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FÖRORD 

Föreliggande rapport är en fortsättning på Pålkommissionens rapport 91, vad det gäller 
tillämpningen av stötvågsmätning på hejarsondstänger i syfte att förutsäga geotekniska 
bärförmågans tidsberoende tillväxt hos friktionspålar. Rapport 91 utgiven 1992, med titeln 
"Friktionspålar - bärförmågans tillväxt med tiden" hade sitt urspung i ett BFR-finansierat 
projekt som avrapporteradesl992 kompletterat med bl.a. stötvågsmätningar på 
hejarsondstänger i Branäs vilka finansierades av Vägverket och SGI. I rapp01i 91 ingick, 
förutom en vidare bearbetning av BFR-rapporten, utförda stötvågsmätningar i Mellsta vilka 
var finansierade av Pålkommissionen, Vägverket och SGI. 

Resultaten från stötvågsmätningar på hejarsondstänger från såväl Branäs. Mellsta som det 
tidigare utförda Orsa (inom ramen för det ursprungliga BFR-projektet) har utnyttjats i denna 
rapport. Härtill har kommit stötvågsmätningar vid Öre älv åt Banverket (1993) samt vid 
Igelstabron bron (1992). Det sistnämnda finansierat av BFR (BFR projektnummer 920373-9). 
Arbete med sammanställning och analyser av de olika försöksobjekten har finansierats av 
SGI. 

Samtliga stötvågsmätningar på hejarsondstänger har utförts av Lars Weiner, tidigare vid SGI, 
som också har medverkat i försöksplanneringen och i analysen. 

Linköping i december 1995 

Björn Åstedt Göran Holm 
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SUMMARY 

This report deals with stress wave measurement on ram penetration rods with the purpose of 
predicting the time dependent increase in the geotechnical hearing capacity of friction piles. 
The report is a continuation of Report 91 by the Commission on Pile Research. Compared 
with Report 91, two further test sites have been included and at the same time use have been 
made ofthe results presented in "Behaviour ofDriven Piles Evaluated from Stress Wave 
Measurements Performed <luring Dynamic Probing", Eriksson, H., 1992. 

In the report, five piling projects are dealt with embracing nine bridge abutments in which a 
total of 15 piles and 13 penetration rods have been analysed. The lengths of the piles and 
penetration rods have been between 20 and 37 m and they have been driven in soils varying 
between silt and gravel. All piles were driven concrete piles with side dimensions of235 mm 
and 270 mm. In order to study the increase and thereby the relation between hearing capacity 
of pile/rod at different intervals after driving, stress wave measurements have been carried out 
approximately 24 hours after driving, then one or two additional measurements have been 
made, varying between one week to four to five months later. 

The ram penetration rods have been used as small test piles. As driving equipment, the 
standard equipment for ram penetration tests, method HfA, have been used ( drop weight 63 .5 
kg and drop height 0.5 m). However, massive rods without enlarged toes are used (not 
required for HfA) to copy piling conditions. 

The investigation has focused on shaft hearing capacity. The toe hearing capacity has in most 
cases been insignificant and concerning the penetration rods many times almost non-existing. 
The comparison between the shaft hearing capacity of pile and rod has primarily been made as 
the total shaft hearing capacity spread along the whole length of the pile/rod, secondly 
between the specific hearing capacity of the piles and of the rods, i.e. the shaft hearing 
capacity has been distributed along the pile/rod and is given in kPa. This distribution can be 
made on basis ofthe distribution ofthe CAPWAP analysis, item for item. In the later case, it 
is also possible to study variations against soil depth and type of soil. The result will be 
in:fluenced by effects, such as initial stress of pile/rod after driving and uncertainty of the shaft 
hearing capacity distribution of the CAPW AP analysis, item for item. On the other hand, the 
spread of total hearing capacity is not as great. 

The comparison has mainly been conducted as a calculation ofthe quotient of specific shaft 
hearing capacity pile/rod, called transformation factor and denoted 1.f'. Based on the first ofthe 
two methods mentioned above, the value 2.1 was obtained for 1.f', as an average for all 
measurements carried out in silt and sand, for the first redriving and 3.0 for the second 
redriving. The obtained quotient indicate that the increase in shaft hearing capacity is greater 
for piles than for ram penetration rods. This verifies the hypothesis presented in Report 91, 
that the increase in shaft bearing capacity is due to the recovery of the soil after the 
disturbance occurring as a consequence of the driving. The disturbance and the recovery seem 
to be greater for piles than for rods, since the quotient 1.f' increases. Another influencing factor 
is the difficulty to make the rod come loose from the soil and mobilise the whole hearing 
capacity in one single blow, especially <luring the second measurement. 
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According to H. Eriksson the transformation factor can be theoretically calculated as the 
quotient between the effective pressure and the critical depth for each pile and rod 
respectively, with correction for the difference in roughness for concrete and steel. The 
obtained results can not show that the calculation model is applicable. 

Stress wave measurement on ram penetration rods can now be used to make it clear if an 
increase in the bearing capacity of friction piles will take place. A quantification of the size of 
the increase is possible to make. 

Due to its relative simplicity, compared to full scale pile testing, the method is well suited for 
the design phase. 
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SAMMANFATTNING 

Föreliggande rapport är en fortsättning på Pålkornmissionens rapport 91 vad det gäller 
tillämpningen av stötvågsmätning på hejarsondstänger i syfte att förutsäga geotekniska 
bärförmågans tidsberoende tillväxt hos friktionspålar. Jämfört med rapport 91 har ytterligare 
två provplatser medtagits samtidigt som resultaten i "Behaviour of driven piles evaluated from 
stress wave measurements performed <luring dynamic probing" H Eriksson (1992) har 
utnyttjats. 

I rapporten behandlas 5 pålprojekt omfattande 9 brostöd eller totalt 15 pålar och 13 sond
stänger. Längden på pålar och sondstänger har varit mellan 20 och 37 meter och de har varit 
slagna i jordar varierande mellan silt och grus. Samtliga pålar har varit slagna betongpålar 
med sidomåttet 235 eller 270 mm. För att studera tillväxten och förhållandet mellan bärför
måga påle/sond vid olika tillfällen efter drivning, har stötvågsmätningar utförts dels cirka 1 
dygn efter drivning och dels ytterligare en eller två gånger, varierande från knappt en vecka 
till 4-5 månader senare. 

Hejarsondstängerna har använts som små provpålar. Som slagningsutrustning har i de allra 
flesta fall använts standardutrustning för hejarsondering metod HfA (fallvikt 63,5 kg och 
fallhöjd 0,5 m). Däremot används massiva stänger (ej krav för HfA) och ingen förstorad spets, 
i avsikt att efterlikna förhållandena vid pålning. Med anledning av att slät spets används, 
benämns metoden HsA, hejarsondering enligt metod A med slätspets. 

Undersökningen har koncentrerats på mantelbärförmågan. Spetsbärförmågan har i de flesta 
fall varit ringa och speciellt för sondstängema många gånger i stort sett obefintlig. 
Jämförelsen mellan mantelbärförmågan på påle och sond har skett mellan de specifika 
mantelbärförmågorna, dvs mantel bärförmågan har fördelats längs med pålen/sonden och 
anges i kPa. Denna fördelning kan antingen ske utifrån CAPW AP-analysens fördelning, 
element för element, men även som totala mantelbärförmågan utslagen på hela pålen/sondens 
yta. I det första fallet är det möjligt att även studera variationer motjorddjup och jordart. 
Resultatet påverkas dock av effekter som inspärrning av påle/sond efter slagning och 
osäkerheten i CAPWAP-analysens fördelning av mantel bärförmågan element för element. 
Däremot är osäkerheten total bärförmåga väsentligt mindre. 

Jämförelsen har framför allt utförts som ett beräknande av kvoten specifik mantelbärförmåga 
påle/sond, vilken benämns omvandlingsfaktor och betecknas som 4'. På basis av den andra av 
de två ovan nämnda metoderna har, genomsnittligt för samtliga i silt och sand utförda 
mätningar, erhållits till 2,1 för första efterslagningen och 3,0 för andra efterslagningen. 

De erhållna kvoterna på 4' tyder på att mantelbärförmågan tillväxer i högre grad för pålar än 
för hejarsondstänger, vilket verifierar de i pålkornmissionens rapport 91 redovisade 
hypoteserna att tillväxten i mantelbärförmåga beror på jordens återhämtning efter den störning 
som uppstått vid neddrivningen. Denna störning och därigenom återhämtning tycks vara 
större för en påle än för en hejarsond då kvoten 4' ökar. En annan inverkande faktor är 
svårigheterna att slå loss sonden från jorden och mobilisera hela bärförmågan i ett och samma 
slag, speciellt vid andra mättillfället, resulterande i en större 4'-faktor än vad som verkligen är 
fallet. Den erhållna spridningen i 4' är stor. Ett generellt gilitigt värde på 4' kan på basis av 
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föreliggande resultat inte ges. Med ytterligare resultat tillgängliga kan en statistisk 
bearbetning ske. 

Enligt H Eriksson (1992) kan omvandlingsfaktorn beräknas teoretiskt som kvoten mellan 
effektiva trycket på det kritiska djupet för påle respektive sond, med korrektion för skillnaden 
i råhet mellan betong och stål. Vid de nu redovisade försöken har emellertid denna 
beräkningsmodell inte visat sig vara tillämpbar. 

Metoden är i nuläget användbar för att få en uppfattning om, när en tillväxt av geotekniska 
bärförmågan kan väntas samt för att förutsäga den ungefärliga storleken av tillväxten. Genom 
sin enkelhet och smidighet, jämfört med fullskalig provpålning, är stötvågsmätning på 
hejarsondstänger väl lämpad att användas i projekteringsskedet. Speciellt vid svåra 
terrängförhållanden där det är omöjligt att utföra någon provpålning i projekteringsskedet. 
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Den tidsberoende tillväxten av friktionspålars geotekniska bärförmåga har studerats vid SGI i 
ett antal projekt sedan SO-talets slut. En sammanställning av resultaten presenterades till 
sommaren 1994 som rapport nummer 91 i Pålkommissionens skriftserie. En del av det presen
terade arbetet utgjordes härvid av stötvågsmätning på hejarsondstänger. 

Metoden, stötvågsmätning på hejarsondstänger, togs fram av Håkan Eriksson och presen
terades formellt i en doktorsavhandling vid KTH 1992 (H Eriksson 1992). Metoden användes 
i detta skede till att uppskatta neddrivningsmotståndet för friktionspålars samt deras 
geotekniska bärförmåga direkt efter drivning. 

Inom projektet "tillväxt i bärförmåga" har hejarsondstängema istället lämnats kvar en tid i 
marken efter neddrivningen och i princip använts som små provpålar, på vilka 
stötvågsmätning har utförts vid olika tillfällen efter drivning. Målsättningen är att utifrån 
mätresultat från hejarsondstänger kunna bestämma bärförmågan för pålar, samt att förutsäga 
när tillväxt av geoteknisk bärförmåga kan förväntas och uppskatta storleksordningen på 
denna. 

