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I 

INLEDNING 

Under de senaste decennierna har kraven på vägars 

linjeföring såväl horisontalt som vertikalt ökats 

alltmer. Detta har tvingat fram vägbyggande, ofta 

med höga bankar, på sättningsbenägen mark med dålig 

bärförmåga. Vid grundläggning av sådana vägbankar 

har man i Sverige ofta använt sig av bankpålningar 

med fritt stående pålar som för ned lasten från väg

banken till fastare jordlager eller berg. Pålhuvudena 

förses med separata plattor med en kantlängd av ca 

halva pålavståndet. Härigenom räknar man med att i 

stort sett hela banklasten överförs till pålhuvudet. 

Erfarenheterna av denna grundläggningsmetod har i 

huvudsak varit goda. Under senare tid har emellertid 

en del skador på bankpålningar rapporterats. I några 

fall har kostsamma reparationer utförts. Skadorna har 

ofta uppkommit där lösa ytskikt av organisk jord lett 

till stora jordrörelser mellan och under plattorna. 

Sverige utförs bankpålning för vägar numera normalt 

enligt av Statens Vägverk 1974 utgivna anvisningar 

(Statens Vägverk 1974). Dessa baseras hl a på vissa 

antaganden, laboratorieförsök, empiriska regler och 

gjorda iakttagelser. Sålunda antar man tex att hela 

banklasten bärs av pålarna. Härav bestäms den vertika

la last pålarna skall dimensioneras för och hur många 

sneda pålar av en viss lutning, som krävs under slänten, 

för att jämnvikt med det horisontala jordtrycket ut 

mot släntfot i banken skall erhållas. Pålarna dimen

sioneras så att man erhåller högre påkänningar i dessa 

än vad som är normalt för pålar ingjutna i en konstruk

tion. Detta motiveras av att om en påle ger efter över

flyttas en del av lasten till mindre eftergivliga 

pålar. Pålplattornas storlek dimensioneras, sedan pål

avståndet bestämts, med hjälp av diagram som baseras 

på resultaten från vissa tidigare utförda jordtrycks

försök (Kjellman 1941). 
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Tidigare, före mitten av 1950-talet, har man i Sverige 

använt sig av pålar utan pålplattor och en bankfyll

ning av väl graderad morän. Moränen skulle genom 

porvattenundertryck och hög friktion ge en väl samman

hållen bank. Banklasten antogs överförd dels till 

pålskallarna, dels till övre delen av pålarnas mantel

yta genom friktion/kohesion mot bank llningen och 

jorden därunder. Då torrskorpa saknades användes packad 

risbädd runt pålskallarna. De sättningar som fordras 

för denna kraftöverföring tolererades. Tvärs banken 

förekommande horisontalkraft upptogs i regel av lutande 

pålar under slänten. I vissa fall förbands även pål

skallarna med hammarband. Erfarenheterna av dessa 

bankpålningar har i regel varit goda. 

I Norge och Finland använder man i stort samma antagan

den som i Sverige beträffande dimensioneringen av 

pålarna, dvs pålarna antas bära hela banklasten. 

Man använder dock både i Norge och Finland större 

täckningsprocent dvs en större del av markytan täcks 

av pålplattor. 

Då grundläggningsmetoden bankpålning med separata 

plattor tycks vara koncentrerad till de nordiska 

länderna finns knappast någon direkt tillämpbar litte

ratur. Försök, liknande Kjellmans, med avsikt att 

bestämma ankarplattors uppdragningsmotstånd finns dock 

beskrivna. Vissa studier av problemet valvbildning 

redovisas också av Terzaghi 1936 och 1943. Dessa redo

visas i kap 3. 

I Finland har man under åren 1970-1974 genomfört om

fattande fältundersökningar av bankpålningar. Resul

taten, som redovisas i en finskspråkig rapport från 

Tekniska Forskningsanstalten i Helsingfors samt i 

rapporter av Rathmayer (1975) och Horjula (1974), 

skall i korthet återges. 
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2 KJELLMANS JORDTRYCKSFÖRSÖK OCH DIMENSIONERING 

AV PÅLPLATTANS STORLEK I DE SVENSKA ANVIS

NINGARL'JA 

I Teknisk Tidskrift 1941 redovisas resultaten av ett 

antal jordtrycksförsök med sand. Avsikten var att 

klargöra hur trycket, som en sand utövar på en liten 

vertikalt rörlig del av sitt i övrigt fasta horison

tella underlag, beror av riktningen på den rörliga 

delens rörelse. 

Fig 1 Försöksanordningen vid jordtrycksförsöken 

enligt Kjellman 1941. 

För ändamålet användes en plåtcylinder på ben, fig 1. 

Cylinderns diameter liksom höjd var 1 m. I cylinderns 

botten fanns ett cirkulärt hål, försett med en cirku

lär lucka med samma dia.meter som hålet. Luckan, som 

var rörlig endast i vertikalled, kunde underifrån med 

en hävarm påverkas av en vertikal kraft Q. 

Sanden utgjordes av en torr ensgraderad kvartssand 

med korndiametern 1 mm. Vid försöken var den löst 

lagrad med en densitet p av ca 1,48 t/m 3 • 
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Vid försökens början var luckan låst med överytan 

i iplan med cylinderns botten. Sedan sanden fyllts 

till önskad nivå D över cylinderns botten och luckan 

belastats med en uppåtriktad kraft Q0 = TTd 2 /4 g p D 

motsvarande vikten av sandpelaren över luckan, lös

gjordes stämpen. Systemet skulle härvid vara i jämn

vikt. 

Vid två försöksserier, med luckdiametrarna 10 respek

tive 20 cm, minskades lasten Q stegvis, tills brott 

uppstod i sanden och lasten inte kunde minskas ytter

ligare. Förloppet var således laststyrt. 

Om lasten vid brottet var Q . , definierades den aktivamin 
jordtryckskoefficienten KA som Q . /Q . Försöket upp-min o 
repades för olika sandhöjder. Fig 2 visar KA vid för-

söksserien med 10 cm luckan för olika kvoter mellan 

sandhöjd D och luckans diameter d. De avlånga vertikala 

markeringarna för varje försök visar mellan vilka 

laststeg brottet inträffade. 

KA ,o 

Fig 2 Aktiv jordtryckskoefficient KA vid försöks

serien med 10 cm lucka enligt Kjellman 1941. 
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Vid två andra försöksserier, med samma diametrar 

på luckan, ökades lasten Q stegvis, tills brott 

uppstod i sanden och Q inte kunde ökas ytterligare. 

Om lasten vid brottet var Qmax definierades den 

passiva jordtryckskoefficienten Kp· som Q /Q . max o 
Fig 3 visar Kp vid försöksserien med 10 cm lucka 

för olika kvoter mellan sandhöjd D och luckans dia

meter d. Vid vissa passiva försök, där kvoten mellan 

sandhöjd och luckans diameter var stor, erhölls 

inget tydligt brott. En viss maximal vertikal rörelse 

hos luckan användes då som brottkriterium. 

0 '----------------·-0 , D/d 
Fo"rhålhnd: m.:lhn Jandhcf/d och slc~-r:;:,c/d/:711::::r::,-

Fig 3 Passiv jordtryckskoefficient Kp vid försöks

serien med 10 cm lucka enligt Kjellman 1941. 

Vid de två aktiva försöksserierna med olika diameter 

på luckan erhölls för ett och samma värde på kvoten 

d/D olika värden på KA. Försöken med den större 

luckan gav större KA. 

På sawma sätt gav vid de passiva försöken den större 

luckan mindre Kp än den mindre för ett och samma värde 

på förhållandet d/D. Kp minskade med ca 11% för alla 

undersökta fyllningshöjder då luckans diameter ökade 

från 10 cm till 20 cm. 
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Kjellman förklarar dessa skillnader med att sandens 

elasticitetskurva inte är rak och att brottet inte 

inträffar samtidigt utmed hela glidytan. Han drar 

slutsatsen att dessa försök tillämpade på större dimen

sioner endast principiellt återger verkligheten och 

ger högst ungefärliga värden på jordtryckskoefficien

terna. 

