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SAMMANFATTNING 

I 

SAMMANFATTNING 

Vid projektering av järnväg har man alltid en bestämd start- och slutpunkt, efter 
färdigställandet måste slutpunkten kunna nås på en viss tid med det aktuella 
fortskaffningsmedlet. Detta gör att man blir tvingad att göra dragningar av korridorer genom 
områden med jord som har låg bärförmåga. Därmed kan jorden komma att behöva förstärkas. 
Detta gör att man som projektör står inför viktiga avväganden vid valet av 
jordförstärkningsmetod. Syftet med studien har varit att skapa ett förtydligande underlag för 
beslutsprocessen med avseende på bankpålning och kalkcementpelare ur en teknisk- och 
ekonomisk synvinkel. Detta utfördes genom att besvara frågeställningar med avseende på vad 
som skiljer metoderna på ett tekniskt plan, vad som skiljer dem ur en ekonomisk synvinkel 
samt vilka för-och nackdelar som finns hos metoderna. 
 
Den tekniska jämförelsen utfördes genom att studera litteraturstudien, för att ur denna dra 
lärdomar om de bägge metodernas egenheter, dessa kunde sedan jämföras utifrån 14 parametrar 
som vi valt att utvärdera metoderna efter. För att sedan kunna jämföra metoderna ekonomiskt 
valde vi att utifrån Trafikverkets förfrågningsunderlag göra en fallstudie, där två sektioner ur 
banans längddragning studerades. Sedermera beräknades erforderlig mängd bankpålar för att 
motsvara den redan projekterade förstärkningen av kalkcementpelare. På respektive sektion 
kunde på så vis en kostnad för respektive metod fastställas. 

Resultatet från den tekniska jämförelsen visar att metoderna fungerar på olika sätt, något som 
dock förenar metoderna är att kunskapen om jordlagerföljden på installationsplatsen är av stor 
vikt. Detta då merparten av parametrarna står i direkt relation till jordlagerföljdens karaktär. 
När metoderna sedan jämförs ekonomiskt kan man konstatera att kalkcementpelare är billigare 
än bankpålning och att vid en ökad belastning krävs att fler kalkcementpelare installeras, dock 
blir antalet bankpålar nära intill oförändrad. I och med detta har det fastställts att vid ökade 
belastningar närmar sig metoderna varandra kostnadsmässigt.  

Vid anläggning av järnväg måste funktion gå före kostnad. Detta medför att man sällan står i 
en avvägning mellan kalkcementpelare och bankpålning. Metoderna går inte alltid att använda 
samtidigt och beroende på jordens egenskaper och belastning skall metod väljas. Men för att 
kunna ta det beslutet krävs det att noggranna geotekniska undersökningar har genomförts. Det 
går inte nog att betona hur viktig de geotekniska undersökningarna är för val av 
kalkcementpelare eller bankpålning. Det finns alltså inget exakt svar på när och hur de 
respektive metoderna tillämpas, utan det är det rådande läget som styr och som ser olika ut gång 
för gång, projekt för projekt och meter för meter.
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ABSTRACT 

When designing a railroad, there will always be a decided starting point and endpoint. After 
completion of the railroad the endpoint got to get reached during a determined time with the 
means of transportation. This forces the designer to lay the tracks through areas with low soil 
capacity. Thereby the soil needs to be improved. The means of improvement is to be chosen by 
the designer and is an important task. The purpose of the study is to specify the differences 
between embankment piling and lime cement columns from a technical and economical point 
of view. This was made through answering the questions of what separates the methods in a 
technical and economical view and what pros and cons there are with each method. 

The technical comparison was made through studying the theories behind the methods. We 
choose to evaluate the methods through fourteen technical parameters to be able to compare 
them. To compare the methods in an economical matter we did a case study, where two sections 
of a railway embankment was chosen from the drawings and specifications that was given to 
us by Trafikverket (the Swedish Transport Administration). After that, it could be determined 
how many embankment piles that was needed to correspond to the already designed 
enhancement of lime cement columns. Through this calculation the cost for each method in 
both sections could be determined. 

The result from the technical comparison showed that the methods are used in different ways. 
The methods have several things in common but one of the most important things is knowledge 
of the subsurface conditions. This is due to the direct correlation between the parameters and 
the subsurface conditions. When the methods were compared in an economical matter it stood 
clear that the use of lime cement columns is cheaper than embankment piling in general. The 
study also showed that the higher the load the higher is the amount of lime cement columns 
needed, but in the case with embankment piles the amount of piles were almost unchanged. We 
came to the conclusion that with higher loads the methods approaches each other in an 
economical point of view. 

It is also important to have in mind that function always comes before costs in the work of 
designing railroads. This entails that it is not often you have to choose between lime cement 
columns and embankment piles, because the methods can’t always be used during the same 
conditions. This shows the importance of geotechnical investigations.  Depending on the 
loads and the physical properties of the soil which is to be determined in the geotechnical 
investigations, a method can be chosen. There is no precise answer for when to use each 
method, it varies from project to project. 
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1 INLEDNING 

Håller marken? Vid byggnation av väg och järnväg krävs det i många fall att det utförs någon 
form av förstärkning av jorden den kommer att anläggas på. Detta för att det inte ska uppstå 
skred, ras eller besvärande sättningar som potentiellt skulle kunna utgöra en trafikfara. I denna 
studie kommer vi att fördjupa oss i hur jordförstärkning utförs vid byggandet av Ostlänken, 
vilken är en höghastighetsbana som skall byggas mellan Järna och Linköping (figur 16). I 
samband med byggandet av Ostlänken har man valt att flytta Norrköpings godsbangård, då 
dragningen av denna kom att påverka den nuvarande godsbangården i hög grad. Därmed togs 
beslutet att en ny godsbangård skall komma att anläggas cirka 5 kilometer norr om den 
nuvarande godsbangårdens läge. Detta gör man tack vare att Norrköping är en viktig knutpunkt 
då hamn, europaväg och stambana finns tillgängligt, vilken gör platsen lämpad för byte av 
transportslag. Första etappen i byggandet av Ostlänken är att en ny godsjärnväg skall dras fram 
till den nya godsbangården och vidare till Händelö, denna är benämnd Kardonbanan (figur 17). 
Kardonbanan kommer att dras från Åby i norr via Malmölandet och godsbangården för att 
slutligen dras ut till Händelö. Syftet med att bygga banan är att öka andelen gods samt att 
effektivisera hanteringen av densamma (Next: Norrköping 2016; Trafikverket 2016). 

Studien syftar till att generera en jämförande studie där jordförstärkningsmetoden 
kalkcementpelare och bankpålning jämförs på ett tekniskt och ekonomiskt plan med utgång i 
en fallstudie som baseras på förfrågningsunderlaget för Kardonbanan. Studien har genomförts 
i samarbete med Trafikverket. Trafikverket är en statlig myndighet som har ansvar för landets 
långsiktiga infrastrukturplanering samt byggande och drift av statliga vägar och järnvägar 
(Trafikverket 2016). Trafikverket är en beställarorganisation, detta innebär att man inte själv 
genomför entreprenader, utan låter annan part utföra det efter genomförd upphandling i enlighet 
med lagen om offentliga upphandlingar (Trafikverket 2015). 

Studien är ett examensarbete som är ett sista led i utbildningen till högskoleingenjör i 
byggnadsteknik vid Linköpings Universitet. 

1.1 Problemformulering 

Historiskt sett anlades städer, vägar och järnvägar på rullstensåsar tack vare det mycket goda 
underlag av friktionsjord som bildades vid inlandsisens tillbakadragning (Gagge & Sundberg 
1999). Dock har stora utbyggnader av samhället under de senaste seklerna gjort att det inte 
längre är möjligt att anlägga varken bebyggelse eller övrig infrastruktur på denna typ av jord. 
Detta till följd av att våra rullstensåsar redan är bebyggda sen tidigare, har blivit utgrävda för 
det fördelaktiga materialet eller skyddas av lagstiftning i vattenhållningssyfte då de på många 
platser utgör grundvattenmagasin. (Sveriges geologiska undersökning u.å.) 
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I fallet med anläggning av väg och järnväg finns det dock ännu fler aspekter som gör att man 
blir tvingad att bygga på jord med låg bärförmåga. En väg eller järnväg har alltid ett bestämt 
mål, detta mål måste kunna nås på rimlig tid med det aktuella fortskaffningsmedlet efter 
färdigställandet. Detta gör att man inte kan kringgå de problematiska områdena utan tvingas 
göra dragningar av korridorer tvärs igenom dem. 

Detta medför att projektören vid projekteringen av väg och järnväg måste ta hänsyn till 
undergrundens beskaffenhet och utifrån geotekniska undersökningar ta ställning till huruvida 
jorden klarar den belastning som man avser att utsätta den för. Vid anläggning på jordar med 
låg bärförmåga krävs det i många fall att jorden förstärks för att klara den aktuella lasten 
(Statens geotekniska institut 2016). Därmed ställs projektören inför ett viktigt val; Hur ska 
jorden förstärkas för att klara belastningen? Vilka tekniska och ekonomiska avväganden ställs 
man inför till följd av att jorden måste förstärkas? 

Denna studie vänder sig till företag och organisationer som har totalentreprenadåtaganden, 
beställarorganisationer som utför intern projektering och konsultföretag som utför projektering 
för annan parts räkning. Studien får anses vara av intresse ur dessa parters synvinkel då samtliga 
har ett intresse av ett tydligt beslutsunderlag i valet av jordförstärkningsmetod. 

Det har tidigare gjorts likande studier inom området. Bland annat masteruppsaten "Jämförelse 
av kostnadseffektivitet för grundläggningsmetoder" (Andersson & Hulefors 2014) där man 
ställer upp pålning och plintgrund mot varandra ur ett kostnadsmässigt perspektiv. I en annan 
studie inom området uppvisar (Rosengren & Strömsmoen 2012) en jämförande studie mellan 
olika pålningstyper ur ett produktivitetsperspektiv, dock utelämnas kostnader. I en tredje 
liknade studie uppvisar (Dhorajiwala 2015) en jämförelse av olika pålningsmetoder, här 
utelämnas dock kalkcementpelare. Vad som då saknas i de tidigare studierna är hur 
kostnadsbilden ser ut för användning av kalkcementpelare jämfört med bankpålning och hur 
dessa metoder skiljer sig åt. 

 

1.2 Syfte och mål 

Syftet med studien är att klarlägga skillnaderna mellan jordförstärkningsmetoden 
kalkcementpelare och bankpålning för anläggning av järnväg. Både tekniskt och 
kostnadsmässigt för att på så sätt skapa ett förtydligande underlag för beslutsprocessen i valet 
av jordförstärkningsmetod i projekteringsskedet. 

Målet med studien är att efter genomförandet konstaterat skillnaderna på metoderna 
kalkcementpelare och bankpålning genom att ha skapat en kostnadsjämförelse samt en teknisk 
jämförelse av metoderna. 
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1.3 Frågeställningar 

 Vad skiljer kalkcementpelare och bankpålning åt ur ett tekniskt perspektiv? 
 Vad skiljer kalkcementpelare och bankpålning ur en ekonomisk synvinkel? 

 Vilka för- och nackdelar finns det med respektive metod?  

 

1.4 Metod  

Vad skiljer kalkcementpelare och bankpålning åt ur ett tekniskt perspektiv? 

Vi valde att besvara denna frågeställning genom att studera litteraturstudien. I litteraturstudien 
redovisas den teori som av oss anses relevant för att kunna besvara frågeställningen. Genom 
studier av denna kunde vi sedermera finna erforderligt material att grunda jämförelsen på. Efter 
att ha strukturerat de bägge metodernas teoretiska bakgrunder valdes fjorton mätbara 
parametrar vilka redovisades i tabellform. Vidare analyserades metodernas likheter och 
skillnader. 

Vad skiljer kalkcementpelare och bankpålning ur en ekonomisk synvinkel? 

Vi valde att besvara denna frågeställning genom studier av dokument. Dokument i form av ett 
förfrågningsunderlag innehållandes ritningar, geotekniska PM samt geotekniska 
undersökningar från projekteringen av Kardonbanan. Kostnadsunderlaget är baserat från ett 
äldre projekt samt kalkylmallar. Samtliga dokument har tillhandahållits av Trafikverket.  
 
Ur förfrågningsunderlaget kunde sedermera två sektioner bestämmas av banans 
längddragning, vilket framgår av kapitel 6 Därefter delades sektionerna upp i två typfall. Ett 
typfall där banken förstärkts med bankpålning och ett typfall där den förstärks med 
kalkcementpelare. I fallet kalkcementpelare kunde vi nyttja redan befintliga bygghandlingar 
som fanns för sträckan, för att ur dessa utläsa hur många meter kalkcementpelare som krävdes 
för den utvalda sträckan. Därefter beräknades den totala kostnaden för sträckans förstärkning 
av kalkcementpelare genom att meterpriset per installerad meter bestämts ur ett 
kostnadsunderlag från projekteringen av E18 Hjulsta-Kista. 
 
Därefter förutsattes samma geotekniska och lastmässiga förhållanden gälla för att kunna 
genomföra en överslagsberäkning på hur många bankpålar som skulle krävas på platsen 
(Trafikverket 2014). När pålarnas längd och antal bestämts kunde kostnaden bestämmas 
utifrån det meterpris som tagits från Trafikverkets kalkylmallar. När kostnaden för de bägge 
metoderna hade bestämts, jämfördes kostnaderna i en tabell och dess prisskillnad räknades ut. 
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Vilka för- och nackdelar finns det med respektive metod?  

Vi valde att besvara denna frågeställning genom att först besvara ovan ställda frågeställningar. 
Utifrån dessa frågeställningars besvarande kunde vi sedan urskilja de bägge metodernas olika 
egenheter och därmed besvara vilka för- och nackdelar som fanns med respektive metod. 
 

1.5 Avgränsningar 

Denna studie jämför jordförstärkningsmetoden kalkcementpelare och bankpålning. Därmed 
utelämnas andra jordförstärkningsmetoder som likväl hade fungerat under samma 
förutsättningar. Kalkcementpelare och bankpålning har fler användningsområden men denna 
studie kommer enbart fokusera på dess användning i järnvägssammanhang, det vill säga 
förstärkning av en bank. Studien avgränsas till att enbart beröra metodernas inverkan i 
kohesionsjord. Vidare avgränsas bankpåletyper till att enbart beröra slagna, prefabricerade 
betongpålar med kvadratiskt tvärsnitt som nedförs till fast botten. Detta då 60 % av alla slagna 
pålmetrar i Sverige är just prefabricerade betongpålar (Holm & Olsson 1993; Pålstatistik 
2015). Den tekniska jämförelsen har vi avgränsat till 14 parametrar som vi undersöker och 
jämför. Detta för att få någon form av begränsning och de utvalda parametrarna är valda efter 
vad vi tycker är viktigt att ta upp för att få en rättvis jämförelse. 
 
