
Bygg & teknik 1/2112

Fältmätning av träpålad 
E4-ombyggnation
Reducerad klimatpåverkan är en konstant strävan i världen vi lever i idag. 
Även grundläggningsbranschen strävar efter att hitta effektivare lösningar 
för att direkt eller indirekt minska resursåtgång och utsläpp. Det innebär 
många gånger användandet av nygamla grundläggningsmetoder. En 
sådan metod är träpålning, som människan nyttjat sedan flera tusen 
år tillbaka. Städer som Venedig och Rotterdam, även Gamla Stan, står 
till mångt och mycket på träpålar. Sedan introduceringen av armerad 
betong och massproducerat stål har träpålarna lagts åt sidan. Men 
de senaste åren har träpålningen åter börjat komma in på marknaden 
igen! I ett forskningsprojekt vid LTU, i samarbete med Trafikverket samt 
AFRY och med finansiering av Branschsamverkan i grunden (BIG), har 
en fältmätning gjorts av en träpålad sträcka av E4:an i Norrbotten.

Trä som ersättare av betong och stål
Under 1990-talet togs träpålning upp igen 
längsmed Norrlandskusten. Det behövdes 
en enkel och kostnadseffektiv metod 
för att grundlägga i den väldigt mjuka 

sulfidjorden, som utgör en miljöfara 
om den grävs upp och får tillgång till 
syre. Träpålning visade sig vara det mest 
hållbara alternativet för väg och järnväg, 
då sulfidjorden inte behövde grävas upp 
och stora skogar med lämplig gran och 
tall fanns att tillgå ända ut mot kusten. 
Till skillnad från stål och betong är trä 
ett förnybart material och träpålarna är 
dessutom oftast billigare.

Trä är högst lämpligt som pålmaterial 
tack vare hög hållfasthet kontra vikten. 
Pålarna är lätta att hantera och kapa till 
erforderlig längd. På grund av den låga 
hållfastheten, i jämförelse med stål och 
betong, är dock risken större att knäcka 
eller spräcka träpålarna om de slås för 
hårt. För att undvika skador bör pålarna 
slås med skonsammare stoppslagning 
eller tryckas ned till ett fastare jordlager. 
Det får följden att träpålarna sätter sig 
något under belastningen, men minskar 
också risken för knäckning då en del av 
lasten fördelas längsmed manteln.

Obehandlade träpålar måste förbli i 
en anaerob miljö för att undvika röta. 
Livslängden hos träpålar omgivna av 
fullt vattenmättad jord är betydligt 
längre än vägens avsedda livslängd. Om 
grundvattnet är ytligt täcks pålskallarna 
med en tät jord. Vid grundvatten beläget 
under pålavskärningsplanet förlängs 
träpålarnas översta del med betong, så 
kallade kombinationspålar, så att hela 
pållängden är under grundvattnet.

Lätt bankpålning med träpålar
Pålade bankar förstärkta med geo-
syntetisk armering har blivit en vanlig 
grundläggningsmetod världen över 
för såväl väg som järnväg på mjukare 
undergrunder. Metoden, även känd som 
”geosynthetic reinforced piles-supported 
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embankments” (GRPSE), har en kort 
byggtid och minskar effektivt sättningar 
och horisontalrörelser hos banken. 
Geosyntetarmeringen i GRPSE består av 
ett eller flera lager av syntetiska textilier 
eller nät. GRPSE med obehandlade träpålar 
används ofta i Sverige för grundläggning i 
sulfidjorden längsmed Norrlandskusten. 
”Norrlandspålningen” eller lätt bank-
pålning med träpålar är först och främst 
tillämpat för sättningsreduktion, och 
är baserat mestadels på empiri och 
praktisk kännedom. Idén bakom GRPSE 
är att merparten av lasten från bankens 
egentyngd och trafiken ska tas upp av 
pålgruppen genom så kallade valvverkan, 
illustrerad i figur 1. Valven är skjuvband 
i jordmaterialet som genereras av sätt-
ningar av undergrunden och bidrar till 
att mer last förs ned på pålarna. Något 
motsägelsefullt krävs det alltså viss 
sättning för att pålarna ska ta största 
delen av lasten, och därmed reducera den 
totala sättningen av banken. Valvets form 
är antingen halvcirkulärt eller kilformat, 
beroende på sättningarnas storlek mellan 
pålarna och geosyntetförstärkningens ut-
formning.

