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Föreliggande rapport avser en tredje etapp av ett 

forskningsprojekt som utförts vid statens geotekniska 

institut(SGI) och som gäller påhängskrafter på långa 

betongpålar i lera till följd av negativ mantelfrik

tion. Undersökningen, som påbörjades 1968 med medel 

från bl a statens råd för byggnadsforskning,har omfat

tat följande tre etapper: 

Etapp I Negativ mantelfriktion till följd av pål

slagning och efterföljande rekensolide

ring i leran. 

Etapp II Inverkan på negativa mantelfriktionen 

påförd belastning på pålarna. 

av 

Etapp III Negativ mantelfriktion till följd av en 

fyllning på markytan runt pålarna,vilken 

orsakar sättning i leran. 

De första två etapperna utfördes i samarbete med Axel 

Jonsson-institutet för industriell forskning och 

dess handläggare ingenjör T Haagen. Vid SGI har pro

jektet tidigare handlagts av tekn lic B H Fellenius. 

Den tredje etappen, som påbörjades 1973, har utförts 

av SGI med Lars Bjerin som handläggare. 

Forskningsprojektets e t app III har under hand disku

terats inom IVA:s Pålkornrnission, negativ mantelfrik

tionsgruppen: professor B Broms, KTH, civ ing U Berg

dahl, SGI och tekn lic B H Fellenius. 

Institutet framför ett tack till de personer utanför 

SGI som medverkat i projektet. 

Linköping i april 1977. 

STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT 
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NEGATIVE SKIN FRICTION ON LONG PRECAST PILES DRIVEN 

IN CLAY 

Results of a full- seale investigation on instrumented 

piles. 

SUMMARY 

Background 

In areas with thick clay sediments, buildings are 

usually founded on piles which are driven trough the 

clay to granular soil or bedrock. Considerable excess 

loads, downdrag forces, can be obtained in the piles 

due to negative skin friction when the soil surrounding 

the piles settles in relation to the pile. The settle

ment can for example be eaused by groundwater lowering 

or by a fill on the ground surface. 

The aim of the investigation is to study the downdrag 

forces on two single piles and relate the forces to 

the soil characteristics and the soil movements . 

Description of the investigation 

The investigation consists of measurements in two 

vertical preeast concrete piles 10 m apart from each 

other. They have been driven trough a 40 m medium 

stiff clay and further down to about 15 m depth into 

the underlying non-cohesive soil . The clay is approxi

mately normally consolidated. The piles are of the 

type Herkules H 800 (hexagonal crossection and area 

800 cm 2 ). 

At certain levels the piles are equipped with instru

ments by which axial forces and bending moments in the 

piles and the total compression of the piles were 

measured . Instruments measuring pore pressures and 

soil movements at different depths under the ground 

surface are placed in the clay surrounding the piles . 
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The investigationwas divided into three phases: 


In phase I, the influence of the p i le driving on the 


soil with respect to pore water pressure and soil 


rnovernents was studied. Axial pile forces and bending 


moments in the piles were rneasured. 


In phase II, a static load was placedon the pile head 


in two steps. In the first step the load was 440 kN 


and in the seeond step the load was increased to 800 


kN per pile. The influence of the loading on the pile 


forces and moments was studied. 


In phase III, a 1.7 m high surcharge wasplacedon the 


ground around the test piles (within a circle with a 


radius of about 20 m). In this phase rneasurernents of 


settlements in the soil, pile forces and bending 


moments were carried out during a period of 2 years. 


Phase I started in June 1968, phase II in November 


1969 and phase III in September 1973. 


Results and conclusions 


The following conclusions can be drawn from the in


vestigation at Bäckebol: 


ouring pile driving a pore water overpressure is 

generated in the soil nearest to the pile. The equali 

zation of this and in connection with obtain~d re

consolidation and settlement in the soil around the 

pile, downdrag forces are obtained in the pile 

(Phase I) . At the end of phase I the maximum down

drag force, rneasured at the bottorn of the clay 

stratum was 5 50 kN. 

- In this case a load on the pile head results ternpo

rarily in a nearly complete reduction of the arised 

downdrag forc e s (Phase II). 
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- However, further settlements in the soil result in 

increased downdrag forces (Phase II-III). As regards 

lang piles the downdrag forces can reach such a size 

that the hearing capacity of the piles concerning 

useful load is reduced . At Bäckebol the total load 

on the pile has eaused a rnovernent of the pile point . 

Up to the end of phase III a maximum downdrag force 

in the piles of about 800 kN was rneasured. 

- To obtain maximum negative skin frietian between 

pile and soil the soil ' s settlement has to be at 

least 2-4 mm larger than that of the pile. Also a 

minor relative displacement between pile and soil 

results in a certain negative s~~n friction. 

Concerning lang end- hearing piles and floating piles 

the pile rnovernent eaused by the pile ' s cornpression 

and a possible rnovernent of the pile point reduces 

the size of the negative skin frietian especially 

in the part of the soil where the settlement rnave

ments in the soil are moderate (less than 1-3 cm). 

- Maximum negative skin frietian can be calculated 

from the soil ' s o r iginal shearing resistance before 

the pile driving deterrnined at the same deformation 

rate as the expected rate of settlement. The shear 

strength rneasured in this way ought to be increased 

considering a possible rernoulding-gain in the soi l 

due to the consolidatian of the soil from the leading, 

according to the following formula: 

T 

T + ~ • 6ov • tan~ · 
m Tfu 

where 

negati ve s kin friction, kPa 

maxi mum shear stress obtained in the soil 

with a deformation rate equal to the rate of 

settlement , kPa 
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Tfu the soil's shear strength settled with 

standard vane shear test, kPa 

6ov vertical excess stress due to loading, kPa 

~ · effective angle of internal friction, degrees 

As the value of Tm is difficult to determine it is 

suggested that the value of 'm approxiamtely can be 

set equal to the residual strength of the soil measured 

for example by standard vane shear test. This residual 

value is probably samewhat smaller than the maximum 

shear stress (Tm) which is obtained at tests with slow 

deformation rate (Torstensson, 1973). 

At Bäckebol the negative skin frietian (T ) , in the neg 
upper part of the pile, is estimated to be 0.7 • 'tu• 

When the vertieal stress incrementin the soil is esti 

mated to be comparatively large (50-100 %) campared 

with the original effeetive overburden pressure, it is 

suggested,as an alternative,that the skin frietian 

is related to final effective overburden pressure, 

according to 

T 	 = eonstant · ai neg 

where 

a \ = 	 final effective overburden pressure after full 

eonsolidation . 

At Bäckebol the eonstant is supposed to be within the 

interva l 0.20 to 0.25. From other investigations in 

Norway a nd Canada the values of the eonstant from 

0 . 18-0.33 have been reported. 

Since the soil movements as well as the forees in the 

p iles still increase , the above mentioned conclusions 

about maximum negative skin friction are only prelimi

nary . Purther studies may show if the above presented 

ealculating methods can be used in general . 
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PÄHÄNGSKRAFTER PÅ LÄNGA BETONGPÄLAR 


Resultat av ett fullskaleförsök med instrumenterade 


betongpålar 


SAMMANFATTNI NG 


Bakgrund 


Inom områden med mäktiga lersediment grundläggs bygg


nader vanligen på pålar, vilka slås genom leran till 


underliggande friktionsjord eller berg. Pålarna be


lastas i första hand av lasten från byggnaden, men 


avsevärda tillskottslaster kan även uppstå i pålarna 


i form av påhängskrafter till följ d av negativ mantel


friktion mot pålarna. Dessa krafter erhålls om jorden, 


som omger pålen, sätter sig i förhållande till pålen. 


sättningen kan vara orsakad t ex av en grundvatten


sänkning eller av en fyllning, som lagts ut på mark


ytan intill pålarna. 


Syftet med den utförda undersökningen har varit att 


med e tt fältförsök i full skala studera storleken av 


de mot enskilda pålar verkande påhängskrafterna och 


om möjligt relatera dessa till jordens egenskaper och 


sättningsrörelse. 


Beskrivning av försöket 


Försöket omfattar två vertikala betongpålar vilka ned


slagits genom 40 m halvfast till fast, i huvudsak nor


malkonsoliderad,lera till ca 15m djup i underliggande 


friktionsjord. Pålarna, som står 10 m från varandra, 


är av typ Herkules 800 med sexkantigt tvärsnitt och 


arean 800 cm 2 
• De är dimensionerade för en last av 


800 kN. 


Pålarna är på olika nivåer försedda med instrument för 


registrering av axiell kraft och böjande moment samt 


pålens totala sammantryckning. I l eran intill pålarna 


finns instrument för mätning av portryck och jordrö


relser på olika djup under markytan. 




12 

I 

Försöket delades upp i tre etapper : 

I etapp I studerades pålslagningens inverkan på jor

den runt pålarna med avseende på porvattentryck och 

jordrörelser. Efter slagningen mättes dessutom bl a 

pålkrafter och böjande moment i pålarna. 

I etapp II påfördes l ast på pålhuvudena i två steg. 

det första steget belastades pålarna med 440 kN. I det 

andra steget ökades lasten till totalt 800 kN per påle. 

I etapp III utlades en 1,7 m hög fyllning runt prov

pålarna inom en cirkel med ca 20 m radie. Före upp

fyllningen kompletterades instrumenteringen för att 

följa markytans sättni ng. I denna etapp studerades den 

av fyllningen orsakade sättningen i jorden och härav 

uppkommande påhängskrafter i pålarna. Mätningar har 

utförts under en period av 2 år efter utläggning av 

fyllningen. 

Etapp I påbörjades i juni 1968 , etapp II i november 

1969 och etapp III i september 1973. 

Föreliggande rapport avser den tredje etappen av för

söket och redovisar mätvärden t o m september 1975 . 

För att underlätta l äsningen redogörs kortfattat även 

för resultat som erhållits under tidigare etapper. En 

mer fullständig redogörelse för etapp I och del av 

etapp II har lämnats av Fellenius, 1971. 

Resultat och slutsatser 

Av försöket v i d Bäckebol kan följande preliminära slut

satser dras: 

- Vid pålslagning erhålls ett porvattenövertryck i 

jorden närmast pålen. Utjämningen av detta och den 

i samband därmed erhållna hållfasthetsåterväxten och 

sättningen i jorden ger upphov till påhängskr after 

på pålarna (Etapp I). Vid slutet av etapp I var 

maximal påhängskraft, mätt vid lerlagrets underkant , 

ca 550 kN. 
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- Belastning på pålhuvudena medför temporärt en re

duktion av uppkomna påhängskrafter (Etapp II). 

- Fortsatta sättningar i jorden medför åter ökade på

hängskrafter ( Etapp II-III). För långa pålar kan 

påhängskrafterna nå sådan storlek att pålens bärför

måga med avseende på nyttig last reduceras. Vid 

Bäckebol har den sammanlagda belastningen på pålen 

medfört rörelse hos pålspetsen. Hittills har upp

mätts en maximal påhängskraft i pålarna av ca 800 kN . 

För att maximal negativ mantelfriktion på en viss 

nivå skall utbildas mellan påle och jord fordras 

att jordens sättning är minst 2-4 mm större än på

lens. Även mindre relativ förskjutning mellan påle 

och jord ger dock upphov till viss negativ mantel

friktion. 

För långa spetsburna pålar och för mantelburna på

lar måste man vid bedömning av negativa mantelfrik

tionens storlek beakta pålens rörelse till följd av 

pålens sammantryckning eller eventuell rörelse hos 

pålspetsen. Pålens rörelse reducerar storleken av 

den negativa mantelfriktionen. Detta gäller speci

ellt på de jorddjup där sättningsrörelsen är liten 

(mindre än 1-3 cm) . 

- Maximal negativ mantelfriktion kan beräknas med led

ning av jordens ursprungliga skjuvhållfasthet före 

pålslagningen, bestämd vid samma deformationshastig

het som den förväntade sättningens hastighet. Denna 

skjuvhållfasthet bör därefter ökas med hänsyn till 

eventuell hållfasthetstillväxt i jorden på grund av 

jordens konsolidering för den påförda belastningen, 

enligt formeln: 

l + öa · tan~'m v 

där 
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negativ rnantelfriktion , kPa 

maximal erh ållen skjuvspänning i jorden vid 

hållfasthe t sbestämning med en deformationshas

tighet lika med sättningens hastighet, kPa 

Tfu jordens skjuvhållfasthet bestämd med 

vingborrför sök, kPa 

standard

6av vertikal tillskottsspänning 

ning, kPa 

av påförd belast

~ · effektiv friktionsvinkel i jorden , grader 

Eftersom Trn är svår att bestämrna föreslås att värdet 

på T approximativt sätts lika med jordens residual
m 

hållfasthet bestämd exempelvis ur standardvingborr

försök . Detta residualvärde är dock troligen något 

lägre än den maximala skjuvspänning ( Trn) som erhålls 

vid försök med långsam deformationshastighet (Torstens

son, 1973). 