Vidare avgränsas studien genom att två sektioner vars geotekniska- och lastförutsättningar har 
valts ut från det förfrågningsunderlag som Trafikverket försett oss med. Dessa sektioners läge 
och beskaffenheter framgår av kapitel 6. För att få en mer rättvisande bild med avseende på 
djup, har vi valt att anta att samma förutsättningar gäller på en sträcka av 10 meter i längdled 
från respektive sektion. 
 
Beräkningarna för att kunna genomföra en kostnadsmässig jämförelse har avgränsats till att i 
fallet kalkcementpelare enbart vara baserade på det förfrågningsunderlag som Trafikverket 
gått ut med. Ingen dimensionering eller kontroll av dessa har utförts. För att sedan beräkna 
hur många bankpålar som behövdes för kostnadsjämförelsen så avgränsades studien till att 
enbart uppskatta hur många bankpålar som behövs. Detta utfördes enbart baserat på 
Trafikverkets tekniska krav för geokonstruktioner samt Trafikverkets tekniska råd för 
geokonstruktioner med avseende på bankpålars interna avstånd. Därmed behandlar studien 
inte någon dimensionering gällande bankpålar. 
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2 GEOLOGI OCH GEOTEKNIK 

Följande kapitel är en del av litteraturstudien där grundbegrepp inom geologi och geoteknik 
avhandlas så som definitioner av jordarter, geotekniska undersökningar och sonderingsmetoder. 

2.1 Jordarter 

En jordart är lösa massor på jordytan. Inom jordarter finns det två huvudgrupper, 
mineraljordarter och organiska jordarter. Dessa skiljer sig genom att mineraljordarter till 
största del består av mineral och bergartsfragment medan organiska jordarter består till mer än 
20 viktprocent av organiskt material (Jägryd 2015; Larsson 2008). Mineraljordarter 
klassificeras efter dess kornstorlek och benämns efter kornens storlek (tabell 1). Detta är 
viktigt att beakta då de olika kornstorlekarna ger upphov till olika fysikaliska egenskaper hos 
jorden. Beroende på hur mycket organiskt innehåll jorden har så kan även detta påverka de 
fysikaliska egenskaperna (Larsson 2008). 
 
  
Tabell 1. Kornstorlek enligt Eurocode EC7 (Larsson 2008)  

 

Jordarter kan även klassificeras efter sensitivitet, sensitivitet är känsligheten hos jordar 
innehållande små partiklar som exempelvis lera. Sensitiviteten fastställer relationen mellan den 
odränerade hållfastheten i ostört samt i stört läge och bestäms i laboratorium. Sensitivitet delas 
in i tre grupper, dessa är lågsensitiva jordar med 鯨痛 判 ぱ, mellansensitiva jordar med 鯨痛 mellan ぱ − ぬど samt högsensitiva jordar med 鯨痛 半 ぬど. Sensitiviteten bestäms på laboration efter 
fallkonförsök. Jordars sensitivitet är viktig att beakta om jorden till exempel skall pålas eller 
för att bestämma risken för skred hos jorden. (Larsson 2008) 

Man kan även klassificera jordarter efter vilken organisk halt jordarten innehåller. Den 
organiska halten kan beskrivas som förhållandet i vikt mellan provets organiska massa och 
totala fasta massa. Anges i procent. En organisk jordart har en organisk halt som är minst 20 
%. (Larsson 2008) 

I samband med bestämning av jordarter bestäms jordlagerföljden. Jordlagerföljden visar vilka 
jordarter som finns på en bestämd plats men visar även lagringstäthet samt jordarternas 
fasthet. Jordlagerföljden kan även visa grundvattennivån, portrycksfördelning samt djup till 
bergnivån. (Statens geotekniska institut 2015) 
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2.1.1 Friktionsjord 

En friktionsjord definieras som en jord vars kornstorlek är större än 0,063 mm. Det är dock 
ovanligt att jordar enbart består av sten eller block. Sten och block används dock som 
tilläggsord när en jord består till minst 40 % av den samma, till exempel i fallet sandig 
stenjord. Friktionsjordens hållfasthet bygger på friktionen som uppstår mellan jordens korn. 
Schaktas friktionsjorden upp i en hög så kommer materialet att rasa ut i en viss vinkel, denna 
vinkel kallas friktionsvinkel och är ett mått på jordens hållfasthet. (Lundström et. al. 2015) 
  
Friktionsvinkeln varierar efter jordens kornstorlek och packningsgrad (Sveriges geotekniska 
institut 2016). Friktionsjordar har hög permeabilitet, då kornens utformning ger upphov till 
hålrum som vattnet kan passera igenom, det vill säga materialets 
vattengenomsläpplighetsförmåga. Därmed används friktionsmaterial med fördel används som 
fyllnings- och konstruktionsmaterial i bland annat bankar. Fyllningsmaterial är jordmaterial 
som människan har skapat genom sprängning eller krossning (Lundström et al. 2015). 
  
Sättningar i friktionsjordar är oftast små och sker momentant (Langesten 1992). Ett brott i en 
friktionsjord benämns ras. Ett ras sker när friktionsjorden överbelastas och friktionsvinkeln 
överskrids (Lundström et al. 2015). 
 
2.1.2 Kohesionsjord 

En kohesionsjord definieras som en jord vars kornstorlek är mindre än 0,002 mm. I en 
kohesionsjord verkar friktion tillsammans med kohesion (molekylära krafter) vilken häftar 
samman de mycket små kornen och en enhet bildas (Langesten 1992). Likväl består 
kohesionsjorden till största del av bundet vatten, cirka två tredjedelar av en lös lera (Sveriges 
geotekniska institut 2016; Nilsson 2003). Ett brott i en kohesionsjord benämns skred. Skred 
sker längs en cirkulär glidyta när jordens hållfasthet överskridits (Lundström et al. 2015).  
  
Kohesionsjordar har låg permeabilitet, detta beror på att de väldigt små kornen i kombination 
med det hårt bundna vattnet gör att vattnet inte kan passera fritt genom den. Kohesionsjordens 
bundna vatten är även vad som gör den problematisk att bygga på. Utsätts den för belastning 
så kommer vattnet gradvis pressas ur den under lång tid, till följd av detta kommer marken 
börja sjunka. En så kallad sättning uppstår, i kohesionsjordar kan sättningarna över tid bli 
mycket stora. (Hamrin 1994) 
 
När det finns kohesionsjord nära markytan bildas en så kallad torrskorpelera. Denna har 
bildats genom att markens yta har blivit våt och sedan torr igen men är även beroende av 
faktorer som växtlighet, tjäle och vattenavgång. Torrskorpeleran består av håligheter fyllda 
med luft som sedan fylls igen vid nederbörd. (Nilsson 2003) 
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2.1.3 Mellanjord 

En mellanjord definieras som en jord vars kornstorlek är mellan 0,002 – 0,063 mm. Jordarten 
är mellantinget mellan friktionsjord och kohesionsjord. Jordarten fungerar som en övergång 
från friktionsjord till kohesionsjord med hänsyn till faktorer som kornstorlek, permeabilitet, 
kapillaritet, sammansättning och kompressabilitet. (Larsson et al. 1998) 
  
I silt kan det uppstå problem med falsk kohesion. Detta innebär att när jorden inte är 
vattenmättad så skapar vattnet och luftbubblorna som uppstår mellan kornen en kraft som 
sammanbinder jordpartiklarna. Denna kraft ökar friktionskraften och ger jorden större 
hållfasthet och man kan göra nästintill vertikala slänter och schakter i jordarten. Om jorden då 
vattenmättats försvinner luftbubblorna och friktionskraften försvinner och därmed blir det ett 
skred. Det uppstår samma problem om solen ligger på och vattnet mellan kornen torkar ut 
vilket ger ett ras. (Statens geotekniska institut 2016) 
 

2.2 Geotekniska undersökningar 

Geotekniska undersökningar genomförs för att man vid projektering av bygg-och 
anläggningsarbeten måste ha information om hur jord-, berg- och grundvattenförhållanden ser 
ut i det område arbetet ska utföras. Syftet med undersökningen är att ge projektören tillräcklig 
information om hur markförhållandena ser ut för att grunda sina beslut hur grundläggning av 
byggnadsverket ska genomföras. I undersökningsarbetet tas uppgifterna fram av utredaren 
genom;  
  Inventering av befintligt material, tidigare genomförda undersökningar och 

utredningar.    
  Kartering, kvalificering av terrängen.  
  Fältundersökningar, som syftar till att genom sonderingar och provtagningar få en 

bild av jordlagerföljden och hur lagrens mäktighet och utbredning ser ut.  
  Laboratorieundersökningar av i fält tagna prover, för att i en laboratoriemässig 

miljö kunna utvärdera den aktuella jordens deformations och 
hållfasthetsegenskaper på ett mer exakt sätt. 

 
  

Det finns även ekonomiska fördelar med att genomföra en omfattande geoteknisk utredning, 
då man i hög grad ges möjlighet att påverka framtida kostnader, i form av sättningar, 
tjällyftning, skred och ras som kan undvikas genom att man har god kännedom om hur den 
underliggande jorden ser ut och beter sig. (Lundström et al.1984) 
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2.3 Sonderingsmetoder 

2.3.1 Statiska sonderingsmetoder 

Viktsondering 

Vid viktsondering belastas stegvis en sond med en viss 
tryckbelastning. Sonden vrids och man räknar antalet halvvarv som 
sonden sjunker på 0,2 m. Vid lösa leror sjunker sonden normalt utan 
vridning eftersom så lågt tryck behövs för att trycka ned sonden. 
(Kungliga Tekniska högskolan 1990)  

I sonderingssektioner samt sonderingsplaner presenteras 
viktsondering på följande sätt (figur 1). 

 

  

 

Trycksondering 

Vid trycksondering drivs en spets ned genom jorden. I 
samband med detta mäts den totala kraft i kN som erfordras 
för att trycka ned spetsen. Intill spetsen finns en 
glappkoppling som gör det möjligt att mäta mantelfriktion. 
(Kungliga Tekniska högskolan 1990) 

Trycksondering presenteras på följande sätt i 
sonderingssektion och sonderingsplan (figur 2). 

 

  

Figur 2, Trycksondering (Svenska 
geotekniska föreningen 2001) 

Figur 1, Viktsondering (Svenska 
geotekniska föreningen 2001) 
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CPT-sondering 

CPT står för Cone Penetration Testing. Vid CPT-
sondering trycks en cylindrisk sond med konstant 
hastighet ned i marken. Sonden mäter 
neddrivningsmotståndet mot spetsen, mantelfriktionen 
mot den cylindriska ytan och samtidigt mäts 
portrycksmätning och provattentrycket som trycker på 
spetsen vid neddrivning. Sonden består av en cylinder 
som är 1000 mm2 och sondens spets har en lutning på 
60°. Den konstanta hastigheten som sonden trycks ned 
med är 20 mm/s. Syftet med CPT-sondering är att man 
skall få en god bild om jordens egenskaper och få reda 
på saker som jordlagerföljd och variationer i jorden på 
djupet. Metoden bör inte appliceras i friktionsjordar då 
sonden lätt kan ta skada. (Larsson 2015) 

CPT-sondering presenteras på följande sätt i sonderingssektion och sonderingsplan (figur 3). 

 

2.3.2 Dynamiska sonderingsmetoder 

Hejarsondering 

Vid förberedande arbeten för pålning är hejarsondering 
en vanlig metod. Då används metoden för att få en 
uppfattning om vilken längd som krävs för pålarna. 
Hejarsondering går till så att man räknar antalet slag som 
krävs för att slå ned sonden. Normalt är det maximala 
djupet man kommer till med metoden djupet som man 
kan nå vid pålning. (Kungliga Tekniska högskolan 
1990) 

Hejarsondering presenteras på följande sätt i 
sonderingssektioner och sonderingsplan (figur 4). 

 

 

 

 

Figur 3, CPT-sondering (Svenska 
geotekniska föreningen 2001) 

Figur 4, Hejarsondering (Svenska 
geotekniska föreningen 2001) 
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2.3.3 In situförsök 

Vingförsök 

Med vingborrförsök kan markens skjuvhållfasthet bestämmas på 
plats direkt i samband med undersökningen. Metoden är främst 
applicerbar i kohesionsjord. Vid utförande av vingborrförsök förs ett 
vingdon ned som består av två korslagda blad. När man nått ned till 
önskat djup vrids vingdonet och man mäter det moment som krävs 
för att ett brott skall uppstå kring vingdonet. Sedan beräknas 
skjuvhållfastheten i leran utifrån det största momentet samt 
dimensionen hos vingdonet. (Kungliga Tekniska högskolan 1990) 

Vingförsök presenteras på följande sätt i sonderingssektioner och 
sonderingsplan (figur 5). 

 

2.3.4 Provtagning 

Störd provtagning 

Med störd provtagning menas att jorden störs vid provtagningen. Exempel på störda 
provtagningsmetoder är skruvprovtagning och provgropar. Skruvprovtagning är en vanlig 
provtagningsmetod i silt och lera. Metoden går till så att man skruvar ett borr i jorden och på 
uppvägen häftas det jord i flänsarna. När man dragit upp skruvborret tas jorden bort från 
flänsarna och läggs i påsar för att sedan transporteras till laboratoriet för vidare undersökningar. 
Provgrop är främst tillämpbar i blockiga eller steniga jordar för att där kunna bestämma sten- 
och blockhalten men även för att bedöma jordens grävbarhet, vattengenomsläppighetsförmåga 
samt känslighet för erosion. Groparna skall utföras så pass stora att de blir enkla att granska. 
(Kungliga Tekniska högskolan 1990) 

På sonderingsplaner presenteras störd provtagning med följande symbol 

För utförd provgrop används följande symbol  

Ostörd provtagning 

Ostörd provtagning innebär att jorden inte blir störd vid provtagningstillfället eller vid en 
tidigare tidpunkt. Ostörda provtagningsmetoder är framförallt användbara i kohesionsjordar för 
att där ta fram jordens deformations- och hållfasthetsegenskaper. Exempel på ostörd 
provtagningsmetod är kolvprovtagning. Kolprovtagaren består av ett smalt rör som är slutet till 
en kolv. Kolvens funktion är att förhindra att jord skall tränga in i provtagaren. När provtagaren 
har tryckts ned till önskad nivå frigörs det smala röret från kolven och provtagaren trycks ned i 
jorden medan kolven låses fast. Inuti provtagaren finns tre provhylsor, därefter stansas ett prov 

Figur 5, Vingförsök (Svenska 
geotekniska föreningen 2001) 



GEOLOGI OCH GEOTEKNIK 
 

11 

ut som nu finns i provhylsorna. Provtagaren tas till ytan och hylsorna kan tas ur och föras till 
laboratorium. (Kungliga Tekniska högskolan 1990) 

På sonderingsplaner presenteras ostörd provtagning med följande symbol  

 
2.3.5 Laboratorieundersökningar 

De prover som tas under fältundersökningen förs sedan till ett geotekniskt laboratorium. Väl i 
laboratoriet kan dessa prover analyseras och jordarternas egenskaper kan fastställas. 

