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Sammanfattning 

Pålad friktionsjord uppvisar en bärförmågetillväxt som ökar med tiden efter installation.  

Kostnaden för pålgrundläggning skulle kunna reduceras om hänsyn tagits till 

bärförmågetillväxt vid dimensionering, men det är i princip obeprövat i Sverige. Tidigare 

studier har visat en tillväxt i bärförmåga mellan 25 och 75 % under de första 90 dygnen efter 

pålinstallation. Detta visar att effekten av fenomenet är svår att förutspå. En studie 

innefattande fem projekt har utförts genom att specificera vissa parametrar som påltyp, 

installationsmetod och mätmetod i friktionsjordar belägna i Sverige. Med hjälp av 

avgränsningarna var förhoppningen med studien att spridningen av bärförmågan skulle 

minska, detta var inte fallet. Ett exempel på stor spridning var två pålar med en pållängd på 29 

meter och installerade i Södertälje. Den ena pålen hade en tillväxt på 249 % under 21 dygn 

medan den andra hade en förlust på 7 % under lika lång tid. 

Efter att dessa stora spridningar påträffats konstaterades att jordens egenskaper och 

sammansättning har stor inverkan på den kommande bärförmågetillväxten. Friktionsjord 

uppvisar variationer i egenskaper så som lagringstäthet, skiktens typ/mäktighet samt 

kornstorlek. Samtliga egenskaper är svåra att fastställa om det inte är ett forskningsprojekt 

eller liknande där utförliga undersökningar kan göras och oberoende av tid och kostnader.  

En annan parameter som indikerade på att ha inverkan på fenomenets utfall var 

installationsordningen av pålarna. Spänningsomlagringar i jorden är en av mekanismerna 

bakom bärförmågetillväxten och pålar som var installerade med flera andra pålar intill 

tenderade ha en högre tillväxt än pålar belägna vid hörn och utkanter av ett projekt. Ett 

empiriskt samband för att kunna förutbestämma bärförmågan har använts så provpålarna 

kunnat jämföras med varandra. En intressant slutsats av studien visade att pållängden har 

betydelse för hur stor bärförmågetillväxten blir. 

En dimensioneringsmetod för pålar som tar hänsyn till bärförmågetillväxten är ICP-metoden 

men metoden är sparsamt använd i Sverige. För att se hur pass bra metoden stämmer jämfört 

med uppmätt bärförmåga för pålar har beräkningar gjorts. I snitt resulterade ICP-metoden ett 

13 % lägre värde än den uppmätta bärförmågans resultat. Det finns flera orsaker till att 

metoden skiljer från uppmätta värden. Till exempel var CPT-sonderingarna inte utförda lika 

djupt som pålarnas längd vilket gjorde extrapolering av spetstrycket från sonderingarna 

nödvändigt och gav därmed ett antaget värde. Friktionsvinkeln i jorden är antagen och därmed 

också friktionsvinkeln mellan material och jord vilket påverkade resultatet betydande. 
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Abstract 

 

 
Piled friction soil show a set-up which is increasing with the time after installation. The cost 

could be reduced if the set-up had been taken into account when designing but in Sweden it is 

very unusual to do that. Previous studies showed that set-up can vary between 25 % and 75 % 

during the first 90 days after pile installation. This showed that the effect of the phenomenon 

is difficult to predict. A study involving five projects have been carried out by specifying 

certain parameters like pile type, method for pile installation and test method for measure the 

bearing capacity in friction soils located in Sweden. The expectations from this study were 

whishes that the large dispersion should be reduced. This was not the case. One example of 

the wide dispersion is two piles which are 29 meters long and installed in Södertälje. One of 

the piles had a set-up of 249 % for 21 days while the other one had a loss of 7 % in bearing 

capacity during the same time interval. Since these large dispersions encountered it was found 

that soil characteristics and composition has a major impact on the coming set-up. Friction 

soil exhibit variations in properties such as how dense it is, the variety and size of layers in the 

soil profile and grain size. These are all not possible to determine if it not is a research project 

or some kind of project where detailed surveys are can be done considering time and money. 

Another parameter that indicated to have impact on the outcome of the phenomenon was the 

order of installations of the piles. Stress rearrangement in the soil is one of the mechanisms 

behind the set-up. An empirical relationship to predict the bearing capacity has been used as 

the piles have been compared with each other. An interesting finding of the study showed that 

the pile length influences how large the pile set-up gets.   

One design method for piles that takes into account the pile set-up is the ICP-method but is 

barely used in Sweden. To see how well and if this method match the results from dynamic 

pile tests calculations has been done. Average showed that the ICP-method gave a 13 % lower 

bearing capacity than the real value. There are several reasons that this method differs from 

the values from test data. For example the CPT tests were not as deep as the piles so the stress 

from the pile toe is just extrapolated. The friction angle in the soil is based on empirical data 

which means that the friction angle between concrete and soil is empirical as well which 

affect the result significantly. 
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Symboler och begrepp 

A  - Tillväxtfaktor som motsvarar den relativa ökningen av bärförmågan per

   tidslogcykel enligt Skov och Denvers samband från 1988. 

Am  m
2
 Mantelarea för pålen 

As  m
2
 Spetsarea för pålen 

B  m Pålens bredd 

c  m/s Stötvågens utbredningshastighet vid stötvågsmätning 

C  - Konstant för att räkna ut jorden initiella skjuvmodul, G 

cu  kPa Odränerad skjuvhållfasthet 

CPT  - Cone Penetration test, sonderingsmetod 

D  m Pålens diameter 

DCPT  mm CPT-sonderingsspetsens diameter 

E  - Konstant för att räkna ut jorden initiella skjuvmodul, G 

EOD  - End Of Driving, avslutad påldrivning 

fm  kN Lokalt värde på mantelmotståndet 

F  kN Kraft 

G  MPa Jordens initiella skjuvmodul 

h  m Avståndet mellan pålspetsen och aktuell nivå 

H  - Konstant för att räkna ut jorden initiella skjuvmodul, G. 

Km  - Jordtryckskoefficient vid manteln i brottillstånd 

Nq   -  Bärförmågefaktor för spetsmotståndet 

Pa  kPa Atmosfäriskt tryck 100 kPa 

qc  kPa Sonderingsmotsånd enligt CPT 

qs  kPa Pålens spetmotstånd/spetstryck 

Q  kN Pålens bärförmåga vid tiden t i dygn efter avslutad pålning 

Q0  kN Pålens bärförmåga vid tiden t0 efter avslutad pålning 

r  - Korrelationsfaktor 

R  m Pålens radie 

Rekv  m Pålens radie (kvadratisk påle) 

Rm  kN Mantelbärförmåga  

Rs  kN Spetsbärförmåga   

Rtot  kN Bärförmåga påle spets och mantelbärförmåga (karakteristisk) 

S1   -  korrelationsfaktorer för spets (CPT-metoden) 

S2   - korrelationsfaktorer för mantel (CPT-metoden) 

v  m/s Partikelhastigheten vid stötvågsmätning 

Z  MPa Impedans 

      kPa Effektivspänning i jorden 

      kPa Radiell tryckspänning mot manteln vid brott 

      kPa Radiell tryckspänning i vila 

         kPa Ökning av radiell tryckspänning vid belastning av påle 
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      kPa Vertikal effektivspänning medelvärde 

       kPa Vertikal effektivspänning i spetsen 

     ° Friktionsvinkel mellan jord och mantelyta, geostatiska dim. metod 

     ° Friktionsvinkel mellan jord och mantelyta, se ICP-metoden 

   ° Friktionsvinkel för friktionsjorden 
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1 Inledning 

Många typer av konstruktioner så som broar, parkeringsgarage, flervåningshus och arenor är 

grundlagda på pålar. Grundläggningskostnaderna står för cirka 5 % av byggnaders och upp till 

30 % av broars totala konstruktionskostnad (Alawneh et al. 2009). För att få fram den 

ekonomiskt bästa designen med tillgodosedd kvalitet och säkerhet för det aktuella projektet 

testas pålarna kontinuerligt under och efter installation. Testerna visar oftast en bärförmåga 

som ökar med tiden vilket betyder att pålgrundläggningens kapacitet kan reduceras och 

kostnader blir lägre. I de fall där provpålning inte sker beaktas den ökade bärförmågan med 

tiden inte i dimensioneringsmetoder av pålar (Yang och Liang 2009). Enligt ett antal utförda 

studier inom detta område visades spridningen av bärförmågetillväxten i pålar variera mellan 

25-75% under de första 90 dygnen (Åstedt et al. 1994). Denna spridning ger inte någon 

tillförlitlig bärförmågetillväxt mer är att en ökning sker. Därmed blir det problem att 

dimensionera pålar med hänsyn till fenomenet och risk för överdimensionering finns med 

onödiga kostnader som följd av detta. 

Fenomenet att bärförmågan ökar med tiden i alla typer av jordar var uppmärksammat redan 

för 100 år sedan och 1972 publicerades det första vetenskapliga arbetet inom området av 

Tavenas och Audy (1972). Enligt ett antal studier ökar bärförmågan för friktionspålar i sandig 

friktionsjord mellan 10 och 100 % under en tidsperiod på upp till 2 år efter installation 

(Tavenas och Audy 1972, Åstedt et al. 1994, Chow et al. 1998, Long et al. 1999, Axelsson 

2000 och NGI 2006). Figur 1.1 visar en sammanställning av bärförmågetillväxt per logcykel i 

tid från olika studier. De flesta ligger mellan 10 och 90 % i ökning av bärförmåga per 

logcykel. Under litteraturstudiens gång har ingen studie där motsatsen påvisats hittats. Det 

betyder inte att alla inom området är överens angående detta fenomen för friktionsjordar. 

Exempelvis installerades monotube-pålar i siltig sand och ingen bärförmågetillväxt kunde 

urskiljas tre veckor efter installation (Fellenius et al. 2000). Att sand och grus inte utvecklar 

bärförmågetillväxt påstod Guang-Yu (1988). Även om det finns många studier och mycket 

data inom området utnyttjas det inte vid dimensionering på grund av osäkerheter att förutspå 

den bärförmågetillväxt som utvecklas. Fenomenet undersöktes i homogent sandlager och en 

omfattande databas för drivna pålar i sand upprättades (Yang och Liang 2009). Det logaritm-

empiriska sambandet (som visas i Figur 1.1 (Skov och Denver 1988)) tillämpades och 

resultaten visade att en tillväxtfaktor (A) i sand var lika med 0,4 och att sambandet kunde 

användas i praktiken. Metoder för dimensionering av pålar med hänsyn till tillväxt finns men 

är relativt obeprövade i Sverige.   

 

För att bli insatt i ämnet har litteraturstudie utförts och sammanställts i rapporten. Därefter har 

mätresultat från olika provpålningar analyserats och sammanställts genom att huvudsakligen 

använda ett empiriskt samband för att förutsäga bärförmågetillväxt presenterat av Skov och 

Denver (1988). Sambandet beror av två variabler, tiden för mätningen samt uppmätt 

bärförmåga. En tillväxtfaktor (A) som grundas på empiri och utvärderas för olika jordtyper är 

också en av faktorerna i sambandet. Begränsningar i detta arbete har gjorts för att eventuellt 

kunna få bärförmågetillväxt med mindre spridning än den ovan nämnda. Projekt som har 
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liknande geotekniska förhållanden, samma pålinstallationsmetod, samma påltyp samt 

provpålningsdata med liknande tidsintervall har ingått i studien. Friktionspålar av betong med 

måtten 270x270 mm (SP2 eller SP3) med längden 10-36 m har studerats. Totalt har fem 

projekt undersökts vilka innehåller totalt 53 provpålar vars provpålningsdata sammanställts. 

Syftet med denna studie var att undersöka typiska svenska provpålningsprojekt. Om samband 

mellan projektens bärförmågetillväxt kan urskiljas kan detta användas som underlag i 

kommande projekt med liknande förutsättningar och därmed spara pengar. 

 

I ett av projekten har CPT-sonderingar utförts vilket gjorde det möjligt att beräkna en 

bärförmåga för provpålar anslutna till varje sondering. Denna beräknade bärförmåga räknades 

ut enligt ICP-metoden (Jardine et al. 2005) och jämfördes med den uppmätta bärförmåga som 

stötvågsmätningen visade. Jämförelserna mellan bärförmågorna gav slutsatser kring hur bra 

metoden är att förutsäga bärförmågans tillväxt i det aktuella projektet. Hur bra metoden 

stämmer med uppmätt värde på bärförmågan för friktionspålar av betong är en intressant fråga 

både för att den i huvudsak är anpassad till stålrörspålar och är sparsamt använd i Sverige. Om 

metoden stämmer väldigt bra för betongpålar kan den användas i framtida projekt och 

besparingar kan förhoppningsvis göras och geotekniska undersökningar kräver då endast 

CPT-sondering. 

