa 
antaganden kring förankringskroppens storlek och elasticitetsmodul tvungna att göras. 
På samma sätt var ett antagande om att förankringskroppen har ett kontinuerligt 
tvärsnitt utmed hela längden tvunget att göras. För att kunna bedöma rimligheten för 
detta krävs tyvärr ganska stora ytterligare undersökningar troligtvis i form av en 
framgrävning samt labbförsök för att få fram elasticitetsmoduler.  
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6.3 Övriga resultat och observationer 

6.3.1 Frikoppling från fyllnadsmassor 
Vid fältförsöket diskuterades den bästa lösningen att få pålarna att löpa fritt i fyllningen. 
Anledningen till att föra ner lasten är för att säkerställa att förankringen sker i det stabilare 
djupare placerade åsmaterialet samt för att minimera påhängslaster. Två generella metoder 
användes, ett tätsittande plaströr som precis täckte pålen samt ett större plaströr som var precis 
en aning mindre än stålfoderröret.  
 
För att bestämma vilken metod som fungerat bäst används differensen mellan töjningen i 
givare 1 och 3. En bra frikoppling bör ge små skillnader då ingen eller liten del av lasten förs 
ut till fyllningen. Differensen presenteras i Figur 47 . 
 

 
Figur 47 Differens mellan töjningsgivare 1 och 3 vid tryckbelastade pålar 

 
P3 och P5 användes metoden med dubbla foderrör, där kan det noteras en mer horisontell 
kurvatur vilket innebär att en nästan statisk del av lasten gått ut från pålen som mantelfriktion.  
 
Den tydliga skillnaden mellan P3 och P5 mot P4 och P6 talar ett tydligt språk. Det är 
uppenbart att metoden med dubbla foderrör fungerade bättre för att frikoppla pålen. Hur 
metoden skulle fungera i en verklig byggprocess är svårt att bedöma. Det gick betydligt 
smidigare att använda de mindre plaströren som enbart omslöt pålen de grövre plaströren var 
osmidiga då betydligt längre rör användes.  
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6.4 Förslag på fortsatta studier 
Under arbetets gång framförallt i skedet efter fältförsöket uppmärksammades en del försök 
och vidare studier som skulle varit intressanta att bifoga rapporten, de redovisas nedan: 

 Genomföra kärnprovtagning mellan pålarna för att se om det i något lager har skett en 
sammangjutning mellan förankringskropparna, samt att försöka se cementens 
spridning vid fältförsöket.  

 Utföra en framgrävning av pålar för att kunna avgöra den faktiska cementkroppen, för 
en bättre förståelse av lastöverföring. Detta skulle också ersätta kärnprovtagningen 
men är en extremt dyr process. 

 Utföra fler provpålningar av likande karaktär för att få jämförbara mätserier. Med 
dessa mätserier skulle en bättre statistisk analys kunna utföras så att en anpassad 
beräkningsmodell kan tas fram. 

 Genomföra laboratorieförsök med de optiska töjningsmätarna för att bestämma hur 
mycket felkällorna påverkade resultaten. 

 Utforska det komplicerade sambandet mellan cement och jord med FEM – 
modelleringar där de mätta töjningarna tas med. 

 Genomföra en mer omfattande geoteknisk undersökning av provplatsen för att bättre 
kunna implementera omgivningen vid analysen. Elasticitetsmodulen är av särskilt 
intresse för att kunna jämföra med de framräknade värdena. 

 Utföra en SPT – sondering på platsen för att också kunna jämföra med de 
beräkningsmetoder som baseras på detta. 
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7 Slutsatser 
Från fältförsöket och de kringliggande analyser som presenterats i denna rapport kan följande 
slutsatser dras 
 

 Den geotekniska bärförmågan för borrade injekterade pålar i åsmaterial med sju 
meters förankringslängd överstiger 1000 kN och kan bedömas ligga kring 1200 kN. 

 Den del av pålens tvärsnitt som faktiskt töjs, eller med andra ord inverkar på 
styvheten, är bara en del av pålens teoretiska förankringskropp. Diametern för den 
töjda delen ligger kring 0,15 m eller cirka två gånger diametern för den centrerade 
Titan-pålen.  

 Mantelfriktionen för borrade injekterade pålar i åsmaterial är starkt beroende av vilken 
diameter förankringskroppen har. I gränssnittet mellan den töjda förankringskroppen 
och den av cement påverkade omkringliggande jorden räknades stora värden för 
mantelfriktionen fram, upp till 600 kPa. Den opåverkade jordens mantelfriktion kunde 
inte bestämmas då avståndet till förankringskroppens kärna var okänd. 

 Töjningsgivarna tillsammans med det osäkra tvärsnittet av förankringskroppen ger inte 
en tillräckligt bra bild för att jordens elasticitetsmodul ska kunna utvärderas. 

 Bäst överenstämmelse med beräkningsmetod mellan fältförsök och teorin för 
geoteknisk bärförmåga uppnåddes med de metoder som var strikt erfarenhetsbetonade. 
Alltså de metoder som i rapporten benämnts FHWA, Ischebeck samt DIN 4128. 
Slutsatsen kan också göras att de metoder som baseras på CPT-sondering är direkt 
olämpliga vid beräkning då de ger uppenbart för låga värden. 
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Sammanställning av resultat

0,11 m

2,5 -

0,864 m

LCPC EC7-3 DIN 4014 Philipponat FHWA Ischebeck DIN 4128

Qult (MN) 0,78 0,64 0,58 0,58 1,45 1,06 1,21

Qs (MN) 0,55 0,33 0,46 0,34

Qs (%) 70,4% 51,4% 80,4% 59,8%

Qb (MN) 0,23 0,31 0,11 0,23

Qb (%) 30% 49% 20% 40%

omkr. påle

Bilaga 1 Beräkningar av total bärförmåga

Påldata

D. borrkrona

ÖvrigaCPT

Faktor injekt.

