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FUNKTIONSUPPFÖWNING AV KALKPELARFÖRSTÄRKNING PÅ 

HAGALEDEN I KARLSTAD 

1. INLEDNING 

Statens geotekniska institut har utfört en funktionsuppföljning av kalkpelare på en delsträcka 
av Hagaleden. Vidare har en parameterstudie utförts för att jämföra beräknade sättningar 
med uppmätta. 

Hagaleden i Karlstad är en trafikled vilken förbinder Örsholmsleden med centrum. Syftet 
med leden är att omfördela biltrafiken till centrum på flera infarter. Hagaledens totala längd 
är 3,2 km. Två större broar ingår, bro över Klarälven vid Gubbholmen och bro över Pråm
kanalen. Till detta tillkommer tunnlar för cykel- och gångtrafik. Hagaleden öppnades för 
trafik i augusti 1988. Denna beskrivning behandlar delsträckan mellan Drottninggatan och 
bron över Pråmkanalen, sektion 1/100-1/250. I sektion 1/022 ansluter Drottningggatan från 
norr och vägen går därefter på bank med en maximal bankhöjd av 5,4 m i sektion 1/160. I 
sektion ca 1/188 passerar vägen i sned vinkel över en befintlig fjärrvärmekulvert och från 
sektion 1/218 går vägen på bro över Pråmkanalen. 

;:;:,1 
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Figur 1. Orienteringskarta över Hagaledens sträckning genom Karlstad. 
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Omedelbart söder om och parallellt med Hagaleden på aktuell sträcka finns en befintlig järn
vägsbank. Inom vägområdet finns två spillvattenledningar (S600 och S800) vilka ej längre är 
i drift. Omedelbart norr om vägområdet finns ett ledningspaket med vattenledning V200, 
dagvattenledning D800 och spillvattenledning SlOOO. Under vägens norra slänt finns såväl 
el- som teleledningar. Vägbredden varierar mellan 9 och 15 m. 

Den befintliga fjärrvärmekulverten i sektion 1/188 är grundlagd direkt i jorden utan förstärk
ningsåtgärder. För att skydda kulverten överbryggades denna med en brokonstruktion grund
lagd på stödpålar av betong. På båda sidor om bron slogs två rader skyddspålar c/c 2,4 m. 
Se Ritning B:12:25. 

För mera detaljerad information om projektet se SGI Dnr 2-22/84. 

2. FÖRUTSÄTTNINGAR 

2.1 Utförda undersökningar 

I samband med arbetsplan utfördes geotekniska undersökningar 1975. Dessa kompletterades 
under perioden 1984-86. Undersökningarna omfattade vikt- slag- och hejarsondering, prov
tagning med skruv- och kolvprovtagare samt bestämning av lerans skjuvhållfasthet med 
vingborr. Grundvattenståndet observerades i öppna rör. Se borrplan Bilaga 1. 

Utförda laboratorieundersökningar på upptagna jordprover redovisas i Tabellerna 3-6 och 
41. 

För att kontrollera tillväxten i hållfasthet hos leran för kalkinblandning utfördes inbland
ningsförsök på laboratoriet. Tillväxten kontrollerades med hjälp av enaxliga tryckförsök 8, 
29, 90 och 184 dygn efter kalkinblandning. En sammanställning av inblandningsförsöken 
presenteras i Tabell 42. 

2.2 Geotekniska förhållanden 

På sträckan 1/000 - 1/060 utgörs jordlagren överst av 2-3 m grusig lera och silt, vilket del
vis är utfyllt material. Därunder finns ca 2 m lera på fast friktionsjord. På sträckan 1/060 -
1/220 består jorden överst av 1-1,5 m torrskorpelera eller silt underlagrad av maximalt 8 m 
lös lera. Därunder utgörs jorden av friktionsjord som kan innehålla sten eller block. Mäk
tigheten hos den lösa leran avtar mot sträckans ändar och är där ca 1-2 m. Inom den södra 
delen av vägområdet täcks den naturliga markytan av järnvägsbankens norra slänt. Enligt 
observationer ligger grundvattenytan 0-1 m under markytan. 

2.3 Projektering 

Vid stabilitets- och sättningsberäkningar antogs kalkpelarnas skjuvhållfasthet till 100 kPa och 
kompressionsmodulen till 75 gånger pelarnas skjuvhållfasthet. I Bilagorna 2-6 anges antagna 
parametrar hos leran i de fem beräkningssektionerna 1/103, 1/123, 1/142, 1/163 samt 
1/200. I sektion 1/103 finns inga kalkpelare. Sättningarna beräknades med SGis dator
program "LIMESET" och "CRS" medan stabiliteten beräknades med datorprogrammet 



4(7) 

"SST AB", varvid en genomsnittlig skjuvhållfasthet beräknades med hänsyn till skjuvhåll
fastheten i pelarna respektive den ostabiliserade jorden och pelaravståndet. Beräkningarna 
med "LIMESET" följde beräkningsgången enligt "Manual till LIMESET" (SGI Varia 248). 