 

 

 

 
Figur 1.1. Sammanställning över olika fall med bärförmågetillväxt i friktionsjord. (Yang och 

Liang 2009).
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2 Litteraturstudie 

2.1 Friktionspålar 

2.1.1 Pålning allmänt 

Pålning utförs i samband med byggnation av hus, vägar, järnvägar, broar och andra 

anläggningsarbeten. Pålelement installeras för att överföra last från ovanliggande 

konstruktion förbi lösa jordlager ned till bärkraftiga jordar eller berg. Beroende på typ av 

byggnation, markens egna förutsättningar och bärförmåga samt olika hänsyn till omgivningen 

finns ett antal olika typer av pålningsmetoder. Denna rapport fokuserar på slagna betongpålar 

vilket också är den vanligaste pålningsmetoden i Sverige (Hercules 2012). Stålkärnepålar 

används där det är blockrik jord, berg och stora laster som ska föras ner. Bankpålar är 

betongpålar i grupp och används till största del för grundläggning av väg- och järnvägsbanker. 

Träpålar används främst som temporära konstruktioner men kombineras ibland med betong 

och blir därmed mer beständiga. 

2.1.2 Friktionspålar 

Friktionspålar karakteriseras av att huvuddelen av lasten överförs genom friktion längs pålens 

mantelyta och en liten del överförs till pålspetsen (Olsson och Holm 1993). I och med denna 

lastöverföring ökar bärförmågan i jorden betydligt. En friktionspåle installeras i friktionsjord 

det vill säga sand och grusig jord. Jämförelsevis med kohesionspålar som installeras i 

kohesionsjord som lera. Kohesionspålar används i lerjordar som är av så stor mäktighet att 

neddrivning till berggrunden inte är möjligt. Lasten från byggnationen tas upp av 

kohesionskrafterna mellan pålens mantelyta och leran. 

En påles geotekniska bärförmåga är jordens och/eller bergets förmåga att ta upp påförd last 

utan att det uppstår brott eller skadliga rörelser i jorden. Metoder för att beräkna bärförmåga 

och sättningar för friktionspålar är empiriska (Olsson och Holm 1993). Resultat från 

provbelastningar används som grund i beräkningarna genom att räkna bakåt och få 

beräkningssamband som kalibreras. Provpålning behöver inte utföras om det tidigare är utfört 

i samma område då kan gamla resultat kan användas igen. I Sverige finns standardmått på 

betongpålar som betecknas: SP1 (270x270 mm), SP2 (275x275 mm) och SP3 (275x275 mm).  

http://sv.wikipedia.org/wiki/Lerjord
http://sv.wikipedia.org/wiki/Berggrund
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kohesion
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2.1.3 Dimensionering av friktionspålar 

Bärförmågan för en påle slagen i friktionsjord beror av ett stort antal faktorer (Olsson och 

Holm 1993). Pålslagning orsakar störningar som ger upphov till förändring av jordens 

geotekniska egenskaper. De flesta metoder som praktiskt används för beräkning av 

bärförmåga hos pålar slagna i friktionsjord bygger på empiri. Beräkning av friktionspålars 

geotekniska bärförmåga kan delas upp i tre huvudgrupper (Axelsson och Baker 2007): 

 

1) Geostatiska metoder som baseras på jordens inre friktionsvinkel och klassisk 

jordmekanik. 

2) Empiriska metoder där korrelation görs till geotekniska undersökningsmetoder så som 

SPT, CPT och pressometer. 

3) En kombination av geostatisk metod och direkt empiri. Här finns ICP-metoden som är 

en relativt ny metod baserad på en kombination av kavitationsteori, Coulombs 

brottkriterium och korrelation till CPT-sondering. 

Samtliga ovanstående metoder kan tillämpas enligt Eurokod EN 1997-1 Kapitel 7 

Pålgrundläggning (IEG 2010) 

2.1.3.1 Geostatisk dimensioneringsmetod 

API-metoden är en av många geostatiska beräkningsmodeller baserade på klassisk 

jordmekanik (Axelsson och Baker 2007). Klassisk jordmekanik syftar på att 

spetsbärförmågan beräknas enligt Terzaghis bärförmågeformel med en bärförmågefaktor Nq 

(härledd på basis av jordens inre friktionsvinkel). Mantelbärförmågan beräknas enligt 

Coulombs brottkriterium vilket betyder att mantelmotståndet antas öka proportionellt med 

den vertikala effektivspänningen. API-metoden kan användas till alla typer av slagna pålar. 

Denna metod har genomgått vetenskaplig granskning och utvärdering därmed är eventuella 

brister väl åskådliggjorda.  Ekvation 2.1 sammanfattar metoden och gäller vid 

dimensionering i homogena jordprofiler där pålens egenvikt försummas. Om jorden är 

inhomogen delas den in i lämpliga skikt längs manteln vilka därefter summeras. Den totala 

bärförmågan Rtot beräknas enligt Ekvation 2.1: 

 

                         2.1 

 

där Rm och Rs är mantel- respektive spetsbärförmågan och Am och As är mantel- respektive 

spetsarean. Mantelmotståndet    beräknas enligt: 

 

                     2.2 

 

där Km är jordtryckskoefficient vid manteln i brottillstånd. För helt massundanträngande pålar 

är Km =1,0 och för slagna öppna rörpålar utan någon utvecklad plugg är Km =0,8. Parametern 

     är vertikalt effektivtryck vid manteln (medelvärde) och     är friktionsvinkeln mellan 

jord och mantel. Spetsmotståndet    beräknas enligt: 

 

                2.3 

 

där Nq är bärförmågefaktorn för spetsmotståndetet och och      är vertikalt effektivtryck vid 

vid spetsen. De parametrar som används vid beräkning av den geotekniska bärförmågan vid 

geostatisk beräkning ses i Figur 2.1. 
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Figur 2.1. Parametrar vid geostatisk beräkning. (Axelsson och Baker 2007). 

 

Det finns flera olika härledningar av Nq och skillnaden mellan dessa är stor. De värden på Nq 

som används i API-metoden är baserade på härledningar av Berezantsev et al. (1961). Enligt 

Ekvation 2.3 ökar qs linjärt med djupet och ökad     . På basis av tidigare utförda experiment 

visades att qs inte alls ökar linjärt med djupet (Vesic 1969). Dessa experiment indikerade på 

att under ett visst kritiskt djup (ca 10-30 gånger påldiametern, beroende på olika 

experimentresultat) beroende på   (lagringstätheten) fortsätter både qs och fm vara konstant. 

Fenomenet beror på att ett jordvalv bildas kring pålen under nedslagning (Vesic 1969). I API-

metoden begränsas Rs genom att ansätta ett övre gränsvärde på qs beroende på jordart och 

lagringstäthet, enligt Tabell 2.1 
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Lagringstäthet 

och jordart 

Friktionsvinkel 

mellan jord och 

påle δ´m  

Gränsvärde 

mantelfriktion 

fm (kPa) 

Bärförmågefaktorn 

Nq 

Gränsvärde 

spetsmotstånd qs 

(MPa) 

Mycket lös 

lagrad sand, löst 

lagrad sand/silt, 

medelfast lagrad 

silt 

15 48 8 1,9 

Löst lagrad sand, 

medelfast lagrad 

sand/silt, fast 

lagrad silt 

20 67 12 2,9 

Medelfast lagrad 

sand, fast lagrad 

sand/silt 

25 81 20 4,8 

Fast lagrad sand, 

mycket fast 

lagrad sand/silt 

30 96 40 9,6 

Fast lagrat grus, 

mycket fast 

lagrad sand 

35 115 50 12 

Tabell 2.1. Parametervärden enligt API (Axelsson och Baker 2007). 

 

Vid stora nedslagningsdjup begränsas fm (Tabell 2.1) av ett övre gränsvärde. Det finns inte 

någon generellt accepterad teori kring hur Rm varierar med djupet.  

 

Det finns invändningar emot denna dimensioneringsmodell eftersom den i många fall ger en 

förenklad bild över hur en påle i friktionsjord fungerar (Axelsson och Baker 2007). Några 

viktiga faktorer som inte tas med i metoden är följande: 

 

1) Den tidsberoende effekten som leder till att bärförmågan ökar med tiden. 

2) Hur mantelmotståndet ökar med djupet (gränsvärden blir oftast dimensionerande för 

långa pålar). 

3) Att valvverkan ökar desto mer pålen drivs ner i jorden (då är inte normalspänningen 

proportionell mot effektivspänningen). 

2.1.3.2 Dimensioneringsmetod baserad på sonderingar (CPT/LCPT) 

 

Påldimensionering baserad på sondering som till exempel CPT-sondering är den 

undersökningsmetod som anses ge tillförlitligare resultat än metoder baserade på klassisk 

jordtrycksteori (Axelsson och Baker 2007). CPT-baserad dimensionering benämns även 

LCPT. Den totala bärförmågan     beräknas enligt: 

 

                             2.4 

 

där qc,s och qc,m är sonderingsmotståndet qc vid spetsen respektive längs manteln. S1 och S2 är 

korrelationsfaktorer för spets respektive mantel. I Tabell 2.2 presenteras olika faktorer för 

olika friktionsjordar och stål- och betongpålar. As och Am är spets- respektive mantelarea. 

Sonderingsmotståndet vid spetsen qc,s bestäms genom att först jämna ut spetstryckkurvan och 

ta bort kraftiga toppar och dalar. Därefter beräkna qc,s som medelvärdet inom ett avstånd 

under och ovanför spetsen på 1,5 påldiameter. Värden som är större än 1,3 gånger det 
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utjämnade medelvärdet ovanför och under pålspetsen och värden som är mindre än 0,7 

gånger det utjämnade medelvärdet ovanför pålspetsen ignoreras. Om jorden är inhomogen 

lämpar det sig att utföra beräkningarna för mantelmotståndet i lämpliga skikt som sedan 

summeras.  

 

 

Jordtyp 

samt 

relativ 

fasthet 

(kPa) 

Krav 

på qc 

(MPa) 

Korrelations 

faktor S1 

Korrelations 

faktor S2 för 

slagna 

betongpålar 

Korrelations 

faktor S2 för  

slagna 

stålpålar 

Övre gränsvärde  

på qc.m∙S2 för  

slagna  

betongpålar/ 

stålpålar 

Siltig sand/ 

löst lagrad 

sand 

<5 0,5 0,0167 0,0083 35 

Medelfast 

lagrad 

sand/grus 

5-12 0,5 0,0100 0,0050 80 

Fast/mycket 

fast lagrad 

sand och 

grus 

>12 0,4 0,0067 0,0050 120 

Tabell 2.2. Korrelationsfaktorer för spets- och mantelmotstånd (Axelsson och Baker 2007). 

2.1.3.3 Dimensioneringsmetod enligt ICP-metoden 

ICP står för Imperial College Pile (Jardine et al. 2005). Metoden tar hänsyn till en reduktion 

av mantelmotståndet som sker vid neddrivning (friktionsutmattning) och den dilatans som 

sker kring pålens mantel (bärförmågetillväxt). Metoden har utvecklats från provbelastningar 

på instrumenterade pålar och korrelerats mot en databas främst bestående av provbelastade 

stålpålar. Provresultat från CPT krävs som indata och grundekvationen är densamma som 

Ekvation 2.1 där mantelmotståndet och spetsmotståndet delas upp. Enligt ICP-metoden 

motsvarar ett beräknat mantelmotstånd ett 10-dygns värde. Mantelmotståndet fm baseras på 

Coulombs brottkriterium enligt: 

 

                   2.5 

 

där      är den radiella tryckspänningen vid brott och     är friktionsvinkeln mellan 

mantelytan och jorden vid kritisk lagring (beror på kornstorleken i jorden och mantelytans 

material).     beräknas genom att använda sig av friktionsvinkeln i jorden (φ): 

 

                    2.6 

 

 Den radiella tryckspänningen delas in i två delar där      är den radiella tryckspänningen i 

vila (efter 10 dygn) och       är ökningen av den radiella tryckspänningen vid belastning av 

pålen enligt: 

                      2.7 

 

Utifrån qc från CPT kan      beräknas empiriskt enligt: 
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  2.8 

 

där Pa är det atmosfäriska trycket (100 kPa), h är avstånd från spetsen till aktuell nivå och R 

är pålens radie. För en kvadratisk påle är radien      
 

  
 och diametern är då det dubbla. 

