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Ritning nr 1
Ritning nr 2

SAMMANFATTNING
I denna rapport redovisas dimensionering och SGI:s uppföljning av en ca 9 m hög vägbank
grundlagd på cementförstärkta stenpelare med armering över pelarna. Med mätningar av rörelser
som underlag beskrivs armeringens funktion och bankens uppträdande.
Resultaten från mätningar visar att bankens funktion tillsammans med de cementförstärkta
stenpelarna och armeringen över pelartopparna har fungerat enligt dimensioneringen men med
mindre horisontella och vertikala deformationer.
Orsaken till den mindre sättningen mellan pelarna och därmed mindre nedböjningen av armeringen
beror på att den naturliga jorden efter förbelastning gett ett bra stöd till fyllningen mellan pelarna.
Den mindre horisontella deformationen beror sannolikt på att pelarna i samverkan med den naturliga
jorden tagit upp större horisontalkraft än vad som förutsattes vid dimensioneringen.
Uppföljningsresultatet kan i övrigt sammanfattas med:
• De tillverkade cementförstärkta stenpelarna har en hög hållfasthet >20 MPa eller mer än två
gånger den dimensionerande.
• Pelarnas diameter blev i genomsnitt 0,75 m mot 0,50 m vid dimensioneringen.
• De vertikala deformationerna mellan pelarna under bankens mittdel har som mest uppmätts till
ca 60 mm.
• Den horisontella deformationen utanför släntfot är ca 15 mm.
• Armeringens nedböjning mellan pelarna har från sättningsmätningarna beräknats till ca 45 mm
vilket motsvarar en töjning i armeringen med 0,3 %. Utan stöd från den naturliga jorden skulle
den ha varit 190 mm eller 5 % töjning i armeringen.
• Mätningarna av sättningar indikerar att packningen av moränen under pelarfoten, i samband med
tillverkning av pelarna, gett en markant förbättring av lagrets deformationsegenskaper.
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1

BAKGRUND

En ny anslutningsväg från väg 249 till pappersbruket har byggts för att avlasta de tunga
transporterna genom Frövi samhälle. Den nya anslutningsvägen är ca 2,8 km lång och korsar
järnvägsspåret Grängesberg – Frövi. Över spåret har en bro byggts med anslutande
sprängstensbank. Mot pappersbruket går banken över en sänka med lös och sättningsbenägen
jord. Bankhöjden över sänkan varierar mellan 8 m och 9,5 m. I förfrågningsunderlaget föreslogs
att banken skulle grundläggas på en jordförstärkning med KC-pelare. LCM lämnade ett
sidoförslag till Peab där KC-pelarna ersattes med cementförstärkta stenpelare. Sidoförslaget
godtogs av Vägverket Region Mälardalen.
Projektet erhölls av Peab i januari 2005 och installationen av de cementförstärkta stenpelarna
startade i början av april samma år och pågick under tre veckor.
Uppfyllning av sprängstensbanken i 1 m tjocka lager påbörjades vecka 0536. Uppfyllning har
sedan pågått kontinuerligt till dess att hela banken, exklusive överbyggnaden, blev klar under
vecka 0538, med undantag för fyllningen mot bron. Fyllningen mot bron utfördes under vecka
0617 medan överbyggnaden lades ut under vecka 0620. Trafiken släpptes på under vecka 0627.
Denna rapport redovisar dimensionering av grundläggningsmetoden samt uppföljning av
rörelser under bankens uppbyggnad under hösten 2005, under bankens färdigställande
försommaren 2006 samt under 5 veckor med trafik på den färdiga vägen.
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2

STENPELARMETODEN

Vibroteknik är ett mångsidigt system för att förbättra lös jord. Keller Grundbau GmbH
utvecklade djupvibratorn med ett patent 1934. I dag är vibrotekniken en av de vanligaste
förstärkningsmetoderna i bl.a. Tyskland, Frankrike och Storbritannien. Vibroteknik delas
vanligen upp i tre huvudgrupper och användningsområden:
• Djuppackning lämplig i friktionsjord med högst 10 % finjord.
• Stenpelarmetoden lämplig i jordar från sand till lera med skjuvhållfasthet > 15 kPa.
• Pål-liknande element (tillverkas i olika varianter bl.a. cementförstärkta stenpelare) vilka kan
bära stora laster i jordar med låg hållfasthet.
Stenpelarmetoden är en jordförstärkningsmetod och beaktar samverkan mellan pelare och
kringliggande jord. Metoden innebär att man installerar en pelare bestående av friktionsmaterial
med fraktion 0 – 35 mm kornstorlek. Materialet i pelarna kan vara både natur- eller
krossmaterial. Installation görs genom att vibromaskinen driver ned slussvibratorn med hjälp av
vibrering och vajerspel till fastare
jordlager. Genom vibrering underlättas
nedträngningen och i friktionsjord sker
även en packning av den omkringliggande
naturliga jorden. Slussvibratorn arbetar
sedan i två steg: utmatning av material
och packning. Slussvibratorn tränger
undan den naturliga jorden och materialet
matas ut i botten på vibratorn. Därefter
pressas vibratorn ned i materialet som
pressas ut mot den omgivande naturliga
jorden. Vanligt rörelsemönster är att
slussvibratorn lyfts ca 0,6 m och pressas
ned ca 0,4 m. Nedpressningsdjupet beror
av hur mycket material som tränger undan
den naturliga jorden. I lösa jordar är
pelardiametern större på grund av ökad
sidoutpressning av materialet. Diametern
varierar vanligtvis mellan 0,5 och 0,8 m.
Större diameter kan förekomma i mycket
lösa jordar.
Figur 1. Maskin för installation av stenpelare.
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Figur 2.