I de svenska anvisningarna används diagrammet i fig 3, 

som visar koefficienten för passivt jordtryck Kp mot 

luckan med 10 cm diameter. Diagrammet har anpassats 

till att gälla kvadratiska pålplattor, genom att den 

passiva jordtryckskoefficienten vid viss fyllnings

höjd antas vara densamma för en kvadratisk platta 

som för en rund med samma area. Diagrammet framgår 

av fig 4. 

p 
a~-t) 

6 
~ -~5 

~IF' 

~4 
r 

A V 
_,,r 

3 ,I .,,
2 

,I, 
1 

0 10 ~--t1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Fig 4 Diagram för dimensionering av pålplattors 

kantlängd enligt anvisningar för bankpålning 

Statens Vägverk 1974. 
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De i diagrammet använda beteckningarna framgår av 

snittet genom två kvadratiska plattor i fig 5. 

H 

I 

L t 
/ '-- I' 

ip ip 
ak J ~ J

I0 
a 

C ~ 
Fig 5 Tillämpning av den passiva jordtryckskoeffi

cienten Kp i de svenska anvisningarna. 

Av anvisningarna framgår ej direkt om pålasten Pi 

diagrammet ska inkludera trafiklasten. Indirekt 

framgår emellertid av ett hjälpdiagram för dimen

sionering av pålar och pålplattor att så inte är 

fallet. 

0 
Ordinaten i diagrammet kan då skrivas om 

p (H-t) c2 
2 = (= Kp)) a g p (H-t) (H-t) a7 

Dimensioneringsförfarandet (fig 5) blir då följande; 

Pålavståndet c bestäms så att pålarna med tillåten 

påkänning bär hela banklasten inklusive trafiklast. 

Därefter bestäms kantlängden på pålplattan a, genom 

ett iterativt förfarande, med hjälp av diagrammet 

i fig 4 så att a 2 /c 2 = Kp. Dvs varje pålplatta an

tas bära lasten Kp[a 2 gp(H-t8 [ =c 2 gp(H-t~. Med antagna 
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11 influensområden 11 enligt fig 5 för varje pålplatta 
2avlastas således arean Kp a (=c 2 

) av varje påle. 

Om trafiklasten inberäknats i P skulle diagrammet 

givit större pålplattor. Detta gäller speciellt vid 

låga bankar, där den dimensionerade trafiklasten är 

stor och den övriga banklasten liten. 

Valet av jord i banken påverkar i de svenska anvis

ningarna inte pålplattornas storlek. 

Jorden närmast under plattorna (ytlagret) kan däremot 

öka kravet på plattstorlek och avgör också, vilken 

jord som får lägggas närmast över plattorna i banken. 

Om ytlagret är löst kan det enligt anvisningarna bli 

nödvändigt, att välja större plattor än de som erhålls 

ur diagrammet ovan. Ökningen av plattstorlek preciseras 

inte. 

Då ytlagret har god bärighet (1 m friktionsjord eller 

torrskorpa) ska jorden 1 m upp över pålplattorna ut

göras av friktionsmaterial ej finare än sand. När 

torrskorpa saknas ska denna jord utgöras av kross

material 0-300 mm eller välgraderat grus och då yt

lagret dessutom är organiskt får krossmaterialet 

omedelbart över pålplattorna inte vara grövre än 

0-100 mm. 

Bankhöjden (H-t) bör vara större än 2 m. 

3 ANKARPLATTORS UPPDRAGNINGSMOTSTÅND 

En horisontell ankarplatta, som dras vertikalt upp 

ur en jord (fig 6), har i princip samma verknings

sätt, som de runda luckorna i Kjellmans passiva 

jordtrycksförsök. 
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't = g p 
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J q 

d 
( > 

Fig 6 Principskiss, beteckningar 

I litteraturen finns redovisat åtskilliga försök och 

beräkningsmodeller med syftet att bestämma ankar

plattors uppdragningsmotstånd. Oftast har man utfört 

modellförsök med plattdiametrar mellan 2 och 10 cm. 

I vissa fall har man utfört modellförsöken i centri

fug för att eliminera skaleffekter. Andra har försökt 

att teoretiskt beräkna uppdragskraften varvid man i 

regel använt sig av glidytor av olika form. Även fält

försök i full skala har utförts. 

Vesic har vid litteraturstudier funnit att då en 

ankarplatta dras upp ur jorden, beror brottets ut

0 seende av jordens fasthet och kvoten D/d. 

u 
Vid små värden på kvoten D/d uppträder i regel väl 

definierade glidytor, fig 7. I fast jorda) är dessa 

belägna på större avstånd från varandra än i lös 

jord b) . 

b\ 

\ 

Fig 7 Glidytor vid små D/d 
a) i fast jord 
b) i lös jord 
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Vid stora värden på kvoten D/d utbildas i regel 

inga glidytor, som i fig 7. Brottet sker i stället 

lokalt vid plattan och uppdragskraftens storlek blir 

mer beroende av jordens deformationsegenskaper. Först 

sedan plattan dragits upp till mindre djup, har glid

ytor observerats, som skär jordens överyta. Fig 8 

visar ett antal brottfigurer vid modellförsök i en 

fast siltig lera. 

0!STANCE F.ROM C (in) 
0 -

5 10 15 

5 / .·· 

20 

25-

Fig 8 Observerade glidytor vid modellförsök 
i fast siltig lera enligt Bhatnagar 1969 

Vesic menar att kvoten D/d där brottypen förändras 

är 2 till 3 i lös lera och löst lagrad sand. I fast 

lera är motsvarande värde på D/d ca 5 och i fast 

lagrad sand ca 10. 

I fig 9 och 10 visas resultaten av ett antal modell

försök med runda plattor i löst respektive fast 

lagrad torr sand. Diagrammen visar den dimensionslösa 

kvoten ~~~eri q/YD mellan uppmätt medeltryck q på 

plattan vid brott och överlagringstrycket tD för olika 

värden på kvoten D/d. Kvoten mellan trycken q/tD är 

ekvivalent med kvoten mellan krafterna Q/Q0 , som 

Kjellman redovisar för sina jordtrycksförsök. 
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Fig 9 q/t D vid modellförsök i löst lagrad sand. Fig 10 q/~ D v id modellförsök i fast lagrad sand. f-' 
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Förutom Kjellmans försök med plattdiametrarna 10 

och 20 cm visas resultaten av följande försök; 

Försök redovisade av Esquivel-Diaz 1967 med platt

diametern 7,6 cm. Den runda stålplattan belastades 

stegvis till brott med hjälp av en stålkabel. Den 

relativa lagringstätheten för sanden var ca 0,13 vid 

försöken med lös lagring och ca 0,75 vid försöken 

med fast lagring. Enligt triaxialförsök på den aktuella 

sanden motsvarade dessa lagringstätheter en friktions

vinkel av 33° respektive 43°. 

Försök redovisade av Sutherland 1965 med plattdiametrar 

från 3,8 till 15,2 cm. Tyvärr redovisas q/tD enbart 

som medelvärde för ett visst D/d. Ett eventuellt skal

beroende framgår därför inte. Sanden var ensgraderad 

och hade en friktionsvinkel av 31° vid den lösa lag

ringen och 45° vid den fasta lagringen. Sutherland 

gjorde också försök med sanden helt nedsänkt under 

vatten. Dessa försök gav i stort sett sam_ma värden 

på q/tD, som försöken med torr sand, då q/tD beräknas 

för sandens skenbara tunghet under vatten. 

Försök redovisade av Baker och Kondner 1965 med platt

diametrar varierande från 2,5 till 7,5 cm. Vid för

söken användes en ensgraderad sand med densitet av 
3 ca 1,8 t/m och en friktionsvinkel av 42°. 

Försök redovisade av Ovesen 1975 med en plattdiameter 

av 2,9 cm. Sanden hade väl rundade korn med korndia

metrar mellan 0,3 och 0,6 mm. Vid lös lagring var 

relativa lagringstätheten 0,2 och vid fast lagring 0,9. 

Vid lös lagring (fig 9) har Kjellman och Esquivel-Diaz 

fått i stort sett samma q/tD. Vid dessa försök upphör 

q/tD att öka med D/d, då D/d är större än 3-4. 
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Sutherland och Ovesen redovisar däremot med D/d 

ökande q/tD vid samtliga försök. 

Jv:ojligen var förhållandena (friktionsvinkel, lagrings

täthet etc) vid Kjellmans och Esquivel-Diaz försök 

sådana att plattorna redan vid D/d större än 3-4 

beter sig som djupt grundlagda plattor. 

Försöken med fast lagrad sand fig 11 har givit betyd

ligt högre q/tD. Esquivel-Diaz, Sutherland och Ovesen 

redovisar så gott som samma q/efD medan Baker-Kondner 

redovisar något lägre värden. 

