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1 STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT 

1. INLEDNING 

På uppdrag av Statens vägverk (TUg) utreder Statens 

geotekniska institut (SGI) bankpålningars verknings

sätt. Utredningen skall klargöra relationerna mellan 

bankpållast och belastningen mellan pålplattorna som 

funktion av plattornas storlek, pålavstånd, bankhöjd 

och fyllningsmaterial. 

Utredningen omfattar hittills två etapper. 

Etapp I Litteraturstudie 

Etapp II Modellförsök i två dimensioner 

Litteraturstudien (Nordstrand och Bergdahl, 1977) redo

visas separat. I denna rapport redovisas resultatet av 

de tvådimensionella försöken. 

Vid de tvådimensionella modellförsöken var syftet att 

studera brottmekanismen i fyllningen när underlaget 

(markytan) sätter sig. Vid dessa försök användes pål-

plattor i form av plattstrimlor så att ett plant 

spännings- och deformationstillstånd erhölls. Försök 

utfördes med olika fyllningsmaterial (sand och maka

dam), fyllningshöjder och olika storlek på pålplattorna. 

I flertalet försök har använts torr,mycket fast lagrad 

sand samt torr fast lagrad makadam. Försök utfördes 

också med sand med mindre lagringstäthet och med fuk

tig sand. I några fall har också effekten av slänter i 

fyllningen studerats. 

I en tredje etapp med tredimensionella modellförsök 

har pålkrafter, jordtryck mellan pålplattorna och sätt

ningarna i fyllningen studerats. Resultaten av dessa 

försök redovisas separat. 

2. UPPLÄGGNING AV FÖRSÖKEN 

Modellförsök valdes för att lätt kunna variera olika 

parametrar såsom plattstorlek, fyllningshöjd och fyll

ningsmaterial mm. För försöken valdes skalan ca 1:10. 
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2 STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT 

För att kunna åstadkomma brott i fyllningen utforma

des modellen som en stor låda, Figur 1. Lådan vilar 

i hörnen på fyra skruvar med vars hjälp hela lådan kan 

sänkas. Genom lådans botten stack modellpålar upp. 

Dessa stod på fast underlag och var försedda med platt

strimlor (pålplattor) över lådans hela bredd. Lådans 

ena långsida var försedd med en glasruta och platt

strimlorna gick ända fram mot rutan. 

Genom att successivt sänka lådan och därmed underlaget 

mellan pålplattorna ("markytan") erhölls brott i fyll

ningen. Genom rutan kunde fyllningsmaterialets rörel

ser under försöken studeras. För att kunna registrera 

rörelserna lades skikt av färgad sand och ett antal 

mätstavar närmast glasrutan. Genom successiv fotogra

fering av modellen under försöken kunde jordens rörel

ser rekonstrueras och mätas samt ritas upp. Jfr Figur 

10-14. 

Figur 1. Foto av försöksmodellen efter ett 
avslutat tvådimensionellt försök. 
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3 STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT 

Som försöksmaterial valdes dels en sand för att mot

svara fallet med sand eller grus närmast över pål

plattorna, dels makadam som motsvarade fallet med 

sprängsten i banken över pålplattorna. Pålavståndet 

valdes till 200 mm och plattbredden till 100 och 

150 mm. Bankhöjden varierades mellan 220 och 800 mm. 

Eftersom pålarna är styrda i sidled av lådans botten 

kan man med den använda modellen endast studera fyll

ningens beteende vid sättningar hos underlaget (mark

ytan) och således ej sådana fall där man har viss 

sidorörelse hos pålar och pålplattor. Med den använda 

modellen skulle det dock vara möjligt att studera 

effekten av olika fjädring eller sättning hos pålarna. 

Några sådana försök har dock ännu ej genomförts. 

3. FÖRSÖKSUTRUSTNING 

3.1 Modellens utformning 

Försöksmodellen (skala 1:10) består av en stor låda, 

1,0 x 2,0 x 1,1 m, Figur 1 och 2. Lådan vilar i hörnen 

på fyra skruvar med vars hjälp hela lådan kan sänkas 

och höjas med en elektrisk motor. Hastigheten kan 

varieras. I en av lådans långsidor finns en glasruta 

av 8 mm tjockt trådglas. 

Genom lådans botten stack modellpålar upp. Dessa 

stod på fast underlag och var försedda med platt

strimlor (pålplattor) som täckte lådans hela bredd 

och anslöt mot glasrutan. Varje plattstrimla vilade 

på två pålar, en vid vardera långsidan. Pålarnas 

centrumavstånd var 200 mm mätt längs glasrutans plan. 

Plattstrimlorna tillverkades av plattstål med tjock

leken 15 mm och var 100 respektive 150 mm breda. Mot

svarande täckningsprocent blir 50 respektive 75% 

(med täckningsgrad avses här pålplattans area i för

hållande till arean mellan två pålrader). 
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ST ATENS GEOTEKNISKA INSTITUT 4 
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Figur 2. Elevation av försöksmodellen med in
lagda skikt av färgad sand och mät
stavar. 

Avståndet från de yttersta pålarna till lådans kort

sidor var först ca 200 mm. Senare minskades avståndet 

till 100 mm vid den vänstra kortväggen beroende på 

randeffekter vid försöken. Avståndet motsvarar i det 

senare fallet halva centrumavståndet mellan pålarna. 

För att ge underlaget (markytan) en viss deformation 

under uppfyllnaden täcktes lådans botten med en 50 mm 

tjock skumplastskiva med densiteten 50 kg/m 3 • Skumplas

tens deformationsegenskaper bestämdes med tryckförsök. 

En fritt stående cylinder av skumplast med diametern 80 mm 

och höjden 50 mm belastades stegvis och varje last-

steg låg på under 5 minuter. Deformationen efter 1 

och 5 minuter redovisas i Figur 3. Resultaten visar 

att skumplasten deformeras nära elastiskt till en 
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5 STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT 

spänning av ca 3,5 kPa där sammantryckningen var ca 

8% (4 mm). Vid högre belastning ökade deformationerna 

betydligt för att vid 3,9 kPa vara ca 40% (20 mm) 

efter 5 min belastning. 
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Figur 3. Deformationsegenskaper hos underlaget 
av skumplast. 

För att kunna registrera och mäta rörelserna i fyll

ningen placerades i sanden skikt av färgad sand och 

mätstavar på några nivåer. Mätstavarna hade en längd 

av ca 200 mm och bestod först av runda plaststavar. 

Under försökets gång kom emellertid sand in mellan 

stavänden och glasrutan varför det blev svårt eller 

omöjligt att följa rörelserna. Mätstavarna gjordes 

därför fjädrande och inneslöts i ett glasrör enligt 

Figur 4. Vid försöken med makadam användes i stället 

enbart trästavar med en tjocklek av ca 4 mm. 
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6 STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT 
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Figur 4. Utfonnning av mätstavar i sand. 

För registrering av lådans rörelser placerades en 

mätklocka under lådans framkant. Som skalreferens 

insattes också en mätlinjal (avvägningsstång) i 

lådans nederkant. 

3.2 Fyllningsmaterial 

Som fyllningsmaterial användes en tvättad sand (Silver

sand 55) från Bornholm och makadam (8-12 mm) från 

Linköping. 

3. 21 Kornstorleksfördelning 

Silversand 55 består huvudsakligen av spetskantiga 

kvartskorn, Figur 5, som har kompaktdensiteten 2,65 

t/m 3 
• Graderingstalet Cu (dso/d 10 ) är 2,0 och 89% 

av kornen har en diameter mellan 0,25 och 1 mm, 

Figur 7. 

Makadamen (8-12 mm),Figur 6, har kompaktdensiteten 

2,66 t/m3 . Flisighetstalet är 1,26 och graderings

talet Cu är 1,3. Kornstorleksfördelningen 

redovisas i Figur 7. 
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7STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT 

Figur 5. Silversand 55 består huvudsakligen av spets
kantiga kvartskorn. 

\11111111\IHI 1111 I~ 

Figur 6. Makadamkorn 
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8 STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT 
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Figur 7. Kornstorleksfördelning för de 
använda fyllningsmaterialen. 

3.22 Densitet 

Högsta och lägsta torrdensitet bestämdes för de an

vända materialen och resultaten redovisas i Tabell 

1. Lägsta torrdensitet bestämdes med lös ifyllning 

enligt SGF laboratoriekommittes anvisningar (1973). 

SGI Varia 157



STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT 9 

Tabell 1. Högsta och lägsta torrdensitet för de 
använda fyllningsmaterialen och motsva
rande portal. 

Material Pdmax t/m 3 e . P t/m 3 emin dmin max 

Sand 1,68 0,58 1,42 0,87 

Makadam 1,64 0,62 1,32 1,02 

Högsta torrdensitet bestämdes för vattenmättat mate

rial med laboratorievibrering enligt SGF laboratorie

kommittes anvisningar (1973). Laboratorievibreringen 

gav emellertid för sand ett lägre värde på torrden

siteten (1,65 t/m 3) än vad som erhölls med den metod 

för uppfyllning i försökslådan som använts vid denna 

undersökning, se nedan 4.11. Högsta värdet på sandens 

torrdensitet enligt denna uppfyllningsmetod har där

för ansatts som högsta torrdensitet för sanden. Vid 

laboratorievibreringen uppkom viss krossning av maka

damen varför den högsta densiteten, 1,64 t/m 3 sanno

likt är något för hög. 

3.23 Friktionsvinkel 

Försöksmaterialens friktionsvinkel bestämdes dels med 

treaxialförsök, dels med hjälp av en apparat för ras

vinkelbestämning. Resultaten från treaxialförsöken 

redovisas i Tabell 2. 

Tabell 2. Friktionsvinkel för fyllningsmaterialen 
bestämd med treaxialförsök. 

Pd t/m3 0; kPa Friktions-
vinkel cp' 

Sand 1,53 6 38,1 

Sand 1,61 6 44,4 

Sand 1,67 6 46,1 

Makadam 1,48 6 49,0 
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10STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT 

Apparaten för rasvinkelbestämning består av en stjälp

bar låda, Figur 8. Materialen fylldes i lådan och av

jämnades vid lådans överkant med en linjal. Lådan 

lutades därefter successivt med hjälp av ett spel och 

lutningsvinkeln (=materialets släntvinkel) då ras 

inträffade avlästes. Vidare mättes släntvinkeln sedan 

ras inträffat. Friktionsvinkeln bestämdes för följande 

fall. 

1. Lös ifyllning av materialen i lådan enligt 

SGF:s laboratoriekommitte (1973). 

2. Materialen fylldes upp på samma sätt som vid 

fyllningen av försöksmodellen. För sand var 

fallhöjden 1,15 m och för makadam 1,23 m. 

Jfr avsnitt 4.11. 

3. Sanden fylldes först i lådan på samma sätt som 

vid uppfyllningen och därefter sprutades plast

spray på ytan. Plasten trängde ner ca 1 mm i 

sanden. Härigenom fixerades de ytligt liggande 

kornen och brott inträffade först sedan hela 

släntytan nått rasvinkeln. 

Två försök av varje typ utfördes och medel

värdet redovisas i Tabell 3. 

Tabell 3. Friktionsvinkel för fyllningsmaterialen 
enligt rasvinkelförsök. 