Schematisk bild över installationsförfarandet.

I detta projekt har varianten cementförstärkta stenpelare använts som innebär att cement och
vatten blandas med krossmaterial 0 – 35 mm. Cementen binder materialet och skapar ett
material med hög bärförmåga. Dimensionerande last för pelarna i detta projekt är 1000 kN.
Installationsförfarandet för cementförstärkta stenpelare är enligt följande:
1. Ansättning – Slussvibratorn riktas in över ansättningspunkten. Hjullastare transporterar
det cementblandade krossmaterialet mellan blandarstation och vibromaskinens
materialbehållare.
2. Påfyllning – Behållaren lyfts upp i masten och tömmer det cementblandade
krossmaterialet genom en sluss ned i materialröret.
3. Neddrivning – Slussvibratorn vibreras ned till erforderligt djup. Neddrivningen avbryts
när neddrivningsmotståndet uppnått tillfredställande motstånd.
4. Komprimering/ packning – Efter att erforderligt neddrivningsdjup uppnåtts lyfts
slussvibratorn upp ca 0,6 m och materialet tränger ut i hålrummet med hjälp av
tryckluft. Därefter pressas slussvibratorn tillbaka i materialet och packar det till att
erforderlig packning uppnåtts, vilket mäts och registreras av maskinföraren.
5. Färdigställande – Proceduren med utmatning av material och packning fortgår tills att
en pelare skapats upp till markytan.
6. Blandning – Krossmaterial 4 – 35 mm, cement och vatten blandas enligt recept
parallellt med pelarinstallation.
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GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN

Den nya anslutningsvägen från Frövifors pappersbruk till väg 249 korsar Kolmossen i direkt
anslutning till passagen över järnvägen Grängesberg – Frövi. Inom området utgörs den naturliga
jorden överst av ca 1 m högförmultnad torv, på ett ca 0,3 m tjockt lager av sand som vilar på ett
1 – 2,5 m tjockt lager av siltig lera, på ett ca 4,5 m tjockt lager av silt som vilar på fast lagrad
morän. Leran är normalkonsoliderad med en odränerad skjuvhållfastheten av ca 10 kPa.
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DIMENSIONERING

Dimensioneringen har huvudsakligen utförts efter erfarenheter och beräkningsprinciper från
Tyskland:
•
Vermörtelte – Stopfsäulen (VSS) und Färtigmörtel – Stopfssäulen (FSS) und Beton –
stopfsäulen (BSS). Allgemeine bauaufsichtlich Zulassung 15-02D*.
•
User Guide – Theoretical Background för datorprogrammet GRETA.
Komplettering och anpassning till Svenska normer och handledningar har dessutom skett från:
•
ATB Väg 2003.
•
SGF Rapport 2:2004 Armerad jord och fyllning.
•
Bankpålning – Allmän teknisk beskrivning VV Publ. 1994:68.
•
Plattgrundläggning.
•
Pålgrundläggning.
* Kellers standard och vägledning för dimensionering av cementförstärkta stenpelare vilken är godkänd av Tyska
Bygginstitutet. Godkännandet innebär att beräkningssättet är accepterat och följer Tysklands DIN-standard i alla
avseenden.

Dimensioneringen är utförd för säkerhetsklass 2 (SK2) och geoteknisk klass 3 (GK3).
Oberoende granskning har utförts av SGI och Vägverket. Dimensioneringen har utförts både
som handberäkningar och datorberäkningar.
Dimensionering har utförts för:
1. Pelarnas bärförmåga
avseende knäckning
brott i pelare (konstruktiv bärförmåga)
spetsbärförmåga (geoteknisk bärförmåga)
2. Deformationer i konstruktionen
sättningar
sidomotstånd (samverkan mellan pelare och jord)
3. Erforderlig jordarmering under vägkrön och under slänter.
4.1

Dimensionerande egenskaper

4.1.1 Naturlig jord
Med den geotekniska utredning som underlag har nedanstående karaktäristiska egenskaper
använts vid dimensioneringen:
0–1m

Högförmultnad torv
γ = 11 kN/m3; γ′ = 1 kN/m3; wN = 400 %;
τfu = 7 kPa; c′ = 0 kPa; φ′ = 26°;
M = 0,2 MPa;
Efter förbelastning med 0,5 m tjock arbetsbädd
τfu = 10 kPa; c′ = 0 kPa; φ′ = 26°;
M = 1,0 MPa

1 – 3,5 m

Lera med inslag av silt
γ = 15 kN/m3; γ′ = 5 kN/m3; wN = 70 %;
cuk = 8 - 14 kPa; c′ = 1 kPa; φ′ = 26°
ML = 0,5 MPa; M0 = 1,5 MPa
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3,5 – 8 m