Vid Bäckebol bedörns negativa mantelfriktionen (Tneg) 

för den översta påldelen kornrna att uppgå till 0,7 Tfu · 

Alternativt kan, då vertikalspänningsökningen i jor

den bedöms bli förhållandevis stor (50-100%) i för

hållande till det ursprungligen rådande effektiva 

överlagringstrycket mantelfriktionen i stället sättas 

i relation till slutligt effektivt överlagringstryck 

enligt 

konstant · al 

där 

a~ 	 slutligt effektivt överlagringstryck efter full 

konsolidering 

Vid Bäckebol kan konstanten antas ligga inom inter

vallet 0,20 till 0,25. Från försök utförda i Norge och 

Kanada, har värden på konstanten rapporterats ligga 

mellan 0,18 och 0,33. 
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BETECKNI NGAR 

A s p 
pälspetsens tvärsn i ttsyta, m2 

kohesion me l lan påle och jord , kPa 

h pälspetsens djup under markytan, m 

K jordtryckskoeffici ent 

jordtryckskoefficient för vilajordtryck 

jordtryckskoefficient för aktivtjordtryck 

jordtryckskoeffici e n t för pass i vtjordtryck 

friktionskoefficient mellan påle och jord 

bärighetsfaktor 

kraft vid pålspets , kN 

tid, minuter 

u konsolideringsgrad , % 

konflytgräns , % 

y' jordens effektiva tunghet, kN/m 3 

relativ förskjutning mellan påle och jord 

orsakande negativ mantelfriktion (T )neg 

relativ förskjutning mellan påle och jord 

orsakande posi t iv mantelfriktion (T )
p os 

E 
2 

kompressionsindex , % 

o~ vertikal effektivspänning, kPa 

~ov vertikal tillskottsspänning av påförd 

belastning 

o ' o rådande effektivt ö verlagringstryck i jorden, 

kPa 

o~ effektivt förkonsol i deringstryck 

o~ effektivt överlagringstryck i jorden efter 

full konsolidering för påförd belastning , kPa 

Tfu jordens odränerade skjuvhål l fasthet bestämd 

med vingborr eller genom konprovning enligt 

standardiserat förfarande , kPa 
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Tro 	 maximal erhållen skjuvspänning vid hållfast

hetsbestämning med långsam deformationshastig

het 

skjuvspänning mellan påle och jord till följd 

av jordens upphängning mot pålen , kPa 

T skjuvspänning mel lan på l e och jord till följdp os 
av pålens upphängning mot jorden , kPa 

~ · effektiv friktionsvinkel, grader 

~ a friktionsvinkel mellan påle och jord, grader 

I denna rapport förutsätts att 10 kN l Mp 
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l INLEDNING 

1.1 Problemställning 

Byggnadsverk inom områden med mäktiga lersediment 

grundläggs vanligen på pålar vilka ofta slås genom 

den lösa leran till underliggande friktionsjord eller 

berg. Pålarna belastas i första hand av lasten från 

byggnadsverket. Avsevärda tillskottskrafter kan 

emellertid uppstå i pålarna till följd av påhängs

krafter orsakade av negativ mantelfriktion mot pålar

na. Påhängskrafterna uppstår då den omgivande jorden 

sätter sig i förhållande till pålen. sättningen kan 

orsakas av grundvattensänkning, av fyllning som ut

lagts på markytan intill pålarna eller av last från 

byggnaden själv (golvlast). Men även den sättning, 

som uppstår intill pålen till följd av rekensolide

ring av den vid pälslagningen störda leran har visat 

sig kunna ge betydande påhängskrafter. Inverkan av de 

uppträdande påhängskrafterna negligeras ofta på grund 

av bristande kännedom om påhängskrafternas storlek. 

1.2 Beräkningsmetoder 

Ett flertal teorier har uppställts för beräkningar av 

påhängskrafternas storlek mot en enskild påle i jord. 

De flesta teorierna baseras på Mohr-Coulombs brott

kriterium, som kan uttryckas enligt den allmänna 

formeln (l). 

c + Ka' tan ~ (l)'neg a v a 

d v s mantelfriktionen är en funktion dels av kohe

sionen mellan påle och jord, dels av det mot pålens 

mantelyta verkande horisontaltrycket. 

skillnaderna mellan teorierna ligger huvudsakligen i 

bestämningen av de ingående parametrarna. Exempe l på 

uppställda förslag med denna utgångspunkt framgår av 

TABELL l. 
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TABELL 1. Förslag till beräkningar av negativa mantelfriktionen (Tneg) · 

Författare Ar Förslag 

Terzaghi, P e ck 1948 0 2Tneg2Tfu 

Moore 	 1949 (TIT fu + a;)tan q,
Tneg a 

x)
Zeevaert 	 1959 K t an q, . a'Tneg o a v 

XX)
Buisson, Ahu, Habib 1960 T neg Tfu 

Weele 1964 cTneg a 

Johannessen, Bjerrum 1965 0,2 . a'Tneg v 

Bowles 19 68 K <K<K 
a- - p 

Endo et.al. 1969 T Tfu 

Bozozuk 1972 T M . K . a' . tan4l' 

neg 

neg o v 

x) a; reduceras med hänsyn till minskat överlagringstryck 

p g a upphängning 

xx) 
bestäms ur enaxligt tryckförsök 

TABELL 2. Rapporterade värden på den 	negativa mantelfriktionen, 'neg' 

Författare Ar 	 Värde på T n eg 

Weele 1964 	 övre sandlager 30 kPa 

lera 15 kPa 

undre sandlager 200 kPa 

Johannessen, Bjerrum 1965 	 (0,18-0,20) . o ' v 

Bjerrum, Johannessen, 

Eide 1969 (0,18-0,26) • a; 
Endo m. fl. 1969 	 'fu (ur enaxligt tryckförsök) 

Bozozuk 1970 	 0,33 • o ' efter full konsoli 
v 

de ring 

(0,08-0,10) • a; vid 10% 

konsolideringsgrad 

Bo z o zuk 1972 	 fyllning 37,6-83,4 kPa 

silt och l e ra 5,9-35,6 kPa 

Teckenförklaring se BETECKNINGAR sid 15, 16. 
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Även andra teorier förekommer baserade t ex på konso

lideringsförloppet (Johnson och Kavanagh 1968), på 

påförd belastning (de Beer 1966) och på teoretiskt 

analytiska uttryck för bestämning av ett övre gräns 

värde för negativa mantelfriktionen (Tneg) 

(Brinch Hansen 1968) . 

Från tidigare utförda fullskaliga fältförsök har bl a 

värden på negativa mantelfriktionen (T ) rapporteneg 

rats enligt TABELL 2. 


Enligt de norska anvisningarna "Veiledning ved pele

fundamentering " (1973) bör påhängskraften beräknas ur 

sambandet T = (0,15 a 0,22) · o ' varvid o ' bör motneg v v 
svara effektiva vertikaltrycket vid full konsolidering 

för aktuella förhållanden, fyllning , grundvattensänk

ning etc . Härvid antas påhängskrafterna verka utmed 

den del av pålen där jorden sätter sig minst 5 mm mer 

än pålen. 

1.3 Undersökningens syfte 

Huvudsyftet med den utförda undersökningen har varit 

att med ett fältförsök i full skal a bestämrna storleken 

av de på enskilda pålar verkande påhängskrafterna och 

om möjligt relatera dessa till jordens egenskaper , 

jordtrycksförhållanden och jordrörelser . 

1.4 Undersökningens uppläggning 

Fältförsöket omfattar två instrumenterade betoDgpålar, 

vilka nedslagits genom ca 40 m lera till ca 15 m djup 

i underliggande lager av silt och sand . 

Pålarna är försedda med instrument för mätning av pål 

deformation , axiel l pålkraft och böjande moment. I le

ran intill pålarna finns instrument för mätning av 

porvattentryck och jordrörelser . 
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Försöket är uppdelat i tre etapper. 

I etapp I, som utfördes under perioden juni 1968 till 

november 1969, studerades effekten av pälslagning och 

den därpå följande rekensolideringen av leran. 

I etapp II, som påbörjades i november 1969, studerades 

effekten av nyttig last på pålarna. Lasten påfördes i 

två steg och effekten av vardera lastökningen studera

des. 

I etapp III, studerades inverkan av en fyllning som ut

lagts på markytan runt provpålarna och orsakade sätt

ningar i jorden och därav påhängskrafter på pålarna. 

Etapp III avsågs ursprungligen bli påbörjad i augusti 

1971. De stora kostnaderna för den planerade uppfyll

naden och därav förorsakad brist på forskningsmedel 

medförde, att projektet försenades och etapp III på

börjades först i september 1973. 

I denna rapport behandlas i första hand resultat från 

etapp III, som avser mätningar under ca 2 års tid efter 

uppfyllningen på markytan runt pålarna. Inledningsvis 

redogörs dock kortfattat för resultat som erhölls un

der försöksetapp I och II. Resultaten från etapp I och 

del av etapp II har tidigare publicerats (Fellenius, 

1971 och 1972). 
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2 FÖRSÖKSPLATS. JORDFÖRHÅLLANDEN 

Försöksplatsen är belägen vid Bäckebol ca 20 km nord

ost om Göteborg. Pålarna är där slagna ca 50 m från 

Göta älvs västra strand. 

Jorden utgörs ned till ca 40 m djup av lera, som mot 

djupet successivt övergår i silt och sand. Leran har 

i ytan en ca l m tjock fast torrskorpa. Ned till 8 a 
9 m djup är leran grå och något mjälig. Från ca 9 m 

djup övergår leran i en svart sulfidhaltig lera. 

Grundvattenytan är belägen på 0,5-l m djup under 

markytan. 

Resultaten av den laboratorieundersökning som utför

des under etapp I på jordprover upptagna med standard

kolvprovtagare framgår av FIG l, tidigare redovisad 

av Fellenius (1971). I FIG 2 har den i jorden före 

nedslagningen av provpålarna rådande effektiva verti

kalspänningen, a~, redovisats som funktion av djupet. 

I figuren har också markerats resultat från bestäm

ningar av jordens förkonsolideringstryck, a '. Dessa 
o 

har erhållits dels genom ödemeterförsök utförda på de 

ovannämnda jordproverna, dels från ödemeterförsök re

dovisade av Torstensson (1973) på jordprover upptagna 

i samma område ca 100 m från försöksplatsen. Dessutom 

har förkonsolideringstrycket beräknats ur formeln (2) 

som angivits av Hansbo (1957). 

(2) 

a' c jordens förkonsolideringstryck 

'tu jordens odränerade skjuvhållfasthet 

wL jordens konflytgräns 

Av FIG 2 framgår att leran är något överkonsoliderad 

ned till ca 7 m djup och därunder i huvudsak normal 

konsoliderad . Lerans kompressionsindex (E 2 ) vid be

lastningar över förkonsolideringstrycket är ned till 
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ca 30 m djup under markytan 10-15% och därunder ca 8%. 

Som jämförelse har i FIG 2 även angetts beräknad slut

lig effektiv vertikalspänning, a; , under fyllningens 

mitt efter fullständig konsolidering för den i etapp 

III på markytan påförda belastningen, bestående av en 

1,7 m tjock fyllning. 

3 FÖRSÖKSETAPP I OCH II 

I detta avsnitt redogörs kortfattat för försöksutrust

ning och resultat från etapp I och II av fullskaleför

söket. För en mer~ fullständig redovisning hänvisas 

till tidigare rapporter av Fellenius, 1971 och 1972, 

avseende etapp I och början av etapp II. 

3.1 Provpålar och mätanordningar 

3.11 Provpålar och mätanordningar i dessa 

Mätningar utförs på två vertikala provpålar (PI och 

PII) , slagna med ett inbördes avstånd av 10 m (FIG 3) . 

Pålarna är av typ Herkules 800, som har ett sexkan

tigt tvärsnitt med arean 800 cm 2 och omkretsen 1,05 m. 

Pålarna är försedda med bergsko och inspektionsrör 

( ~ 42 mm) samt skarvade med momentstyva skarvar. 

För bestämning av axiella krafter och böjande moment 

i provpålarna har pålkraftmätare placerats mellan pål

elementen. Mätarna är 0,4 m långa och har samma tvär

snitt och skarvutrustning som övriga pålelement. Pål

kraftmätarna har ett avsett mätområde för axiell be

lastning mellan 0 - 1500 kN men kan belastas upp till 

4000 kN utan att skadas. Noggrannheten hos mätarna ~r 

enligt Fellenius och Haagen (1970) 2% av maxvärdet i 

det avsedda mätområdet vid korttidsmätning. Då det av

sedda mätområdet överskrids ökar mätfelet successivt 

till ca 10% vid 4000 kN. Enligt Fellenius och Haagen 

(1970) har mätarna vidare en nollpunktsförskjutning 



23 

som bestämts till 0,5 a 0,8% per år av maxvärdet i 

det avsedda mätområdet. En nollpunktsförskjutning av 

denna storleksordning innebär att mätfelet blir större 

än ca 2% då mätperioden är längre än 2 a 3 år . Noll

punktsförskjutningen medför att de registrerade pål

krafterna är större än de i verkligheten rådande. 

Före nedslagningen av provpålarna slogs en standard

påle utan pålkraftmätare för att klarlägga pälslag

ningsförhållandena på platsen (FIG 3) . 