Förhållandet h/R får inte vara mindre än 8. 

Den radiella tryckspänningsökningen      på grund av dilatans vid manteln på grund av 

mantelns ytråhet beräknas sedan med följande uttryck enligt kavitationsteori: 

 

      
      

 
      2.9 

 

där    är dilatans på grund av pålens ytråhet och den sätts till 0,02 mm vid grova 

stålrörspålar och 0,03 mm vid betongpålar. G är jordens initiella skjuvmodul och kan 

utvärderas utifrån CPT enlig Baldi et al. (1989): 

 

          
  

        
    

  

        
 
 

   2.10 

 

där H=0,0204, E=0,00125 och C=1,216x10
-6

 som är konstanter). Pa är atmosfärstrycket (100 

kPa) och qs beräknas rent empiriskt enligt ICP-metoden och utgår från CPT:  

 

                 
 

    
     2.11 

 

där DCPT är CPT-spetsens diameter (36 mm) och D är pålens diameter och qc är 

sonderingsmotståndet enligt CPT (medelvärdesbildat 1,5 påldiametrar ovan och under 

spetsen). Då ingen hänsyn till påldiametern tas kan följande samband användas (Randolph 

2003):  

 
  

  
          2.12 

 

Generellt kan (Ekvation 2.16) användas men vid pålar med större diameter än 0,9 m sätts 

kvoten 
  

  
       

2.1.4 Att mäta bärförmågan 

För att kunna mäta bärförmågan och dess tillväxt behövs minst två fältmätningar (Komurka 

et al. 2003). Vid vilka tidpunkter de utförs och på vilket sätt det mäts är avgörande för värdet 

av den information som fås ut och vilka slutsatser som går att dra. 

Den första mätningen bör utföras så snart pålen är installerad och den andra så sent som 

möjligt för att få den maximalt uppmätta bärförmågetillväxten.  Vissa mätningar registrerar 

totalkapaciteten i pålen (utan att skilja på spetsens och mantelns bärförmåga). Dessa 

mätvärden är de minst värdefulla med hänsyn till att utvärdera bärförmågetillväxten. Allra 

bäst tolkning blir det med en mätmetod som anger hur fördelningen av mantelns bärförmåga 

ser ut och visar spetsens bärförmåga separat (till exempel CAPWAP enligt Kapitel 2.4). Då 

kan tillväxten bli korrelerad till jordtyp/lager, djupet, effektivspänning och jordparametrar.  
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Själva mätmetoden är endera statisk eller dynamisk. Då den dynamiska är klart vanligast i 

Sverige beskrivs inte den statiska provbelastningsmetoden närmre i denna studie (Tidlund 

2012). Den dynamiska provbelastningen utförs genom stötvågsmätning som beskrivs i 

Kapitel 2.4. 

2.2 Mekanismen bakom fenomenet bärförmågetillväxt 

Bärförmågan för drivna pålar blir större med tiden efter installation (Ng et al. 2010, Chen et 

al. 1999, Axelsson 2000, Bullock et al. 2005, Jardine et al. 2006 och Komurka et al. 2003). 

Denna tillväxt är ett välkänt fenomen som studerats länge och rapporterats i vetenskaplig 

litteratur. Ändå beaktas sällan den ökade bärförmågan i dimensioneringsmetoder för pålar. 

Detta beror främst på bristande kunskap och förståelse för mekanismen bakom fenomenet. 

Till exempel hur huvudfaktorer som jordtyp, pålmaterial och installationsmetod påverkar 

tillväxten. Bärförmågetillväxten tenderar inte ske de tre första metrarna under marknivå 

(Samson och Autiher 1986 och Bowman och Soga 2005). Detta kan bero på att jorden där 

kan röra sig mer fritt och hävning kan uppstå under jordåldringsprocessen.  

När en påle installeras pressar den undan en jordvolym som är lika stor som pålens (Basu et 

al 2009). Detta leder till väldigt stora normal- och skjuvspänningar i den omkringliggande 

jorden och orsakar ett ökat portryck och ändrade spänningsförhållanden. Portrycket som 

byggs upp sker huvudsakligen kring spetsen samtidigt som porövertrycket en bit upp längs 

manteln jämnas ut snabbt (Axelsson och Baker 2007). Förutsägning av bärförmågetillväxt 

görs generellt genom observation över den totala trenden i det aktuella projektet (McVay et al 

1999). 

2.2.1 Förklaringsmodell för fenomenet bärförmågetillväxt 

En betongpåle har oftast en större bärförmågetillväxt än en stålpåle som är slagen i samma 

material (Axelsson och Baker 2007). Detta beror på ytråheten hos pålarna eftersom en hög 

ytråhet leder till en ökad bärförmåga på grund av att större dilatation sker vid belastning. 

Dilatation innebär att en volymökning sker under skjuvning (Hansbo 1975). Material som är 

hårt packade och utsätts för skjuvning får en volymökning då jordpartiklarna klättrar på 

varandra vilket kan ses i Figur 2.2 

 

 
Figur 2.2. Dilatans schematiskt illustrerat (Hansbo 1975). 
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Modellen i Figur 2.3  förklarar bärförmågetillväxten i tre steg enligt Axelsson (2000). De 

förutsättningar som krävs för att den ska gälla är följande (vilket uppfylls vid slagning av 

vanliga betongpålar och stålpålar i en normalgraderad friktionsjord med huvudfraktionen 

varierande från silt till grus):  

1)  Pålen är en slagen massundanträngande påle (som ger tillräcklig störning av jorden så 

att ett spänningsvalv runt pålen bildas och krypningseffekter kan ske) 

2) Dilatanta egenskaper uppvisas i jorden vid belastning (d.v.s. friktionsjord) 

3) Sammanlänkning mellan pålens yta och sandkoren är möjlig, d.v.s. pålen har en 

tillräcklig grov yta och jordpartiklarna har en lämplig storlek.  

 

Figur 2.3. Förklaringsmodell för bärförmågetillväxt (Axelsson 2000). 

Enligt Figur 2.3 pressas jorden åt sidan medan pålen drivs nedåt. Ett spänningsvalv byggs 

gradvis upp kring pålen vilket beror på olika dynamiska effekter såsom sidoutböjning och 

tvärkontraktion orsakad av stötvågen genom pålen. Spänningsvalvet ger höga tangentiella 

spänningar och låga normalspänningar. När pålen är installerad bryts det relativt instabila 

spänningsvalvet ner på grund av spänningsomlagringar som orsakas av en krypliknande 

process (spänningsrelaxation). Först då ökar normalspänningen mot pålen och detta pågår 

under lång tid (eventuellt flera år) med avtagande tendens. En gradvis sammanlänkning 

(låsning) mellan jordpartiklarna och deras ytråheter sker efter krypprocessens slut. Detta 

kallas jordåldring (se Kapitel 2.2.1.2). Vid belastning ökar normalspänningarna mot pålen 

men krypprocessen fortgår trots detta.  

2.2.2 Variabler som påverkar bärförmågetillväxten 

Bärförmågetillväxten sker i tre steg efter att påldrivningen är avslutad, se de olika stegen i 

figur 2.4. (Komurka et al. 2003) 

 

1) Utjämning av porövertrycket är icke-linjärt per logaritmisk cykel med tid. 

2) Porövertrycket blir linjärt per logaritmisk cykel med tiden. 

3) Efter att porövertrycket är helt avlett ökar bärförmågan ytterligare med hänsyn till 

jordåldring, men effektivspänningen är densamma. 
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Figur 2.4. Bärförmågetillväxtkvoten ändras i förhållande till tiden och sker i tre olika steg 

(Komurka et al. 2003). 

 

Det finns många variabler som inverkar på effekten av bärförmågetillväxten men främst är 

jordtyp och påltyp (Komurka et al. 2003). En packad eller tät jord ger högre tillväxt än en lös 

jord. Varaktigheten av både den logaritmiska ickelinjära och den linjära hastigheten på 

avledande av porövertryck (se Figur 2.4) beror på jorden (jordtyp, permeabilitet och 

sensitivitet) och pålen (material och storlek). I finkorniga friktionsjordar (silt, siltig sand eller 

fin sand) eller lagrade jordar (mix av silt, fin sand och lera) kan den logaritmiska-linjära 

avledningen (steg 2 i figur 2.4) pågå i flera timmar, flera dagar eller flera veckor. I leriga 

jordar pågår den logaritmiska-linjära avledningen av porövertryck under flera veckor eller 

månader. I lerig jord eller blandjord av lera, silt och fin sand försvinner porövertrycket 

långsamt. En liten del av tillväxten sker i steg 1 medan majoriteten av den sker i steg 2. Lös 

lera ger högre tillväxt är en styvare lera. I jordar innehållande silt eller sand försvinner 

porövertrycket relativt snabbt. Av den anledningen är steg 3 i Figur 2.4 mest relevant och den 

ökade tillväxten är mindre omfattande i steg 2. 

Påltypen är också en viktig parameter i hur tillväxten utvecklas. Bärförmågetillväxt är 

rapporterade på alla sorters befintliga drivna pålar (Komurka et al. 2003). Ihåliga pålar (till 

exempel stålrörspålar) och pålar som inte undantränger så mycket jord (till exempel H-

profiler) uppvisar lägre grad av tillväxt jämfört med betongpålar som undantränger mycket 

jord. 

 

Jordåldring 

Ökningen av mantelbärförmågan beror också på partikelomlagringar i den störda jorden och 

kallas jordåldring (Axelsson och Baker 2007). Denna tillväxt kan pågå under mycket lång tid 

beroende på jordart men den största delen av ökningen sker redan inom den första månaden. I 

friktionsjord har det visat sig att ca 70-85 % av den slutgiltiga bärförmågan är uppnådd efter 

15 dygn. Jordåldring är en process där nyligen störd eller deponerad jord ökar i styvhet och 

hållfasthet över tid med konstant effektivspänning. Det behöver inte vara i samband med 

pålning (Bowman och Soga 2005). Jordåldringen leder till ett ökat dilatant beteende och 

styvhet hos jorden. Fenomenet förklaras med att en cementering av kornkontaktytorna sker 

under en tid (Axelsson och Baker 2007). Cementeringen har dock på senare tid visat sig ha en 

relativt liten betydelse av den totala hållfasthetstillväxten. Jordåldringen förklarades istället 

bero på en makrolåsning mellan jordpartiklarna och en mikrolåsning mellan jordpartiklarnas 

ytråheter (Schmertmann 1991). Den bakomliggande processen som skapar dessa gradvisa 

låsningar förklaras vara spänningsomlagringar i jorden som är orsakade av en krypliknande 

process som uppkommer efter pålning (Schmertmann 1991). Krypning reducerar valvverkan 
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runt pålskaftet och ger ökad radial effektivspänning.  Jordåldring kan resultera till en starkare 

dilation under skjuvning och större ökning i effektivspänningen under pålbelastning. Den 

starka bärförmågetillväxten har många viktiga praktiska följder till exempel testmetoder, 

planering av grundkonstruktioner och omvärdering av befintlig pålkapacitet (Chow et al. 

1998).  

2.3 Förutsägning av bärförmågetillväxt 

2.3.1 Skov och Denver 

Att bärförmågetillväxt sker är känt sedan länge. Följande linjära samband mellan 

bärförmågetillväxt och tidslogaritmen är det mest använda (Skov och Denver 1988): 

  

 
 

  
        

 

  
      (2.13) 

 

där Q och Q0 är pålens bärförmåga vid tiden t och t0 i dygn efter avslutad drivning då 

porövertrycket är utjämnat. A är tillväxtfaktorn som motsvarar den relativa ökningen av 

bärförmågan per tidslogcykel. Hur länge tillväxten av bärförmågan pågår är osäkert men 

indikationer finns att den kan pågå i flera år i sand. Ekvation 2.13 används för att kunna 

förutspå bärförmågan på lång sikt (Q) och kort sikt (Q0) i kohesionsjordar och friktionsjordar 

(Skov och Denver 1988). Vid användning av förspända betongpålar installerade i 

friktionsjord kan t0 sättas lika med ett (Axelsson 2000). Olika värden på tillväxtfaktorn A är 

föreslagna i litteraturen och generellt kan A sättas till 0,2 i friktionsjord (Skov och Denver 

1988, Long et al. 1999 och Bullock 1999) En generell trend är att A ökar med minskande 

kornstorlek. Enligt Komurka et al. (2003) är parametern A en funktion av jordtyp, pålmaterial, 

påltyp, storlek och kapacitet. Faktorn A måste antas, beräknas baklänges från fältdata eller 

lösas från empiriska samband från litteraturen. När A bestäms endera från fältdata eller 

empiriskt är det en funktion av värdet valt för t0 och vice versa. Dessa två variabler är 

beroende av varandra. Se Figur 2.5 och Tabell 2.3 för förslag på A-faktor i olika 

friktionsjordar.  