Kjellman redovisar högre q/iD för de mindre plattorna 

( d=l0 cm) än för de större (d=20 cm), vilket indikerar 

att q/tD är skalberoende. Oversen ) har för att 

undersöka skalberoendet utfört två försöksserier i 

centrifug. Försöksserierna var i övrigt helt identiska 

med de, som utfördes utan centrifugering, i löst res

pektive fast lagrad sand. Vid försöken utsattes model

len för en acceleration av 50 g (g är tyngdaccelera

tionen). Spänningsnivån i sanden motsvarar då enligt 

Ovesen spänningsnivån vid ett försök med en ca 50 

gånger större längdskala. I fig 11 jämförs resultaten 

från försöken med centrifugering med de konventionella. 

Försöken vid 50 g har givit lägre q/tH, den största 

skillnaden vid den högre lagringstätheten. Ovesen för

klarar skillnaden med att sandens brottkurva inte är 

rak och spänningsnivån har störst inflytande vid fast 

lagring. 
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H/0 
o~--~--

Fig 11 q/tD vid modellförsök i centrifug jämfört 
med konventionella modellförsök enligt 
Ovesen 1975. 

Baker-Kodners försök på fast lagrad sand (fig 10) visar 

ett obetydligt skalberoende. Den minsta plattan 

(d=2,5cm) ger visserligen ett större q/tD än de större 

men q/oD är i stort oförändrat då plattdiametern 

växer från 3,8 till 7,6 cm. 

I fig 12 visas en sammanställning av uppmätta q/tD 

från ett antal fält- och modellförsök samt beräknade 

q/~D enligt en beräkningsmodell föreslagen av Vesic 

(Vesic 1971). Fältförsöken ger q/tD som ligger mellan 

de som erhållits i löst respektive fast lagrad sand 

och ger knappast någon klar bild av eventuella skal

effekter. Detta beror, som tidigare nämnts, bl a på 

att förhållandena vid fältförsöken är svårbestämbara. 

Försöken ärt ex i regel utförda i fuktig sand vilket 

kan öka uppdragskraften och dölja eventuella skal

effekter. 
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Fig 12 Sammanställning av q/tD som funktion av D/d 
dels vid modellförsök, dels vid fältförsök 
enligt Vesic 1971. 

I fig 13 visas principen för några teoretiska beräk

ningsmodeller för grunda ankarplattor. 
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Vesic (fig 13a) har i samband med undersökningar av 

detonationer i jord studerat jämnvikten för jorden 

över en expanderande hålighet med ett inre tryck q. 

Han beräknar det tryck q som krävs för att hålla 

jämnvikt med tyngden av jorden över håligheten och 

den vertikala komponenten av skjuvkraften längs glid

ytan. Han anpassar beräkningen till en ankarplatta 

på nivån D genom att ta hänsyn till tyngden av jorden 

i håligheten över denna nivå. Beräkningsmodellen går 

att tillämpa på såväl friktions- som kohesionsjordar. 

Balla och Matsuo antar former på glidytorna som fram

går av fig 13b och 13c. Balla antar att glidytan är 

cirkulär medan Matsuo antar att den har formen av en 

logaritmisk spiral och en rät linje närmast jordytan. 

Båda antar att glidytorna skär jordytan med den 

statiskt korrekta vinkeln 45° + 0/2. Även dessa be

räkningsmodeller går att använda på såväl friktions

som kohesionsjord. 

Fig 13d visar en beräkningsmodell för runda ankarplattor 

i sand föreslagen av Ovesen. Han anger den vertikala 

uppdragskraften, som tyngden av sanden innanför de 

streckade linjerna som lutar med vinkel w. w beror, 

som framgår av diagrammet i fig 14P 

av sandens lagringstäthet eller friktionsvinkel. 

Relationen mellan lagringstäthet och friktionsvinkel 

motsvarar enligt författaren "uppfattningen hos prak

tiskt arbetande geotekniker". I diagrammet redovisas 

förutom w även resultaten från ett antal fältförsök. 
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Fig 14 Vinkeln w i Ovesens beräkningsmodell som 
funktion av relativ lagringstäthet eller 
friktionsvinkel enligt Ovesen 1975. 

I diagrammet fig 15 visas q/(D enligt de olika beräk

ningsmetoderna för en tänkt löst lagrad sand utan 

kohesion och med en friktionsvinkel av 30°. Sutherlands 

och Esquivel-Diaz försöksresultat vid löst lagrad 

sand har lagts in i diagrammet som jämförelse. 

Ballas beräkningsmodell ger högre värden på uppdrags

kraften än de övriga som i stort sett ger samma upp

dragningskraft. 

Med undatag av Ballas beräkningsmodell stämmer de 

beräknade uppdragskrafterna väl överens med de som 

uppmättes vid Sutherlands och Ovesens försöksserier. 
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Kjellmans och Esquivel-Diaz försöksserier däremot, 

som ej visar ökande q/tD för D/d större än 3-4, be

skrivs knappast på ett korrekt sätt av någon av beräk

ningsmodellerna. Detta är möjligen ytterligare ett 

indicium på att förhållandena vid dessa båda försöks

serier var sådana att plattorna redan vid dessa rela

tivt låga värden på kvoten D/d är att betrakta som 

djupt grundlagda. 
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I diagrammet fig 16 visa9 q/tD enligt beräknings

modellerna för en tänkt fast lagrad sand utan kohesion 

och med en friktionsvinkel av 45° (relativa lagrings

tätheten 1,0 vid Ovesens beräkningsmodell). Esquivel

Diaz försöksresultat vid fast lagrad sand har lagts 

in som jämförelse. 

I detta fall ger Ovesens beräkningsmodell den största 

uppdragskraften medan den minsta erhålls med Vesics 

modell. Ovesens beräkningsmodell är här den som bäst 

överensstämmer med försöksresultaten medan övriga i 

hög grad underskattar uppdragskraften. 
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Valvbildning enligt Terzaghi 

För att studera valvbildning i jord har Terzaghi bl a 

utfört laboratorieförsök med en sänkbar lucka i ett 

stelt horisontellt plan under ett lager av torr sand. 

Den rektangulära luckan (7,3 x 46,3 cm) sänktes sam

tidigt som lasten av sanden på dess överyta registrera

des. Förloppet var således deformationsstyrt. Det 

principiella utförandet av försöket framgår av fig 17. 

Figl7 Principskiss över valvbildning över en sänk

bar lucka under sand enligt Terzaghi 1944. 

Sanden var på olika nivåer .över plattans mitt för

sedd med tryckmätare för mätning av såväl horisontellt 

som vertikalt tryck. 

Den totala lasten Q på luckan vid en ökande nedåt-

gående rörelse ~h vid två försök visas i fig 18. 

Kurvan c1 visar lasten för en fast lagrad sand och 

c2 för löst lagrad sand. 

Av de redovisade vertikaltrycken i sanden 

framgår, att lasten på luckan i fallet med den fast 

lagrade sanden var ca 17,5 kp då den nedåtgående 

rörelsen var noll (~h=0). Efter en mycket liten rörelse 

ca 0,5 mm har lasten mot luckan reducerats till ett 

minimum Q . = 1,06 kp eller endast ca 6% av den ur-min 
sprungliga lasten. När rörelsen ökar ytterligare, 
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ökar lasten på luckan åter något och närmar sig 

assymptotiskt ett värde Q , som utgör ca 12% av max 
den ursp rungliga lasten. Vid försöket med den löst 

lagrade sanden erhölls ett mindre Q . medan Q
min max 

är lika stort som vid försöket i fast lagrad sand. 

(") 

Q . • /'06 J(,!J,,.,,,. 

0 

Fig 18 Lasten Q på luckan som funktion av dennas 

rörelse .6h för en fast lagrad sand Cl och0 
en löst lagrad sand c2 enligt Terzaghi 1936. 

Försöken visar tydligt hur effektivt "valvbildningen"

0 förmår reducera lasten mot . luckan tom i en helt 

torr sand. Det framgår även att lastreduktionen är 

stor ännu vid en deformation av 8 mm, då brott säker

ligen utbildats. Förhållandet vid mycket stora defor

mationer större än 8 mm redovisas dock inte. 