Provpåle PI består av fem pålelement och är försedd 

med tre pålkraftmätare (Ml-M3) (FIG 4) och provpåle 

PII av sex pålelement och fyra pålkraftmätare (M4-M7) 

Provpåle PI är slagen till 53,2 m djup. Kvarstående 

sjunkningen för sista slaget vid 0,60 m fallhöjd upp

mättes till 1,5 mm . För provpåle PII är motsvarande 

värden 55,1 m respektive 0,1 mm (fallhöjd 0,5 m). Pål

slagningsmotståndet genom friktionsjorden under 40 m 

djup anger att pålarna fungerar som kombinerade stöd

och friktionspålar. 

Tillämpas friktionspålformeln i Svensk Byggnorm Supp

lement SBN-S23-6471 för de angivna värdena, erhålls 

brottlasten 1357 kN och 1322 kN för påle PI respekti

ve PII. Beräkningsmässigt har alltså pålarna i stort 

sett samma bärförmåga, trots skillnaden i sjunkning 

för sista hejarslaget. Skälet härtill är att den upp

mätta fjädringen, som var lika för de två pålarna , i 

friktionspålformeln har större inverkan på beräknad 

brottlast än pålsjunkningen. 

Vid utförd inklinometermätning i provpålarna befanns 

dessa vara något krokiga, vilket troligen ä r en effekt 

av det ökade antalet pålskarvar som erhölls genom in

placering av pålkraftmätarna . Påle PII är något kro

kigare än påle PI. 

pålarnas inspektionsrör nedfördes mätstänger för I 
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att mäta pålens deformation på olika pålavsnitt 

(Broms och Hellman, 1968). Efter kort tid kunde emel

lertid konstateras att vissa av de erhållna mätvärdena 

var missvisande , till följd bl a av för stor friktion 

mellan mätstängerna på grund av rostangrepp på dessa. 

3.12 Mätanordningar i jorden 

De olika mätinstrumentens placering i plan och profil 

framgår av FIG 3 och 4. 

De t vå provpålarna placerades som nämnts med ett in

bördes avstånd av 10 m. Intill vardera provpålen in

stallerades tre portrycksmätare typ SGI (Kallstenius 

och Wallgren, 1956) för registrering av portryckets 

variationer på 9,0 , 23,3 och 30,5 m djup under mark

ytan. Dessutom installerades en bälgsättningsmätare 

(Wager, 1973) med vilken jordens vertikalrörelse kan 

mätas på olika djup under markytan. I detta fall finns 

mätpunkter monterade med ca 2 m intervall ned till ett 

största djup av 35,4 m under markytan. Mätpunkternas 

nivå mäts med måttband i förhållande till sättnings

mätarens övre rördel. Nivån för denna bestäms i sin 

tur genom precisionsavvägning. 

F'örutom de nämnda instrumenten invid pålarna finns en 

extra portrycksmätare (betecknad 2 E) placerad 5 m 

från påle PII för registrering av portrycket på 28,6 

m djup, och en bälgsättningsmätare, 5 m från påle PI, 

för mätning av sättningar på nivåer ned till 28,8 m 

djup under markytan . 

3.2 Resultat från etapp I och II 

3.21 Portryck 

Pälslagningen orsakade ett kraftigt porvattenövertryck 

vid de mätare som är placerade invid pålarna. Vid den 

fristående mätaren (2 E), som är placerad 5 m från 

närmaste påle erhölls ingen portrycksförändring vid 

pålslagningen. 
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Det höga porvattentrycket invid pålarna avtog succes

sivt till ursprungsvärdet före pälslagningen under en 

tid av fem a sex månader. Därefter varierade portryc

ket endast i mindre grad. Förekommande variationer 

sammanhänger med årstid och meteorologiska förhållan

den. 

3.22 sättningar 

I samband med pälslagningen erhölls en hävning av 

markytan som intill pålarna varl0-15 mm . Hävningen av

tog med ökat avstånd från pålarna . 

Rekensolideringen av leran närmast intill pålarna un

der tiden efter pälslagningen orsakade en mindre sätt

ning (2-3 mm vid markytan intill pålarna). Under etapp 

I och II (1968-1973) var markytans sättning totalt 

25-30 mm. Intill pålarna, beroende på en viss upphäng

ning av jorden mot pålarna, var sättningen något mind

re, ca 20 mm. De angivna sättningsbeloppen är något o

säkra beroende på att mätutrustningen krånglade i 

slutet av etapp II. Huvuddelen av sättningen utbilda

des i de översta 8- 10 metrarna av leran och till stor 

del under den torra sommaren och hösten 1969. 

Den konstaterade sättningen i övrigt sammanhänger 

troligen med en pågående långsam regional sättning i 

de mäktiga lerlagren i Göta älvs dalgång. Denna kan 

vara orsakad bl a av landhöjningen och lerans konso

lidering för sin egen vikt. storleken av den regiona

la sättningen bedöms på basis av mätningarna uppgå 

till i medeltal 2 a 3 mm per år . För en säkrare be

stämning av den regionala sättningens storlek och för

delning erfordras en mer noggrann mätutrustning än den 

nu använda. 

3 .2 3 Pålkrafter 

De uppmätta pålkrafterna i de båda provpålarna visar 

under etapp I och II en likartad utveckling, se FIG 5, 

6 och 7. 
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i 

Omedelbart efter pålslagningen erhölls en snabb till

växt av pål krafterna orsakad av hållfasthetsökningen 

jorden närmast intill pålen, på grund av rekensoli

deringen efter pålslagning och sättningen i den omgi

vande jorden. Efter ca 6 månader avtog tillväxten av 

pålkraften och var därefter konstant per månad ca 12 

kN vid mätarna Ml och M5 belägna vid lerlagrets under

kant trots en i stort sett oförändrad sättningshastig

het i jorden. Denna konstanta tillväxt antas (Felle

nius, 1971) bero på den regionala sättningen. Under 

etapp I, som omfattade 495 dagar, registrerades en 

total påhängskraft av ca 500 kN vilket motsvarade 33% 

av maximalt beräknad påhängskraft räknat som pålens 

mantelyta multiplicerad med ursprungliga skjuvhåll

fastheten i jorden eller ca 11% av effektiva överlag

ringstrycket. 

Då pålarna i etapp II belastades vid pålhuvudet med 

440 respektive 800 kN blev lastökningen vid pålkraft

mätarna ej lika stor som vid pålhuvudena och vid pål

spetsen erhölls ingen kraftökning. Detta beror på att 

den tidigare påhängskraften reducerades till följd av 

pålens kompression för den påförda l asten. I de övre 

delarna av pålarna var rörelsen så stor, 1,5-4 mm, att 

positiv mantelfriktion temporärt utbildades, dvs en 

del av den påförda belastningen på pålhuvudet överför

des till omgivande jord. 

De påhängskrafter som temporärt erhölls till följd av 

lerans rekensolidering efter pålslagningen, reducera

des således i detta fall praktiskt taget helt då den 

nyttiga lasten påfördes. Detta förhållande kan emel

lertid ej antas gälla generellt. Hur stor reduktionen 

av den negativa mantelfriktionen blir är beroende av 

bla storl eken av sättningen i jorden, pålens längd 

och kompressionsegenskaper samt belastningens storlek. 
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Kraften i pålarna fortsatte emellertid att öka efter 

pålastningen till följd av negativ mantelfriktion. 

Kraftökningen uppgick under det första året efter 

sista pålastningen vid mätaren Ml och MS till ca 12 

kN per månad, dvs i samma takt som före pålastningar

na, men minskade därefter successivt till ca 6 kN/må

nad. 

Vid slutet av etapp II var påhängskraften (total 

kraft minus nyttig last) ca 370 kN 1 mätt vid lerlag

rets underkant. 

Eftersom pålarna som nämnts verkar som kombinerade 

stöd- och friktionspålar upptas en mycket stor del av 

lasten såsom positiv mantelfriktion i den del av på

len som är nedslagen i sand- och siltlagret. Detta 

förhållande bekräftas av resultaten från mätare M4 

placerad vid spetsen av påle PII. Den uppmätta kraf

ten vid mätare M4 är genomgående förhAllandevis liten 

och har små förändringar. 

Beräkning av pålars bärförmåga utförs ofta med s k 

statisk beräkningsformel. Spetskraften bestäms därvid 

ur formeln (3). 

N A y' h (3)
q sp 

där 

Qsp spetskraften, kN 

Nq bärighetsfaktor 

A pålspetsens tvärsnittsarea, m2 
s p 

y' effektiv tunghet i jorden , kN/m 3 

h spetsens djup under markytan, m 

Den mätta spetskraften, 260 kN för påle II, vid slu

tet av etapp II visar en bärighetsfaktor, Nq, som i 

detta fall är lika med 8. Detta värde på N överens-q 
stämmer med det som föreslagits av Hultsjö och Svens
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son (1969) vilka studerat fr i ktionspålars bärförmåga 

med ledning av u t förda p r ovbelastni ngar av pålar. 

Vid studium av de r edovisade pålkraftern a bör man ob

servera att pålkraftmätarna v i d slutet av etapp I I va

rit i bruk i ca S år . En eventuell nollpunktsförskjut

ning får då betydelse för de mätta kraft erna. I F I G S 

visas storleken av en eventuell nollpunktsförskjutning 

med 10 kN per år (0,7% av maxvärdet i det avsedda mät

området) . 

Vid en jämförelse med kraftutvecklingen för mätare M4 

ser man att den redovisade kraften ökar ungefär i sam

ma takt som nollpunktsförskjutningen. 

Vid mätarna M3 och M7 var dock den registrerade pål 

kraften under senare delen av etapp II nära konstant. 

Det innebär att den verkliga kraften i pålarna minska

de om mätarna har den angivna nollpunktsförskjutningen. 

3 . 24 Böjande moment i pålarna 

Vid slagningen av provpålarna erhölls böjande moment i 

dessa (jämför TAB 3 i avsnitt 4.3S) . Påle PII , som är 

mera böjd än påle PI, hade större moment än påle PI . 

Kra f tökningen i pålarna till följd av påhängskrafterna 

under etapp I medförde ej någon nämnvärd förändring av 

momenten. 

Då pålarna i etapp II belastades med axiell last på 

pålhuvudena erhölls momentant ett ökat moment främst 

vid mätare M3 (påle PI) och M7 (påle PII ) dvs mätarna 

närmast markytan . 

Kraftökningen i pålarna orsakad av negativ mantel frik

tion under perioderna efter respektive pålastning med

förde emellertid ej någon nämnvärd förändring av de 

böjande mome nten i pålarna . Pålmomenten synes så l edes 

ej bli påverkade av kraftökni ngen i pålarna till följd 

av negativ mantelfriktion, men väl av på pålhuvude t på

förd axiell l ast . 
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3.25 Pålarnas deformation och rörelse 

De första dagarna efter nedslagningen svällde pålarna 

på grund av vattenuppsugning totalt ca l mm. Därefter 

sammantrycktes de till följd av de ökande pålkraf

terna. Totalt under etapp I och II var sammantryck

ningen av påle PI ca 20 mm mätt mellan pålhuvud och 

pålspets. Avvägningar av pålhuvudet som utförts vid 

ett par tillfällen under samma tid visar att pålhuvu

det sjönk ungefär lika mycket som pålens totala kom

pression. Det innebär att pålspetsen troligen ej, el

ler endast obetydligt, har rört sig under försöksetapp 

I och II. 

Vid pålastning av nyttig last på pålhuvudet till 440 

och 800 kN sammantrycktes påle PI 4,6 respektive 3,7 

mm. Med kännedom om kraftförändringen i pålen har be

tongens elasticitetsmodul beräknats till ca 33000 MPa. 

Härvid antages hela pålen ha samma elasticitetsmodul. 

övriga lastökningar till följd av negativ mantelfrik

tion av förhållandevis större sammantryckning av på

len på grund av betongens krypning. En deformations

modul, mätt i pålens längdriktning, har beräknats till 

17000 MPa för försöksetapp II. 

Me d l e dning a v ova nnä mnda ela sticitetsmodul vid snab

ba laständringar och d e uppmätta pålkra fterna har p å 

lens rörelse till följd av pålastningen på pålhuvudet 

beräknats. Eftersom jorden vid pålastningarna ej rör

de sig blir pålens förskjutning lika med den relativa 

förskjutningen mellan påle och jord, vilken starkt 

påverkar påhängskrafterna vid pålen. Förskjutningen 

var i stort sett densamma vid de två pålastningarna. 

Påldelen belägen ned till ca 18 m djup rörde sig 1,3

-4,0 mm vid vardera pålastningen. Förskjutningen var 

minst vid påldelens undre ände och störst vid dess 

övre. Denna förskjutning medförde en fullständig re

duktion av påhängskrafterna till följd av negativ 

mantelfriktion, och temporärt erhölls en positiv man

telfriktion utmed påldelen. För påldelen mellan 18 
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och 29 m djup var motsvarande förskjutning 0,4-1,3 mm. 

Vid första pålastningen blev reduktionen av påhängs

krafterna ej fullständig. Den andra pålastningen med

förde dock att påhängskrafterna eliminerades och posi

tiv mantelfriktion utbildades utmed påldelen. Den i le

ran djupast belägna påldelen, mellan 39 och ca 41 m 

djup, fick en rörelse som var 0,1-0,5 mm vid vardera 

pålastningen. Denna förskjutning minskade påhängskraf

terna med ca 50% vid vardera pålastningstillfället. 