 

Jordart Tillväxtfaktor A 

Silt 0,5 

Siltig sand, finsand 0,4 

Sand 0,3 

Grusig sand, grovsand 0,2 

Tabell 2.3. Förslag på tillväxtfaktorn A i olika friktionsjordar (Axelsson och Baker 2007). 
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Figur 2.5. Bärförmågans tillväxt ökar linjärt med tiden i logaritmisk skala. 

2.3.2 Andra formler 

Tabell 2.4 visar en sammanställning av fler samband för att kunna förutsäga 

bärförmågetillväxten. Guang-Yu (1988) presenterade ett samband för att kunna förutsäga 

bärförmågetillväxten i pålar som står i lösa jordar. Uppskattningen gäller pålkapaciteten 14 

dygn efter drivning och baseras på den finkorniga jordens sensitivitet. Det påstods också att 

bärförmågetillväxt inte sker i sand och grus. Samma år presenterades ett specifikt samband 

som koncentrerades mot att förutsäga bärförmågetillväxten i lösa jordar i Shanghai av Guang-

Yu (1988). 1996 utvecklades ett samband för bärförmågetillväxt i sand baserad på data från 

provbelastningar (Svinkin 1996). År 2000 föreslogs en variant av Ekvation 2.13 genom att 

sätta t0 till 0,1 dygn (Svinkin och Skov 2000). Alla dessa formler framtogs genom att använda 

kombinerad spets- och mantelbärförmåga. Något som skiljer de ovan nämnda ekvationerna 

mot Ekvation 2.13 enligt Skov och Denver (1988) är att de inkluderar den momentana 

kapaciteten då drivningen är över, QEOD, som kan bestämmas genom dynamisk övervakning. 
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Författare Formel Kommentar 

Skov, 

Denver 

(1988) 

             
 

  
     

Mest använda sambandet, 

Ekvation 2.13. 

Huang 

(1988) 
                                        = pålens kapacitet vid 

tidpunkten (dygn) 

     =pålens kapacitet precis 

efter avslutad installation (End 

of Driving) 

     =Maximal pålkapacitet 

Svinkin 

(1996) 
                 
 

                   

Övre gräns 

 

Nedre gräns 

Guang-Yu 

(1988) 

 

                      

Q14 är bärförmågan efter 14 

dygn. 

Svinkin, 

Skov 

2000 

 

 
     

    
                 

 

Derivering av Skov och 

Denvers formel från 1988, B är 

ungefär samma värde som A. 

   

Tabell 2.4. Samband från olika studier för att kunna förutsäga bärförmågans tillväxt. 

2.4 Stötvågsmätning 

Dynamisk provbelastning utförs vanligtvis med hjälp av stötvågsmätning (Olsson och Holm 

1993). Den tillämpas huvudsakligen för spetsburna och mantelburna pålar där huvuddelen av 

bärförmågan fås i friktionsjord (silt, sand och grus.). Stötvågsmätning görs i samband med 

slagning eller efterslagning av pålar. Det är en metod för registrering av mätdata vid en 

dynamisk provbelastning för att kunna bestämma pålars bärförmåga och funktionssätt i 

jorden. Främst utförs denna mätmetod på betongpålar samt grova och slanka stålrörspålar i 

olika jordar.  

Utifrån en stötvågsmätning kan man utvärdera pålens bärförmåga, pålens funktion i jorden, 

eventuella skador på pålen, slagutrustningens effektivitet och maximala drag- och 

tryckspänningar i pålen. Mätningar utförs vid provpålningar och produktionskontroller.  

Principiellt utsätts en påle för ett slag från en fallhejare och en stötvåg uppkommer. Vågen 

fortplantar sig genom pålen och reflekteras då pålspetsen nås. Den reflekterande vågen är en 

tryckvåg om pålen står mot fast botten och en dragvåg om den står i lös jord. Beroende på 

storleken av mantelmotståndet fås tryckreflexer även längs manteln. Dragreflexer fås vid 

skarvar och vid skador i en påle (se Figur 2.6). 
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Figur 2.6. Drag och tryckvåg vid stötvågsmätning (Påldagen 2012). 

 

Pålar som ska stötvågmätas bör sticka upp minst en meter ovanför markytan. I påldelen över 

mark skruvas töjningsgivare och accelerometrar fast. Givarna ansluts till en 

pålslagningsanalysator (PDA). Där förstärks och omvandlas signalerna från givarna till kraft 

och partikelhastighet vilka registreras som funktion av tiden. Kraft- och 

partikelhastighetsförloppen ritas upp tillsammans med utförd utvärdering på ett oscilloskop 

med hjälp av en plotter. Enligt CASE-metoden gör pålslagningsanalysatorn en utvärdering av 

pålens bärförmåga. CASE-metoden är en dynamisk mät- och utvärderingsmetod som 

utvecklats vid Case Western Reserve University i USA (Olsson och Holm 1993). 

Partikelhastigheten v från mätningen multipliceras med pålens impedans Z för att få 

proportionerliga kurvor (kurvor med lika amplitud). Kraften F i förhållande till v är enligt 

Figur 2.6 och Ekvation 2.14: 

 

            (2.14) 

 

där Z beräknas enligt sambandet:  

 

  
   

 
      (2.15) 

 

där E är pålens elasticitetsmodul, A är pålens tvärsnittsarea och c är stötvågens 

utbredningshastighet i pålen. 

 

Bärförmågan hos pålen bestäms med en CASE-analys eller med en signalmatchnig med 

CAPWAP eller med något likvärdigt datorprogram (Olsson och Holm 1993). CAPWAP 

(Case Pile Wave Analysis Program) är också ett dataprogram som används för att beräkna 

bärförmågan. Där görs en signalmatchning och en kvalificerad datoranalys av förhållandet 

mellan påle och jord fås fram. Denna görs efter att CASE-analysen är gjord. Hela motståndet 

längs manteln och vid spetsen måste ha mobiliserats för att bärförmågan (pålens brottlast) ska 

kunna bestämmas. Pålens sjunkning vid mätslaget mäts och om pålen fått tillräckligt stor 

förskjutning relativt jorden av hejarslaget uppstår brott i jorden. Sjunkningen bör överstiga 3-

5 mm och i många fall behövs relativa höga fallhöjder användas. 

En osäkerhet på 10-15 % finns i själva mätutförandet (Åstedt et al. 1994). När en påle 

stötvågsmäts görs oftast ett litet testslag mest för att se att instrumenten fungerar (Bjerendal 

2012). Vid testslaget finns risk att man slår loss motstånd som byggts upp sedan första 
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mättillfället. Uppmätt bärförmåga blir i detta fall undervärderad. Om detta problem varit 

påtagligt på någon påle brukar det dock omnämnas i pålslagningsrapporten. 

2.5 CPT-sondering 

CPT-sondering utförs främst i sten- och blockfria jordar på grund av en känslig spets som 

inte klarar hinder i jorden (Bergdahl et al. 1996). Vid sonderingen mäts 

neddrivningsmotståndet, mantelfriktionen och det porvattentryck som genereras vid spetsen 

under neddrivningen. Utvärdering av en CPT-sondering ger en god bild av lagerföljder, 

relativ fasthet och variationer i jordens egenskaper mot djupet (till exempel friktionsvinkel 

och odränerad skjuvhållfasthet). Spetsen är kostsam och känslig och på grund av detta 

används inte CPT i någon större utsträckning i friktionsjord speciellt i Stockholmsområdet 

(Wister 2010). De gånger den utförs drivs den ner kring 10-20 meter beroende på hur stort 

motståndet är. Det finns större och tåligare spetsat på marknaden som kan gå djupare och 

möta större motstånd. Då behövs även större maskiner för att klara av att driva spetsen till 

större djup. 

2.6 Hejarsondering 

Vid helarsondering slås en konformad cylindrisk sondspets ner i jorden med en frifallshejare 

(Bergdahl et al. 1996). Antalet slag för varje 0,2 meters sjunkning protokollförs.  

Utifrån hejarsonderingsresultat kan en friktionsvinkel i jorden uppskattas. Friktionsvinkeln är 

ett mått på jordens hållfasthet och dess storlek varierar mellan olika typer av friktionsjord. 

Hejarens massa ska vara 63,5 kg och fallhöjden ska vara 50 cm (Bergdahl et al. 1996). 

Friktionsvinkeln varierar beroende på antalet slag från hejaren enligt Figur 2.7 vid 

hejarsondering. Tabell 2.5 visar med värden hur φ varierar med antalet slag från hejaren. 

Även en uppskattning av jordens täthet eller relativ fasthet kan göras. 

 

 
Figur 2.7. Utvärdering av friktionsvinkel utifrån hejarsondering. (swedgeo 2012). 
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För grus görs ett tillägg av 2 grader till ovanstående värden. För silt görs ett avdrag med 3 

grader från ovanstående värden. Vid utfylld eller packad jord divideras sonderingsmotstånden 

med 1,2 före utvärdering av friktionsvinkeln. 

 

Relativ fasthet Friktionsvinkel 

φ°k 

E-modul, Ek, 

MPa 

Hejarsondering 

 Hfa (netto)k 

slag/0,2 m 

Mycket låg 29-32 <10 0-4 

Låg 32-35 10-20 2-8 

Medelhög 35-37 23-30 6-14 

Hög 37-40 30-60 10-30 

Mycket hög 40-42 60-90 >25 
 

Tabell 2.5. Karakteristiska värden för naturligt lagrad friktionsjord bedömda med ledning av 

hejarsondering.(Bergdahl et al. 1996). 
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3 Bärförmågans tillväxt, fallstudier 

3.1 Undersökning av provpålars bärförmågetillväxt 

Totalt har fem olika projekt analyserats i studien. Samtliga projekt är avslutade eller pågående 

Skanskaprojekt från olika delar av Sverige. Förutsättningar som jordtyp, påltyp, 

installationssätt och mätmetoder är likadana, vilket gör projekten jämförbara. Följande 

information är hämtad från Skanskas geotekniska utredningar i de aktuella områdena. 

Stötvågsmätningarna har utförts med en så kallad pålslagningsanalysator av typen PAL. 

Bärförmågorna är beräknade enligt CASE-metoden (RMX) med en dämpningsfaktor. 

CAPWAP-analys har utförts för en noggrann bestämning av bärförmågan och för att 

kontrollera val av dämpningsfaktor. Tabell 3.1 visar en sammanställning av studiens 

omfattning med antal pålar, vilka påltyper och projektens geografiska läge.  

 

Projekt Antal pålar (-) Påltyp/påltyper Geografiskt läge 

1 16 SP2 Södertälje 

2 8 SP2 Umeå 

3 5 SP2 Umeå 

4 14 SP2 Södertälje 

5 10    SP3 Stockholm 

      totalt 53   

Tabell 3.1. Sammanställning av studiens omfattning. 

3.1.1 Geotekniska förutsättningar för projekten 

De geologiska förutsättningarna för de olika projekten som ingår i studien är förenklat 

illustrerade i Figur 3.1 och 3.2 där jordlagerföljder och mäktigheter är presenterade. Projekten 

presenteras därefter i text. Information om de geotekniska förutsättningarna varierar för de 

olika projekten och detta berodde främst på otillgängligt underlag för projekten. Projekt 2 och 

3 har samma geotekniska egenskaper men presenteras ändå som två olika projekt. Eftersom 

mättillfällen och pållängder skiljer är de olika som projekt.  
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Figur 3.1. Sammanställning av projektens olika jordlagerföljder. 

 

Projekt 1, Kvarteret Mörten 3 i Södertälje kommun, 2011 

Jordlagren överst utgörs av fyllning och underlagras av gyttja och/eller gyttjig silt som i sin 

tur underlagras av friktionsjord.  Fyllningen består av sand och silt och har en mäktighet 

mellan 1,2–4,0 m. Under fyllningen finns ett lager bestående av gyttjig silt med en mäktighet 

mellan 2,0 och 2,8 m som i sin tur underlagras av friktionsjord till stort djup. Friktionsjordens 

övre yta är beläget ungefär 4-6 m under marknivå och den består av sand med innehållande 

lager av silt. Grundvattennivån observerades i två installerade grundvattenrör och ligger på ett 

djup mellan 2,0–3,1 meter under markytan. Tabell 3.2 visar de egenskaper de olika jordlagren 

innehar. CPT- och trycksonderingar har genomförts och stoppat på 11-21 meter under 

markytan i fast lagrad friktionsjord. Hejarsonderingar har drivit ner till 44-66 meter under 

markytan. Slagna betongpålar av typen SP 2 med en betydande del av bärförmågan längs 

manteln. Figur 3.2 illustrerar en förenkling av jordlagerföljderna. 