���� � �� ∗ �� �� ��� ∗ ���  

0,78 
0,64 0,58 0,58 

1,45 

1,06 
1,21 

LCPC EC7-3 DIN 4014 Philipponat FHWA Ischebeck DIN 4128

CPT Övriga

Qult (MN)

30% 49% 20% 40% 

0,78MN 

0,64MN 

0,58MN 0,58MN 

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

LCPC EC7-3 DIN 4014 Philipponat

Qs (MN)

Qb (MN)



Mantelbärförmåga för CPT baserade beräkningar

Qs (MN)

LCPC

EC7-3

DIN 4014

Philipp

Värden från CPT-sondering

Nivå (m) qc (kPa) Ks qs (MPa) αs qs (MPa) αs F2 qs (MPa)

-4 8652,5 100 0,86525 0,006 0,51915 1,25 200 0,54078125

-4,02 8981,5 100 1,7963 0,006 1,07778 1,25 200 1,1226875

-4,04 9303,5 100 1,8607 0,006 1,11642 1,25 200 1,1629375

-4,06 9063 100 1,8126 0,006 1,08756 1,25 200 1,132875

-4,08 9148,5 100 1,8297 0,006 1,09782 1,25 200 1,1435625

-4,1 9134,5 100 1,8269 0,006 1,09614 1,25 200 1,1418125

-4,12 9727,5 100 1,9455 0,006 1,1673 1,25 200 1,2159375

-4,14 9732 100 1,9464 0,006 1,16784 1,25 200 1,2165

-4,16 9469 100 1,8938 0,006 1,13628 1,25 200 1,183625

-4,18 8682,5 100 1,7365 0,006 1,0419 1,25 200 1,0853125

-4,2 8431,5 100 1,6863 0,006 1,01178 1,25 200 1,0539375

-4,22 9153 100 1,8306 0,006 1,09836 1,25 200 1,144125

-4,24 9215,5 100 1,8431 0,006 1,10586 1,25 200 1,1519375

-4,26 8822 100 1,7644 0,006 1,05864 1,25 200 1,10275

-4,28 9450 100 1,89 0,006 1,134 1,25 200 1,18125

-4,3 9939 100 1,9878 0,006 1,19268 1,25 200 1,242375

-4,32 7298,5 100 1,4597 0,006 0,87582 1,25 200 0,9123125

-4,34 7946,5 100 1,5893 0,006 0,95358 1,25 200 0,9933125

-4,36 8207,5 100 1,6415 0,006 0,9849 1,25 200 1,0259375

-4,38 7988,5 100 1,5977 0,006 0,95862 1,25 200 0,9985625

-4,4 8084 100 1,6168 0,006 0,97008 1,25 200 1,0105

-4,42 8256 100 1,6512 0,006 0,99072 1,25 200 1,032

-4,44 8777,5 100 1,7555 0,006 1,0533 1,25 200 1,0971875

-4,46 8794 100 1,7588 0,006 1,05528 1,25 200 1,09925

-4,48 9406,5 100 1,8813 0,006 1,12878 1,25 200 1,1758125

-4,5 9183,5 100 1,8367 0,006 1,10202 1,25 200 1,1479375

-4,52 9123,5 100 1,8247 0,006 1,09482 1,25 200 1,1404375

-4,54 8754,5 100 1,7509 0,006 1,05054 1,25 200 1,0943125

-4,56 8630,5 100 1,7261 0,006 1,03566 1,25 200 1,0788125

-4,58 8815,5 100 1,7631 0,006 1,05786 1,25 200 1,1019375

-4,6 8785,5 100 1,7571 0,006 1,05426 1,25 200 1,0981875

-4,62 8869,5 100 1,7739 0,006 1,06434 1,25 200 1,1086875

-4,64 7741 100 1,5482 0,006 0,92892 1,25 200 0,967625

-4,66 8448,5 100 1,6897 0,006 1,01382 1,25 200 1,0560625

-4,68 8731,5 100 1,7463 0,006 1,04778 1,25 200 1,0914375

-4,7 8998 100 1,7996 0,006 1,07976 1,25 200 1,12475

-4,72 9109 100 1,8218 0,006 1,09308 1,25 200 1,138625

-4,74 8862,5 100 1,7725 0,006 1,0635 1,25 200 1,1078125

-4,76 8941 100 1,7882 0,006 1,07292 1,25 200 1,117625

-4,78 9201 100 1,8402 0,006 1,10412 1,25 200 1,150125

-4,8 9288,5 100 1,8577 0,006 1,11462 1,25 200 1,1610625

-4,82 9239,5 100 1,8479 0,006 1,10874 1,25 200 1,1549375

-4,84 9105,5 100 1,8211 0,006 1,09266 1,25 200 1,1381875

-4,86 8740 100 1,748 0,006 1,0488 1,25 200 1,0925

qs (Mpa)