De i den fast lagrade 

mätta trycken framgår 

tre olika rörelser .6h 

.6h = l,Ommoch c då .6h 

sanden över plattans mitt upp

av fig 19. Trycken redovisas för 

hos luckan; a då .6h = 0 mm , b då 

= 7,0 mm. 
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Fig 19 Vertikaltryck n 1 , horisontaltryck n samt11 
kvoten dem emellan ~II/nI på olika nivåer 

då luckans rörelse 6h ära) 0 mm, b) 1 mm 

och c) 7 mm enligt Terzaghi 1936. 

Av fig 19 framgår att över en viss nivå i sanden är 

spänningstillståndet opåverkat av luckans rörelse. 

Denna nivå höjs något, då luckans rörelse ökar från 

1 mm till 7 mm, men över en nivå av ca 2,5 gånger 

luckans bredd förblir ännu vid 7 mm spänningstill

ståndet opåverkat. 

Under denna nivå finns en zon med snabb reduktion av 

vertikaltrycket. Tydligen är det här "valvbildning" 

sker. 

I zonen närmast luckan är vertikal- liksom horisontal

trycket endast en bråkdel av vad de var innan luckan 

börjat röra sig. Trycket växer här svagt mot luckans 

överyta. Höjden av denna undre zon växer snabbt när 

luckans rörelse ökar. Då luckans rörelse ökar från 



25 

1 mm till 7 mm ökar zonens höjd från ca 29 mm till 

ca 72 mm. Utrymmet som bildas omedelbart över luckan, 

då denna sjunker fylls tydligen åtminstone 

till en del genom expansion av sanden i denna undre 

zon. 

När luckan rör sig, växer kvoten mellan det horison

tella och det vertikala trycket i zonen där den snabba 

minskningen av vertikaltrycket ( 11 valvbildningen") 

sker från ca 0,6 till ca 1,5. Närmast luckan är kvoten 

ca 1,0. 

I Theoretical Soil Mechanics förklarar Terzaghi brott

utvecklingen i sanden när luckan sänks på följande 

sätt; Innan luckan begynt sjunka är trycket mot luckan 

och det oeftergivliga planet runt denna lika med det 

"hydrostatiska trycket" g p D (fig 20). Så fort luckan 

rör sig något neråt följer sanden över denna efter 

medan sanden bredvid luckan förblir stationär. Friktion 

uppstår mellan de båda sandmassorna. Denna friktion 

överför en stor del av den ursprungliga lasten på 

luckan till det omgivande fasta planet. Den så över

förda lasten koncentreras huvudsakligen till ett smalt 

område längs kanten av det fasta planet. "Valvbildningen" 

utgörs av denna lastöverföring. 

Då luckan börjar röra sig expanderar sanden över luckan 

vertikalt med minskande vertikaltryck medan sanden 

bredvid luckan expanderar horisontellt med ett ökande 

vertikaltryck. Detta och tryckkoncentrationen längs 

det fasta planets kanter ger, om luckans och det fasta 

planets ytor är helt glatta, enligt Terzaghi en brott

figur, som visas i fig 20. 
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Fig 20 Brottet vid små rörelser hos luckan enligt 

Terzaghi 1936. 

När luckans rörelse ökar ytterligare får vi skjuv

brott längs två glidytor, som utgår från luckans 

kanter och till slut når sandytan. Terzaghi har funnit 

att glidytorna skär sandytan under rät vinkel med ett 

inbördes avstånd, som är större än luckans bredd. 

Glidytorna bör därför ha ett utseende liknande kurvorna 

ac respektive bd i fig 21 ,~ndra försök har emellertid 

visat att glidytans medellutning mot horisontalplanet 

ändras från ca 45 +~/2 för stora D/2B till ca 90° för 

små D/2B. 

Då ekvationen för dessa glidytor är kända föreslås 

följande modell för att approximativt bestämma medel

trycket mot luckan. 

Anta att de fullt utbildade glidytorna är vertikala, 

linjerna ae och bf i figl7 och att luckan är oändligt 

lång. Det vertikala medeltrycket mot luckan kan då 

jämföras med vertikaltrycket mot en långsträckt tunn 

skiva på viss nivå under sandens yta mellan två verti

kala glidytor, fig 21. 
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Fig 21 Antaganden och beteckningar enligt Terzaghi 

1941. 

Skjuvspänningen T längs glidytorna bestäms av 

Coulombs ekvation 

T = c + 0h tan cp 

där c är jordens kohesion, cp dess inre friktions

vinkel och 0h effektiva normaltrycket mot glidytan. 

Kvoten mellan horisontaltrycket och vertikaltrycket 

0 förutsätts vara konstant K längs glidytan så att 
V 

= K C5 
V 

Vertikal jämnvikt för skivan ger 

2Bydz=2B(CJ +d0 )-2B0 +2cdz+2K0 dz tan cp
V V V V 

När denna differentialekvation löses med randvillkoret 

då z = 0 

erhålls 
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B(y-c/B) -K tan cp Z/B
( 1) 0 e v K tan cp 

För en torr sand med c = 0 erhålls 

0 =By--1__ (1-e-K tan cp Z/B)+q e 
-K tan cp Z/B 

v K tan cp -

Inför n = Z/B 

1 (l-e-kn tan cp)och sätt = aK tan cp 

-kn tan cpsamt e = b 

Vi får 

( 2) 0 = Bya + q b 
V 

Hur a och b varierar för olika n = Z/B, då cp = 40° 

och K = 1,0, framgår av fig 22. Både a och b närmar 

sig snabbt sina gränsvärden 0 resp 1/K tan cp. 

Fig 22 a och b för olika värden på n=Z/B då K=l,0 

och c/)=40° enligt Terzaghi 1941. 
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För stora n=Z/B närmar sig 0 asymptotiskt
V 

B y
0 

Voo K tan qi 

Med en överlast q närmar vi oss vid stora n=Z/B a 
voo 

med minskande 0 • Utan överlast q närmar vi oss vid 
V 

stora n 0 med ökande a . 
voo V 

Det ovan beskrivna försöket visade att spänningstill

ståndet i sanden över nivån SB ej påverkades av att 

luckan sänktes (fig 19) .Detta tyder på att det inte 

existerat några skjuvspänningar längs de tänkta glid

ytorna ea och fb i fig 17över denna nivå. Härunder0 
minskade vertikaltrycket snabbt, vilket tyder på att 

skjuvspänningar här är utbildade längs den tänkta 

glidytan. I denna undre "aktiva zon" varierade K 

mellan 1,0 och 1,5 vid försöket. 

Betrakta i fig 17endast delarna e 
1

a respektive f b
1

av de vertikala glidytorna ea och fb som "aktiva". 

Dvs endast under nivån över luckan är skjuvhål lz2 
fastheten fullt utnyttjad längs de t ~nkta glidytorna 

och villkoret för ekvation 2 uppfyllt. Ersätt därfö r 

Z och n med respektive n och markera detta i) z2 2 
ekvation 2 genom att ersätta a med a och b med b .

2 2 

Vid beräkningen av 0 i den "a kt i v a z onen" betraktas 
V 

sanden ö v er denna som en överlast q. Med beteckningar 

enligt ~ fås 
'c,, 

vilket i 2b ger 
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Då n 2 ---+ 00 blir 

1 = och = 0a2 b2K tan ej) 

B yoch CJ = voo K tan ej) 

r således beror a ej av storleken på z 1 . voo 

Figur 23 visar kvoten av/yB när n 1 = 4B, ej)= 40 0 och 

K =1.0.Från z = 0 till z = = 4B växer vertikalz 10 
trycket hydrostatiskt, linje Oc. Under nivån z = 4B 

varierar vertikaltrycket enligt ekvation 3, kurva 

ef. CJ /yB sjunker då snabbt mot gränsvärdet 1/K tan ej).
V 

Kurvdelen d vill visa att det finns en zon längs glid-

ytan där skjuvspänningar i sanden successivt börjar 

mobiliseras. Längst upp där kurvdelen d börjar finns 

inga skjuvspänningar och längst ner där kurvdelen d 

slutar är skjuvhållfastheten fullt utnyttjad. Kurvan 

Odf visar god överensstämmelse med fördelningen av 

vertikaltrycket v id försöket, fig 19. 

0 
Den sträckade kurvan O g visar av/y B då = o1somn 1 
snabbt stiger mot gränsvärdet 1/K tan ej). 

0 

"<:) 2'-~___,,__----+---

~ 
n 

<Il 

:;; 

->c G<--+-+-+------+---
"' 

tf = 400 

K=! 
8 <------1+---+------+---

gf 

Fig 2 3 av/yB för olika n=z/B då n 4B, K=lo och1 =

cp =40° enligt Terzaghi 1941. 