 

 

 

Material Mäktighet  

 

 

(m) 

Friktionsvinkel 

Medelvärde,  

 

φ (°) 

Odränerad 

skjuvhållfasthet 

medelvärde,  

cu (kPa) 

E-Modul  

 

 

(MPa) 

Tunghet  

 

 

γ/γ´ (kN/m
3
) 

Befintlig 

fyllning 

1-4 30 - 8 17/9 

Gyttjig silt 1,5-3 26 - 2 17/9 

Siltig gyttja 0,5-2 - 15 kPa - 14/4 

Friktionsjord 

på berg 

40-60 36 - 25 19/11 

Tabell 3.2. Medelvärden på jordens egenskaper för Projekt 1 (Skanska 2012). 
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Projekt 2, Volvo lastvagnar i Umeå, 2005 

Jordprofilen utgörs av ett asfaltlager överst följt av fyllnadsmaterial. Under fyllnadsmaterialet 

påträffas sand och därefter friktionsjord. Fyllmaterialet har en mäktighet på 1-1,5 m och 

sandlagret är 1-2 m tjockt. Friktionsjorden utgörs av 25 m sulfidjord (sulfidsiltsediment) och 

morän underliggandes. Grundvattennivån är 2,2-3 m under markytan. 

Hejarsondering, upptagning av störda jordprover med skruvborr, upptagning av ostörda 

jordprover med kolvborr, grundvattenmätning i öppet rör med filterspets, 

jordartsklassificering, rutinanalys och siktanalys har utförts.  

Slagna betongpålar typ SP2 har installerats med hydraulisk hejare med fallvikt mellan 4 och 5 

ton och maximal fallhöjd var 1 meter. Pålarna är mantelburna friktionspålar. Figur 3.1 

illustrerar en förenkling av jordlagerföljderna. 

 

Projekt 3, Volvo lastvagnar Umeå, 2007 
Samma förutsättningar som Projekt 2, Volvo lastvagnar 2005. Projekten är intilliggande 

därmed gäller samma geotekniska förutsättningar. Provpålarnas längder och tidpunkter för 

mättillfällen skiljer och därmed behandlas de olika som projekt. Figur 3.1 illustrerar en 

förenkling av jordlagerföljderna. 

 

Projekt 4, Kvarteret Lampan Södertälje 

Överst i jordlagerföljden finns huvudsakligen fyllning och under detta påträffas växellagrade 

finkorniga sediment följt av friktionsjord som vilar på berg. Fyllningen har en mäktighet på 2-

3 meter och den utgörs huvudsakligen av sand, grus, sten och krossmaterial. De finkorniga 

sedimenten är växellagrade och utgörs av sand, silt och lera. Friktionsjorden består av grus, 

sand och silt. Men även block har påträffats i lagret. Berg påträffades någonstans mellan 23 

och 38 meter under befintlig marknivå. Grundvattennivån har inte bestämts utan bedömdes 

variera med nivån i Södertäljekanal som ligger nära området. Den geotekniska 

undersökningen omfattade hejarsonderingar samt skruvprovtagningar (störda prover). 

Hejarsonderingarna syftade till att bedöma jordens hållfasthetsparametrar och bestämma 

erforderliga pållängder. Prefabricerade betongpålar av typ SP2 med måtten 270x270 mm har 

använts. Figur 3.1 illustrerar en förenkling av jordlagerföljderna. 

 

Projekt 5, Norra länken 52, NL52, Stockholm 

Överst i jordlagerföljden finns lera med en mäktighet mellan 5 och 7 m. Underliggande 

lerlagret påträffades friktionsjord bestående av sand och grus. I lera uppkommer en 

bärförmågetillväxt mycket långsammare (månader) än i friktionsjord (se Kapitel 2.2.2). I detta 

fall är stötvågsmätningarna utförda som längst 16 dygn efter pålinstallation. Därmed antas 

ingen eller mycket liten tillväxt skett i lerlagret. Pålarna är till största det spetsburna vilket 

också var en anledning att projektet kunde tas med i studien. Hejarsonderingar och Jb-

sonderingar är utförda. Pålarna är installerade med en 5 tons hydraulhejare med maximal 

fallhöjd på 1,2 meter. Det är till största del spetsburna friktionspålar av typ SP3 som är 

270x270 mm. Figur 3.1 illustrerar en förenkling av jordlagerföljderna. 

3.1.3 Metod för analys av data från provpålningarna 

De mätdata som presenteras i studien har utvärderats från stötvågsmätningar gjorda på 

provpålar i olika projekt från 1 dygn till 33 dygn efter installation.  

Då resultaten från stötvågsmätningarna ger en uppskattning av vilken bärförmåga som råder i 

mätögonblicket behövdes inga beräkningar göras då man får ut svaret direkt i kN från PDA 

(Pile Drive Analyser). Resultaten från stötvågsmätningarna har sammanställts. För att kunna 
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jämföra pålarna med varandra inom projekten användes Ekvation 2.13 där en A-faktor fås 

fram enligt Skov och Denver (1988). Två mättillfällen med kända mätvärden och tidpunkter 

efter installation krävs för att kunna använda Ekvation 2.13. Därmed kan en A-faktor beräknas 

och pålar kan jämföras sinsemellan. A-faktorn jämfördes mellan de olika pålarna och 

förhoppningarna var att den skulle vara ungefär lika stor inom det aktuella projektet. 

Medelvärde och standardavvikelse togs fram både tillsammans och enskilt för de olika 

projekten och presenterades separat i tabell.  

3.2 Beräkning av bärförmåga enligt ICP-metoden 

ICP-metoden är en relativt oprövad metod i Sverige (Axelsson och Baker 2007). I ett av 

projekten var CPT-sondering utförd vilket krävs för att kunna dimensionera pålar med ICP-

metoden. Detta gjorde det möjligt att beräkna bärförmågan och jämföra med resultatet från 

stötvågsmätningen.  De pålar aktuella i detta fall var fem provpålar från Projekt 1. Pålarna 

varierar i längd från 16-30 meter. Beräkningarna finns i Bilaga A och är utförda i Excel. 

ICP-metoden bygger delvis på empiri (Ekvation 2.5–2.12). Spetsmotståndet kan beräknas 

enligt två olika samband, Ekvation 2.11 och 2.12. Endast Ekvation 2.11 har använts i gjorda 

beräkningar på grund av att påldiametern påverkar bärförmågan och den jord som trycks 

undan vid installation enligt den allmänna bärighetsekvationen. Jordens inre friktionsvinkel 

varierar med de olika skikten och därmed varierar också friktionsvinkeln mellan betong och 

jord enligt Ekvation 2.6. Beräkningarna enligt ICP-metoden är utförda på de aktuella pålarna i 

Projekt 1 och resultatet är begränsat till projektet. En förenklad jordprofil enligt Figur 3.2 har 

använts som underlag för beräkningarna. Jordens tunghet och friktionsvinkel ses i Tabell 3.2 i 

Kapitel 3.1.2. 

 

 
Figur 3.2. Förenklad jordprofil för Projekt 1 med de olika lagerföljderna och 

lagertjocklekarna.  
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4 Resultat  

4.1 Bärförmågetillväxt med tiden, alla projekt 

4.1.1 Projekt 1, kvarteret Mörten i Södertälje 2012 

Totalt utfördes stötvågsmätning på 16 olika pålar vid två tillfällen. Den första mätningen 

utfördes 0-4 dygn efter avslutad påldrivning (EOD) och den andra mätningen 15-21 dygn 

EOD, se Tabell 4.1. Enligt Tabell 4.1 varierar pållängderna mellan 13 och 29 meter. 

Utvärderad A varierar mellan -0,02 och 1,92 där pållängderna är 14 respektive 29 meter. 

De CPT- och trycksonderingar som är utförda innan pålning visade på hög lagringstäthet i 

friktionsjorden eftersom nedträngningsdjupen varierat på grund av jordlagrets fasthet. 

Friktionsjorden har utvärderats bestå av sand med lager av silt (finkornigt). Detta 

överensstämmer med medelvärdet på A (0,53) som också tyder på finkornig friktionsjord 

och/eller att jorden har hög lagringstäthet (enligt Kapitel 2.3.1).  Standardavvikelsen är hög 

(0,48) eftersom A-faktorn har stor spridning.  

Pålarna i Tabell 4.1 med ”x” framför pålnumret anger att pålen blivit testad dag 0 (t0 = 0) men 

för att undvika division med 0 (enligt Ekvation 2.13) sätts t0 = 1. Figur 4.1 visar hur A-faktorn 

varierar med pållängden och tenderar att öka med ökad pållängd. 
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Projekt 

1 

         

Påle Mättillfälle 1 Mättillfälle 

2 

Mättillfälle 

1 

Mättillfälle 

2 

Längd Förändring A 

faktor 

(nr) (dygn EOD) (dygn 

EOD) 

 (kN)  (kN) (m) (%) (-) 

1007 4 19 1191 1177 14 -1,2 -0,02 

x1021 1 20 1119 1613 18 44,1 0,34 

1034 4 19 1263 1291 13 2,2 0,03 

2006 4 19 1786 2191 20 22,7 0,34 

2010 4 19 1865 2344 20 25,7 0,38 

2061 1 21 1958 2272 21 16,0 0,12 

2064 1 21 1889 2301 23 21,8 0,16 

x2107 1 20 1354 2497 23 84,4 0,65 

x2111 1 20 1603 2391 21 49,2 0,38 

2137 4 19 1781 2125 21 19,3 0,29 

3025 1 21 1603 2827 25 76,4 0,58 

x3079 1 15 1400 2768 31 97,7 0,83 

x3083 1 15 1567 2991 27 90,9 0,77 

x3138 1 20 888 3105 29 249,7 1,92 

x3140 1 20 1029 2776 28 169,8 1,30 

3149 1 21 1816 2888 28 59,0 0,45 

     Standardavvikelse, A 0,48 

     Medelvärde, A 0,53 

Tabell 4.1. Utvärderade värden från stötvågsmätningarna vid de olika tidpunkterna samt 

beräknad A-faktor för Projekt 1. 

 

 

 
Figur 4.1. Projekt 1, utvärderad bärförmågetillväxtfaktor A som funktion av pålens längd. 
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4.1.2 Projekt 2, Volvo lastvagnar i Umeå 2005 

Totalt utfördes stötvågsmätningar på åtta olika pålar vid två tillfällen. Den första mätningen 

utfördes 0-2 dygn efter avslutad påldrivning (EOD) och den andra mätningen 6-8 dygn EOD, 

se Tabell 4.2. Enligt Tabell 4.2 varierar pållängderna mellan 30 och 36 meter. Utvärderad A 

varierar mellan 0,08 och 1,24 där pållängderna är 32 respektive 36 meter. 

Provtagningar och sonderingar visade på finkorniga siltsediment 5-20 m under markytan med 

underliggande fast morän. Detta överensstämmer med medelvärdet på A (0,52) som också 

tyder på finkornig friktionsjord och/eller att jorden har hög lagringstäthet (Enligt Kapitel 

2.3.1). Standardavvikelsen är hög (0,36) eftersom A-faktorn har stor spridning. Den andra 

stötvågsmätningen utfördes endast efter 6-7 dygn efter installation vilket är relativt tidigt i 

jämförelse med de andra projekten men samtliga pålar har en ökat bärförmågetillväxt. Figur 

4.2 visar hur A varierar med pållängden och tenderar att öka med ökad pållängd. 

 

 

Projekt 

2 

       

Påle Mättillfälle 

1 

Mättillfälle 

2 

Mättillfälle 

1 

Mättillfälle 

2 

Längd Förändring A  

faktor 

(nr) (dygn 

EOD) 

(dygn 

EOD) 

 (kN)  (kN) (m) (%)  (-) 

40 1 6 1426 2093 30 46,8 0,60 

106 1 6 1810 1963 31 8,5 0,11 

409 2 7 1826 2416 33 32,3 0,59 

415 2 8 1720 3006 36 74,8 1,24 

421 1 7 1859 2281 30 22,7 0,27 

451 1 7 1735 2447 34 41,0 0,49 

468 2 8 2110 3053 36 44,7 0,74 

265 2 7 2083 2173 32 4,3 0,08 

     Standardavvikelse, A 0,36 

     Medelvärde, A 0,52 

Tabell 4.2. Utvärderade värden från stötvågsmätningarna vid de olika tidpunkterna samt 

beräknad A-faktor för Projekt 2. 