(Jämför även FIG 26). 

4 FÖRSÖKSETAPP III 

I den tredje försöksetappen har effekten av en fyllning 

utlagd runt provpålarna studerats. Avsikten var att ge

nom en belastning av jorden erhålla sättningar i denna 

och därmed öka påhängskrafterna i pålarna till följd 

av negativ mantelfriktion. Ett ~v huvudsyftena har va

rit att om möjligt erhålla kriterier för bedömning av 

hur stora påhängskrafter som kan tänkas uppstå i pålar 

som omges av jord med pågående sättning och vilken re

lativ förskjutning mellan påle och jord som erfordras 

härför. 

4.1 Fyllningen 

Genom Göteborgs hamns försorg utlades en 1,7 m hög 

fyllning av överskottsmassor runt provpålarna. Fyll

ningen lades ut inom en cirkel med medeldiametern ca 40 

m och medelpunkten placerad centriskt mellan de båda 

provpålarna. Ett industrijärnvägsspår, vilket ej var 

planerat då platsen för fältförsöket valdes, byggdes 

samtidigt genom provområdet. Fyllningen är därför ej 

lika hög inom hela området utan har ett "dike" såsom 

framgår av FIG 8. 

Fyllningen lades ut under en treveckorsperiod med bör

jan i oktober 1973 (1922 dagar efter pålslagningen) . 

Fyllningen påbörjades från öster och avslutades i den 

västra delen av området. 
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4.2 Komplettering av mätutrustningen 

De mätinstrument som användes under etapperna I och II 

för bestämning av krafter och moment i pålarna samt 

portryck och sättningar i jorden utnyttjades även un

der etapp III. Dessutom gjordes före uppfyllningen en 

komplettering av instrumenteringen för att man skulle 

kunna bestämma påförd belastning samt bättre kunna 

följa markytans sättning och pålens deformation. 

Under etapp III använda instrument samt deras place

ring framgår av FIG 8. På grund av uppfyllningens ut

seeende har de nya mätinstrumenten i huvudsak anord

nats utmed en mätsektion som bildar nära rät vinkel 

mot järnväg sspåret och som går genom fyllningens me

delpunkt. 

4.21 Belastningsmätceller 

Belastningen orsakad av den utlagda fyllningen mättes 

med fyra belastningsmätceller, (betecknade Ll-L4) ut

placerade under fyllningens olika delar. Varje mät

cell består av en oljefylld plastkudde som via ett 

kopparrör är förbunden med en precisionsmanometer 

(FIG 9). Plastkudden har måtten 0,5 x 0,5 m och är 

fylld med olja så att dess tjocklek är ca 4 cm. 

ISOLERING 

FYLLNING 

OLJEFYLLD 
" KUDDE" O.

PLAST
Sx0,5 m 

ISOLERAT 
KOPPARROR 

\ 
PRECISIONS
MANOMETER 

SAND MATBRUNN 

FIG 9. BeZastningsmätceZZ (principfigur) . 

FIG 9. LoadceZZ (in principZeJ . 
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Före uppfyllningen placerades plastkudden i en sand

fylld grop i marken med överytan i nivå med omgivande 

markyta. Manomete r n, som placerades i en isol erad mät

brunn, nollställdes för e uppfyllni ngen. Den av fyll 

ningen orsakade be l astningen, vi l ken ger ökat olje

tryck i mätcellen , kunde därefter avläsas direkt på 

manometern . 

4 . 22 Markpeglar 


För att följa sättningsförloppet inom de olika delarna 


av fyllningen installerades nio markpeglar (betecknade 


A- I), FIG 8 . Des s utom installerades en markpegel (K) 


10 m utanför fyllningen. Markpeglarna består av e n 


0,5 m lång jordskruv (~ 0 , 15 m) fäst vid en 1,5 m l ång 


stång . Jordskruven nedfördes 1,5 m under ursprunglig 


markyta för att mätningarna ej skulle påverkas av yt


skiktets årstidsvariation i form av uttorkning och 


tjälning. sättningen bestämdes med precisi onsavvägning . 


4.23 Jordskruvar 


Som ett komplement till de tidigare nämnda bälgsätt


ningarsmätarna (SI - SIII) för mätning av sättning på 


olika djup under markytan , installerades fyra j ord


skruvar på 6 , 12 , 2 4 respektive 32 m djup (betecknade 


J6 , Jl2, J24 respektive J32) . Jordskruvarna är place 


rade mellan de båda provpålarna i hörnen på en kvadrat 


med 2,0 m sida. 


skruvdelen i jordskruvarna (J6-J32) är i princip den

samma som hos markpeglarna. Skulle jordskruvens rörel 

se överföras till markytan av en direkt på skruven 

fäst stång finns risk för att egenvikten hos jordskr uv 

och stång vid de aktuella stora mätdjupen blir så stor 

att skruven erhåller e n "egensättning" och ej föl jer 

jordens rörelse. Mätstången har därför ersatts av en 

rostfri ståltråd som vid varje avläsningstillfälle 

spänns med en bestämd kraft varpå ett mätmärke på trå

den avvägs. stå l tråden skyddas av ett foderrör. Prin

cipen för installation av jordskruven samt för mätning 

av jordrörelsen framgår av FIG 10 a - d. 
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Jordskruven nedförs till avsett djup med hjälp av fo

derröret (FI G 10 a) . Foderröret dras därefter upp ca 

0,5 m så att detta ej påverkar skruvens rörelse (FIG 

10 b) . Genom foderrö r et nedförs mättråden som med 

hjälp av en snabbkoppling fästs vid jordskruven (FIG 

10 c). Vid mätning spänns ståltråden med hjälp av en 

v i pparm och tyngd som placeras på rörtoppen . Mätmärket 

på stråltråden avvägs (FIG 10 d). Mellan avläsningarna 

är ståltråden slak. 

4 . 24 Utrustning för mätning av påldeformation 

I inspektionsrören i pålarna installerades ursprung

ligen mätstänger för att mäta pålens deformation mel

lan pålhuvud och två nivåer i pålen. Eftersom mätut

rustningen ej visade s i g fungera som planerat har en

dast v i ssa mätningar av påldeformationen utförts vid 

påle PI under etapp I och II. Inför nyinstrumente

ringen till etapp III avlägsnades den tidigare använda 

mätutrustningen i påle PI och ersattes med en stång 

som nedfördes till pålspetsen. Med hjälp av en mät

klocka vid pålhuvudet kan pålens totala deformation 

mätas. Motsvarande arrangemang avsågs bli utfört även 

för påle PII. Det visade sig dock omöjligt att helt 

avlägsna den tidiga r e insta llerade utrus tninge n, var

f ör enda st p å le PI:s deforma tion ha r mätts. 

Pålhuvudenas vertikalrörelse följde s genom precisions

avvägning av dubbar inbarrade i på larna s övre de l . 

4.3 Resultat från eta pp III 

4 . 31 Belastni ng p å markytan 

Belastningen av den påförda fyllningen har som nämnts 

mätts med fyra belastningsmätcel ler (Ll-L4) . Mätcell 

L3, som placerades under järnvä gsspåre t har periodvis 

givit negativa mätvärden, vilket tyder på a tt d e n 

skada ts , troligen då järnvägen byggdes. Resultate n 

f r ån de övriga mä tce llerna framgår av FIG 11 . Mätvär
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dena tyder på att belastningen av fyllningen uppgår 

till mellan 30 och 32 kPa. 

Avvägning av markytan och fyllningens överyta före 

respektive efter uppfyllning visar att fyllningstjock

leken varierar mellan 1,65- 1,75 m. Fyllningens skrym

densitet bestämdes i 5 punkter på fyllningens överyta. 

Densiteten varierar enligt dessa mellan 1,76 och 1,96 

t/m 3 
, vilket med den uppmätta fyllningshöjden ger en 

medelbelastning av 30 kPa. Den med belastningsmätcel

lerna uppmätta belastningen stämmer således relativt 

väl med den ur fyllningshöjd och jorddensitet beräk

nade. 

För den fortsatta bearbetningen har antagits att fyll

ningen i medeltal ger en belastning av 30 kPa där full 

uppfyllning har skett. Under järnvägsspåret antas be

lastningen u~pgå till 8 kPa. 

Fyllningen ger upphov till en ökning av vertikalspän

ningen ( ~ov) i jorden under fyllningen . Lastökningens 

fördelning på några olika djup under markytan beräknat 

enligt elasticitetsteorin framgår av FIG 12. De hel

dragna linjerna anger spänningsökningen för den utlag

d a fyllningen på några olika nivåer. De streckade lin

jerna vis a r som j ä mf örelse,den spänningsökning som be

räkningsmässigt skulle erhållits om även "järnvägs

diket" varit fyllt till samma höjd som den övriga 

fyllningen. 

4.32 Portryck 

Resultaten av portrycksmätningarna framgår av FIG 13. 

Där redovisas portrycksförändringen relativt det ur

sprungliga portryck som uppmättes då mätarna installe

rades (april 1968) . 

De ursprung liga portrycken motsvarar ungefär hydro

s t atiskt vattentryck vid en grundvattennivå belägen 

O till 0,7 m under markytans nivå. 
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För att visa normal variation av portrycket har i 

FIG 13 även medtagits resultat från de tre åren när

mast före utfyllningen , då jorden invid pålarna var 

obelastad. 

Under tiden före uppfy l lningen vari erade portrycket 

i de olika mätarna på ett likartat sätt. Mätresulta

ten tyder på en viss årstidsvariation , varvid minska

de portryck uppmättes under höst och vinter och ökade 

portryck under vår och sommar. 

I samband med uppfyllningen uppmättes ingen omedelbar 

ökning av portrycken vid mätarna 1- 3, vilka är place

rade intill provpålarna . De mätare, som är placerade 

på samma djup vid respektive påle visade dock i stort 

sett likartad förändring av portrycket senare under 

försöksetapp III, vilket tyder på att mätarna funge 

rade och ger en bild av portryckets variation. 

Portrycken intill pålarna påverkades uppenbarligen av 

närheten till pålen, som ju dels fungerar som en drä

nPring för intilliggande lera, dels genom upphängning 

tar upp en del av den genom uppfyllningen påförda 

lasten. Mätresul taten kan därför ej användas som un

derlag för bedömning av konsolideringsförloppet på 

längre avstånd från pålarna. 

Vid den fristående portrycksmätaren (2 E) belägen på 

28,6 m djup, ca 5 m från närmsta påle, ökade tryck

nivån i samband med uppfyllningen ca 12 kPa. Därefter 

visar mätningarna relativt stora variationer. Tryck

nivån pendlar dock kring en nivå som l igger ca 12 kPa 

högre än för tiden före uppfyllningen . 

Inom ramen för forskningsanslaget har det ej varit 

möjligt att nyinstallera portrycksmätare för att nog

grannt mäta porvattentryckets utjämning och därigenom 

få en uppfattning om konsolideringsgraden vid olika 

tidpunkter efter uppfyllningen . Konsolideringsgraden 
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har därför bedömts genom jämförelse mellan uppmätt 

sättni ng och beräknad slutsättning utan det komplette

rande underlag som en utvidgning av portrycksmätningen 

skulle ha givit. 

4 . 33 sättningar 

4 . 331 Markytans sätt ning 

Den vid markytan uppmätta sättningen utefter mätsek

tionen vid olika tidpunkter framgår av F IG 14. sätt

ningarna är som framgår av figuren relativt ojämnt 

fördelade under fyllningen. Under mätperioden, som om

fattar en t i dsrymd av 2 år, har en största sättning 

av 193 mm uppmätts (vid mätpunkt C). Vid fyllningens 

mittpunkt, belägen mitt emellan de båda provpålarna 

(mätpunkt E), uppgår sättningen ti l l 103 mm, vilket 

är ungefär samma belopp som uppmätts ca l m in från 

respektive släntkrön (mätpunkterna B och H). Vid di

ket för järnvägen har markytan sjunkit total t 64 mm. 

I FIG 15 redovisas sättningarnas tidsförlopp för mät

punkterna i markytan. Under uppfyllningsskedet och 

tiden närmast därefter inträffade relativt s nabba 

sättningar innefattande bl a lerans initialsättning. 

Ca en månad efter avslutad uppfy l lning var sättnings

hastigheten i stort sett konstant med tiden. En viss 

ökning av sättningshastigheten tycks dock ha inträffat 

under sommaren och hösten. 

Vid fyllningens mitt var sättningshastigheten vid 

markytan under mätperiodens senare del ca 40 mm/år. 

Där maximal sättning uppmätts var sättningsh astighe

ten under motsvarande tid 72 mm/år och vid järnvägs 

d i ket 22 mm/år . 

På FIG 15 redovisas även avvägningen av den 1 0 m från 

fyllningens släntfot belägna markpegeln (K) . Vid upp

fyllningen höjde sig markpegeln några mill i meter men 

höjningen har successivt övergått till en svag 
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sättni ng, troligen orsakad av den utlagda fyllningen 

och influerad av den tidigare nämnda regi onala sätt

ningen. En temporär hävning uppmättes dock under vå

ren och s ommaren 1 975 . 

