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Sättningar hos jordbankar uppkommer genom defor

mationer av bankmaterialet och bankunderlagets

sjunkning under inverkan av bankmassornas tyngd.

Sättningens storlek i bankytan beror av sättet för

bankunderlagets preparering, bankmaterialets egen-
skaper och tillstånd vid utförandet, arbetsmetoderna

vild bankens anläggning samt de under arbetet rådan-

de yttre förhållandena. Man har gjort den erfarenhe-
ten, att speciellt jordbankar anlagda vid kallt väder
under vintern ofta fått särskilt stora och länge pågå-
ende sättningar.

I vårt land är en tydlig strävan för närvarande

märkbar, att för väg- och anläggningsarbeten utöka

den relativa arbetsvolymen och därmed antalet syssel-

sättningstillfällen under vinterhalvåret. Denna strävan
efter 5. k. året-runt-arbete även inom denna förhållan

devis väderlekskänsliga bransch är betingad både av
sociala och arbetsorganisatori-ska skäl. Bland angelägna

forskningsuppgifter utvalde [därför Svenska Byggnads-
entreprenörföreningens vägforskningsgrupp för några

år sedan pro-blemen kring sättningar hos vinterbyggda

j-ordbankar, speciellt vägbankar, såsom ett lämpligt

FoU-objekt och uppdrog åt Statens väg och trafik-

instituts vägavdelning att i samarbete med Statens
vägverk planera och genomföra en sådan forsknings-

uppgift. Uppdraget är numera avslutat och detalj

redovisat i uppdragsgivarens publikationsserie ( Vin

terbyggda bankar Rapport nr 10 från Svenska Bygg-

nadsentreprenörföreningen.

Föreliggande artikel utgör en sammanfattning av

innehållet i denna publikation.

Problemställningar och forskningsmål

På en nyanlagd vägbank av jord ställer man två tek-

niska krav:

de framtida sättningarna skall vara små och jämna

bankytan skall utgöra ett fast underlag för väg

överbyggnaden

Bägge dessa krav syftar till samma slutmål, näm-

ligen att ytan på den senare utförda vägöverbyggna-

den, d.v.s. vägytan, sedan vägen tagits i bruk skall

kunna hållas tillräckligt jämn och på rätt nivå med

insats av en rimlig underhållskostna'd.

Inledningsvis har de väsentligaste av de faktorer,

som styr sättningarnas storlek omnämnts. En intres-

sant frågeställning i sammanhanget är vilka av dessa

faktorer, som kan påverkas av byggaren, eftersom

endast sådana faktorer är intressanta vid en studie av

detta slag. Sammanfattningsvis kan konstateras

att sättningsbenägenheten hos undergrunden under
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banken i viss mån kan påverkas av byggaren ge-

nom exempelvis materialutskiftning, vertikaldrä-

nering resp. pålning,

att de kvarstående deformationerna hos själva

banken, vilkas storlek beror av bankmaterialets

egenskaper och tillstånd och av ar'betsmetoderna

vid utförandet, på olika sätt bör kunna minskas
genom byggarens insatser, samt
att de deformationer hos banken, som beror av de

yttre förhållandena vid bankarbetenas utförande

(temperatur och fuktighet), endast i ringa omfatt

ning kan påverkas av byggaren.
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Fig. 1. Tekniska och ekonomiska samband vid utförande av vägbankar

av jord.

I fig. 1 har schematiskt åskådliggjorts de tekniska

och ekonomiska samband, som råder mellan å ena

sidan arhets- och kostnadsinsatserna vid utförandet

av en jordbank och å andra sidan det tekniska och

ekonomiska arbetsresultatet, karaktäriserat av i vilken

grad den senare utförda vägen förmår bibehålla sin

ytjämnhet och nivåriktighet, och 'den totala kostnaden

för bankens utförande och trafikbarhetens upprätt-

hållande genom underhållsarbete.

Genom ökade insatser vid bankens utförande, d. v. s.