Fyllnings- Densitet Sand Densitet Makadam 

sätt p t/m 3 Släntvinkel Släntvinkel p t/m 3 Släntvinkel Släntvinkel 
vid ras efter ras vid ras efter ras 

1+0 0 30 5 o 1, 35 51 o 39 oFall 1 1,1+6 ' 
1+0 0 51+ 0Fall 2 1,68 31+ '5 ° 1,52 39° 

Fall 3 1,68 51,5° 33° 

SGI Varia 157



ST ATENS GEOTEKNISKA INSTITUT 1 1 
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Figur 8. Apparat för bestämning av jords 
rasvinkel. 

3.3 Anordningar för uppfyllning 

För att erhålla en homogen och nå~orlunda fast 

fyllning strilades materialen ned i försökslådan ur 

en tunna eller låda placerad på en bestämd höjd över 

fyllningsytan. Genom att variera materialets fallhöjd 

och flöde kan olika densiteter erhållas. Metoden har 

tidigare använts av bl a Bergdahl 1973. 

För de flesta försöken med sand användes en tunna 

med diametern 0,6 m och höjden 0,9 m. I tunnans botten 

fanns hål med diametern 6 mm i rutnät med centrumav

ståndet 50 mm. 
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12 STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT 

För att erhålla en lösare lagring användes en mindre 

fyrkantig låda som kunde sänkas ned i modellådan och 

ändå fylla försökslådans sidor och hörn. Denna låda 

var 0,5 x 0,5 m och 0,6 m hög och försedd med hål 

med diametern 5,5 mm med centrumavståndet 80 mm. Hål

raderna ligger något snett i förhållande till två av 

lådans sidor för att ge en jämnare fyllningsyta. Med 

denna låda minskades såväl sandens fallhöjd som flödet. 

För makadamen användes också en tunna med diametern 

0,6 m och höjden 0,9 m. Eftersom detta material ej 

kan strila ut genom små hål försågs tunnans botten med 

en 65 mm bred slits och under slitsen sattes ett rör 

med diametern 50 mm. Röret, som fördelade makadam

strömmen på en större yta, placerades så nära slitsens 

mynning att makadamen inte föll ut av sig själv. 

Tunnan tömdes med lätt vibrering, Figur 9. 

v 600 
1 

0 , • 50 VIBRATOR 
,, '"I 

A-A 

Figur 9. Principskiss på tunna för störtning av 
makadam i modellådan. 
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1 3 STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT 

Vid några inledande försök med de ovan beskrivna ut

rustningarna (de större cylindrarna) bestämdes samban

det mellan densitet och fallhöjd. Resultaten av dessa 

försök redovisas i Figur 10. Vid försöken med torr 

sand erhölls densiteter mellan 1,62 och 1,68 t/m 3 

medan man vid försök med makadam erhöll densiteter 

mellan 1,48 och 1,53 t/m 3 
• Materialens fallhöjd vari

erades härvid mellan 0,3 ocn 1,6 m. För jämförelse 

redovisas i figuren också de lägsta densitetsvärdena 

för sand och makadam som tidigare bestämts på labora

torium. Se avsnitt 3.22. 
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Figur 10. Densitetens beroende av fallhöjden vid 
störtning av provmaterialen. 

Eftersom man vid bankpålning eftersträvar en packad 

fyllning över pålplattorna valdes för försöken med 

torr sand en fallhöjd på 1,15 m vilket motsvarar den

siteten 1 ,68 t/m 3 (relativ lagringstäthet 100%). Endast 

i ett försök med den mindre fyllningslådan användes 

fallhöjden 0,1 m, vilket gav en densitet på 1,57 t/m 3 • 

Detta motsvarar en lagringstäthet på 62% (medelfast 

lagring) . 
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14 STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT 

För makadamförsöken valdes av utrymmesskäl fallhöjden 

1,23 m vilket gav en torrdensitet på 1,52 t/m 3 • Detta 

motsvarar en relativ lagringstäthet av 70% (fast lag

ring) . 

4. UTFÖRANDE 

Varje försök började med att lådan lyftes upp till 

ett övre läge där skumplastskiktets överkant (mark

ytan) kom i nivå med pålplattornas underkant. Härefter 

gjordes uppfyllning till önskad nivå. Uppfyllningen 

avbröts på vissa nivåer för inläggning av färgade sand

skikt och mätstavar. Själva försöket bestod i att lådan 

sänktes med viss konstant hastighet varigenom man fin

gerade en sättning hos underlaget (markytan). Rörel

serna i fyllningen registrerades genom fotografering 

av modellen med vissa mellanrum. 

4.1 Uppfyllning 

4.11 Torr sand 

Vid försöken med torr sand strilades denna ned i för

sökslådan på tidigare beskrivet sätt. Avståndet mellan 

tunnans/lådans botten och fyllningens överyta i lådan 

hölls konstant. Då tunnan användes var avståndet 1,15 

m, vilket gav torrdensiteten 1,68 t/m 3 • Motsvarande 

värden för den mindre lådan var 0,10 m och 1,57 t/m 3 
• 

Utfyllnaden utfördes så att man hela tiden hade en 

jämn och nära horisontal överyta. 

Vid försöken med slänt, dvs när försökslådans ena 

kortsida tagits bort, fylldes sanden upp över den 

slutliga släntens nivå så att hela fyllningen blev 

homogen, överskjutande fyllning i slänten skrapades 

sedan bort med linjal. 

4.12 Fuktig sand 

Vid försöken med fuktig sand blandades sand och vatten 

i en betongblandare (typ tvångsblandare) i satser om 
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1 5 STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT 

50 1. Vatten motsvarande en vattenkvot på 10% till

sattes. Till följd av separering under blandningen 

och utfyllnaden blev dock vattenkvoten endast 5% 

fyllningens övre del. 

Den fuktiga sanden fylldes i försökslådan i ca 50 mm 

tjocka skikt och varje skikt packades med stampning, 

3 stamp med 0,1 m fallhöjd vilket motsvarar ca 23,8 

Nm/dm 3 • Stampens massa var 9,1 kg och stampplattan var 

150 x 150 mm. Fyllningens torrdensitet blev härigenom 

1 ,54 t/m 3 (medelfast lagring). Detta värde är något 

lägre än vad som erhölls vid försöket med den medel

fast lagrade sanden. 

4.13 Makadam 

Vid försöken med makadam strilades denna ned i för

sökslådan med den ovan beskrivna tunnan. Avståndet 

mellan tunnans botten och fyllningens överyta hölls 

konstant vid 1,23 m, vilket gav torrdensiteten 1,52 

t/m 3 • 

4.2 Inläggning av färgad sand och mätstavar 

Vid de flesta försöken med torr sand inlades ca 5 mm 

tjocka skikt av färgad sand 25, 85, 150 och 235 mm 

över pålplattornas överyta. Mellan dessa skikt place

rades mätstavarna dels i sammanhängande rader, dels på 

speciellt utvalda punkter över pålplattornas kanter 

eller liknande. De 200 mm långa stavarna lades vinkel

rätt mot glasväggen och fjädern i glasröret förspän

des genom att lite extra sand fylldes upp bakom plast

hatten på mätstaven, som samtidigt pressades mot glas

rutan. Jfr Figur 4. 

Vid försöket med fuktig sand lades färgade sandskikt 

in på samma sätt som i den torra sanden. På grund av 

stampningen kunde endast rena plaststavar användas 

detta försök. Dessa kunde dock ej följas under 

i 
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16 STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT 

försökets gång eftersom sand trängde in mellan stav 

och glasruta vid stampningen. 

Vid försöken med makadam kunde ej heller de tunna 

plaststavarna i glasrör användas på grund av dålig 

kontrast mot den mörka makadamen. I stället användes 

4 mm tjocka trästavar med vita ändytor. Dessa place

rades i horisontala rader ca 50, 100, 150, 200 och 

250 mm över pålplattornas överytor. Skikt av färgad 

sand kunde ej heller användas vid dessa försök. 

4.3 Genomförande av försöken 

Vid försökens början startades motorn som sänker för

sökslådan med en konstant hastighet 1 mm/min. Fyll

ningen fotograferades genom glasrutan innan motorn 

startade samt efter varje sättningsintervall om 2,5 

mm. Försöken avbröts vid 60-100 mm sättning hos under

laget. 

4.4 Utförda försök 

I syfte att studera fyllningens beteende vid normalt 

förekommande bankhöjder, pålavstånd, plattbredder och 

bankmaterial har 16 olika försök utförts. Bankhöjden 

har varierats mellan 220 och 800 mm. Pålavståndet har 

hållits konstant men två plattbredder (100 och 150 mm) 

har använts. Till en början användes de två plattbred

derna samtidigt i modellen. På grund av uppkommande 

sättningsskillnader mellan de båda delarna med 100 

respektive 150 mm plattbredd bedömdes det nödvändigt 

att ha endast en plattbredd vid varje försök speciellt 

vid större bankhöjder. Som bankfyllning har använts 

sand och makadam. Sanden skall motsvara fallet med 

bankfyllning av sand eller grus över pålplattorna medan 

makadamen skall motsvara fallet med sprängsten närmast 

över pålplattorna. 
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I flertalet försök med sand har denna varit mycket 

fast lagrad (p = 1,68 t/m3 ). I ett fall har effekten 

av en lägre densitet (p = 1,57 t/m3) hos fyllningen 

studerats och i ytterligare att fall har effekten av 

vatten i sanden studerats. Härvid bedömdes dock att 

den falska kohesionen i sanden skulle få en opropor

tionerligt stor inverkan i modellen jämfört med ett 

fullskaleförsök. Det bedömdes dock som värdefullt 

att studera detta ytterlighetsfall. 

Eftersom det ganska snart efter försökens början stod 

klart att man erhåller olika typer av brott i fyll

ningen bl a beroende på fyllningshöjden bedömdes det 

som nödvändigt att undersöka vad som händer under en 

slänt där bankhöjden successivt avtar. Två sådana 

försök har utförts i sand med normal släntlutning 

1:1,5 och ett försök med lång släntlutning 1:6,8. 

Vid försöken med makadam har densiteten varit konstant 

(p=1,52 t/m3 ) vilket motsvarar en lagringstäthet av 

70%. Vidare har även med makadam utförts ett försök 

med slänt i lutning 1:1,5. 

En sammanställning av utförda försök redovisas i 

Tabell 4-6. Försöken anges ej i ordningsföljd utan 

i den ordning resultaten redovisas nedan. 

Tabell 4. Genomförda försök med sand utan slänt. 

Försök Fyllnings- Pålavstånd Plattbredd Anm 
nr höj~, mm c, mm a, mm 

2 220 200 100, 150 

1 260 200 100, 150 

5 320 200 150 

4 320 200 100 

3 420 200 100, 150 

9 800 200 100 

10 320 200 150 Densitet, 1,57 t/m 3 

11 320 200 100 Fuktig sand, torrdensi-
tet 1,54 t/m 3 
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Tabell 5. Genomförda försök med makadam 

Försök Fyllnings- Pålavstånd Plattbredd Anm 
nr höjd, mm c, mm a, mm 

14 220 200 100, 150 

12 320 200 100 

13 320 200 150 

16 800 200 100 

Tabell 6. Genomförda försök med slänt 

Försök Fyllnings- Pålavstånd Plattbredd Slänt- Anm 
nr höjd, mm c, mm a, mm lutning 

8 320 200 100 1: 1, 5 Sand 

6 320 200 150 1: 1, 5 Sand 

7 410 200 100 1 :6 ,8 Sand 

15 330 200 100 1: 1, 5 Makadam 

5. RESULTAT 

5.1 Allmänt 

Resultaten av de 16 olika försöken har sammanställts 

i en serie fotografier och diagram visande rörelserna 

och brottlinjernas utveckling i fyllningen, Bilaga 1-41. 