Trafikverket implementerade lätt bank- 
pålning med träpålar i TK Geo 13 [1] 

med intentionen att göra den till en 
välanvänd grundläggningsmetod i hela 
Sverige, både för väg och järnväg. Upp-
byggnad av det lastfördelande lagret enligt 
gällande standard kan ses i figur 2. Inga 
pålplattor används då det lastfördelande 
lagret anses tillräckligt styvt med de 
två geonäten. En tät jord läggs ovanpå 
pålskallarna för att skapa en vattenmättad 
och anaerob zon runt hela pålen.

Trafikverket tog initiativet för fortsatt 
forskning med fokus på att skapa en 
djupare kunskap om träpålningen och 
effektivisera grundläggningsmetoden. 
LTU driver forskningsprojektet med fo-
kus på följande nyckelfaktorer: pålarnas 
centrumavstånd och pålningsmönster 
samt geosyntetarmerings styvhet och 
antal lager.

Ombyggnation av E4 Råneå
Det fanns tidigare en sättning på E4 norr 
om trafikplats Råneå Norra (figur 3) som 
innebar risk för översvämning till följd 
av höga havsnivåer eller hastig och stor 
smältvattenavrinning. Trafikverket valde 
därför att höja vägen och förstärka den 
med träpålar och geosyntetarmering. 
Trafikverket såg också möjligheten att göra 
en större fältmätning av ett skarpt projekt 

med lätt bankpålning med träpålar, något 
som det är brist på. LTU bjöds in för att 
utföra mätningen i samarbete med AFRY. 
NYAB Infrastruktur AB genomförde 
ombyggnationen.

Den ombyggda vägsträckan är en 
2+1-väg på drygt 400 m. Jordprofilen 
består av omkring 5-12 m suldifjord 
med 9-15 kPa odränerad skjuvhållfasthet 
ovanpå morän. Vägsträckan ligger nära 
kusten, med våtmarker på var sida. 
Grundvattenytan är därför väldigt ytligt 
i området. Den tidigare vägbanken var 
i underkant förstärkt med en rustbädd 
som vid utgrävningen påträffades fri från 
röta, vilket är en god indikation på att den 
nya träpålgruppen kan förbli i en anaerob 
miljö. Sulfidjorden i sig är även den en 
god markör, då sulfidjord utan syre-
tillförsel har en nästintill svart färg, varför 
den ofta benämns som ”svartmocka”.

Från befintlig vägprofil lämnades ett 
hyttsenslager i överkant av undergrunden. 
Det lastfördelande lagret är utfört enligt 
gällande standard (figur 2) med det kros-
sade materialet i lager om 20 cm, varvat 
med två geonät. Geonäten är biaxiala 
Enkagrid MAX 60 med 64 kN/m 
draghållfasthet i båda riktningarna. Ett 
lager finkornig morän lades ovanpå 
pålskallarna med en materialavskiljande 
geoduk i övergången till krossen. Väg-
bankens höjd ovan pålavskärningsplanet 
är längs teststräckan 1,7 m och som mest 
2.1 m för hela ombyggnationen. En skiss 
av vägsektionen och jordprofilen för 
ombyggnation syns i figur 4.