F ördelama med denna metod, i en framtida praktisk användning, är att den är förhållandevis 
enkel att utföra och att undersökningarna kan utföras tidigt i projekteringsskedet i samband 
med övriga geotekniska undersökningar. Dessutom är det möjligt att utföra hejarsond
mätningar i svårtillgänglig terräng där inte pålkran kommer fram innan man gjort väg. Detta 
var en avgörande fördel i projektet Öre älv. 

1.2 Syfte 

I Pålkommissionens rapport 91 redogjordes för tre objekt där stötvågsmätning på 
hejarsondstänger hade jämförts med stötvågsmätningar på pålar. Efter det att resultaten från 
dessa försök hade sammanställts kvarstod ett behov av ytterligare studier. Bl.a. hade det visat 
sig svårt att med traditionell hejarutrustning mobilisera hejarsondens totala geotekniska 
bärförmåga. Önskan att prova tyngre hejarutrustning samt möjligheten att prova metoden i en 
betydligt grövre jord än tidigare, ledde fram till försöken vid Igelsta. Under tiden hade 
metoden provats praktiskt för Banverkets räkning vid projekteringen av bron över Öre älv. 

Med tillgång till ytterligare två objekt ansågs det därefter önskvärt att, förutom för en större 
krets redovisa de senare försöken, göra en mer omfattande analys av resultaten från stötvågs
mätningama. Analysen kom bl.a. att omfatta en jämförelse med resultat presenterade av 
Håkan Eriksson 1992 men även en studie av metodens användbarhet för korrelation mellan 
sond och påles geotekniska bärförmåga vid olika tillfällen efter drivning. Föreliggande rapport 
är således en fortsättning på rapport 91, vad det gäller användandet av stötvågsmätning på 
hejarsondstänger för att förutsäga den geotekniska bärförmågans tidsberoende tillväxt. 
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1.3 Geoteknisk bärförmåga 

Med hjälp av stötvågmätning kan en påles eller en sondstångs geotekniska bärförmåga 
bestämmas. Detta är den maximala last som en påle/sond kan bära längs mantel och spets utan 
att brott eller skadliga rörelser uppstår i jorden. Termen bärförmåga kan även innebära den 
"konstruktiva bärförmågan" eller lastkapaciteten som är pålens/sondens förmåga att överföra 
en last utan att själv gå till brott. För att öka läsvänligheten och då det i denna rapport inte, på 
något ~tälle, är aktuellt att använda begreppet bärförmåga enligt den senare definitionen, 
används termen bärförmåga i det följande synonymt med "geoteknisk bärförmåga". 

1.4 Studiernas genomförande 

Stötvågsmätning på hejarsondstänger tillgår i princip på samma sätt som stötvågsmätning på 
pålar. Givare för kraft och acceleration skruvas fast på ett stångelement med förborrade hål, 
som placeras överst på sondstängerna. Som slagningsutrustning vid stötvågsmätningen 
användes generellt standardhejare för hejarsondering metod HfA (fallvikt 63.5 kg, fallhöjd 0.5 
m). Dock används massiva stänger (standard för HfA tillåter även hålade stänger) utan 
förstorad spets, eftersom avsikten är att efterlikna förhållandena vid pålning. Diametern är 
som vanligt 32 111111. Metoden benämns HsA (hejarsondering enligt metod A med slät spets). 

Mätningar utförs dels vid efterslagning 12-24 timmar efter neddrivning av sondstängerna, dels 
vid ytterligare minst ett tillfälle, om tillväxt i bärförmågan med tiden eventuellt kan förväntas. 
Bärförmågan och dess fördelning längs sondstängernas mantelyta bestäms vid båda mättill
fällena. Man kan sedan studera tillväxten i total bärförmåga och förändringar av bärförmågans 
fördelning längs mantelytan. Dessa resultat jämförs sedan med motsvarande resultat från pålar 
på samma plats. 

I kapitel 2 redovisas resultaten från mätningar enligt ovan för de fem provplatserna. Av prak
tiska orsaker har sonderna stått kortare tid i jord mellan första och sista efterslagning än mot
svarande pålar. Detta borde dock inte påverka resultaten i någon hög grad, eftersom man kan 
anta att största delen av såväl pålarnas som sondernas tillväxt redan erhållits vid sista efter
slagningen (med undantag för Branäs där andra efterslagningen skedde efter osedvanligt kort 
tid). Dessutom kan man anta att tillväxtförloppet sker snabbare för sond jämfört med påle 
eftersom sondens dimensioner är mycket mindre, och därmed också dess omgivnings
påverkan. 

Storleken på mantelfriktionen skiljer sig oftast avsevärt mellan påle och sond (pålarnas 
mantelfriktion är upp till fyra gånger större än hejarsondemas). Detta beror på skillnaderna i 
storlek, form och material mellan påle och sond. För att erhålla en rättvis jämförelse har 
mantelbärförmågan räknats om till specifik mantelbärförmågan, dvs den har slagits ut på 
aktuell påle/sonds yta och anges således i kPa. Fördelningen sker antingen utifrån CAPW AP
analysens fördelning, element för element eller som totala mantel bärförmågan utslagen på 
hela pålen/sondens yta. I det första fallet är det möjligt att även studera variationer mot 
jorddjup ( effektivt tryck) och jordart. 

Efter ett slag på hejarsonden kan man anta att denna ibland står inspänd i jorden på liknande 
sätt som för pålar. Detta borde inte påverka totala bärförmågan för sonden. Den vid 



10 

stötvågsmätning bestämda fördelningen av mantelfriktionens påverkas däremot och därmed 
blir bedömningen av inom vilka djupintervall tillväxten sker osäker. Analys av flera på 
varandra efterföljande slag kan dock ge en uppfattning om eventuell inspärrning och därmed 
minska osäkerheten. Detta har gjorts i de fall som presenteras här. Mantelbärförmågans 
fördelning element för element påverkas även av osäkerheter i CAPWAP-analysen. 

Den avslutande analysen har inriktats på jämförelse mellan främst den totala mantel
bärförmågan, för påle respektive sond, vid olika tidpunkter efter drivning och på så sätt dess 
tidsberoende ökning. Detta har skett genom användandet av den av H Eriksson 1992 introdu
cerade omvandlingsfaktorn \f/. 

1.5 SIPT, Static Impact Penetration Testing 

En annan princip för utnyttjande av stötvågsmätning vid sondering är SIPT. Sonderingen 
utförs med en finsk HK-sond vilken slås ned under rotation. I lösajordar kan den istället 
tryckas ner under rotation. HK-sonden utgörs av 32 mm sondstänger med förtjockad spets om 
45 mrri och med 90° spetsvinkel. Vid SIPT-sondering mäts stötvågorna från hejarslagen under 
samtidig rotation varvid mantelfriktionen separeras och ett spetsmotstånd erhålles ur 
stötvågsanalysen. Med kännedom om mantelfriktion, genom vridmotståndet, och spets
motstånd kan bärförmågan hos pålar beräknas. Genom att beräkna friktionsvinkeln är det även 
möjligt att via klassiska formler erhålla jämförande värden på pålarnas bärförmåga. 

SIPT är således inte jämförbar med stötvågsmätning på hejarsondstänger och metoden är inte 
användbar för studie av bärförmågans tidsberoende tillväxt, då stängerna roteras under mät
ningen och eventuell ökning i mantelmotstånd därvid går förlorad. 
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·UTFÖRDA FÖRSÖK 

2.1 Inledning 

I detta kapitel presenteras fem provplatser där stötvågsmätning på hejarsondstänger har 
utförts. Vidare redovisas resultaten från dessa mätningar tillsammans med motsvarande 
resultat från stötvågsmätning på provpålar. För alla objekt gäller att mätningar har utförts dels 
vid efterslagning 12-24 timmar efter neddrivning av sondstängema, dels vid ytterligare minst 
ett tillfälle. Bärförmågan och dess fördelning längs sondstängemas mantelyta bestäms vid 
båda mättillfällena. Därefter kan tillväxten i total bärförmåga och förändringar av 
bärförmågans fördelning längs mantelytan studeras. 

Objekten redovisas i kronologisk ordning med avseende på hejarsondmätningamas utförande. 

2.2 Provplats Branäs, bro över Klarälven 

Allmänt 

Bron, uppförd 1990-1991, sträcker sig i tre spann i väst-östlig riktning, med en total längd av 
162 m, över älven. Västra landfästet benämns stöd 1 och östra landfästet stöd 4. 

Redan efter provpålarnas installation stod det klart att platsen skulle kunna utgöra ett 
intressant forskningsobjekt för såväl pålars bärförmågetillväxt som bedömning av jordens 
pålbarhet. Av dessa anledningar utfördes en rad andra kompletterande geotekniska 
undersökningar, bland annat stötvågsmätning på hejarsondstänger. Dessutom installerades en 
provpålsgrupp för statisk och dynamisk provbelastning på västra älvstranden. Resultaten av 
försöken rörande bärförmågans tillväxt på friktionspålar finns avrapporterade i 
Pålkommissionens rapport 91, och försöken gällande förutsägelse av pålbarhet baserad på 
sonderingsresultat i, Magnusson mfl (1994). I föreliggande rapport redogörs endast för 
resultat rörande stötvågsmätning på hejarsondstänger samt korresponderande 
stötvågsmätningar på pålar 

Geotekniska förhållanden 

I stöd 1 inleds jordlagerföljden av tre meter siltig finsand följt av silt till åtminstone 18 meters 
djup. Ned till sju meters djup är jorden löst lagrad för att sedan successivt bli fastare till 
mycket fast under 18 meters djup. Viktsondering har drivits till 18 meters djup och 
hejarsondering till 40 meter. 

I stöd 4 utgörs jorden ned till drygt fem meters djup av grovsilt och sand som underlagras av 
silt, i regel sandig. Största provtagningsdjup är 17 meter. Jorden är löst lagrad ned till en skarp 
övergång till fast lagring vid 6,5 me 
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Provpålning 

Pålarna var av typen A600 (270 x 270 mm). Neddrivning liksom dynamisk provbelastning 
utfördes av en Juntan-maskin med 4 tons frifallshejare. 

I stöd 1 slogs påle Pl 12 med längden 30,0 meter i jord och PI 18 med 26,5 meter. Då Pl 18 
vid för~ta provbelastningen hade en bärförmåga som avsevärt understeg den förväntade, drevs 
den efter sju dagar vidare till 32,5 meters djup. I stöd 4 slogs tre provpålar P412, P416 och 
P418. Den sistnämnda slogs dock sönder. Längden i jord var för P412 23 meter och för P416 
25,5 meter. 

Pålarna slogs i september 1990 varefter dynamisk provbelastning utfördes på Pl 12 3, 10 samt 
21 dygn efter neddrivningen, på PI 18 3 dygn efter drivningen samt 14 dygn efter 
vidaredrivningen. Provpålarna i stöd 4 provbelastades tre dygn efter drivningen. 

Enligt CAPWAP-analys av stötvågsmätningen ökade den totala bärförmågan för PI 12 från 
650 till 796 och slutligen 918 kN och för Pl 18 från 324 till 988 kN (efter vidare drivningen). 
För pålarna P412 och P416 uppmättes bärförmågorna 950 respektive 1250 kN. CAPWAP
analyserna visade vidare att spetsbärförmågan för Pl 12 låg ganska konstant mellan 250 - 308 
kN vid de olika mättillfällena, medan den för PI 18 ökade från 83 till 299 kN. P412 och P416 
uppvisade spetsbärförmågorna 82 respektive 66 kN. Provpålarnas bärförmåga redovisas i 
tabell 2.1. Fördelningen av mantelbärförmågan på provpålarna redovisas i bilaga 1: 1. 