CPT- data LCPC EC7-3 DIN 4014 Philipponat

0,5519082

0,3311449

0,4623351

0,3449427



-4,88 9000 100 1,8 0,006 1,08 1,25 200 1,125

-4,9 8382 100 1,6764 0,006 1,00584 1,25 200 1,04775

-4,92 8507 100 1,7014 0,006 1,02084 1,25 200 1,063375

-4,94 8745 100 1,749 0,006 1,0494 1,25 200 1,093125

-4,96 8998 100 1,7996 0,006 1,07976 1,25 200 1,12475

-4,98 9695,5 100 1,9391 0,006 1,16346 1,25 200 1,2119375

-5 9617,5 100 1,9235 0,006 1,1541 1,25 200 1,2021875

-5,02 8840,5 100 1,7681 0,006 1,06086 1,25 200 1,1050625

-5,04 8716,5 100 1,7433 0,006 1,04598 1,25 200 1,0895625

-5,06 9057,5 100 1,8115 0,006 1,0869 1,25 200 1,1321875

-5,08 8666,5 100 1,7333 0,006 1,03998 1,25 200 1,0833125

-5,1 8673,5 100 1,7347 0,006 1,04082 1,25 200 1,0841875

-5,12 8396 100 1,6792 0,006 1,00752 1,25 200 1,0495

-5,14 8433,5 100 1,6867 0,006 1,01202 1,25 200 1,0541875

-5,16 8208 100 1,6416 0,006 0,98496 1,25 200 1,026

-5,18 8341,5 100 1,6683 0,006 1,00098 1,25 200 1,0426875

-5,2 8478,5 100 1,6957 0,006 1,01742 1,25 200 1,0598125

-5,22 8259 100 1,6518 0,006 0,99108 1,25 200 1,032375

-5,24 8038 100 1,6076 0,006 0,96456 1,25 200 1,00475

-5,26 8172,5 100 1,6345 0,006 0,9807 1,25 200 1,0215625

-5,28 8358,5 100 1,6717 0,006 1,00302 1,25 200 1,0448125

-5,3 8263 100 1,6526 0,006 0,99156 1,25 200 1,032875

-5,32 8897,5 100 1,7795 0,006 1,0677 1,25 200 1,1121875

-5,34 8815 100 1,763 0,006 1,0578 1,25 200 1,101875

-5,36 8543 100 1,7086 0,006 1,02516 1,25 200 1,067875

-5,38 8564 100 1,7128 0,006 1,02768 1,25 200 1,0705

-5,4 8067 100 1,6134 0,006 0,96804 1,25 200 1,008375

-5,42 7708,5 100 1,5417 0,006 0,92502 1,25 200 0,9635625

-5,44 8132 100 1,6264 0,006 0,97584 1,25 200 1,0165

-5,46 8284 100 1,6568 0,006 0,99408 1,25 200 1,0355

-5,48 7939 100 1,5878 0,006 0,95268 1,25 200 0,992375

-5,5 8054 100 1,6108 0,006 0,96648 1,25 200 1,00675

-5,52 8126,5 100 1,6253 0,006 0,97518 1,25 200 1,0158125

-5,54 8551 100 1,7102 0,006 1,02612 1,25 200 1,068875

-5,56 9651,5 100 1,9303 0,006 1,15818 1,25 200 1,2064375

-5,58 9611 100 1,9222 0,006 1,15332 1,25 200 1,201375

-5,6 9928 100 1,9856 0,006 1,19136 1,25 200 1,241

-5,62 9849 100 1,9698 0,006 1,18188 1,25 200 1,231125

-5,64 9791,5 100 1,9583 0,006 1,17498 1,25 200 1,2239375

-5,66 9506 100 1,9012 0,006 1,14072 1,25 200 1,18825

-5,68 5435,5 100 1,0871 0,006 0,65226 1,25 200 0,6794375

-5,7 5430 100 1,086 0,006 0,6516 1,25 200 0,67875

-5,72 5688,5 100 1,1377 0,006 0,68262 1,25 200 0,7110625

-5,74 6490,5 100 1,2981 0,006 0,77886 1,25 200 0,8113125

-5,76 6459 100 1,2918 0,006 0,77508 1,25 200 0,807375

-5,78 6523,5 100 1,3047 0,006 0,78282 1,25 200 0,8154375

-5,8 6648,5 100 1,3297 0,006 0,79782 1,25 200 0,8310625

-5,82 6481 100 1,2962 0,006 0,77772 1,25 200 0,810125

-5,84 6419,5 100 1,2839 0,006 0,77034 1,25 200 0,8024375

-5,86 6351,5 100 1,2703 0,006 0,76218 1,25 200 0,7939375

-5,88 6256,5 100 1,2513 0,006 0,75078 1,25 200 0,7820625

-5,9 6298,5 100 1,2597 0,006 0,75582 1,25 200 0,7873125

-5,92 4519 100 0,9038 0,006 0,54228 1,25 200 0,564875

-5,94 5337,5 100 1,0675 0,006 0,6405 1,25 200 0,6671875

-5,96 5672,5 100 1,1345 0,006 0,6807 1,25 200 0,7090625

-5,98 6410 100 1,282 0,006 0,7692 1,25 200 0,80125

-6 5761,5 100 1,1523 0,006 0,69138 1,25 200 0,7201875



-6,02 6218 100 1,2436 0,006 0,74616 1,25 200 0,77725

-6,04 5970 100 1,194 0,006 0,7164 1,25 200 0,74625

-6,06 6015 100 1,203 0,006 0,7218 1,25 200 0,751875