Siltig sand
γ = 18 kN/m3; γ′ = 8 kN/m3;
c′ = 2 kPa; φ′ = 28°;
Ek = 8 MPa;

8 – 8,5 m

Morän
γ = 20 kN/m3; γ′ = 11 kN/m3;
c′ = 0 kPa; φ′ = 38°;
Ek = 30 MPa;
Packad morän under pelarfot
c′ = 0 kPa; φ′ = 42°;
Ek = 30 MPa

4.1.2 Bankfyllning
Vägbank bestående av packad sprängstensfyllning
γ = 18 kN/m3; γ′ = 11 kN/m3;
c′ = 0 kPa; φ′ = 45°;
Ek = 50 MPa;
Lastfördelande lager med geotextil
γ = 19 kN/m3; γ′ = 11 kN/m3;
c′ = 0 kPa; φ′ = 38°;
4.1.3 Dimensionerande last
Dimensionerande last från banken inklusive trafiklast var:
Bankhöjd H = 8 - 9,5 m
Trafiklast q = 20 kPa
Brukslast qbruk = 184 kPa
Brottlast qbrott = 200 kPa
4.1.4 Cementförstärkta stenpelare
Förutsatta egenskaper för stenpelarna var:
Packad bergkross
γ = 19 kN/m3; γ′ = 11 kN/m3;
c′ = 0 kPa; φ′ = 40°;
Ek = 100 MPa;
Cementförstärkta cementpelare
γ = 19 kN/m3; γ′ = 11 kN/m3;
c′ = 0 kPa; φ′ = 40°;
Ek = 26 000 MPa;
σtill =5 MPa
Packad makadam i pelarfot
γ = 19 kN/m3; γ′ = 11 kN/m3;
c′ = 0 kPa; φ′ = 45°;
Ek = 120 MPa;
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4.2

Hållfasthetsegenskaper hos de cementförstärkta stenpelare

En cementförstärkt stenpelares karaktäristiska hållfasthetsegenskaper finns standardiserade i
Tyska DIN-normer och beror av krossmaterialet i pelare samt mängden cement och vatten per
m3 krossmaterial. Materialet i pelarna var bergkross 4 – 35 mm. I pelarfot användes bergkross
16 – 32 mm. Hållfasthetsegenskaperna i pelarna bedömdes utifrån rapport ”Allgemeine
bauaufsichtlich Zulassung” där recept 11 valdes vilket innebär 270 kg cement och 140 kg vatten
per m3 krossmaterial (motsvarande en K10 betong). Karaktäristisk trryckhållfasthet
σpel,k = 10,5 MN/m2 för recept enligt ovan nämnda rapport. Dimensionerande tryckhållfasthet
var σpel,d = 5 MN/m2, dvs. γpel = 2,1.
4.3

Pelarnas bärförmåga

Cementförstärkta stenpelare har en hög bärförmåga där lasten från överliggande bank förs ner
till pelarfoten och verkar som en spetsbärande konstruktion. En speciell pelarfot skapas genom
att underliggande friktionsmaterial packas innan installationen av pelare påbörjas. Den packade
moränen verkar som en packad fyllning på vilken den styva cementförstärkta stenpelaren
installeras. I pelartoppen, översta 0,5 - 1 m, där torvlagret fanns, skapades en s.k. svamp med
större diameter. En arbetsbädd 0,5 m tjock av krossmaterial 0 – 90 mm lades ut 1 månad före
installationen påbörjades för att förbelasta det ca 1m tjocka torvlagret, som var den mest kritiska
och kompressibla delen i konstruktionen.
Dimensionerande last på enskild pelare bestäms utifrån pelarfotens bärighet i underliggande
friktionsjord samt av minsta erforderliga pelardiameter, s.k. kärndiameter. Dimensionerande last
på enskild pelare är ca 1000 kN, vilket motsvarar ett centrumavstånd mellan pelarna på 2,25 –
2,4 m beroende på aktuell bankhöjd (9,5 – 8,2 m).
Enskild pelares vertikala bärförmåga kontrollerades med avseende på spetsbärförmåga och brott
i pelare. Beräkning av spetsbärförmågan utfördes med allmänna bärighetsekvationen för
kortaste pelarna, vilka var ca 2,7 m långa. Dimensionerande bärförmåga för dessa korta pelare
är 1265 kN. Med begränsningen av Qbrott till 1000 kN blir erforderliga kärndiameter 0,50 m,
vilken beräknas enligt följande:

⎛ 1000 × 4 ⎞
d kärna = ⎜
⎟ = 0,50m
⎝ 5000 × π ⎠
Den successiva uppföljningen av materialåtgång (780 m3 för 1742 m pelare) under
installationen motsvarar en pelardiametern på i genomsnitt ca 0,75 m med uppställda
packningskriterier för materialet. En pelare med en kärndiameter på 0,6 m har en
dimensionerande last på ca 1400 kN.
4.4

Sättningar

Pelarna kan betraktas som styva varvid huvuddelen av sättningarna uppkomma under pelarfot.
Eftersom den naturliga moränen packas innan pelarna installeras har E-modulen i moränen
antagits till 30 MPa. Beräknad deformation under pelarfot blir ca 30 mm för en last på pelarna
motsvarande 1000 kN och en diameter på pelarfoten på 0,7 m. I pelarna kommer endast
elastiska deformationer att uppkomma, vilka är förhållandevis små <1 mm.
4.5