 
Fallkonförsök 

Genom fallkonförsök kan kohesionsjordars odränerade skjuvhållfasthet bestämmas. Beroende 
på fall används olika spetsvinklar och konvikter, dessa är 100g-30°, 60g-60°, 400g-30° och 
10g-60°. Detta går till så att konens spets förs ned så den vidrör provytan. Sedan låter man 
konen falla fritt för att sedan mäta djupet i jorden för att därefter kunna räkna ut finkorniga 
jordars skjuvhållfasthet samt sensitivitet. (Larsson 2008) 

Odränerad skjuvhållfasthet 

Odränerad skjuvhållfasthet är en kohesionsjords hållfasthet när jorden inte har blivit belastad 
sedan jordarten har sedimenterats. Alltså om man skulle påföra en tillräcklig belastning på 
jorden så kommer den konsolidera och sättningar kommer uppstå. (Larsson 2008) 

Vattenkvot 

Vattenkvoten är förhållandet mellan vattnets massa och materialets massa. Vattenkvoten 
bestäms genom att väga ett prov före och efter ett dygns torkning vid temperaturen 105° C. 
Anges i procent. (Larsson 2008)  
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2.3.6 Sonderingssektion 

Genom att redovisa sonderingssektioner får man en tydlig bild av hur jordarterna ser ut där 
sonderingen har skett och resultatet av sonderingen. Avbildningen utförs i form av en stapel 
från en sidovy och skall göras enligt det beteckningssystem som Sveriges geotekniska förening 
tillsammans med Byggnadsgeologiska sällskapet tagit fram. Där finns beteckningar för vilken 
typ av borrning som man har utfört med vilket resultat samt symboler för olika jordar. I 
symbollistan nedan redovisas för studien relevanta symboler och dess innebörd. 

                 

                       Sonderingen har avslutats utan stopp 

 

   

                        Sonden kan ej neddrivas ytterligare 

I sonderingssektionen visas även resultatet från laboratorieförsök, vilka redovisas i tabeller, i 
(figur 6) ses ett exempel på hur man kan redovisa jordens egenskaper i en sonderingssektion. 

 

 

 

                              

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

(Svenska geotekniska föreningen 2001) 

 

Figur 6, Exempel sonderingssektion 



GEOLOGI OCH GEOTEKNIK 
 

13 

2.3.7 Sonderingsplan 

Med hjälp av sonderingsplanen ser man var proven är tagna och vad det är för typer av prover 
som har genomförts, dessa redovisas på en planritning. Detta görs enligt Sveriges geotekniska 
förening och Byggnadsgeologiska sällskapets beteckningssystem. I nedanstående symbollista 
kan för studien relevanta symboler utläsas. 

 

  Viktsondering eller trycksondering har genomförts 
 
  

 CPT-sondering har genomförts 
 
 

 Störd provtagning har genomförts 
 
  

  Ostörd provning har genomförts 
 
  

 Vingborrförsök har genomförts 
 
  

 Sonden kan ej neddrivas ytterligare 
 
  

 Sonderingen har avslutats utan stopp 
 
 
 
(Svenska geotekniska föreningen 2001) 
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3 JÄRNVÄGSBANK 

Detta kapitel är en del av litteraturstudien och avhandlar den teoretiska bakgrunden för 
järnvägsbankars uppbyggnad. 

Vid byggande av järnväg krävs det att en bank anläggs. Banken är i regel uppbyggd av flera 
lager med olika typer av ballast, ballast i form av friktionsmaterial med hög friktionsvinkel. I 
botten av bankonstruktionen används underballast med tungheten γ = 19 kN/m3 som 
förstärkningslager. Ovan detta anläggs ett lager med makadamballast för järnväg med 
tungheten γ = 17 kN/m3. På makadamballastens ovansida kommer det sedermera utläggas 
betongslipers, vilket är en tvärgående balk på vilken rälsen vilar. Läget för betongsliperns 
överkant benämns RUK (räls underkant) (figur 7 och 8). (Trafikverket 2014; Trafikverket 2015) 

Vid utformning av en järnvägsbank måste en geoteknisk utredning genomföras för att få 
kunskap om jordlagerföljden. Detta då man behöver känna till jordlagren och dess egenskaper 
innan man utsätter den för belastning. Bankens belastning består av tungheten från bankens 
material samt belastning från trafik. Trafiklasten varierar efter vad det är för typ av trafik som 
skall komma att trafikera spåret och anges i kN/m2. Denna last antages angripa i sliperns 
underkant med en bredd av 2,5 meter och antages vara oändlig i längdled. (Jägryd 2015; 
Trafikverket 2014) 

Skulle inte jordlagren på platsen klara av belastningen från banken kan det krävas att banken 
förstärks. Ett sätt att undvika stora kostnader till följd av förstärkning är att genomföra så kallad 
lastanpassning, detta innebär att man minskar lasten genom att sänka bankens profil, förutsatt 
att man behåller rälsens profilläge. (Jägryd 2015) 

 

Figur 7, Typsektion för en bankonstruktion med enkelspår (Trafikverket 2014)  
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Figur 8, Exempel på bankonstruktion med enkelspår efter färdigställande (Trafikverket u.å.) 
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4 JORDFÖRSTÄRKNINGSMETODER 

Följande kapitel är en del av litteraturstudien och avhandlar jordförstärkningsmetoder. Denna 
studie undersöker endast bankpålning och kalkcementpelare, dock finns det många fler andra 
jordförstärkningsmetoder som inte behandlas i denna studie. 

4.1 Bankpålning  

Pålning används för att föra över last från överbyggnaden och trafik, ner genom mindre 
bärkraftiga jordlager ner till jord med större bärkraftighet eller berg. Lasten överförs genom 
pålens spets eller genom dess mantel alternativt genom en kombination av de båda. (Holm & 
Olsson 1993) 
  
En bankpålningskonstruktion består av tre samverkande delar, dessa är de naturliga 
jordlagren, pålarna med tillhörande kvadratiska pålplattor samt återfyllning i form av 
bankfyllning och lastfördelande lager (figur 9). Belastningen från banken och trafiklasten 
överförs till pålplattan genom ett lastfördelande lager av friktionsmaterial. Där uppstår 
valvverkan mellan pålplattorna som gör att markytan endast påverkas av en jordkil som 
uppstår i det fria utrymmet mellan pålplattorna (figur 10). (Brenander et al. 1984) 
 
Bankpålar tål högre spänningar än vanliga pålar. Det beror på att bankpålar är mer flexibla då 
de inte är ingjutna i en gemensam betongplatta, utan verkar som enskilda pålar. Pålplattorna 
är normalt kvadratiska och dess kantlängd på beror på bankhöjden, bankfyllningens 
egenskaper samt den underliggande jordens egenskaper.  
 
 

 
 
Figur 9, Typlösning bankpålning efter (Brenander et al. 1984) 
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Figur 10, Valvverkan bankpålning (Brenander et al. 1984) 
 
4.1.1 Utformning 

Betongpålarna utförs enligt standard i kvadratiska tvärsnitt med kantmåttet 235 mm, 270 mm 
eller 275 mm. Dessa standardpålar delas in i kategorierna SP1, SP2 och SP3, vilka har 
bärförmåga mellan 300 - 1500 kN (Holm & Olsson 1993). Detaljer gällande SP1, SP2 och SP3 
redovisas i (tabell 2). Tvärsnittet kan även utformas cirkulärt eller hexagonalt. Betongkvaliteten 
i pålen skall vara C40/50 eller högre. Pålarna är prefabricerade och tillverkas i enmetersintervall 
från tre upp till tretton meter, begräsningen för pållängden är enbart logistisk (Holm & Olsson 
1993; Chen 2000). Pålarna kan sedan skarvas fritt till önskat djup, i Sverige har man som längst 
skarvat pålar ned till 100 meters djup (Brenander et al. 1984). Skarvarna bör utformas så att de 
både kan ta upp normalkraft och moment men även de drag- och tryckspänningar som uppstår 
vid pålslagningen (Holm & Olsson 1993). 

Det är vanligt att bankpålar slås ned lutande. Under bankens mitt slås pålarna raka men sedan 
slås så många sneda pålar som behövs för att banken skall få tillräcklig stabilitet. Vanligtvis 
sätts dessa pålars lutning till 4:1. Vid bredare bankar lutas endast de yttre bankpålarna men hos 
smala bankar kan samtliga pålar göras sneda. (Brenander et al. 1984) 

 

Figur 11, Utformning av lutande bankpålar (Trafikverket 2014) 
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Vid val av grundläggningsmetod måste hänsyn till totalkostnad göras. Man måste ta hänsyn till 
kostnader som produktionskostnad, skador i omgivningen, risk för oförutsedda händelser, 
tidskostnad samt störning i övrig nybyggnad. Ytterligare ekonomiska faktorer att ta i beaktning 
är arbetsplatsens belägenhet och tillgänglighet, markförhållanden, tekniska specifikationer, 
kontraktsbestämmelser, mätningsregler och arbetsplatsförhållanden. Samtliga ovanstående 
faktorer är relevanta och betydelsefulla men den viktigaste faktorn är markförhållandena på 
platsen. (Holm & Olsson 1993) 

Bankpålning är tillämpbar i samtliga jordarter men används inte i jordlager med större 
bärförmåga då det inte anses nödvändigt då byggnadsverket utan pålar ändå erhåller god 
säkerhet och att det inte utsätts för skadliga sättningar. Till exempel olika berg och 
moränformationer, fasta friktionsjordar av sand, grus och sten i rullstensåsar. (Holm & Olsson 
1993) 

Tabell 2. Standardstorlekar slagna betongpålar (Holm & Olsson 1993) 

Beteckning Kantmått(mm) Armering Betong 
SP1 235 4Ø16, Ks60 C40/50 
SP2 270, 275 8Ø12, Ks60 C40/50 
SP3 270, 275 8Ø16, Ks60 C40/50 

 

Pålplattor utförs i regel kvadratiska och dess kantlängd regleras av bankens höjd, materialets 
tunghet samt underliggande jordlagers egenskaper. Undergrunden under pålplattornas 
underkant skall ha sensitiviteten 鯨痛 判 ぬど, vattenkvoten � 判 ばの %, odränerade 
skjuvhållfastheten �通 半 など 倦�� och organisk halt 判 は %. Detta gäller ned till minst 3 gånger 
det fria avståndet mellan pålplattorna för att säkra pålplattornas bärighet. Vid utformning av 
pålplattor bör man beakta att det fria avståndet mellan plattorna inte bör överstiga 1 m, detta 
för säkra att valvverkan uppstår och att kraftöverföring kan ske på ett korrekt sätt. Vidare bör 
dess plattäckningsgrad, alltså den yta som täcks av pålplattor skall uppnå minst 40 %. Detta 
för att inga deformationer skall uppstå i undergrunden. (Brenander et al. 1984; Trafikverket 
2014) 
 

Plattäckningsgraden beräknas enligt 

 岫�/�岻態  (1) 

a = pålplattans kantlängd 

c = pålarnas centrumavstånd � = √迎�/岫ℎ ∗ � + 圏痛岻   (2) 迎� = pålens lägsta bärförmåga 
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ℎ = bankhöjd ovan pålplattor 

 � = tunghet hos bankmaterialet 

 圏痛 = trafiklasten för partialsäkerhetsanalys 

Vid bankpålning krävs att ett lastfördelande lager av friktionsmaterial upprättas ovan 
pålplattorna, dess tjocklek betecknas som t och regleras genom formeln: 
 � 半 な,の岫� − �岻     (3)
  
t måste dock uppgå till minst 1 meter och den totala bankhöjden skall överstiga 2,5 meter. 
(Trafikverket 2014) 
 
4.1.2 Installation 

Provpålar kan utföras i olika skeden av byggprocessen beroende på vilket syfte de skall ha. 
Om provpålning utförs vid projekteringen görs det för att välja påltyp, slagutrustning eller för 
att bedöma pålbarheten i jorden. Utförs provpålning vid början av pålningsarbetet är syftet att 
bedöma pållängden och om eventuell omgivningspåverkan uppstår. Utförs det vid produktion 
kallas det för produktionskontroll. Provpålning kan slutligen också utföras vid kommande 
provbelastning av pålarna och då används det för att bedöma bärförmågan i pålarna. (Holm & 
Olsson 1993) 
  
Provning av pålar utförs genom antingen dynamisk eller statisk provbelastning. Statisk 
provbelastning görs för att bestämma pållängd och bärförmåga. Detta görs genom att man 
belastar pålen på olika sätt. Dessa sätt är stegvis pålastning, belastning med konstant 
nedpressningshastighet, cyklisk belastning och långtidsbelastning med konstant last. Med 
dynamisk provbelastning menas att man gör stötvågsmätningar samtidigt som slagning eller 
efterslagning av pålarna utförs. Metoden registrerar mätdata och utförs för att bestämma 
pålarnas bärförmåga samt hur de fungerar i jorden. Utifrån stötvågsmätningen kan man även 
se eventuella skador på pålen, om slagutrustningen fungerar effektivt och maximala tryck- 
och dragspänningar i pålen. Dynamisk provbelastning vanligast i Sverige. (Holm & Olsson 
1993) 
 
Vid byggnation på kohesionsjordar med befintlig närliggande bebyggelse och ledningar kan 
det bli nödvändigt att genomföra förberedande arbeten innan pålinstallationen kan påbörjas. 
Detta eftersom betongpålar verkar massundanträngande. Den lera som då pressas bort av 
pålens neddrivning kan ge upphov till skador på kringliggande ledningar och bebyggelse. För 
att undvika detta så kan så kallad lerproppsdragning genomföras. Det innebär att ett foderrör 
med diameter 270 mm pressas ned i leran. Leran pressas in i röret, som sedan stängs på 
önskat djup. Röret dras upp och ett förberedande hål för pålen har skapats. I regel kan proppar 
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som är längre än 8 m inte genomföras eftersom det blir svårigheter med att få upp lerproppen. 
(Holm & Olsson 1993) 
  
Installationen av pålar görs av en pålkran. Pålkranen har sin bas i en bandgående grävmaskin 
utan skopa. På denna maskin finns mast (så kallad gejder) som håller styrningen för pålen. 
Längs gejdern löper en tyngd (så kallad hejare) som gör sitt anslag närmast pålen mot en 
slagdyna, vilken fördelar kraften från den fallande hejaren ned i pålen som drivs nedåt. Efter 
att pålen slagits till önskad längd kapas pålen för att få en plan yta (Brenander et al. 1984). På 
denna plana yta kan sedan pålplattan gjutas, vilken centreras över pålen (AMA Anläggning 
2017). Pålen sammanfogas med pålplattan så att laster kan överföras från pålplattan till pålen. 
Pålplattan skall vara projekterad så att den klarar att bära belastningen från trafik, 
bankfyllning samt belastning från lastfördelande jordlagret (Trafikverket 2014). 
 