-6,08 5971,5 100 1,1943 0,006 0,71658 1,25 200 0,7464375

-6,1 6500 100 1,3 0,006 0,78 1,25 200 0,8125

-6,12 7000 100 1,4 0,006 0,84 1,25 200 0,875

-6,14 6500 100 1,3 0,006 0,78 1,25 200 0,8125

-6,16 5772 100 1,1544 0,006 0,69264 1,25 200 0,7215

-6,18 5691 100 1,1382 0,006 0,68292 1,25 200 0,711375

-6,2 5660 100 1,132 0,006 0,6792 1,25 200 0,7075

-6,22 5567 100 1,1134 0,006 0,66804 1,25 200 0,695875

-6,24 5504 100 1,1008 0,006 0,66048 1,25 200 0,688

-6,26 5000 100 1 0,006 0,6 1,25 200 0,625

-6,28 5279 100 1,0558 0,006 0,63348 1,25 200 0,659875

-6,3 5403 100 1,0806 0,006 0,64836 1,25 200 0,675375

-6,32 5442 100 1,0884 0,006 0,65304 1,25 200 0,68025

-6,34 5531 100 1,1062 0,006 0,66372 1,25 200 0,691375

-6,36 5634 100 1,1268 0,006 0,67608 1,25 200 0,70425

-6,38 5674 100 1,1348 0,006 0,68088 1,25 200 0,70925

-6,4 5726 100 1,1452 0,006 0,68712 1,25 200 0,71575

-6,42 5765 100 1,153 0,006 0,6918 1,25 200 0,720625

-6,44 5805 100 1,161 0,006 0,6966 1,25 200 0,725625

-6,46 5862 100 1,1724 0,006 0,70344 1,25 200 0,73275

-6,48 5921 100 1,1842 0,006 0,71052 1,25 200 0,740125

-6,5 5986 100 1,1972 0,006 0,71832 1,25 200 0,74825

-6,52 5998 100 1,1996 0,006 0,71976 1,25 200 0,74975

-6,54 6077 100 1,2154 0,006 0,72924 1,25 200 0,759625

-6,56 6181 100 1,2362 0,006 0,74172 1,25 200 0,772625

-6,58 6291 100 1,2582 0,006 0,75492 1,25 200 0,786375

-6,6 6517 100 1,3034 0,006 0,78204 1,25 200 0,814625

-6,62 6579 100 1,3158 0,006 0,78948 1,25 200 0,822375

-6,64 6727 100 1,3454 0,006 0,80724 1,25 200 0,840875

-6,66 6843 100 1,3686 0,006 0,82116 1,25 200 0,855375

-6,68 6985 100 1,397 0,006 0,8382 1,25 200 0,873125

-6,7 7152 100 1,4304 0,006 0,85824 1,25 200 0,894

-6,72 7406 100 1,4812 0,006 0,88872 1,25 200 0,92575

-6,74 7619 100 1,5238 0,006 0,91428 1,25 200 0,952375

-6,76 7733 100 1,5466 0,006 0,92796 1,25 200 0,966625

-6,78 7865 100 1,573 0,006 0,9438 1,25 200 0,983125

-6,8 8027 100 1,6054 0,006 0,96324 1,25 200 1,003375

-6,82 8108 100 1,6216 0,006 0,97296 1,25 200 1,0135

-6,84 8498 100 1,6996 0,006 1,01976 1,25 200 1,06225

-6,86 8704 100 1,7408 0,006 1,04448 1,25 200 1,088

-6,88 8928 100 1,7856 0,006 1,07136 1,25 200 1,116

-6,9 9053 100 1,8106 0,006 1,08636 1,25 200 1,131625

-6,92 9224 100 1,8448 0,006 1,10688 1,25 200 1,153

-6,94 9426 100 1,8852 0,006 1,13112 1,25 200 1,17825

-6,96 9691 100 1,9382 0,006 1,16292 1,25 200 1,211375

-6,98 9753 100 1,9506 0,006 1,17036 1,25 200 1,219125

-7 9869 100 1,9738 0,006 1,18428 1,25 200 1,233625

-7,02 9998 100 1,9996 0,006 1,19976 1,25 200 1,24975

-7,04 10092 100 2,0184 0,006 1,21104 1,25 200 1,2615

-7,06 10143 100 2,0286 0,006 1,21716 1,25 200 1,267875

-7,08 10239 100 2,0478 0,006 1,22868 1,25 200 1,279875

-7,1 10263 100 2,0526 0,006 1,23156 1,25 200 1,282875

-7,12 10399 100 2,0798 0,006 1,24788 1,25 200 1,299875

-7,14 10562 100 2,1124 0,006 1,26744 1,25 200 1,32025



-7,16 10498 100 2,0996 0,006 1,25976 1,25 200 1,31225

-7,18 10437 100 2,0874 0,006 1,25244 1,25 200 1,304625

-7,2 10342 100 2,0684 0,006 1,24104 1,25 200 1,29275

-7,22 10421 100 2,0842 0,006 1,25052 1,25 200 1,302625

-7,24 10318 100 2,0636 0,006 1,23816 1,25 200 1,28975

-7,26 10270 100 2,054 0,006 1,2324 1,25 200 1,28375

-7,28 9978 100 1,9956 0,006 1,19736 1,25 200 1,24725

-7,3 9994 100 1,9988 0,006 1,19928 1,25 200 1,24925

-7,32 9897 100 1,9794 0,006 1,18764 1,25 200 1,237125

-7,34 9579 100 1,9158 0,006 1,14948 1,25 200 1,197375

