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Förord
Detta projekt har genomförts vid Chalmers tekniska högskola (CTH), avdelningen för Geologi och
geoteknik, forskargrupp Geoteknik, under ledning och stöttning av professor Jelke Dijkstra, univer-
sitetslektor Mats Karlsson samt industrihandledare Jorge Yannie (NCC). Detta dokument utgör en
sammanfattning av rapporten A numerical study on mass displacements from piling in natural clay
(Isaksson 2022) som är halvtidsresultatet av Jonatan Isakssons doktorandstudier fram till ett så kallat
mittseminarium.

Författaren vill rikta ett stort tack till finansiärerna som möjliggjort detta projekt: SBUF, NCC,
Chalmers och Trafikverket (genom Branschsamverkan i grunden, BIG). Ett stort tack riktas även till
projektets referensgrupp som inkommit med värdefulla synpunkter och givande diskussioner. Referens-
gruppen har bestått av följande personer: Leif Jendeby (COWI), Torbjörn Edstam (Skanska), Claes
Alén, Tara Wood (Ramboll), Peter Alheid (Hercules), Gunnar Holmberg (Skanska), Michael Sabattini
(Peab), Anders Beijer Lundberg (ELU), Kristy Heng (Trafikverket), Pia Johansson (Trafikverket),
Johnny Wallgren (Peab).

1 Introduktion
Befolkningstillväxt och ökad urbanisering driver städer världen över till ett mer effektivt utnyttjande av
stadens tillgängliga ytor. Samhällsbyggare utmanas att möta dessa krav genom att bygga högre, bygga
under mark och att uppföra bostäder och affärslokaler på mark med sämre tekniska egenskaper. Ett
typiskt exempel är staden Göteborg där nuvarande samhällsbyggnadsprojekt innefattar bland annat
byggandet av en järnvägstunnel genom både lera och berg och en mängd byggnationer längs med Göta
Älv, som exempelvis uppförandet av en ny bro och den vid färdigställandet högsta byggnaden i Sverige.
Stora delar av staden vilar på djupa lager av lös sensitiv lera vilket leder till ett behov av omfattande djup
pålgrundläggning för flera nya samhällsbyggnadsprojekt. Pålar överför belastningen från byggnader på
markytan ned till mer kompetent underliggande jord eller berggrund. Prefabricerade massförträngande
betongpålar är den vanligaste påltypen som används i regionen (Pålkommisionen 2022). En negativ
aspekt är att användandet av massförträngande pålar leder till en påverkan på omgivningen genom
spänningsförändringar och rörelser i jorden vilket kan leda till problem för befintliga byggnader.

Prefabricerade massförträngande betongpålar installeras från markytan genom slagning eller vi-
brering ned till önskat grundläggningsdjup. När pålen drivs ned måste jorden successivt tillgodose
ett utrymme för den ökande pålvolymen. Kinematiskt utsätts närliggande jord för en kombination av
förskjutning (förflyttning och rotation) och deformation (skjuvtöjning, volymtöjning) för att möjliggöra
pålinstallationen. Utöver jordens mekaniska egenskaper, påverkar även grundvatten i jordens porut-
rymme i kombination med dräneringsförhållanden hur jorden förskjuts och deformeras till följd av
pålinstallation. Vanligtvis antas det att jordar med låg hydraulisk konduktivitet, exempelvis lösa leror,
initialt uppvisar en odränerad respons vid snabb belastning då grundvatten är fångat i porutrymmet
av jordens låga genomsläpplighet. Detta förhindrar en volymminskning av jorden. Som ett resultat av
detta skapas istället porvattenövertryck, då ökningen av totalspänning till följd av pålinstallationen
till stor del tas upp av jordens porvatten. Vid långsammare belastning, alternativt vid hög hydraulisk
konduktivitet, som exempelvis i sand, leder däremot en ökning av totalspänningen till en direkt ökning
av effektivspänningen i jorden. Förändringar i jordens effektivspänning styr jordens volymetriska de-
formation, vilket antingen sker direkt, som i sand, eller efter en period av utjämning av porvattentryck,
som i lera. Relationen mellan belastningshastighet, hydromekaniska egenskaper hos jorden samt längd
på dräneringsvägar påverkar således den tidsberoende responsen av deformation och förskjutningar till
följd av pålinstallation.