ökade anläggningskostnader, bör man kunna minska

de framtida sättningarna och därmed även underhålls-

och trafikstörningsk ostnalderna (fig. 1). Frågan är

emellertid om, och i så fall hur stora ökad-e anlägg

ningsinsatser, som kan vara lönsamma med hänsyn till

den anlagda bankens to-talekonomi . För ett svar på

denna fråga fordras kännedom om dels kostnaderna

för de olika arbetsmoment, som kan bli aktuella vid

bankunderlagets eventuella preparering och bankens

uppbyggnad, dels sambandet mellan arbetsinsatserna
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vid bankens utförande och de genom sättningar med

tiden uppkommande ojämnheterna i vägytan och här

av föranledda underhållskostnader. Givetvis är kost-

naderna för olika aktuella byggnadsmoment väl kän

da. Sämre är det av allt att döma med kun-
skaperna om det inbördes sambandet mellan gjorda

arbetsinsatser vid olika yttre förhållanden, sättning
arnas utbildning och kostnaderna för avhjälpandet av

deras följd-er.
Med hänsyn till ovannämnda synpunkter var det

naturligt att koncentrera forskningsuppgiften till ett

studium av hur byggaren genom olika metoder vid de

givna betingelserna kan minska sättningarna på grund

av deformationerna i själva jordbanken. För att be

gränsa undersökningstiden studerades den fortgående

sättningen i den färdigställda bankens yta och icke i

den senare utförda vägöverbnggnadens yta. Härvid

har sålunda förutsatts att stora och ojämna sättningar,

som uppkommer i jordbanken efter över'byggnadens

påförande helt kommer att återspegla sig i dess yta.

Sammanfattningsvis kan man således säga, att re

sultaten av denna studie är avsedda att delvis fylla ut

kunskapsgapet när det gäller sambandet mellan arbets-

insatserna vid den vinterbyggda jordbankens utföran

de och långtidssättningarnas storlek. Härur bör man

i ett andra steg kunna bestämma hur stora ökade an-

läggningskostnader det medför, om man vill begränsa

de framtida sättningarnas storlek mer eller mindre.

I ett tredje steg skulle man slutligen genom en särskild

utredning behöva klarlägga sambandet mellan sätt-

ningarnas storlek och driftskostnaderna (underhålls

kostnaderna), för att man skulle få en önskvärd, bättre

teknisk-ekonomisk överblick över den vinterbyggda

jordbankens problem.

HUR STUDIEN GENOMFÖRDES

FältfÖrSö/e

Studien utfördes huvudsakligen genom fältförsök på

provbankar i full skala i samband med pågående väg-

anläggningsarbeten. Vid Varpsjö i AC-län utfördes

sålunda 4 provbankar och vid Stråtjära i X-län 5

provbankar. På bägge ställena bedrevs arbetena i egen

regi av Statens vägverk.

Bankarnas höjd var minst 2,0 och högst 3,5 m, var

till för vissa av dem tillkom återfyllnad efter urgräv-

ning av bankunderlaget. Varje provbanks längd var

40 50 m.

Förberedande arbeten

Byggnadsarbetena föregicks av nödvändiga undersök-

ningar såväl av den mark, där fyllnadsmaterialet
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skulle tas ut, som av underlagsytorna för de blivande

bankarna. Härvid bestämdes förekommande jordarter,

deras halt av sten och block, deras naturliga vatten

halt och markens naturliga packningstillstånd (skrym

densitet). Marklagren utgjordes på bägge försöks
platserna av moränjorrdar, oftast av typerna grusig,

sandig eller moig. Blockhalten var i Varpsjö måttlig,

medan moränen i Stråtjära var sten- och blockrik.

Moränen var på normalt sätt hårt packad i naturtill-

stånd med den mätta skrymdensiteten 2,16 kg/dm3 i

genomsnitt.
I Varpsjö var bankunderlaget fast mark, medan

marken i Stråtjärabankarnas lägen i sitt översta skikt

utgjordes av dyjordslager med tjockleken O,5 4,5 m.
Dess-a urgrävdes till fullt djup, delvis genom under

vattensschaktning, och återfylldes med packningsbara

moränmassor.