Diagrammen över rörelserna i fyllningen konstruerades 

genom att mätstavarnas lägen ritades in på ett trans

parent papper efter 0, 10, 20, 30, 40 och 50 mm sätt

ning hos underlaget. Ibland var stavarnas rörelse liten 

varför det inte fanns plats att rita in alla mellan

lägen. I några fall har stavarnas slutlägen ej kunnat 

observeras pga att sand kommit in mellan glasrutan 

och mätstavens ände. De färgade sandskikten, "mark

ytans" och överytans lägen ritades in vid 0 och 50 mm 

sättning hos underlaget (markytan). Förutom dessa dia

gram har också brottzonens höjd i fyllningen som funk

tion av sättningen hos underlaget studerats, jfr Figur 

21. 
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I den torra sanden kan två brottyper iakttas. Vid 

låga bankar (< ca 300 mm) satte sig sandpelaren 

mellan pålplattorna medan sandpelaren över pålplat

torna deformerades (komprimerades) endast obetydligt. 

Sandens överyta blev ojämn och ett sk genomstans

ningsbrott inträffade i banken. 

Vid höga bankar (> ca 300 mm) uppstod brott i sand

pelaren över pålplattorna och sandens överyta förblev 

i huvudsak jämn under hela försöket till 50 mm sätt

ning hos underlaget. 

Vid försöken med makadam erhölls inget tydligt genom

stansningsbrott. I stället skedde en betydande upp

luckring av fyllningen speciellt över utrymmet mellan 

pålplattorna. Vid mycket stor sättning, större än 50 

mm, hos underlaget uppkom mindre ojämnheter i maka

damens överyta vid de lägre fyllningshöjderna. 

Nedan redovisas först resultaten av försöken med torr, 

mycket fast lagrad sand varefter följer en redovisning 

av försöken med torr medelfast lagrad och fuktig medel

fast lagrad sand samt fast lagrad makadam. Slutligen 

redovisas resultaten av försöken med slänt i sand och 

makadam. 

5.2 Försök med torr, mycket fast lagrad sand 

I Figur 10-19 redovisas i en serie bilder resultaten 

av två försök (5 och 4) med torr, mycket fast lagrad 

sand. 

I försök 5 Figur 10-14 var plattbredden 150 mm och fyll

ningshöjden 320 mm. Sättningen hos underlaget var i de 

olika bilderna 0, 10, 20, 30, 40 och 50 mm. I Figur 10A 

visas utgångsläget med de jämna raderna av mätstavar 

och färgad sand. 
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Efter 10 mm sättning (Figur 10 B) har sanden mellan 

plattorna i nedre delen av fyllningen rört sig ned 

och in under pålplattorna. De två nedre färgskikten 

har deformerats. Eftersom det nedersta färgskiktet 

satt sig mer än det övre har sanden dememellan ex

panderat vertikalt. Det understa skiktet har satt 

sig över hela mellanrummet mellan pålplattorna medan 

det andra endast satt sig mitt över mellanrummet 

mellan plattorna. 

Vid 20 mm sättning (Figur 11 A) har även det tredje 

färgskiktet 150 mm över pålplattorna satt sig över 

utrymmet mellan plattorna. De två nedersta färgskikten 

har satt sig ytterligare och mer sand har rasat ned 

och in under pålplattorna. Sandpelaren över pålplat

torna förefaller odeformerad. Bredden på den del av 

det andra färgskiktet som satt sig, har ökat och 

blivit lika med avståndet mellan pålplattorna. Det 

tredje färgskiktet har dock satt sig endast mitt över 

mellanrummet mellan pålplattorna. 

Vid 40 mm sättning (Figur 12 A) har fyllningsytan också 

börjat sätta sig mitt över mellanrummet mellan pålplat

torna och vid 50 mm sättning (Figur 12 B) har ojämn

heterna i ytan ökat ytterligare. Storleken på färg

skiktens sättning ökade från ytan och nedåt i fyll

ningen, vilket innebär att sanden successivt expan

derar vertikalt över utrymmet mellan pålplattorna. 

Samtidigt ökade bredden hos den del av fyllningsytan 

där sättning uppstått och man fick en serie åsar tvärs 

modellådan. Den sand som runnit ned under pålplattorna 

täckte efter 50 mm sättning hela underlaget. Rasvinkeln 

hos sanden som rasat ned under pålplattorna har upp

mätts till 35 a 37°. 
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Det ovan redovisade förloppet hos sättningarna i fyll

ningen över mellanrummet mellan två plattstrimlor sker 

så att brottet successivt går från pålplattornas nivå 

till sandytan, jfr Figur 13. Utspjälkning av sanden 

sker i en spets. Till slut omfattar brottzonen all 

jord mellan pålplattorna. Vid stora sättningar hos 

underlaget (40 a 50 mm) sprider sig brottzonerna även 

något in över angränsande plattkanter. Med brottzon 

menas här sammanbindningslinjer mellan punkter där 

stora sättningsskillnader kunnat ses i de färgade 

sandskikten. 

Sandpelarna över pålplattorna är att döma av fotogra

fierna odeformerade genom hela försöket. Vid studien 

av mätstavarnas rörelser, som redovisas i Figur 14, 

finner man dock att vissa mindre rörelser uppkommit. 

Mätstavarna, som placerats över mellanrummet mellan 

pålplattorna har rört sig i huvudsak rakt ned. Mät

stavarna över pålplattorna har endast erhållit små 

rörelser. Dessa är huvudsakligen vertikala men en del 

mätstavar visar tendens till rörelse ut mot mellan

rummet mellan pålplattorna. Genom att studera sandens 

rörelser i Figur 14 och jämföra arean på den sandmängd 

som rasat ned under pålplattorna och den som är kvar 

över pålplattornas nivå har expansionen fram till 50 mm 

sättning hos underlaget hos den sand som låg mellan 

pålplattorna kunnat uppskattas. Härvid har framkommit 

att expansionen är ca 16% vilket motsvarar en densitet 

av 1,44 t/m 3
, dvs något högre än vad som tidigare upp

mätts vid laboratorieförsök (1,42 t/m 3 ) vid bestämning 

av lägsta torrdensitet. Detta innebär att man vid brott 

i fyllningen mellan pålplattorna får en densitet 

fyllningen motsvarande den vid lösaste lagring. Även 

rasvinkeln hos sanden under pålplattorna enligt ovan 

antyder att man vid brott erhåller den lösaste lag

ringen. 

i 
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Figur 10 A. Försök 5 med torr, mycket fast lagrad sand, 
150 mm plattbredd och 320 mm bankhöjd. 
Sättning hos underlaget 0 mm. 

Figur 10 B. Försök 5. Sättning hos underlaget 10 mm. 
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Figur 11 A. Försök 5. Sättning hos underlaget 20 mm. 

11111••••11-~~ 

Figur 11 B. Försök 5. Sättning hos underlaget 30 mm. 
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Figur 12 A. Försök 5. Sättning hos underlaget 40 mm. 

Figur 12 B. Försök 5. Sättning hos underlaget 50 mm. 
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Figur 13. Brottzonernas utbredning vid genomstans
ningsbrott i torr, mycket fast lagrad sand 
vid olika sättning hos underlaget. (Försök 5) 

BANKHÖJD 320mm. SAND 

150 50 150 50 150 50 150 mm 

URSPRUNGLIG HIVA RJR SANDYTA, 
MARKYTA OCH FJIIRGSKIKT 

HIVA FUR SANOYTA OCH FJIIRGSKIKT 
50 1111'11 SÄTTNING HOS MARKYTAN 

EFTER 

RURELSE HOS P«TPINNAR 

Figur 14. Försök 5. Rörelser hos mätpinnar och 
färgskikt vid 0-50 mm sättning hos 
underlaget. 
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I Figur 15-19, som visar resultatet från försök 4, 

var plattbredden 100 mm och fyllningshöjden 320 mm. 

Efter 10 mm sättning hos underlaget (Figur 15 B) har 

även i detta försök sanden mellan pålplattorna i nedre 

delen av fyllningen rört sig ned under pålplattorna 

och de två nedersta färgskikten har satt sig mellan 

pålplattorna. Det nedersta har satt sig mest och sanden 

har således expanderat vertikalt. Vid jämförelse med 

försök 5 finner man att den del av det andra färgskiktet 

som satt sig är bredare än vid försök 5 där avståndet 

mellan pålplattorna var mindre. 

Vid 20 mm sättning (Figur 16 A) har det tredje färg

skiktet börjat sätta sig men endast mitt emellan plat

torna. Härefter har deformationen av det tredje färg

skiktet i huvudsak upphört och sandens överyta och 

det fjärde färgskiktet förblivit odeformerade. De två 

första färgskikten över pålplattorna har börjat defor

meras vid 30 mm sättning (Figur 16 B) och vid 40 

respektive 50 mm sättning (Figur 17 A-B) kan tydliga 

brottzoner iakttas också i sanden över pålplattorna. 

Förloppet i försök 4 visar att man vid smala plattor 

inte får något genomstansningsbrott utan att man efter 

en utspjälkning av sanden mellan pålplattorna upp till 

ca 150 mm över plattorna erhåller ett tryckbrott 

(aktivt brott) i sandpelaren över dessa, jfr Figur 18. 

Härigenom förblir sandytan (vägbanan) i huvudsak jämn. 

En jämförelse mellan brottbilderna vid försöken 5 och 

4 visar att utspjälkningen av sand mellan pålplattorna 

är densamma vid båda försöken upp till ca 20 mm sätt

ning hos underlaget. Vid större sättningar spjälkas 

sand också ur pelarna över pålplattorna vid försök 4, 

dvs brottzonerna går in över pålplattorna. 

En sammanställning av mätstavarnas rörelser (Figur 19) 

visar att även i detta fall sanden mellan pålplattorna 

rört sig i huvudsak vertikalt nedåt. Sanden över pål

plattorna har rört sig snett nedåt ut mot mellanrummet 
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Figur 15 A. Försök 4 med torr, mycket fast lagrad sand, 
100 mm plattbredd och 320 mm bankhöjd. Sätt
ning hos underlaget 0 mm. 

··-··--······················•1■-11111 

Figur 15 B. Försök 4. Sättning hos underlaget 10 mm. 
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Figur 16 A. Försök 4. Sättning hos underlaget 20 mm. 

Figur 16 B. Försök 4. Sättning hos underlaget 30 mm. 
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Figur 17 A. Försök 4. Sättning hos underlaget 40 mm 

Figur 17 B. Försök 4. Sättning hos underlaget 50 mm. 
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mellan pålplattorna upp till ca 130 mm från plattornas 

överyta. Därutöver har inga differenssättningar upp

kommit i sanden utan denna har rört sig nedåt nästan 

lika mycket över hela fyllningen. Vid 50 mm sättning 

hos underlaget var sättningen 25-35 mm hos sandytan, 

dvs ca 60% av "markytans" sättning. Vid studium av 

expansionen i sanden mellan pålplattorna finner man 

att denna helt skett i bankens nedre del intill ca 

130 mm över pålplattorna. 

SÄTTNING, mm 

Figur 18. Brottzonernas utbredning vid tryckbrott 
i sandpelarna över pålplattorna i torr, 
mycket fast lagrad sand vid olika sätt
ning hos underlaget (Försök 4). 
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BANKHOJD 320mm. SAND 

.···.· ......~··. 