Kalkpelarförstärkning utfördes på sträckorna 1/110 - 1/180 respektive 1/190 - 1/220. Kalk
pelarna utfördes vertikala med diametern 0,5 m och placerades i ett kvadratiskt rutnät med 
centrumavstånd varierande mellan 1,1 och 1,6 m. Kalkpelarna installerades genom hela ler
lagret och avslutades i torrskorpelerans underkant. Kalkpelarnas längd varierade mellan 5 
och 7 m. Kalkmängden var 16 kg/m med toleransen ±1,5 kg/m och stigningen hos inbland
ningsverktyget vid kalkinblandningen var 25 mm/varv. 

2.4 Belastning och upplastning 

Förbelastningstidens längd beräknades till 6 månader. 

Enligt bygghandlingen skulle uppfyllningen inom det kalkpelarförstärkta området ske i två 
etapper. När kalkpelarinstallationen avslutats skulle banken fyllas upp till 2,0 m höjd och 3 
månader efter kalkinstallation skulle vägbanken fyllas upp till profilplanet och med en extra 
överlast i enlighet med nedanstående Tabell 1. 

Tabell 1. Bankhöjd, beräknad sättning och avlastning för den projekterade banken. 

Sektion Bankhöjd (m) Beräknad Avlastning (m) 
Exklusive Inklusive sättning (m) 
överlast överlast 

1/120 3,4 4,0 0,3 0,3 
1/140 3,7 4,5 0,4 0,4 
1/160 4,6 5,5 0,4 0,5 
1/180 4,0 4,8 0,3 0,5 
1/200 3,8 4,6 0,3 0,5 

3. INSTRUMENTERING 

Uppföljningen av de vertikala deformationerna skedde genom att fem stycken horisontella 
slangar lades ut på marken innan uppfyllnaden påbörjades. Dessa mättes sedan med slang
sättningsmätare. Mätsektionerna var 1/103, 1/123, 1/142, 1/163 samt 1/200. 

Avvägning av järnvägsrälen gjordes för att kontrollera att kalkpelarinstallationen ej 
åstadkom deformationer. 

4. UPPFÖWNING, RESULTAT 

Mätning av de horisontella mätslangarna utfördes vid sju tillfällen (870501, 870602, 
870828, 871015, 880330, 880830 och 890426). Uppföljningen innebar också att sektione
ring gjordes vid de fem första mättillfällena för att kontrollera uppfyllnaden. Uppföljningen 
visar att sättningarna generellt blev något större än de beräknade. Detta berodde på att den 
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verkliga uppfyllnaden blev mellan 0,5 - 0,8 m högre än vad bygghandlingen föreskrev, se 
Bilagorna 8-12. 

Flera av de horisontella mätslangarna kunde ej mätas vid alla sju tillfällena. Detta berodde 
bland annat på att dumprar och andra arbetsmask:iner körde av slangarna eller krökte dem så 
mycket att det ej gick att föra in mätkroppen. I sektion 1/200 täcktes slangänden över då 
stödfyllningen utökades. 

Sättning vid olika antagen skjuvhållfasthet hos kalkpelarna 
Hänsyn tagen till lastens inverkan på horisontaltrycket 
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Figur 2. Sättning vid olika skjuvhållf asthet hos kalkpelama och olika antagande om 
det horistontella trycket från jorden mot kalkpelama (sektion 1/163). 
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Vid dimensionering av kalkpelare med "LIMESET" ges två möjligheter vid beräkning av det 
horisontella trycket från jorden mot kalkpelaren. I det första alternativet sätts det horisontella 
trycket lika med jordens ursprungliga vertikalspänning på grund av det sidotryck som 
orsakas av kalkpelarens utvidgning vid inblandning av kalk. I det andra alternativet ges 
möjlighet att ta hänsyn till att horisontaltrycket från jorden mot pelaren ökar när en last på
förs det kalkpelarförstärkta området. Det ökade horisontaltrycket sätts lika med hälften av 
den pålagda lasten. I Figur 2 visas skillnaden i beräknad sättning mellan de två alternativen 
för beräkningssektion 1/ 163. 