-7,36 9391 100 1,8782 0,006 1,12692 1,25 200 1,173875

-7,38 9400 100 1,88 0,006 1,128 1,25 200 1,175

-7,4 9231 100 1,8462 0,006 1,10772 1,25 200 1,153875

-7,42 9305 100 1,861 0,006 1,1166 1,25 200 1,163125

-7,44 9349 100 1,8698 0,006 1,12188 1,25 200 1,168625

-7,46 9279 100 1,8558 0,006 1,11348 1,25 200 1,159875

-7,48 9189 100 1,8378 0,006 1,10268 1,25 200 1,148625

-7,5 9158 100 1,8316 0,006 1,09896 1,25 200 1,14475

-7,52 9421 100 1,8842 0,006 1,13052 1,25 200 1,177625

-7,54 9649 100 1,9298 0,006 1,15788 1,25 200 1,206125

-7,56 9882 100 1,9764 0,006 1,18584 1,25 200 1,23525

-7,58 10266 100 2,0532 0,006 1,23192 1,25 200 1,28325

-7,6 10294 100 2,0588 0,006 1,23528 1,25 200 1,28675

-7,62 10340 100 2,068 0,006 1,2408 1,25 200 1,2925

-7,64 10454 100 2,0908 0,006 1,25448 1,25 200 1,30675

-7,66 10505 100 2,101 0,006 1,2606 1,25 200 1,313125

-7,68 10568 100 2,1136 0,006 1,26816 1,25 200 1,321

-7,7 10538 100 2,1076 0,006 1,26456 1,25 200 1,31725

-7,72 10529 100 2,1058 0,006 1,26348 1,25 200 1,316125

-7,74 10459 100 2,0918 0,006 1,25508 1,25 200 1,307375

-7,76 10413 100 2,0826 0,006 1,24956 1,25 200 1,301625

-7,78 10494 100 2,0988 0,006 1,25928 1,25 200 1,31175

-7,8 10445 100 2,089 0,006 1,2534 1,25 200 1,305625

-7,82 10419 100 2,0838 0,006 1,25028 1,25 200 1,302375

-7,84 10327 100 2,0654 0,006 1,23924 1,25 200 1,290875

-7,86 10261 100 2,0522 0,006 1,23132 1,25 200 1,282625

-7,88 10044 100 2,0088 0,006 1,20528 1,25 200 1,2555

-7,9 9992 100 1,9984 0,006 1,19904 1,25 200 1,249

-7,92 9895 100 1,979 0,006 1,1874 1,25 200 1,236875

-7,94 9913 100 1,9826 0,006 1,18956 1,25 200 1,239125

-7,96 9869 100 1,9738 0,006 1,18428 1,25 200 1,233625

-7,98 9963 100 1,9926 0,006 1,19556 1,25 200 1,245375

-8 9880 100 1,976 0,006 1,1856 1,25 200 1,235

-8,02 9527 100 1,9054 0,006 1,14324 1,25 200 1,190875

-8,04 9290 100 1,858 0,006 1,1148 1,25 200 1,16125

-8,06 9033 100 1,8066 0,006 1,08396 1,25 200 1,129125

-8,08 8672 100 1,7344 0,006 1,04064 1,25 200 1,084

-8,1 8586 100 1,7172 0,006 1,03032 1,25 200 1,07325

-8,12 8586 100 1,7172 0,006 1,03032 1,25 200 1,07325

-8,14 8797 100 1,7594 0,006 1,05564 1,25 200 1,099625

-8,16 8843 100 1,7686 0,006 1,06116 1,25 200 1,105375

-8,18 8847 100 1,7694 0,006 1,06164 1,25 200 1,105875

-8,2 8939 100 1,7878 0,006 1,07268 1,25 200 1,117375

-8,22 9123 100 1,8246 0,006 1,09476 1,25 200 1,140375

-8,24 9242 100 1,8484 0,006 1,10904 1,25 200 1,15525

-8,26 9305 100 1,861 0,006 1,1166 1,25 200 1,163125

-8,28 8000 100 1,6 0,006 0,96 1,25 200 1



-8,3 8439 100 1,6878 0,006 1,01268 1,25 200 1,054875

-8,32 8860 100 1,772 0,006 1,0632 1,25 200 1,1075

-8,34 9202 100 1,8404 0,006 1,10424 1,25 200 1,15025

-8,36 9220 100 1,844 0,006 1,1064 1,25 200 1,1525

-8,38 9323 100 1,8646 0,006 1,11876 1,25 200 1,165375

-8,4 9698 100 1,9396 0,006 1,16376 1,25 200 1,21225

-8,42 9906 100 1,9812 0,006 1,18872 1,25 200 1,23825

-8,44 10248 100 2,0496 0,006 1,22976 1,25 200 1,281

-8,46 10744 100 2,1488 0,006 1,28928 1,25 200 1,343

-8,48 10798 100 2,1596 0,006 1,29576 1,25 200 1,34975

-8,5 10746 100 2,1492 0,006 1,28952 1,25 200 1,34325

-8,52 10498 100 2,0996 0,006 1,25976 1,25 200 1,31225

-8,54 10393 100 2,0786 0,006 1,24716 1,25 200 1,299125

-8,56 10294 100 2,0588 0,006 1,23528 1,25 200 1,28675

-8,58 10277 100 2,0554 0,006 1,23324 1,25 200 1,284625

-8,6 10261 100 2,0522 0,006 1,23132 1,25 200 1,282625

-8,62 8180 100 1,636 0,006 0,9816 1,25 200 1,0225