Förmågan att förutse storleken på, samt utbredningen av, massförskjutning och störningar i jorden
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till följd av pålinstallation är viktiga för att undvika och/eller minska potentiell skada hos närliggande
befintliga konstruktioner och därmed också kunna undvika förseningar i produktionsprocessen på
grund av (o)väntade rörelser.

2 Syfte
Detta projekt har syftat till att undersöka möjligheterna och begränsningarna hos några numeriska
metoder för att förutsäga massförskjutning från pålinstallation i lös lera samt att genom numerisk
analys undersöka processerna i jorden som påverkar storleken på och fördelningen av förskjutningen.
De tre huvudsakliga projektaktiviteterna har varit att:

• Utveckla en referensmodell för beräkning av massförskjutning till följd av pålinstallation. Ett
numeriskt ramverk för stora deformationer har kombinerats med en kopplad formulering av
deformationssambandet mellan jord- och porvatten tillsammans med en avancerad effektivspän-
ningsbaserad konstitutivmodell för lös lera.

• Identifiera de viktigaste faktorerna hos jorden som påverkar massförskjutning från pålning, både
vid tidpunkten för installation samt vid efterföljande konsolidering.

• Jämföra vanligen använda metoder vid bedömning av massförskjutning från pålinstallation i lera.

3 Genomförande
Inledningsvis har projektet fokuserat på att utveckla en beräkningsmetodik, referensmodell, baserat
på Finita Element (FE) metoden där målet varit att beskriva pålinstallation i lera med en realistisk
installationsmekanism och en avancerad beskrivning av jordens respons. Konventionell FE-analys har
inte kunnat utföras på grund av numeriska konvergensproblem då den numeriska pålinstallationen leder
till stora deformationer och förvrängda beräkningselement nära pålspetsen. Istället för konventionell
Lagrangian analys där ingen uppdatering av materialets position utförs, alternativt en uppdaterad
Lagrangian formulering där beräkningsnätet följer jordens deformation, har en Eulerian formulering
använts där jorden tillåts flöda mellan beräkningselement i ett stationärt beräkningsnät. Fördelen med
att använda en Eulerian formulering är att metoden kan hantera de stora deformationer som uppstår i
det numeriskt problematiska området kring pålens spets utan konvergensproblem.

Med en Eulerian materialbeskrivning för jorden och pålen introducerad som randvillkor i en axisym-
metrisk modell har två olika metoder för att beskriva pålinstallation i jord undersökts i FE-programmet
Tochnog Professional (Roddeman 2022). De två metoderna har tidigare använts av Dijkstra m. fl. (2011)
för att simulera pålinstallation i sand med samma numeriska metodik. Även om de två metoderna är
baserade på samma FE formulering och konstitutiva modell är de fundamentalt olika i hur rörelsen
från den installerade pålen är introducerad. I fixed pile-metoden modelleras pålinstallation som ett
stationärt flödesproblem där pålen är stationär och jorden flödar uppåt i domänen. Den stationära
pålen påverkar strömningsvägen för den flödande jorden och ger därmed upphov till penetrationsmeka-
nismen från pålen i jorden. Ett jämviktstillstånd uppstår efterhand, med beräkningsresultatet på hur
pålinstallation påverkar jorden för den specifika geometrin. En mer intuitiv metod för att modellera
pålinstallation är genom moving pile-metoden där pålen trycks ned i en initialt stationär jord. I denna
metod förändras både pålens geometri och randvillkor för att fånga den gradvisa pålinstallationen som
startar vid markytan och fortsätter ned till det fulla påldjupet. De två metoderna jämfördes med jordens
respons beskriven med ett Mohr Coloumbs (MC) brottvillkor i totalspänningsanalys och ett påtvingat
konstant-volym deformationsvillkor. Resultaten var mycket lika och visade god samstämmighet med
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tidigare publicerade analytiska och numeriska resultat. I detta skede beslutades att moving pile metoden
var bäst lämpad för vidare studier.