4.332 sättni ngens fördelning med djupet 

I FIG 16 och 1 7 r edovi sas jordens sättning på olika 

djup under markytan och v i d olika tidpunkter efter 

uppfyllningens start. FI G 1 6 visar sättningsbeloppen 

invid på l e PI (mätare SI ) och påle PII (mätare SII) . 

FIG 1 7 v i sar på motsvar a nde sätt jordens sättning vid 

den fristående mätaren SIII och sättningen hos jord

skruvarna (Jl,5- J32 ) belägna mitt emellan provpålarna. 

Tid- sättningskurvor för några mätpunkter på olika 

djpp under markytan framgår av FIG 18 (resultat från 

mätarna SI och SII), FIG 19 (mätare SIII) och FIG 20 

(jordskruvar Jl,5 - J32). 

Mätnoggrannheten för sättningsobservationer med den 

använda mätutrustningen (mätare SI-SIII) är ca ± 2 mm 

(Wager, 1973). Härvid förutsätts bl a att den nedersta 

mätpunkten vid respektive mätare är nedförd till fast 

botten och kan användas som utgångspunkt för de övri

ga mätvärdena. Vid Bäckebol är mätarna ej nedförda 

till fast botten utan jordrörelsens absolutbelopp 

måste som nämnts baseras på en avvägning av mätslang

ens överkant. Härigenom mi nskas mätnoggrannheten . 

Ytterl i gare en felkälla har uppstått på grund av att 

den under försöksetapperna I och II och i inledningen 

av etapp II I använda mätutrustningen efter flera re

parati oner bytts ut mot en ny. Denna har använts från 

och med den 2 november 1973 (dag 1954 efter pålslag

ning). överföring av de mätvärden som e rhå llits med 

den gamla mätutrustningen ti l l dem som erhållits med 

den nya har också medfört en minskad total noggrann

het . Sammantaget bedöms noggr annheten i de redovisade 

värdena för mätarna SI - SIII vara ± 3 a 4 mm. 
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För jordskruvarna påverkas mätnoggrannheten av två 

faktorer. Dels kan den använda ståltråden , som överför 

jordskruvens rörelse till markytan, erhålla något o 

lika töjning, trots att samma dragkraft i tråden an

vänts vid alla avläsningstillfällen, dels påverkas 

noggrannheten av precisionen i avvägningen av mätmärket 

på ståltråden. Sammantaget bedöms mätnoggrannheten va

ra ± 2 mm. 

Jordskruven nedförd till 24 m djup har enligt mätvär

dena erhållit en i proportion till övriga mätvärden 

förhållandevis stor sättning. En förklaring härtill 

kan vara att en oönskad kontakt uppstått mellan jord

skruven och det omgivande foderröret (t ex orsakad av 

jord som trängt in i foderröret under neddrivningen. 

Foderröret kan därvid ha överfört jordrörelse från 

övre liggande jordlager till jordskruven på 24 m djup, 

så att för stora mätvärden erhållits, jämfört med 

verklig inträffad sättning på denna nivå. 

Av FIG 16-20 framgår att den största delen av de in

träffade sättningarna har ägt rum ned till ca 9 m 

djup under markytan. Därunder är de uppmätta sätt

ningarna under mätperioden mindre än 25 mm. (Om man 

bortser från resultaten från jordskruven J24) . På ca 

32 m djup har sättningen uppmätts till 8 a 13 mm . 

En jämförelse mellan de sättningsbelopp som uppmätts 

vid mäta re SIII respektive jordskruvarna (FIG 16) vi

sar god överensstämmelse mellan jordrörelserna på 

större djup än ca 9 m (bortsett från jordskruv J24). 

På mindre djup än 9 m har större sättningsbelopp upp

mätts vid mätare SIII , vilket kan förklaras av skill

nader i påförd belastning (jämför FIG 12). 

Vid jordskruvarna och vid sättningsmätarna SI och SII 

är den påförda belastningen i stort sett lika. En jäm

förelse mellan sättningsbeloppen för dessa mätare 

(FIG 16 resp FIG 17) visar att jorden ned till ca 9 m 
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djup rört sig 2-12 mm mer på ca 5 m avstånd från på

larna (vid jordskruvarna) än intill dessa (mätare sr 

och SII) . På större djup än 9 m uppgår sättningsdiffe

rensen till 2 a 3 mm. Jämförelsen visar att en viss 

upphängning av jorden mot pålarna har inträffat. 

4.333 Diskussion av de uppmätta sättningarna 

En konventionell beräkning av sättningen vid fyll

ningsmitt, baserad på en vertikalspänningsökning en

ligt FIG 1 2 och endimensionell sättningsteori, ger en 

sättningsfördelning med djupet såsom redovisas på FIG 

21 . Som jämförelse har hittills uppmätta sättningar 

ritats in i samma skala. Härav framgår att den hittills 

uppmätta sättningen endast utgör en mindre del av den 

totalt beräknade. Siffervärdena i FIG 21 anger den 

därpå beräknade konsolideringsgraden (U) för respek

tive skikt. En förhållandevis hög konsolideringsgrad 

har hittills utbildats dels i skiktet närmast mark

ytan, dels i de djupare delarna av lerlagret. Detta 

överensstämmer med vad som kan förväntas under anta

gande att lerlagret dräneras dels mot markytan, dels 

mot den underliggande friktionsjorden. Dräneringsvä

gen för utjämning av porvattenövertrycket är kortast 

för lerlagrets översta respektive nedersta del och med

för ett snabbare kompressionsförlopp där jämfört med 

det mellanliggande lerlagret. Förutom den kortare 

dräneringsvägen påskyndas sättningshastigheten i de 

översta och nedersta skikten av att leran i sin övre 

del är överkonsoliderad och innehåller sprickor och i 

sin undre del innehåller dränerade siltskikt. En tid

sättningskalkyl för lerlagrets övre del visar rela

tivt god överensstämmelse med de uppmätta värdena. 

sättningarna under den utlagda fyllningen kommer tro

ligen att pågå med i stort sett oförminskad hastighet 

under mycket lång tid, varvid en allt större andel av 

totalsättningen kommer att bero på kompression av ler

lagret mellan ca 10 och 30 m djup under markytan. 
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Som visats ovan har en viss upphängning av jorden på 

pålarna ägt rum, vilket medfört en n ågot mindre sätt

ning intill pålarna än på större avstånd från dessa. 

Upphängningen medför ökade pålkrafter som visas nedan. 

En hypotes för beräkning av påhängskraftens storlek 

vore att sätta denna i relation till den minskade 

sättningen intill pålen, dvs hur stor del av den på 

markytan påförda belastningen tas upp av pålen och hur 

stor del ger sättning i jorden intill pålen . Ett dy

likt samband har emellertid ej kunnat studeras ur de 

hittills erhållna mätresultaten, bl a beroende på att 

varken sättningarna eller påhängskrafternas ökning har 

avstannat och att sättningens storlek på olika avstånd 

från pålarna ej i detalj klarlagts . En dylik studie 

utförs lämpligen i ett försök med pålar i grupp. 

4.34 Pålkrafter 

Kraftutvecklingen i pålarna framgår av FIG 22, som är 

en komplettering av tidigare FIG 5 och alltså visar 

pålkrafternas storlek under samtliga tre försöksetap

per. 

FIG 23 och 24 visar pålkrafternas förde lning utmed de 

båda provpålarna. Figurerna är på motsvarande sätt en 

fortsättning av de tidigare visade FIG 6 respektive 7. 

Under uppfyllningsskedet uppmättes stora lastökningar 

i de båda provpålarna . Därefter har krafterna i pål ar

na fortsatt a tt öka men i susseccivt l ångsammare takt. 

Kra f tutvecklingen är i stort sett l i ka för de båda 

provpålarna med undantag av mätare M2 där en tempo

rärt minskad pålkraft uppmättes ca 7 månader efter 

uppfyllningen. Pålkraftmätarna i påle PII är belägna 

2 m djupare än motsvarande mätare i påle PI och bör 

därför registrera något större pål krafter, vilket 

dock ej a l ltid varit fallet. 

~~9~~-~PP!Y~~~~~g~~~~~~! har störst ökning av pål

krafterna uppmätts vid de närmast markytan belägna 



41 

pålkraftmätarna (mätare M3 respektive M7). Lastök

ningen uppgick t.ill ca 180 kN. Ungefär lika stor 

kraftökning uppmättes vid de därunder belägna mätarna 

(M2 respektive M6) medan de mätare som är belägna vid 

lerlagrets underkant (Ml respektive MS) och i sanden 

(M4) erhållit väsentligt mi ndre lastökning (ca 120 kN 

respektive 20 kN). 

~!E~~-~ee!Y~~~~~~~~ är dock lastökningen vid de när

mast markytan belägna mätarna M3 respektive M7 blygsam 

trots stora pågående sättningar i jorden över pålkraft

mätarnas nivå. Vid de djupare mätarna ökade dock pål

krafterna även efter det att uppfyllningen avslutats. 

störst fortsatt ökning har uppmätts vid mätarna Ml och 

MS belägna vid lerlagrets underkant. Totala påhängs

kraften är där ca 800 kN dvs av samma storlek som till

låtna lasten (påförda lasten) på pålarna. 

Kraften vid spetsen av påle PII (mätare M4) har endast 

ökat i ringa omfattning efter uppfyllningen. Huvudde

len av kraftökningen i pålen som registrerats vid mä

tare MS, tas således upp som positiv mantelfriktion 

utmed pålen i silten och sanden. 

De i figurerna redovisade pålkrafterna är de som er

h å llits direkt frå n de olika pålkraftmätarna. Som ti

digare nämnts har mätarna eventuellt en nollpunktsför

skjutning som medför att " för stora " pålkrafte r regi

streras. storleken av en sådan nollpunktsförskjutning 

redovisas med en streckprickad linje i FIG 22. De un

der etapp III uppmätta pålkrafterna skulle, vid den 

angivna nollpunktsförskjutningen, behöva reduceras 

med 60 a 70 kN, för att man skall erhålla de verkliga 

pålkrafterna. Den uppmätta kraftökningen som registre 

rats vid mätarna M2, M3, 116 och M7 efter juni 1974 är 

av samma storlek, som den angivna nollpunktsförskjut

ningen vilket skulle innebära att pålkrafterna i dessa 

mätare skulle vara konstant. 
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4.35 Böjande moment i pålarna 

De uppmätta böjande momenten framgår av nedanstående 

TAB 3. Som jämförelse har även medtagits mätvärden 

från etapperna I och II 

T A BELL 3 : PåZmoment, kNm 

Dag efter 
pälslag
ning 

Etapp I 

l 

Etapp II Etapp III 

Mätare 

M l 12 14 14 14 14 13 13 12 

M2 13 17 20 19 20 19 19 18 

M3 3 4 7 7 8 8 8 9 

M4 2 3 3 4 3 4 4 2 

M5 32 37 37 39 39 39 40 42 

M6 9 14 15 16 17 17 17 18 

M7 24 23 33 31 36 33 34 33 

l) Dag före pålastning till 440 k N 

2) Dag efter pålastning till 440 k N 

3) Dag före pålastning till 800 k N 

4) Dag efter p å lastning till 800 k N 

5 ) Dag före uppfyllningens början 

6) Dag efter avslutad uppfyllning 

Liksom kunde konstateras från de tidigare försöks

e tapperna har de uppkomna påhängskrafterna i pålarna 

ej medfört någon väsentlig ökning av momenten i pålar

na . Pålarnas brottmoment är beräkningsmässigt 85 kNm . 
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4.36 Pålarnas rörelse och deformation 

Pålens deformati on har mätts dels genom avvägning av 

på l huvudet , dels genom mätstänger i pålens inspek

t ionsrör. Pålhuvudets sjunkn i ng är s ammansatt av på

l ens axi ella deformati on , pälspets e n s sjunkning och 

på l ens utböjning. I detta projekt har hänsyn ej tagits 

till pålens utböjning . Med denna förenkling erhålls 

rörelser hos pålhuvud och pälspets enl FIG 25 för påle 

PI till följd av de ökande pålkrafterna under etapp 

I II . 

Pålhuvudet rörde sig totalt ca 10 mm under etapp III 

och pälspetsen ca 4 mm. Huvuddelen (drygt 60%) av 

rörelserna inträffade under uppfyllningsskedet och 

tiden närmast därefter (dag 1922 till 1986 efter pål

slagningen) . Spetsen började röra sig då kraften i 

pål en vid övergången mellan lera och silt uppgick till 

1300 a 1400 kN. Denn a kraft överensstämmer med pålens 

bärförmåga beräknad med ledning av den tidigare nämnda 

pålslagningsformeln . Deformationsmätningen visar att 

hela pålen PI har en långsam men fortgående sättnings

rörelse. Troligen gäller detta även för påle PII . 