I kohesionsjordar kan man under normala förhållanden installera mellan 400 - 500 m/skift 
(8h), men kan variera beroende på faktorer som pållängd, om det är kohesionspåle och om 
pålarna skall stötvågsmätas. (Göst 2017) 
 
Vid installation bör man även beakta belastningen av pålkranens vikt. Beroende på modell har 
en pålkran ett marktryck mellan 70 och 90 kPa. Detta kan vara problematiskt om maskinen 
skall utföra arbeten i lerrika områden. I vissa fall kan det krävas att man förstärker jorden som 
pålkranen skall rulla fram på. (Sveriges geotekniska förening 2016) 
 
Fler aspekter som bör beaktas vid installation är att installationsprocessen har en hög ljudnivå, 
pålarna agerar massundanträngande och att drivningen ger upphov till vibrationer. Vid 
pålning finns det gynnsamma och ogynnsamma förhållanden att ta hänsyn till. De 
gynnsamma förhållandena för pålning är att jorden är sten- och blockfri, att man har kontroll 
över pålarnas rakhet samt att pålarna installeras i grupp fler än fem. De ogynnsamma 
förhållandena är att jorden är sten- och blockrik samt att man har ingen kontroll över pålarnas 
rakhet. (Rehnström 2001) 
 
4.1.3 Förstärkande egenskap 

Pålar delas in i två grupper, spetsburna och mantelburna pålar. De spetsburna pålarna för 
genom pålens spets över den aktuella belastningen genom lösare jordlager ned till berg eller 
fastare jordlager. Mantelburna pålar eller svävande pålar används där man har jordlager med 
mycket stora mäktigheter och det inte är möjligt att slå pålen ned till fastare jordlager eller 
berg. Mantelburna pålar kan sedermera delas in i två underkategorier; friktionspålar och 
kohesionspålar. I fallet friktionspåle uppbärs den aktuella lasten genom friktion mellan pålens 
mantel och den kringliggande friktionsjorden. I fallet kohesionspåle bärs lasten av kohesion 
mellan leran (kohesionsjorden) och pålens mantel. (Rehnström 2001) 
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4.2 Kalkcementpelare 

Kalkcementpelare är en jordförstärkningsmetod som används till att reducera sättningar, 
reducera risken för skred, reducera risken för ras, höja säkerheten i slänter samt till att 
reducera vibrationer i marken. Metoden är tillämpbar i all form av lös jord där det finns vatten 
då vattnet behövs för att starta den kemiska reaktionen mellan bindemedlet och de andra fasta 
delarna av jorden. Kalkcementpelare fungerar utmärkt i lösa leror men fungerar även i 
organisk jord, silt samt i lös sand. (Svenska geotekniska föreningen 2005) 
  
Bindemedlet som används för att starta reaktionen är kalkcement. Kalkcement är en 
blandning av osläckt kalk och portlandcement. Den vanligaste blandningen är att man blandar 
en del kalk med en del cement. (Cementa 2014) 
  
4.2.1 Utformning 

Metoden är flexibel och genom att anpassa pelardjup, pelaravstånd och installationsmönster 
så kan man anpassa kalkcementpelarna för att få en optimerad lösning för rådande 
markförhållanden. Man har även visat genom livscykelanalyser att kalkcementpelare är 
fördelaktigt att använda utifrån faktorer som transporter och energiåtgång. Ur praktisk 
synvinkel bör inte kalkcementpelare användas om jordmäktigheten är mindre än 2,5 meter, då 
lämpar det sig bättre med exempelvis urgrävning. (Larsson 2006) 
 
Pelarens diameter är 400 – 1000 mm, vanligast är dock en pelardiameter på 600 – 800 mm. 
Pelaren kan utföras ned till ett djup av 25 meter. (Sveriges geotekniska förening 2005) 
 
Kalkcementpelare är välprövat i det avseende att reducera sättningar, säkerställa stabiliteten i 
lösa jordar samt att påskynda konsolideringen i leran. Konsolidering innebär volymminskning 
under ökat tryck. Ungefär 90 % av installationerna av kalkcementpelare har gjorts med 
avseende till dessa faktorer. Metoden har använts vid flera stora infrastrukturprojekt men 
fungerar även vid mindre byggnadsprojekt där sättningskänsligheten är låg. Metoden fungerar 
även som förstärkning vid anläggande av ledningsgravar och vid mindre schakter (Larsson 
2006). Eftersom bindemedlet kräver vatten för att starta den kemiska processen så medför detta 
att kalkcementpelare enbart fungerar i lösa leror, organisk jord, silt och lös sand (Sveriges 
geotekniska förening 2005). 

När kalkcementpelare inte går ned till fast botten kan de göras svävande. Hos svävande 
kalkcementpelare skall man ha god kännedom om kohesionsjordens deformationsegenskaper. 
Speciellt viktigt är att ha god kännedom om jordens egenskaper under de svävande pelarna. Det 
kan krävas att jorden under kalkcementpelarna har en viss överkonsolidering eftersom de 
lasttillskott som tillkommer inte skall ge jorden möjlighet att få för stora sättningar. (Larsson 
2006) 
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4.2.2 Installation 

Med utgång från de geotekniska undersökningarna som genomförts i laboratorium väljs ett 
antal bindemedelskombinationer och bindemedelsmängder för att genomföra 
inblandningsförsök. Beroende på den framtida förstärkningens funktion testas olika 
bindemedelskombinationer med avseende på hållfasthetstillväxt med tiden samt 
hållfasthetsnivå hos de framtida pelarna. Efter att ha bestämt lämpliga kombinationer går man 
vidare genom att utföra provpelare på den aktuella installationsplatsen. Provpelare sätts för att 
bedöma pelarens egenskaper i jorden. Antalet satta provpelare beror på hur många typer av 
bindemedelsblandningar man behöver pröva. För att prova pelarens fasthet och kontinuitet 
provtrycks den med en kalkpelarsond för att mäta dess hållfasthet. Detta gör man för att veta 
hur mycket inblandning av kalkcement som behövs per meter i den aktuella jorden. (Larsson 
2006) 

Som regel utförs installationen av kalkcementpelare av en bandgående basmaskin, denna 
maskin är baserad på en grävmaskin utan skopa. Basmaskinen är istället försedd med en 
vridmotor som styrs av en mast (en så kallad gejder). Längs masten löper en borrstång (en så 
kallad kelly) med ett borrlikande blandningsverktyg. Maskinen är även försedd med en tank 
för bindemedel, denna tank kan vara monterad på vagnen alternativt vara fristående på en 
egen bandgående vagn (Larsson 2006). Tanken fylls i regel på från en silo som är placerad på 
arbetsplatsen (Lagerbeck 2017). Basmaskinen är försedd med en dieselmotor som driver 
vagnen, dess hydraulsystem för borrning samt en kompressor som används för framdrivning 
av bindemedlet (Larsson 2006). 
 
En faktor som alltid påverkar vid installation av kalkcementpelare är att jorden normalt är lös. 
Det gör att jorden kan vara känslig för den belastning som själva basmaskinen utgör när den 
tar sig fram till arbetsplatsen. Basmaskinen har i regel ett marktryck på 24 - 38 kPa och om 
den har en bulkvagn kan denna ha ett marktryck mellan 40 - 60 kPa. Därmed kan det uppstå 
problem om jordens skjuvhållfasthet skulle överskridas, det kan bli aktuellt att förstärka 
marken för att basmaskinen ska kunna ta sig fram. (Larsson 2006) 
 
Tillverkningen av KC-pelare sker in situ. Pelaren tillverkas genom att det borrliknade 
inblandningsverktyg borras ned till önskat djup (given pelarlängd) och stör leran, varpå 
rotationsriktningen vänds och en pneumatisk utmatning av bindemedlet påbörjas ur 
borrstången samtidigt som blandningsverktyget under rotation dras upp ur hålet (figur 12). I 
detta skede blandas den störda jorden med bindemedlet och den kemiska reaktionen påbörjas. 
(Larsson 2006) 
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Figur 12 Installationsskedet för kalkcementpelare efter (Svenska geotekniska föreningen 
2005) 
 
 
I bottenläget är det dock viktigt att iaktta stor försiktighet. Om utmatningstrycket blir för stort 
riskerar man att skada jorden och därmed inte få till den erforderliga utblandning av 
bindemedel och jord som krävs för att uppnå den förstärkande effekten. (Edstam 1997) 
  
Kalkcementutmatningen bör avstanna cirka 0,5 - 1 meter under markytan för att undvika 
onödig spridning av kalkcementblandningen (Larsson 2006). Denna försiktighetsåtgärd 
iakttas för att hålla god arbetsmiljösäkerhet då bindemedlet kan orsaka irritation av hud, 
luftvägar och ögon (Cementa 2016; Nordkalk 2012). Detta resulterar i att pelarens övre del får 
en ojämn kvalitet, därför beräknas pelaren ha fullgod kvalitet en meter under markytan. Den 
ojämna delen av pelartoppen schaktas bort och ersätts med friktionsjord. För att kunna 
genomföra uppföljning numreras samtliga pelare och vid installationen av pelaren loggas 
kalkinmatning (mängd), typ av installationsutrustning, pelarens längd och läge, 
installationsdatum, eventuella installationshinder samt vilken leverans kalkcementen 
levererades med (Larsson 2006). 
 
Vid installation kan närliggande mark påverkas eftersom jorden rörs om och förlorar därmed 
temporärt sin hållfasthet medan material tillförs. Det blir ökat porvatten- och horisontaltryck i 
jorden vilket kan medföra skador på närliggande konstruktioner. Speciellt problematiskt kan 
det vara i lutande terräng om man har otillräcklig kontroll på området där det kan leda till ett 
skred. (Larsson 2006) 
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Kapaciteten för installationen av kalkcementpelare mellan 800 - 1000 m/8 timmar. Vid 
installation av kalkcementpelare arbetar man ofta dubbla skift per dygn (Göst 2017). 
Dagskapaciteten beror på flera olika faktorer så som rådande markförhållanden, pelardiameter 
och pelarlängd. Installationsarbetet genererar små vibrationer och jämfört med andra 
grundläggningsmetoder så är ljudnivån låg (Larsson 2006). 
 
Vid installationen ger bindemedlet en reaktion med naturliga jorden. I och med att jorden i 
regel är lös innebär detta att bindemedlet kan påverka närliggande vattendrag och 
grundvattnet. Enligt EU-direktiv ses bindemedlet som en föroreningskälla, men detta anses 
inte realistiskt och bortses ofta ifrån vid olika former av grundläggning. (Larsson 2006) 
  
Vid pelarförstärkningen används olika typer av installationsmönster beroende på vad syftet 
med förstärkningen är. Dessa är singulära, skivor, gitter samt block (figur 13). Ofta avser 
förstärkningen att täcka flera olika typer av belastningsfall och då skall installationsmönstret 
anpassa sig för att ge tillräcklig förstärkning för samtliga belastningsfall. Eftersom 
belastningsfallen ofta är olika i den förstärkta jorden bör installationsmönstret skifta på ett 
liknade sätt. Installationsmönstren är baserade på vilken belastning som kommer att påverka 
jorden. Är belastningen av lättare karaktär lämpar sig singulära pelare, är belastningen större 
lämpar sig skivor, gitter och block i stigande belastningsordning. (Larsson 2006) 
 
 

 
Figur 13, Installationsmönster för kalkcementpelare efter (Larsson 2006) 
 
Sedan utsätter man pelarna för lastpåföring genom att man lägger på en överlast. 
Lastpåföringen medför att hållfastheten i pelarna blir större och överlasten är till för att 
undvika framtida sättningar så att de kommer innan man har börjat nyttja den nya 
konstruktionen. Mer och mer last läggs på banken varefter hållfastheten i pelarna ökar. För att 
vatten skall kunna avrinna under konsolideringen läggs ett lager av krossmaterial. Innan man 
kan fortsätta arbetet med banken skall pelartoppar med låg kvalitet grävas bort och ersättas 
med packad friktionsjord, man skall även gräva bort eventuell uppträngd jord som har blivit 
till under installationen. Sedan jämnas markytan ut och packas och därefter kan arbetet med 
bankfyllning fortsätta (figur 14). (Larsson 2006) 
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Figur 14 Typlösning kalkcementpelare under bank efter (Svenska geotekniska föreningen 
2005) 
 
 
Efter installation är det svårt att bedöma kvaliteten hos pelarna vilket kan medföra att 
kvaliteten hos kalkcementpelarna är ojämn. Vid sättningskänsliga konstruktioner bör därför 
konstruktionen förbelastas och därmed utesluta förmodade långtidssättningar. Detta kräver 
dock en längre byggtid. Man kan även förstärka kalkcementpelarna med rambalkar eller styva 
plattor som förstärker pelarna och jämnar ut eventuella sättningsskillnader. (Larsson 2006) 
  
4.2.3 Förstärkande egenskap 

Omedelbart efter installationen inleds en kemisk reaktion mellan bindemedlet, vattnet i jorden 
och den omrörda jorden (Larsson 2006). Dessa tillsammans erhåller en avsevärt högre 
hållfasthet än den oförstärkta leran och normalt inom en månad kan hållfastheten öka 10 – 20 
gånger jämfört med sin ursprungliga hållfasthet (Svenska geotekniska föreningen 2005).   
Det kemiska som sker i processen är att osläckt kalk (CaO) blandas med vattnet. Först släcks 
kalken och det medför att lerans vattenkvot minskar. Sedan sker ett jonutbyte som gör att 
lerans struktur ändras. Det bildas större korn och vattnet som finns i leran innesluts i de större 
kornen. Detta ger ett resultat som binder ihop lerpartiklarna och gör den cementlik. De första 
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två processerna sker nära inpå installation medan resultatet fortsätter att öka i form av 
hållfasthetsutveckling under flera år (Brenander et al. 1984).   
 
Cement i processen kan liknas vid vattencementtalet, det vill säga cement i förhållande till 
vattenmängd. Ju mer cement man tillför desto högre hållfasthet erhålls. För att cementen skall 
kunna reagera med vattnet krävs det att det finns tillräcklig vattenmängd i jorden. Cement har 
snabb hållfasthetsutveckling kort tid efter inblandning men har en liten hållfasthetsutveckling 
under lång tid. Cementen ger den snabba hållfasthetsutvecklingen medan kalken bidrar med 
hållfasthet långsiktigt. Genom att kombinera dessa får man ett mellanting där man får en 
relativt snabb hållfasthetsutveckling och en liten hållfasthetsutveckling under en lång tid 
(figur 15). (Larsson 2006) 
 
 

  
Figur 15 Hållfasthetsutveckling för kalkcement (Larsson 2006) 
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5 TEKNISK JÄMFÖRELSE 

I detta kapitel följer en teknisk jämförelse som baseras på den litteraturstudie som tidigare 
utförts.  
 