Tabell 2.1. Provpålarnas bärförmåga, Branäs 

Påle Tid efter Längd Mobiliserad bärförmåga Tillväxt i Sjunkning 
nummer drivning i jord (kN) total (mm/ 

(dygn) (m) bärförmåga antal slag) 
Total Mantel Spets 

Stöd 1: 

,.,
P112 _) 30,0 650 373 277 

10 Il 796 546 250 22% 
21 Il 918 610 308 41% 

,.,
P118 _) 26,5 324 241 83 

14 32,5* 988 689 299 

Stöd 4: 

,.,
P412 _) 23,0 950 868 82 

,.,
P416 _) 25,5 1250 1184 66 8/1 

*) Efter fortsatt drivning 

Av bil,:i.ga 1: 1 framgår att i stöd 1 erhöll påle P 112 totalt sett en ökning av bärfömågan både 
mellan 3 och 10 dygn och från I 0 till 21 dygn efter slagning. Mellan 3 och 10 dygn skedde 
ökningen i princip på 2-20 m djup med de största ökningarna på 5-12 m djup. Mellan 10 och 
21 dygn erhölls den största tillväxten på 27-30 m djup, medan på 6-14 m djup hade 
mantelfriktionen minskat. Påle Pl 18 i stöd I hade drivits ytterligare ca 7 m mellan första och 

http:bil,:i.ga
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andra efterslagningen. Resultaten är därmed inte direktjämförbara, och bör användas med 
urskiljning. Studerar man enbart förändringen av bärförmågan ned till den ursprungliga 
spetsnivån så har denna ökat längs hela längden. Störst ökning har erhållits på 8-23 m djup. 
Den största mantelfriktionen finns ijordlagren på 15-25 m djup. 

Stötvågsmätning på hejarsondstänger 

En hejarsondstång slogs ned, i anslutning till vardera landfästet, stöd 1 och 4. Hejarsonden i 
stöd I slogs ned till 31.4 m djup och i stöd 4 till 24.4 m djup under markytan. Spetsnivåerna 
motsvarade i sto1i pålspetsnivåerna i stöd I resp. stöd 4. 

Stötvågsmätning utfördes både på olika nivåer under drivning samt vid efterslagning efter ca 
12 timmar och efter 5 dygn. I tabell 2.2 redovisas bärförmågan och i bilaga 1: 1 redovisas 
mantelfriktionens fördelning för hejarsonder i stöd 1 och 4. Den totala mobiliserade 
bärförmågan har inte ökat mellan första och andra efterslagningen, varken vid stöd 1 eller stöd 
4. Detta beror med stor sannolikhet på att sondstängernas fullständiga bärförmåga inte har gått 
att mobilisera vid andra tillfället. Emellertid har vid båda stöden en förändring av 
bärförmågans fördelning längs mantelytan erhållits. Tendensen pekar åt att i de jordlager där 
den största mantelfriktionen uppmättes vid första efterslagningen, där har en tillväxt av 
mantelfriktionens storlek erhållits. För hejarsonden vid stöd I har tillväxten framför allt 
erhållits på djupet 22-27 m under markytan, samt på 5-12 m djup. Hejarsonden vid stöd 4 har 
erhållit störst tillväxt på 18-22 m djup under markytan. 

Tabell 2.2. Hejarsondernas bärförmåga, Branäs 

Sond Tid efter Längd Mobiliserad bärförmåga Tillväxt i Sjunkning 
drivning i jord (kN) bärförmåga (mm/ 
(dygn) (m) antal slag) 

Total Mantel Spets 

Stöd 1 12 tim 31,4 40 40 0 8/6 
5 Il 40 40 0 0% 4/8 

Stöd 4 14 tim 24,4 52 52 0 11/6 
5 Il 53 53 0 0% 8/8 

Jämförelse stötvågsmätning på provpålar respektive hejarsondsstänger 

Jämförelse mellan resultaten från stötvågsmätningen på hejarsonden och på pålarna gav 
följande resultat. En relativt god överensstämmelse mellan resultat från andra efterslagningen 
på sonden och påle Pl 12 vad gäller fördelning och tillväxt kan påvisas. Tredje efterslagningen 
på P 112 avviker dock från dessa resultat. För påle P 118 är överensstämmelsen mera tvetydig. 
Denna påle är dock inte direkt jämförbar då den drivits vidare mellan efterslagningarna. 

I stöd 4 har inga pålar provbelastats mer än en gång. Provbelastningen utfördes 3 dygn efter 
drivning. Den jämförelse vi kan göra mellan hejarsond och pålar gäller därför enbart 
bärförmågans fördelning längs manteln. Varken på pålar eller sondstänger har det gått att 
identifiera den skarpa övergången till fast lagring i jorden som sker på 6,5 meters djup. 



14 

Påle P412 har övervägande delen av bärförmågan jämnt fördelad inom djupintervallet 10-22 
m. För påle P416 ligger huvuddelen av bärförmågan från djupet 15 m och därefter succesivt 
ökande till 26 m djup. 

En jämförelse mellan fördelning för hejarsonden och den för pålarna visar på en relativt god 
överensstämmelse. Hejarsonden har sin största mantelfriktion i de jordlager där pålarna har 
största mantelfriktionen. För hejarsonden har även en omfördelning av bärförmågan till detta 
lager skett. 

2.3 Provplats Orsa, bro över Oreälv 

Allmänt 

Bron, uppförd 1984-85, sträcker sig i nord-sydlig riktning i tre spam1 över Oreälv, alldeles 
norr om Orsa tätort. De studerade provpålarna är belägna i södra brostödet, stöd 4, i änden på 
en kortare bank. Att denna plats kom att bli aktuell för försök med stötvågsmätning på 
hejarsondstänger berodde på att tillväxten av den specifika bärförmågan var koncentrerad till 
ett väl avgränsat djupintervall för bägge pålarna. 

Geotekniska förhållanden 

Pålarna är slagna ute på en fyllning i älven. De översta två metrarna utgörs därför av fyllning 
som överlagrar välsorterad fin- och/eller mellansand ned till 20 meters djup. Härunder blir 
jorden siltigare (sandig silt) och längre ner under pålstoppsnivån följer lager med finsilt. 

Jorden var i översta 10 metrarna mycket löst lagrad för att sedan successivt bli fastare ner till 
cirka 17 meters djup varefter den kunde klassificeras som medelfast lagrad. Stopp mot block 
eller berg erhålls på djupet 30-35 meter, därovan har jorden, enligt hejarsondering, varit fast 
till mycket fast lagrad. 

Provpålning 

De studerade provpålarna är Pl och P8, belägna i skyddspålningen för stöd 4, södra 
landfästet. De var av typen B600 (betong 270x270 mm). Enligt uppgift slogs pålarna i 
lutningen 10:1 och längden i jord var för Pl 24,6 meter och för P8 28 meter. 

Dynamisk provbelastning av pålarna skedde första gången ett resp. två dygn efter slagning 
och sedan 64 dygn efter slagning. 

Pålarna är att betrakta som i stort sett helt mantelburna. Spetsbärförmågan var vid första 
mättillfället endast 10 kN för vardera pålen och vid det andra tillfället 100 kN för Pl och 150 
kN förP8. 



15 

För påle PI ökade den totala bärförmågan från 1200 till 2000 kN under perioden 1 - 64 dygn 
efter slagning, medan motsvarande ökning för P8 var från 950 till 1800 kN. Sjunkningarna vid 
mätslagen var för Pl 7 respektive 2 mm, och för P8 11 respektive 2 mm. Provpålarnas 
bärförmåga redovisas även i tabell 2.3. 

Pålarna Pl och P8 hade haft en ökning av totala bärförmågan på ca 70 resp. 90% under tiden 
från 1 resp. 2 dygn till 64 dygn efter drivning. I bilaga 1 :2 redovisas mantelfriktionens 
fördelning för pålarna Pl och P8. För påle Pl har den största tillväxten av mantelfriktionen 
erhållits på 6-17 m djup. Påle P8 hade största tillväxten på djupet 9-19 m under markytan. 

Tabell 2.3. Provpålarnas bärförmåga, Orsa 

Påle Tid efter Längd Mobiliserad bärförmåga Tillväxt i Sjunkning 
nummer drivning i jord (kN) total (mm/ 

(dygn) (m) bärförmåga antal slag) 

Total Mantel Spets 

Pl 1 24,6 1200 1190 10 7/1 
64 Il 2000 1900 100 67% 2/1 

P8 2 28,0 950 940 10 11/1 
64 Il 1800 1650 150 89% 2/1 

Stötvågsmätning på hejarsondstänger 

Två hejarsondstänger drevs ned ca 25 m söder om landfästet och 10 m från älven. Avståndet 
mellan hejarsonderna var ca 5 m. Spetsdjupet för båda sonderna var 24.4 m. Stötvågsmätning 
utfördes på olika nivåer under drivningen samt vid efterslagning. På sond 1 utfördes 
efterslagning efter 15 timmar och 36 dygn efter slagning. Sond 2 efterslogs efter 18 timmar, 5 
dygn samt 35 dygn efter slagning. 
I tabell 2.4 redovisas resultat från stötvågsmätning på hejarsondstängerna. 

Tabell 2.4 Hejarsondernas bärförmåga, Orsa 

Sond Tid efter Längd Mobiliserad bärförmåga Tillväxt i Sjunkning 
nummer drivning i jord (kN) total (mm/ 

(dygn) (m) bärförmåga antal slag) 

Total Mantel Spets 

1 15 tim 24,4 48 48 0 
36 Il 65 65 0 35% 

5 
2 18 tim 24,4 40 40 0 

Il 50 50 0 25% 
35 Il 57 57 0 43% 
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Den totala bärförmågan har ökat för både sond 1 och sond 2. Ökningen har varit kraftig och i 
samma storleksordning för båda hejarsondema (35 resp. 43%). I bilaga 1 :2 redovisas 
mantelfriktionens fördelning för hejarsond 1 och 2. Det är en mycket god överensstämmelse 
mellan fördelningen för sond 1 och för sond 2, vid såväl första som sista efterslagningen. För 
sond 1 har största tillväxten av mantelfriktionen erhållits på 8-22 m djup. För sond 2 hade 
mantelfriktionen sin största ökning på 6-14 m djup. 

Jämförelse stötvågsmätning på provpålar respektive hejarsondsstänger 

Jämförelse mellan tillväxten för hejarsondema respektive pålarna visar på en god 
överensstämmelse. De djup under markytan där hejarsondema hade sina största tillväxter 
faller inom motsvarande intervall för pålarna. Även fördelningen av mantelfriktionen ger en 
likartad bild vid jämförelse mellan sonder och pålar, särskilt då vid andra efterslagningen. 
Pålarna har en större specifik bärförmåga än sonderna, speciellt vid det andra 
efterslagningstillfället. Delvis kan detta bero på att andra efterslagningen, för pålarna, skedde 
senare efter installationen än för hejarsondema. 