Bäst överensstämmelse mellan beräknad och uppmätt sättning fås i detta fall om alternativet 
att ta hänsyn till lastens inverkan på horisontaltrycket används. Uppmätt slutsättning i väg
mitt för sektion 1/163 är 0,52 m och beräknad slutsättning med hänsyn tagen till lastens in
verkan på horisontaltrycket är 0,57 m. Utan hänsyn till lastens inverkan på horisontaltrycket 
blir beräknad sättning 0,65 m. 

Figur 2 visar också skillnaden i beräknad sättning vid olika antaganden på kalkpelarnas 
skjuvhållfasthet. I detta fall visar det på god överesstämmelse med uppmätta sättningar och 
beräknade sättningar med antagna parametrar enligt kap. 2.3. 

Sättningsuppföljningen ger också besked om hur beräkningen av tidsförloppet med 
"LIMESET" stämmer överens med det uppmätta sättningsförloppet. Beräkningar gjorda i 
efterhand med korrigering för den verkliga uppfyllnaden, med kunskap om när uppfyllnaden 
lades på och med hänsyn till lastminskning på grund av sättningen visar, för sektionerna 
1/123, 1/142 och 1/163, god överensstämmelse mellan beräknat och verkligt tidsförlopp, se 
Bilagorna 14 - 16. Beräkningarna visar även god överensstämmelse mellan beräknad och 
uppmätt sättning. För sektionerna 1/103 och 1/200 avviker både sättningsförloppet och sätt
ningen mellan beräknad och uppmätt, se Bilagorna 13 och 17. I sektion 1/200 kan detta 
förklaras med att det dels saknas ett antal kalkpelare i sektionen och att förbelastningstiden 
var otillräcklig. En mindre sättning finns idag strax innan bron och även där saknas flera 
kalkpelare och förbelastningstiden var otillräcklig. 

Dimensioneringen förutsatte att ca 1100 pelare skulle installeras. Av dessa misslyckades ca 
25% såtillvida att de fick flyttas eller åtgärdas på annat sätt, se Bilaga 7. Enligt bygghand
lingen förutsattes tex att två avloppsledningar genom området skulle grävas upp innan kalk
pelarinstallationen påbörjades. Då detta ej utfördes ledde det till att vissa pelare ej kunde 
sättas alls eller fick förskjutas något. Kalkpelarna längst söderut skulle sättas i slänten på 
befintlig järnvägsbank. Enligt bygghandlingen kunde även dessa i likhet med övriga pelare 
avslutas 1 m under ursprunglig markyta. Dock misslyckades mer än hälften av dessa pelare. 
Detta berodde på att släntlutningen var för brant för kalkpelarmaskinen och att de ytliga 
jordlagren var väldigt fasta så att kalkpelarmaskinen ej kom igenom. Många kalkpelare 
misslyckades också längst norrut. Därför lades en tryckbank ut och den projekterade stöd
fyllningen i sektion 1/190 - 1/240 utökades. 

Avvägningen av järnvägsrälen visade att inga deformationer uppkom där på grund av 
kalkpelarinstallationen. 
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5. SLUTSATSER 

Projektet visar på några av fördelarna med kalkpelarförstärkning. Liksom all annan typ av 
förbelastning förutsätter kalkpelarförstärkning en noggrann uppföljning av aktuella laster och 
uppkommande sättningar. Uppföljningen ger svar på behovet av komplettering av överlasten 
och tidpunkt för avlastning. 

Projektet visar även på några av de problem som kan uppstå vid kalkpelarförstärkning i tät
ort. Vid projekteringen antogs det att flera ledningar skulle grävas upp. Då detta ej gjordes 
innebar det att många kalkpelare ej kunde installeras eller fick flyttas. Detta i sin tur fick till 
följd att en tryckbank fick läggas ut på norra sidan av banken för att klara stabiliteten. Detta 
visar att vid grundläggning i tätort måste, i bygghandlingen, särskild vikt läggas vid inmät
ning av ledningar och kartering av äldre fyllningar mm som kan tänkas störa kalkpelarin
stallationen. 

Uppföljningen innebär också att en direkt koppling sker mellan teori och praktik. I detta fall 
finns en bra överensstämmelse mellan de beräknade och de uppmätta deformationerna. 

I det första förslaget till förstärkning av aktuell sträcka var bankpålning föreslaget som alter
nativ. Vid noggrannare kontroll genom fältundersökningar och beräkningar visade det sig att 
kalkpelare i det här fallet var klart billigare än bankpålning. Kostnaden för kalkpelare var 
endast cirka en tredjedel av kostnaden för bankpålar. 

Detta projekt utfördes 1987 och utvecklingen sedan dess har gått framåt, inte minst när det 
gäller utvecklingen av kalkpelarmaskinema. De problem med installation i branta slänter och 
genomträngande av fasta ytlager som fanns i detta projekt innebär med dagens maskiner ej 
längre några hinder. 
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