- -/'--/---/=---/---T ---{------

100 100 100 100 100 100 mm 

URSPRUNGLIG NIVJ\ FOR SAtlDYTA, 
MARKYTA OCH FÄRGSKIKT 

NIVJ\ FöR SANDYTA OCH FÄRGSKIKT EFTER 
50 rrm SÄTTNING HOS MARKYTAN 

RöRELSE HOS MÄTPINNAR 

Figur 19. Sammanställning av uppmätta deformationer 
vid försök 4 i mycket fast lagrad, torr 
sand vid 0-50 mm sättning hos underlaget. 

Utöver de ovan redovisade försöken 4 och 5 har med 

torr, mycket fast lagrad sand utförts ytterligare 4 

försök (1, 2, 3 och 9). Resultaten av samtliga för

sök med torr, mycket fast lagrad sand intill 50 mm 

sättning hos underlaget redovisas i bilaga 1-18 och 

kan sammanfattas som följer: 

I försök 2, Bilaga 1-3, var pålplattorna 100 mm 

breda i den vänstra delen av modellen och 150 mm breda 

i den högra delen. Fyllningshöjden var 220 mm. Genom

stansningsbrott liksom vid försök 5 har skett vid båda 
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plattbredderna. I övergången mellan olika plattbredder 

är det fria avståndet mellan plattorna 75 mm. Här rörde 

sig sanden över mellanrummet mellan pålplattorna snett 

åt vänster. Detta berodde på att en större mängd sand 

rasar ned under de 100 mm breda plattorna än under de 

150 mm breda plattorna. Vid jämförelse mellan brotten 

vid 100 respektive 150 mm breda plattor finner man att 

brottzonen är smalare vid de breda plattorna där det 

fria avståndet mellan plattorna är mindre. Detta av

speglas också på deformationerna i överytan. Av Bilaga 

3 framgår också att brottzonen redan vid 10 mm sätt

ning hos underlaget har nått upp till överytan vid de 

smala plattorna medan den nått till knappt halva bank

höjden vid de breda plattorna. 

I försök 1, Bilaga 4-6, var pålplattorna också 

100 mm breda i den vänstra delen av modellen och 150 

mm i den högra. Fyllningshöjden var 260 mm. Genomstans

ningsbrott har även här skett vid båda plattbredderna. 

Den oregelbundenhet som iakttogs i modellen vid 

försök 2 har ej noterats vid detta försök. Vid jämfö

relse med försök 2 kan konstateras att brottzonshöjden 

vid den högre banken (260 mm) ej lika snabbt når san

dens överyta. som den lägre banken (220 mm). 

I försök 3, Bilaga 13-15, var också pålplattorna 

100 mm breda i den vänstra halvan av modellen och 150 

mm breda i den högra halvan. Fyllningshöjden var 420 

mm. (Deformationen av det första färgskiktet ovanför 

pålplattorna beror till viss del på att den färgade 

sanden rasat ned utmed glasväggen.) Brott har i detta 

försök skett i sandpelarna över pålplattorna som i 

försök 4 och fyllningens överyta förblev i huvudsak 

jämn med undantag för en sättningsskillnad vid gränsen 

mellan de två plattstorlekarna. Denna skillnad för

orsakades av att mer sand rasade ned under de 100 mm 

breda pålplattorna än under de 150 mm breda. Sandytans 

sättning vid de 100 mm breda plattorna kan jämföras 

med resultatet i försök 4 varvid man kan notera att 
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den är nästan lika stor som vid försök 4 när för

söket avslutades. Det tredje färgskiktet över de 

100 mm breda pålplattorna förblev i huvudsak jämnt 

medan motsvarande färgskikt över de 150 mm breda 

pålplattorna erhöll ojämnheter. Brottzonen nådde 

således högre upp i fyllningen vid de 150 mm breda 

plattorna. Vid jämförelse av brottzonens utbredning 

mellan de breda och smala plattorna finner man att' 

sandpelaren över plattorna når brott redan vid ca 

30 mm sättning hos underlaget vid de 100 mm breda 

plattorna medan brott ej uppstått förrän vid ca 50 mm 

sättning hos underlaget vid de 150 mm breda plattorna. 

I försök 9, Bilaga 16-18, var pål~lattorna 100 mm 

breda och fyllningshöjden 800 mm. Brott inträffade även 

här i sandpelarna över pålplattorna. De två första färg

skikten över pålplattorna har deformerats medan det 

tredje förblivit intakt. Vid jämförelse med försök 3 

finner man att differenssättningen i det andra färg

skiktet var mindre än vid fyllningshöjden 420 mm och 

plattbredden 100 mm. Detta innebär att brottzonen i 

försök 9 med 800 mm fyllningshöjd är lägre än vid 

försök 3 som också framgår av Bilaga 18,där brottzonernas 

utbredning redovisas. Det framgår också att brott i 

sandpelaren över plattorna inträffat redan vid 30 mm 

sättning hos underlaget. 

I Tabell 7 har de erhållna brottyperna vid samtliga 

försök med torr, mycket fast lagrad sand ställts sam

man. Man finner att brott i sandpelaren över pålplat

torna har erhållits vid fyllningshöjden 320 mm och 

däröver för 100 mm breda pålplattor och vid fyllnings

höjden 420 mm för 150 mm breda pålplattor. Vid dessa 

plattbredder var det fria avståndet(c-a) mellan plat

torna 100 respektive 50 mm. 
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Det erhållna resultatet kan förklaras på följande sätt. 

Då underlaget (markytan) sätter sig bärs sanden mellan 

pålplattorna dels av friktion mot sandpelarna över 

pålplattorna dels av trycket mot lådans botten. En 

ökad plattbredd innebär mindre mängd sand över mellan

rummet mellan pålplattorna och en bredare sandpelare 

över plattorna, som kan bära sanden mellan plattorna. 

En minskad plattbredd innebär en större tyngd hos sanden 

mellan plattorna samtidigt som bärförmågan hos sand

pelarna över plattorna minskar. Man erhåller då ett 

tryckbrott i pelarna över plattorna. En ökad fyllnings

höjd medför större tendens till brott i sandpelaren över 

pålplattorna. 

Tabell 7. Sammanställning av resultat med torr, 
mycket fast lagrad sand. 

Försök Fyllningshöjd Plattbredd Fritt av- Brottyp 
nr mm stånd mel-

lan pål-
plattor 

mm 

-
2 220 100 100 Genomstansning 

Il -150 50 

1 260 100 100 _n_ 

150 50 _n_ 

4 320 100 100 Ej genomstansn 

5 320 150 50 Genomstansning 

3 420 100 100 Ej genomstansn 
150 50 -"-

9 800 100 100 -"-
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Huruvida en sättning hos markytan skall medföra genom

stansningsbrott eller tryckbrott i jordpelaren över pål

plattorna bestäms av flera faktorer såsom ovan redovi

sats. Eftersom tryckförhållandena i banken är okända 

under sättningsförloppet är det dock svårt att teore

tiskt härleda när den ena eller andra brottypen skall 

inträffa. Om man för enkelhets skull antar att hori

sontaltrycksutvecklingen är densamma i alla fall kan 

man förvänta att det maximala trycket mot pålplattorna 

och hållfastheten i jordpelaren över plattorna är av

görande för vilken brottyp som inträffar. 

För att utröna om det finns ett bestämt sådant tryck 

under vilket genomstansning alltid inträffar har det 

beräknade maximala trycket mot pålplattorna pö be

räknats för de olika försöken och avsatts som funk

tion av bankhöjden i Figur 20. Trycket har beräknats 

enligt följande formel. 

D,, = p•gh·-C 
... 0 a 

där p = densiteten 

g = tyngdacceleration 

h = fyllningshöjd över pålplattorna 

C = pålavståndet 

a = plattbredden 

Av figuren framgår att man i samtliga fall med torr, 

mycket fast lagrad sand där trycket pö understiger 

ca 9 kPa har erhållits k genomstansningsbrott. Detta 

gäller således både vid 100 och 150 mm plattor. 

Ovan har angivits att brottzonen i fyllningen över 

pålplattorna är beroende av fyllningshöjd, plattstor

lek och sättningen hos underlaget. För att närmare 

studera detta beroende har i Figur 21 redovisats 

brottzonshöjden som funktion av sättningen hos under

laget (markytan) för de ovan beskrivna försöken. 
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Figur 20. Beräknat maximaltryck mot pålplattorna 
vid försöken 1-5 och 9 med torr, mycket 
fast lagrad sand och vid försöken 12-14 
och 16 med torr, fast lagrad makadam och 
därmed sammanhängande brottyp. 
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Figur 21. Brottzonshöjden som funktion av under
lagets sättning för försöken 2,3,4,5 och 
9 med torr, mycket fast lagrad sand. 
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Brottzonshöjden har erhållits genom att i fotografi

erna från försöken mäta den högsta punkten hos brott

zonen. Brottzonshöjden definierades därvid på följande 

sätt: Då ett färgskikt eller en rad mätstavar hade 

satt sig mer över mellanrummet mellan två pålplattor 

än över pålplattorna ansågs brottzonen ha nått respek

tive skikt eller rad. Resultaten av dessa mätningar 

har sammanställts i Figur 21. Värdena är ungefärliga 

eftersom det varit svårt att avgöra när ett färgskikt 

eller en rad mätstavar hade satt sig ojämnt. För varje 

kurva anges plattbredd och fyllningshöjd i mm samt 

försöksnummer inom cirkel. 

I figuren kan följande iakttas: 

a) Brottzonshöjden ökar till en början snabbare, dvs 

mindre påtvingad sättning krävs för att brottzonen 

ska nå en viss höjd, för plattbredden 100 mm än 

för plattbredden 150 mm. 

b) Brottzonens slutliga höjd minskar med ökad fyll

ningshöjd i de fall då brott uppstått i jordpelaren 

över pålplattorna. 

c) Brottzonens höjd ökar med ökad plattstorlek i de 

fall då brott uppstått i jordpelaren över pålplat

torna. 

d) Vid genomstansning är brottzonens höjd genomgående 

högre vid de smala plattorna. 

De ovan redovisade försöksresultaten beskriver vad 

som händer om underlaget (markytan) under en bankpålad 

vägbank sätter sig. Hur stor denna sättning blir i 

verkligheten bestäms bl a av trycket mot markytan, hur 

stor yta trycket verkar på och jordens kompressions

egenskaper. Med ledning av försöksresultaten kan man 

dock bedöma vad som sker i en bankpålad fyllning av 

sand eller grus under olika förhållanden: 

a) Eftersom brottzonens höjd successivt ökar med ökad 

sättning hos underlaget kommer trycket mot markytan 

också att öka med ökad sättning dels på grund av 

den ökade fyllningen under plattan, dels på grund 
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av den högre jordpelare som belastar marken om man 

antar att skjuvspänningen är O i brottzonens be

gränsningslinjer. 

b) Med ledning av de registrerade brottzonerna kan man 

vid en viss sättning förvänta ett större tryck mot 

marktytan vid smala plattor än vid breda i de fall 

genomstansning inträffar. Samtidigt ökar belast

ningsytan varför medeltrycket mot hela markytan 

(normalt det sättningsgivande trycket) ökar än mer. 

c) Försöken visar vidare att om plattstorleken vid 

fast lagrad jord ökas vid en viss låg bankhöjd 

ökar sannolikheten för genomstansning (ojämnheter 

i vägbanan) vid lika sättning. 

d) Vid en viss plattbredd minskar sannolikheten för 

genomstansning när fyllningshöjden ökar och när 

fyllningen nått viss höjd finns ingen sådan risk 

även om sättningarna blir stora. 

e) Vid en viss bankhöjd och viss medelsättning hos 

markytan blir det större sättningar i vägbanan 

med små plattor jämfört med stora plattor. 