Som ett sista steg i utvecklingen av referensmodellen infördes en kopplad formulering av defor-
mationssambandet mellan jord och porvatten, som kombinerades med den effektivspänningsbaserade
konstitutiva modellen SCLAY1S för att ge en mer realistisk beskrivning av jordens respons. SCLAY1S
är framtagen för att beskriva beteendet hos lätt överkonsoliderad lera genom att beakta utvecklingen
av plastisk anisotropi och struktur (Koskinen m. fl. 2002). SCLAY1S är en hierarkisk modell vilket
ger möjligheten att använda modellen utan hänsyn tagen till struktur (SCLAY1) och/eller med en
isotropisk flytyta (MCC). Den kopplade formuleringen mellan jord- och porvattenrespons gör att
dräneringsförhållanden i jorden under pålinstallation styrs av relationen mellan installationshastighet
och jordens genomsläpplighet. Detta innebär att det vanligen förekommande antagandet om att lera
förskjuts under konstant volym till följd av pålinstallation inte påtvingas systemet. Den kopplade for-
muleringen och den konstitutiva modellen (SCLAY1S) verifierades genom simulering av den vanliga
sonderingsmetoden CPT där de numeriska resultaten var i linje med vad som kan förväntas baserat på
existerande klassificeringssystem och laboratorieförsök (Isaksson m. fl. 2022).

4 Resultat
De viktigaste faktorerna som styr massundanträngningen till följd av pålinstallation i lera undersöktes
med hjälp av simuleringar med varierande egenskaper hos den omgivande jorden. Den i särklass mest
inflytelserika faktorn för storleken på massundanträngningen är den installerade pålvolymen. Kombina-
tionen av installationshastighet och dräneringsförhållanden leder till att volymen av den förskjutna leran
var konstant och lika med den installerade pålvolymen. Således leder en förändring i lerans mekaniska
egenskaper i kortidssituationen endast till en skillnad i var den undanträngda konstanta jordvolymen
distribueras, vilket är ett vanligt beräkningsantagande. I takt med att de uppkomna porövertrycken
utjämnas uppstår en negativ volymetrisk deformation i delar av den förskjutna jordvolymen.

En jämförelse mellan de simulerade rörelserna till följd av pålinstallation (grå) och efterföljande
konsolidering (svart) visas i Figur 1 för en isotropisk lera, en anisotropisk lera samt en sensitiv
anisotropisk lera. Vertikala (𝑦) och radiella rörelser (𝑟) presenteras för två vertikala tvärsnitt, bälgslang
(a, b) respektive inklinometer (c, d), beläget tre pålradier (3𝑅) och 20𝑅 från pålen. Efter den initiala
uppåtgående rörelsen bort från pålen leder konsolideringen av de uppkommna porövertrycken till
en tillbakagång av rörelse mot jordens ursprungliga läge. Inverkan av vilken typ av lera som pålen
installerats i har stor betydelse för rörelsen efter konsolideringen, i motsats till direkt efter pålinstallation
där skillnaden är väsentligt mycket mindre. Rörelsen i både vertikal och radiell riktning visades vara
starkt påverkad av närheten till markytan. Närheten till markytan leder nära pålen (3𝑅) till ökade
vertikala rörelser och minskade radiella rörelser, jämfört med deformationsmönstret på större djup. På
större avstånd från pålen (20𝑅) visas en liknande trend i tillägg till att rörelsen i framförallt vertikalled
men också i radiell riktning ökar med närheten till markytan.