Sidomotstånd pelare/jord

Då pelarna endast kan installeras vertikalt uppkommer horisontalkrafter på pelarna från banken.
Pelarnas förmåga att ta horisontalkrafter beror av pelarnas momentkapacitet, jordens bäddmodul
och vertikal last på den enskilda pelaren. Enskilda pelares dimensionerande horisontalbärförmåga under bankslänt analyserades med datorberäkningar. Beräkning av största tillåtna
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horisontalkraft på en enskild pelare gjordes utifrån enskild pelares böjmoment vid en viss
axellast. Från dessa beräkningar kunde dimensionerande horisontalkraft på varje enskild pelare
bestämmas. Denna horisontalkraft framgår av Figur 3 beroende av pelarens placering under
slänten.
Resultatet visar att beroende av pelarens vertikallast kan en horisontell kraft på mellan 22 och
47 kN/pelare överföras till jorden. Bernt Jakobson föreslog, när han skrev det första utkastet till
Vägverkets bankpålningshandbok, att man kan utnyttja en tillåten horisontalkraft, P, mellan påle
och jord enligt:
P = 20 × τfu × d2
Denna ekvation ger en horisontalkraft på 50 kN/pelare vilket motsvarar ungefär värdet som
datorberäkningarna gav för pelare med den största vertikala lasten.

Avstånd från släntkrön, m
0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

Horisontella krafter, kN/m

0,0

50,0

100,0
Dimensionerande
aktivt jordtryck
Sidomotstånd
pelare/jord

150,0

200,0

Figur 3.

Dimensionerande aktivt jordtryck samt summerat sidomotstånd pelare/jord som
funktion av avstånd från släntkrönet.

Det aktiva jordtrycket från vägbanken under slänten minskar med avståndet från släntkrönet. I
Figur 3 har det dimensionerande aktiva jordtrycket beräknats som funktion av avståndet från
släntkrönet för den 8,5 m höga banken av sprängsten. Av figuren framgår att det dimensionerande jordtrycket är drygt 180 kN/m vid släntkrönet. I Figur 3 har även det summerade
beräknade sidomotståndet mellan pelare och jord inlagts. Det är således skillnaden mellan dessa
två kurvor som jordarmeringen skall kunna ta hand om.
4.6

Jordarmering över pelarna

4.6.1 Allmänt
Avsikten med jordarmeringen över pelarna är att den skall ta upp lasten från jordkilen mellan
pelarna samt att ta upp huvuddelen av den horisontella kraften i slänterna, se avsnitt 4.5.
Dimensioneringen har i princip utförts enligt SGF Rapport 2:2004, Armerad jord och fyllning,
Nordisk Vägledning. Denna förutsätter att jordkilen som belastar armeringen mellan pelarna har
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en toppvinkel motsvarande 30° och att den naturliga jorden mellan pelarna inte ger något stöd.
Vid projekteringen användes c/c-avståndet 2,4 m mellan pelarna och en ekvivalent plattbredd på
1,0 m (motsvarar en pelartopp med diametern 1,13 m), att armeringen ligger direkt på
pelartoppen samt att armeringens töjning är 6 %.
4.6.2 I vägens längdled
I Figur 4 visas resultaten av SGI:s beräkningar av erforderlig dragkraft i armeringen som
funktion av töjningen i armeringen. Kurvorna representerar c/c-avstånden 2,2, 2,4 respektive
2,6 m. Dessutom har dragkraften för den valda armeringen i vägens längdled, Stabilenka 150/45
kN/m, redovisats. Redovisningssättet ger en bra bild över hur den valda armeringen fungerar
tillsammans med det dimensionerande fria avståndet mellan pelarna. Av Figur 4 framgår att
relativt stora skillnader i erforderlig dragkraft erhålls om c/c-avståndet ökas eller minskas
motsvarande en uppskattad tolerans vid pelarinstallationen. Detta påverkar också armeringens
töjning.
Töjning, %
0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

Kraft i armering, kN/m

0,0

50,0

Erforderlig dragkraft, c=2,4 m
Erforderlig dragkraft, c=2,6 m

100,0

Erforderlig dragkraft, c=2,2 m
Kraft i armeringen efter 1 vecka, korrigerad för skada vid installationen
Kraft i armeringen efter 120 år, korrigerad för skada vid installationen
Kraft i armeringen efter 120 år, korrigerad för biologisk och kemisk
nedbrytning

150,0

Figur 4.

Erforderlig dragkraft i armering från jordkilen mellan pelarna för c/c-avstånden
2,2, 2,4 och 2,6 m som funktion av armeringens töjning samt dragkraft i
armeringen efter 1 vecka och 120 år.