Det skall här påpekas att effekten av pålavståndet 

ej kunnat studeras varför ovan dragna slutsatser 

bara kan anses gälla vid konstant pålavstånd. 

5.3 Försök med torr, medelfast lagrad sand 

I försök 10, Bilaga 19-21, var pålplattorna 150 mm 

breda och fyllningshöjden 320 mm. Sanden hade här 

givits lägre lagringstäthet (yd = 1,57 t/m 3 ) i syfte 

att undersöka hur lagringstätheten hos sanden inverkar 

på brottypen och brottzonens utveckling. I motsvarande 

försök (5) med mycket fast lagrad sand (Bilaga 7-9) 

uppstod genomstansningsbrott. Så blev dock inte fallet 

i försök 10 med lösare lagring. 

Bärförmågan hos sandpelaren över pålplattorna påver

kas förutom av plattbredden även av sandens lagrings

täthet. Em lösare lagring medför att sandpelaren 

lättare trycks sönder, som också framkommit vid de 
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treaxliga tryckförsöken enligt vilka densiteten 1,57 

t/m 3 skulle motsvara en inre friktionsvinkel av 42° 

medan man vid densiteten 1,68 t/m 3 erhåller friktions

vinkeln 46~3. Denna reduktion i friktionsvinkeln mot

svarar en minskning i bärförmågan hos sandpelaren 

över pålplattorna på 18% om man förutsätter ett oför

ändrat horisontaltryck i jorden mellan plattorna. 

Samtidigt minskar överlagringstrycket i nivå med 

plattornas överkant med ca 7% till följd av den lägre 

densiteten. Man kan således förmoda att man vid försök 

5 legat tämligen nära ett brott i sandpelaren, vilket 

delvis framgår av diagrammet i Bilaga 8. I Figur 20 

redovisas det maximala trycket mot pålplattorna som 

funktion av fyllningshöjden samt brottypen. Vid jäm

förelse med andra försök finner man att det för medel

fast lagrad sand inträffat tryckbrott i jordpelaren 

över pålplattorna redan vid ca 7 kPa jämfört med ca 

9 kPa för mycket fast lagrad sand. 

5.4 Försök med fuktig sand 

Foto från försöket med fuktig sand redovisas i Bilaga 

22. Vid detta försök bildades fullständiga valv över 

mellanrummet mellan pålplattorna och endast en mindre 

mängd av sanden mellan pålplattorna föll ned på under

laget när sättning inträffade. I sanden förekom endast 

obetydliga rörelser. De deformationer av de undre 

färgade sandskikten som kan iakttas i bilden härrör 

från inpackningen av materialet, som utfördes med 

stampning. Försöket fick, sedan 50 mm sättning upp

kommit, stå ca 1 månad varunder förändringarna i fyll

ningen studerades. Under denna tid hölls fuktigheten 

kvar i sanden genom att hela modellen täcktes med 

plast. Vid observation av försöket kunde konstateras 

att den fullständiga valvbildningen kvarstod. Endast 

i ett mellanrum rasade något mer sand ned på underlaget. 

Anledningen till denna valvbildning bedöms vara den 

falska kohesionen i sanden. Denna hade relativt sett 

mycket större inverkan i modellen än vad som kan för

väntas i full skala. För att studera effekten av kohe

sion i friktionsjord bör man således studera full

skaleförsök eller alternativt utföra försök i centrifug. 
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5.5 Försök med torr, fast lagrad makadam 

I Figur 22-25 visas i en serie bilder resultatet av 

försök 12 med torr, fast lagrad makadam vid bankhöjden 

320 mm och plattbredden 100 mm. Sättningen hos under

laget var i de olika bilderna O, 20, 40, 60, 80, 100 

mm. Större sättningar har använts i dessa försök med 

makadam eftersom deformationerna i denna fyllning 

var mindre än i sandfyllningen. I Figur 25 var sätt

ningen 100 mm men dessutom har makadamfyllningen vibre

rats några minuter i syfte att studera vibrationernas 

inverkan på den uppluckrade makadamfyllningen. 

Efter 20 mm sättning hos underlaget (Figur 22 B) kan 

man se att makadamen på samma sätt som sanden rasar 

ner mellan pålplattorna och således ej bildar något 

egentligt valv. Endast mätpinnarna i det understa 

skiktet har satt sig och då endast de som befinner 

sig mitt över mellanrummen mellan pålplattorna. En 

viss hålbildning kan iakttas närmast glaset vid kanten 

av några plattor. 

Vid 40 mm sättning hos underlaget (Figur 23 A) kan 

man se hur makadamen fortsatt rasa ned under pålplat

torna och falla ut med viss rasvinkel under dessa. 

Vid denna sättning har även det andra skiktet av mät

pinnar placerade ca 100 mm över pålplattorna deforme

rats över mellanrummen mellan plattorna. Mindre hålrum 

finns vid några plattkanter liksom även ett stycke upp 

i fyllningen över pålplattornas nivå. Hålrummen tycks 

vara koncentrerade till området närmast över och in

till pålplattkanterna. Att döma av mätpinnarnas in

bördes lägen har också fyllningen mellan andra och 

tredje skiktet med mätpinnar expanderat vertikalt. 

Efter 60 mm sättning hos underlaget (Figur 23 B) har 

till och med fjärde skiktet av mätpinnar placerade 

ca 200 mm över pålplattorna deformerats. Ovanför 
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plattkanterna kan direkta vertikala skjuvzoner iakt

tas. Expansionen av makadamen i utrymmet över mellan

rummet mellan pålplattorna har fortsatt. Trots att 

deformationerna tyder på ett brott av genomstansnings

typ kan inga ojämnheter iakttas på fyllningens över

yta. 

Vid 80 mm sättning (Figur 24 A) har även det översta 

skiktet av mätpinnar, placerade 250 mm över pålplat

torna satt sig mitt över mellanrummet mellan plat

torna. Håligheter kan iakttas längre upp i fyllningen 

liksom nere vid kanten av pålplattorna. En tydlig 

skillnad i strukturen i materialet kan iakttas mellan 

den fast lagrade pelaren över pålplattorna och det 

uppluckrade materialet mellan pålplattorna. Uppluck

ringen omfattar efter denna sättning även de översta 

80 mm av makadamfyllningen. 

Efter 100 mm sättning hos underlaget (Figur 24 B) 

kan viss ojämnhet iakttas även på fyllningens överyta 

och nedrasningen av fyllningen mellan plattorna sträc

ker sig något in över vertikalen genom plattornas kan

ter. Rasvinkeln hos det under pålplattorna nedrasade 

materialet har bestämts till mellan 41° och 52°. Detta 

kan jämföras med den vid rasvinkelförsök bestämda 

vinkeln på 39° och 54°, jfr avsnitt 3.23. 

Efter vibrering av fyllningsytan ca 5 min (Figur 25) 

har ytterligare makadam rasat ned under pålplattorna 

och en del av hålrummen mellan kornen har fyllts ut. 

Fyllningen har blivit mer homogen och större ojämn

heter har uppkommit på fyllningsytan. 

Mätstavarnas rörelser har sammanställts i Figur 26 

där också fyllningsytans sättning framgår: 

Sättningen hos fyllningsytan är mellan 15 och 30 mm 

när underlaget satt sig 100 mm. Det större värdet 
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Figur 22 A. Försök 12 med torr fast lagrad makadam, 100 mm platt
bredd och 320 mm bankhöjd. Sättning hos underlaget 
O mm. 

Figur 22 B. Försök 12. Sättning hos underlaget 20 mm. 
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Figur 23 A. Försök 12. Sättning hos underlaget 40 mm. 

Figur 23 B. Försök 12. Sättning hos underlaget 60 mm. 
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Figur 24 A. Försök 12. Sättning hos underlaget 80 mm. 

Figur 24 B. Försök 12. Sättning hos underlaget 100 mm. 
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Figur 25. Försök 12. Sättning hos underlaget 100 mm. 
Dessutom har fyllningen vibrerats ca 5 min 
efter det att lådans avsänkning upphört. 

- - - - - URSPRUNGLIG MARKYTA 

-·---·-··········· RORELSE HOS MÄTPINNAR 
VID 100 l1ill SÄTTNING 
HOS MARKYTAN 

Figur 26. Försök 12. Rörelsen hos mätpinnar och makadamens 
överyta vid 0-100 mm sättning hos underlaget. 
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gäller mitt över mellanrummet mellan pålplattorna 

och det mindre mitt över pålplattorna. 

Rörelsen hos makadamen mitt emellan pålplattorna är 

nästan helt vertikal och störst (ca 100 mm) i fyll

ningens underkant. I det översta skiktet med mät

pinnar (250 mm över pålplattorna) är rörelsen endast 

ca 40 mm. Man har således fått en betydande vertikal 

expansion av makadampelaren över mellanrummen mellan 

pålplattorna. En beräkning baserad på en genomsnitt

lig expansion av makadamen mellan 50 och 250 mm över 

pålplattorna visar att portalet där ökat från ca 

0,75 till ca 0,98. Detta senare värde kan jämföras 

med det som erhölls vid lös utfyllning (e = 1,02), 

jfr avsnitt 3.22. Detta innebär således att man vid 

brott i jorden över mellanrummen mellan pålplattorna 

får en expansion som kan bli så stor att man når 

till nära lösaste lagring även i makadamen. 

Vid studium av mätpinnarnas rörelser i fyllningen över 

pålplattorna finner man att dessa närmast över pål

plattorna legat tillnärmelsevis stilla men en tendens 

till rörelse ut mot mellanrummet mellan plattorna kan 

iakttas. Rörelsens storlek ökar med avståndet från 

pålplattorna och är 250 mm över dessa 15 till 18 mm 

när underlaget satt sig 100 mm. Rörelsen blir också 

mer vertikal ju längre från plattan man kommer. Detta 

tyder på att makadampelaren över pålplattorna närmat 

sig ett tryckbrott av den typ som kunde iakttas vid 

sandförsöken men brottet inträffar här högre upp_ i fyll

ningen och först vid betydligt större sättning hos 

underlaget än i sanden. 

Utöver det ovan i detalj beskrivna försöket 12 har tre 

försök med torr, fast lagrad makadam utförts (försöken 

14, 13 och 16). Resultaten av dessa beskrivs 

kortfattat nedan och i Bilaga 23-24, 27-30. 
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Vid försök 14 (Bilaga 23-24) användes 100 och 150 

mm breda plattor och 220 mm fyllningshöjd. Efter 50 

mm sättning hos underlaget har inga ojämnheter upp

trätt i fyllningsytan som fal'let var med sand vid mot

svarande fyllningshöjd (Bilaga 1 och 2). Makadamen har 

rasat ned under pålplattorna och sättningar har upp

kommit långt upp i fyllningen över mellanrummet mellan 

pålplattorna som vid försök 12, som beskrivits ovan. 

Håligheter har också uppkommit i fyllningen främst 

intill pålplattornas kanter. 