Med ledni ng av den mätta sammantryckningen av påle PI 

och de registrerade pålkrafterna kan en deformations

modul, som innefattar krypning hos betongen, beräknas 

för pålen . Härvid förutsätts att deformationsmodulen 

är konstant utmed pålen vid varje avläsningstillfälle 

och att krafutveckl i ngen vid spetsen av påle PI (som 

saknar pålkraftmätare) är lika den som registrerats 

vid påle PII. Den så beräknade deformationsmodulen 

min skar från ca 35000 MPa vid etapp III:s början till 

24000 MPa vid s i sta avläsningen . 

Hos påle PII är den uppmätta rörelsen av pålhuvudet 

ca 12 mm. Påle PII är något längre och har genomgåen

de erhållit något större kraftökning än påle PI var

för sammantryckningen av på le PII kan antas vara nå

got större än av påle PI. 
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4.37 Betongspänningar i pålarna 

De använda provpålarna har dimensionerats för en nyt

tig last av 800 kN vid en tillåten medelbetongspänning 

av 10 MPa. Nominell betonghållfasthet hos pålarna är 

50 MPa men enligt utförd betongprovning har kubhåll

fastheten för den vid gjutningen av provpålarna an

vända betongen bestämts till ca 60 MPa, (Fellenius, 

1971). 

Ur nedanstående TAB 4 framgår den ur mätresultaten be

räknade betongpåkänningen vid sista mättillfället (dag 

2650 efter pålslagning) intill de olika mätarna. Tota

la spänningen har beräknats dels som summan av spän

ningarna från axiell last och böjande moment (max), 

dels som skillnaden dem emellan (min) . 

TABELL 4: 	 Betongspänningar i provpålarna vid sista 

avl-äsningen 

Mätare Betongspänning (MPa) 

max min 

M l 19,8 13,5 

M2 18,3 8,4 

M3 13,4 8,7 

M4 3,7 2,6 

MS 28,0 6,1 

M6 18,8 9,4 

M7 19,7 2,5 

Förutom de i tabellen angivan spänningarna tillkommer 

vridspänningar eftersom böjmomenten har olika riktning 

vid de olika pålkraftmätarna. Momentriktningarna har 

dock ej nämnvärt förändrats under hela försöksperioden. 

Som framgår av tabellen är pålarna utmed en stor del 

av sin längd belastade till nära den dubbla tillåtna 

betongspänningen eller mer. Spänningen har dock 
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hittills ej nått sådan nivå, att brott på pålen är 

nära. Till följd av de stora axiella pålkrafterna är 

hela betongtvärsnittet utsatt för tryckspänning. 

4.4 	 Bearbetning av mätresultaten speciellt med 


avseende på negativ mantelfriktion 


4.41 	 Beräknade skjuvspänningar längs pålarnas 


mantelyta 


Med negativ och positiv mantelfriktion avses den skjuv

spänning (T respektive T ) som verkar utmed en neg pas 
påles mantelyta. 

Då skjuvspänningen är nedåtriktad, dvs då påhängskraf

ter uppkornmer i pålarna till följd av att jorden rör 

sig mera nedåt än pålen, benämns skjuvspänningarna 

Tneg· I motsatt fall, dvs då pålen rör sig mer nedåt 

än jorden och lastöverföring sker i andra riktningen 

benämns skjuvspänningarna T pos. 

De i avsnitt 4.34 redovisade totala axiella pålkraf

terna utgör summan av krafter av pålens tyngd, påförd 

belastning på huvudet och de mot pålarnas mantelyta 

verkande skjuvspänningarna. Den medelskjuvspänning som 

verkar utmed respektive påldel, kan beräknas som skill 

naden i pålkraft verkande vid påldelens ändar minskad 

med tyngden av påldelens egenvikt under vatten och di 

viderad med påldelens mantelyta. skjuvspänningen har 

härvid antagits vara jämnt fördelad runt pålen s mantel

yta. Eventuell inverkan av pålens krökning på skjuv

spänningens fördelning har ej beaktats. Resultate t av 

en sådan kalkyl framgår av FIG 26. För jämförelse re

dovisas även skjuvspänningarna under försöksetapp I 

och II . Vid beräkningen försummas inverkan av frik 

tionskrafter mellan fyllning och påle. 

Som framgår av FIG 26 ändrades utveckl ingen av skjuv

spänningarna avsevärt i samband med att uppfyllningen 

runt provpålarna utfördes. skjuvspänningsförändringen 
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är oli ka för pål delar belägna på olika djup , vilket 

bl a beror på skillnader i den relativa förskjutningen 

mel l an påle och jord, vilket v i sas i det föl j ande av

snittet 4 . 42. 

De beräknade medelskjuvspänni ngarna vid sista avläs

ningstillfället (dag 2650 efter pålslagningen) redovi

sas i nedanstående TAB 5 . Ur tabellen framgår även nog

grannheten i de beräknade värdena . Skillnaden i nog

grannhet för den översta påldelen jämfört med övriga 

påldelar beror på att en eventuell noll punktsförskjut

ning i pålkraftmätarna påverkar resultatet för den 

översta påldelen men ej övriga påldelar. Härvid förut 

sätts att nollpunktsförskjutningen är i stort sett li 

ka för samtliga pålkraftmätare. 

TABELL 5 : 	 Medelskjuvspä nning (kPa ) utmed olika delar 

av på larnas mante lyta 

Påldel Påle p I Påle p II 
djup, m T neg (kPa) T neg (kPa) 

0- 18 14,1 (~ 3)
9 13 , 1 (~ 3)

9 

18 - 29 18 , 0 ( ± 5) 23 , 0 (± 5) 

29-41 25 , 4 ( ± 5) 23,0 (± 5) 

T pos (kPa)41-53 
llO (± 5) 

4.42 	 Jämförelse mellan relativ förskjutning mel

lan påle och jord och beräknade skjuvspän

ningar längs pål e ns mantelyta 

För att sk j uvspänni ngar skal l uppstå utmed pålens 

mantelyta fordras en relativ förskjutning mellan påle 

och omgivande jord. I FIG 27 redovisas från mätresul

taten beräknad relativ förskjutning mel l an påle och 

jord under etapp III för punkter på pålarna belägna 

vid markytan, pålspetsen och mellanliggande pålkraft 

mätare. I samma figur har den i FIG 26 redovisade 
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medelskjuvspänningen inlagts för de mellan mätpunk

terna belägna påldelarna. Kurvorna avser medelvärdet 

för spänningar och förskjutningar av de båda provpå

larna. 

Den relativa förskjutningen har beräknats ur skillna

den mellan jordens och pålens deformation. Jordens de

formation har mätts dels intill pålarna (ca 0,1 m från 

pålen), dels på ca 5 m avstånd från dessa. I FIG 27 

redovisas den relativa förskjutningen baserad på båda 

uppmätta jordrörelserna. Skillnaden i den relativa 

förskjutningen är som tidigare nämnts ej så stor (3-5 

mm). Enligt författarens mening bör dock i första 

hand den relativa förskjutningen baserad på sättningen 

mätt 5 m från pålen ligga till grund för jämförelser 

mellan uppkommande påhängskrafter och jordens förskjut

ning relativt pålen bl a, eftersom jordens deformation 

där i stort sett är opåverkad av pålen. 

Pålarnas deformation på de olika djupen har bestämts 

på basis av avvägningen av pålhuvudet och den för påle 

PI uppmätta kompressionen till följd av de ökade pål

krafterna. De mellanliggande punkternas deformation 

har därefter beräknats med ledning av uppmätta pål

krafter och den tidigare beräknade deformationsmodu

len hos pålen. Antagandet om konstant deformations

modul utmed hela pålen medför troligen att den rela

tiva förskjutningen mellan påle och jord vid mätarna 

Ml-M6 blir något för liten. Avvikel sen bedöms dock 

vara mindre än l mm. 

Jordens absoluta deformation har endast kunnat mätas 

ned till i nivå med mätarna M2 respektive M6 på ca 

30 m djup. Därunder är troligen jordens deformation 

successivt avtagande mot noll vid nivån för mätarna 

Ml respektive M5 , som är belägna vid övergången mellan 

lera och underliggande silt och sand. Deformationens 

storlek avtar dock snabbast närmast sandytan , där 

konsolideringen av jorden på grund av den kortare 

dräneringsvägen sker snabbast. 
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Kurvornas något knyckiga utseende beror delvis på den 

tidigare påtalade osäkerheten i uppmätta värden. Vis

sa tendenser synes dock kunna iakttas. 

I den översta påldelen (mellan markytan och mätare M3 

respektive M7) uppstår till följd av uppfyllningen 

snabbt stora nedåtriktade skjuvspänningar (T ) • Den neg 
relativa förskjutningen mellan påle och jord är också 

förhållandevis stor främst inom påldelens övre hälft. 

Den snabba ökningen av medelskjuvspänningen under och 

en kort tid närmast efter uppfyllningen avtar emeller

tid markant och ökar därefter endast obetydligt. stag

nationen i skjuvspänningsökningen sammanfaller i stort 

sett med en minskning av hastigheten för den relativa 

förskj utningen vid markytan. Vid påldelens underände 

är då den relativa förskjutningen ca 2 mm, jämfört med 

jorden 5 m från pålen, och nära noll jämfört med jor

den intill pålen samt vid pålens överände (markytan) 

ca 23 mm på båda stäl

lena. Den relativa förskjutningen utmed hela påldelen 

fyrdubblas under den fortsatta mätperioden medan skjuv

spänningen endast ökar ca 10%, vilket kan tyda på att 

maximal skjuvspänning har uppnåtts. 

För den mellersta påldelen i lerlagret (mellan mätar

na M3 och M2 respektive M7 och M6) är den relativa 

förskjutninge n liten under uppfyllningsskedet beroen

de på pålens deformation och förhållandevis liten 

sättningsrörelse. skjuvspänningsökningen blir härige

nom också liten under detta skede. 

Pålens deformation avstannar efter uppfyllningen me

dan jordens sättningsrörelse fortsätter i långsam 

takt varvid en långsam relativ fö rskjutning erhålls 

och därmed sakta ökande skjuvspänningar. Efter 7 a 10 

månader avstannar förskjutningen och tillväxten av 

skjuvspänningen även på denna del av pålen. Den rela

tiva förskjutningen uppgår då till 6 mm vid pålens 

överände och 4 mm vid dess nedre ände, jämfört med 

jorden 5 m från pålen. Intill pålen är motsvarande 
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relativa förskjutning 2 respektive O mm. Den fortsatta 

ökningen av den relativa förskjutningen är därefter så 

liten att medelskjuvspänningen i det närmaste är kon

stant . 

I den undre delen av lerlagret är jordens sättnings

rörelse liten och vid gränsen mellan lera och silt 

nära noll. En deformation hos påldelen belägen mellan 

mätarna M2 och Ml respektive M6 och MS , medför därför 

att uppåtriktade skjuvspänningar (T ) utbildas i pos 
den undre delen av detta pålavsnitt. Jordens sättning 

vid pålavsnittets överdel medför dock att skjuvspän

ningarna där är nedåtriktade ( T ) • Den i FIG 26 re neg 
dovisade skjuvspänningen är den resulterande medel

skjuvspänningen av nedåt och uppåt riktade skjuvspän

ningar. 

Under uppfyllningsskedet överväger de uppåtriktade 

skjuvspänningarna, vilket medför att den kraftökning 

i pålen som uppmätts vid påldelens undre ände är mindre 

än vid dess övre ände . I och med att pålens rörelse 

minskar överväger den nedåtriktade skjuvspänningen i 

allt högre grad varvid den negativa medelskjuvspän

ningen (T ) ökar. Den relativa förskjutningshastig neg 
heten är dock liten varför skjuvspänningsökningen är 

förhållandevis långsam. Till skillnad från de två 

översta påldelarna har skjuvspänningen utmed denna 

påldel ännu ej någon tendens att nå ett maximivärde. 

De uppåtriktade skjuvspänningarna inom den understa 

påldelen i leran innebär att de mätta pålkrafterna 

vid mätarna Ml respektive MS ej utgör störst förekom

mande kraft i respektive påle . Maximal pålkraft upp

står vid den s k neutr ala punkten , dvs den punkt där 

den relativa förskjutningen mellan påle och jord är 

noll. Denna punkt är belägen någonstans inom denna 

påldel . Antagandet om var den neutrala punkten är be

lägen påverkar den beräknade medelskjuvspänningen 

( T ) • De förhållandevis stora medelskjuvspänningarneg 
na tyder på att den neutrala punkten ligger nära ler
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lagrets 	underkant, och sjunker successivt eftersom 

medelskjuvspänningen inom påldelen ökar. 

Den understa påldelen (mellan mätare Ml och pålspets 

respektive mätare M5 och M4) är helt omgiven av silt 

och sand. Pålen har här hela tiden rört sig nedåt i 

förhållande till jorden varför skjuvspänningarna är 

uppåtriktade (T ) • En stor del av pålens last tas pos 
upp i form av friktionskrafter utmed denna påldel. Vid 

slutet av etapp III är kraften längs mantelytan 1360 

kN, motsvarande en medelskjuvspänning av 110 kPa me

dan spetslasten är 320 kN. Under e tapp III ökade frik

tionskraften utmed mantelytan med 50% medan spetslas

ten ökade 20%. Den relativa förskjutningen (å ) melpos 
lan påle och jord varierar mellan 4 och 6 mm. 

4.43 	 Jämförelse mellan beräknade skjuvspänningar 

längs pålens mantelyta och jordens skjuvhåll 

fasthet respektive effektiva överlagrings

tryck 

Enligt avsnitt 1.2 (Beräkningsmetoder) jämförs man

telfriktionen vanligen dels med jordens ursprungliga 

skjuvhållfasthet, de ls med jordens effektiva överlag

ringstryck. 