Fyllnadsmassornas uttagning

För att minska sättningarna hos bankar byggda på

vintern bör man vid fyllnadsm assornas uttagning och

behandling så långt som möjligt följa vissa mer eller

mindre välkända regler. Dessa grundar sig på förhål-
landet att jordmaterial packas lättare under vintern

ju mindre nedkylda och ju torrare de är (jfr labora-
torieprovningarna nedan).
Det gäller således att skydda massorna från i första

hand nedkylning såväl före deras utschaktning, som

vid efterföljande transport samt utbredning och pack

ning. Massorna nedkyles vid kallt väder mindre, om

schaktstället kan utformas koncentrerat, om massorna

kan uttagas i en enda pall (förhindrar fortgående tjäl-

bildning i horisontella pallytor) och om det isolerade

vegetations eller matjordstäcket samt snötäcket un-

der arbetet kan behållas intakt ända fram 'till schakt

gropens kant. Tillfällig utbredning av snö över schakt

stället vid längre arbetsuppehåll och sträng kyla har

ibland tillämpats.
Massornas uttagning för provbankarna kunde ut-

föras i relativt koncentrerade schauktställen, varvid

grävmaskiner användes. På arbetsplatserna användes

djupgrävningsmetoden, som medför nackdelen att ar

betstrafiken med grävmaskin och transportfordon på

marken ovanför schaktstället i hög grad spolierar

markytans ovannämnda naturliga isoleringsförmåga

och bidrar till att en tjockare tjälskorpa utbildas i

marken på schaktstället.

Nackdelen med höggrävningsmetoden är försämrad

förmåga hos maskinen att bryta loss tjäl-skorpan, som

emellertid vid denna metod bör bli tunnare. Förekom-

mande större tjälklumpar utsorterandes på schaktstället
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och användes icke i ba'nxkarnas centralpartier, där

sättningsmätningarna senare skulle utföras.

Provbankarnas uppbyggande

Hur massorna bör utbredas lagervis och packas vid

bankens upp-byggnad under kallt väder för att de

framtida sättningarna skall begränsas är teoretiskt ett

komplicerat problem. En ökning av utbredningslagrens

tjocklek medför ökad tid per ytenhet för utbredningen

och därmed ökad nedkylning och försämrat pack-

ningsresultat. Likaså blir packningsresultatet försäm

rat genom minskad tillförd packningsenergi per vo

lymsenihet (vid oförändrat packningsarbete). Å andra

sidan medför en ökad lagertjocklek, att den mot luften
exponerade lagerytan blir mindre per volymse-nhet,

vilket skull-e medföra minskad nedkylning hos det ut-

bredda lagret och bättre packningsresultat.
För att om möjligt få ett svar på denna kompli-

cerade fråga om sammanhanget mellan använd lager-

tjocklek och packningsresultat resp. sättningsstorlek,

valdes lagertjockleken som huvudvariabel vid prov

bankarnas utförande (tab. 1). Däremot varierades det

på varje lager använda packningsarbetet avsevärt

mindre. Vibrerande slätvalsvältar med i stort sett en

dast 2 effekter använde-s sålunda och antalet passager

per ytenhet och lager var konstant (tab. 1).

Tabell 1. Planering av provbankarnas utförande i

Varpsjö (V) resp. Stråtjära (S).
 

 

 

Lagerindelning Packning
Prov-

bank Tjocklek (cm) Antal Välttyp pasgläger

V1 30 7 CK30, 3,3 t 6

V2 50 5 CK30+ Lokomo 6

V3 70 3 Lokomo, 3,8 t 6

V4 Ändtipp (120) 1 CK30, 3,3 t 6

51 50 5 CK30, 3,3 t 6

SZ 80 3 CK30, 3,3 t 6

S3 Ändtipp (125) 1 CK30, 3,3 t 6

S4 120 2 CH6O 12,5 t 6

SS 70 6 CH6O 12,5 t 6       
 

De på arbetsytan tippade massorna utbreddes med

bandtra'ktor till avsedd lagertjocklek och så snart till

räckligt stor yta var färdig, vidtog packningsarbetet.