Träpålgruppen den nya vägbanken 
vilar på är av granstockar, klass C14 
(90 kN tillåten axialbelastning), drivna 
i ett triangulärt mönster med 1,1 m 
centrumavstånd. I figur 5 syns pågående 
pålning. Pålarna i förgrunden har efter 
drivning kapats med ett motorsågs-
aggregat på grävaren i nivå med pål-
avskärningsplanet. Figur 6 visar pålar före 
kapning. Notera att pålarna i bilden är lika 
långa, vilket trycker på behovet av att lätt 
kunna kapa pålarna efter neddrivning.

Figur 1: Illustration av valvverkan mellan två pålar. Figur 2: Utformning av det lastfördelande lagret enligt TK Geo 13 [1].

Figur 3: Fältmätningarna utförs längs E4:an, 4 mil norr om Luleå.
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Vad är av intresse att mäta?
Då lätt bankpålning med träpålar är 
en sättningsreducerande metod är det 
av intresse att mäta sättningarna som 
uppstår, både i beläggningen och under-
kanten av vägbanken. Det är kanske 
ännu intressantare att mäta belastningen 
på pålarna och undergrunden, det vill 
säga hur mycket av den totala lasten 
som bärs av pålgruppen istället för den 
sättningsbenägna undergrunden. Det är 
ett sätt att kvantifiera hur god valv-
verkan vi har i konstruktionen. För att 
i slutändan kunna effektivisera grund-
läggningsmetoden är det av yttersta vikt 
att veta lasternas fördelning och magnitud. 
Då gäller det även att kontrollera så att 
varken pålarna eller geonätet riskerar att 
gå till brott.

Fältmätningen
Mätningarna utförs längs 12 m av vägen 
under två av de tre körfälten (K1 och 
K2). Figur 7 visar en bild på området före 

instrumentering. Pålskallarnas diameter 
varierar naturligtvis något. I testområdet 
var medeldiametern 240 mm.

Belastningen på pålarna och på un-
dergrunden mellan pålarna mäts med 
hydrauliska lastceller, Geokon Earth Pres- 
sure Cell Modell 4815, med en max-
belastning på 3 MPa respektive 350 kPa. 
Lastcellen i sig är en platt kapsel i rostfritt 
stål, fylld med hydraulolja. Belastning 
av kapseln orsaker en tryckökning som 
registreras av en givare med en så kallad 
vibrerande sträng. Förändring i tryck 
räknas ut utifrån den ändrade frekvensen 
av strängens vibration. Fyra lastceller 
placerades i pålarna för att mäta lasten 
på pålskallar, se figur 8. Ytterligare fyra 
lastceller ligger mellan pålarna i pål- 
avskärningsplanet. Skillnaden i belast-
ningen av lastcellerna på pålarna och 
de mellan pålarna ger ett sätt att mäta 
valvverkan. Pålarnas belastning jämförs 
också med deras konstruktiva bärförmåga.

Geonäten har en begränsning i töjning 

och dragbelastning innan de går till brott. 
För att mäta töjningen i geonäten används 
åtta extensometrar, Geokon Vibrating 
Wire Displacement Transducer Model 
4420 Crackmeter. Fyra i det övre geonätet 
och fyra i det undre. Varje extensometer 
består av en stång som glider fritt inne i 
ett rör och fästs i två punkter i geonätet, 
se figur 9. Töjning av geonätet resulterar i 
att stången dras ut och töjer i ena änden 
en fjäder kopplad till en vibrerande sträng. 
Frekvensändringen räknas om till sagd 
töjning och en dragbelastning härleds i 
efterhand utifrån geonätets styvhet.

Totalt sju portrycksgivare är installerade 
längsmed teststräckan för att mäta por-
trycket i undergrunden, med syftet att få 
en tydligare bild av lastfördelningen och 
sättningarna till följd av konsolidering. 
En filterspets och tre BAT-spetsar sitter i 
vägbanken 0,2, 2, 5 respektive 7 m under 
pålavskärningsplanet. Som referens sitter 
tre BAT-spetsar en bit ut i dikeskanten på 
samma djup.