Resultatet av en sådan kalkyl för de studerade pålar

na fra mgår av ne danstående TAB 6. Värdena i tabellen 

baseras på de skjuvspänningar som uppmätts vid sista 

avläsningstillfället (2650 dagar efter på lslagning). 

Jordens ursprungliga skjuvhållfasthet har i detta fall 

bestämts med vingborr före nedslagning av provpålarna 

(år 1968) . 

Den verkliga portrycksfördelningen i jorden är ej 

känd vid sista avläsningstillfället. De beräknade 

skjuvspänni nga rna längs pålens mantelyta kan därför 

e j sätta s i rel a tion till den i verkligheten rådande 

e ff e ktivspänni ngen. Jämf örelsen mellan skjuvspänning 
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och effektiva överlagringstrycket avser därför del s 

det i jorden före pälslagningen rådande effektiva 

överlagringstrycket (o~), dels beräknat slutligt ef

fektivt överlagringstryck eller full konsolide r ing 

för den på markytan påförda belastningen (o;) enligt 

FIG 2. Den i verkligheten rådande effektivspänningen 

jorden ligger mellan dessa gränsvärden. 

Värdena inom parentes avser korrigerade värden vid en 

antagen nollpunktsförskjutning i pålkraftmätarna av 

ca lO kN per år (0,7%), såsom tidigare diskuterats. 

PABELL 6: Medelskjuvspänningen (T , T ) i förhållande till: neg pos 

Tfu (ursprunglig skjuvhållfasthet enligt vingborr) 

a~ (ursprungligt effektivt överlagringstryck) och 

a{ (slutligt effektivt överlagringstryck) 

Påldel Påle Påle Påle 
djup, m P I P II P I P II P I PII 

T1 neg/Tfu neg; o~ Tneg/o; 

My- M3 0,61 0,55 0,23 0,19 0,15 0,12 

My-M7 (0,45) (0,44) (O, l 7) (0,15) (0,11) (0,10) 

M3-M2 0,40 0,49 0,12 0,14 0,11 0, 1 3 
M-7-M6 

M2-Ml 0,41 0,35 0,12 0 , 10 0,11 0,09 
M6-M5 T j l T 1/pos Oo pos o 1 

Ml-pålsp 0,33 0,33 
MS-pålsp 

Som framgår av TAB 6 ger den gjorda jämförelsen inget 

tydligt samband mellan medelskjuvspänningen (T ) och neg 
jorde11s ursprungliga skjuvhållfasthet (Tfu) respektive 

effekt iva överlagringstryck (o~ och o;). Det samrnan

hänger bl a med att den rel ativa förskjutni ngen mel

lan påle och jord är så pass olika för de järnförda 

påldelarna såsom visats i föregående avsnitt 4.42. De 

angivna värdena är ej heller slutvärden eftersom en 

fortgående förändring äger rum dels av medelskjuv
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spänningen (T ) 1 dels av effektivtrycket i jordenneg 

(på grund av den pågående konsolideringen av leran 


för den påförda belastningen) . 

Även andra faktorer än den relativa rörelsens storlek 

påverkar medelskjuvspänningen (T ) vilket visas i neg 1 

följande diskussionsavsnitt 4.44. 

4.44 Diskussion av de erhållna resultaten 

För att kunna tillämpa de resultat som erhållits vid 

Bäckebol på andra pålobjekt bör man ta hänsyn ti l l de 

faktorer som bedöms påverka försöksresultaten. 

Dessa är främst 

Den relativa förskjutningens storlek 

Den relativa förskjutningens hastighet 

Effektivspänningsökningen i jorden 

4.441 Inverkan på medelskjuvspänningen (T ) av neg 
den relativa förskjutningens storlek 

Som tidigare nämnts erfordras en relativ förskjutning 

mellan påle och jord för att skjuvspänningar skall 

uppstå längs pålens mantelyta. 

Enligt Fellenius (1971) är denna av storleksordningen 

endast någon millimeter. Torstensson (1973) har vid 

Bäckebol studerat sambandet mellan förskjutning och 

skjuvspänning mellan påle och jord. Enligt Torstens 

son erhölls maximal skjuvspänning vid en förskjutning 

inom intervallet l - 3 mm . Detta överensstämmer i stort 

med re~ultat från dessa försök som redovisats under 

avsnitt 4 . 42. Man bör dock beakta att de vid Bäckebol 

studerade pålelementen är långa och att stora ski ll

nader i relativ förskjutning mellan påle och jord 

förekommer inom varje påldel. Medelskjuvspänningen 

utmed påldelen ökar successivt i och med att skjuv

spänningsmaximum uppnås utmed allt större del av på

len . Medelskjuvspänningen når ett värde nära det maxi 
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mala då den relativa förskjutningen mellan påle och 

jord uppgår till 2 a 4 mm, vilket konstaterades för de 

två översta påldelarna av provpålarna. 

För det översta pålel ementet har den relativa förskjut

ningen därefter fortsatt att öka utan att medelskjuv

spänningen (T ) nämnvärt ökar. Nära maxi mal negativneg 
mantelfriktion kan därför antas ha blivit utbi l dad 

längs den översta påldelen. Tar man hänsyn till jor

dens höga konflytgräns på de aktuella påldjupen bör 

jordens odränerade skjuvhållfasthet (Tfu) enligt gäng

se praxis reduceras med faktorn 0,9. Härigenom ökar 

kvoten T /Tf i TAB 6 till 0,66 och 0,68 för provneg u 

pålarnas övre delar. 


För den mellersta påldelen är dock under senare delen 

av etapp III jordens och pålens deformationshastighet 

ungefär lika stor dvs den relativa förskjutningen ökar 

ej. Det är därför ej säkert att medelskjuvspänningen 

(T ) har nått maximal möjlig nivå i förhållande till neg 

jordens odränerade skjuvhållfasthet (Tfu), utan medel

skjuvspänningen (T ) stagnerar som en följd av att neg 
den relativa förskjutningen upphör. Förhållandet 

T /Tf blir därvid lägre (0,40-0,49) för denna pålneg u 
del jämfört med den översta påldelen (0, 55-0,61 ). 

För den i lerlagret belägna understa påldelen är sam

banden mellan medelskjuvspänningen ( T ) och relativ 
neg 

förskj utning mer kompl icerad eftersom den neutrala 

punkten faller inom denna del. Den fortgående till 

växten av medelskjuvspänningen (T ) tyder på att neg 
ytterligare skjuvspänningar kan mobiliseras mellan 

påle och jord inom denna del , dvs kvoten T /Tfneg u 
kommer att öka. 

4.442 Inverkan på medelskjuvspänningen ( T ) av 
neg 

den relativa förskjutningens hastighet 

En anledning till att medelskjuvspänningen (T ) ej
neg 

blir lika stor som jordens ursprungliga odränerade 
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skjuvhållfasthet (Tfu) enligt vingborr, kan vara att 

jordens skjuvhållfasthet är beroende av deformations 

hastigheten. 

Torstensson (1973) har vis~t att skjuvhållfastheten 

bestämd med vingborr vid Bäckebol varierar med defor

mationshastigheten enligt sambandet (4). 
2 4 

T / T =l 21 • t-O , OSJ · , 10- _< t< 10 (4) 
m fu ' 

är den uppmätta maximala skjuvspänningen 

är jordens skjuvhållfasthet bestämd med 

standardvingborrförsök (3 min till brott) 

t tiden till brott i minuter 

Extrapoleras sambandet till tider något större än 10 4 

minuter (ca 7 dygn) kan detta tillämpas på pålförsö

ket. Sätts tiden till brott lika med den tidsrymd som 

erfordras för drygt 2 mm relativ rörelse utmed pålde

len erhålls t = 4 10 4 för den översta påldelen. Här

ur erhålls Tm/Tfu = 0,69 vilket kan jämföras med de 

hittills uppmätta värdena 0,61 respektive 0,68 för de 

två provpålarnas övre del enligt avsnitt 4.441 ovan. 

Deformationshastigheten för de me l lersta påldelarna 

som står i leran är lägre än för de översta påldelar

na varför förhållandet Tm/ Tfu för dessa kan antas bli 

något mindre än 0,69 . 

Av Torstenssons försök framgår vidare att kraft-de

formationskurvans utseende förändras då deformations 

hastigheten minskar . Då tiden till brott är av stor

leksordningen 10 4 minuter erhåller kraft-deforma

tionskurvan inget absolut maxvärde och ett därpå föl

jande lägre residualvärde som vid försök med kortare 

tider till brott, utan kraften ökar successivt till 

ett högsta värde som vid fortsatt deformation är i 

stort sett konstant. Det vid långsamma försök erhåll

na högsta värdet för skjuvspänningen blir något större 

än d e n r e sthällfasthet som erhålls vid snabba försök 

efter det att maxvärde t passerats. 
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4.443 	 Inverkan på medelskjuvspänningen (tneg) av 


effektivspänningsökningen i jorden 


Enligt Johannessen och Bjerrum (1965) bör negativa 

mantelfriktionen (T ) beräknas med ledning av det neg 
effektiva överlagringstrycket i jorden. Bozozuk (1972) 

menar att negativa mantelfriktionen (t ) bör beräkneg 
nas med ledning av det mot pålens yta verkande effek

tiva horisontaltrycket vilket i princip är detsamma, 

eftersom det horisontala jordtrycket normalt kan an 

ses proportionellt mot vertikaltrycket. Det väsentliga 

är emellertid att man vid beräkningen av negativa man

telfriktionen (t ) tar hänsyn till den effektivspänneg 
ningsförändring som inträder i jorden till följd av 

belastningsökningen (fyllning, grundvattensänkning 

etc) . Denna påverkar dels effektiva överlagringstryc

ket och det effektiva horisontala jordtrycket mot på

len, dels jordens skjuvhållfasthet. Vid de refererade 

undersökningarna av Johannessen och Bjerrum (1965) 

samt Bozozuk (1972) har effektivspänningsökningen i 

jorden varit stor i förhållande till det före uppfyll 

ningen rådande effektivtrycket i jorden. 

Vid Bäckebol är uppfyllningshöjden endast ca 4% av 

lerlagrets mäktighet. Vidare är uppfyllningens ut

sträckning begränsad. Det innebär att belastningsök

ningen avtar med djupet dels i absoluta tal och dels 

i förhållande till det ursprungliga effektivtrycket i 

jorden (FIG 2). Vid den översta påldelen, ned till ca 

19 m djup, beräknas effektivspänningen i medeltal öka 

med 26 kPa vid full konsolidering, vilket är 40-50% 

av ursprungliga effektivtrycket . Vid den mellersta 

påldelen i leran (mellan ca 19 och 30 m djup) är den 

beräknade effektivspänningsökningen ca 16 kPa eller 

10%, och för den undre påldelen i lera (mellan 30 och 

40 m djup) 12 kPa eller ca 5%. Effektivspänningsök

ningen får alltså praktisk betydelse främst för den 

översta påldelen, vilket även framgår av att kvoterna 

T /cr' och T /a; i TAB 6 i stort sett är lika för neg o neg 
de undre två påldelarna i leran. 
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Om man antar att medelskjuvspänningen (T ) är proneg 
portionell mot effektiva överlagringstrycket kan en

ligt Johannessen, Bjerrum och Bozozuk följande upp

skattning av den fortsatta kraftutvecklingen i pålar

na göras. 

Den verkliga portrycksfördelningen i jorden var, som 

nämnts, ej känd i slutet av etapp III då den avläs

ning av pålkraftmätarna gjordes på vilka värdena i 

TAB 6 är beräknade. 

För den översta påldelen inträffade den maximala me

delskjuvspänningen (T ) emellertid redan ca en må-neg 
nad efter avslutad uppfyllning . Vid denna tidpunkt kan 

effektiva överlagringstrycket antas vara i stort sett 

lika med det effektiva överlagringstryck som rådde fö

re uppfyllningens start. Förhållandet mellan negativ 

mantelfriktion och ursprungligt effektivt överlag

ringstryck i jorden (T /o') blir då lika med 0,21.neg o 

Även för den mellersta påldelen i leran kan effektiva 

överlagringstrycket i jorden då maximal mantelfrik

tion (T ) inträffar, antas vara ungefär lika med det neg 
ursprungliga effektiva överlagringstrycket eftersom 

konsolideringsgraden för leran på detta djup är be

räknat till endas t 3 a 4% enligt FIG 21, dvs förhål

landet mellan negativ mantelfriktion och ursprungligt 

effektivt överlagringstryck i jorden (T /o') är här neg o 
lika med 0 ,12 . 

Ökningen av effektivtrycket innebär att, vid konstant 

förhållande mellan negativ mantelfriktion och effek

tivt överlagringstryck i jorden (0 , 21 och 0,12 för 

den översta respektive mellersta påldelen i lera) , 

negativa mantelfritionen utmed den översta påldelen 

kan väntas öka från ll till 16,5 kPa och utmed den 

mellersta påldelen från 19,5 till 21 kPa. Det medför 

en kraftökning av 100 respektive 20 kN för respektive 

påldel . Den hittills i pålarna uppmätta fortsatta ök

ningen av medelskjuvspänningen efter det att den nära 
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maximala medelskjuvspänningen uppnåtts är emellertid 

något för stor i förhållande till ovan beräknade ök 

ning , för att enbart förklaras av ökad effektivspän

ni ng. 