Vidare undersöktes hur enskilda egenskaper hos leran påverkar massförskjutning till följd av
pålinstallation. Detta har gjorts genom en Global Sensitivitets Analys (GSA) där egenskaperna hos
leran varierats genom en förändring av parametrar i den konstitutiva modellen SCLAY1S. Inverkan på
massförskjutningen av olika parametrar har undersökts både direkt efter pålinstallation och efterföljande
konsolidering. Responsen för systemet har kvantifierats genom att den totala förskjutna jordvolymen
genom olika tvärsnitt i modellen beräknats där mean response är medelvärdet av den förskjutna
jordvolymen normaliserad mot den installerade pålvolymen. Figur 3 visar resultatet från GSA:n för
två tvärsnitt belägna tio pålradier (10𝑅) respektive 40𝑅 från den installerade pålen undersökts. Den
totala känsligheten (Total effect), det vill säga förändring i systemets respons (förskjuten jordvolym)
till följd av samma variation av parametrar, är 5 respektive 10 gånger större efter konsolidering i
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Figur 1: Rörelse till följd av pålinstallation och efterföljande konsolidering nära pålen (3𝑅) och på
avstånd från pålen (20𝑅)
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Figur 2: Rörelsevektor till följd av simulerad pålinstallation från fyra olika prognosmetoder. Rörelsen
visas för två punkter nära pålen (𝑟 = 3𝑅) och två punkter längre bort från pålen (𝑟 = 10𝑅) belägna på
två olika djup (1𝑅 och 19𝑅) från markytan
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(a) 10𝑅 (b) 40𝑅
Figur 3: Resultat från två Globala Sensitivietets Analyser. Analyserna är utförda på den totala förskjutna
jordvolymen som passerar två vertikala tvärsnitt belägna 10𝑅 respektive 20𝑅 från den installerade
pålen. Figuren visar resultat både direkt efter installation (I) och konsolidering (C).

jämförelse med direkt efter pålinstallation. Detta stödjer tidigare iakttagelser där inflytandet av jordens
mekaniska egenskaper, genom modellparametrar som kontrollerar dessa, visats öka markant efter
till följd av effektivspänningsförändring efter konsolidering. De mest inflytelserika parametrarna för
förskjutningen, som indikeras av storleken på staplarna, direkt efter installation är den elastiska- (𝜅)
och plastiska styvheten (𝜆𝑖) tillsammans med lutningen på brottvillkoret (critical state line, 𝑀) och
överkonsolideringsgraden (OCR). Efter konsolidering dominerar lutningen på brottvillkoret (critical
state line, 𝑀) och överkonsolideringsgraden (OCR) storleken på den förskjutna jordvolymen.

En jämförelse mellan några tillgängliga metoder för att prognosticera rörelsen till följd av pålinstal-
lation har även utförts. Utöver moving pile-metoden har en annan metod baserad på FE använts för att
simulera pålinstallation. Denna metod beskriver pålinstallationen genom en horisontell expansion av ett
långsmal kavitet, initialt lika med pålens längd, som expanderas till en storlek som motsvarar volymen
hos pålen. Denna horisontella expansion är en förenklad metod som är möjlig används tillsammans
med konventionella FE-metoder. Utöver de två FE-metoderna har även Shallow Strain Path Method
(SSPM) och expansionen av en oändlig cylindrisk kavitet (CEM) inkluderats i jämförelsen. Både
SSPM och CEM baseras på ett antagande om att jorden har en konstant volym där SSPM simulerar
en gradvis penetration av pålen från markytan, som ger upphov till vertikala och radiella rörelser,
medan CEM endast ger upphov till radiella rörelser. Figur 2 visar utveckling av jordrörelsen till följd
av pålinstallation både nära pålen (3𝑅) och längre bort från pålen (10𝑅) både nära markytan (1𝑅) och
djupare (19𝑅) ned i jorden. Jämförelsen mellan de olika metoderna visar på deformationer i samma
storleksordning. CEM framträder som ett övre gränsvärde för de radiella rörelserna som kan väntas
uppkomma till följd av pålinstallationen. På större avstånd, Figur 2(b) och (d), från pålen visar de båda
FE metoderna samt SSPM liknande vertikala och horisontella rörelser direkt efter pålinstallation. Nära
pålen, Figur 2(a) och (c), är resultaten från de tre metoderna mer varierande. Rörelsen till följd av
konsolidering från de två FE-metoderna är likande med en vertikal nedåtrörelse och en radiell rörelse
mot pålen, medan ingen konsolideringsrörelse kan beräknas med varken CEM eller SSPM.
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5 Slutsats
Genom framtagandet av en avancerad numerisk referensmodell har en systematisk undersökning av
massförskjutningen till följd av pålning i lera kunnat genomföras. Studien har undersökt de styrande
faktorerna bakom massförskjutningen , utöver detta har olika tillgängliga prognosmetoder jämförts.
Följande slutsatser kan dras:

