
Sammandrag/urval av diskussioner på SGF väst möte dec-2016







Fiktivt praktikfall
Installera betongpålar med ”normal” pålkran

- Grundförhållanden
0,5 m torrskorpelera och därunder ”Göteborgslera” med 
odränerad skjuvhållfasthet 12 kPa ned till 5 m djup 
under markytan, därunder ökning 1,3 kPa/m.

- Frågeställning:
Behövs det några lastspridande åtgärder för pålkranen? 
I så fall vilka och hur utformas/dimensioneras de?









- Exempel på uppställning med balkflak.
- Körplåtar ger begränsad lastspridningseffekt.
- Tydlighet viktigt, ge anvisningar med placering av balkflak, stockmattor, etc.



Förarens hantering av maskinen har stor betydelse!



- Lastuppgifter från pålkransleverantör. Mastens utligg, hejarens och pålelementets vikt, etc
har betydelse för lastfördelningen under larverna.



Statistiken avser 2013



- Projekt utmed Göta älv i Bäckebol, Göteborg. Torrskorpelerans tjocklek antogs med ledning av markundersökningen vara 
jämntjock inom området - så var dock inte fallet vilket upptäcktes i inledningen av byggskedet. Kompletterande provgropsgrävning
och sondering med "fick-vingborr” utfördes - dels för att kartlägga torrskorpans tjocklek i mer detalj och dessutom hur den lösa
lerans odränerade skjuvhållfasthet varierade inom området



Exempel utdrag ur mall för anvisningar.
Viktigt att tillse att dessa efterföljs.





Hur få (bättre) koll…
… på lasterna (beräkningar enligt totalsäkerhet resp Eurocode förekommer)
… på stockmattorna (viktigt med nya/fräscha stockmattor som ligger an 
intill varandra, kontroll av tvärkraft- och momentkapacitet)
… på arbetsbäddens egenskaper (förstärkning med geonät kan ev minska 
bäddtjockleken, oklart hur effekten på lastspridning skall beaktas)
… på torrrskorpans egenskaper, mäktighet och hållfasthet (förlita ej beräkningar enbart på hög 
hållfasthet i torrskorpa, effekt av uppsprucken lera, lägg vikt på att undersöka torrskorpans mäktighet inom 
undersökningsområdet
… på den lösa lerans egenskaper
… på konceptuella beräkningsmodeller (såväl stabilitet som bärighet måste säkerställas)
… på ”lagom” stora partialkoefficienter på last och material (viktigt att säkerställa vilka indata 
för laster som erhålls från maskinleverantören, vad är redan "inräknat" eller faktoriserat i de laster vi erhåller?)
… på att man följer anvisningar (dialog och uppföljning på arbetsplatsen)

SG är en del av arbetet med branschgemensamma riktlinjer för 
dimensionering av lastspridande åtgärder för tunga maskiner.
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