2.4 Provplats Mellsta, Bro över Dalälven å väg 70, Kopparbergs län 

Allmänt 

Bron uppfördes 1983-1984 och går omedelbart väster om Borlänge i 5 spann över Dalälven. 
Provpålningen för bro över Dalälven vid Mellsta visade på en kraftig tillväxt i bärförmågan 
med tiden. Detta tillsammans med relativt homogen jordlagerföljd bestående av i huvudsak 
sand gjorde platsen lämpad för fältförsök med stötvågsmätning på hejarsondstänger. De 
beskrivna försöken utfördes vid båda landfästena. 

Geotekniska förhållanden 

I stöd 1 utgörs jordlagerföljden överst av 3 meter lös lerig silt, urgrävd inför grundläggningen, 
varunder följer sand ned till 35 meters djup. Lagren under 15 meters djup är medelfast 
lagrade. 

I stöd 6 överlagrar 7 meter siltig sand ett sandlager på minst 13 meters tjocklek. Fastheten 
ökar svagt med djupet från löst till medelfast. 

På platsen för mellanliggande stöd 4 består jorden av sand med silt som är löst till medelfast 
lagrad, med mot djupet tilltagande fasthet. 
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Provpålning 

Fyra provpålar slogs (Pl-P4) i november 1983, PI och P2 i stöd 6, norra landfästet och de 
båda övriga i andra landfästet, stöd 1. Pålarna var av typen B600, (betong 270x270). 
Längderna i jord är: PI 26 m, P2 19 m, P3 28 m och P4 20 m. 

Dessutom slogs i april 1984 en provpåle, P16, i stöd 4. Längden i jord var 13,5 m. 

Samtliga pålar provbelastades dynamiskt ett dygn efter slagning. Därefter provbelastades P16 
efter 6 dygn, PI och P2 efter 128 dygn och P3 och P4 efter 138 dygn. För påle Pl6 saknas 
CAPWAP-analyser. 

I stöd 1 har markytan mellan första och andra provbelastningen höjts med tre meter. 

Pålarna är att betrakta som helt eller i stort sett helt mantelburna. Ökningen av 
mantelbärförmågan har i de flesta fall varit avsevärd. Provpålarnas bärförmåga framgår av 
tabell 2.5. 

Tabell 2.5 Provpålarnas bärförmåga, Mellsta 

Påle Tid efter Längd Mobiliserad bärförmåga Tillväxt i Sjunkning 
nummer drivning i jord (kN) bärförmåga (mm/antal 

(dygn) (m) slag) 
Total Mantel Spets 

Stöd 6: 

Pl 1 26,1 1275 1225 50 5/1 
PI 128 " 2370 2370 0 86% 

P2 1 18,9 750 700 50 3/1 
P2 128 " 1605 1605 0 128% 

Stöd 1: 

PJ 1 27,9 1800 1700 100 3/1 
P3 138 30,9* 2550 2490 60 42% 

P4 1 19,9 1000 850 150 0/1 
P4 138 22,3* 2180 2180 0 118% 

Stöd 4: 

P16 1 13,5 1060 960 100 
Pl6 6 " 1275 1145 130 20% 

*)markytan uppfylld 3m 

En studie av bärförmågans fördelning utefter pålen visar att det mesta av lasterna vid första 
provningstillfället bars av pålens nedre fjärde- till tredjedel. Vid den andra provbelastningen 
har den lastbärande delen av pålen förskjutits uppåt för att nu utgöra hela nedre hälften av 
pålen. Speciellt framträdande är detta hos P3 och P4 där bärförmågan i de undre delarna t.o.m. 
har avtagit. Minskningen av bärförmågan längs undre delen av manteln kan bero på 
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ofullständig mobilisering eller inspänningar i pålen. Sjunkningsvärden som kunnat ge en 
uppfattning om mobiliseringsgraden saknas dock från andra mättillfället. 

Stöd 1, södra 

Uppfyllnaden i stöd 1 har troligen endast i mindre utsträckning påverkat ökningen av 
bärförmågan hos påle P3 och P4. Eftersom bärförmågan i den översta delen av pålarna vid 
första provtillfället var mycket låg eller obefintlig så har dock en relativt sett stor 
bärförmågetillväxt skett här. 

Påle 3 och 4 i stöd 1 erhöll en tillväxt i bärförmåga på ca 42 respektive 118 % under tiden från 
1 till 138 dygn efter drivning. I bilaga 1 :3 redovisas mantelfriktionens fördelning för pålarna 3 
och 4. Den spetsbärförmåga på Okn som redovisas för påle 4 vid andra efterslagningen är en 
effekt av CAPWAP-analysen. Spetsbärförmågan bör istället i princip vara oförändrad från 
förra mätningstillfället. 

För påle 3 har den största tillväxten av mantelfriktionen erhållits på 0-20 m djup. Därunder 
har mantelfriktionen minskat mellan första och andra efterslagningen. Påle 4 hade största 
tillväxten på djupet 0-15 m under markytan. Därunder har mantelfriktionen minskat även för 
denna påle. 

Minskningen i mantelfriktion längs pålens nedre del vid andra efterslagningen kan vara 
orsakad av att pålen inte blev helt mobiliserad vid stötvågsmätningen. Dvs man förmådde inte 
förskjuta pålen tillräckligt i förhållande till jorden vid mätslaget. Detta kan ske då pålen har så 
hög bärförmåga längs sin övre del att energin i mätslaget var för liten för att förskjuta hela 
pålen. Om så är fallet kan man anta att den verkliga bärförmågan är större än den uppmätta. 

Stöd 6, norra 

Påle 1 och 2 i stöd 6 har ökat sina bärförmågor med 86 respektive 114 % under tiden 1 till 128 
dygn efter drivning. Ökningens storlek är alltså relativt lika för pålarna. Skillnaden i 
bärförmåga mellan påle 1 och 2 är dock stor vid såväl första som andra efterslagningen. 
Skillnaden beror helt av att påle PI är mycket längre än påle P2, vilket framgår av bilaga 1 :3, 
där mantelfriktionens fördelning längs påle 1 och 2 redovisas. 

Påle 1 och 2 har i stora drag likartade profiler på mantelfriktionens fördelning vid båda 
efterslagningarna om man i första hand ser till pålarnas längd och inte till djup under 
markytan. (Pålarna har olika längd, 26,1 respektive 18,9 m, under markytan). Båda pålarna 
har störst mantelfriktion på de nedersta 5-6 metrarna. Det är också längs den nedre delen av 
pålarna som den största tillväxten sker. 

Om man istället utgår från djup under markytan så får påle 1 respektive 2 sin största 
mantelfriktion på olika djup vid första efterslagningen. Påle 1 har största värdena på 19-26 m 
djup, alltså under pålspetsnivå för påle 2. Vid andra efterslagningen sammanfaller nivåerna för 
största mantelfriktion för påle 2 (så djupt den når) med motsvarande nivåer för påle 1. Den 
klart största ökningen av mantelfriktionen har för båda pålarna erhållits från ca 12-13 m under 
markytan och ned till pålspets. 
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Stötvågsmätning på hejarsondstänger 

Totalt fyra hejarsonder drevs ned, två vid vardera stöd 1 och 6. Vid stöd 1 söder om älven 
placerades sonderna ca 30 m väster om landfästet med ett inbördes avstånd på ca 5 m. 
Spetsdjupet för båda sonderna var 29,4 m under markytan. Provpåle 3 och 4 hade spetsdjup 
27,9 respektive 19,9 m under markytan vid första efterslagningen. Mellan första och andra 
efterslagningen på pålarna fylldes markytan upp ca tre meter. Pålarnas längd i jord ökade då 
till 30,9 respektive 22,3 m. Spetsnivåerna var dock oförändrade. Vid stöd 6 norr om älven 
placerades sonderna cirka 20 m väster om landfästet, med ett inbördes avstånd av cirka 5 m. 
Spetsdjupet för båda sonderna vid stöd 6 var 25,4 m. 

Stötvågsmätning på hejarsondstängerna utfördes på några nivåer under drivningen samt vid 
efterslagning. På sond 2 utfördes efterslagningen efter 15 timmar samt 7 respektive 55 dygn 
efter slagning. Sond 2 efterslogs efter 15 timmar och 55 dygn. Sond 3 efterslogs efter 16 
timmar samt 6 respektive 55 dygn. Sond 4 efterslogs efter 16 timmar och 55 dygn. 
I tabell 2.6 redovisas resultat från stötvågsmätning på hejarsondstängerna. (Resultaten från 
mätningarna under drivningen redovisas ej här.) 

Tabell 2.6 Hejarsondernas bärförmåga, Mellsta 

Sond Tid efter Längd Mobiliserad bärförmåga Tillväxt i Sjunkning 
drivning i jord (kN) bärförmåga (mm/antal 
(dygn) (m) slag) 

Total Mantel Spets 

Stöd 1 
(södra) 
Sond 1 15 tim 29,4 45 45 0 16/6 

7 Il 47 47 0 4% 
55 Il 56 56 0 24% 4/5 

Sond2 15 tim 29,4 42 42 0 
55 Il 56 55 1 33 % 1/1 

Stöd 6 
(norra) 
Sond3 16 tim 25,4 35 35 0 6/3 

6 Il 50 50 0 43 % 
55 Il 60 60 0 71 % 1/4 

Sond4 16 tim 25,4 47 47 0 3/3 
55 Il 57 57 0 21 % 1/4 

Stöd 1. södra 

Sond 1 och 2 i stöd 1 har haft en ökning av bärförmågan i samma storleksordning (24 
respektive 33 %). Mantelfriktionens fördelning för sond 1 och 2 redovisas i bilaga 1 :3. 
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Det är som synes en relativt god överensstämmelse mellan sond 1 och 2 med avseende på 
såväl mantelfriktionens fördelning som totala bärförmåga, vid både första och sista 
efterslagningen. För bägge sonderna gäller troligen att bärförmågan vid sista efterslagningen 
inte är helt mobiliserad. 

För sond 1 har största tillväxten av mantelfriktionen erhållits på 2-15 m djup. För sond 2 har 
största tillväxten erhållits på 9-13 respektive 17-23 m djup. 

Stöd 6. norra 

Sond 3 och 4 i stöd 6 har båda fått en ökning av bärförmågan med tiden. Ökningen har varit 
71 % för sond 3 och 21 % för sond 4. Storleksskillnaden beror främst på olika bärförmågor 
vid första efterslagningen. Vid den andra efterslagningen är bärförmågorna för sond 3 och 4 i 
samma storleksordning. Med hänsyn till den ringa sjunkningen är sondernas totala bärförmåga 
förmodligen inte helt mobiliserad vid sista mätningen, varför således tillväxten borde ha varit 
högre. 

Överensstämmelsen mellan fördelningarna för sond 3 respektive 4 vid första efterslagningen 
är god vad gäller de övre två tredjedelarna av sonderna. Längs de nedre delarna skiljer de sig 
dock markant, där sond 3 har en mycket liten andel mantelfriktion gentemot sond 4. Orsaken 
kan vara ofullständig mobilisering av sond 3 vid mätslaget (se kommentar gällande pålarna i 
stöd 1 ).. Vid andra efterslagningen erhålls en i stora drag god överensstämmelse längs hela 
sondstängerna. 