En töjning i armeringen på 4 % innebär att armeringen mitt emellan pelarna böjer ner ca
170 mm vid centrumavståndet 2,4 m och för 6 % töjning blir nedböjningen ca 210 mm.
Vid utläggning av vägbanken kommer belastningen från jordkilen mellan pelarna successivt att
öka till dess att fyllningstjockleken blir ca 2,6 m över pelarna. Vid högre fyllning förblir lasten
från jordkilen konstant. Av Figur 4 framgår att direkt när 2,6 m fyllning lagts ut blir dragkraften
i armeringen ca 56 kN/m medan töjningen i armeringen blir ca 4,7 %. På grund av krypningen i
armeringen minskar dragkraften med tiden med upp till 4 kN/m.
Det är rimligt att förutsätta varierande avstånd mellan pelare, men ett ökat avstånd i förhållande
till det projekterade bör rimligen innebära att ett mindre pelaravstånd uppstår i närheten.
4.6.3 I vägens tvärled
I Figur 5 har den valda armeringens dragkraft mot töjningen vid en veckas och 120 års belastning korrigerad med hänsyn till skada vid installationen lagts in.
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Vid utläggning av vägbanken kommer belastningen från jordkilen mellan pelarna successivt att
öka till dess att fyllningstjockleken blir 2,6 m över pelarna. Vid högre fyllning förblir lasten från
jordkilen konstant. Av Figur 5 framgår att direkt när 2,6 m fyllning lagts ut blir dragkraften i
armeringen ca 70 kN/m medan töjningen i armeringen blir ca 2,8 %. På grund av krypningen i
armeringen minskar dragkraften med tiden med upp till 6 kN/m.
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50,0
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Dragkraft i armeringen efter 1 vecka korrigerat
m.a.p. skada under installationen

100,0

Erforderlig dragkraft från jordkil mellan pelarna

150,0

200,0

Figur 5.

Erforderlig dragkraft i armeringen samt dragkraft i armeringen efter 1 vecka resp.
120 år samt den senare korrigerad med avseende på skada vid installationen och
biologisk och kemisk nedbrytning.

Vid den fortsatta utfyllnaden av banken i slänten kommer sidomotståndet mellan pelarna och
jorden att mobiliseras successivt med att fyllningshöjden ökar. När banken fyllts till sin slutliga
höjd är kraften i armeringen i vertikalsnittet genom släntkrönet ca 155 kN/m vid ca 5,5 %
töjning inklusive tillskott från trafiken. Med tiden kommer töjningen i armeringen att öka till ca
6,5 % samtidigt som dragkraften minskar något.
Ovanstående sätt att jämföra den beräknade töjningen hos armeringen med armeringens krafttöjningsförhållanden där hänsyn till krypning tas, skiljer sig från betraktelsesättet i den Nordiska
vägledningen, SGF Rapport 2:2004. Enligt vår mening är detta det bästa sättet att få en känsla
för armeringens funktion. Det skall dock framhållas att vissa problem finns hur
partialsäkerhetsfaktorerna skall hanteras. Ett annat frågetecken är i vilken grad den naturliga
jorden mellan pelarna ger ett ”stöd” för jordkilen ovan armeringen.
4.6.4 Tredimensionell effekt
I SGF:s rapport 2:2004 skall den tredimensionella inverkan uppskattas genom att den
tvådimensionella hotisontella kraften från jordkilen korrigeras. Korrektionsfaktorns storlek i
förhållande till ”platttäckningsgraden” framgår av Figur 6.

14

Tredimensionell korrigering
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Figur 6.

Korrektionsfaktor för omräkning av tvådimensionell kraft till tredimensionell i
förhållande till plattäckningsgraden.

Med förutsättning att pelarna står med 2,4 m avstånd och att pelarna har en ekvivalent platta på
1,0 m blir korrektionsfaktorn 1,7.
I detta fall är armeringens styvhet i vägens tvärled ca 2,3 gånger den i vägens längdled. Under
vägkrönet är det därvid troligt att armeringen i vägens tvärled drar åt sig stora delar av den
tredimensionella lasten i vägens längdled. Med antagandet att armeringen i vägens längdled
bara tar hand om den tvådimensionella lasten, blir erforderlig dragkraft i armeringen för c/cavståndet 2,4 m ca 36 kN/m på lång sikt. Denna kraft i armeringen motsvarar en töjning på ca
4 % vilket ger en nedböjning på ca 170 mm.
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5

KONTROLL OCH UPPFÖLJNING

5.1

Uppfyllning av vägbanken

Vägbanken har i hela sin höjd utlagts i lager om ca 1 m som packats med en traktordragen
vibrerande envalsvält med statiska linjelasten 30 kN/m (6 ton). Uppfyllningen har utförts i tre
etapper. Etapp 1 startade vecka 0536 och pågick till och med vecka 0538. Under denna period
fylldes banken upp med sprängsten till terrassen utom fyllningen mot bron. Etapp 2 innebar att
fyllningen mot bron utfördes under vecka 0617. Den sista etappen omfattade att överbyggnaden
lades ut och att beläggningen utfördes. Detta sista fyllningsarbete utfördes under vecka 0620.
I Figur 7 visas fyllningshöjdens variation mot tiden i den sektion där de horisontella slangarna
ligger, ungefär 2/476.
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Figur 7.
5.2

Bankhöjdens variation mot tiden i sektion 2/476

Produktionskontroll (pelare etc.)