• Simuleringen av pålinstallation visar att den initiala responsen från pålinstallation är odränerad
i en typisk svensk lera, vilket leder till en uppbyggnad av porövertryck och en förskjutning av
jorden bort från pålen utan någon volymförändring. Detta uppkommer som en följd av kombina-
tionen mellan penetrationshastighet, pålgeometri och dräneringsförhållanden. Den efterföljande
utjämningen av porövertryck ger en volymetrisk kompression av leran som i sin tur leder till
nedåtgående rörelser och horisontella rörelser in mot pålen. Dessa rörelser är i motsatt riktning
från den initiala rörelsen till följd av pålinstallation. Det är viktigt att poängtera att rörelser till
följd av utjämning av porövertryck endast kan fångas av en effektivspänningsbaserad konstitutiv
modell med en kopplad hydromekanisk formulering.

• En tydlig skillnad mellan ett ytligt och ett djupt rörelsmönster till följd av pålinstallation visades
och en gradvis övergång från en grund brottmekanism till en djup brottmekanism. En annan
viktig faktor som påverkar formen på förskjutningsfältet är det relativa avståndet från pålen. Nära
pålen leder den fortsatta pålinstallation förbi det aktuella djupet inte till några ytterligare rörelser.
Detta står i kontrast till rörelsen på avstånd från pålen där den fortsatta penetration förbi det
aktuella djupet är kopplad till fortsatta rörelser.

• Massundanträngningen i en isotropisk, en anisotropisk samt en sensitiv anisotropisk lera har
jämförts. De initiala vertikala förskjutningarna nära pålen ökade till följd av både anisotropi
och sensitivitet hos leran vilket innebär att en större andel av jorden försköts till en position
nära pålen. Storleken på jordrörelserna till följd av utjämningen av porövertryck visades vara
starkt beroende av anisotropi och sensitivitet hos leran. De största rörelserna uppvisades hos den
sensitiva och anisotropiska leran och de minsta rörelserna för den isotropiska leran.

• En sensitivitetsanalys genomfördes med fokus på att kvantifiera betydelsen av olika materi-
alegenskaper, dvs. modellparametrar, på distributionen av den förskjutna jordvolymen direkt
efter installation samt efterföljande konsolidering. Direkt efter pålinstallationen visade sig den
elastiska styvheten, 𝜅, och lutningen på brottvillkoret (critical state line, 𝑀) vara de mest in-
flytelserika parametrarna för distributionen av den förskjutna jordvolymen, tillsammans med
överkonsolideringsgraden (𝑂𝐶𝑅) och jordens styvhet vid plastiska deformationer (𝜆𝑖). Efter
utjämningen av portrycken var överkonsolideringsgraden (𝑂𝐶𝑅) och lutningen på brottvillkoret
(critical state line, 𝑀) mest inflytelserik.