För att kunna besvara frågeställningen gällande de tekniska skillnaderna har vi utifrån 
litteraturstudien valt ut 14 parametrar för att klargöra skillnader och belysa likheter. Data har 
samlats in och sammanställts i textform, därefter redovisas de mer övergripande i en 
jämförande tabell (tabell 3). De 14 parametrar har vi valt ut efter vad vi tycker att viktigt och 
nyttigt att ta upp för att få en rättvis teknisk jämförelse av metoderna.  
 

 Förberedande arbeten   
 Tillverkning  
 Provning  
 Förstärkande egenskap 
 Installation  
 Installationsdjup  
 Kapacitet  
 Dimensioner  
 Ljudnivå  
 Vibrationsnivå  
 Marktryck  
 Kvalitet  
 Problematik   
 Användningsområden  
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Förberedande arbeten  
Bankpålning kan kräva att lerproppsdragning genomförs för att undvika skador på 
närliggande bebyggelse då metoden är massundanträngande. Detta behöver man dock inte ta i 
beaktning vid användandet av kalkcementpelare då denna metod inte är massundanträngande. 
  
Tillverkning   
Tillverkningen av kalkcementpelare sker på installationsplatsen medan bankpålar 
prefabriceras på fabrik och transporteras till installationsplatsen.  
  
Provning  
Bägge metoderna erfordrar någon form av provning för att säkerställa ett fullgott resultat 
under rådande förutsättningar. För bankpålar utförs provning av pålarna för att man skall 
kunna bestämma pålens slutliga bärförmåga, kunna se hur pålarna beter sig i jorden, se tryck- 
och dragspänningar och även kunna kontrollera att slagutrustningen fungerar korrekt. 
Provning av pålar har även olika syften då provningen kan göras i olika skeden av 
byggprocessen. Vid projektering utförs det för att bestämma påltyp, slagutrustning och för att 
bedöma pålbarheten i jorden. Görs det vid produktion görs det för att bedöma pållängden och 
eventuell omgivningspåverkan. Slutligen kan det göras vid den kommande provbelastningen 
för att då bedöma tidigare nämnda faktorer. 
 
Innan provpelare för kalkcementpelare kan sättas ut måste inbladningsförsök genomföras för 
att se vad som passar in i jorden på den aktuella installationsplatsen. Därefter sätter man ut 
provpelare i marken som skall bedöma pelarens egenskap i jorden och dessa skall sedan 
provtryckas. 
  
Förstärkande egenskap 
I fallet kalkcementpelare förstärks den befintliga jorden för att klara av en stundande 
belastning. Det vill säga att man genom inblandning av bindemedel ökar den befintliga 
jordens hållfasthet. I fallet med bankpålning är så inte fallet, här kringgår man istället de 
jordlager som inte klarar av den stundande belastningen och för istället över lasten till 
berggrund eller jordlager med större bärförmåga, det vill säga här förstärker man inte jorden.  
  
Installation   
I installationsskedet slås bankpålen på plats med hjälp av en pålkran. Kalkcementpelaren 
installeras däremot genom att ett hål borras och bindemedel blandas med den rörda jorden.  
  
Installationsdjup   
Kalkcementpelare har ett installationsdjup på maximalt 25 m. Bankpålning kan i jämförelse 
utföras ned till ett djup av 100 m. Ingen av metoderna används på jordmäktigheter som inte 
överstiger 3 m.  
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Kapacitet  
Beroende på rådande markförhållanden så har en pålkran en installationskapacitet på 400–500 
m påle per arbetsdag om 8 h. I jämförelse kan 800–1000 m kalkcementpelare installeras på 
samma tid.  
  
Dimensioner  
Dimensionerna skiljer mellan metoderna. Bankpålarna utförs som kvadratiska tvärsnitt mellan 
235–275 mm i kantmått. Kalkcementpelarna utformas med cirkulära tvärsnitt med en 
diameter mellan 400–1000 mm.   
  
Ljudnivå   
I installationsskedet ger neddrivningen av bankpålar upphov till höga bullernivåer, 
installationen av kalkcementpelare ger upphov till betydligt lägre bullernivåer.  
  
Vibrationsnivå   
Vid neddrivningen av bankpålar skapas besvärande vibrationer, ett problem som 
installationen av kalkcementpelare inte medför.  
  
Marktryck   
Pålkranar har i regel ett större marktryck än de maskiner som används vid 
kalkcementpelarinstallation. Dock har bägge metodernas installationsutrustning ett stort 
marktryck. 
  
Kvalitet   
Eftersom bankpålen är standardiserad och fabrikstillverkad håller den en jämn kvalitet. I fallet 
med kalkcementpelare finns det dock fler parametrar som spelar in i bedömningen av dess 
kvalitet. Dels avstannar utmatningen av bindemedel ca 0,5 - 1 m under markytan, vilket gör 
att man får en pelartopp med ifrågasättbar kvalitet. Även jordens kvalitet och hur väl den har 
inblandats med bindemedlet spelar in. Därmed betraktas kalkcementpelarens kvalitet som 
ojämn.  
  
Problematik  
Vid användandet av kalkcementpelare kan det bli komplikationer i och med att blandningen 
måste härdas innan pelarna får önskad hållfasthet och detta pågår under en lång tid. Till 
skillnad från bankpålning som slås ned på plats och sedan ger önskad hållfasthet betydligt 
snabbare. Vid höga belastningar och sättningskänsliga konstruktioner kan kalkcementpelarna 
få problem med sättningsdifferenser vilket medför att man kan behöva förstärka 
kalkcementpelarna med rambalkar eller använda sig av förbelastning för att klara av 
sättningskraven. Bankpålning kan istället ge problem med massundanträngning som kan 
medföra skador på närliggande konstruktioner. I båda fallen skall rådande markförhållanden 
beaktas vid installation då de bägge metoderna använder sig av tunga maskiner som hela tiden 
påfrestar den svaga kohesionsjorden.  
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Användningsområden  
Kalkcementpelare är endast applicerbar i jordar som innehåller vatten, så som lös lera, 
organisk jord, silt och lös sand eftersom metoden kräver vatten för att starta den kemiska 
processen. Bankpålning fungerar i samtliga av dessa jordarter men teoretiskt fungerar den 
även i alla andra jordarter. 
 
Av ovanstående parametrar har en tabell sammanställts för att lättare kunna särskilja viktiga 
tekniska avväganden (tabell 3). 
 
Tabell 3 Teknisk jämförelse mellan kalkcementpelare och bankpålning 
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6 JORDFÖRSTÄRKNINGSMETODER VID BYGGANDET AV 
KARDONBANAN 

Under hösten 2017 påbörjas den första etappen i byggandet av infrastruktursatsningen 
Ostlänken. Ostlänken är en höghastighetsbana som skall byggas mellan Järna i Södermanland 
och Linköping i Östergötland (figur 16). Den första etappen är en godsjärnväg som skall byggas 
i Norrköping, denna är benämnd Kardonbanan och skall dras från Åby fram till den nya 
godsbangården som är belägen på Malmölandet och därefter vidare ut på Händelö (figur 17). 

Under våren 2017 gav Trafikverket ut ett förfrågningsunderlag för Kardonbanan. Detta 
förfrågningsunderlag innehöll ritningar, geotekniska PM samt geotekniska undersökningar som 
har genomförts i området för Kardonbanans dragning. Studien baseras på detta 
förfrågningsunderlag och har strukturerats som en fallstudie där två sektioner ur Kardonbanans 
dragning valts ut.  Dessa sektioner är placerade på spår H1, H1 är det spår som löper från den 
nya godsbangården i sydlig riktning mot Händelö (figur 20). Sektionerna är i 
förfrågningsunderlaget benämnda som KM2+860 och KM2+940 och är belägna i anknytning 
till korsningen Bravikenvägen/Lageruddsvägen omedelbart söder om Rusta (figur 18 och 19). 

Sektionerna har studerats 10 m i längdled i norrgående riktning. För sektion KM2+940 
motsvarar det systemlinjerna CC-CM och för sektion KM2+860 motsvarar det systemlinjerna 
H-O. 

 

Figur 16, Ostlänkens dragning Järna-Linköping (Trafikverket u.å.) 
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Figur 17, Kardonbanans dragning Åby-Händelö (Norrköpings kommun u.å.) 

 

Figur 18, Sektionernas läge markerat med cirkel efter (Norrköpings kommun u.å.) 
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Figur 19, Korsningen Bravikenvägen – Lageruddsvägen (Johansson 2017) 

 

Figur 20, Spår H1, sektionernas läge efter (Trafikverket 2017) 
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Figur 21, Spår H1, sektionernas placering i detalj efter (Trafikverket 2017) 
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6.1 Markförhållanden  

6.1.1 KM2+940 

I projekteringsstadiet har man utfört en geoteknisk undersökning som har resulterat i ett 
geotekniskt underlag. Ur det geotekniska underlaget kan man utläsa att man har på platsens 
läge gjort viktsonderingar, vingförsök, trycksonderingar och provtagningar. Provtagningarna 
och sonderingarna visar att platsens jordlagerföljd består av cirka en meters torrskorpelera 
följt av ett lager om cirka fyra meter lera. Under dessa lager följer ett lager av friktionsjord 
(figur 22). Här har man inte kunnat neddriva sonden ytterligare. Dessa jordlager redovisas i 
bilden nedan detta stycke. Grundvattenytans läge är 0,5–1 meter under den befintliga 
markytan. Den underliggande leran har en sensitivitet, 鯨痛 mellan 0–21. Detta gör den 
mellansensitiv. Den naturliga vattenkvoten varierar mellan ぬの − ばの %. Lerans odränerade 
skjuvhållfasthet varierar mellan など − ねど 倦��. Vidare saknar leran organiskt innehåll (bilaga 
10) 

 
Figur 22, Jordlagerföljd i KM2+940 enligt förfrågningsunderlag (Trafikverket 2017) 
 
 

 
Figur 23, Sonderingsresultat enligt förfrågningsunderlag (Trafikverket 2017) 
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6.1.2 KM2+860 

Vid sektion KM2+860 har trycksonderingar samt CPT-sondering utförts. Dock har vi inte 
tillgång till resultatet från CPT-sonderingen så jordlagerföljden har uppskattats från 
trycksonderingarna. Genom att jämföra resultatet från trycksonderingarna från KM2+860 med 
resultatet från trycksonderingar i KM2+940, kunde man konstatera att förhållandena är 
tämligen lika. Därmed kommer vi fortsättningsvis anta att jorden i KM2+860 har liknade 
egenskaper som den jord som återfinns i KM2+940 (bilaga 9 och 10). 
 
Jorden i KM2+860 består av 1 meter torrskorpelera, följt av ett lager av lös lera vars 
mäktighet är 2,3 meter som överlagrar ett lager friktionsmaterial som man vid sonderingen 
inte lyckats neddriva sonden genom. Grundvattennivån är ungefär 0,5 – 1 m under markytan 
(figur 24). 

 
Figur 24, Jordlagerföljd KM2+860 enligt förfrågningsunderlag (Trafikverket 2017) 
 
 
 

 
Figur 25, sonderingsresultat enligt förfrågningsunderlag (Trafikverket 2017) 
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6.2 Kostnad kalkcementpelare 

6.2.1 KM2+940 

Ur förfrågningsunderlaget utläses att den projekterade förstärkningen med kalkcementpelare 
Ø600 mm utförs som singulära pelare med en meters centrumavstånd. Bankens bredd är 13,6 
meter och är 2,1 meter hög. Kalkcementpelarna nedförs till det lager av friktionsjord som 
återfinns fem meter under markytan, därmed beräknas pelarnas längd sedermera till att vara 
fem meter. Detta gör att det blir 13 pelare i bredd och 10 pelare i längdriktningen, summa 130 
pelare (figur 26, 27 och 28). Priset för kalkcementpelare har beräknats utifrån en prissatt 
mängdförteckning från ett äldre projekt från Trafikverket där kalkcementpelare använts (E18 
Kista-Hjulsta). Utifrån den prissatta mängdförteckningen fastställdes att priset för 
kalkcementpelare är 90,5 kronor per installerad meter (tabell 4) (bilaga 3). 

Tabell 4, Urklipp ur prissatt mängdförteckning E18 Kista-Hjulsta 

 

Kostnad: 

Antal pelare per sektion: 13 st 

Totalt antal pelare: 13*10=130 st 

Meterpris: 90,5 kr 

Installationsdjup: 5 m 

Kostnad = 130*90,5*5=58825 kr 
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Figur 26 Översikt installationsplan enligt förfrågningsunderlag (Trafikverket 2017) 

 
Figur 27 Förstorad installationsplan CC-CM kalkcementpelare KM2+940 enligt 
förfrågningsunderlag (Trafikverket 2017)  
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Figur 28 Typsektion kalkcementpelare KM2+940 enligt förfrågningsunderlag (Trafikverket 
2017) 
 
6.2.2 KM2+860 

Vid denna sektion har man valt att förstärka banken med kalkcementpelare installerade som 
skivor. Centrumavståndet mellan dessa skivor är 1,5 meter och pelarnas centrumavstånd är 0,45 
meter. Banken är 3,1 m hög och dess bredd är 18,4 m. Även här har kalkcementpelarna 
diametern Ø600 mm. Kalkcementpelarna nedförs till det lager av friktionsmaterial som finns 
under den lösa leran. Därmed beräknas pelarnas längd vara 3,3 m. Detta medför att man har 
placerat 32 - 33 pelare i bredd och även här tittar vi 10 m i norrgående riktning, detta ger 7 rader 
med skivor (figur 29, 30 och 31) (bilaga 1). Priset för kalkcementpelare har beräknats utifrån 
en prissatt mängdförteckning från ett äldre projekt från Trafikverket där kalkcementpelare 
använts (E18 Kista-Hjulsta). Utifrån den prissatta mängdförteckningen fastställdes att priset för 
kalkcementpelare är 90,5 kronor per installerad meter (tabell 4) (bilaga 3). 