I samband härmed inträffade - speciellt vid mycket

kallt väder - driftstörningar i form av driftstopp,

vilket givetvis i någon mån försämrat packningsresul

tatet och ökat banksättningarna.
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Mätningar och observationer vid fältförsöken

Vid provbankarnas utförande mättes jordtemperatu

ren såväl på schaktstället som i de löst utfyllda resp.

packade lagren i banken, eftersom jordtemperaturen
har stor inverkan på packningsresultatet. Även luft-
temperaturen uppmättes kontinuerligt under arbetet.

Genom jämförelser mellan jordtemperaturen och luf

tens medeltemperatur vid och närmast före packningen

kunde man konstatera en hygglig proportionalitet mel-

lan dessa, varför det senare värdet som är avsevärt

lättare att bestämma använts för att karaktärisera

jordtemperaturen.
Huvuduppgiften vid fältförsöken var att försöka

fastställa sambandet mellan packningsmetod, pack

ningsresultat och framtida vertikaldeformation (sätt-

ning) i banken, vid en viss vald lagertjocklek, ett visst

paokningsförfarande och en viss rådande temperatur

hos jorden resp. luften vid lagrens packning. För att

bestämma hur packningsmetoden påverkade pack

ningsresultatet vid olika temperaturer utfördes ett

stort antal skrymdensitetsbestämningar med en spe

ciell mätutrustning i de färdigpackade lagrens ytskikt

och på lägre nivåer i resp. lager. I diagrammet, fig. 2

(Fältprovning), har resultaten av en sådan mätserie

visats. Diagrammet åskådliggör med önskvärd tydlig

het hur starkt packningsresultatet försämras då jord

materialet är nzedkylt vid packningen, även om en

efter normala förhållanden god packningsmetod

användes. Sålunda erhölls vid 100 C packningstem

peratur en skrymdensitet, som endast var ca 80 %

av värdet vid packningstemperaturen +100 C. Skill

naderna mellan uppmätta skrymdensiteter vid olika

packning'smetoder var däremot svårare att urskilja ur

provningsresultaten.

Sättningarna i provbankarna uppmättes genom åter

kommande ytavvägningar under ca 15 månader efter

bankarnas färdigställande. Härigenom erhölls värden

på provbankarnas totala sättning (bankens och under-

lag-ets sammanlagda vertikaldeformation) och hur den

utvecklades med tiden. Erhållna totala sättningar har

exemplifierats ifig. 3 (övre diagrammet).

Genom sättningarna får man emellertid inte bara en

genomsnittlig sänkning av bankytans nivå, utan även

en ökning av bankytans ojämnhet, beroende på lokalt

varierande värden på sättningen. Ur ytavvägnings

resultaten har värden på ytans ojämnhet och dess

förändring med tiden framtagits. Med ojämnhet me-

nas här nivåskillnaden mellan en avvägd punkt och

en rät linje genom två punkter, belägna 10 m framför

resp. 10 m bakom den aktuella punkten i bankens

längdriktning. I fig. 4 har angivits sambandet mellan

bankens totala sättning per m bankhöjd och ytjämnhe-
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tens försämring efter första sommaren vid de olika an-

vända lagertjocklekarna. Möjligen kan man tala om

att det finns en viss tendens att jämnheten försämras

mer, då sättningarna är större resp. då lagertjock-

lekarna är större, men stora avvikelser från detta

mönster förekommer.

Av större intresse än de totala sättningarna var

emellertid vid denna studie hur sättningen eller snarare

den vertikala långtids-deformationen inom varje utfö

randelager i banken utvecklades och hur dess storlek

påverkades av packningstemperaturen och packnings-

metoden. Med en speciell metod (Wagers metod) be-

stämdes vid vissa tidpunkter sjunkningens storlek i

bestämda punkter på bankytan och i punkter belägna

vertikalt därunder ända ned till 'den egentliga bankens

bottenplan. Ur sjunkningsvärdena kunde vertikalde-

formationen i varje lager beräknas och ställas mot

packningst-emperaturen, packningsmetoden och an-

vänd lagertjocklek. I fig. 3 har ett exempel på dylika
deformationer visats (undre diagrammet).