LCM/Keller använder sig av en objektspecifik kvalitetsplan med tillhörande kontrollprogram
enligt behörighet ”Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung”. Dokumentet innehåller
metodbeskrivning, produktionsförfarande, krav på utrustning etc. och är upprättat av Keller
Grundbau GmbH och därefter godkänd av Tyska Bygginstitutet. Keller har därigenom en
allmän behörighet i Tyskland att utföra projekt med i detta fall cementförstärkta stenpelare.
Innan det egentliga installationsarbetet påbörjades installerades provpelare där maskinen ställs
in och designen kan verifieras. Dessutom får maskinisten möjlighet att lära känna de geotekniska förhållande med de olika jordlagren. Ett viktigt moment var att skapa rätt kornfördelning i
grusmaterialet för att därefter skapa optimal betongblandning (K10). Den slutliga blandningen
ett s.k. cementblandat grus måste med lätthet transporteras till utmatningsstället i vibrators spets
utan att sten kilar fast eller blandningen klibbar fast. På grund av jordens låga hållfastheten
valdes recept 11 på betongblandning vilket innebär riktvärde βR = 10,5 MPa, vct = 0,52.
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Vid installationen av pelarna registrerades tid(sek), djup(m) och aktiveringsströmstyrka (A) på
djupvibratorn. Av utmatningsdiagrammet framgår även grafiskt installationen i steg och
tidpunkt/djup för påfyllning av material. Utöver utmatningsdiagram sammanställs dagrapporter
med id-nr, materialförbrukning och därigenom uppnådd diameter. För projektet har används 780
m3 betong till 1742 m installerade cementförstärkta stenpelare. Detta motsvarar en
medeldiameter på 0,75 m.
5.3

Funktionskontroll (vertikala och horisontella rörelser)

Arbetsytan avvägdes före och efter jordförstärkning. Under pågående installation utfördes
mätningar 3 ggr/dag då arbetet bedrevs närmare än 15 m från närmaste järnvägsräls. Därefter
gjordes mätningar 2 ggr/vecka. Installationen utfördes från järnvägsbank för att undvika rörelser
i jordvolymen mot banvall. Mätningarna på järnvägsrälsen visade att inga vertikala eller
horisontella rörelser kunde uppmätas under installationen av pelarna. Detta kan förklaras med
att järnvägsbanken är grundlagd på morän. Däremot höjdes arbetsytan 0,1 – 0,2 m under
installationen.
5.4

Provning av betongkuber

Provtryckning av betongkuber är en standardiserad metod för att bestämma pelarens
tryckhållfasthet på plats. Som minsta antal tas tre stycken betongkuber för var 100:e pelare eller
var 700:e meter. Enaxliga tryckförsök gjordes på 11st kuber efter 28 dygn och gav ett
medelvärde på tryckhållfastheten av 22,9 MPa (20 – 29 MPa) och standardavvikelsen 2,98 MPa.
För projektet användes Byggcement Std, CEM II/A 42,5 R, vilket skiljer från den Tyska
standarden där cement CEM III/A 32,5N föreskrivs. Av kostnadsskäl valdes en standardprodukt
i Sverige, vilket även gav en högre kvalitet. Den mer snabbhärdande CEM II gav dock en del
problem genom att cementen härdade på utrustningen innan rengöringen efter skiftet hade
påbörjats.
5.5

Provning av borrkärnor

Utöver provtryckning av betongkuber utfördes tryckförsök på upptagna kärnprover. Kärnorna,
som togs i provpelarna utanför vägområdet, hade en diameter på 100 mm. Med viss begränsning
av utrustningen togs totalt 6 stycken kärnprover på djup 0,0 till 0,3 m respektive 0,3 till 0,6 m.
Samtliga prover är tagna under grundvattenytan. Efter en ålder av 96 dygn utfördes
provtryckning. Kärnorna uppnådde en tryckhållfasthet av 24,5 MPa (18,3 – 26,7 MPa).
I ett av kärnproverna kunde konstateras att det fanns en körtel av lera. Detta berodde troligen på
att maskinföraren inte hunnit lära känna jordförhållanden då provpelarna installerades. Vid
installation av provpelarna testades samtidigt maskinens funktion, dvs. vilka inställningar och
justeringar som var nödvändiga för att den skulle fungera i aktuella jordförhållande.
5.6

Mätning av rörelser

Rörelser under och vid sidan om banken har mätts i samband med att banken fyllts upp.
Mätningar har utförts vid ca 1 m bankfyllning, 2 m fyllning, 3 m fyllning, 5 m fyllning, 8 m
fyllning samt vid färdig vägbank, se ritning nr 2. Dessutom har en mätning utförts efter ca fem
veckors trafik på banken.
De horisontella rörelserna mättes i fyra inklinometerrör som är placerade i ungefär sektion
2/460 höger 18 m och höger 23 m samt i ungefär sektion 2/484 vänster 19 m och vänster 24 m.
Dessutom mättes de horisontella rörelserna i 7 markpeglar placerade i eller strax utanför
teoretisk släntfot.
Sättningarna har mätts i två horisontella slangar i ungefär sektion 2/460. Den ena slangen ligger
placerad mellan pelarna medan den andra ligger över pelarna (inom bankens kröndel).
Mätpunkternas och slangarnas placering framgår av ritning nr 1.
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Uppföljning av peglar och de horisontella slangarna kommer att vara möjlig under en längre tid.
Detsamma gäller provpelarna som är satta utanför banken för att kunna undersökas vid flera
tillfällen senare.
5.7

Horisontella rörelser

Mätningarna i inklinometerrören visar på en för varje laststeg ökande rörelse i jorden närmast
banken. Den mätta rörelsen i jorden från banken är totalt 32 mm vid 8,5 m bankfyllning i rör
nr 2, se ritning nr 1. Den mätta rörelsen sker huvudsakligen utåt från banken och framåt i
längdmätningen.
Tabell 1.