Ovan nämnda skillnader gör att tillväxten ser olika ut för de två sonderna. Sond 3 har en 
mycket stor ökning av mantelfriktionen på 14-23 m djup. För sond 4 har största ökningen 
inträffat på djupet 0-7 m under markytan, medan ökningen på djupet 14-23 m är liten. 

Jämförelse stötvågsmätning på provpålar respektive hejarsondsstänger, stöd 1 

Jämförelse mellan resultaten från stötvågsmätningen på hejarsondstängerna och på pålarna i 
stöd 1 gav resultat enligt nedan: 

Vid första efterslagningen på påle 3 erhölls huvuddelen av bärförmågan på större djup än för 
hejarsonderna. Vid andra efterslagningen hade fördelningen för påle 3 ändrats radikalt med 
huvuddelen av bärförmågan ca 7 m högre upp längs manteln. Detta kan bero på att efter första 
efterslagningen på pålarna fylldes markytan upp cirka 3 m, vilket påverkar förhållandena i 
jorden. Motsvarande ändring av fördelningen, dock i något mindre utsträckning, erhölls även 
för påle 4. 

Båda hejarsondstängerna slogs lång tid efter att uppfyllnaden utförts och vid sidan om 
densamma, och bör alltså inte ha påverkats av denna. Vid jämförelse av mantelfriktionens 
fördelning från andra efterslagningen erhölls en god överensstämmelse mellan sonder och 
pålar. Störst vikt bör också läggas vid resultaten från andra efterslagningen på pålarna 
eftersom jordförhållandena vid det tillfället bättre bör motsvara de som rådde vid försöken 
med hejarsonder. 
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Jämförelse stötvågsmätning på provpålar respektive hejarsondsstänger, stöd 6 

Jämförelse mellan resultat för sonder och pålar i stöd 6 gav följande resultat. Vid första 
efterslagningen på sond 3 avvek mantelfriktionens fördelning från pålarnas. Den största 
ökningen i mantelfriktionen med tiden erhölls dock på i stort sett samma djupintervall för 
sond 3 och för båda pålarna. Överensstämmelsen mellan fördelningarna hos pålarna och sond 
3 vid andra efterslagningen är därför god. 

För sond 4 erhölls största tillväxten längs sondens övre del, vilket dåligt motsvarar resultatet 
för pålarna. Studerar man mantelfriktionens fördelning längs sondens nedre två tredjedelar 
och jämför med pålarna så är överensstämmelsen relativt god vid första efterslagningen och 
god vid den andra. 

2.5 Provplats Bro över Öre älv 

Allmänt 

Vid projektering av en järnvägsbro över Öre älv vid Nyåker, ca 25 km sydväst om Vännäs i 
Västerbottens län användes stötvågsmätning på hejarsondstänger som underlag vid 
påldimensionering för tre av brons sju stöd. Orsaken var att det inte var möjligt att komma 
fram med pålkran för provpålning på grund av de svåra terrängförhållanden som råder på 
platsen för dessa stöd. Man valde då att utvärdera pålarnas bärförmåga ur hejarsondmätningar. 

Hejarsondering med stötvågsmätning utfördes av Statens Geotekniska Institut (SGI) i 
blivande stöd 5, 6 och 7. Arbetet utfördes i februari 1993. 

Hejarsondmätningar har tidigare utförts inom huvudsakligen FoU-projekt. I detta projekt 
användes dock metoden som underlag för påldimensioneringen i tre brostöd. Resultaten från 
hejarsondmätningarna hade relativt god överensstämmelse med resultaten från den avslutande 
stötvågsmätningen på produktionspålarna. Hejarsondmätningarna vid Öre älv-projektet bidrog 
verksamt till projektets goda slutresultat, och visar på metodens användbarhet för bedömning 
av pålars bärförmåga och tillväxt tidigt i projekteringsskedet. 

Geotekniska förhållanden 

Älvstranden på platsen för stöd 5, 6 och 7 är mycket brant, med medellutningen 1:1,5-1,7. 
Älven har eroderat sig ned cirka 40 m under omgivande terräng, där jorden består av närmare 
100 m mäktiga sedimentära avlagringar. Älven ligger på nivå ca + 73 och omgivande terräng 
på nivå+110. Sammanfattningsvis består jorden av sand ned till +90, för att därunder bli 
finkornigare och består av silt på nivå ca +65 och lerig silt på nivå +57. Grundvattenytan 
ligger intill älven på nivå ca+73 och lutar ca 1: 13 i riktning mot älven på denna sida. Öre-älv 
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(stöd 6 och 7) är således hittills den ända plats där det har varit möjligt att studera tillväxten i 
bärförmåga ovanför grundvattenytan. 

Stöd 5 ligger närmast nere vid älven med markytan på +75. Jorden består av 10 m lös sandig 
silt och siltig sand följt av 5 m lös silt och lerig silt som i sin tur, enligt CPT-försök, 
underlagras av 5 m lera varpå fast friktionsjord följer. 

I stöd 6 med markytan på +98 inleds jordlagerföljden med 4 meter lös till medelfast sand följt 
av 12 m fast till mycket fast siltig sand. Djupare sondering visar på mycket fast friktionsjord 
med undantag av ett cirka 6 m mäktigt intervall, på djupet 30 m under markytan, med lösare 
möjlig kohesionsjord. 

Stöd 7 ligger överst på+110. Provtagning har utförts till 15 m djup visande på 5 m lös sand 
ovan 5 m lös till medelfast delvis siltig sand som följs av 5 m medelfast till fast siltig sand. 
Enligt sondering är jorden därunder fast lagrad till 30 meters djup. Hejarsondering indikerar 
på detta djup ett cirka 5 m lager som kan utgöras av kohesions jord. Härunder följer åter, 
enligt hejarsonderingen, fast sannolik friktionsjord. 

Provpålning 

Provpålningen utfördes med en frifallshejare typ Banut. Pålarna var 270*270 mm och 
samtliga utom enstaka i stöd 5 lutade 4: I. 

Tabell 2.7 Resultat från pålning , Öre älv stöd 5 

Påle Tid efter Längd Mobiliserad bärförmåga Tillväxt i Fallhöjd Fallvikt Sjunkning 
drivning i jord (kN) total (m) (ton) (mm/antal 

(dygn) (m) bärförmåga slag) 

Total Mantel Spets 

P39 1 28,0 1352 802 550 0,70 6,0 10/1 
Il Il I!12 2125 1332 793 57% 0,95 3/1 

P57 0 21,3 1327 395 933 0,45 6,0 30/10 
Il Il I!12 1757 1047 710 32% 1,10 3/1 

P61 0 22,3 1155 921 234 0,40 6,0 14/10 
Il I!Il 14 1915 1336 579 66% 1,10 3/1 

P62 0 22,6 1406 589 817 0,50 6,0 33/10 
Il Il Il14 2249 1242 1007 60% 0,90 4/1 

P63 0 25,2 1401 533 868 0,50 6,0 35/10 

P64 1 30,0 1434 713 721 0,70 6,0 5/1 
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Tabell 2.8 Resultat från pålning , Öre älv stöd 6 

Påle Tid efter Längd Mobiliserad bärförmåga Tillväxt i Fallhöjd Fallvikt Sjunkning 
drivning i jord (kN) total (m) (ton) (mm/antal 
(dygn) (m) bärförmåga slag) 

Total Mantel Spets 

P2 1 42,3 2105 1659 446 1,20 6,0 10/1 

P7 51 37,5 1261 1171 90 1,00 6,0 11/1 

PS** 3 30,0 663 663 0 0,60 6,0 14/1 
Il Il::::;lQ* 48,0* 1816 961 855 1,30 8/1 

P15 3 19,0 1285 554 731 0,70 6,0 14/1 
Il Il Il38 1371 703 668 7% 1,00 11/1 
Il Il Il3* 28,0* 1480 1283 197 14/1 
Il Il Il27* 36,0* 2198 2174 244 5/1 

P36E 79 42,0 2158 1719 439 1,00 6,0 3/1 

P41 1 42,0 1221 1185 36 0,60 6,0 13/3 
Il Il Il52 1372 1269 103 12% 1,20 10/1 
Il Il80 40,4 2768 2155 613 1,00 5/1 

* efter fortsatt drivning 
** HEB 400 
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Tabell 2.9 Resultat från pålning , Öre älv stöd 7 

Påle Tid efter Längd Bärförmåga (kN) Tillväxt i Fallhöjd Fallvikt Sjunkning 
drivning i jord total (m) (ton) (mm/antal 

(dygn) (m) bärförmåga slag) 
Total Mantel Spets 

P7:l 0 37,0 1228 804 424 1,5 4,0 10/1 
Il Il Il Il3 1240 664 576 12/1 
Il Il217 2218 1850 368 79% 1,20 6,0 1/1 
,, ,, ,, ,,

1773 1361 412 1,40 1011 

P17 0 24,7 1338 510 828 0,70 5,0 20/3 

P32 0 24,7 1437 512 924 0,70 5,0 20/3 

P77 0 24,7 1210 543 667 0,70 5,0 21/3 
Il 118 20,0*) 1736 1357 379 0,60 6,0 9/1 

P81 21 21,0 2231 1716 515 1,00 6,0 2/1 

P82 4 24,7 1473 637 835 1,00 6,0 10/1 

P86 3 21,0 1167 571 597 0,80 6,0 11/1 
*) Observera, ändrad längd. 

Stötvågsmätning på hejarsondstänger 

En hejarsond slogs i varje stöd (stöd 5,6 och 7) och stötvågsmätning utfördes under drivning 
samt vid efterslagning vid tre tillfällen i vardera stöd. Syftet med mätningarna var att :fa 
underlag för bedömning av dels pålars bärförmåga och dels bärförmågans tillväxt med tiden 
för de tre brostöden. 

Vid stötvågsmätningarna varierades hejarens fallhöjd mellan 0,1 - 0,7 m, beroende på 
slagningsmotståndet i jorden. I stöd 5 användes dessutom vid efterslagning 2 och 3 en hejare 
(äldre modell av tripodtyp från VBBNiak) med fallvikt 150 kg, vid drivningen användes 
bandvagn och vid övriga mättillfällen en automatisk hejarbock som gick att ställa om till olika 
fallhöjder. Att den tyngre hejarutrustningen användes vid efterslagning 2 berodde på 
svårigheterna, under efterslagning 1, att mobilisera bärförmågan i stöd 6. Att den tyngre 
utrustningen sedan inte användes i övriga stöd berodde delvis på hanteringsproblem. 

Stötvågsmätning utfördes på samtliga slag vid efterslagningarna. Samtliga stötvågsmätningar 
har utvärderats enligt CASE-metoden. Dessutom har CAPWAP-analys utförts på 
karakteristiska slag från stötvågsmätningarna vid de tre efterslagningarna i stöd 5 - 7, samt på 
två nivåer vid drivning i stöd 6. Analysresultaten redovisas i tabell 2.10 

För att bestämma storlek och tidsförlopp på eventuell tillväxt av bärförmågan med tiden 
utfördes efterslagning med ca 5-10 hejarslag vid tre tillfällen efter drivning i varje stöd. Tiden 
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efter drivning var ungefär 1 dygn, 1 vecka respektive 3 veckor. Bärförmågans fördelning 
längs med sonderna respektive motsvarande pålar redovisas i bilaga 2:4. 