31 

1 

Genom att rita upp samma kurvor för olika värden på 

n och~ har Terzaghi kommit till slutsatsen att 

trycket mot luckan är oberoende av spänningarna i 

sanden över en nivå av 2 till 3 gånger luckans bredd. 
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DEN FINSKA UNDERSÖKNINGEN 

5.1 

Undersökningen, som har utförts av Geotekniska labo

ratoriet vid Tekniska Forskningsanstalten på uppdrag 

av Jordundersökningsbyrån vid finska Väg- och Vatten

byggnadsstyrelsen, omfattar ett studium av tidigare 

utförda bankpålningar i Finland och tre fältförsök i 

full skala. 

Studiet av tidigare utförda bankpålningar 

Studien har omfattat 46 bankpålade vägbankar med en 

sammanlagd längd av 7 km, samtliga med träpålar för

sedda med separata pålplattor enligt finska Väg- och 

Vattenbyggnadsstyrelsens bestämmelser. Av studiet 

har man dragit följande slutsatser om lyckade och 

misslyckade bankpålningar. 

I regel har man lyckats väl med utförda bankpålningar 

om bankhöjden H varit större än 2,5 m. I dessa fall 

har således täckningsprocenten c~30-40% (dvs 30-40% 

av markytan under b~nken täcks av pålplattor) enligt 

de finska anvisningarna varit tillräcklig. Dessa 

säger att kantlägKden på den kvadratiska pålplattan 

skall vara ca 0,6 • pålavståndet c. Vid bankhöjder 

mellan 1,4 och 2,4 m fann man att vägen ofta var skadad. 

Ojämna sättningar och sprickor kunde iakttas både 

längs och tvärs vägen. I vissa fall kunde pålplattornas 

placering skönjas på vägbanan. Det förekom också att 

pålplattor brutits över pålarna så att dessa blivit 

synliga. 

De direkta orsakerna till skadorna i de enskilda fallen 

har ej klarlagts men vissa orsaker nämns. Genomgående, 

menar man i undersökningen, har för låg täckningspro

cent använts vid låga bankar. Vidare nämns som orsaker 

dålig kvalitet på pålplattor och andra brister i ut

förandet samt otillräcklig pålning för slänterna, som 
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har medfört sprickor i själva vägbanan. Med en täck

ningsprocent C på 40-50% hade även låga bankar klarat 

sig i stor utsträckning enligt utredarnas bedömning. 

Ytterligare exempel på brister i utförandet, som 

orsakat problem är följande; Ofta har pålarna avvikit 

alltför mycket från sina teoretiska lägen. Detta har 

i något fall lett till att pålplattor har av "estetiska'' 

skäl ej placerats centriskt över pålarna, vilket med

fört att pålplattor stjälpt. Vid provborrningar genom 

pålade vägbankar har man också påvisat stora avvikelser 

i plattavstånd i horisontal led men också stora nivå

skillnader mellan pålplattorna. 

Studiet av befintliga bankpålningar har således enligt 

undersökarna visat att täckningsprocenten C mellan 

30 och 40%, enligt tidigare finska anvisningar, är 

för låg för bankar upp till 2,5 m. Täckningsprocenten 

bör enligt utredarna för dessa bankar höjas till 40 

a 50%, vilket innebär att kantlängden hos pålplattorna 

bör vara 0,6 - 0,7 ggr pålavståndet. 

5.2 Fältförsök 

Totalt har fältundersökningen omfattat bankar på tre 

lokaler. En av bankarna utgör en del av tillfarts

banken till en järnvägsbro vid Nikilä. De båda andra 

utgörs av separata provbankar i anslutning till motor

vägsramper och är således ej avsedda att användas 

för trafik. Dessa båda provbankar är belägna utanför 

Helsingfors vid Vaarala respektive Länsisalmi. 

5.21 Platser, Undergrund, Pålar, Plattor, Bank, Instrumen

tering 

Undergrunden i Nikilä utgörs av ca 13 m lera på någon 

meter silt varunder bottenmorän vidtar. Leran har en 

ca 2 m tjock torrskorpa och har därunder en vatten-
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halt på uppemot 75% samt en med vingborr uppmätt 

lägsta skjuvhållfasthet på 18-20 kPa. 

Provbanken vid Nikilä indelades i tre olika fält, 

se fig 24.Dessa utfördes med olika form och storlek 

på plattorna, olika avstånd mellan pålarna och olika 

inbördes placering av dessa. Täckningsprocenten i de 

tre olika fälten var ca 47%, 46% respektive 61%. 
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Fig 24 Planer över provbanken vid Nikilä efter 

Jääskeläinen och Rathmayer 1975. 
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Pålarna var av betong med tvärsnittet $ 250 mm 

och omkring 18 m längd. De yttersta pålraderna i 

södra halvan av banken lutades 8:1 respektive 4:1. 

Pålarna slogs med 5 t fallhejare och 30 cm fallhöjd 

tills sjunkningen för de 10 sista slagen var mindre 

än ca 8 cm. 

Banken fylldes upp i halvmeterslager, det första med 

sand de däröver med naturgrus, under en period av 

ca 1,5 år till en slutlig höjd av 5,6 m över mark

ytan. 

Vissa pålar försågs med kraftmätare K - K (fig 24),1 7 
vilka mäter de krafter, som angriper pålhuvudet. 

Dessa har utförts med trådtöjningsgivare och mäter 

kraften dels i pålens längdriktning, dels i två rikt

ningar i ett plan vinkelrätt mot längdriktningen. 

Det vertikala jordtrycket mättes med Glözlceller i 

ett 50-tal punkter både över och mellan pålplattorna. 

Läget framgår av fig24 där cellerna markerats som 

fyllda fyrkanter. 

Sättningarna mättes med slangsättningsmätare i sex 

sektioner både över (linjerna Bl-B3 i fig 24 och 

mellan (linjerna Al-A3 i fig 24 plattorna. 

Pålkrafter och jordtryck mättes efter uppfyllnaden 

av varje halvmeterslager medan sättningarna mättes 

vid bankhöjderna 0,6, 2,1 m och vid full höjd. Efter 

det att banken färdigställts har mätningarna gjorts 

stort sett varannan månad. 

För att studera trafiklastens inverkan gjordes statiska 

och dynamiska belastningsförsök vid bankhöjderna 

5,4 m och 5,6 m. Vid de statiska placerades en 1,3 MN 

kranvagn rakt över en pålplatta, varpå pålkraft och 

jordtryck mättes. Man belastade även statiskt med ett 

i 
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helt tågsätt i fyra olika lastställningar, var-

vid pålkrafterna mättes i samtliga mätare. Vid de 

dynamiska belastningsproven körde man med samma 

tågsätt med olika hastigheter och mätte därvid pål

kraften i mätare K7 med hjälp av oscilloskop. 

Den geotekniska undersökningen i Vaarala visar att 

jorden där överst består av lera med 1,5-2 m torr

skorpa. Det uppmätta lerdjupet varierar mellan 

3,5-7,5 m och därunder vidtar friktionsjord. Skjuv

hållfastheten i leran, som ökar med djupet, har närmast 

under torrskorpan med vingborr uppmätts till ca 11 kPa. 

På denna provplats har man utfört fyra olika fält 

med enbart kvadratiska plattor av två olika storlekar, 

120xl20 cm och 150xl50 cm (fig 25). I det första 

fältet (till vänster i fig 25 har pålraderna längs 

vägen i bankens längdled förskjutits ett halvt pål

avstånd i förhållande till varandra medan pålarna i 

det andra fältet förskjutits på motsvarande sätt i 

vägens tvärled. I de två övriga fälten har pålarna 

placerats i ett kvadratiskt rutnät på vanligt sätt. 

De projekterade täckningsprocenten var här 57,2%, 

36,3%, 47,0% respektive 30,5%. 
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Pålarna, som slogs som stödpålar, var av trä med 

en toppdiameter av minst 200 mm. Liksom mäktigheten 

av lerlagret varierar pållängderna längs centrum

linjen från 7 till 15 m. Under slänterna lutades 

samtliga pålar och pålarna längst ut under slänten 

försågs genomgående med de större pålplattorna. I 

de två första fälten valdes pålavståndet så att den 

dimensionerande träpåkänningen blev 7,4 MPa medan den 

för de två andra fälten blev 9,0 MPa. 