-8,64 9296 100 1,8592 0,006 1,11552 1,25 200 1,162

-8,66 10493,5 100 2,0987 0,006 1,25922 1,25 200 1,3116875

-8,68 11041,5 100 2,2083 0,006 1,32498 1,25 200 1,3801875

-8,7 11167,5 100 2,2335 0,006 1,3401 1,25 200 1,3959375

-8,72 11240,5 100 2,2481 0,006 1,34886 1,25 200 1,4050625

-8,74 11433 100 2,2866 0,006 1,37196 1,25 200 1,429125

-8,76 11434,5 100 2,2869 0,006 1,37214 1,25 200 1,4293125

-8,78 9840 100 1,968 0,006 1,1808 1,25 200 1,23

-8,8 8452,5 100 1,6905 0,006 1,0143 1,25 200 1,0565625

-8,82 11326 100 2,2652 0,006 1,35912 1,25 200 1,41575

-8,84 11639 100 2,3278 0,006 1,39668 1,25 200 1,454875

-8,86 12007,5 100 2,4015 0,006 1,4409 1,25 200 1,5009375

-8,88 12047,5 100 2,4095 0,006 1,4457 1,25 200 1,5059375

-8,9 12042 100 2,4084 0,006 1,44504 1,25 200 1,50525

-8,92 12089 100 2,4178 0,006 1,45068 1,25 200 1,511125

-8,94 12117 100 2,4234 0,006 1,45404 1,25 200 1,514625

-8,96 12087,5 100 2,4175 0,006 1,4505 1,25 200 1,5109375

-8,98 12236,5 100 2,4473 0,006 1,46838 1,25 200 1,5295625

-9 12395,5 100 2,4791 0,006 1,48746 1,25 200 1,5494375

-9,02 12811,5 100 2,5623 0,006 1,53738 1,25 200 1,6014375

-9,04 15315 100 3,063 0,006 1,8378 1,25 200 1,914375

-9,06 15820,5 100 3,1641 0,006 1,89846 1,25 200 1,9775625

-9,08 15834,5 100 3,1669 0,006 1,90014 1,25 200 1,9793125

-9,1 15936 100 3,1872 0,006 1,91232 1,25 200 1,992

-9,12 15209 100 3,0418 0,006 1,82508 1,25 200 1,901125

-9,14 17886 100 3,5772 0,006 2,14632 1,25 200 2,23575

-9,16 18108 100 3,6216 0,006 2,17296 1,25 200 2,2635

-9,18 18108 100 3,6216 0,006 2,17296 1,25 200 2,2635

-9,2 17726 100 3,5452 0,006 2,12712 1,25 200 2,21575

-9,22 18010 100 3,602 0,006 2,1612 1,25 200 2,25125

-9,24 18010 100 3,602 0,006 2,1612 1,25 200 2,25125

-9,26 15086 100 3,0172 0,006 1,81032 1,25 200 1,88575

-9,28 12873 100 2,5746 0,006 1,54476 1,25 200 1,609125

-9,3 10134 100 2,0268 0,006 1,21608 1,25 200 1,26675

-9,32 13585 100 2,717 0,006 1,6302 1,25 200 1,698125

-9,34 13585 100 2,717 0,006 1,6302 1,25 200 1,698125

-9,36 10800 100 2,16 0,006 1,296 1,25 200 1,35

-9,38 11140 100 2,228 0,006 1,3368 1,25 200 1,3925

-9,4 8854 100 1,7708 0,006 1,06248 1,25 200 1,10675

-9,42 9206 100 1,8412 0,006 1,10472 1,25 200 1,15075



-9,44 9531 100 1,9062 0,006 1,14372 1,25 200 1,191375

-9,46 9469 100 1,8938 0,006 1,13628 1,25 200 1,183625

-9,48 10846 100 2,1692 0,006 1,30152 1,25 200 1,35575

-9,5 9485 100 1,897 0,006 1,1382 1,25 200 1,185625

-9,52 8000 100 1,6 0,006 0,96 1,25 200 1

-9,54 7500 100 1,5 0,006 0,9 1,25 200 0,9375

-9,56 7500 100 1,5 0,006 0,9 1,25 200 0,9375

-9,58 8000 100 1,6 0,006 0,96 1,25 200 1

-9,6 9686 100 1,9372 0,006 1,16232 1,25 200 1,21075

-9,62 10941 100 2,1882 0,006 1,31292 1,25 200 1,367625

-9,64 10941 100 2,1882 0,006 1,31292 1,25 200 1,367625

-9,66 10000 100 2 0,006 1,2 1,25 200 1,25

-9,68 11001 100 2,2002 0,006 1,32012 1,25 200 1,375125

-9,7 11001 100 2,2002 0,006 1,32012 1,25 200 1,375125

-9,72 8788 100 1,7576 0,006 1,05456 1,25 200 1,0985

-9,74 8092 100 1,6184 0,006 0,97104 1,25 200 1,0115

-9,76 8649 100 1,7298 0,006 1,03788 1,25 200 1,081125

-9,78 8649 100 1,7298 0,006 1,03788 1,25 200 1,081125

-9,8 8649 100 1,7298 0,006 1,03788 1,25 200 1,081125

-9,82 4472 100 0,8944 0,006 0,53664 1,25 200 0,559

-9,84 6483 100 1,2966 0,006 0,77796 1,25 200 0,810375

-9,86 5334 100 1,0668 0,006 0,64008 1,25 200 0,66675

-9,88 5152 100 1,0304 0,006 0,61824 1,25 200 0,644