Horisontell rörelse(i mm) i markytan i respektive inklinometerrör.
Rör nr
Vinkelrätt vägen
Längs vägen
2
32
4
3
10
7
4
6
3

De mätta rörelserna mot vägbanken i rör nr 1, drygt 6 mm, har påverkats av en transportväg som
lagts ut söder om röret under första veckan i september 2005 innan fyllningsarbetet för
vägbanken startades. Under uppfyllningen av vägbanken har röret rört sig ca 1,5 mm från
vägen.
Mätningarna i markpeglarna, som görs genom inmätning av pegeltoppen, med totalstation visar
på ett snarlikt rörelsemönster. Den mätta rörelsen i jorden från banken är totalt 30 mm vid 8,5 m
bankfyllning i pegel V03, se ritning nr 1 och 30 mm i pegel H02. Den mätta rörelsen sker
huvudsakligen utåt.
5.8

Vertikala rörelser

De mätta rörelserna i de horisontella slangarna visar på små sättningar. Den största
uppmätta sättningen är för båda slangarna hittills ca 60 mm mitt under banken.
Som tidigare angetts skall armeringens nedböjning mellan pelarna teoretiskt vara 170 till
190 mm. Detta förutsätter att den naturliga jorden inte ger något stöd för jordkilen mellan
pelarna (i princip luft under armeringen mellan pelarna).
I Figur 8 redovisas den uppmätta sättningen mellan pelarna mitt under bankens krön mot
bankhöjd. I Figur 8 har även beräknade egensättningar i pelarna liksom beräknade sättningar i
moränen under pelarfot redovisats.
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Figur 8.

Uppmätta sättningar mellan pelarna och beräknade egensättningar i pelarna
respektive beräknade sättningar i moränen under pelarfot i förhållande till
bankhöjd.

I Figur 9 visas de uppmätta sättningarna mellan pelarna under bankens krön och i en punkt 2 m
ut i slänten räknat från vertikalen genom släntkrönet. Av figur 9 framgår att sättningshastigheten
är nästan fyra gånger så stor under krönet som under slänten.
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Figur 9.

Uppmätta sättningar mellan pelarna under bankkrönet (pkt 23) och under slänten
(pkt 10) mot tiden.
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5.8.1 Pelarnas sättning i moränen
Vid projekteringen beräknades att pelarna skulle sätta sig ca 30 mm i moränen under pelarfoten
vid full last. Detta innebär att armeringens nedböjning är skillnaden mellan den mätta sättningen
och beräknad pelarsättning.
Används förutsättningarna från projekteringen erhålls en hävning av armeringen under slänten
på ca 12 mm när banken i huvudsak är uppfylld (efter 23 dagar). För att undvika hävning kan
pelarna bara sätta sig ca 10 mm i moränen när 8,5 m bank har lagts ut. För att erhålla denna
sättning bör moränlagret ha E-modulen 80 MPa vid en tjocklek av 0,5 m. Dessa förutsättningar
har använts vid beräkning av pelarnas sättning i moränen i Figur 8 liksom vid beräkning av
armeringens nedböjning nedan.
5.8.2 Sättningar under vägens krön
I Figur 10 visas de uppmätta sättningarna mellan pelarna mitt under banken som funktion av
tiden. I figur 9 redovisas även armeringens nedböjning samt den teoretiska nedböjningen av
armeringen till följd av krypning i armeringen under konstant last.
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Figur 10.

Teoretisk nedböjning på grund av
krypning i armeringen

Uppmätta sättningar mellan pelarna, beräknad nedböjning av armeringen samt
armeringens nedböjning till följd av krypning mot tiden. Punkt 23 är lokaliserad
under vägens krön.

Som framgår av Figur 10 är nedböjningen hos armeringen totalt ca 45 mm motsvarande en
töjning i armeringen på ca 0,22 %. Armeringens nedböjning efter det att huvuddelen av banken
utlagts är ca 25 mm. Detta motsvarar en töjning av armeringen med ca 0,1 %. Under samma
period är den teoretiska nedböjningen till följd av krypning i armeringen ca 15 mm.
Förutsätts att inga sättningar uppträder under pelarfoten blir armeringens nedböjning totalt ca 61
mm. Denna nedböjning motsvarar en töjning i armeringen på ca 0,5 %.
Dessa förhållandevis små töjningarna och därmed små nedböjningar av armeringen innebär att
jordkilen mellan pelarna till stor del bärs av den naturliga jorden. Detta trots att det ytliga
jordlagret består av torv. Eftersom den mätta sättningen mellan pelarna är större än den som
teoretiskt skulle fås genom krypning i armeringen, indikerar detta på att konsolidering av
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torvlagret pågår. Därmed överförs en del av vikten från jordkilen mellan pelarna till armering
som därigenom töjs.
Innan pelarna installerades utfördes en förbelastning av det ytliga torvlagret under ca 1 månad.
Denna förbelastning har resulterat i att jordkilen mellan pelarna fått ett så bra stöd att
sättningarna begränsats.
5.8.3 Sättningar under vägens slänter
I Figur 11 har den mätta sättningen mellan pelarna redovisats i punkt 10 ca 2 m ut i slänten
räknat från vertikalen genom höger släntkrön. På liknande sätt som i Figur 9 har armeringens
nedböjning beräknats genom en reduktion av pelarnas sättning i moränlagret. Dessutom visas
armeringens nedböjning till följd av krypning i armeringen. Under slänten skall armeringen ta
upp lasten mellan pelarna men framförallt horisontalkraften från fyllningen.
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Figur 11.