Banken byggdes upp i skikt på samma sätt som vid 

Nikilä men fyllningen bestod här av krossat material 

stället för naturgrus. Närmast pålplattorna lades 

även här ett skikt av sand och däröver grus till en 

slutlig höjd av 3 m över omgivande markyta. 

Instrumenteringen var i stort densamma som vid Nikilä 

(se fig 2). Mätning av pålkrafterna skedde dock en

bart vid centrumlinjen med en mätare i vart och ett 

av de fyra fälten. 

Mätning av krafter och jordtryck utfördes under upp

fyllnaden och under statiska och dynamiska belast

ningsförsök. Statiskt belastningsprov gjordes vid 

bankhöjderna 1,5, 2,0, 2,5 och 3 m med en tung last

bil medan dynamiskt belastningsprov utfördes på en 

del av den vägramp, som provbanken utförts i anslut

ning till, där ytterligare tre pålar försetts med 

pålkraftmätare. 

Även provbanken vid Länsisalmi är utförd samtidigt 

med en närliggande motorvägsramp, vars grundläggning 

varit problematisk. 

Jorden består överst av upp till 5 m torv. Därunder 

vidtar lös lera ner till 10 a 12 m under markytan. 

Lerans skjuvhållfasthet uppmätt med vingborr ökar 

med djupet från ca 6 kPa till ca 16 kPa och vatten-



KL 

39 

halten, som ligger över flytgränsen, varierar mellan 

40 och 130%. Under leran vidtar silt, sand och morän. 

Man använde här plattfält med kvadratiska plattor 

med kantlängderna 80 cm, 105 cm och 130 cm. Då pålar

nas centrumavstånd var konstant, 150 cm, med placering 

i kvadratiskt rutnät blev de teoretiska täcknings

procenterna 28%, 49% respektive 75% för de olika platt

fälten, se fig 26. 

PI. 0 16,3 20 23,7 24,5 30m 

Fig 26 Plan över provbanken vid Länsisalmi enligt 

Jääskeläinen och Rathmayer 1975. 

De ca 14 m långa träpålarna slogs vertikalt och 

slänterna lämnades opålade. 

Omedelbart över pålplattorna lades ett skyddsskikt 

av sand varpå ena bankhalvan fylldes upp med spräng

sten <300 mm och den andra med naturgrus till ca 2 m 

höjd. 

Vid denna provbank gjordes inga mätningar av krafter 

eller jordtryck. Endast sättningsmätningar utfördes 
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med slangsättningsmätare i ett antal sektioner 

över och emellan pålplattorna utmärkta på fig 26 

Sättningarna redovisas för dessa sektioner vid 

olika tidpunkter efter färdigställandet av banken. 

De valda sektionerna ger möjlighet att studera 

sättningarna vid bank av sprängsten vid täcknings

procenterna 28% och 75% samt bank av naturgrus vid 

täckningsprocenterna 49% och 75%. 

Den bredvidliggande motorvägsrampen grundlades också 

med bankpålning. Pålningen dimensionerades för en 

träpåkänning av 7,5 MPa och drogs där ut även under 

slänterna, där lutande pålar användes. Avståndet 

mellan plattkanterna gjordes endast 30 cm samtidigt 

som sprängsten 0-300 mm användes som bankfyllnad 

direkt på pålplattorna. 

5.22 Försöksresultat 

De uppmätta pålkrafterna i pålarnas längdled vid 

Nikilä framgår av fig 27 överst redovisas i fig 27a 

banklastens storlek vid olika tidpunkter. Därunder 

i fig 27boch 27credovisas den relativa pålkraften 

K = K/HyA. Kär den uppmätta pålkraften, Här den s 
aktuella bankhöjden, y är bankfyllningens tunghet 

och A är den markyta c x c, där c är pålavståndet, 

som en påle är tänkt att avlasta. Då Ks = 1 är 

dimensioneringsantagandet, att all last bärs 

av pålarna, uppfyllt. 
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0 

Fig 27b visar K i en tvärsektion (jämför planen 
s 

fig 24) medan 27a visar K längs bankmitt. Till vänster 
s 

anges de efter pålplattornas utplacering uppmätta 

täckningsprocenterna. 

Under första delen av uppfyllnadsskedet är den rela

tiva pålkraften enligt fig 27störst i mätarna K1 
och K2 , som är belägna under bankmitt. Vid en viss 

tidpunkt när bankhöjden var 2,5-3 m sjunker den 

relativa pålkraften i dessa båda pålar medan den 

ökar i pålarna K och K
4 

, som ligger under bankkrönet.
3 

Den relativa pålkraften är under det fortsatta upp

fyllnadsarbetet större i K och K än i K och K
2 

.3 4 1 
Detta är svårförklarligt med tanke på det större 

överlagringstrycket vid K och K men kan antagligen1 2 
förklaras med de större sättningarna i pålarna vid 

K och K2 . I tiden stämmer den relativa pålkraft1 
minskningen i K och K med de i bankmitt observerade1 2 
pålsättningarna. Av fig 27cframgår också att påle K1 
bär relativt lägre last än pålarna K och K7 , som

6 
också ligger i bankmitt. 

Det högsta värdet på relativa pålkraften sedan banken 

väl fyllts upp har man i 

pålen K4 , som befinner sig under den övre delen av 

slänten. Den relativa pålkraften blir där lika med 

1,0, vilket delvis kan förklaras av en viss lastöver

föring genom valvbildning och delvis med att pålkraft

mätaren där ej enbart mäter den vertikala kraften 

utan även innehåller en horisontellkomposant. 

Den minsta kraften har genomgående uppmätts i K5 , 

som ligger längst ut under slänt~n och endast över

lagras av ca hälften så hög jordpacke sedan banken 

väl blivit färdig. Den relativa pålkraften blev där 

ca 0,5. 
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Värdena på relativa pålbelastningen under bankens 

centrala delar (fig 27c)ligger mellan 0,5 och 0,9, 

vilket indikerar att inte all last bärs av 

pålarna, såsom antas vid dimensionering av dessa. 

Mätningarna av sidokrafter i pålarna visar att sådana 

ej förekom längs vägen. Tvärs vägen uppmättes sido

krafter endast i mätare K
5 

. Kraften växte där linjärt 

till en bankhöjd av ca 4 m varefter tillväxten minskade. 

Vid full bankhöjd var sidokraften 24 kN medan kraften 

pålens längdled var 112 kN. Pålen skulle således 

stått i lutning 2:1 i stället för 4:1 för att inga 

sidokrafter skulle uppträda. 

Det vertikala jordtryckets fördelning över och bred

vid en platta kan studeras i fig 28a-b, som är resultat 

från mätningarna i Nikkilä. Plattan är belägen vid 

mittlinjen och identisk med den, som är försedd med 

pålkraftmätare K7 . Efter svenska förhållanden är det 

en stor platta 1,4 x 1,4 m och avståndet till grann

plattorna är litet (täckningsprocenten ca 61%). 
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Fig 28a Tryck över och bredvid pålplatta enligt 

mätningar vid Nikkilä enligt Jääskeläinen 

och Rathmayer 1975. 
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Fig 28b Tryck över och bredvid pålplatta enligt 

mätningar vid Nikkilä enligt Jääskeläinen 

och Rathrnayer 1975. 
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De numrerade jordtrycksmätarnas lägen framgår av 

planen överst i fig 28a.Den vänstra delen av jord

trycksdiagrammen visar trycken vid olika tidpunkter 

under bankens uppbyggnad medan den högra visar trycken 

vid olika tidpunkter efter bankens färdigställande. 

De skuggade partierna visar till vänster tilläggs

trycket av kranvagnen, stående över den studerade 

plattan och till höger tilläggstrycket då loket i 

tågsättet står över plattan. 

Man kan se (fig 28a, 28b) att tryckets fördelning över 

plattan ändras med bankhöjden. I regel återfinns 

tryckets minimum vid låg bank i plattans mitt. Då 

bankhöjden ökar förskjuter sig detta minimum och åter

finns längs diagonalerna vid full bankhöjd vid en 

punkt ca en tredjedel av diagonalernas halva längd 

mätt från plattans mitt. De i fig Sa-b visade diagram

men avviker dock något från denna regel, vilket kan 

bero på avståndet till närliggande plattor är olika 

i bankens längd- och tvärled. 