Efter totalt 100 mm sättning, Bilaga 24, har sättning 

inträffat i fyllningsytan över mellanrummet mellan 

pålplattorna, som mest ca 55 mm. Man har här fått 

ett brott i makadamfyllningen som liknar genomstans

ningsbrottet vid sandförsöken. Vid studium av mät

pinnarnas rörelser finner man att dessa är nära ver

tikala mellan pålplattorna. Mitt över plattkanterna 

sker rörelser snett nedåt utåt mot mellanrummet mel

lan pålplattorna. Mittöver pålplattorna förekommer 

nästan inga rörelser, endast en viss liten kompres

sion av makadampelaren. 

Försök 12 (Bilaga 25-26) har beskrivits i detalj ovan. 

Vid försök 13 (Bilaga 27-28) användes 150 mm breda 

plattor och 320 mm makadamfyllning. Av fotot, Bilaga 

27, framgår att man efter 50 mm sättning hos under

laget ej erhållit några ojämnheter i fyllningsytan. 

Sättning kan dock iakttas hos det tredje skiktet av 

mätpinnar placerade ca 150 mm över pålplattorna. Vissa 

mindre håligheter har uppkommit i fyllningen närmast 

glasväggen. Dessa kan delvis bero på att mätpinnarna, 

som är 200 mm långa, stöttar upp vissa korn. 
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Av Bilaga 28 framgår vidare att man efter 100 mm 

sättning hos underlaget endast erhållit mycket små 

extra sättningar i fyllningsytan över utrymmet mel

lan pålplattorna. Sättningarna hos fyllningsytan 

ligger mellan 15 och 20 mm. 

Mätpinnarna har även i detta försök rört sig verti

kalt nedåt mitt emellan pålplattorna men beroende 

på det lilla avståndet mellan pålplattorna har mät

pinnarna rört sig trattformigt in mot centrum av 

utrymmet mellan pålplattorna. Även pinnarna över 

plattkanterna har rört sig på detta sätt. Mitt över 

pålplattorna förekommer endast mindre rörelser som 

väl främst härrör från kompression av makadampelaren 

över plattorna. En tendens till rörelse ut mot ut

rymmet mellan plattorna finns dock. Den är emellertid 

mindre än vid försök 12 med de 100 m.~ breda plattorna, 

jfr Bilaga 26. 

Vid försök 16 (Bilaga 29-30) användes fyllningshöjden 

800 mm och plattbredden 100 mm. Av fotot från försöket 

efter 50 mm sättning hos underlaget (Bilaga 29) fram

går att makadamen liksom tidiga~e rasat ned under pål

plattorna och att en uppluckring skett i fyllningen 

närmast över och mitt emellan pålplattorna. Hålig

heter kan iakttas vid kanten av vissa pålplattor och 

vid vissa mätstavar. Vid studium av skikten med mät

stavarframgår att dessa har deformerats upp till .ca 

200 mm över pålplattorna. Man kan också se att vissa 

mätstavar som placerats över plattkanterna eller något 

innanför dessa satt sig. 

Om man studerar mätpinnarnas rörelser vid en sättning 

hos underlaget på 0-100 mm, som de sammanställts i 

Bilaga 30, finner man att rörelsen mitt emellan pål

plattorna liksom vid tidigare försök varit tillnärmelse

vis vertikal och närmast över och intill plattkanterna 
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är riktad snedd nedåt ut mot mellanrummet mellan plat

torna. Stavarna i och -över skiktet 200 mm över pålplat
torna har rört sig i det närmaste vertikalt. 

Närmast över pålplattorna (intill ca 50 mm) har mate

rialet ej rört sig men mellan 50 och 200 mm över pål

plattorna har makadamen rört sig från vertikalen 

genom pålarna nedåt ut mot mellanrummet mellan pål

plattorna. Man har i detta försök erhållit ett brott 

hos makadampelaren över pålplattorna. Brottzonen är 

detta försök tydligare och mer koncentrerad än vid 

försök 12. 

Av vad som ovan sagts framgår att resultaten av 

försök med makadam skiljer sig från dem med sand på 

så sätt att deformationerna i fyllningen är mindre i 

makadamen än i sanden vid en viss sättning hos under

laget och att brottbilden ej blir lika klar vid makadam

försöken. Om man med utgångspunkt från de tendenser 

till brott som ovan redovisats ställer samman resul

taten från samtliga försök med torr, fast lagrad 

makadam erhålls Tabell 8. 

Tabell 8. Sammanställning av resultat med torr, 
fast lagrad makadam. 

Försök Fyllningshöjd Plat:redd I Fritt av- Brottyp 
nr mm stånd mel-

lan pål-
plattor 

mm 

14 220 100 100 Genomstansning 
_11_150 50 

12 320 100 100 Ej genomstansn. 

13 320 150 50 Genomstansning 

16 800 100 100 Ej genomstansn. 
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Man finner att vid 100 mm breda plattor inträffar 

brott i makadampelaren över pålplattorna vid fyll

ningshöjden 320 mm och däröver. Vid de 150 mm breda 

pålplattorna erhölls genomstansningsbrott vid 320 

mm fyllning men ej vid 800 mm. Gränsen för de olika 

brottyperna ligger således mellan 320 och 800 mm 

men kan ej närmare fastläggas utifrån dessa resultat. 

Vid jämförelse med sandförsöken, Tabell 7, framgår 

att brottyperna vid motsvarande försök stämmer över

ens. Det skall dock än en gång poängteras att det vid 

makadamförsöken i flera fall enbart rör sig om tenden

ser till brott. 

En jämförelse mellan friktionsvinklar och densiteter 

för sand och makadam (Tabell 2) visar att eftersom 

makadamen har högre friktionsvinkel och lägre densi

tet borde man vid en viss plattbredd kunna ha större 

fyllningshöjd i makadamen än i sanden utan att brott 

inträffar i fyllningspelaren över pålplattorna. 

Detta innebär att sannolikheten för genomstansning 

är större i makadam än i sand vid i övrigt samma för

hållanden. 

I Figur 20 har tillsammans med resultaten från sand

försöken redovisats också beräkningarna av det maxi

malt tänkbara trycket p .. mot pålplattorna vid makadam-o 
försöken varvid med fyllda respektive ofyllda symboler 

markerats de olika brottyperna: Genomstansning och ej 

genomstansning. Av figuren framgår att man även vid 

makadam erhållit genomstansningsbrott i de fall då 

det maximalt mobiliserbara trycket mot pålplattorna 

är mindre än ca 9 kPa trots att friktionsvinkeln är 

något högre i makadamen än i sanden. Vid makadam har 

dock inget försök med lägre densitet utförts, vilket 

möjligen skulle givit brott i pelaren över pålplat

torna vid ett lägre tryck. 
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Figur 27. Brottzonshöjden som funktion av underlagets 
sättning för försöken 14, 12, 13 och 16 i 
torr, fast lagrad makadam. 
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Vid makadamförsöken kunde ej skikt av färgad sand 

användas för studium av hur högt brottzonen nått vid 

olika sättningar hos underlaget. Brottzonshöjdens 

beroende av sättningen har däremot studerats på 

mätstavarna varvid brottzonshöjden definiterats som 

vid sandförsöken, dvs den anges som den höjd där en 

rad mätstavar börjar bli ojämn. Det var dock förenat 

med svårighet att uppskatta brottzonshöjden beroende 

på att stavarna från början ej kunnat läggas i räta 

rader (jfr Figur 21). Resultatet härav redovisas i 

Figur 27 varav framgår: 

a) Brottzonshöjden har till en början vid en viss sätt

ning hos underlaget nått en större höjd vid de 100 

mm breda plattorna än vid de 150 mm breda utom vid 

försök 16 där man vid stora sättningar hos under

laget fått ett tydligt brott i makadampelaren över 

pålplattorna. 

b) Brottzonens höjdökning minskar när brott uppstår i 

fyllningen över pålplattorna i de fall när genom

stansning ej inträffar. 

c) Brottzonens höjd ökar betydligt långsammare i maka

dam än i motsvarande försök i sand. Såt ex har i 

samtliga försök på sand brottzonen nått 100 mm över 

pålplattorna redan efter 10 mm sättning hos under

laget medan det erfordras 30-50 mm sättning hos 

underlaget för att motsvarande brottzonshöjd erhålls 

i makadamen. 

De ovan redovisade försöksresultaten beskriver vad som 

händer om underlaget (markytan) hos en bankpålning 

sätter sig. Sättningen hos underlaget bestäms jubla 

av jordens kompressionsegenskaper, som ej beaktats vid 

dessa försök med styrd sättning. Med ledning av resul

taten kan dock bedömas vad som kommer att ske med en 

fyllning av makadam, vilken kan anses motsvara spräng

sten <120 mm under olika förutsättningar: 
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a) Eftersom brottzonens höjd ökar med ökad sättning 

hos underlaget kan trycket mot markytan förväntas 

öka med ökad sättning. I jämförelse med sand-grus 

kan dock trycket förväntas bli mindre vid en viss 

sättning. Detta förutsätter dock att förhållandena 

i övrigt är lika och att man antar att skjuvspän

ningen är noll längs den sk brottzonen. 

b) Eftersom brottzonen vid en viss sättning hos under

laget är högre vid smala plattor än vid breda kan 

man förvänta större tryck mot markytan vid smala 

plattor än vid breda vid samma pålavstånd när 

genomstansningsbrott sker. 

c) Det erfordras mycket stor sättning hos underlaget 

(markytan) för att genomstansning skall ske vid 

denna typ av fast lagrad bankfyllning. 

d) Medelsättningarna i fyllningens överyta blir något 

större vid små plattor jämfört med stora vid lika 

pålavstånd. Sättningarna blir väsentligt mindre 

än för motsvarande bank av sand-grus. 

5.6 Försök med slänt 

5.61 Försök med normal slänt i sand 

De två försöken med normal slänt, 1:1,5, har utförts 

med mycket fast lagrad sand, 320 mm fyllningshöjd och 

100 respektive 150 mm breda plattor (Försök 8 och 6). 

Resultaten redovisas i Bilaga 31-36. 

jämföras medResultatet av försök 8 (Bilaga 31-33) kan 

resultatet av försök 4 (Bilaga 10-12), som också ut-

förts med 100 mI!1 breda plattor och 320 mm fyllningshöjd. 

Mitt under banken har sandpelarna över pålplattorna 

nått brott efter ca 30 mm sättning hos underlaget och 

fyllningen överst har rört sig vertikalt nedåt. 
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Vid släntförsöket har dessutom genomstansningsbrott 

inträffat under slänten och in till ett avstånd av 

två pålrader från släntkrönet. Detta har medfört att 

sanden där i de övre skikten rört sig snett nedåt 

och ut mot slänten. Vid slänten och släntkrönet har 

sanden rört sig parallellt med släntytan. Detta har 

medfört ojämnheter i fyllningsytan ca 300 mm in från 

släntkrönet. Sådana ojämnheter uppkom inte vid för

sök 4 där överytan var horisontal. 

Om man studerar brottzonernas utveckling (Bilaga 33) 

finner man att dessa till en början går vertikalt 

som vid försök 4. Vid stora sättningar hos underlaget 

blir dock brottzonerna lutande och ligger i fyllnings

ytan längre mot släntfot än nere vid pålplattorna. 

Orsakerna till sandens rörelser ut mot slänten bedöms 

vara spänningstillståndet i fyllningen. Sidorörelserna 

medför också skjuvdeformationer i jorden och i samband 

därmed en uppluckring av den mycket fast lagrade 

sanden. 