Beträffande de totala sättningarnas tidsförlopp

kunde man av fig. 3 och liknande (ej här återgivna)

konstatera att Varpsjöbankarnas sättningar efter den

första tjällossningen ökade ungefärligen linjärt med

tiden med beloppet ca 6,5 8 cm per månad. Av sätt-

ningarnas avklingningstendenser kunde man sluta sig

till att de torde ha varit praktiskt avslutade efter det

andra sommarhalvåret. För Stråtjärabankarna ökade

twotalsättningarna med ca 5,5 12 cm per månad un-
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d-er den första sommaren. Tidszförloppen blev mera

sprid-da, beroende på de utskiftningar av material till

olika tjocklek, som utfördes i dessa banklägen. För

vertikalsättningarna i själva bankarna gäller emeller

tid, att även dessa i stort sett kan bedömas ha varit

avslutade två sommarsäsonger efter utförandet.

Generellt sett torde teoretiska förkalkyler av sätt

ningarnas tidsförlopp för jordbankar, uppbyggda la-

gervis på vintern, ställa sig mycket svåra, beroende

på att fyllnadslagren vid utförandet fortgående tjälar

till visst djup innan ovanliggande lager hunnit på

föras. För en jordbank med sådan lagervis inbyggd

tjäle måste man räkna med att sättningsförloppet

blir mera utdraget.

För behandling av sambanden mellan storleken hos

själva bankarnas vertikaldeformationer och de påver-

kande faktorerna (utförandemetoderna och tempera

turen) har följande empiriska uttryck utnyttjats:

Vt = 21: ' Cl ' kd

Härvid har det som synes förutsatts att deformatio

nen i varje lager är proportionell mot lagertjockleken

t (m), mot lagrets djup under ytan d (m) och mot en

deformationskoefficient kd, som karaktäriserar det ak

tuella lagrets deformationsegenskaper. Bankens totala

vertikaldeformation erhålles som summan av varje

enskilt lagers deformation. Deformationskoefficienten

kd är beroende av (1) metoden vid lagrets packning
(typ av packningsredskap, antal passager per yten-

het), (2) använd lagertjocklek, (3) fyllnads'materialets
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Fig. 3. Totala sättningen i ytan på provbank S4, uppmätt i en tvärsektion

(övre diagrammet). Sättningar (vert.deformationer) i enskilda lager i

samma provbank, uppmätta i en punkt i samma tvärsektion (undre dia-

grammet).

tillstånd vid packningen, i första hand temperaturen
samt (4) tiden från bankens fullbordande till »den tid-

punkt, då deformationens storlek avses bestämmas.

Ur de uppmätta sjunkningsvärdena för olika skikt i

blankarna (s*lutvärdena) har det varit möjligt ant be-

räkna värden på ka och ange sambandet mellan kd
och de nyssnämnda faktorerna för det aktuella fyll

nadsmaterialet. Det var av stort värde för försöks-

resultatens generalisering att provbankarnas utförande

kom att ske under mycket olika temperaturförhållan-

den, från 3,50C till 26OC, ett temperaturområde,

som mer än väl innefattar de väderleks betingelser, un-

der vilka praktiska jordbanksarbeten kan tänkas ut-

föras. För moränbankar, lagervis uppbyggda och pac-

kade med 6 passager av en 3,5 tons vibrerande vält,

d.v.s. den för provbankarna vanligaste använda

byggnadsmetoden, har i diagrammet, fig. 5, angivits

det funna sambandet mellan kd, lagertjocklek och an-

läggningstemperatur gällande för beräkning av slut

deformationen. Resultaten från fig. 5 har generalise-
rats, varvid 'de jämkats något så att de så väl som

möjligt överensstämt med de samband, som angivits i

fig. 6. Med ledning av sambanden i fig. 6 (undre dia-
grammet) har vidare en preliminär jämförelse kunnat
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göras mellan ideform'ationskoefficienterna vid använd
ning av 3,5 t vibrerande vält resp. 12,5 t vibrerande

vält vid en enda anläggningstemperatur, nämligen
4,5Q C.