-9,9 5261 100 1,0522 0,006 0,63132 1,25 200 0,657625

-9,92 5245 100 1,049 0,006 0,6294 1,25 200 0,655625

-9,94 4719 100 0,9438 0,006 0,56628 1,25 200 0,589875

-9,96 6000 100 1,2 0,006 0,72 1,25 200 0,75

-9,98 6000 100 1,2 0,006 0,72 1,25 200 0,75

-10 6000 100 1,2 0,006 0,72 1,25 200 0,75

-10,02 7783 100 1,5566 0,006 0,93396 1,25 200 0,972875

-10,04 7318 100 1,4636 0,006 0,87816 1,25 200 0,91475

-10,06 8804 100 1,7608 0,006 1,05648 1,25 200 1,1005

-10,08 9113 100 1,8226 0,006 1,09356 1,25 200 1,139125

-10,1 9887 100 1,9774 0,006 1,18644 1,25 200 1,235875

-10,12 9206 100 1,8412 0,006 1,10472 1,25 200 1,15075

-10,14 9624 100 1,9248 0,006 1,15488 1,25 200 1,203

-10,16 10119 100 2,0238 0,006 1,21428 1,25 200 1,264875

-10,18 10119 100 2,0238 0,006 1,21428 1,25 200 1,264875

-10,2 10119 100 2,0238 0,006 1,21428 1,25 200 1,264875

-10,22 7643 100 1,5286 0,006 0,91716 1,25 200 0,955375

-10,24 8525 100 1,705 0,006 1,023 1,25 200 1,065625

-10,26 8850 100 1,77 0,006 1,062 1,25 200 1,10625

-10,28 7814 100 1,5628 0,006 0,93768 1,25 200 0,97675

-10,3 7968 100 1,5936 0,006 0,95616 1,25 200 0,996

-10,32 7442 100 1,4884 0,006 0,89304 1,25 200 0,93025

-10,34 8169 100 1,6338 0,006 0,98028 1,25 200 1,021125

-10,36 7767 100 1,5534 0,006 0,93204 1,25 200 0,970875

-10,38 7551 100 1,5102 0,006 0,90612 1,25 200 0,943875

-10,4 7937 100 1,5874 0,006 0,95244 1,25 200 0,992125

-10,42 7937 100 1,5874 0,006 0,95244 1,25 200 0,992125

-10,44 7937 100 1,5874 0,006 0,95244 1,25 200 0,992125

-10,46 10103 100 2,0206 0,006 1,21236 1,25 200 1,262875

-10,48 10103 100 2,0206 0,006 1,21236 1,25 200 1,262875

-10,5 11109 100 2,2218 0,006 1,33308 1,25 200 1,388625

-10,52 10908 100 2,1816 0,006 1,30896 1,25 200 1,3635

-10,54 11759 100 2,3518 0,006 1,41108 1,25 200 1,469875

-10,56 11759 100 2,3518 0,006 1,41108 1,25 200 1,469875



-10,58 12192 100 2,4384 0,006 1,46304 1,25 200 1,524

-10,6 12554 100 2,5108 0,006 1,50648 1,25 200 1,56925

-10,62 11775 100 2,355 0,006 1,413 1,25 200 1,471875

-10,64 11063 100 2,2126 0,006 1,32756 1,25 200 1,382875

-10,66 10800 100 2,16 0,006 1,296 1,25 200 1,35

-10,68 10289 100 2,0578 0,006 1,23468 1,25 200 1,286125

-10,7 10196 100 2,0392 0,006 1,22352 1,25 200 1,2745

-10,72 10011 100 2,0022 0,006 1,20132 1,25 200 1,251375

-10,74 9748 100 1,9496 0,006 1,16976 1,25 200 1,2185

-10,76 9686 100 1,9372 0,006 1,16232 1,25 200 1,21075

-10,78 9531 100 1,9062 0,006 1,14372 1,25 200 1,191375

-10,8 9330 100 1,866 0,006 1,1196 1,25 200 1,16625

-10,82 9314 100 1,8628 0,006 1,11768 1,25 200 1,16425

-10,84 9608 100 1,9216 0,006 1,15296 1,25 200 1,201

-10,86 9732 100 1,9464 0,006 1,16784 1,25 200 1,2165

-10,88 9562 100 1,9124 0,006 1,14744 1,25 200 1,19525

-10,9 9020 100 1,804 0,006 1,0824 1,25 200 1,1275

-10,92 9253 100 1,8506 0,006 1,11036 1,25 200 1,156625

-10,94 9191 100 1,8382 0,006 1,10292 1,25 200 1,148875

-10,96 9314 100 1,8628 0,006 1,11768 Medelvärde 1,25 200 1,16425

-10,98 8850 100 1,77 0,006 1,062 9,11245 1,25 200 1,10625

-11 8897 100 1,7794 0,006 1,06764 1,25 200 1,112125

pålspets



Spetsbärförmåga för CPT baserade beräkningar

CPT-sondering

Nivå qc Nivå qc Påldata

-10,00 6000 -11,50 10397 D. borrkrona 0,11 m

-10,02 7783 -11,52 10537 Faktor injekt. 2,5 -

-10,04 7318 -11,54 10382 Apålspets 0,059395736 m^2

-10,06 8804 -11,56 10614

-10,08 9113 -11,58 10970 LCPC metoden, (bustamenti & gianselli)
-10,10 9887 -11,60 10862