Figur 7: Den instrumenterade delen av pålgruppen. 

Foto: D
aniel H

ugh, Trafikverket.

Figur 4: Vägsektion och 
jordprofil, ombyggnation 
E4 Råneå.

Figur 5: Pågående pålning vid E4 Råneå-ombygg-
nationen.

Figur 6: Träpålar efter drivning, före kapning till 
önskad längd.
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Då trä har relativt låg styvhet finns 
det större risk för att träpålarna knäcks. 
Fyra pålar valdes därför ut för att mäta 
deras utböjningar med SAA, Shape Accel 
Array, se figur 10. En SAA är en kedja 

av styva segment med flexibla fogar. 
Segmentets XYZ-position beräknas ba-
serat på segmentets längd och lutning. 
Den övergripande kurvaturen fås genom 
att ackumulera XYZ-positionerna för 

samtliga segment. Initiala mätningar 
fungerar som en baslinje. Förändringar 
indikerar att deformation har inträffat 
och avslöjar deformationens riktning 
och storlek. PVC-rör fästes på utsidan av 
de fyra träpålar, genom vilka SAA:n förs 
igenom ned till pålspetsarnas nivå. Anta-
get att pålspetsarna är fixerade i moränen 
kan då pålens rörelse och deformation 
mätas.

En PEM-slang för slangsättningslang 
är lagd till hälften på pålskallarna och 
till hälften mellan pålarna i pålav-
skärningsplanet för att mäta sättningarna 
i underkanten av vägbanken. Mätning-
en ger information om både hur sto- 
ra sättningarna är i överkant av under-
grunden samt hur mycket pålarna 
sätter sig. Som kontroll sitter två peglar 
mellan pålarna i pålavskärningsplanet, 
två är fastskruvade i varsin pålskalle och 
ytterligare två är placerade på det översta 
geonätet mellan pålarna. Detta för att ge 
en god bild av de totala och differentiella 
sättningarna i det lastfördelande lagret. 
Slangsättningsmätningen görs från dikes- 
kanten medan peglarna nås för avväg-
ning via separata servicebrunnar i 
beläggningen.

Utvärdera fältdata
Tack vare att mätningen med lastcellerna, 
extensometrarna och portrycksgivarna 
sker kontinuerligt har vi data både 
under och efter byggskedet. Pålningen 
slutfördes 2020-08-19 och det övre geo- 
nätet låg på plats 2020-08-25. Det 
lastfördelande lagret var färdigt någon 
dag därpå innan månadsskiftet. Figur 11, 
figur 12 och figur 13 visar en del av den 
utförda mätningen under en knapp 
femveckorsperiod från 2020-09-03. Den 
stora skillnaden i belastning på pål-
skallarna (figur 11) och mellan pålskal-
larna (figur 12) visar på att pålarna tar 
majoriteten av totallasten, till följd av 

Figur 8: T.v. lastcellens placering i träpålen. T.h. färdig installation med en 
aluminiumplåt över skarven i träpålen.

Figur 9: Extensometer fäst i geonätet; t.h. kompletterad med skyddande plåtrör.

Figur 10: SAA-mätning via servicebrunn i färdig väg.

Figur 11: Uppmätt tryck (MPa) i lastcellerna i pålskallarna, det vill säga belastningen på de enskilda 
pålarna.
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valvverkan. Varje nytt lager med kross 
och även beläggningen syns tydligt i 
ökad belastning på pålskallarna och 
mellan pålarna. För att specifikt mäta den 
dynamiska belastningen från trafiken kan 
en högre samplingsfrekvens användas. 
Efter varje ökad belastning mellan 
pålarna sker en avlastning samtidigt 
som belastningen på pålarna ökar något, 
vilket tyder på att valvverkan störs något 
vid varje ny pall men därefter succesivt 
återupptas.