Tabell 4, Urklipp ur prissatt mängdförteckning E18 Kista-Hjulsta 
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Kostnad 
 
Antal pelare per skiva: 32-33 st 
 
Totalt antal pelare: (3*32)+(4*33) = 228 st 
 
Meterpris: 90,5 kr 
 
Installationsdjup:3,3 meter 
 
Kostnad = 228*3,3*90,5 = 68092 kr 

 
Figur 29, Översikt installationsplan kalkcementpelare KM2+860 enligt förfrågningsunderlag 
(Trafikverket 2017) 



JORDFÖRSTÄRKNINGSMETODER VID BYGGANDET AV KARDONBANAN 
 

41 

 
Figur 30, Förstorad installationsplan H-O kalkcementpelare KM2+860 enligt 
förfrågningsunderlag (Trafikverket 2017) 
 
 

 
Figur 31, Typsektion kalkcementpelare KM2+860 enligt förfrågningsunderlag (Trafikverket 
2017) 
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6.3 Kostnad bankpålning 

6.3.1 KM2+940 

I detta examensarbete presenteras ett förslag på hur en förstärkning med bankpålning skulle 
kunna utformas för sektion KM2+940. Då leran på platsen är mellansensitiv antas pålen kunna 
neddrivas på platsen utan att vibrationer som skulle kunna leda till skred skulle komma att 
uppstå. För vidare beräkningar antas fortsättningsvis samma plats och förutsättningar som i 
fallet kalkcementpelare gälla. 

Antagande: 

Bankpåle utförs som SP2, kvadratisk betongpåle med sidan 270 mm och bärförmågan 500 kN. 

Pålplatta utförs i storlek 1700*1700*200 mm. 

Pålarnas antas nedföras till det underliggande lagret av friktionsjord, beläget fem meter under 
markytan. 

Trafiklasten är enligt Trafikverket 32 kN/m2. 

Tungheten för friktionsmaterialet i banken antas vara 18 kN/m3. 

Pålavståndet uppskattas enligt Trafikverkets tekniska råd och tekniska krav för 
geokonstruktioner och samtliga pålar antas fortsättningsvis utföras som raka. 

Banken är 13,6 meter bred och 2,1 meter hög i förfrågningsunderlaget. Trafikverkets tekniska 
råd ställer dock kravet att vid förstärkning av denna typ erfordras en bankhöjd på minst 2,5 
meter och ett lastfördelande lager på minst 1 meter. Detta kan man direkt konstatera att banken 
i KM2+940 inte uppfyller. Därmed måste banken höjas och antas fortsättningsvis i 
beräkningarna ha en total höjd på 2,5 meter och en bredd på 15,4 meter, samma släntlutning 
förutsätts gälla. 

  



JORDFÖRSTÄRKNINGSMETODER VID BYGGANDET AV KARDONBANAN 
 

43 

Pelarnas centrumavstånd uppskattas enligt följande: � = √迎�/岫ℎ ∗ � + 圏痛岻  

Tabell 5 Beräkning av pålarnas centrumavstånd KM2+940 

 

Lastfördelande lager kontrolleras enligt följande 

 t ≥ 1,5(c-a)  

Tabell 6 Kontroll av bankens lastfördelande lager KM2+940 

 

1,35 > 1,0 ok! bankens höjd sätts till 2,5 meter ovan ÖK pålplatta. 

Tabell 7 Kontroll av bankens pålplattor KM2+940 

 

Därmed fastställs att i detta typfall användes pålar SP2 med sidan 270 mm, på dessa pålar 
vilar en kvadratisk pålplatta om 1700*1700 mm med tjockleken 200mm. Pålarnas 
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centrumavstånd har bestämts till 2600 mm och det fria avståndet mellan pålplattorna blir 
därmed 900 mm. 
 
Bankens bredd blir efter höjningen 15400 mm.  
 
I projekteringen av kalkcementpelare har man låtit spara en meter på var sida om banken, 
detta då det inte förekommer någon större last längst ut på bankens kant. Detta antas även 
gälla i fallet för bankpålning. Därmed dras 2000 mm bort från bankens totala bredd. 
 
Därmed kan antal pålar per sektion antas genom: 
 怠泰替待待 −態待待待態滞待待 = の,なの 喧å健�堅, väljer の pålar.  
 
Det antagna terrängpartiet CC-CM i norrgående riktning motsvarar en längd om 10000 mm, 
centrumavståndet och pålplattornas fria avstånd gör att det får plats 4 pålar i längdled (figur 
32 och 33) (bilaga 4 och 5). 
 
I fallet bankpålning behövs det dock schaktas ytterligare 0,2 meter (för pålplattans höjd) + 0,4 
meter (för att klara höjdkravet på banken) ned för att pålningsarbetet skall kunna utföras. 
Därmed tillkommer en kostnad för schaktning om 210 kr/m3 samt en kostnad för återfyllning 
om 288 kr/m3. Priserna för schaktning och återfyllning kommer från Trafikverkets 
kalkylmallar. 
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I beräkningarna ovan beskrivs ett alternativt förstärkningssätt för banken i sektion 2KM+940, 
där den förstärks med bankpålar. Bankpålarna nedförs till det lager av friktionsjord som 
återfinns fem meter under markytan. Inledningsvis antogs bankpålarnas läge och längd vara 
densamma som i fallet med kalkcementpelare, dock behövde banken höjas. Banken behövde 
höjas eftersom att denna höjning inte får påverka rälsens läge, därmed behövde banken sänkas 
ned i marken genom urschaktning. Därmed avkortas den ursprungliga längden 5 meter till 4,4 
meter med avseende på bankhöjning och pålplattans höjd. Detta gör att vi i fortsatta 
beräkningar antar snittlängden på pelare till 4,4 meter. I varje rad installeras 5 pelare och i 
längdriktningen installeras 4 pelare, summa 20 pelare (figur 32 och 33). Enligt Trafikverkets 
kalkylmallar är priset för bankpålar 700 kronor per installerad meter, till detta tillkommer 
kostnaden för pålplatta om 1477 kronor/st (bilaga 8). Till detta tillkommer den merkostnad för 
den makadam som erfordras för att höja banken samt även kostnaden för den extra schaktning 
som erfordras för bankhöjningen (bilaga 8). 
 
Kostnad: 
 
Antal pelare per sektion: 5 st 

Totalt antal pelare: 5*4 = 20 st 

Meterpris: 700 kr 

Pris pålplatta: 1477 kr/st 

Installationsdjup: 4,4 m  

Kostnad extra utschaktning till följd av bankhöjning: 19404 kr 

Kostnad extra makadam till följd av bankhöjning: 23 270 kr 

 

Kostnad = (20*700*4,4)+(1477*20)+19404+23270=133813 kr 
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Figur 32, Installationsplan KM2+940 utförd med bankpålning baserad på 
förfrågningsunderlag 

 

Figur 33, Typsektion KM2+940 utförd med bankpålning baserad på förfrågningsunderlag 
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6.3.2 KM2+860 

I detta examensarbete presenteras ett förslag på hur en förstärkning med bankpålning skulle 
kunna utformas för sektion KM+860. För vidare beräkningar antags fortsättningsvis att 
förutsättningarna finns för att bankpålning fungerar Vi har inte tillräcklig kännedom om jorden 
för att kunna bestämma exakt om det kommer fungera med bankpålning, därmed kommer vi 
anta att det fungerar på denna sektion. För vidare beräkningar antas fortsättningsvis samma 
plats och förutsättningar som i fallet kalkcementpelare gälla. 

Antagande: 

Bankpåle utförs som SP2, kvadratisk betongpåle med sidan 270 mm samt bärförmågan 500 kN. 

Pålplatta utförs i storlek 1700*1700*200mm. 

Pålarnas antas nedföras till det underliggande lagret av friktionsjord, beläget 3,3 m under 
markytan. 

Trafiklasten är enligt Trafikverket 32 kN/m2. 

Tungheten för friktionsmaterialet i banken antas vara 18 kN/m3. 

Pålavståndet uppskattas enligt Trafikverkets tekniska råd och tekniska krav för 
geokonstruktioner och samtliga pålar antas fortsättningsvis utföras som raka. 

Banken är 18,4 meter bred och 3,1 meter hög enligt förfrågningsunderlaget. Trafikverkets 
tekniska råd krav ställer kravet att bankhöjden minst måste vara 2,5 m vilket är okej i detta fall. 

  



VAL AV JORDFÖRSTÄRKNINGSMETOD VID BYGGANDE AV JÄRNVÄG 

48 

Pelarnas centrumavstånd uppskattas enligt följande: � = √迎�/岫ℎ ∗ � + 圏痛岻  

Tabell 8 Beräkning av pålarnas centrumavstånd KM2+860 

 

Lastfördelande lager kontrolleras enligt följande 

 t ≥ 1,5(c-a)  

Tabell 9 Kontroll av bankens lastfördelande lager KM2+860 

 

1,05 > 1,0 ok!  

Tabell 10 Kontroll av bankens pålplattor KM2+860 
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Därmed fastställs att i detta typfall användes pålar SP2 med sidan 270 mm, på dessa pålar 
vilar en kvadratisk pålplatta om 1700*1700 mm med tjockleken 200 mm. Pålarnas 
centrumavstånd har bestämts till 2400 mm och det fria avståndet mellan pålplattorna blir 
därmed 700 mm. 
 
Bankens bredd är 18400 mm. I projekteringen av kalkcementpelare har man låtit spara två 
meter på var sida om banken, detta då det inte förekommer någon större last längst ut på 
bankens kant. Detta antas även gälla i fallet för bankpålning. Därmed dras 4000 mm bort från 
bankens totala bredd. 
 
 Därmed kan antal pålar per sektion antas genom: 
 なぱねどど −  ねどどどにねどど = は 喧å健�堅 

 
Det antagna terrängpartiet H-O i norrgående riktning motsvarar en längd om 10000 mm, 
centrumavståndet och pålplattornas fria avstånd gör att det får plats 4 pålar i längdled (figur 
34 och 35) (bilaga 6 och 7). 
 
Bankpålarna nedförs till jordlagret av friktionsmaterial som befinner sig 3,3 m under 
markytan. I detta fall var banken tillräcklig för att utföra bankpålning så ingen extra 
schaktning eller fyllning behövdes. Efter beräkningarna konstaterades att vi fick 6 pålar i 
bredd och 4 pålar i djupled, sammanlagt 24 bankpålar på sträckan (figur 34). Enligt 
Trafikverkets kalkylmallar är priset för bankpålar är 700 kronor/installerad meter, till detta 
tillkommer kostnaden för pålplattan som är 1477 kronor/st (bilaga 8). 
 
Kostnad: 
 
Antal pålar per sektion: 6 st 

Totalt antal pålar: 6*4 = 24 st 

Meterpris: 700 kr 

Pris pålplatta: 1477 kr/st 

Installationsdjup: 3,3 m  

Kostnad = (24*700*3,3)+(1477*24)=90888 kr 
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Figur 34, Installationsplan KM2+860 utförd med bankpålning baserad på 
förfrågningsunderlag 
 

 

Figur 35, Typsektion KM2+860 utförd med bankpålning baserad på förfrågningsunderlag 
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6.4 Ekonomiskt resultat 

6.4.1 KM2+940 

En jämförelse mellan jordförstärkningsmetodernas kostnadsbild har genomförts vid sektion 
KM2+940 (tabell 11). 

Tabell 11, Kostnadsjämförelse för kalkcementpelare och bankpålning KM2+940 

 

6.4.2 KM2+860 

En jämförelse mellan jordförstärkningsmetodernas kostnadsbild har genomförts vid sektion 
KM2+860 (tabell 12). 

Tabell 12, Kostnadsjämförelse för kalkcementpelare och bankpålning KM2+860 
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7 ANALYS OCH DISKUSSION 

I följande avsnitt analyseras och diskuteras det tekniska resultat som uppnåddes med hjälp av 
litteraturstudien samt det ekonomiska resultatet som baserats på vår fallstudie, för att därmed 
besvara de frågeställningarna som tidigare ställts. Vidare resoneras kring för- och nackdelar 
som metoderna erhåller underbyggt av det som tagits fram i tidigare delar i studien. 

7.1 Teknisk analys och diskussion 

Förberedande arbeten - Bankpålning kan kräva förberedande arbeten vilket inte 
kalkcementpelare kräver. Detta gör att bankpålningen blir mer tidskrävande i de fallen 
förberedande arbeten erfordras. Dessutom kommer annan utrustning för dessa arbeten komma 
att behöva tillföras arbetsplatsen. Detta kommer i sådana fall resultera i mer logistik och större 
kostnader i jämförelse med fallet kalkcementpelare. 

Tillverkning - Metodernas tillverkningssätt gör att deras respektive logistikbehov ser olika ut. 
För att kalkcementpelaren skall kunna tillverkas krävs endast att bindemedel levereras till 
arbetsplatsen, den har dock behov för viss magasinering i form en av silo. Så ser dock inte fallet 
ut för bankpålen. Pålen som tillverkas på fabrik måste efter tillverkning fraktas till 
arbetsplatsen. Väl på arbetsplatsen måste lossning och mottagningskontroll genomföras samt 
att upplagsplatser måste säkras. Detta gör att en arbetsplats där bankpålning genomförs på en 
sträcka kommer få ett betydlig större antal anlöp med lastbilar än om man hade förstärkt samma 
sträcka med kalkcementpelare. Till följd av detta torde man få betydligt större kostnader 
relaterade till logistik, såsom för transport och för godsmottagning. 

Förstärkande egenskap - Metodernas förstärkande egenskaper skiljer sig åt, bankpålen för över 
lasten medan kalkcementpelaren enbart förstärker den befintliga jorden. Kalkcementpelaren är 
vid höga belastningar känslig för sättningar, detta gör att bankpålen i regel tål högre belastning 
och ger inte upphov till samma grad av sättningar. En annan nackdel med användandet av 
kalkcementpelare är att EU klassar bindemedlet som en föroreningskälla som kan påverka 
grundvattnet, något man vanligtvis bortser ifrån, men på grund av rekordlåga grundvattennivåer 
i sydöstra Sverige är detta en nackdel som bör beaktas vid projekteringen.  

Provning – Gällande provning ser tillvägagångssätten olika ut. Beroende på antalet 
inblandningar som man har kommit fram till efter inblandningsförsök för kalkcementpelare så 
skall ett antal provpelare med utvalda inblandningar tillverkas. Dessa tillverkas vid 
byggnadsplatsen för att se hur väl de interagerar med de befintliga markförhållandena. Medan 
hos bankpålning är kvalitén hos pålarnas material är alltid samma och är därmed inte i behov 
att denna typ av förprovning. Dock så måste pålen prövas på andra sätt och för andra faktorer 
som inte kalkcementpelaren behöver prövas för, så som exempelvis för att bedöma 
slagutrustning och omgivningspåverkan. Kontentan av provning är att bägge metoderna har 
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kostnadsdrivare i form av provning som man inte kan bortse från och är en viktig del att 
beakta vid projekteringen.  
 