• Två olika metoder för att simulera pålinstallation med FE-beräkningar jämfördes för en aniso-
tropisk sensitiv lera med en kopplad numerisk formulering. Den första metoden modellerade
pålinstallationen med hjälp vertikal penetration medan den andra, förenklade, metoden model-
lerade pålinststallationen som en horisontellt expanderad kavitet. Nära pålen, inom ett avstånd
av ungefär 10 pålradier, visade de två numeriska installationsmetoderna olika förskjutningsfält.
På avstånd från pålen visade däremot de två metoderna likartade förskjutningar vilket indikerar
att den förenklade metoden är nöjaktig för att prognostisera förskjutningar på avstånd från en
installerad påle. Rörelsen till följd av utjämning av porövertryck visades vara likartad för de två
olika metoderna på samtliga undersökta avstånd från pålen.
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• Den FE baserade numeriska kavitetsexpansionen användes också tillsammans med en linjä-
relastisk och en linjärelastisk idealplastisk jordrespons i en totalspänningsformulering. Den
linjärelastisk idealplastiska modellen gav liknande förskjutningar som den mer avancerade ef-
fektivspänningsbaserade modellen, som dessutom beaktade både anisotropi och sensitivitet.
Däremot prognostiserade den linjärelastiska modellen något större horisontella och något mindre
vertikala förskjutningar jämfört med de effektispänningsbaserade FE simuleringarna.

• Resultaten från de FE-baserade simuleringarna har även jämförts med Shallow Strain Path
Method (SSPM) och Cavity Expansion Method (CEM). Samtliga fyra beräkningsmetoder visar en
liknande reduktion av rörelser med ökat avstånd där det förenklat kan beskrivas att ett fördubblat
avstånd från pålen ger en halverad rörelse. SSPM ger liknande ytberoende förskjutningsfält som
de utförda FE-beräkningarna utförda med ett brottvillkor. SSPM ger även en liknande minskning
av storleken på både radiella och horisontella förskjutningen som FE-beräkningarna med ökat
avstånd från pålen. CEM baseras på att all deformation sker i den radiella riktningen och kan
därmed inte prognostisera vertikala rörelser. Däremot visar sig CEM forma ett rimligt övre
gränsvärde för de övriga mer avancerade metoderna som undersökts. Sammanfattningsvis anses
SSPM vara en lämplig metod att använda för att prognostisera de odränerade deformationerna
på ytan, såväl som på djupet, som sker till följd av pålinstallation i lera.

6 Fortsatta studier
Den här forskningen kombinerar ett FE ramverk för stora deformationer med en kopplad hydromekanisk
formulering och en avancerad effektivspänningsbaserad konstitutiv modell för att undersöka rörelse till
följd av pålning och efterföljande utjämning av porövertryck i lera.

Följande punkter har identifierats som intressanta för studier kring påverkan av pålinstallation i
lera:

• Jordens styvhet vid små töjningar beaktades ej i detta arbete. Givet det starka inflytandet av den
elastiska styvheten på förskjutningarna (speciellt på avstånd från pålen) bör inverkan av styvheten
vid små töjningar beaktas.

• Påverkan från pålinstallation har endast studerats med avseende på rörelser. Den utvecklade
numeriska metoden bör vidare användas som verktyg för studier på hur störningen i jorden till
följd av installationen inverkar på pålens last- och deformationsbeteende.

• Pålar installeras vanligen i grupp. Möjligheten att superpositionera förskjutningsfältet från en
enskild påle till att uppskatta den sammanlagda förskjutningen från en installerad pålgrupp bör
undersökas för rörelser direkt efter pålinstallation, såväl som efter utjämning av de uppkomna
porövertrycken.

• Installationen av närliggande pålar i en pålgrupp leder till överlappande zoner av störd lera från
de enskilda pålarna i en pålgrupp. Hur detta överlapp påverkar dräneringsförhållanden samt
spänningssituationen i jorden är komplext. Påverkan av störning från installation av flera pålar
bör studeras med avseende på både pålgruppens respons såväl som den enskilda pålens.

• Naturligt förekommande lösa leror har en hastighetsberoende respons på belastning. Inverkan av
krypning och pålinstallationens hastighet på den uppkomna förskjutningar och störning i jorden
bör studeras vidare.
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