Trycket är vanligtvis störst längs plattans kanter 

och når ett största värde vid hörnen, vilket naturligt

vis är viktigt att beakta vid dimensionering av en 

pålplatta. En genomgående skillnad mellan stora och 

små plattor är att på de stora uppträder en tydligare 

spänningstopp i mitten av plattan. I vissa fall över

stiger trycket i plattans centrum trycket vid hörnen. 

Möjligtvis beror detta på en större nerböjning i kanten 

hos de större plattorna. 

Beträffande trycket mot markytan mellan plattorna 

visar undersökningen att trycket ökar med minskande 

täckprocent (ökande avstånd mellan plattorna) och är 

högst mitt emellan fyra plattor. Mätningarna sedan 

banken färdigställts visar att trycket direkt mot 

marken avtar med tiden. 
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Man finner vidare att tryckfördelningen var något 

fördelaktigare på de runda pålplattorna; dels ut

breder sig det högre trycket längs ränderna över en 

förhållandevis större yta, dels undviks den ogynnsamma 

tryckkoncentrationen vid hörnen, som finns på de 

kvadratiska plattorna. 

Det över plattorna uppmätta jordtrycket och de upp

mätta pålkrafterna har använts för att beräkna hur 

stor del av belastningen på pålplattorna, som vidare

befordras ner i pålen. Detta har bl a gjorts för 

pålarna K1 , K och K vid Nikkilä. Det v isade sig att6 7 
pålkraften under hela uppfyllningsskedet var ca 24% 

mindre än det "integrerade" trycket. Dessa 24% måste 

ha överförts direkt av pålplattan till jorden, vilket 

förutsätter att pålplattan (pålhuvudet) satt sig mer 

än omgivande markyta. Jordens konsolidering bör med 

tiden ändra på detta förhållande men någon kontroll 

av om så är fallet har ej gjorts. överföring av last 

mellan pålplatta och jord kan vara en förklaring till 

att relativa pålk raften oftast är mindre än 1,0. 

De uppmätta trycken redovisas även som "relativ belast

ningsintensitet" p = CP/yH, där p är det uppmätta
s 

trycket och C täckningsprocenten. P visar hur stor 
s 

del det i en viss punkt uppmätta trycket utgör av det 

medeltryck, som erhålls på plattorna, om dessa antas 

bära hela banklasten. Då p är 1,0 över hela plattorna
s 

eller om medelvärdet av p över plattorna är 1, 0 bär 
s 

pålarna hela banklasten. 

Den relativa belastningsintensiteten över markytan 

mellan plattorna v id Nikkilä visas i fig 29 _ överst i 

fig 29avisas den påförda lasten storlek vid olika 

tidpunkter. I fig 29bvisas överst den relativa belast

ningsintensiteten mellan två kvadratiska plattor, 
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därunder mellan två runda plattor och underst i de 

ogynnsammaste punkterna mitt emellan tre eller fyra 

plattor. 
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Fig 29a-b Den relativa belastningsintensiteten mellan 

plattorna vid Nikkilä enligt Jääskeläinen 

och Rathmayer 1975. 
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Då uppfyllningen påbörjas återfinns den relativa 

belastningsintensiteten mellan 0,5 och 1,5. När fyll

ningshöjden ökar sjunkter den först snabbt för att 

sedan plana ut. Den bankhöjd där kurvan planar ut be

nämns i undersökningen den "kritiska bankhöjden". Vid 

fortsatt och efter avslutad uppfyllning förblir den 

relativa belastningsintensiteten i stort sett konstant 

eller sjunkter ytterligare något. Detta innebär att 

en ökning av bankhöjden sedan den kritiska bankhöjden 

väl uppnåtts, endast obetydligt påverkar trycket mot 

marken mellan plattorna. 

Den "kritiska bankhöjden" är i regel lägst och fram

träder tydligast mellan två plattor, som ligger nära 

varandra. Mellan två plattor på ett större avstånd 

från varandra framträder den "kritiska bankhöjden" 

otydligt och vid en högre bankhöjd. Detta är också 

fallet i det ogynnsamma området mellan tre eller fyra 

plattor ( längst ner i fig 29b) redan vid små plattav

stånd. 

I undersökningen menar man att den "kritiska bankhöjden" 

utgör en gräns där banken börjar bäras genom valv

verkan mellan pålplattorna och uppträder ~lastiskt ~ 

Vid lägre bankhöjd befinner sig jorden mellan och 

över plattorna i ett brottillstånd med glidytor som 

utgår från plattkanterna. 

Fig 30 visar markytans sättning i några punkter mellan 

plattorna vid Länsisalmi. Fig 30a visar belastningen vid 

olika tidpunkter. Fig 30b-d visar sättningen vid olika 

tidpunkter för;b4 punkter vid mittlinjen, c 4 punkter 

2 m från mittlinjen och c4 punkter 6 m från mittlinjen 

under den opålade slänten. Punkterna ligger i de 

sektioner som framgår av fig 26 och representerar 

följande kombinationer av täckningsprocenter och fyll

ningsmaterial: 28% och sprängsten, 75% och sprängsten, 

49% och naturgrus och 75% och naturgrus (se beteckningar

na längst ner i fig 30). 
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Ordinaterna v isar tiden i dygn . 

Fig 30d v isar t y dl i gt de stora s ä ttningarna under 

den opålade slänten , som fortsätter att v ä xa under 

hela den redov isade tiden . Sättning arna under den 

pålade banken är betydligt mindre och bromsas t y dligt 

upp efter ca 400 dygn . Den högsta täckningsprocenten 

75% ger under banken de minsta sättningarna, som är 

ungefär lika· stora för båda f y llningsmaterialen grus 

och sprängsten . En täcknings p rocent a v 28% och sprä ng

0 sten som fyllningsmaterial har giv it lika stora eller 

något mindre sättningar än en täckningsprocent a v 49 % 

och grus som f y llningsmaterial. 
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Sektion Täckni ngspr ocent % 
1,3 Sprängsten 28 ----- 800 

100 2 500 600() 10,3 Sprängsten 75 
- - - • -16 , 3 Grus 49 

23,1 Gr us 75 - .. - .. -
Fig 30 Sättningar v id olika tidp unkter (dy gn) en l igt 

mätningar vid Länsisalmi enligt Jääsek l äinen 

och Rathmayer 1975. 

Markytans stora sättningar v id denna provbank skulle 

gjort den helt oanvändbar f ö r normalt bruk . En del 

a v skadorna har ritats in på planen fig26 . De stora 

sättningar na under de opålade slänterna har orsakat 
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mindre skred, som på vissa ställen skurit in i ~ äg

banan". Skyddssanden över plattorna har i stor ut

sträckning rasat ner under plattorna, vilket skapat 

hålrum i sprängstensfyllningen. Grusfy llningen har 

stor utsträckning följt med sanden ner under plattorna, 

så att plattorna tydligt avtecknar sig på bankens över

yta. 

I utredningen förklarar man de relativt små skillna

derna i bankernas uppträdande, då bankfyllningen utgörs 

av grus respektive sprängsten med att det är fyllningen 

närmast över plattorna (skyddssanden), som avgör möj

ligheterna till valvbildning. Vidare d r a r man a v 

provbanken vid Länsisalmi slutsatsen a tt s l ä ntern a i n te 

kan lämn as opå l ade. 

Dessa antaganden stöds av att den bredv idliggande 

motorvägsrampen klarat sig bra. Här är täckningsprocen

ten hög, sprängsten ligger direkt på pålplattorna, och 

de utflackade slänterna är pålade ända ut till släntfot. 

Mätresultaten vid de statiska belastningsförsöken vid 

Nikkilä och Vaarala utvärderades med hjälp av Frölich 

formel för vertikalspänningen elastiskt halvoändligt 

medium under e n p u_ ktlast. 

- df p
0 COS df V 

z - 2 TT R 2 

där af är koncentrationsfaktorn, Pär p unktlast på 

ytan, v vinkeln mellan vertikalen genom punktlasten 

och förbindelselinjen mellan punktlasten och den 

studerade punkten samt R avståndet mellan punkt-

lasten och den studerade punkten. Denna formel modi

fierades till 

m v·S = 6K = K ~ La . cos ~ l 

Q i=l 1 R~ 
l 
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som uttrycker den relativa ökningen av pålasten 

6K/Q där 6K är ökningen av lasten på en påle av m 

stycken vertikala punktlaster vars resultan t är Q. 

v. och R. är en punktlasts vinkel (se ovan) respek-
l l 

tive avstånd till pålen. a . uttrycker punktlastens 
l m 

andel av resultanten Q, vilket medför att L a .=l 
i= l l 

K och ~ är konstanter. 