Tabell 2.10 Resultat från stötvågsmätning på hejarsondstänger, Öre älv: 

Stöd Tid efter Längd Bärförmåga Tillväxt i Fallhöjd Fallvikt Sjunkning mätt 
drivning i jord (kN) total (m) (kg) (mm/antal slag 
(dygn) (m) bärförmåga slag) nr. 

Total Mantel spets 

Stöd 5 1 ' 30,0 49 49 0 0,5 63,5 1/1 
Il Il5 71 71 0 45% 0,5 150 1/1 1 
Il Il Il5 71 68 3 45% 0,3 1/2 2 
Il Il Il20 94 94 0 92% 0,7 1/1 1 
Il Il Il20 77 77 0 57% 0,3 0,5/1 4 

,,Il Il20 110 108 2 124% 1,0 111 4 

Stöd 6 0 28,0 21 21 0 0,3 Il 4/1 
Il Il Il1 22 22 0 0,5 6/1 
Il Il Il6 26 26 0 18% 0,7 1/1 
Il Il Il Il21 31 31 0 41% 3/1 1 
Il Il Il21 33 33 0 50% 0,5 2/1 4 

Stöd 7. 1 43,4 52 50 2 0,4 63,5 2/1 6 
Il Il Il1 46 44 2 0,5 2/1 1 
Il Il Il7 73 71 2 40% 0,7 1/1 
Il Il Il Il7 63 61 2 22% 0,511 1 
Il Il Il Il22 80 78 2 54% 0/1 

Kursivt redovisade slag är medtagna enbart för att belysa inverkan av hejarviktens fallhöjd. 

Kommentarer: 

Vid studier av tabellerna ovan samt figurer i bilaga 1 :4 bör den för pålarna höga 
spetsbärförmågan noteras. Vad det gäller specifika bärförmågans fördelning längs 
sondstängerna saknas denna enligt figurerna helt på vissa avsnitt. Så är dock, som regel, inte 
fallet utan bärförmågan har vid CAPW AP-analysen blivit fördelad till angränsande element. 

Stöd 5: 

CAPWAP-analysen av hejarsondmätningama i stöd 5 gav spets bärförmågan O kN. Det är 
dock rimligt att anta att spetsen har viss bärförmåga. Att CAPW AP-analysen gav värdet noll 
på spetsbärförmågan kan bero på att spetsen är ofullständigt mobiliserad vid mätslaget, dvs 
hejarslaget var inte tillräckligt kraftigt för att övervinna hela mantelbärförmågan. Vid 
efterslagning 3 (tabell 2.10) framgår det tydligt hur väsentligt högre eller lägre fallhöjder har 
resulterat i motsvarande högre/lägre mobiliserade bärförmågor. Däremot uteblir effekten av 
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olika fallhöjder vid efterslagning 2, skillnaden i fallhöjd är dock mindre (0,2 m) vid detta 
tillfälle. Dock har en spetsbärförmåga lyckats mobiliseras samtidigt som studie av CAPW AP
analyserna ( ej redovisade) visar att sonden, procentuelt sett, bär mer på sin nedre del vid slag 
2 än vid slag 1. 

Vad det gäller provpålen framgår av bilaga 1 :4 svårigheterna att vid efterslagning 2 mobilisera 
de nedre delarna av pål 3 9 då bärförmågan har ökat i den övre hälften. 

Stöd 6: 

Resultaten från hejarsondmätningarna i stöd 6 avvek avsevärt från dem i stöd 5 och 7, trots att 
övriga geotekniska undersökningar gav likartade resultat för alla tre stöden. Stötvågs
mätningarna på hejarsonden i stöd 6 gav mycket låga värden på bärförmågan. Detta ledde till 
att pålarna i detta stöd slogs betydligt djupare än vad man tidigare hade avsett. Pålspets
nivåerna för provpålarna, utom P15, ligger 7-13 m under sondspetsnivån. Man bör inte extra
polera hejarsondsresultaten till nivåer under sondspetsnivån. Någon direktjämförelse mellan 
beräknad och uppmätt bärförmåga för pålarna i detta stöd låter sig därför inte göras. Den stora 
pållängd som hejarsondmätningen visade verifieras dock av resultaten från stötvågsmätningen 
på produktionspålarna i detta stöd. 

I bilaga 1 :4 noteras framför allt bärförmågans koncentration till nedre delen av sondstången. 
Detta förhållanden motsvaras av provpålen vid efterslagning 1. Vid efterslagning 2 på pålen 
har hela bärförmågan troligen inte blivit mobiliserad, vilket visas av bl.a. minskad spetsbär
förmåga. 

Stöd 7: 

Pålarna i stöd 7 är slagna till avsevärt mindre djup än hejarsonden i detta stöd. 
Pålspetsnivåerna ligger 4-18 m över sondspetsnivån. Direkt jämförelse av beräknad respektive 
uppmätt bärförmåga lämpar sig endast för påle 7: 1 som är djupast slagen ( 4 m över 
sondspetsnivån). Det är vidare endast påle 7:1 som är stötvågsmätt vid mer än ett tillfälle efter 
neddrivningen. 

Av tab~ll 2.10 framgår att mätningarna med något högre fallhöjd vid efterslagning 1 inte 
resulterade i någon högre bärförmåga. Den "naturliga" spridningen av mätresultaten och 
nödvändigheten av ett kritisk val av vilket värde som skall gälla som bärföm1åga, illustreras 
av den stora skillnaden i resultaten från efterslagning 3. Av figurerna i bilaga 1 : 4 vågar man 
dra slutsatsen att sondens bärförmåga har blivit i det närmaste fullt mobiliserad då dels en 
spetsbärförmåga har mobiliserats, dels huvuddelen av mantelbärförmågan är koncentrerad till 
sondens nedre del. Liksom för provpålen i stöd 6 har påle 7:1 förmodligen inte mobiliserats då 
spetsbärförmågan har minskat. 
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2.6 Provplats Igelstabron, stöd 9 

Allmänt 

Inför pålningen av stöden slogs i bl.a. stöd 9, på norra stranden av Hallsfjärden, två provpålar. 
Entreprenören Hercules bestämde sig redan på ett tidigt stadium att provbelasta pålarna vid 
mer än ett tillfälle, vilket gjorde platsen intressant ur forskningssynpunkt. 

En annan anledningen till att Igelsta valdes som provplats var möjligheten att prova 
användningen av stötvågsmätning på hejarsondstänger i en grövre jord än vad som tidigare 
hade varit fallen. Dessutom hade tidigare mätningar visat på svårigheter att mobilisera 
bärförmågan fullt ut. Det ansågs därför, vid denna tidpunkt, intressant att prova andra, tyngre, 
hejartyper vid stötvågsmätningen. 

Tyvärr blev det i sista stund nödvändigt, med hänsyn till pågående markarbeten, att sätta 
sondstängerna intill de två provpålarna, något som troligen inverkat på mätningarna. 

Geotekniska förhållanden 

Jordlagerföljden utgjordes av 35 meter sandig grus eller grusig sand, ställvis med inslag av silt 
eller sten. Därunder följde drygt 10 meter siltig sand ovan berget. Såväl provpålarna som 
sondstängerna slogs intill vattenbrynet. 

Provpålning 

Två stycken provpålar med nummer 72 och 83 slogs i november 1991, i strandkanten i stödets 
nordöstra hörn, med cirka 5 meters mellanrum. Längden i jord var 36 respektive 30 meter. 
Efter en efterslagning med stötvågsmätning 8 dagar efter neddrivningen slogs påle 83 
ytterligare 6 meter. Bägge pålarna var av typen A900 med förstärkt armering. Pålarna slogs i 
lutningen 1 :5 in mot land. Vid såväl neddrivningen som vid efterslagningen användes en 
Banut-maskin utrustad med 6-tons frifallshejare. 

Dynamisk provbelastning med efterföljande CAPW AP-analys utfördes på bägge pålarna 1 
och 7 (påle 72) respektive 8 (påle 83) dygn efter neddrivningen. I augusti 1992, d.v.s. cirka 
270 dagar efter neddrivningen genomfördes slutligen ännu en dynamisk provbelastning. Vid 
detta tillfälle utfördes CAPWAP-analys endast på resultaten från påle 72 medan Case-analys 
utfördes på påle 83. 

CAPW AP-analys visar att bärförmågan för påle 72 ökar från 154 7 kN till 2484 kN och sedan 
slutligen 2710 kN, vid de tre mättillfällena. Härav utgör spets bärförmågan endast mellan 25 
och 85·kN. För påle 83 ökar bärförmågan först från 1293 kN till 2075 kN, varav 
spets bärförmågan utgör 100 respektive 78 kN. Efter att ha drivits vidare till 36 meters längd i 
jord erhölls bärförmågan, enligt Case-utvärdering efter sista provbelastningen till 2500 kN. 
Sjunkningen var vid de båda första tillfällena, för P72 8 respektive 1 mm och för påle 83 7 
mm vid vardera. Vid sista provbelastningen uteblev sjunkningen helt för bägge pålarna. 
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Bärförmågorna har således varit högre än vad som då uppmättes vid den sista 
provbelastningen. Detta har även varit fallet för påle 72 vid den andra provbelastningen. 

Provpålarnas bärförmåga redovisas i tabell 2.11 och mantelfriktionens fördelning i bilaga 1 :5. 

Tabell 2.11 Resultat från provpålning , Igelsta stöd 9 

Påle Tid efter Längd Mobiliserad bärförmåga Tillväxt i Fallhöjd Fallvikt Sjunkning 
drivning i jord (kN) total (m) (ton) (mm/antal 
(dygn) (m) bärförmåga slag) 

Total Mantel Spets 

P72 0 36,1 1100 0,6 6,0 62/10 
Il Il Il1 1547 1462 85 1,2 8/1 
11 Il9 2484 2459 25 60% 1,20 6,0 1/1 
11 Il280 2710 2675 35 75% 1,30 0/1 

P83 0 30,0 980 0,50 6,0 130/10 
Il Il1 1293 1193 100 0,70 6,0 7/1 

Il Il8 2075 1997 78 60% 1,20 6,0 7/1 
11 ';:::',270 36,0* 2500 1,360 0/1 

*) Efter fortsatt drivning 

Stötvågsmätning på hejarsondstänger 

I juni 1992 slogs två 35 m långa hejarsondstänger på platsen för provpålningen. Tyvärr visade 
det sig vara nödvändigt att sätta sondstängerna bara några meter ifrån provpålarna. Detta för 
att inte störa pågående byggverksamhet. Detta har troligen inverkat på mätresultaten. 

Som ovan nämnts var avsikten även att prova olika typer av slagutrustningar i syfte att nå en 
bättre mobiliseringen av stängerna. Sondstängerna stötvågsmättes vid tre tillfällen, 1 dygn, 8-
9 dygn samt 4 7 dygn efter drivning. Vid de båda första provningstillfällena användes endast 
normal utrustning på bandvagn och automatisk hejarbock. 