För den översta påldelen kan ökningen av medel skjuv

spänningen delvis vara skenbar eftersom den beräknade 

medelskjuvspänningen påverkas av en eventuell noll 

punktsförskjutning i pålkraftmätarna. Ökningen av me 

delskjuvspänningen utmed den mellersta påldelen kan , 

fö r utom effektivspänningsökningen , bero på den pågåen

de långsamma relativa förskjutningen mellan påle och 

jord. 

För den i leran underst belägna påldelen betingas ök

ningen i medelskjuvspänning (T ) av andra orsaker,neg 
främst omfördelning mellan negativ och positiv man tel 

friktion samt den ökade relativa förskjutningen . 

s SLUTSATSER 

En rad faktorer påverkar uppkomsten och storleken av 

negativ mantelfriktion mot pålar. Exempel på sådana 

faktorer är 

Jordens egenskaper (skjuvhållfasthet, kompressions 


egenskaper) 


Jordens effektiva överlagringstryck (grundvatten


ytans läge) 


storleken av belastningsökningen på jorden 


Den relativa förskjutningens storlek och hastighet 


Pålarnas materi al , diameter och längd 


Pålarnas verkningssätt (spetsburna , mantelburna) 


Belastning på pålhuvudet 


Pålarnas lutning och krokighet 


För pålgrupperna tillkommer även 

Pålgruppens storlek 

Avstånd mellan pålarna 
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Eftersom detta forskningspro jekt endast berör en typ 

av påle vid en försöksplats har endast vissa av de 

ovan nämnda faktorerna kunnat studeras. Bland de icke 

studerade faktorerna bör nämnas inverkan av pålens 

krokighet. 

Följande slutsatser avser sålunda enskilda vertikala 

betongpålar, som är slagna genom 40 m halvfast till 

fast, i huvudsak normalkonsoliderad lera ner i under~ 

liggande friktionsjord. Fyllningshöjden på markytan 

runt pålarna är ca 4% av lerdjupet. 

- Vid pålslagningen erhålls ett porvattenövertryck i 

jorden närmast pålen. Utjämningen av detta och den 

samband därmed erhållna hållfasthetsåterväxten och 

sättningen i jorden ger upphov till påhängskrafter 

på pålarna (Etapp I) . 

- Belastning på pålhuvudena medför i detta fal l tem

porärt en nära fullständig reduktion av uppkomna 

påhängskrafter (Etapp II) . 

- Fortsatta sättningar i jorden medför emellertid åter 

ökade påhängskrafter (Etapp II-III). För långa pålar 

kan påhängskrafterna nå sådan storlek att pålens 

bärförmåga med avseende på nyttig last reduceras. 

Vid Bäckebol har den sammanlagda belastningen på 

pålen medfört rörelse hos pålspetsen. 

För att maximal negativ mantelfriktion på en viss 

nivå skall utbildas mellan påle och jord fordras 

att jordens sättning är minst 2-4 mm större än på

l ens. Även mindre relativ förskjutning mella n påle 

och jord ger dock upphov till viss negativ mantel

friktion. 

För långaspetsburna pålar och för mantelburna pålar 

måste man vid bedömning av negativa mantelfriktio

nens storle k beakta pålens rörelse till följ d av 

pålens samma ntryckning eller eventuell rörelse hos 

pålspetsen. På lens rörelse reducerar storl eken av 

i 
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av den negativa mantelfriktionen. Detta gäller spe

ciellt på de jorddjup där sättningsrörelsen är li

ten (mindre än 1-3 cm) . 

- Maximal negativ mantelfriktion kan beräknas med led

ning av jordens ursprungliga skjuvhållfdsthet före 

pålslagningen, bestämd vid samma deformationshastig

het som den förväntade sättningens hastighet. Denna 

skjuvhållfasthet bör därefter ökas med hänsyn till 

eventuell hållfasthetstillväxt i jorden på grund av 

jordens konsolidering för den påförda belastningen. 

I likhet med TAB l föreslås således: 

T T + t. a tan4>' (5) 
neg m v 

där 

negativ mantelfriktion. kPa 

maximal erhållen skjuvspänning i jorden vid 

hållfasthetsbestämning med en deformations

hastighet lika med sättningens hastighet, kPa 

'tu jordens skjuvhållfasthet bestämd med standard

vingborrförsök, kPa 

t.a 
v 

vertikal tillskottsspänning av påförd helast

ning, kPa 

4> ' effektiv friktionsvinkel i jorden, grader 

Eftersom T är svår att bestämma föreslås att värdet 
m 

på ' m approximativt sätts lika med jordens residual

hållfasthet bestämd exempelvis ur standardvingborr

försök. Detta residualvärde är dock troligen något 

lägre än den maximala skjuvspänning (Tm) som erhålls 

vid försök med långsam deformationshastighet (Torstens

son, 1973). 

Vid Bäckebol bedöms negativa mantelfriktionen (Tneg) 

för den översta påldelen komma att uppgå till 0 ,7 ' tu · 
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Alternativt kan, då vertikalspänningsökningen i jor

den bedöms bli förhållandevis stor (50-100%) i för

hållande till det ursprungligen rådande effektiva 

överlagringstrycket, mantelfriktionen i stället sät

tas i relation till slutligt effektivt överlagrings

tryck enligt 

Tneg konstant • a; (6) 

där 

a: slutligt effektivt överlagringstryck efter full 

kcnsolidering 

Vid Bäckebol kan konstanten antas ligga inom inter

vallet 0,20 till 0,25. Från försök utförda i Norge 

och Kanana, har värden på konstanten rapporterats lig

ga mellan 0,18 och 0,33. 

- Eftersom såväl jordrörelserna som krafterna i pålar

na fortfarande ökar, är ovannämnda slutsatser om maxi

mal negativ mantelfriktion endast preliminära. Even

tuellt fortsatta mätningar vid Bäckebol och liknande 

undersökningar inom andra områden får avgöra om de 

redovisade beräkningsmetoderna kan tillämpas mer gene

rellt. 
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FIG 2. spänningsfördelni ng i j orden : 

o ' =ursprunglig eff ektiv vertikalspänning 
oQ =förkonsolideringsspänning
oY =slutlig effektiv vertikalspänning under fyllningsmitt . 

FIG 2. Pressure distribution in the soiZ : 

o '= original effective vertical pressure 
o~ =preconsolidation pressure 
oi =final effective vertical pressure under cen ter of fil l . 
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FIG 5. Påtkraftutveckling i pålarna PI och PII under etapp I och II. 


FIG 5. Progress of forces in testpiles PI and PII during phase I and II versus time. 
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FIG 	 10. Installation och avläsning av jordskruv 

a) Jordskruven nedf örs med hjälp av foderröret . 

b) Foderröret dras upp aa 0, 5 m. 

a) Mättråden nedförs och fästs vid jordskruven med en 


snabbkoppling. 
d) 	 Vid avläsning spänns mättråden med hjälp av vipp

armen till bestämd kraft . Mätmärket avvägs. Mellan 
avläsningarna är ståltråden slak. 

FIG 	 10. Installation and reading of settlement gauge. 
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FIG 12. 	 Distribution of vertical stress increasement (öa J 
eaused by fill and calculated by means of elastig 
t heol'!J . The effect of "railroad ditch" is indicated 
by fulZ lines and without ditch by intersected lines. 
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FIG 14. settlement of ground surface during phase III. The filling is started 1922 days after pile driving. 
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FIG 15. Markytans sättning under etapp III. 


FIG 15. SettZement of ground surface during phase III. 
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FIG 18 . 	 settlements at different depths during phase III. Gauges SI 
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FIG 19 . 	 sättningar på olika dJup under markytan under etapp III. 

Mätare SIII belägen 5 m från påle PI. 


FIG 19 . 	 settlements at different depths during phase III. Gauge 

SIII situated 5 m away from testpile PI. 
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FIG 20 . 	 settlements of the gauges J1 , 5- J32 during phase III. The 
gauges are situated between the two testpiles 5 m away from 
each pile . 



FYLLN INGENS MITTPUNKT 

SÄTTNINGo 100 500 	 1000 

v mm 
///-/// 

1 
KONSOLIDERI NGS
GRAD (U) FOR 
DELSKIKTEN 

16%J 	 L 
UPPMÄTT 
SÄTTNING SLUTSÄTTNING 

g 	

~ERÄKNAD 

/ 	
1% 

LERA 17 

3% 

25 

1/ 5% 

!'-------- 33 

LERA 

MED 

SILT 40 % 
SKIKT 

r- 
SI LT 41 
SAND 

FIG 21 . 	 uppmätt och beräknad sättning under fyllningens mittpunkt . 

FIG 21 . 	 Vertical distr ibution of measured and calculated s ettlement 
under cent~r of fill. 



---

!700 
ETAPP I 	 ETAPP ll ETAPP m -----1-

MS ./ v--.-1-

600 PI Pn 	 Il /_,_:::,~ M1 

l 
/ 

/ 

/

l 

500 

i/~3 	 ~E !M7 a:: o l/, / 

~~ 
M2 	 -400 M6 	 l ---- 1----- 

l 	 M6l/ 	 ----
M1 -	 l " MS o v r->< 

1'/300 M4 ~ 	 ~ / M2 

lr~ 	 l 

l 

200 	 v 
/ 

/ 

~ -- /~ 	 l 
M7 


100 PÅLHUVUDET LAST PÅ PÅLHUVUDET LAST PÅ PÅLHUVUDET )_-----l-- ---- ---- -"M5 --- ---- - --- ...... 
OOELASTAT 440 kN 800 kN III'-~ >-MJ 


r-- -v -- -- ---- -- 
CXXI 	 v --"' v-v 

/ 
-,. ---"" 1---~ 

/ -- , v -- ----
900 	 -' -- - - -- M6 

v,::.~-- -	 M3~ 	 ~-_;::;.-- -	 __M_]_ 

----	 - f---

- - - 
? 1-.7 -----/ ~~:.:.:: -- --- -- ----

800 	 --y " ' " 	 M6 
J ~... ,.- -- ~ v--r

l ~ MS 
700 	 v 

v ~ 600 	 _,
// 

1!:1_~_../ 	 UPPFYLLNING 1.7 m~--.... .,.._,r~ ,.-
_./ / ~r----,..., , M3 ~ 

500 	 -:::::::;. _., ~ ~--v 	 -M"7 
~ 

,_J ~ 
400 yr / 

l ~ 	 -~4 ----- -
z 300 	

( 

-- --- 
V~"-'.le 	 ___,_ ---- -~~- ---- 1--" 	 _,_,-.- ---~----(( v -..._ r....Mj.___ ~__,"',...- ----- _ -----~------

,.? 	 ,_ Ar 

[; 

l"-'-~
00 

!q ~-- -.../"-J
../V" 

--"~ 	 ANTAGEN NOLLPUNKTSFÖRSKJUTNING./--:;:....1- ~ 
00 	 l 
~ ~--

·l-

DAG EFTER PÅLSLAGNING - 
1./ 

1(00 1200 1DJ 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2CXXI 2100 2200 2DJ 2400 2500 260000 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1100 
1969 l 1970 	 1971 l 1972 l 1973 l 1974 l 197S ll 1968 l J J .t.lslol NID IJ IFJM IA JM J J l.t.l slo i NIDIJI FI MIA!MIJI JI.\TsloiNIDIJIFIMIA "' J Jl .t.l sl o iN I OIJI F IMI A IM! J I J I.t.lsloiNioiJIFIMI.t.IMI J IJI.t.l s l o iNI D I J IFI~o~l.t.l~o~ J J Af S f l J I A ISIOINIDIJ IFIM I AIM 

FIG 22. 	 Pålkraftutveckling i pålarna PI och PII under etapp I - III. 

FIG 22 . 	 Development of pile forces in testpiles PI and PII during 

phase I-III, versus days after pile driving. 
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phase I- III at different intervaZs (days) after piZe driving . 



10 

Pli 
E TA PP I 	 ETAPP ill 

PÅLHUVUDET 

OBELASTAT 


o 

o 100 200 300 '00 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1,00 1500 1600 1700 

PÅLKRAFT. k N 

• 
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FIG 24 . 	 Vertical distribution of pile forces in testpile PII during 
phase I - III at different intervaZs (days) after pile driving . 
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FIG 25 . 	 Rörelse och deformation av påle PI under etapp III . 

FIG 25 . 	 Movement (pilehead and pi lepoi nt) and deformation of ~er;tpile 


PI during phase III. 
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FIG 25 . 	 Rörelse och deformation av påle PI under etapp III. 

FIG 25 . 	 Movement (pilehead and pilepoint) and deformation of ter;tpile 

PI during phase III. 
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FIG 26. TidSutvecklingen av medelskjuvspänningarna längs pålarnas mantelyta för olika delar av pålarna undeP etapp I-III. 

FIG 26. Progress of medium shear stress along the surface of the different parts of testpiles during phase I-III. 
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