 

 



                                                                                                                                                            

 

25 

 

 
Figur 4.2. Projekt 2, utvärderad bärförmågetillväxtfaktor A som funktion av pålens längd. 

 

4.1.3 Projekt 3, Volvo lastvagnar i Umeå 2007 

Totalt utfördes stötvågsmätning på fem olika pålar vid två tillfällen. Den första mätningen 

utfördes 1-2 dygn EOD och den andra mätningen 7-15 dygn EOD, se Tabell 4.3. Enligt Tabell 

4.3 varierar pållängderna mellan 28 och 30 meter. Utvärderad A varierar mellan 0,08 och 0,14 

där pållängderna är 28 respektive 30 meter. Eftersom samma geotekniska underlag har 

använts i detta projekt som i Projekt 2 gäller samma förutsättningar.  Provtagningar visade på 

finkorniga siltsediment 5-20 meter under markytan med underliggande fast morän. I detta fall 

överensstämmer inte medelvärdet för A (0,11) med vad provtagningarna i jordprofilen visade 

(enligt Kapitel 2.3.1). Det relativt låga medelvärdet för A tyder på grovkornig friktionsjord 

och/eller att jorden har låg lagringstäthet. Standardavvikelsen är låg (0,02) vilket visar att 

pålarnas bärförmågetillväxt är likvärdiga inom projektet.  

 

 

Projekt 

3 

       

Påle Mättillfälle 

1 

Mättillfälle 

2 

Mättillfälle 

1 

Mättillfälle 

2 

Längd Förändring A  

faktor 

(nr) (dygn 

EOD) 

(dygn 

EOD) 

 (kN)  (kN) (m) (%)  (-) 

112 1 7 1790 1907 30 6,5 0,08 

115 2 8 1551 1657 30 6,8 0,11 

46 1 14 1488 1700 28 14,2 0,12 

48 1 14 1673 1902 28 13,7 0,12 

120 7 15 1431 1496 30 4,5 0,14 

     Standardavvikelse, A 0,11 

     Medelvärde, A 0,02 

Tabell 4.3. Utvärderade värden från stötvågsmätningarna vid de olika tidpunkterna samt 

beräknad A-faktor för Projekt 3. 

-0,5 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

10 15 20 25 30 35 

A 

Längd påle (m) 

A varierar med pålens längd 



 

26 

 

4.1.4 Projekt 4, kvarteret Lampan, Södertälje 2012 

Totalt utfördes stötvågsmätning på 14 olika pålar vid två tillfällen. Den första mätningen 

utfördes 0-2 dygn EOD och den andra mätningen 13 dygn EOD, se Tabell 4.4. Enligt Tabell 

4.4 varierar pållängderna mellan 20 och 30 meter. Utvärderad A varierar mellan -0,09 och 

1,64 vilket är stor spridning. Påle 110 (A=1,64) avviker signifikant mot övriga pålar och 

därför bortses denna i kommande text. Variationen av A är då mellan -0,09 och 0,58 där 

pållängderna är 26 respektive 21 meter.  

Enligt utförda hejarsonderingar har de växellagrade finkorniga sedimenten och friktionsjorden 

mycket låg till mycket hög relativ fasthet. Friktionsjorden bedömdes bestå av grus, sand och 

silt samt påträffande av block. Medelvärdet av A (0,26) tyder på sandig friktionsjord och/eller 

att jorden har låg till medel relativ fasthet vilket överensstämmer bra med de geotekniska 

undersökningarna. Dock sjunker medelvärdet (0,15) om inte påle 110 inkluderas i 

sammanställningen. Eftersom den geotekniska undersökningen gav en stor variation på både 

relativ fasthet och friktionsjordens sammansättning kan inte något specifikt värde på A 

fastställas vilket gör en jämförelse diffus. Standardavvikelsen är hög (0,42) eftersom 

spridningen är stor av A. 

Projekt 1 och Projekt 4 är båda geografiskt belägna i Södertälje. Pållängderna i projekten är 

ungefär lika (13-29 respektive 20-30 m) men friktionsjordens sammansättning skiljer sig 

vilket ger olika förväntningar på A. Enligt Figur 4.1 ökar A med ökad pållängd vilket inte går 

att tyda för Projekt 4 enligt Figur 4.3. Figur 4.3 visar hur A varierar för olika pållängder men 

ingen generell trend går att urskilja. 
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Projekt 

4 

       

Påle Mättillfälle 

1 

Mättillfälle 

2 

Mättillfälle 

1 

Mättillfälle 

2 

Längd Förändrin

g 

A  

faktor 

(nr) (dygn 

EOD) 

(dygn 

EOD) 

 (kN)  (kN) (m) (%)  (-) 

        

35 1 13 1896 2068 30 9,1 0,08 

96 1 13 2076 2007 24 -3,3 -0,03 

97 1 13 1910 2289 20 19,8 0,18 

148 1 13 1815 2578 22 42,0 0,38 

156 1 13 1674 1972 25 17,8 0,16 

225 1 13 1714 1912 26 11,6 0,10 

37 1 13 627 853 20 36,0 0,32 

158 2 13 736 753 20 2,3 0,03 

191 2 13 474 698 21 47,3 0,58 

266 1 13 704 751 24 6,7 0,06 

110 1 13 383 1083 25 182,8 1,64 

159 2 13 533 492 26 -7,7 -0,09 

x224 1 13 443 489 29 10,4 0,09 

x310 1 13 938 1063 28 13,3 0,12 

     Medelvärde, A  0,26 

     Standardavvikelse, A  0,42 

     Korr. Medelvärde, A  0,15 

     Korr 

Standardavvikelse, A 

 0,18 

Tabell 4.4. Utvärderade värden från stötvågsmätningarna vid de olika tidpunkterna samt 

beräknad A-faktor för Projekt 4. 

 

 

 
Figur 4.3. Projekt 4, utvärderad bärförmågetillväxtfaktor A som funktion av pålens längd. 
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4.1.5 Projekt 5, NL 52, Stockholm 2012 

Totalt utfördes stötvågsmätning på 10 olika pålar vid två tillfällen. Den första mätningen 

utfördes ett dygn EOD och den andra mätningen 13, 16 eller 33 dygn EOD, se Tabell 4.5. 

Enligt Tabell 4.5 varierar pållängderna 10 och 15 meter. Utvärderad A varierar mellan 0,0 och 

0,16 där pållängderna är 10 respektive 15 meter.  Pållängderna i detta projekt är korta i 

jämförelse med de andra projektens pållängder och dessutom är de första 5-7 metrarna i 

jordprofilen lera. Dessa egenskaper gör inte Projekt 5 rättvist jämförbara med de andra. 

Enligt de geotekniska undersökningarna består friktionsjorden av grusig sand med hög relativ 

fasthet. Medelvärdet för A (0,09) tyder på låg lagringstäthet och/eller grovkornig friktionsjord. 

Enligt Tabell 2.3 kan grusig sand anta en A-faktor på 0,2 vilket är i samma storleksordning 

som de beräknade (påle 1). 

 

 

Projekt  

5 

       

Påle Mättillfälle 

1 

Mättillfälle 

2 

Mättillfälle 

1 

Mättillfälle 

2 

Längd Förändring A  

faktor 

(nr) (dygn 

EOD) 

(dygn 

EOD) 

 (kN)  (kN) (m) (%)  (-) 

         

2 1 16 1750 1934 15 10,5 0,09 

3 1 16 1680 1937 15 15,3 0,13 

8 1 16 1676 1909 15 13,9 0,12 

11 1 13 1910 1954 15 2,3 0,02 

1 1 13 1464 1733 15 18,4 0,16 

5 1 13 1650 1667 15 1,0 0,01 

4811 1 33 2165 2572 11 18,8 0,12 

4816 1 33 1938 2135 11 10,2 0,07 

4909 1 33 1813 2135 10 17,8 0,12 

4910 1 33 1875 1875 10 0,0 0,00 

     Medelvärde, A 0,09 

     Standardavvikelse, A 0,054 

Tabell 4.5. Utvärderade värden från stötvågsmätningarna vid de olika tidpunkterna samt 

beräknad A-faktor för Projekt 5. 

4.1.6 Sammanslaget resultat för alla provpålar 

Enligt Figur 4.4 ökar den utvärderade tillväxtfaktorn A med ökad pållängd. Ekvationen i 

figuren anger det linjära sambandet för A-faktorn beroende av pålens längd. De olika 

projekten går att urskilja i figuren. Korrelationskoefficienten (r) är 0,40 vilket visar på en 

måttlig korrelation. Figur 4.5 sammanställer samtliga pålars bärförmågetillväxt som funktion 

av tiden (liknande Figur 1.1). Projekten är skilda åt och de flesta pålarna har en A-faktor 

mellan 0,1 och 0,9. 
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Figur 4.4. Samtliga fem projekt, utvärderad bärförmågetillväxtfaktor A som funktion av 

pålens längd. 

 

 

 
Figur 4.5. Sammanställning över samtliga pålars bärförmågetillväxt. 
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4.2 ICP-metoden 

Dimensionering av fem pålar har utförts enligt ICP-metoden och jämförts med data från 

stötvågsmätningarna i Projekt 1. Tabell 4.1 visar de indata som använts för att kunna räkna 

enligt metoden (se Kapitel 2.1.3.3).   Tabell 4.2 visar uppmätt data från stötvågsmätningarna 

och antal dygn efter installation mätningarna utförts. Då ICP-metoden resulterar ett 10-

dygnsvärde av bärförmågan har de uppmätta värdena reducerats (Q10) enligt Ekvation 2.13 (se 

Tabell 4.2).  

De data som kommer från CPT-sonderingen är spetstrycket qc. Sonderingarna har inte utförts 

lika djupt som pållängderna därför har extrapolering till tillräckligt djup gjorts och därefter 

kunde beräkningarna göras. Beräkningar finns i Bilaga A. 

Resultaten för beräknad bärförmåga för respektive påle redovisas i Figur 4.6 där den 

beräknade bärförmågan är lägre än den uppmätta i fyra av fem pålar. I tre av fem pålar skiljer 

det endast -2-11 % mellan uppmätta och beräknade värden och i snitt är differensen 13 % 

lägre än den uppmätta bärförmågan. Bärförmågan Q10 visar ett reducerat värde på de 

uppmätta bärförmågorna vid andra mätningen eftersom de representerar bärförmågor senare i 

tiden (se Tabell 4.1). 

 

 

B 0,27 mm Bredd på påle 

DCPT 36 mm Diameter på CPT-spetsen 

As 0,0729 m
2
 Pålens spetsarea 

     30 ° Friktionsvinkel mellan material och friktionsjord 

    0,03 mm Dilatans på grund av pålens ytråhet 

Pa 100 kPa Atmosfärstrycket 

R 0,1525 m Pålens radie, multipliceras med 2 för diameter 

Om 1,08 m Omkrets mantel, multipliceras med längd för area 

H = 0,0204 - Konstant värde för beräkning av G 

E = 0,00125 - Konstant värde för beräkning av G 

C = 1,216∙10
-6 

- Konstant värde för beräkning av G 

Tabell 4.1. Indata till ICP-metoden.  
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Mätning 1   Mätning 2   Q10 ICP 

Dygn 

(EOD) 

Total 

(kN) 

Mantel 

(kN) 

Spets 

(kN) 

Dygn 

(EOD) 

Total 

(kN) 

Mantel 

(kN) 

Spets 

(kN) 

Total 

(kN) 

Total 

(kN) 

0 1400 1015 385 15 2768 2383 385 2563 2275 

1 1889 1574 315 21 2301 1813 488 2201 1739 

0 1119 838 281 20 1613 1264 349 1499 1363 

0 1029 569 460 20 2776 2316 460 2372 2413 

1 1816 1319 497 21 2888 2392 496 2627 1941 

Tabell 4.2. Utvärderade värden från stötvågsmätningar vid två olika tillfällen samt beräknad 

Q10 och ICP. 