Det var emellertid önskvärt att prova effekten av större fallvikter i kombination med 
varierande fallhöjder. Dessutom ansågs det önskvärt att eliminera inverkan av friktion i 
hisslinor. Därför användes vid tredje mättillfället en äldre hejarbock, m/ä (tripodtyp) där 
gripdonen i fallviktens högre läge släpper greppet om denna, varefter den f'ar falla fritt längs 
en styrstång. Härigenom elimineras friktionen av hisslinorna, samtidigt som det är möjligt att 
variera fallhöjden upp till 1,0 m samt att använda en 150 kg:s vikt. 

Då hejarbock m/ä är något svårhanterlig användes den bara på sond 1. För sond 2 lyftes 
istället 150 kg:s vikten i ett rep med hjälp av bandvagnen varefter repet kapades då vikten 
hade lyfts upp till rätt nivå. Dock användes styrstången från den äldre utrustningen. 
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Vid tredje provbelastningen utfördes därför mätningar med: 
- Standardiserad bandvagn och automatisk hejarbock. 
- Bandvagn omställd till 0,7 m fallhöjd 
- Hejarbock m/ä med 63,5 kg:s vikt och fallhöjden 0,5, 0,7 och 1,0 m. 
- Som ovan med 100 kg:s vikt och fallhöjden 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,7 och 0,9 m. 
- Lyft av 150 kg:s vikt i bandvagn och fallhöjden 0,2, 0,5, 0,4 och 0,5 m. 

Vid analysen av mätningarna visade det sig att som regel endast de översta 10 m av stängerna 
hade mobiliserats. Med tanke på närheten till de bägge provpålama går det inte att avgöra 
huruvida detta beror på den grova jorden eller närheten till provpålama. 
De resultat av mätningarna som har bedömts som mest representativa redovisas i tabell 2.12. I 
bilaga 1 :5 redovisas bärförmågans fördelning längs med sondstängerna för dessa samt 
ytterligare några av slagen. 

Tabell 2.12 Resultat från stötvågsmätning på hejarsondstänger. Bandvagn använd vid 
samtliga redovisade slag. Igelsta, stöd 9: 

Stöd Tid efter Längd Mobiliserad bärförmåga Tillväxt i Fallhöjd Fallvikt Sjunkning 
drivning i jord (kN) total (m) (kg) (mm/antal 
(dygn) (m) bärförmåga slag) 

Total Mantel Spets 

Sond 1 16 tim 35,0 25 24 1 0,5 63,5 
Il Il Il Il9 30 29 1 20% 
Il Il Il47 35 34 1 40% 0,7 13/4 

Sond 2 16 tim 35,0 21 20 1 0,5 63,5 
Il Il Il Il8 28 27 1 33% 
Il Il47 32 31 1 52% 0,7 63.5 15/4 

Av de redovisade slagen är det således endast ett fåtal som avviker från standard förfarandet 
för HfA m.h.t. slagningsutrustningen, och då högst obetydligt (0,2 m högre fallhöjd). 
Försöken med tyngre hejarutrustning resulterade således inte i en högre mobilisering av 
bärförmågan. Att så inte blev fallet kan bero på: 

1. Sondernas bärförmåga är helt enkelt inte större. Förefaller dock osannolikt med tanke på 
reultaten från tidigare försöksobjekt, där sondstängerna till övervägande del har haft en klart 
högre inantelbärförmåga. 

2. Den tyngre hejarutrustning har sämre effektivitet än väntat. 

3. Vid efterslagning 3, sond 1, användes standardförfarandet vid de första 12 slagen. Den 
totala sjunkningen efter dessa slag var 33 mm. Maximal fallvikt och höjd användes inte förrän 
ännu senare slag vid 37. För sond 2 utfördes visserligen först 4 slag med bandvagn och 
fallhöjden 0,7 m men därpå följde 6 slag enligt standard förfarande. Total sjunkning för dess 



30 

10 slag var 37 mm. Maximal vikt och fallhöjd användes först vid slag 20. Mantelbärförmågan 
kan således ha blivit påverkad då sondstängema har slagits loss från den omgivande jorden. 
Men mantelbärförmågan för nedre delen av sonden borde då ha visat sig för något av slagen. 

Som förklaring till nämnda förfaringssätt kan nämnas, att slagningen enligt standard eller 
nästan därintill utfördes först för att erhålla en rättvis jän1förelse av tillväxten sedan förra 
mättillfället som ju också utfördes enligt standard. Hade den tyngsta utrustningen använts till 
första slaget riskerades hela mantel bärförmågan att slås bort med en gång. Av praktiska skäl 
går det inte att byta fram och tillbaka mellan olika slagutrsutningar (allra minst hejarbock m/ä) 
varför ett antal slag slogs för varje in-/ uppställning. 

4. Slutligen kan närheten till provpålarna ha påverkat resultatet. 
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3 'ANALYS 

I detta kapitel sammanfattas de i kapitel 2 redovisade resultaten. Främst görs detta som en 
jämförelse mellan teoretiskt beräknad och uppmätt omvandlingsfaktor. Dessutom görs en 
jämförelse med H Eriksson (1992). 

3.1 Teori 

H Eriksson (1992) föreslår två sätt att definiera omvandlingsfaktom mellan pålens och 
sondens mantelbärförmåga. Det ena är som en funktion av kvoten mellan kritiskt effektivt 
tryck för påle respektive sond, definierat som: 

HJ _ C>vc, påle 
r,--- (3:1) 

CTvc. sond 

där det kritiska effektiva jordtrycket för påle och sond beräknas på djupet 20 resp. 40 gånger 
pål-/sonddiameter. För pålen beräknas en ekvivalent diameter. Observera att detta resonemang 
tillåter att kritiska djupet beräknas från överkant på det jordlager där pålen kan antas vara 
mantelbärande. Överliggande lerlager etc räknas då med som en överlast vid beräknandet av 
effektiva jordtrycket. 

Denna ekvation förutsätter god kännedom om grundvattenytans läge, då den påverkar 
effektiva trycket. Ligger grundvattnet i markytan eller under djupet 20 gånger påldiameter blir 
kvoten konstant 4,8 för en påle med sidmåttet 270 mm. Så är fallet för stöd 6 och 7 i Öre-älv. 

Det andra sättet att beräkna omvandlingsfaktom är som kvoten mellan passiva- och 
vilojordtryckskoefficienten. 

\Jf = K /K = (1 + sin<Dp) (3:2)
2 p O (1 . rh )2- Sln '-Vp 

Resultaten av H Erikssons försök vederlägger dock denna teori. Försök som har gjorts i denna 
utredning, dock utan att redovisas, ger samma resultat. 

Den ovan nämnda faktorn skall kompenseras m.h.t. skillnader i råhet mellan betong och stål. 
Skillnaden i råhet uttrycks enligt H Eriksson (1992) med hjälp av faktorn rf, enligt nedan. 

tan ( Opllc) 
r=--- (3:3)
f tan(osond) 

Där ostål är konstant 20° och ()betong= 0,75<D 
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<1> är jordens friktionsvinkel efter pålens installation vilken erhålles genom: 

(3:4) 

där <DP är jordens ime friktionsvinkel innan drivning. 

Faktorn rf varierar på detta sätt från 1,18 - 1,51 när friktionsvinkeln exempelvis ökar från 28° 
till 38°. 

3.2 Studier av omvandlingsfaktorns storlek och variation med slagningstillfälle. 

I bilaga 2 redovisas specifika mantelbärförmågan för pålen, fs,påle mot specifika mantel
bärförmågan för sondstängerna, f

5 
sond· Olika stöd inom samma objekt har ritats i skilda 

diagram. Jämförelse görs dels vid första efterslagningstillfället, dels vid andra. Provplats 
Igelsta redovisas inte p.g.a. i kapitel 2.6 redovisade omständigheter. 

Vid jämförandet av specifika mantelbärförmågor bestämda med CAPWAP-analys erhålls en 
osäkerhet med hänsyn till bärförmågans mer precisa fördelning, samtidigt som även 
inspänningar i påle/sond inverkar på den erhållna fördelningen av mantelbärförmågan. Dessa 
faktorer kan vid jämförelse mellan enstaka element, på påle/sond, få en avsevärd inverkan. En 
ur denna synvinkel rättvisare jämförelse kan göras om mantelbärförmågan slås ut över hela 
pål-/stångytan, varigenom en genomsnittlig specifik mantelbärförmåga erhålls. Viss osäkerhet 
kvarstår dock p.g.a. fördelningen av bärförmågan mellan spetsen och de nedersta elementen. I 
figur 3. I - 3 .2 görs därför slutligen en sammanställning av genomsnittliga mantel bärförmågan 
för påle respektive för sond, vid efterslagning 1 och 2. 

Med hjälp av linjär regression har förhållandet mellan de bägge storheterna bestämts och 
därigenom även omvandlingsfaktorn, som ju är linjens riktningskoefficient. För första 
efterslagningen, vilken har utförts i tidsintervallet 1 - 3 dygn efter neddrivningen erhölls 4' = 
2, 1 och för andra mätningstillfället ( där viss tidsdifferens kan råda mellan mättillfällena för 
sond och påle) erhölls 4' = 3,0. 
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Mantelfriktion påle/sond, efterslagning 1 

60~---~ 

• Branässtöd 1 

x Branäs stöd 4 

A Orsa ES1 

x Me!lsta stöd 1, ES1 

• MeHsta stöd 6, ES 1 

I + OreälvES1 

10 20 30 

Fig 3.1 Mobiliserad specifik mantelbärförmåga för pålar, fs,påle och sondstänger, fs,sond i de 
studerade objekten (utom Igelsta) vid första efterslagningen efter drivningen. 

Mantelfriktion påle/sond, efterslagning 2 

100~~---

'I'= 3,0 

x Orsa ES2 

o MeNsta stöd 1, ES2 

6 Mellsta stöd 6, ES2 

x Öre älv ES2 

:~I-
20 , ______, 

10 ~ -I--+--+----, 

0 -!~--+----
0 , 10 20 30 40 

fs,sond (kPa) 

Fig 3.2 Mobiliserad specifik mantelbärförmåga för pålar, fs,påle och sondstänger, fs,sond i de 
studerade objekten (utom Igelsta) vid andra efterslagningen efter drivningen. Branäs ej med 
då ES 2 för sonden tidsmässigt korrespondera mot ES 1 för pålarna. 

I tabell 3.2 nedan lämnas en sammanställning av för de olika objekten erhållna 
omvandlingsfaktorer, dels enligt minsta kvadraten-metoden ur figurerna i bilaga 2, dels som 
kvoten mellan genomsnittliga mantelbärförmågor för påle respektive sond, samt som 
teoretiskt beräknad omvandlingsfaktor enligt ekvation 3 .1, med korrektion för skillnader i 
råhet mellan stål och betong enligt ekvation 3:3 och 3:4. Det har härvid varit nödvändigt att 
uppskatta jordens friktionsvinkel för de olika objekten, stöden. Ett genomsnittligt värde på 
friktionsvinkeln längs aktuell jordprofil har uppskattats och presenteras tillsammans med 
beräknade värden på faktorn r f nedan i tabell 3 .1. 
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Tabell 3.1.Uppskattad friktionsvinkel och beräknad rf faktor för de studerade objekten, utom 
Igelsta. 