Installation och marktryck - I installationsskedet delar metoderna ett problem av praktisk 
karaktär, installationsutrustningen är mycket tung och ger upphov till stora marktryck. Detta 
gör att om bärförmågan hos jorden är för låg kan det komma att krävas att maskinerna får 
förstärka sin väg fram till installationsplatsen. En annan likhet är att kalkcementpelare och 
bankpålning är båda känsliga för sådant som kan störa neddrivningen under installationsarbetet, 
till exempel sten, block eller kvarlämningar från äldre byggnationer. Båda dessa kan generera 
oförväntade kostnader om dessa faktorer inte har tagits hänsyn till vid projekteringen. 

Kapacitet - Vidare har de olika metoderna olika kapacitet gällande installationshastighet. Med 
kalkcementpelare går installationen mer effektivt då man kan installera fler pelare på kortare 
tid jämfört med bankpålning, dock så behövs det fler pelare för att uppnå likvärdig funktion. 

Installationsdjup - Likväl skiljer sig metodernas installationsdjup avsevärt åt. Bankpålning kan 
i regel nedföras hur djupt som helst medan kalkcementpelaren är begränsad. Detta gör att 
bankpålning blir mer allsidig. 

Dimensioner - En annan parameter som skiljer pelarna åt är hur dess dimensioner ser ut. 
Kalkcementpelaren utförs i cirkulära tvärsnitt om 400–1000 mm medan den slagna betongpålen 
har ett kvadratiskt tvärsnitt med en sida på 235–270 mm. Även om bankpålen är mer än hälften 
så stor som kalkcementpelaren klarar den betydligt högre belastningar. Detta då den är utförd 
av armerad betong och vars uppgift är att nedföra last. Medan kalkcementpelaren är genomförd 
av ett bindemedel och vars uppgift är att få den kringliggande jorden att uppnå blockverkan, 
vilket gör att kalkcementpelarens dimension görs i större utförande, men ändå tål den en lägre 
belastning. Detta påvisar att dimensionen i detta fall spelar en större roll i en jämförelse, då 
metodernas kraftöverföring ser olika ut vilket gör att tvärsnitten även kommer att göra det. 

Ljudnivå - En annan viktig aspekt som tydligt skiljer metoderna åt är dess ljudnivå i 
installationsskedet. I många kommuner runt om i landet finns det begränsningar för vilka tider 
på dygnet högljudda arbeten får genomföras, i Norrköping får byggbuller förekomma mellan 
07.00 och 19.00 under vardagar (Norrköpings kommun 2016). Detta gör att slagningen av 
bankpålning endast kan utföras under ordinarie arbetstid, medan den tystare 
kalkcementpelarinstallationen i många fall även kan installeras under nattetid (tvåskift), vilket 
skulle generera en betydligt högre grad av effektivitet. 
 
Vibrationer - I installationsskedet ger även metoderna upphov till olika grad av vibrationer, 
neddrivningen av bankpålar ger stora vibrationer medan installationen av kalkcementpelare ger 
upphov till mycket små vibrationer. Detta medför att det skulle kunna vara problematiskt att 
påla i områden som består av kohesionsjordar med hög sensitivitet och att det då skulle vara 
lämpligt att använda kalkcementpelare inom sådana områden. 

Problematik och kvalitet - Ett problem med kalkcementpelare är att det är svårt att veta överlag 
hur väl resultatet verkligen har blivit. Detta beror på att metoden innehåller osäkerhetsfaktorer 
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som påverkar slutresultatet och varierar från gång till gång. Parametrar som spelar in är hur väl 
den har reagerat med omgivande jord, jordens vattenkvot och till vilken grad jorden efter 
installationen har konsoliderats. Detta är en nackdel för kalkcementpelare som inte finns för 
bankpålning där man får ett mer jämnt och säkert resultat, till följd av att den tillverkas i en 
sluten fabriksmiljö. Detta gör att man kan kontrollera att alla pålar håller jämn kvalitet redan i 
tillverkningsprocessen. Detta medför att man i fallet med bankpålning kan eliminera osäkra 
yttre faktorer och därmed få ett mer jämnt resultat. 

Användningsområden – Kalkcementpelaren är begränsad till den utsträckningen att den enbart 
fungerar i ett fåtal jordarter och kräver vatten i jorden medan bankpålning fungerar i samtliga 
jordarter. Detta medför att kalkcementpelaren ur denna aspekt är en mer begränsad metod till 
skillnad från bankpålning. Dock så används inte bankpålning i samtliga då det anses överflödigt 
vid områden som redan har tillräcklig bärförmåga och inte är i behov av pålar. Samtidigt är 
även bankpålen till viss del begränsad av jordlagerföljden. Pålen måste kunna drivas ned utan 
skador. Detta gör att det i bägge fallen är av stor vikt att man känner till hur jordlagerföljden 
ser ut för att kunna välja förstärkningsmetod för en bank. 

Förberedande arbeten, förstärkande egenskap, provning, installation, marktryck, kapacitet, 
installationsdjup, dimensioner, vibrationer och användningsområden är alla beroende av hur 
jordlagerförhållandena ser ut på installationsplatsen. Detta påvisar hur stor inverkan de 
geotekniska undersökningarna har vid anläggning av järnväg då majoriteten av våra parametrar 
är direkt anknutna till dessa. 

Det resultat som vi under studiens gång har kommit fram till står i direkt relation till vårt 
metodval. Vi valde att utifrån litteraturstudien att göra en teknisk jämförelse. Detta gör att 
jämförelsen blir av en teoretisk karaktär, om vi valt att använda oss av en annan metod 
exempelvis ett intervjuverktyg kunde dock resultatet sett annorlunda ut. Beroende på 
intervjuobjekt kunde man ha fått en mer produktionsteknisk karaktär på arbetet, dock hade 
inte den tekniska jämförelsen sett så annorlunda ut. 

Utifrån den tekniska jämförelsen har vi kommit fram till att vissa faktorer är viktigare än 
andra att ta i beaktning vid projektering av jordförstärkning. Dessa faktorer är belastningen 
som marken utsätts för samt jordens jordlagerföljd. Vid höga belastningar får 
kalkcementpelare problem med sättningskraven vilket medför att bankpålning blir mer aktuell 
i sådana fall. Det visades även att jordlagerföljden är viktig att ta i beaktning. Jordlagerföljden 
blir direkt avgörande då funktion måste gå före kostnad. I vissa fall fungerar det med bägge 
metoderna och i vissa fall blir bara den ena aktuell. 

Bägge metoderna har sina för- och nackdelar. Man kan inte säga att den ena är bättre än den 
andra eftersom det är så pass många faktorer som spelar in. De 14 parametrarna är viktiga 
faktorer vid byggnation och parametrarna är olika viktiga från gång till gång. Till exempel 
kan yttre faktorer som ljudnivå bli mer intressant när man bygger närmare städer. 
Bankpålning med sin höga ljudnivå kan då ses som mindre fördelaktig på grund av den 



VAL AV JORDFÖRSTÄRKNINGSMETOD VID BYGGANDE AV JÄRNVÄG 

56 

bullernivå metoden ger upphov till. Dock så är denna aspekt av mindre vikt i vårt fall då all 
byggnation sker på landsbygd där befolkningsmängden är liten. 

Vi valde att avgränsa den tekniska jämförelsen till 14 parametrar som vi studerade och som 
generade ett resultat. De 14 parametrarna valdes efter vad vi tyckte var viktigt att ta upp för 
att få en rättvis jämförelse. Jämförelsen går att utveckla hur mycket som helst om man så vill. 
Eftersom studien är tidsbegränsad så vägdes parametrarnas nytta in när de valdes. 

7.2 Ekonomisk analys och diskussion 

Resultatet visar att bankpålning är dyrare än en installation med singulära kalkcementpelare. 
På den valda sektionen KM2+940 och 10 meter i norrgående riktning, vilket motsvarar 
systemlinjerna CC-CM som har undersökts visar resultatet att bankpålning kostar 133800 
kronor och att kalkcementpelare kostar 58800 kronor. Alltså skiljer det 75000 kronor mellan de 
bägge metoderna på motsvarande plats med samma förutsättningar. 

Bankpålning är dyrare trots att metoden har ett kortare installationsdjup, dock är meterpriset 
närmare sju gånger högre. Dessutom krävs det att en pålplatta installeras på varje påle. Metoden 
kräver även andra kostsamma åtgärder som tilläggsschaktning och återfyllning för att klara 
kraven på bankhöjd. Kalkcementpelare klarar av lägre bankhöjd än bankpålning då denna 
kräver en minsta bankhöjd på 2,5 meter. Dock sänks banken ned mer än hos kalkcementpelare 
och det blir ett kortare installationsdjup, från 5 meter till 4,4 meters djup. Detta har dock en 
mindre inverkan på kostnaden då bankpålning ändå genererar en högre kostnad än 
kalkcementpelare. 

Vid sektion KM2+860 skiljde det 22800 kronor mellan metoderna. Bankpålning kostade 90900 
kronor och kalkcementpelarna kostade 68100 kronor.  Denna skillnad är avsevärt mindre än 
förgående sektion där skillnaden var 75000 kronor. Att skillnaden är mindre beror på att 
belastningen är högre vid denna sektion. Belastningen är högre eftersom järnvägsbanken är 
högre än vid förgående sektion. Därmed har man installerat kalkcementpelarna i ett skivmönster 
och det har krävts många fler pelare än vid singulära pelare. Bankpålarna tål mer belastning och 
påverkas inte i lika hög grad av den ökade belastningen som kalkcementpelare gör. Vid sektion 
KM2+940 var man tvungen att höja banken för att bankpålning skulle fungera, denna faktor 
kunde bortses från vid sektion KM 2+860 då bankens mått redan fungerade. Detta medförde att 
man inte behövde extra fyllning eller schakt som påverkade kostnaderna. 

Det man kan se är att skillnaderna i kostnad mellan kalkcementpelare och bankpålning är att de 
närmar sig varandra kostnadsmässigt. Detta beror på att fler kalkcementpelare behöver 
installeras medan bankpålning inte påverkas i lika stor grad, i och med detta ser vi att metoderna 
närmar sig varandra kostnadsmässigt när belastningen ökar. 

Sektionerna som studerades valdes eftersom det fanns god information om de bägge 
sektionerna från geotekniska undersökningar men även geotekniska PM som behandlade 
områdena. Detta gjorde att vi valde sektion KM2+940 som var installerad med singulära 
kalkcementpelare. Vi kom fram till att bankpålning aldrig hade varit aktuellt i det fallet då 
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kostnadsskillnaden är hög och belastningen på platsen är låg. Belastningen är låg eftersom 
banken är låg. Banken är låg eftersom man har lyckats genomföra en lastanpassning i tidigt 
stadie av projekteringen men samtidigt lyckats behålla profillinjen för järnvägen vilket 
medför att man kan använda singulära kalkcementpelare. 

När vi sedan studerade sektion KM2+860 som var installerad med skivmönster kom vi fram 
till  att kostnadsskillnaden var mindre. Detta då fler kalkcementpelare installerats och tätare. 
Detta till följd av att banken vid denna sektion är högre vilket ger en högre belastning. När 
lasterna ökar blir bankpålning mer ekonomiskt försvarbart då dess utformning inte påverkas i 
lika stor grad av högre belastningar som kalkcementpelare gör. Därtill bör det beaktas att 
djupen vid de bägge sektionerna är förhållandevis låga vilket kalkcementpelare drar nytta av. 
Hade mäktigheterna däremot varit större hade istället bankpålning dragit fördel av det 
eftersom det är så pass många meter kalkcementpelare som måste förlängas till följd av att de 
är fler till antalet. Vid sektion KM2+860 tangeras det lägsta tillåtna djupet för att tillämpa 
metoderna (ungefär 3 m) och hade mäktigheten varit mindre än 3 m hade troligtvis urgrävning 
varit mer ekonomiskt fördelaktigt. 

Med avseende på det resultat som berörde den ekonomiska frågeställningen blev det en tydlig 
skillnad mellan metoderna. Det är dock viktigt att belysa att metoderna inte alltid kan 
användas på samma sätt och att en ren kostnadsjämförelse enbart är intressant i de lägen när 
bägge metoderna går att använda. I detta fall valde vi att fokusera på två sektioner med 
ingångsvärdet att bägge metoderna fungerade. I förfrågningsunderlaget fanns det enbart 
lösningar med kalkcementpelare utformade som singulära pelare och skivor. Detta påverkade 
att fallstudien var avgränsad till att enbart kunna studera de två installationsmönstren. 

I studien har antalet bankpålar uppskattats med hjälp av Trafikverkets riktlinjer. Hade man 
istället genomfört en grundläggande dimensionering hade man exakt kunnat bestämma antalet 
pålar och dess utformning. Då skulle man kunna få ett annat resultat. Dock inte avvikande i så 
stor grad att det skulle utkonkurrera kalkcementpelare i kostnad. 

Vidare är det ekonomiska resultatet direkt beroende av de prisuppgifter vi fått från 
Trafikverket. Hade uppgifterna på kostnader kommit från en annan part hade de kunnat se 
annorlunda ut. Prisuppgifterna från Trafikverket är à-priser, detta innebär att entreprenörens 
omkostnader är inräknade. Hade vi istället fått prisuppgifter från en entreprenör hade 
kostnaderna sett annorlunda ut, dock hade resultatet blivit procentuellt oförändrat. Priset för 
kalkcementpelare har jämförts med Sveriges geotekniska förenings metodblad med 
prisuppgifter för kalkcementpelare. Då kom vi fram till att vårt pris är högre än det i 
metodbladen, dock så ingår endast förstärkningen för kalkcementpelare i metodbladen medan 
i våra prisuppgifter ingår kostnaden för hela installationen (bilaga 3). 

Tidigare studier liknar till strukturen i avseende på att man jämför grundläggningsmetoder, 
dock inte just kalkcementpelare och bankpålning. Detta gör att det är svårt att dra lärdomar 
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från deras slutsatser och är anledningen till att vi får en slutsats som skiljer från tidigare 
studier.  

Vi har klarlagt skillnaderna mellan metoderna genom att skapa en kostnadsjämförelse och en 
teknisk jämförelse. Därmed anser vi oss ha uppnått de mål vi satte upp som var att skapa en 
teknisk och ekonomisk jämförelse mellan kalkcementpelare och bankpålning. Vidare anses 
studien ge en antydan om att ett förtydligande underlag har skapats, dock skulle det vara 
lämpligt att utveckla den i en högre utsträckning innan den skulle kunna användas som stöd i 
en projekteringsprocess. 
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8 SLUTSATSER 

I detta kapitel presenteras vad vi har kommit fram till i studien. Därtill presenteras kritik mot 
det egna arbetet samt förslag till fortsatt utveckling inom området. 