På- och avlastningen syns även i por-
vattentrycket som ökar och klingar av 
stegvis (figur 13) allteftersom poröver-
trycket tycks sjunka. Pålgruppen är mer 
eller mindre helt spetsburen, vilket åter-
speglas av att porövertrycket var som störst 
vid pålspetsarna. Portrycket uppmätt när-
mast pålskallarna är markant lägre än 
referenstrycket till följd av länspumpning 
under pålgrundläggningen. Själva grund-
vattenytan varierade kring +0.5m.

Figur 14 visar ett exempel på resultaten 
från SAA-mätningen. I grafen syns den 
förskjutning som skett i pålen mellan 
2020-08-26 och 2020-09-26, det vill säga 

sex veckor efter den drevs ned. Ingen 
utböjning har skett, utan pålen lutar 
något i vägens längdriktning. Allteftersom 
undergrunden sätter sig kommer mer 
last hamna på pålarna, och då kan det 
hända att pålen böjer ut sig. Speciellt då 
lutningen resulterar i en ökad excentricitet 
av vertikallasten.

Extensometrarna i geonäten visar på 
en mycket liten töjning, mest troligt på 
grund av att geonätet är rätt styvt och att 
packningen av kross varvat med geonät 
har låst fast kornen. Låsningen förhindrar 
rörelser och differentialsättningar i 
underkant av banken.

Både sättningsslangsmätningen och 
avvägningen av peglarna visar att väg- 
en satt sig upp emot 5 cm under 
byggskedet och veckorna efter. Även om 
pålgruppen är spetsburen sker det en 
initial sättning till följd av att träpålarna 
inte slås helt stumma i moränen, för 
att förhindra att de spricker eller går av 
under drivningen. Istället används ofta 
en gripklo med vibrator för att greppa tag 
och skonsamt driva träpålarna med lätt 
vibration.

Vad är nästa steg?
Mätningarna kommer pågå flera år 
framöver för att se långtidsförloppet av 
lastfördelning och sättningar i vägbanken. 
I och med att undergrunden varit belastad 
tidigare kommer återkonsolideringen 
ske något snabbare, men full utjämning 
av porvattentrycket förväntas ta lång tid. 
Därtill kommer också krypsättningar. 
Alltså kommer lasterna i vägbanken 
omfördelas över de kommande åren. 
Förhoppningen är att instrumenteringen 
kommer generera värdefull information 
om hur träpålgruppen och vägbanken be-
ter sig över tid. Baserat på informationen 
kommer LTU bygga fysiska och nu-
meriska modeller för att forska vidare på 
kraven på pålarnas centrumavstånd samt 
geosyntetarmeringens styvhet och antal 
lager, vilket även innefattar att bygga 
vidare på de dimensioneringsverktyg som 
finns tillgängliga idag.  

Författarnas tack
Forskningsprojektet utförs tack vare fi- 
nansiering av Branschsamverkan i grun-
den (BIG) och stöd av Trafikverket. För-
fattarna vill rikta ett extra tack till NYAB 
Infrastruktur AB med underentreprenörer 
Lagnebäcks Åkeri AB och Haparanda 
Renhållning Sederlund & Söner för 
deras hjälp under instrumenteringen av 
teststräckan.

Referenser
[1] Trafikverkets tekniska krav för geokon-
struktioner – TK Geo 13 (TDOK 2013:0667) 
version 2.0
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Figur 12: Uppmätt tryck (kPa) i de lastceller som installerats mellan pålarna i pålavskärningsplanet.

Figur 13: Trycknivån (mVp) i sex av portrycksspetsarna i förhållande till pålavskärningsplanet. Tre spetsar 
i pålgruppen och tre referenser (Ref) i dikeskanten. Kurvorna är märkta med spetsarnas respektive nivå.

Figur 14: En av pålarnas förskjutning i vägens 
längdriktning, från SAA-mätningen.
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