Uppmätt sättning mellan pelarna, beräknad nedböjning av armeringen samt
armeringens nedböjning till följd av krypning mot tid. Punkt 10 är lokaliserad
under slänten.

Figur 11 visar att direkt med att fyllningen utläggs sträcker horisontalkraften ut armeringen så
att nedböjningen elimineras. Detta inträffar på den del där horisontaltrycket från banken
överskrider friktionskraften mellan armering och fyllning. Förhållandet gäller från släntkrön och
ca 6 m ut under slänten. Inom denna del blir armeringens nedböjningen liten eller inget alls i
samband med att banken läggs ut. Utanför detta avstånd från släntkrönet ger den vertikala lasten
mellan pelarna en nedböjning av armeringen.
Efter det att banken utlagts ökar, som Figur 11 visar, armeringens nedböjningen med tiden på
grund av konsolidering av den naturliga jorden och krypning i armeringsmaterialet under mer
eller mindre konstant dragkraft.
5.8.4 Grundvattennivå
I samband med övriga mätningar har också grundvattnets nivå kontrollerats. Mätningar har
utförts i inklinometerrören, för placering se ritning 1.
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Tabell 2.
Datum

Uppmätta grundvattennivåer.
Rör 2
z1= +53,79
+51,02
+51,06
+51,33
+51,66
+51,58

Rör 3
z1= +52,83
+49,75
+49,79
+50,01

2005-09-16
2005-09-23
2005-10-28
2006-04-24
2006-08-18
1
Rör överkant.
2
Rörets topp är ej avvägd, antagen med utgångspunkt från rör 3.
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Rör 4
z1,2 = +52,95
+50,23
+51,29
+51,31

6

BANKENS UPPTRÄDANDE

Den totala vertikallasten från bank och trafik skall bäras av stenpelarna. Lasten från banken
överförs till pelarna genom att armering lagts under det lastfördelande lagret i underkant av
fyllningen. I samband med att bankfyllningen utlades i vägens mellersta del, uppkommer små
deformationer, egendeformationer i pelarna samt deformationer i moränen under pelarna.
Successivt med att bankhöjden ökade töjer sig armeringen och tar hand om jordkilens vikt
mellan pelarna.
Uppfyllnaden av banken i lager under slänterna innebär att horisontalkraften från fyllningen
mobiliseras till armeringen successivt med att fyllningshöjden ökar. Den ökade kraften i
armeringen ger en töjning i armeringen vilket leder till att pelarna förskjuts något ut från
banken. Därigenom mobiliseras sidomotståndet mellan pelarna och jorden. Jordkilen mellan
pelarna bärs också samtidigt upp av armeringen.
De ”små” vertikala sättningarna visar att den naturliga jorden efter den utförda förbelastningen,
ger ett förhållandevis bra stöd till den fyllning som ligger mellan pelarna. Teoretisk skall
armeringens nedböjning vara ca 190 mm eller töjningen 5 % med antagandet att inget stöd
existerar för fyllningen mellan pelarna. Den inträffade nedböjningen är hittills 45 mm
motsvarande ca 0,3 % töjning.
Under slänten är armeringens nedböjning mindre än under vägens mitt. Den är också mindre än
den teoretiska nedböjning som skulle erhållas från krypning i själva armeringen under konstant
last. Detta indikerar på att armeringen sträcks ut horisontellt av horisontalkrafterna från
fyllningen.
Skillnaden i armeringens styvhet i vägens tvär- respektive längdled innebär troligen att den
styvare armeringen i vägens tvärled kommer att ta åt sig en större andel av den totala kraften
som genereras av jorden mellan pelarna inom bankens mittdel.
Framöver kan man förvänta sig att konsolideringen av den organiska jorden fortsätter i lugn
takt. Detta resulterar i att nedböjningen av armeringen mellan pelarna också fortsätter att öka
något. Från de hittills utförda mätningarna kan man förvänta sig att sättningen mellan pelarna
ökar med 15 – 25 mm under de närmaste 4 åren. Töjningen i armeringen är då ca 0,5 %.

23

Upplastning 0 m, 2005–08–24.

Upplastning 2 m, 2005–09–09.

Upplastning 5 m, 2005–09–16.

Upplastning 8 m, 2005–11–25.

Färdig väg , 2006–08–18.
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