Vid anläggning av järnväg måste funktion gå före kostnad. Detta medför att man sällan står i 
en avvägning mellan kalkcementpelare och bankpålning. Metoderna går inte alltid att använda 
samtidigt och beroende på jordens egenskaper och belastning skall metod väljas. Men för att 
kunna ta det beslutet krävs det att noggranna geotekniska undersökningar har genomförts. Det 
går inte nog att betona hur viktig de geotekniska undersökningarna är för val av 
kalkcementpelare eller bankpålning. Det finns alltså inget exakt svar på när och hur de 
respektive metoderna tillämpas, utan det är det rådande läget som styr och som ser olika ut 
gång för gång, projekt för projekt och meter för meter. 

Vid utformning av singulära kalkcementpelare kommer det vara ekonomiskt fördelaktigt att 
välja kalkcementpelare framför bankpålning. Studien visar även att bankpålning inte påverkas 
i lika hög grad av ökad belastning så som kalkcementpelare gör. I och med detta har det 
fastställts att vid ökade belastningar närmar sig metoderna varandra kostnadsmässigt 
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8.1 Metodkritik 

Vår tekniska jämförelse baseras på den litteraturstudie som presenterats för studien. Flera av 
de källor som används inom studien återkommer flertalet gånger, bland de som används mest 
frekvent är Rolf Larsson, Göran Holm och Connie Olsson. Detta beror på att de alla är 
framgångsrika inom sitt yrkesområde, har alla varit verksamma vid Statens geotekniska 
institut och har presenterat viktiga verk för pålning respektive kalkcementpelare. Då kan man 
ställa sig frågan huruvida det påverkar reliabiliteten då mycket av den information som 
presenteras i den tekniska referensramen kommer från ett begränsat antal personer? Vi har 
gjort bedömningen att reliabiliteten inte påverkas i högre utsträckning då personerna 
skrivit dessa skrifter för ansedda organisationer och har utgivits av densamma. 
 
Vidare kan det även diskuteras huruvida reliabiliteten och generaliserbarheten påverkas när 
vårt underlag endast kommer ifrån en enda organisation. Dock är denna organisation ett 
statligt verk som genomför offentliga upphandlingar och är den ende aktören i Sverige som i 
stor utsträckning genomför beställningar på jordförstärkning. Därmed torde de ha god 
erfarenhet av tidigare projekt och hur kostnaderna har sett ut tidigare. Därmed bedöms 
trovärdigheten i deras kostnadsuppgifter som god. Vi anser att studien har en god 
generaliserbarhet då resultatet från studien kommer kunna gå att tillämpa igen vid byggande 
av järnväg. Ogynnsamma markförhållanden kommer alltid existera, dock så går tekniken 
alltid framåt vilket kan påverka jämförelsen mellan bankpålning och kalkcementpelare i ett 
framtida skede. 
 
Det bör beaktas att vi kan ha gjort felberäkningar, dock har kontrollberäkningar genomförts 
för att stävja detta. Där utöver har veckovisa uppföljningar genomförts med avseende på 
syfte, mål och frågeställningar. 
 
 

8.2 Förslag till fortsatt utveckling  

I vår studie har vi enbart genomfört en schablonmässig kostnadsjämförelse där vi bortsåg från 
dimensionering och istället nyttjade Trafikverkets riktlinjer för inbördes pålavstånd. Vårt 
förslag för att utveckla detta är att man skulle kunna genomföra en fullständig dimensionering 
och undersöka huruvida resultatet skulle skilja från det vi kom fram till.  

Det hade även varit intressant att jämföra hur bankpålning står sig ekonomiskt gentemot en 
kalkcementförstärkning med installationsmönstren gitter eller block och var går gränssnittet för 
lönsamhet för användandet av kalkcementpelare. 

Vidare konstateras i vår studie att bankpålning med betongpålar är kostsamt och erfordrar 
mycket logistik. Det hade varit intressant att studera logistiken mer i detalj för att på så vis finna 
kostandsdrivare för att se var i processen man kan minska kostnaderna. 
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KALKCEMENTPELARE E18 KISTA-HJULSTA 2009

Beräkning av meterpris hos Kalkcementpelare Område A1

Kod Aktivitet Enhet Mängd á-pris Kostnad
CDB.233 Jordförstärkning med KC-pelare

Pelare 600 st 473 75 35475
Total inblandningslängd m 3784 61 230824

CEF.1111 Dränerande lager under underbyggnad
500mm Fall B m3 235 440 103400

Summa 369699

Beräkning av meterpris hos Kalkcementpelare Område A2

Kod Aktivitet Enhet Mängd á-pris Kostnad
BBC.29 Förprovning

Pelare 600 st 10 2000 20000
Inblandningslängd m 60 150 9000
Pelare 800 st 5 2000 10000
Inblandningslängd m 30 170 5100

BCB.9 Åtgärder för byggvägar/etbaleringsytor st 1 400000 400000

CBB.83 Förschakt
Fall B m3 150 185 27750

CBB.89 Kontrollschakt KC
Fall A m3 200 170 34000

CDB.233 Jordförstärkning med KC-pelare
Pelare 600 st 8477 75 635775
Total inblandningslängd m 50862 61 3102582
Pelare 800 st 887 75 66525
Total inblandningslängd m 6672 81 540432

CEB.7111 Fyllning efter utgrävning
Fyllning efter schakt Fall B m3 200 340 68000

CEF.1111 Dränerande lager under underbyggnad
500mm Fall A m3 3340 39 130260

Summa 5049424



Beräkning av meterpris hos Kalkcementpelare Område B1

Kod Aktivitet Enhet Mängd á-pris Kostnad
BCB.31 Åtgärd för rörledning

Ledningsstråk m 25 2300 57500

BCB.32 Åtgärd för el & tele
Ledningsstråk m 15 1300 19500

BCB.9 Åtgärder för byggvägar/etbaleringsytor st 1 650000 650000

BED.12141 Rivning av bitumenbundna lager m2 100 115 11500

CBB.83 Förschakt
Fall B m3 100 235 23500

CDB.233 Jordförstärkning med KC-pelare
Pelare 800 st 123 75 9225
Total inblandningslängd m 28043 81 2271483

CEF.1111 Dränerande lager under underbyggnad
500mm Fall B m3 95 540 51300

Summa 3094008

Beräkning av meterpris hos Kalkcementpelare Område B2

Kod Aktivitet Enhet Mängd á-pris Kostnad
BBC.29 Förprovning

Pelare 600 st 5 2000 10000
Inblandningslängd m 50 150 7500

BCB.31 Åtgärd för rörledning
Ledningsstråk m 25 2300 57500

BCB.32 Åtgärd för el & tele
Ledningsstråk m 100 530 53000

BCB.9 Åtgärder för byggvägar/etbaleringsytor st 1 185000 185000

CDB.233 Jordförstärkning med KC-pelare
Pelare 600 st 6221 75 466575
Total inblandningslängd m 28043 61 1710623

CEF.1111 Dränerande lager under underbyggnad
500mm Fall B m3 1762 330 581460

Summa 3071658



Beräkning av meterpris hos Kalkcementpelare Område B3

Kod Aktivitet Enhet Mängd á-pris Kostnad
BBC.29 Förprovning

Pelare 600 st 10 2000 20000
Inblandningslängd m 100 150 15000

BCB.31 Åtgärd för rörledning
Ledningsstråk m 25 1600 40000

CDB.233 Jordförstärkning med KC-pelare
Pelare 600 st 15718 75 1178850
Total inblandningslängd m 97669 61 5957809

CEF.1111 Dränerande lager under underbyggnad
500mm Fall A m3 4482 34 152388

Summa 7364047

Beräkning av meterpris hos Kalkcementpelare Område C1

Kod Aktivitet Enhet Mängd á-pris Kostnad
BBC.131 Geoteknisk undersökning

Jordbergssondering st 1 3000 3000
Viktsondering st 1 3000 3000

BBC.29 Förprovning
Pelare 600 st 10 2000 20000
Inblandningslängd m 150 150 22500

CBB.83 Förschakt
Fall A m3 400 375 150000

CDB.233 Jordförstärkning med KC-pelare
Pelare 600 st 8654 75 649050
Total inblandningslängd m 96316 61 5875276

CEB.7111 Fyllning efter utgrävning
Fyllning efter schakt Fall A m3 400 134 53600

CEF.1111 Dränerande lager under underbyggnad
500mm Fall B m3 2419 355 858745

Summa 7635171



Beräkning av meterpris hos Kalkcementpelare Område C2

Kod Aktivitet Enhet Mängd á-pris Kostnad
BBC.131 Geoteknisk undersökning

Jordbergssondering st 1 3000 3000

Viktsondering st 1 3000 3000

BBC.29 Förprovning
Pelare 600 st 10 2000 20000
Inblandningslängd m 140 150 21000

BCB.9 Åtgärder för byggvägar/etbaleringsytor st 1 410000 410000

CDB.233 Jordförstärkning med KC-pelare
Pelare 600 st 15355 75 1151625
Total inblandningslängd m 157370 61 9599570

CEF.1111 Dränerande lager under underbyggnad
500mm Fall A m3 6624 35 231840

Summa 11440035

Beräkning av meterpris hos Kalkcementpelare Område C3

Kod Aktivitet Enhet Mängd á-pris Kostnad
BBC.131 Geoteknisk undersökning

Jordbergssondering st 2 3000 6000

Viktsondering st 2 3000 6000

BBC.29 Förprovning
Pelare 600 st 10 2000 20000
Inblandningslängd m 120 150 18000

BCB.9 Åtgärder för byggvägar/etbaleringsytor st 1 47000 47000

CDB.233 Jordförstärkning med KC-pelare
Pelare 600 st 6732 75 504900
Total inblandningslängd m 66600 61 4062600

CEF.1111 Dränerande lager under underbyggnad
500mm Fall B m3 3035 330 1001550

Summa 5666050



Beräkning av meterpris hos Kalkcementpelare Område D

Kod Aktivitet Enhet Mängd á-pris Kostnad
BBC.29 Förprovning

Pelare 600 st 10 2000 20000
Inblandningslängd m 100 150 15000

BCB.9 Åtgärder för byggvägar/etbaleringsytor st 1 16000 16000

CDB.233 Jordförstärkning med KC-pelare
Pelare 600 st 3084 75 231300
Total inblandningslängd m 26091 61 1591551

CEF.1111 Dränerande lager under underbyggnad
500mm Fall B m3 1720 335 576200

Summa 2450051

Beräkning av meterpris hos Kalkcementpelare Område F

Kod Aktivitet Enhet Mängd á-pris Kostnad
BCB.9 Åtgärder för byggvägar/etbaleringsytor st 1 355000 355000

CBB.83 Förschakt
Fall A m3 180 375 67500

CDB.233 Jordförstärkning med KC-pelare
Pelare 600 st 1156 75 86700
Total inblandningslängd m 5464 61 333304

CEB.7111 Fyllning efter utgrävning
Fyllning efter schakt Fall A m3 180 330 59400

CEF.1111 Dränerande lager under underbyggnad
500mm Fall B m3 1155 440 508200

Summa 1410104



Beräkning av meterpris hos Kalkcementpelare Område G

Kod Aktivitet Enhet Mängd á-pris Kostnad
BBC.29 Förprovning

Pelare 600 st 5 2000 10000
Inblandningslängd m 25 150 3750

BCB.9 Åtgärder för byggvägar/etbaleringsytor st 1 47000 47000

CDB.233 Jordförstärkning med KC-pelare
Pelare 600 st 1080 75 81000
Total inblandningslängd m 4412 61 269132

CEF.1111 Dränerande lager under underbyggnad
500mm Fall B m3 770 410 315700

Summa 726582



Beräkning av meterpris hos Kalkcementpelare områdesgemensamma kostnader

Kod Aktivitet Enhet Mängd á-pris Kostnad
BBD Inmätningar

Komplettering av stomnät st 1 84000 84000
Upprättande av mätpärm st 1 32000 32000

BBE.19 Utsättning KC st 1 630000 630000

BCB.32 Åtgärd för el & tele
Skyddsplåtar ledning (B1+B2+F) st 5 9400 47000

BCB.71 Åtgärd för vägtrafik st 1 445000 445000

BFB.2 Fällning av enstaka träd st 300 700 210000

BFC Röjning m2 10000 19 190000

BFD.1 Stubbrytning
Stubbar >0,1m st 300 700 210000

CDB.233 Jordförstärkning med KC
Etableringsarbeten
Etablering och avetablering av maskin st 9 75000 675000
Flytt av maskin mellan omr. st 10 20000 200000

Regleringspriser
FTPS-kontroll av KC pelare st 100 2500 250000

Tillägg till ersättning
Skruvning utan stabiliseringsmedel d600 m 6480 21 136080

YCD.11191 Relationshandlingar
Slutdokumentation st 1 25000 25000

YCE.11191 Underlag för relationshandlingar för KC-pelare
Underlag för relationshandlingar st 1 25000 25000

Summa 3159080

Beräkning av total kostnad per installerad meter
Summa delkostnader(kr) 49214241
Summa installerad meter KC-pelare(m) 543898
Kostnad per installerad meter(kr) 90,5
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Beräkningsgång 

  



Beräkningsgång för pålplattans kostnad (1700*1700*200) 

 

Armering 

Erfoderlig mängd = 1,7*1,7 = 2,89 m2 

Armeringsnät 6150 (2,3*5 m) = 35,1 kg/st (Stena stål 2009) 

Kostnad armering = 20 kr/kg ぬの,なに,ぬ ∗ の ∗ に,ぱひ = ぱ,ぱに ��/嫌建 ぱ,ぱに ∗ にど = なばは,ね �堅/嫌建 

 

Betong 

Erfoderlig mängd = 1,7*1,7*0,2 = 0,578  m3 

Kostnad betong(färdig i form) = 2250 kr/m3 ど,のばぱ ∗ ににのど = なぬどど,の �堅/嫌建 

 

Kostnad/pålplatta なばは,ね + なぬどど,の = なねばは,ひ ≈ なねばば �堅/嫌建 

  



Beräkningsgång för tilläggskostnader för schaktning och återfyllning, KM2+940 

 

Schaktning CC-CM 

Omårdets storlek = 15,4*10 m = 154 m2 

Erfoderligt schaktningsdjup = 0,6 meter 

Kostnad för schaktning, Fall B(schaktmassan borttransporteras) = 210 kr/m3 岫なのね ∗ ど,は岻 ∗ になど = なひねどね �堅  
 

Återfyllning CC-CM 

Pålplattans storlek är 1,7*1,7*0,2 m och är 20 till antalet på den aktuella sträckan. 

Omårdets storlek = 15,4*10 m = 154 m2 

Erfoderlig återfyllnadshöjd = 0,6 meter 

Kostnad för återfyllning(Makadam) = 288 kr/m3 岫なのね ∗ ど,は岻 − 岫にど ∗ な,ば ∗ な,ば ∗ ど,に岻 =  ぱど,ぱ �3  ぱど,ぱ ∗ にぱぱ = にぬにばど,ね ≈ にぬにばど �堅 
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