Av den ovan angivna formeln för beräkning av

vinterbyggda moränbankars slutliga sättning framgår

att vertikaldeformationen i det enskilda packnings-

lagret är direkt proportionell mot kd. Med hjälp av

diagrammen i fig. 6 kan flera slutsatser göras, som

kan vara av värde vid planering av jordbankarbeten
vid kallt väder. Man kan sålunda sluta sig till

hur mycket man vid sjunkande anläggningstempe-

ratur skulle behöva minska lagertjockleken på

ett visst djup för att ka (och således vertikaldefor-

mationen) skall förbli oförändrad (exempelvis får

man ur fig. 6 att lagertjockleken 0,7 m vid 50 C

ger samma värde på kd som lagertjockleken 0,3 m
vid 150 C)
hur mycket vertikaldeformationen ökar vid sjun-

kande anlävggningstemperatur för en viss lager-
tjocklek
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hur mycket man vid måttligt kallt väder ( 4,5Q C)

ungefär skulle kunna öka lager-tjockleken, utan

att vertikaldeformationen skulle tilltaga, genom att

välja en tung vibrerande vält (12,5 t) i stället för
en 3,5 t vibrerande vält.

Vidare framgår det av diagrammen, att det med

hänsyn till sättningarnas begränsning är fördelaktigt

att minska lager tjockleken och att detta gäller i allt

högre grad ju kallare det är. Slutligen kan man med

hjälp av defo-rmationsformeln och de i diagrammen
angivna värdena på kd siffermässigt beräkna de unge
färliga slutliga sättningarna för vinterbyggda morän

bankar, packade i lager med godtyckliga tjocklekar

mellan "ca 25 och 100 cm på angivet sätt.

Laboratorieförsöken

Avsikten med laboratorieförsö/een var att under helt

kontrollerbara förhållanden belysa inverkan av jord

temp-eraturen och vattenhalten på resultatet vid ett

visst packningsförfarande. Försöken genomförde-s i

köldlaboratorium på moränjordar från fältförsöks-

platserna och utförd es på materialdelen < 45 mm

genom s.k. modifierad proct-orpackning (AASHO-

T180) Vid olika vattenhalter och vid temperaturerna

10O C, 20 C och +200 C som referenstemperatur.

Provvolymen var 5 1.

I fig. 7 visas det funna sambandet mellan torra

skrymdensiteten och packningsvattenhalt en vid de

använda provningstemperalturerna. Packningskurvan

vid +200 C visar det normala förloppet med stigande
skrymdensitet vid ökande vattenhalt till ett maximal

värde, vare-fter skrymdensiteten sjunker då vattenhal

ten ökas över detta s.k. optimala värde. Det karak-

täristiska vid packning av den kalla moränen var, att

packningsresultatet oavbrutet försämrades (skrymden

siteten sjönk), fig. 7, då vattenhalten ökades och att
den uppnådda skrymdensiteten vid en viss vattenhalt

blev lägre ju kallare jorden var. Sistnämnda förhål

lande blev alltmer accentuerat ju högre vattenhalten
var. Försöksresultaten antyder således, att man i

varje fall för moränjordar skulle uppnå bättre
packnilngsresultat ju torrare jorden är vid packningen.

För en helt torr jord skulle den uppnådda skrymdensi-

teten enl. fig. 7 endast relativt obetydligt understiga

det maximala värdet vid +200 C. Storlek-en av de
sättningar, som med tiden uppkommer i en anlagd

jordbank, beror av i vilken grad bankmaterialet

ofta under viss upptorkning pressas ihop av ovan-

liggande lagers tyngd och de trafikalstrade vibratio-
nerna. Sättningarna åtföljs således av densitetsök-
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