Vid utvärdering av den uppmätta tilläggslasten på 

pålen enligt denna formel betraktas varje hjul i 

fordonskombinationen som en punktlast för sig med 

en individuell storlek och ett individuellt läge i 

förhållande till den studerade pålen. Den relativa 

ökningen av pållasten beskriver således hur stor 

del av fordonskombinationens vikt i en viss ställning 

som bärs av en viss påle. 

Vid Nikkilä, där man belastade med ett helt tågsätt 

och bankfyllningen utgjordes av naturgrus, bestämdes 

~ till 3,65 och k till 0,30. Vid Vaarala där man be

lastade med en tung lastbil v id flera fyllningshöjder 

och bankfy llningen utgjordes av krossgrus, bestämdes 

~ till 1,32 och k till 0,52. 

De dynamiska belastningsförsöken gav en ökning a v pål

lasten 1som inte överskred ökningen a v p ålasten p ga 

motsvarande statiska last med mer än ca 10%. Man bör 

vid betraktande av denna måttliga dy namiska effekt 

känna till att försöken endast utförts på bankar utan 

större ojämnheter i vägbanan/rälsen och med måttliga 

hastigheter på fordonen samt att s vårigheter vid mät

ningarna förekommit . 

Mot bakgrund av de utförda belastningsförsöken be

räknar man, att en a xellast av 140 kN orsakqr en höj

ning av pållasten av 80-95% vid en bankhöjd av 1,5 m. 

Vid ca 2 m bankhöjd blir motsvarande ökning av pålasten 
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55-60%. En jämnt utbredd last av 10 kPa beräknas 

inte ge samma ökning av pållasten som den dimen

sionerade axellasten av 140 kN förrän bankhöjden 

överstiger 2,5 m. 

5.23 Slutsatser och rekommendationer 

Utifrån gjorda erfarenheter redovisas en del syn

punkter på en bankpålnings utförande och förslag 

rörande dimensionering av pålar och plattor. 

Vid försöken uppmättes ett betydligt större jord

tryck längs pålplattornas kanter än vid deras mitt. 

Försöken visar också att så gott som all last bärs 

av pålarna. Man föreslår därför att pålplattan dimen

sioneras för att bära hela banklasten med följande 

fördelning av trycket; för kvadratiska plattor antas 

trycket vara 4 gånger så högt inom ett 1/6 kantlängd 

brett område utmed plattans kanter som därinnanför, 

för runda antas trycket vara 2 gånger så högt inom 

ett 1/4 plattdiameter brett område utmed plattans 

kanter som därinnanför. 

De runda pålplattorna bedöms med stöd av jordtrycks

mätningarna vid Nikkilä kunna bära ca 10% mer last 

än kvadratiska med samma area. 

Dimensionerande trafiklast kPa 

Bankhöjd Vanlig fordons last Spec. tung last, 300 kN 
Lastklass I 

(m) grus krossgrus grus krossgrus 

1,5 22 22 39 39 

2,0 14···11 13· .. l0,5 27"·21 25--·20 

2,5 10 10 15'''12,5 17, .. 11,5 

3,0 10 10 10 10 

Fig 31 Dimensionerande trafiklast enligt Jääskeläinen 

och Rathmayer 1975. 
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Den kritiska bankhöjden definierades tidigare som 

den bankhöjd vid vilken kurvan över den relativa be

lastningsintensiteten mellan plattorna planar ut. I 

fig 32 har den krit iska bankhöjden vid olika jordtrycks

mätare avsatts mot avståndet mellan omgivande plattor . 

Två räta linjer genom origo har anpassats till mät

resultaten, den ena a till mätresultaten från Nikkilä 

där bankfyllningen utgjordes av naturgrus, den andra 

b till mätresultaten från Vaarala där bankfyllningen 

utgjordes av krossgrus. Samma kritiska bankhöjd mot

svarar enligt linje bett betydligt större avstånd 

mellan plattorna än enligt linje a, vilket i undersök

ningen förklaras bero på den effektivare va lvbild

ningen i krossgrus. 
s~----~-----~--------.------, 

0 
4 
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E 
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Fig 32 Kritisk bankhöjd som funktion av det fria 
plattavståndet föra) naturgrus (Nikkilä) 
b) krossgrus (Vaarala) enligt Jääskeläinen 
och Rathmayer 1975 . 
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Om man tillåter att bankhöjden är den kritiska kan 

man få de högsta "tillåtna" fria plattavstånden ur 

fig 32. Genom att på detta sätt utnyttja fig 32 och 

samtidigt på något sätt ta hänsyn till trafiklasten 

har man tagit fram de riktvärden för täckningsprocen

ten, som redovisas i fig 33 för olika bankhöjder och 

bankmaterial (krossgrus och naturgrus). 

Riktvärden för pålplattornas täckning 

Krossgrus Grus 

Bankhöjd Täcknings Bankhöjd Täcknings
m procent C m procent C 

% % 

1,5···2,0 50···70 2,0·--2,5 55··· 70 

2,0···2,5 40···50 2,5···3,0 45 ... 55 

2,5--•3,5 30•u40 3,0· .. 4,0 40•«45 

> 3,5 > 30 > 4,0 > 40 

Fig 33 Riktvärden för pålplattornas täckning enligt 
Jääskeläinen och Rathmayer 1975. 

I tabellen i fig 33 anges tillåtna intervall för täck

ningsprocenten, vilka är avsedda att användas enligt 

principen ju sämre undergrund ju högre täcknings

procent. Med rund platta kan man använda en något 

lägre täckningsprocent inom respektive intervall. 

Förutom det oklara i hur hänsyn tagits till trafiklasten 

är det också oklart hur täckningsprocenten bestämts 

ur de fria plattavstånden. För att täckningsprocenten 

ska vara entydigt bestämd krävs nämligen att förutom 

det fria plattavståndet även pålavståndet eller pål

plattans storlek är bestämd. 

Med hjälp av formeln sid 5. för beräkning av relativa 

ökningen av pållasten S har man beräknat hur stor del 
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av dessa föreskrivna typlaster, som bärs av en viss 

påle, och den ekvivalenta jämnt utbredda ytlast, som 

ger samma last på pålen. I fig 31 visas på detta sätt 

beräknade dimensionerade trafiklaster för två i Finland 

använda typlaster. Där den ekvivalenta ytlasten blivit 

mindre än tidigare i Finland tillämpad trafiklast, 

10 kPa, har man behållit denna. 

Då vid försöken endast ca 75% av den på pålplattan 

nedkommande banklasten överförs till pålhuvudet, 

ifrågasätts om inte den tillåtna påkänningen i pålarna 

borde höjas vid bankpålningar (i Sverige tillåts 

1,5 ggr så hög påkänning i bankpålar som pålar in

gjutna i andra konstruktioner). Man tillägger dock 

att pålkrafterna mätts under en kort tid jämfört med 

vägbankars normala "livstid" och således inte kontrol

lerat om pållasten förändras med tiden. 

Pålarna placeras i dag i hörnen av ett kvadratiskt 

rutnät. I undersökningen rekommenderas i stället att 

pålraderna i bankens tvärled förskjuts ett halvt pål

avstånd i förhållande till varandra. Härigenom fås 

en homogenare grundläggning och trafikens dynamiska 

belastning koncentreras ej på en enda pålrad eller 

mellanrum i bankens längdled. 

Vidare påpekas att pålarna inte bör glesas ut eller 

pålplattornas storlek minskas under slänten. Snarast 

bör täckningen av pålplattor ökas under slänterna för 

att fyllningshöjden ej ska understiga den kritiska 

bankhöjden. 

Vikten av kvalitet på utförandet understryks. Det är 

viktigt att sjunkningen av pålarna för de sista slagen 

varit lika för ·samtliga pålar så att de ej får olika 

sättningar och därmed också olika belastningar. Höga 

krav bör också ställas på att pålarna hamnar i före

skrivna lägen. Om avvikelserna härifrån är stora 

riskeras att belastningen på pålplattorna blir ojämn 
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och vid små fria plattavstånd försvåras användandet 

av prefabricerade pålplattor. 

Bl a av erfarenheterna vid Länsisalmi drar man slut

satsen att ett lager av skyddssand omedelbart över 

pålplattorna har en negativ inverkan på valvbild

ningen. Därför bör grövre friktionsjord läggas direkt 

på plattorna. 
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