Vid försök 6 uppkom genomstansningsbrott över hela 

bankbredden, vilket stämmer med resultatet av för

sök 5 med horisontal fyllningsyta, jfr Figur 10A-14. 

Man finner också att rörelserna mot slänten är mindre 

vid försök 6 än vid försök 8, vilket antas bero på 

att horisontaltrycket i jorden blir mindre i detta fall 

med genomstansning över hela banken. Längst ut mot 

slänten rör sig dock fyllningen parallellt med slän

ten. Ojämnheterna i fyllningsytan blir desamma som 

vid horisontal fyllningsyta. Vid studium av brott

linjernas utbredning, Bilaga 36, finner man god 

överensstämmelse med resultatet av försök 5 mitt i 

banken medan brottzonerna blir bredare närmare slänten 

och där även påverkar sandpelaren över pålplattorna. 
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5.62 Försök med lång slänt i sand 

Under den tid som de ovan redovisade försöken med sand 

utfördes diskuterades observerade skador på en bank

pålad tillfartsbank till en bro. Vid denna avtog bank

höjden med avståndet från bron. 

I syfte att studera vad som händer med fyllningen i 

en sådan bank när markytan sätter sig utfördes ett 

försök (Försök 7, Bilaga 37-39) med en långsträckt 

slänt, lutning 1:6,8 i modellådan. Härvid användes 

100 mm breda plattor och mycket fast lagrad sand. 

Bankhöjden var ursprungligen ca 410 mm i modellens 

vänstra del intill lådans vägg (brolandfästet) och 

ca 165 mm i dess högra del. Detta innebär att man i 

jämförelse med de tidigare försöken har såväl större 

bankhöjder,som givit krossbrott i sandpelaren över 

pålplattorna,som mindre som medfört genomstansnings

brott. 

Resultatet visar att genomstansning inträffat i model

lens högra del där bankhöjden var mindre än ca 260 mm. 

Detta kan jämföras med resultatet av försök 1 där 

samma bankhöjd och plattbredd använts och genomstans

ning också inträffade. I modellens högre centrala 

del har fyllningen i stort rört sig monolitiskt snett 

nedåt ut mot det lägre bankpartiet. 

Vid studium av mätpinnarnas rörelser i fyllningen 

efter hand som sättningarna inträffar (Bilaga 38) 

visar: 

att fyllningen närmast den vänstra väggen (bro

landfästet) rört sig vertikalt nedåt. 

att fyllningen i modellens centrala del rört sig 

snett nedåt höger, dvs mot de lägre delarna 

av fyllningen. 

att fyllningen i modellens högra del där genom

stansning skett rört sig mer horisontalt än 

vertikalt över pålplattorna. 
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att man utanför plattorna till höger i modellen 

har enbart vertikala rörelser. 

att fyllningens överyta förblivit plan i modellens 

vänstra del medan den till följd av genomstans

ningen fått stora ojämnheter i modellens högra 

del. 

Dessa resultat innebär att man får omlagring och där

med uppluckring av fyllningen inte bara i fyllningens 

nedre del mellan pålplattorna utan även i de övre 

skikten där genomstansning sker samt närmast land

fästet. Resultatet innebär vidare att fyllningen vand

rar från "landfästet" och en sättningssvacka uppstår 

närmast "landfästet". 

Att döma av brottzonernas utbredning (Bilaga 39) stäm

mer brottbilden väl med vad som erhållits vid försöken 

med olika bankhöjder tidigare med horisontal fyllnings

yta. Till följd av sidorörelserna i fyllningen har 

dock brottzonerna snabbare brett ut sig vid pålplat

tornas högerkant, dvs på den sida från vilken jorden 

rört sig. 

5.63 Försök med normal slänt i makadam 

För att få en jämförelse mellan beteendet hos sand 

och makadam vid fallet med slänt utfördes också ett 

försök med fast lagrad makadam i slänt 1:1,5 vid 

330 mm bankhöjd och 100 mm breda pålplattor. 

Resultaten från dessa försök, som redovisas i Bilaga 

40-41, visar, som vid de tidigare makadamförsöken, 

att det erfordras betydligt större sättningar hos 

underlaget vid makadam än med sand för att samma de

formationer skall uppstå i fyllningen. Efter 50 mm 

sättning hos underlaget (Bilaga 40) har således inga 

ojämnheter inträffat i fyllningsytan men vid 100 mm 

sättning (Bilaga 41) kan man notera en viss ojämn 

sättning mellan pålplattorna och närmast släntkrönet. 
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Mätstavarnas rörelser är även i dessa makadamförsök 

riktade snett nedåt ut mot slänten. Horisontalkompo

santen hos rörelsen är dock olika i olika delar av 

fyllningen. Närmast slänten rör sig fyllningen så

ledes nära parallellt med slänten medan den i och 

närmast över utrymmet mellan pålplattorna är närmast 

vertikal. Närmast över pålplattorna har endast mycket 

små rörelser noterats, huvudsakligen horisontala. 

Det erhållna resultatet stämmer väl med motsvarande 

försök i sand (Försök 8, Bilaga 32). De enda skill

naderna synes vara att man i sand får ett markerat 

genomstansningsbrott i slänten som ej syns i makadam

försöken och att brottet i fyllningspelaren sker när

mare plattan i sanden. De erhållna brottfigurerna i 

makadamen tyder väl närmast på ett mellanting av 

genomstansningsbrott och krossbrott i fyllningspelaren 

över pålplattorna. 

6. SLUTSATSER 

De utförda modellförsöken i två dimensioner har givit 

en god information om hur fyllningen över en bankpål

ning beter sig vid olika förhållanden när underlaget 

sätter sig relativt pålar och pålplattor. Detta kan 

jämföras med det vanligaste fallet för bankpålning: 

Pålar till fast botten genom förhållandevis lös lera 

där sättningar kan uppkomma. Av resultaten kan föl

jande slutsatser dras: 

1. Om markytan sätter sig uppstår brott i fyllningen 

invid pålplattorna. Man erhåller således ej någon 

total valvbildning (typ murat valv) över mellan

rummet mellan pålplattorna i sand-grus. Vid makadam 

(sprängsten) av storleken 0,1-0,2 ggr det fria av-

ståndet mellan plattorna får man vid små sättningar 

nära ett totalt valv. Endast en mindre volym av 

fyllningen faller ner och belastar markytan. Möj

ligen får man med en förhållandeivs något större 
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stenstorlek en än bättre valvbildning. Vid ett 

försök med fuktig sand erhölls ett totalt valv. 

I modellen hade dock den falska kohesionen i san

den fått en alltför stor inverkan, dvs i ett full

skalefall skulle kohesionen fått en mindre bety-

delse men får ändock anses ha en viss inverkan på valv

bildningsförmågan i jorden. 

2. Om sättningarna hos underlaget (markytan) ökar 

sprider sig den zon i vilken fyllningen gått till 

brott successivt uppåt. Härvid har två brottfall 

kunnat noteras: 

• Vid låga bankar kommer jorden över pål

plattorna att vara i huvudsak intakt medan
::::::::::::::716:::::::(:::::::::::::::::::: 

jorden mellan pålplattorna uppluckras ochI I 
faller ner mellan plattorna (jfr töm

ningen av en silo). Härvid uppstår efter 

viss sättning hos markytan ojämnheter i<1"""~·•····•·•· 
vägbanan. 

• Vid höga bankar uppkommer, till följd av 

ett minskande horisontaltryck i jorden 

över mellanrummet mellan pålplattorna och 

en ökning av vertikaltrycket över plat

torna, ett brott i fyllningen över dessa. 

övre fyllningen blir härvid·--~............... ,..,...,.....""'"""""""l'"'f""T"":~ De delarna av 
::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::, 

i princip odeformerade och sätter sig rakt 

ned. Vägbanan förblir således jämn. Vid de 

här redovisade försöken har denna typ av 

brott uppkommit när det maximalt tänkbara 

trycket mot pålplattorna (Pö = yh ~) imycket 

fast lagrad fyllning överstiger ca 9 kPa 

för såväl sand som makadam. Vid ~edel-

fast lagring uppstod dock brott i sand

pelaren vid trycket 6,7 kPa. 
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SAND MAKADAM 
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• Vid jämförelse mellan resultaten från 

försök med sand och makadam finner man 

att det i makadam erfordras betydligt 

större sättningar hos underlaget (ca 

dubbelt så stora) för att motsvarande 

deformationer i fyllningen skall uppkomma, 

dvs man erhåller mindre sättning i vägbanan 

vid makadam jämfört med sand. 

3. Med ledning av iakttagelserna om brottzonernas ut

veckling och antagandet att skjuvspänning är 0 

i brottzonens begränsning kan man förvänta att 

trycket mot markytan ökar med ökad sättning samt 

att man relativt överlagringstrycket får en större 

belastning på markytan vid låga bankar där genom

stansningsbrott uppkommer jämfört med förhållandet 

vid höga bankar. Man kan också förvänta att trycket 

mot markytan vid måttliga sättningar blir större 

i sand än i makadam. 

4. Med ledning av bl a brottzonsutvecklingen kan man 

vidare anta att vid en viss sättning erhålls vid 

konstant pålavstånd ett större tryck mot markytan 

vid smala plattor än vid breda. Vid en minskning 

av plattstorleken erhålls dessutom en ökad belast

ningsyta vilket i sin tur kan medföra ytterligare 

sättningar. En ökad plattstorlek medför å andra 

sidan en ökad sannolikhet för genomstansnings

brott. 

5. Vid en viss bankhöjd och viss sättning hos mark

ytan får man större medelsättning i vägbanan vid 

små plattor än vid stora plattor vid konstant 

pålavstånd. 
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6. Vid försök med slänter har framkommit att man i 

sand får tydliga genomstansningsbrott 

under slänten även om bankhöjden är så 

stor att genomstansning i övrigt ej 

uppstår. I makadam är genomstansningen 

ej lika påtaglig. 

7. Brottet under slänten medför att fyllningen i banken 

får en rörelse även ut mot slänten efter hand som 

sättningen hos underlaget ökar. Härigenom uppkommer 

ojämnheter i vägbanan närmast släntkrönet även i 

de fall genomstansningsbrott ej inträffar. 

8. Även i sådana fall där man har en långsträckt slänt 

erhålls rörelser från ett högre till ett 

lägre parti av banken. Detta kan medföra 

extra sättning i vägbanan invid tex ett 

brolandfäste där banken ofta är högre än 

ett stycke från bron. 