  

 

 
Figur 4.6. Beräknad bärförmåga enligt ICP-metoden i förhållande till den uppmätta 

bärförmågan Q10. 
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5 Diskussion 

Bärförmågetillväxt med tiden 
 

Att kunna förutsäga bärförmågetillväxten med tiden i en typisk svensk friktionsjord var mer 

komplicerat än väntat. Trots avgränsningar visade det sig att bärförmågetillväxten varierade 

mer än först väntat. Påltyp och installationssätt har varit konstanta. Variationerna av 

bärförmågetillväxten beror på en mängd olika parametrar som till exempel jordens egenskaper 

(exempelvis lagringstäthet och kornstorlek), stötvågsmätningarnas utförande och tidpunkter 

för mätningarna samt pålinstallationsordning. Pålens längd visade sig ha inflytande på 

tillväxten men tas inte hänsyn till i Ekvation 2.13 (Skov och Denver 1988).  

 

En orsak till att A varierar i samma område med liknande pålar kan vara på grund av 

installationsordningen av pålarna. Horisontalspänningarna i jorden förändras då en påle slås, 

inte minst för en redan installerad påle då pålar intill installeras. Till exempel blir normalt en 

pålgrupps totala bärförmåga större än summan av de enskilda pålarnas bärförmåga (Axelsson 

och Baker 2007).  

För att kunna undersöka inverkan av installationsordningen behöver stötvågsmätning utföras 

på samtliga pålar i ett projekt samt ha vetskap om installationsordning för pålarna. De 

provpålar jag tagit del av i föreliggande studie utgör endast 5-10 % av det totala antalet pålar 

som ingått i respektive projekt. Jag har tagit del av en pålplan från Projekt 1 där alla pålar i 

projektet är markerade och provpålarna är spridda över området. Då jag inte visste i vilken 

ordning pålarna installerades jämförde jag fem provpålar med flera andra pålar intill med fem 

provpålar som var slagna i utkanter med endast en eller två pålar intill (se Tabell 5.1). I Tabell 

5.1 kan utläsas att en påle med flera intill tenderar att ha ett högre A. Längderna på pålarna 

presenterades också i tabellen för att visa att de två grupperna är jämförbara med varandra. 

Detta visade inte hur installationsordningen var men pålar med flera andra intill har påverkat 

varandra under installationen genom ökning av horisontalspänningar och tenderar att ha högre 

A-faktor. 
 

 Pålnummer A(-) Längd 

(m) 

 Pålnummer A (-) Längd 

(m) 

1-2  

pålar 

intill 

1034 0,03 13 Flera 

pålar 

intill 

1007 -0,02 14 

1021 0,34 18 2010 0,38 20 

2006 0,34 20 2137 0,29 21 

3025 0,58 25 3083 0,77 27 

3049 0,45 28 3079 0,83 31 

Tabell 5.1. Antalet pålar intill betraktad påle har inverkan på A. 

 

 



                                                                                                                                                            

 

33 

 

Pållängderna varierade mellan 10 m och 36 m och en jämförelse har gjorts för att se om 

pållängden hade inverkan på resultatet. Det visade sig att det fanns en trend att ju längre pålen 

är desto större är A-faktorn och därmed är tillväxten högre (Figur 4.6). Då Ekvation 2.13 

enligt Skov och Denver (1988) inte tar hänsyn till pålens längd har jag låtit modifiera 

sambandet vilket gav ytterligare en variabel i ekvationen (L). En jämförelse gjordes mellan 

Ekvation 2.13 och den modifierade för att se om den modifierade stämde bättre mot de 

uppmätta värdena. Ekvations 5.1 är densamma som Ekvation 2.13 med A=0,3:   

 

 
 

  
           

 

  
       5.1 

 

där Q/Q0 är bärförmågetillväxtkvoten mellan tidpunkterna t0 och t och 0,3 är A-faktorn som 

ligger nära det totala medelvärdet som är 0,26 i föreliggande studie. Sambandet gav en 

korrelationskoefficient på 0,22 vilket visar på en låg korrelation. Figur 5.1 visar två olika 

längdspann (10-25 m och 26-36 m) där inget tydligt samband med pålens längd kan ses. 

Efter att ha observerat att ökad längd tenderar till ökad bärförmåga användes det linjära 

sambandet i Figur 4.6 för att teckna en A-faktor som beror av längden. Det modifierade 

sambandet blir enligt Ekvation 5.2: 

 
 

  
                        

 

  
    5.2 

 

där L är längden på pålen. Figur 5.2 visar den utvärderade bärförmågetillväxtkvoten (Q/Q0) 

från CAPWAP-mätningar mot teoretiskt beräknade med hänsyn till pålens längd enligt 

Ekvation 5.2. Det nya sambandet som tar hänsyn till längden gav en korrelationskoefficient på 

0,50, vilket visar på en måttlig korrelation. Pållängder mellan 26-36 meter har i generellt 

högre tillväxt än de pålar som är kortare.  

 

Ekvation 5.2 ger en korrelationskoefficient närmare 1 vilket visar att Ekvation 5.2 stämmer 

bättre med uppmätta värden än Ekvation 5.1 där pållängden inte tas med som en variabel. 

Detta är intressant att undersöka vidare för att kunna förutsäga bärförmågetillväxt som 

stämmer bättre den tillväxt pålar utvecklar. 
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Figur 5.1. Utvärderad bärförmågetillväxtkvot från CAPWAP-mätningar mot teoretiskt 

beräknad bärförmågetillväxtkvot enligt Ekvation 5.1. 

 

 
Figur 5.2. Utvärderad bärförmågetillväxtkvot från CAPWAP-mätningar mot teoretiskt 

beräknad bärförmågetillväxtkvot med hänsyn till pålens längd enligt Ekvation 5.2. 
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Typisk svensk friktionsjord är uppbyggd av olika stora skikt av både grova och fina korn i 

olika lager. Enligt Yang och Liang (2009) kan A antas vara konstant i en homogen jordprofil 

(till exempel sand) och detta gör att A blir svår att förutsäga i svenska förhållanden. 

Jordpartiklarnas storlek kommer spela in för blivande bärförmågetillväxt då teorin kring 

jordåldring visat att det sker mikro- och makrolåsningar mellan partiklarna (Axelsson och 

Baker 2007). Om kornen har många kontaktytor skapar det möjlighet till ett större antal 

bindningar vilket gör friktionsjorden styvare och starkare med tiden. Med vetskap om 

jordpartikelstorlek i projekt kan studier göras för att se hur stor betydelse det har för 

bärförmågetillväxtens utveckling. 

 

I finkorniga friktionsjordar (silt, siltig sand eller fin sand) eller lagrade jordar (blandning av 

silt, fin sand och lera) kan avledningen av porövertrycket som råder efter installation pågå i 

flera timmar, flera dagar eller flera veckor. Om porövertrycket inte hunnit försvinna innan den 

första stötvågsmätningen kan ett lägre uppmätt värde fås den andra mätningen. Detta tolkas 

som förlust i bärförmåga vilket det i verkligheten kanske inte var. Till exempel i Projekt 4 är 

två pålar (224 och 310) slagna samma dag som installationen ägde rum och dessa pålar har en 

A-faktor på 0,09 respektive 0,12. Jordprofilen beskrivs som finkornig sediment med sand, silt 

och lera. Tillväxten är låg samtidigt som jorden är finkornig och den första stötvågsmätningen 

utfördes samma dag som installationen. Dessa två pålar kan vara exempel enligt ovan 

beskrivna problem. 

 

ICP-metoden 
 

Beräkningar utförda med ICP-metoden gav ett resultat nära uppmätta bärförmågorna. Det 

finns en del empiri i metoden, antaganden som görs och mätfel vid stötvågsmätningar.  I 

följande text presenteras möjliga felkällor som går att undvika eller måste tas hänsyn till för 

att kunna använda ICP-metoden. 

 

Då CPT-sonderingarna inte gått lika djupt som pålen slagits utfördes extrapolering av de data 

som fanns att tillgå. Detta är antagna värden men som ökar med djupet enligt den trend 

spetstrycket visar i sonderingsresultaten. De spetstryck som uppskattas kan vara fel åt bägge 

håll och kan inte kontrolleras i efterhand utan att en tillräckligt lång CPT-sondering utförts. 

Utifrån endera CPT-sonderingarna eller hejarsonderingarna har en φ för hela profilen 

utvärderats vilken grundar sig på empiri. Efter att utvärderat   kan δ utvärderas.  

ICP-metoden tar inte hänsyn till någon tillväxt av bärförmågan i pålspetsen (endast tillväxt i 

manteln) vilket kan ses i de ekvationer som används vid beräkningarna (Bilaga A). I två av de 

fem pålarna som är dimensionerade enligt ICP-metoden i denna studie har bärförmågetillväxt 

i spetsen skett (se Tabell 4.2). Att inte ta hänsyn till att någon tillväxt av bärförmågan sker i 

pålspetsen leder till missvisande svar i beräkningarna. Enligt Tabell 4.2 är inte ökningen stor i 

förhållande till hela bärförmågan men den finns. 

De uppmätta värdena på bärförmågan för de studerade pålarna utfördes 15-21 dygn efter 

installation. Då ICP-metoden resulterar i en bärförmåga motsvarande 10 dygn efter 

installation måste de uppmätta värdena reduceras. Denna reducering gjordes genom att 

använda Ekvation 2.13 (Skov och Denver 1988). A-faktorn var känd och t var 10 dygn medan 

Q0 och t0 var samma som tidigare (enligt Tabell 4.1). Ett nytt Q beräknades som då 

motsvarade 10 dygn (Q10). Detta är ett värde framtaget genom empiri men utifrån uppmätt 

data men vad den uppmätta bärförmågan var dag 10 är det ingen som vet.    
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Skillnaderna mellan de uppmätta värdena på bärförmågorna och de beräknade med ICP-

metoden var inte stora (medelvärde 13 %). Om hänsyn till ovan beskrivna felkällor tas blir 

troligen resultatet bättre. För att kunna använda metoden i projektering bör felkällorna 

reduceras så mycket det går. Spetstryckets storlek, som fås fram genom att använda sig av 

spetsmotståndet från CPT-sondering, påverkar både mantelns och spetsens bärförmåga. CPT-

sonderingen måste gå lika djupt som pålens längd för att få ett pålitligt spetstryck. Då kommer 

också jordens friktionsvinkel vara mer korrekt och friktionsvinkeln mellan betong och jord 

likaså. Då det gäller antal sonderingar i området är det inte säkert att det behövs fler, bara de 

är jämnt utspridda över det område projektet sträcker sig och går så djupt det behövs (som vid 

friktionspålning är kring 20-30 m).  

 

Fortsatta studier 

Bärförmågans utveckling i friktionsjord är ett fenomen som det behövs ytterligare förståelse 

för. För att kunna urskilja de parametrar som har stor inverkan måste fälttest med hög 

noggrannhet göras. Den utvärderade jordprofilen utifrån geotekniska undersökningar bör vara 

noggrann utförd. Då blir kornstorleksfördelning, lagringstäthet och friktionsjordens 

skiktstorlekar kända. Först då kan man se hur dessa olika parametrar påverkar den kommande 

bärförmågetillväxten och kanske slutsatser kan dras varför vissa pålar förlorar bärförmåga. 

Stötvågsmätningar bör också utföras vid tidpunkter som gör pålarna jämförbara med varandra. 

 

Hur stor inverkan installationsordningen av pålarna har för bärförmågetillväxtens utveckling 

är också intressant att undersöka. För att kunna dra slutsatser kring detta skulle sondering 

både före och efter pålning vara ett alternativ. Då kan skillnader urskiljas i jordprofilens 

egenskaper som eventuellt kan knytas till bärförmågetillväxt och därmed ge utökad kunskap 

och förståelse för fenomenet.  

 

ICP-metoden tror jag är en gångbar metod men fler försök måste göras. Med ett större antal 

pålar och CPT-sondering som går ner hela pålens längd och ger en bra uppskattning av 

spetstryck och friktionsvinkel i jorden. Det skulle vara intressant att utföra stötvågsmätning 

och sondering 10 dygn efter installation för att få bättre indata till metoden samt kunna se hur 

pass bra ICP-metodens resultat överensstämmer med uppmätta värden. Eftersom endast fem 

pålar inom samma område är undersökta i denna studie behövs ett större underlag för att 

beräkningsmodellen ska kunna användas. Hur stora besparingarna blir av att använda sig av 

ICP-metoden är en viktig fråga som kommer avgöra hur pass intressant modellen blir att 

använda sig av i framtiden. Det krävs inget mer jobb förutom att CPT-sonderingar ska våga 

göras eller investering av kraftigare maskiner och CPT-spetsar ska ske (främst i 

Stockholmsregionen). Bärförmågan har inte ökat i alla pålar enligt de provpålningsresultat 

som tillhandahållits. Osäkerheten ökar därmed då det inte finns någon bra förklaring till detta 

utan mer kunskap krävs om hur utvecklingen av bärförmågetillväxten kommer se ut i enstaka 

påle. 
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6 Slutsatser 

Bärförmågetillväxtfaktorn varierar mycket trots examensarbetets begränsningar av påltyp, 

installationsmetod och provbelastningsmetod. Problemet att kunna förutspå tillväxten kvarstår 

och fler parametrar än ovan nämna måste belysas. 