.Objekt (J)p rr 

Branäs stöd I och 4 29° 1,21 
Orsa 31° 1,28 
Mellsta stöd 1 och 6 32° 1,31 
Öre-älv stöd 5 28° 1,18 
Ore-äl v stöd 6 36° 1,46 
Ore-älv stöd 7 35° 1,41 

I tabell 3:2 nedan, anges i de två sista kolumnerna, omvandlingsfaktom beräknad med hjälp 
av effektivtrycket på det kritiska djup som erhålls om man utgår från det djup där aktuell påle 
och sond har böijat bära på manteln. Detta görs för att en jämförelse skall kunna ske med H 
Eriksson (1992). 

Tabell 3.2. Uppmätt och teoretiskt beräknad omvandlingsfaktor för de studerade objekten, 
utom Igelsta, vid såväl första som andra efterslagningen (ESl och ES2). 

Objekt/stöd 
Omvandlingsfaktor 

Enl. bilaga 2 / Enl. fig 3.1-3.2 Teoretisk omvandlingsfaktor enligt ekvation 
3:1, 3:3 och 3:4 

Strikt Effektivtrycket beräknat från 
ESl ES2 efter det djup där påle resp. sond 

formel börja bära 

ESl ES2 

Branäs stöd 1 0,5 I 0,8 - 1,3 1,3 -

Branäs stöd 4 1,0 / 1,5 - 3,0 3,0 -

Orsa 1,5 / 2,1 1,8 / 2,5 3,2 1,2 0,8 

Mellsta stöd 1 1,7 / 3,3 4,4 / 4,2 4,2 * 5,6 

Mellsta stöd 6 2,5 I 2,4 3,3 I 3,4 3,4/4,12) 2,0 * 

Öre -älv stöd 5 1,0 / 1,5 1,01) / 1,41) 1,8 1,8 3.0 

stöd 6 3,8 / 3,8 4,81) / 3,01) 5,9 3,8 5,9 

stöd 7 1,5 / 1,4 - 5,7 1,8 -
1) ES2 för påle / ES3 för sond) 
2) Första värdet motsvarar förhållandena innan uppfyllningen, med 3 m, (se kap 2.4) dvs det 
skall jämföras med ES 1 och andra värdet skall således jämföras med värdet från ES2. 
*) Går ej att beräkna då djupet ~ills det att pålarna bär något skiljer för mycket mellan pålarna. 
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Av tabell 3 .2 framgår att uppmätt omvandlingsfaktom generellt är högre vid andra efter
slagningen än vid den första, bara något dygn efter neddrivningen. Även om det inte går att 
verifiera ekvation 3: I mot de uppmätta värdena på omvandlingsfaktom, så är överenstäm
melsen åtmistone bättre vid efterslagning två. Att vid beräkning låta det kritiska trycket utgå 
från den nivå där påle/sond börja bära gav inte bättre överensstämmelse med de uppmätta 
värdena. 

Att uppmätt omvandlingsfaktor som regel blir högre då man slår ut mantelbärförmågan jämnt 
över hela längderna, beror på att sondstängerna vid CAPWAP-analysen får en mer ojämn 
fördelning med sträckor utan eller med försumbar mantelbärförmåga. När man då inte jämför 
element mot element utan slår ut mantelbärförmågan över hela längden blir den 
genomsnittliga specifika mantel bärförmågan lägre i relation till pålens specifika 
mantel bärförmåga. 

I tabell 3 .3 nedan ges en sammanställning av procentuella tillväxten för pålar respektive 
sonder i de studerade objekten. Som regel är procentuella tillväxten högre för pålarna än för 
sonderna. Detta beror med stor sannolikhet på att sonden orsakar en mindre störning av jorden 
(se pålkommissionens rapport 91) vid sin neddrivning än pålen, med således mindre 
återhämtning, dvs mindre bärförmågetillväxt som följd. En annan bidragande orsak är 
förmodligen även svårigheterna att slå loss sonden från jorden och mobilisera hela 
bärförmågan i ett och samma slag, speciellt vid andra mättillfället. 
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Tabell 3.3 utvisande den tidsberoende tillväxten, sedan första efterslagningen, av totala 
bärförmågan och mantelbärförmåga vid efterslagning två och eventuellt tre. 

Sond/Påle Tillväxt mellan ESl och ES2/ES3 Tid efter Tid efter ES 1 
(%) drivning för ES2 och 

för ES 1 ES3 
Mantelbärf. Total bärf. 

Branäs 
Pl 12 46 22 3 7 

_11_ 64 41 3 18 
Sond i stöd 1 0 0 0,5 5 
Sond i stöd 4 0 0 0,5 5 

Orsa 
Pl 60 67 1 63 
P8 76 89 2 62 

Sond 1 35 35 0,5 36 
Sond2 25 25 1 5 

_H_Il 43 43 35 

Mell~ta 
Pl 93 86 1 128 
P2 130 128 1 128 

Sond 1 4 4 0,5 7 
_11_Il 24 24 55 

Sond 2 33 33 0,5 55 

P3 46 42 1 138 
P4 156 118 1 138 

Sond 3 43 43 0,5 6 _,,_ 71 71 -"- 55 
Sond4 21 21 0,5 55 

Öre-älv 
P39 66 57 1 Il 

Sond 45 45 1 4 
_u_ 92 92 -"- 19 

Pl5 27 7 3 35 
Sond 18 18 l 5 

Il Il41 41 20 

P7:l 179 79 3 214 
Sond 40 40 l 6 

Il Il54 54 21 

Igelsta 
P72 68 60 l 8 

Il 83 75 -"- 279 
P83 67 60 l 7 

Sond 1 20 20 0,5 9 
Il 40 40 -"- 47 

Sond2 33 33 0,5 8 
-"- 52 52 -"- 47 



37 

3.3 Jämförelse med H Erikssons arbete 

Avhandlingen tar upp två försöksobjekt, kv Bredden i Upplands Väsby och kv Ön i 
Jönköping. Förutom nedan beskrivna försök, behandlas en rad andra frågeställningar kring 
ämnet, såsom stötvågsmätningar på HfA-stänger, dvs med förstorad spets, samt att en 
koppling till förutsägelse av erforderligt pålningsarbete ha gjorts. 

3.3.1 Bredden 

I Bredden utgörs jorden av 12 m lera ovan 11 m sand varunder morän följer. Såväl pålar som 
sonder har längder i jord på 23-24 m d.v.s. spetsarna står i moränen. Grundvattenytan ligger 
en meter under markytan. Objektet omfattar 2 stycken HsA stänger och 6 stycken pålar, 
betong 235 · 235 mm. Sondstängema provbelastades direkt efter drivningen samt 3-4 dagar 
senare. Av pålarna provbelastades 2 stycken direkt efter drivning och samtliga en dag efter. 

Vid beräknandet av omvandlingsfaktorn används som kritiskt tryck, det tryck som råder på 
djupet 20 respektive 40 gånger påle/sond diameter ned i sanden. Leran inverkar istället som en 
överlast. När däremot mantelbärförmågan skall fördelas över hela pål-/sondytan medräknas 
mantelytan i leran. (De i denna rapport studerade objekten innehåller, med ett undantag, 
renodlade friktionsjordar, men det är delvis för att jämföra med H Eriksson som en teoretisk 
omvandlingsfaktor även beräknas utifrån det djup där påle respektive sond börja bära, se 
tabell 3.2). 

Enligt resonemanget ovan beräknas den teoretiska omvandlingsfaktorn till 1,5 medan 
uppmätt omvandlingsfaktor, som kvot mellan genomsnittliga specifika bärförmågor, erhålles 
till 1,0 direkt efter drivning och 1,6 vid efterslagning. I sistnämnda fallet således god 
överensstämmelse mellan beräknad och uppmätt omvandlingsfaktor. Utvärderas 
omvandlingsfaktorn enligt minsta kvadraten-metoden, enligt kap. 3 .2 ovan, erhålls 
omvandlingsfaktorn 0,86 direkt efter slagning samt 2.38 vid efterslagningen. Liksom i våra 
försök erhålls således ett högre värde på omvandlingsfaktorn vid den senare 
provbelastningen, tidsmässigt sett motsvarar denna dock första efterslagningen hos oss. 

3.3.2 Kv Ön 

I objektet kv Ön är längd i jord för pålar och sondstång 16-17 m, helt och hållet i sand. 
Grundvattenytan ligger 2 m under markytan. 

Provbelastning utfördes på en sondstång och tre pålar, betong såväl 235 som 270 mm i 
sidomått. Sonden provbelastades direkt efter drivningen och 17 timmar efteråt. En påle 
provbelastades direkt efter drivning och sedan 4 månader efter, en annan endast efter 4 
månader och den sista endast 1 vecka efter drivning. 

Omvandlingsfaktorn enligt ekvation 3.1 erhålles till 3,7. Bestämd som kvoten mellan 
genomsnittlig mantelbärförmåga erhålls den, efter drivning, till 5,4 (en påle). För bestämning 
av omvandlingsfaktom vid efterslagning hänvisas man till att jämföra sonden mätt 17 timmar 
efter drivning och den påle som provbelastades 1 vecka efter drivning. Omvandlingsfaktom 
erhålls då till 8, 1, dvs högre än direkt efter drivning, vilket stämmer med tidigare resultat. 
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Dock är tidsskillnaden mellan de bägge provbelastningarna relativt sett mycket stor och även 
om en förhållandevis stor tillväxtökning sker första dygnet (se pålkomrnissionens rapport 91) 
så spelar otvivelaktligen detta in på resultatet. 
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Bilaga 1:2 1(1) 

Orsa pci 1 e 1 Orsa pcile 8 

kPa kPa kPa kPa 

0 50 100 150 0 50 100 150 0 50 100 150 0 50 100 150~,0 0 0 0 SJW
2 2 2 2 
4 4 4 4 
6 6 6 6 
8 8 8 8 

10 10 10 10 Sand
12 12 12 12 
14 14 14 14 
16 16 16 16 
18 18 18 18 
20 20 20 20 
22 22 22 22 
24 24 24 24 Sandig Silt 
25J 26 26 26 

m m 28 28 
m m 

2 dygn 64 dygn efter slagning 
1190 + 10 = 1200 kN 1900 + 100 =2000 kN 1 dygn 64 dygn efter slagning 

940 + 10 =950 kN 1650 + 150 = 1800 kN 

Orsa, Mantelfriktionen fördelning för påle P 1 och P8 

~Orsa hejar--sond Orsa hejarsond 2.l 

kPa kPa kPa kPa kPa 

0 50 100 150 0 50 100 150 0 50 100 150 0 50 100 150 0 50 100 150 
0 0 0![~~~~~" lf 2 2 2 
4 4 4

6- 6 6 6
8 81"-"1· , 8 8 8 

101-----'i 10 10 1010R 
Sand12 12 12 

14 14 14
16 16 16 16llr !!r18 18 18 18 18
20 20 20 20 20
22 22 22 22 22
24 Sandig Silt24 24 24J 24J26j 25J 26 26J 25J 

m m m m m 

15 timmar 36 dygn efter slagning 18 timmar 5 dygn 35 dygn efter slagning
48+0=48kN 65+0=65kN 40 + 0 = 40 kN 50 + 0 = 50 kN 57 + 0 = 57 kN 

Orsa, Mantelfriktionens fördelning för hejarsond 1 och 2. 
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