-10,12 9206 -11,62 11094 Beräknat medelkonmotstånd

-10,14 9624 -11,64 11047 qca 9,766 Mpa

-10,16 10119 -11,66 11372

-10,18 10119 -11,68 11403

-10,20 10119 -11,70 10367 Spetsmotståndsfaktor

-10,22 7643 -11,72 10583 kc 0,4 -

-10,24 8525 -11,74 10815

-10,26 8850 -11,76 10459

-10,28 7814 -11,78 10212

-10,30 7968 -11,80 10722 Spetsmotstånd qb 3,906 Mpa

-10,32 7442 -11,82 10227

-10,34 8169 -11,84 10444 Spetsbärförmåga Qb 0,232 MN

-10,36 7767 -11,86 10676

-10,38 7551 -11,88 10227 Eurocode 7-3
-10,40 7937 -11,90 10042 s.110-113

-10,42 7937 -11,92 10026

-10,44 7937 -11,94 10212

-10,46 10103 -11,96 10320

-10,48 10103 -11,98 10274 Pålklassfaktor

-10,50 11109 -12,00 10583 Från tabell 8 αp 0,6 -

-10,52 10908 -12,02 10552

-10,54 11759 -12,04 10490 Faktor för pålspets

-10,56 11759 -12,06 10475 β 1 -

-10,58 12192 -12,08 10444

-10,60 12554 -12,10 10351

-10,62 11775 -12,12 10506 Faktor för pålutseende

-10,64 11063 -12,14 10722 S=1 då pålen är rund S 1 -

-10,66 10800 -12,16 11078

-10,68 10289 -12,18 10784 Bas diameter Deq 0,275 m

-10,70 10196 -12,20 10599 Kritiskt avstånd dcrit 1,1 m

-10,72 10011 -12,22 10954 Ingen förstorad fot H/Deq 0 -

-10,74 9748 -12,24 10877

-10,76 9686 -12,26 11016 Medel konmotstånd 1

-10,78 9531 -12,28 10908 qc1 9,365 Mpa

-10,80 9330 -12,30 10506

-10,82 9314 -12,32 10413

Medel qc 1,5ggr d under och 

över spets

Från tabell 4 i arbetet, 

grupp1 medelkompakt sand

Från figur 4, H/Deq>2 samt 

Deq/deq=1

b c caq k q=
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-10,84 9608 -12,34 10227

-10,86 9732 -12,36 10026 Medel konmotstånd 2

-10,88 9562 -12,38 9964 qc2 7 Mpa

-10,90 9020 -12,40 10073

-10,92 9253 -12,42 10057

-10,94 9191 -12,44 9686

-10,96 9314 -12,46 9283 Medel konmotstånd 3

-10,98 8850 -12,48 9268 qc3 9,395 Mpa

-11,00 8897 -12,50 9268

-11,02 9191 -12,52 9376

-11,04 9361 -12,54 9485

-11,06 9160 -12,56 9361 Spetsmotstånd qb 5,273 Mpa

-11,08 9051 -12,58 9423

-11,10 9237 -12,60 9438 Spetsbärförmåga Qb 0,313 MN

-11,12 9206 -12,62 9485

-11,14 9268 -12,64 9438 DIN 4014
-11,16 9902 -12,66 8000 Konmotstånd vid spets qc 9,722 Mpa

-11,18 9144 -12,68 8000

-11,20 9314 -12,70 8711 Spetsmotståndet kommer från tabell 9

-11,22 9283 -12,72 9129 Spetsmotstånd qb 1,9 Mpa

-11,24 9206 -12,74 9206

-11,26 8850 -12,76 9376 Spetsbärförmåga Qb 0,113 MN

-11,28 8711 -12,78 9268

-11,30 9330 -12,80 9237 Phillipponat
-11,32 9593 -12,82 9191

-11,34 9516 -12,84 9051

-11,36 9407 -12,86 8897

-11,38 9500 -12,88 8804 Medel qc 3D under spets qc(A) 9,365 Mpa

-11,40 9686 -12,90 8819 Medel qc 3D ovan spets qc(B) 9,983 Mpa

-11,42 9608 -12,92 8788 qc 9,766 Mpa

-11,44 9810 -12,94 8695

-11,46 9902 -12,96 8711 Faktor för bas cb 0,4 -

-11,48 9995 -12,98 8680 Från tabell 5

-13,00 8556

Spetsmotstånd qb 3,906 Mpa

Spetsbärförmåga Qb 0,232 MN
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Total bärförmåga enligt övriga beräkningsmetoder

FHWA micropilie design

s.125-128 cement till jord- faktor α 0,24 Mpa

Diameter borrkrona D 0,11 m

Förstoring av förankring f 2,5

Förankringslängd L 7 m

Geoteknisk bärförmåga Qult 1,45142 Mpa

Dimensioneringsguide 3 Titan stag och påle, Handboken bygg 1984

s.5-6

gränsmantelfriktion qs 0,175 Mpa

Diameter borrkrona D 0,11 m

Förstoring av förankring f 2,5

Förankringslängd L 7 m

Geoteknisk bärförmåga Qult 1,05779 Mpa

DIN 4128

gränsmantelfriktion qs 0,2 Mpa Mittel- und Grosskies, Druckphfäle

Diameter borrkrona D 0,11 m

Förstoring av förankring f 2,5

Förankringslängd L 7 m

Qult 1,2089 Mpa

Gravel (some sand) Type B, 120-360kPa, 

medium- very dense

Sand & grus, medelfast 150- 200 kPa
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Bilaga 2 Sammanställning av data från provbelastning



   

Statisk provbelastning
Tid/deformation

Slussen, Påle P2, dragbelastning
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Statisk provbelastning
Last/deformation

Slussen, Påle P2, dragbelastning
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Statisk provbelastning
Krypdeformation

Slussen, Påle P2, dragbelastning
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Statisk provbelastning
Töjning uppmätt med fiberoptiska givare

Slussen, Påle P2, dragbelastning
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Statisk provbelastning
Tid/deformation

Slussen, Påle P2, tryckbelastning
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Statisk provbelastning
Last/deformation

Slussen, Påle P2, tryckbelastning
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Statisk provbelastning
Krypdeformation
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Statisk provbelastning
Töjning uppmätt med fiberoptiska givare
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Statisk provbelastning
Töjning uppmätt med fiberoptiska givare
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Statisk provbelastning
Töjning uppmätt med fiberoptiska givare
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Statisk provbelastning
Töjning uppmätt med fiberoptiska givare
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Statisk provbelastning
Töjning uppmätt med fiberoptiska givare
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Statisk provbelastning
Töjning uppmätt med fiberoptiska givare

Slussen, Påle P6, dragbelastning
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Statisk provbelastning
Töjning uppmätt med fiberoptiska givare
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