 

Längden på pålen spelar roll för bärförmågetillväxtens utveckling enligt de presenterade 

resultaten. Därmed måste fler variabler än tid och uppmätt bärförmåga tas med i beräkningar 

för att kunna förutsäga en tillväxt. Ekvation 5.2 där pållängden tas med som variabel visar sig 

stämma bättre med uppmätta värden än Ekvation 2.13 (Skov och Denver 1988) som bara tar 

hänsyn till tid och uppmätt bärförmåga. 

 

De horisontella spänningarna i marken förändras då en påle installeras. En jämförelse gjordes 

av bärförmågetillväxt mellan pålar med flera andra intill med pålar som är slagna i utkanter 

eller hörn av ett område. Bärförmågetillväxten tenderade att vara större för en påle med flera 

pålar intill. 

 

ICP-metoden resulterade värden ca 13 % lägre än uppmätta värden från stötvågsmätning. 

Detta betyder att metoden är kompatibel med betongpålar och kan eventuellt användas för 

framtida påldimensionering för dessa.  Mer studier måste utföras då endast fem pålar varit 

med i denna undersökning.  
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7 Bilaga A 

På följande sidor redovisas beräkningarna enligt ICP-metoden för alla fem pålar. Symbolers 

och förkortningars betydelse finns att se i början av rapporten och tillvägagångssätt för 

beräkningar nedan samt i Kapitel 2.1.3.3.  

 

 



ICP-metoden

ICP-metoden

Mantelmotstånd (10 dygn)

  

Med bärförmågetillväxt (men  = 0 dag 1 efter installation)

qc sonderingsmotståndet CPT G jorden skjuvmodul

Pa atmosfärstrycket 100 kPa

h avstånd mellan spets och aktuell nivå

R pålens radie 

B = 0,27 m H = 0,0204

Rekv = 0,152 m E = 0,00125

C = 0,000001216

h/R > 8

 friktionsvinkeln mellan mantelytan och jorden vid   0,03 betong

kritisk lagring (beror på kornstorleken i jorden och 

mantelytans material)

tabellvärde



ICP-metoden

Spetsmotstånd

eller

Sonderingsmotståndet från CPT har inte 

i något prov varit ända ner till pålens längd (pålspetsen) 

därför har ett spetsmotstånd antagits utifrån befintliga

provtagningar där extrapolering har gjorts

för att uppskatta spetstrycket längre ner



ST1

ST1 Påle 3079

L 30 m

0,27 mm Spetsmotståndet

qc 14405 kPa

DCPT 36 mm behöver vara 34

As 0,0729 m2

δcv 30 grader

H = 0,0204 eller 

E = 0,00125

C = 0,000001216

δh 0,03 mm (betong)

Pa 100 kPa (atmosfärstrycket)

R 152,5 mm

R 0,1525 m 305 mm

Am 1,08 m2 multiplicera med längd

qs = 7725 kPa (kN/m2)

Rs = qs * As 563 kN

ICP-metoden



ST1

ST1 Dag 1 mantel

Benämning djup Tjocklek γ/γ´ σ´v0 qc h G σ´rc fm Rm tot Rtot

(m) (m) (kN/m2) (kPa) (kPa) (m) (Mpa) (kpa) (kPa) (kN) (kN)

Fyll 0 -> 3 3 17/9 25,5 5000 28,5 37,8 16,6 9,6

Gyttjig silt 3 -> 6 3 17/9 60,5 6000 25,5 54,8 23,3 13,5

1061 1624

Siltig gyttja 6 ->8 2 17/9 83 7000 23 64,1 29,5 17,0

friktionsjord 8 -> 30 22 19/11 213 11000 11 102,1 69,2 40,0

på berg

Dag 0 verkligt verkligt

1015 1400 kN

Dag 10 mantel spets Mantelmotståndet

∆σ´rd σ´rf fm Rm Rm tot Rs Rtot fel

(kPa) (kPa) (kPa) (kN) (kN) (kN) (kN) %

14,88 31,51 18,2 58,9

21,54 44,84 25,9 83,9 11

1712 563 2275

25,21 54,66 31,6 68,2

967,2619

40,18 109,43 63,2 1501,1

Dag 15 verkligt verkligt verkligt

2383 385 2768 kN

Totala bärförmågan

"verkligt" Dag 10 från Skov och Denver 2563 kN

ICP-metoden



ST4

ST4 Påle 2064

L 22 m

0,27 mm Spetsmotståndet

qc 14250 kPa behöver vara 38-39

DCPT 36 mm

As 0,0729 m2

δcv 30 grader

H = 0,0204 eller 

E = 0,00125

C = 0,000001216

δh 0,03 mm (betong)

Pa 100 kPa (atmosfärstrycket)

R 152,5 mm

R 0,1525 m 305 mm

Am 1,08 m2 multiplicera med längd

qs = 7641 kPa (kN/m2)

Rs = qs * As 557 kN

ICP-metoden



ST4

ST4 Dag 1 mantel

Benämning djup Tjocklek γ/γ´ σ´v0 qc h G σ´rc fm Rm tot Rtot

(m) (m) (kN/m2) (kPa) (kPa) (m) (Mpa) (kpa) (kPa) (kN) (kN)

Fyll 0 -> 3 3 17/9 25,5 3000 20,5 33,2 11,3

6,5

Gyttjig silt 3 -> 6 3 17/9 60,5 4250 17,5 50,0 19,0

11,0 771 1328

Siltig gyttja 6 ->8 2 17/9 83 5500 15 60,2 27,2

15,7

friktionsjord 8 -> 22 14 19/11 169 10750 7 93,1 78,0

på berg 45,0

Dag 1 verkligt verkligt

1574 1889 kN

Dag 10 mantel spets

∆σ´rd σ´rf fm Rm Rm tot Rs Rtot fel Mantelmotståndet

(kPa) (kPa) (kPa) (kN) (kN) (kN) (kN) %

13,06 24,37 14,1 45,6

19,66 38,70 22,3 72,4

1182 557 1739 21

23,67 50,89 29,4 63,5

739,3587

36,63 114,61 66,2 1000,5

Dag 21 verkligt verkligt verkligt Totala bärförmågan

1813 488 2301 kN

"verkligt" Dag 10 från Skov och Denver 2201 kN

ICP-metoden



ST 6

ST6 Påle 1021

L 16 m

0,27 mm Spetsmotståndet

qc 13000 kPa

DCPT 36 mm

As 0,0729 m2 behöver vara 33

δcv 30 grader

H = 0,0204 eller 

E = 0,00125

C = 0,000001216

δh 0,03 mm (betong)

Pa 100 kPa (atmosfärstrycket)

R 152,5 mm

R 0,1525 m 305 mm

Am 1,08 m2 multiplicera med längd

qs = 6971 kPa (kN/m2)

Rs = qs * As 508 kN

ICP-metoden



ST 6

ST6 Dag 1 mantel

Benämning djup Tjocklek γ/γ´ σ´v0 qc h G σ´rc fm Rm tot Rtot

(m) (m) (kN/m2) (kPa) (kPa) (m) (Mpa) (kpa) (kPa) (kN) (kN)

Fyll 0 -> 3 3 17/9 25,5 5000 14,5 37,8 21,5

12,4

Gyttjig silt 3 -> 6 3 17/9 60,5 5000 11,5 52,2 26,3

15,2 591 1099

Siltig gyttja 6 ->8 2 17/9 83 6000 9 61,6 36,1

20,8

friktionsjord 8 -> 16 8 19/11 136 10500 4 85,3 91,6

på berg 52,9

Dag 0 verkligt verkligt

838 1119 kN

Dag 10 mantel spets Mantelmotståndet

∆σ´rd σ´rf fm Rm Rm tot Rs Rtot fel

(kPa) (kPa) (kPa) (kN) (kN) (kN) (kN) %

14,88 36,38 21,0 68,1

20,55 46,83 27,0 87,6

855 508 1363 9

24,22 60,29 34,8 75,2 579,6275

33,56 125,14 72,3 624,3

Totala bärförmågan

Dag 20 verkligt verkligt verkligt

1264 349 1613 kN

"verkligt" Dag 10 från Skov och Denver 1499 kN

ICP-metoden



ST 7

ST7 Påle 3040 (3140)

L 27 m

0,27 mm Spetsmotståndet

qc 13000 kPa

DCPT 36 mm

As 0,0729 m2

δcv 30 grader behöver vara 33-34

H = 0,0204 eller 

E = 0,00125

C = 0,000001216

δh 0,03 mm (betong)

Pa 100 kPa (atmosfärstrycket)

R 152,5 mm

R 0,1525 m 305 mm

Am 1,08 m2 multiplicera med längd

qs = 6971 kPa (kN/m2)

Rs = qs * As 508 kN

ICP-metoden



ST 7

ST7 Dag 1 mantel

Benämning djup Tjocklek γ/γ´ σ´v0 qc h G σ´rc fm Rm tot Rtot

(m) (m) (kN/m2) (kPa) (kPa) (m) (Mpa) (kpa) (kPa) (kN) (kN)

Fyll 0 -> 3 3 17/9 25,5 5000 25,5 37,8 17,4 10,0

Gyttjig silt 3 -> 6 3 17/9 60,5 5500 22,5 53,5 22,4 12,9

1305 1813

Siltig gyttja 6 ->8 2 17/9 83 8000 20 66,2 35,5 20,5

friktionsjord 8 -> 27 19 19/11 196,5 15200 9,5 107,3 100,1 57,8

på berg

Dag 0 verkligt verkligt

569 1029 kN

Dag 10 mantel spets Mantelmotståndet

∆σ´rd σ´rf fm Rm Rm tot Rs Rtot fel

(kPa) (kPa) (kPa) (kN) (kN) (kN) (kN) %

14,88 32,23 18,6 60,3

21,07 43,47 25,1 81,3

1905 508 2413 -2

26,06 61,56 35,5 76,8

42,22 142,33 82,2 1686,2 1025,854

Dag 20 verkligt verkligt verkligt

2316 460 2776 kN

"verkligt" Dag 10 2372 kN Totala bärförmågan

från Skov och Denver

ICP-metoden



ST 9

ST9 Påle 3049 (3149)

L 27 m Spetsmotståndet

0,27 mm

qc 12920 kPa

DCPT 36 mm

As 0,0729 m2

δcv 30 grader behöver vara 42 eller 

H = 0,0204

E = 0,00125

C = 0,000001216 305 mm

δh 0,03 mm (betong)

Pa 100 kPa (atmosfärstrycket) qs = 6928 kPa (kN/m2)

R 152,5 mm

R 0,1525 m Rs = qs * As 505 kN

Am 1,08 m2 multiplicera med längd

ICP-metoden



ST 9

ST9 Dag 1 mantel

Benämning djup Tjocklek γ/γ´ σ´v0 qc h G σ´rc fm Rm tot Rtot

(m) (m) (kN/m2) (kPa) (kPa) (m) (Mpa) (kpa) (kPa) (kN) (kN)

Fyll 0 -> 3 3 17/9 25,5 5000 25,5 37,8 17,4 10,0

Gyttjig silt 3 -> 6 3 17/9 60,5 5500 22,5 53,5 22,4 12,9 888 1393

Siltig gyttja 6 ->8 2 17/9 83 6000 20 61,6 26,6 15,4

friktionsjord 8 -> 27 19 19/11 196,5 10000 9,5 96,7 65,9 38,0

på berg

Dag 0 verkligt verkligt

Spetstryck lågt? 1319 1816 kN

Mantelmotståndet

Dag 10 mantel spets

∆σ´rd σ´rf fm Rm Rm tot Rs Rtot fel

(kPa) (kPa) (kPa) (kN) (kN) (kN) (kN) %

14,88 32,23 18,6 60,3

21,07 43,47 25,1 81,3 825,3561

1436 505 1941 26

24,22 50,85 29,4 63,4

Totala bärförmågan

38,06 103,92 60,0 1231,2

Dag 21 verkligt verkligt verkligt

2392 496 2888 kN

"verkligt" Dag 10 från Skov och Denver 2627 kN

ICP-metoden
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