Av de slutsatser som ovan redovisats framgår att 

det finns ett intimt samband mellan de sättningar 

som uppstår i underlaget (markytan) och de deforma

tioner och spänningar som uppkommer i en bankpålad 

fyllning. Till följd härav måste man, som ett led i 

dimensioneringen av en bankpålning, studera de sätt

ningar som kan uppkomma i jorden under pålplattorna 

till följd av tex belastning på markytan eller 

grundvattensänkning. 
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150 50 150 50 150 50 150 mm 

FÖRSÖK 5 (s = 50 mm) URSPRUNGLIG NIVA FöR SANDYTA, 
MARKYTA OCH FÄRGSKIKT 

Sand, Pa = 1,68 t/rn 3 

w = 0 % NIVA FöR SANDYTA OCH FÄRGSKIKT EFTER 
h = 320 mm 50 mm SÄTTNING HOS MARKYTAN 

t:rJC = 200 mm 
f-'· 
I-'a = 150 mm -·- ·- ······ · RöRELSE HOS MÄTPINNAR P-> 

lQ 
P-> 

c:o 
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100 100 100 100 100 100 mm 

FÖRSÖK 4 ( s = 50 mm) URSPRUNGLIG NIVA FöR SANDYTA, 
MARKYTA OCH FÄRGSKIKTSand, Pa = 1,68 t/m 3 

w = 0 % 
NIVA FöR SANDYTA OCH FÄRGSKIKT EFTERh = 320 mm t:t1 

C = 200 mm 50 mm SÄTTNING HOS MARKYTAN I-'· 
I-' 

a = 100 mm 
lQRöRELSE HOS MÄTPINNAR p, 

p, 

I-' 
I-' 
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SÄTTNING, mm 

\ /1 I\"'
,\ ', lf::._2o1/' 
\\ '\ / / ; 30 '\
\' / \ //-10,,/'~ 
\\ / \\ Il \~\ /
11.,, , ,1.,, 

! \
/,,,..~30--\> ', 

") \ /t--20~ 'i 
I \ I/-1 o.--\ I / 

\// \ Il /
v1 1/ 

_,,,/ \ >
/,Y3o---i \ 

/ ff----..20--,,,,'\ ) l / / 
I 1/----10/\\ I \ \ I/ 
\ // \\ / \ / / J V '\i

fu747vA1 l1/?fo/m)7dJ bz27/PL ~ 

FÖRSÖK 4 ( s = 50 mm) 

Sand, pd = 1,68 t/rn 3 

w = 0 % 
h = 320 mm 
C = 200 mm 
a = 100 mm to 

I-'· 
f-J 
PJ 

tQ
PJ 

f-J 
N 
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FÖRSÖK 3 (s = 50 mm) 
NIVA FöR SANDYTA OCH FÄRGSKIKT EFTER

Sand, pd = 1,68 t/m 3 
50 nm SÄTTNING HOS MARKYTAN ~ 

w = 0 % 
h = 420 mm 

~ 

RöRELSE HOS MÄTPINNAR ~ 
C = 200 mm ~ 

a = 100, 150 mm 
~ 
,i:,. 
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l 100 l 100 i 75 l 150 w71 71 71 

FÖRSÖK 3 (s = 50 mm) 
tDSand, Pa = 1,68 t/rn 3 
I-'· 

w = 0 % I--' 
Al

h = 420 mm I.Q 
AlC = 200 mm 

a = 100, 150 mm I-' 
u, 
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- i 100 l ,oo l mmURSPRUNGLIG NIVA FöR SANDYTA, 
MARKYTA OCH FÄRGSKIKT 

NIVA FöR SANDYTA OCH FÄRGSKIKT EFTER FÖRS:SK 9 (s = 50 mm)50 mm SÄTTNING HOS MARKYTAN tp 
Sand, pd = 1,68 t/rn 3 I-'· 

w = 0 % PJ 
I-' 

RöRELSE HOS MÄTPINNAR 
lQh = 800 mm 
PJ 

C = 200 mm 
I-' a = 100 mm --..i 
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FÖRSÖK 10 (s = 50 mm) 

Sand, pd = 1,57 t/m 3 

w = 0 % 
h = 320 mm 
C = 200 mm 
a = 150 mm 

to 
I-'· 
I-' 
p, 
lQ
p, 

I-' 
I.i) 
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150 

FÖRSÖK 10 ( s = 50 mm) URSPRUNGLIG NIVA FöR SANDYTA, 
Sand, Pa = 1,57 t/m 3 MARKYTA OCH FÄRGSKIKT 
w = 0 % 
h = 320 mm NIVA FöR SANDYTA OCH FÄRGSKIKT EFTER 
C = 200 mm 50 mm SÄTTNING HOS MARKYTAN 
a = 150 mm 

RöRELSE HOS MÄTPINNAR 
tel 
I-'· 
1--' 
p, 

I.Q 
p, 

N 
0 
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FÖRSÖK 10 (s ~ 50 mm) 

Sand, Pa = 1,57 t/m 3 

w = 0 % 
h = 320 mm 
C = 200 mm 
a = 150 mm 

to 
I-'· 
f--' 
p, 

l.Q 
p, 

[\J 

f--' 
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FÖRSÖK 11 (s = 50 mm) 

Sand, P~ = 1,54 t/m 3 

w = 10 0 

h = 320 mm 
C = 200 mm 
a = 100 mm 

to 
I-'• 
I-' 
p, 

t.Q 
p, 

N 
N 
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FÖRSÖK 14 (s = 50 mm) 

Makadam, pd = 1,52 t/m 3 

w = 0 % 
tcJh = 220 mm I-'· 

C = 200 mm I-' 

a = 100, 150 mm lQ 
!lJ 

!lJ 

N 
w 
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150 50 150 

FÖRSÖK 14 (s = 90 mm) 

Makadam, Pa = 1,52 t/m 3 

w = 0 % 
h = 220 mm 
c = 200 mm 
a = 100, 150 mm 

.·.·.· 
, . '· .-.-,-:-r·-· i 

: \ i . ) / . 
i / \ · I \ / . 
.I 1· . ' ' ·. ' \ \ ' ,, ' ,\ ji I . 1 
\ · : . ·. \ · I\ l ! ·i ·.I 

. .\ • I · 1 • / 1 I / 
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75 100 100 100 100 100 mm 

- -- -- -- URSPRUNGLIG MARKYTA 

RÖRELSE HOS MÄTPINNAR VID 90 mm 
SÄTTNING HOS MARKYTAN 

tJj 
I-'· 
I-' 
PJ 

LQ 
PJ 

[\.) 

,i:,. 

SGI Varia 157

https://�,:,/]:?/,'l'_::::?#jE:=/#.=~,.51


FÖRSÖK 12 (s = 50 mm) 

Makadam, Pa = 1,52 t/m 3 

w = 0 % 
h = 320 mm 
C = 200 mm 
a = 100 mm 

ttJ 

•• I-'· 
5 I-' 

p, 
,,.q 
p, 

N 
ll'I 
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FÖRSÖK 12 (s = 100 mm) URSPRUNGLIG MARKYTA 

Makadam, pd = 1,52 t/rn 3 RöRELSE HOS MÄTPINNAR 
w = 0 % VID 100 mm SÄTTNING 
h = 320 mm HOS MARKYTAN 

lJ::1
C = 200 mm I-'· 

a = 100 mm I-' 
p, 

,_q 
p, 

N 
0\ 
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FÖRSÖK 13 (s = 50 mm) 

Makadam, pd = 1,52 t/rn 3 

w = 0 % 
h = 320 mm 
C = 200 mm 
a = 150 mm 

ttl 
1--'· 
I-' 
p, 
lQ 
p, 

N 
--.J 
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- - - - - URSPRUNGLIG MARKYTA lso l 150 lmm 

RöRELSE HOS MÄTPINNAR VID FÖRSÖK 13 (s = 100 mm) 
100 mm SÄTTNING HOS MARKYTAN Makadam, Pd = 1,52 t/rn 3 

w = 0% 
h = 320 mm 
C = 200 mm 
a = 150 mm 

b:J 
I-'· 

Pl 
LQ 
Pl 

N 
(X) 

f-l 
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FÖRSÖK 16 (s == 100 mm) - - - - - URSPRUNGLIG MARKYTA 
Makadam, Pa = 1,52 t/rn 3 to·-·-·- .. ··.. ..... RöRELSE HOS MÄTPINNAR VID 
w = 0 % I-'· 

I-'100 mm SÄTTNING HOS MARKYTAN p,h == 800 mm 
C = 200 mm lQ 

p, 

a = 100 mm w 
0 
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Bilaga 31 

FÖRSÖK 8 (s = 50 mm) 

Sand, = 1 , 6 8 t/m 3 

Pd 
w = 0 % 
h = 320 mm 
C = 200 mm 
a = 100 mm 
Slänt lutning 1 1 , 5 
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Bilaga 32 

Il, =Il. = //= //!S: 

100 100 100 100 180 mm 

URSPRUNGLIG NIVA Ft5R SANDYTA~ 
FÖRSÖK 8 (s = 50 mm) MARKYTA OCH FÄRGSKIKT 

Sand, Pd = 1,68 t/m 3 
NIVA FöR SANOYTA OCH FÄRGSKIKT EFTER 

w = 0 % 50 mm SÄTTNING HOS MARKYTAN 
h = 320 mm 
C = 200 mm RöRELSE HOS MKTPINNAR 
a = 100 mm 
Släntlutning 1:1,5 
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Bilaga 33 

FÖRSÖK 8 (s = 50 mm) 

Sand, Pd = 1,68 t/m 3 

w = 0 % 
h = 320 mm 
C = 200 mm 
a = 100 mm 
Släntlutning 1:1,5 
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Bilaga 34 

FÖRSÖK 6 (s = 50 2m) 

Sand, Pa = 1 ,68 t/m 1 

w = 0 % 
h = 320 mm 
C = 200 mm 
a = 150 mm 
Släntlutning 1:1 ,S 
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Bilaga 35 
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150 150 180 mm 

FÖRSÖK 6 (s = 50 mm) - - - - - URSPRUNGLIG NIVA FöR SANDYTA,
MARKYTA OCH FÄRGSKIKTSand, Pd = 1,68 t/m 3 

w = 0 % NIVA FöR SANDYTA OCH FÄRGSKIKT EFTERh = 320 mm 50 lffll SÄTTNING HOS MARKYTANC = 200 mm 
a = 150 mm -·-·-·-·-· ·· · · ··· RöRELSE HOS MÄTPINNARSläntlutning 1:1,5 
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FÖRSÖK 6 (s = 50 mm) 

Sand, Pa = 1,68 t/m" 
w = 0 % 
h = 320 mm 
C = 200 mm 

b:J 
a = 150 mm I-'· 

Släntlutning 1:1 ,5 p, 
1--' 

lQ 
p, 

w 
Cl'\ 
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Bilaga 37 

FÖRSÖK 7 (s = 50 mm) 

Sand, pd = 1,68 t/m 3 

w = 0 % 
h = 410 mm 
c = 200 mm 
a = 100 mr.1 
Släntlutning 1:6,8 
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Bilaga 38 

i \
i 
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----- ----
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\ 

----\ --------- ---·-- ---
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10 100 100j, lJ. J. 

FÖRSÖK 7 (s = 50 mm) 

Sand, Pa = 1,68 t/m 3 

w = 0 % 
h = 410 mm 
C = 200 mm 
a = 100 mr.i 

Släntlutning 1:6,8 
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Bilaga 39 
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FÖRSÖK 7 (s = 50 r:.un) 

Sand, pd = 1,68 t/m 3 

w = 0 % 
h = 410 mm 
C = 200 mm 
a = 100 mr.1 

Släntlutning 1:6,8 
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Bilaga 40 

FÖRSÖK 15 (s = 50 mm) 

Makadam, pd = 1,52 t/m 3 

w = 0 % 
h = 330 mm 
c = 200 nun 
a = 100 mm 
Släntlutning 1:1,5 
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Bilaga 41 
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FÖRSÖK 15 (s = 100 

Makadam, Pd = 1,52 
w = 0 % 
h = 330 mm 
C = 200 mm 
a = 100 mm 
Släntlutning 1:1,5 
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mm) URSPRUNGLIG MARKYTA 
t/rn 3 

RORELS[ HOS MXTPINNAR VID 
100 1111 SKTTMING HOS MARKYTAN 
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