
N JÄRNVÄGS~ GATULED 
SÖDERSTRÖM I STOCKHOLM 

AV CIVILINGENJÖR A RINKERT 

ALLMÄNT 

Det stadsplaneförslag till nya trafikförbindelsel' mellan Södermalm 
och Norrmalm, enligt vilket de nya järnvägs- och gatubroarna över 
Söderström nu utföres, är resultatet av ett utredningsarbete. som sträc
ker över flera decennier, slutligt av sladsfull
lIdh":,,'" den 17 mars 1947 och sedan erforderliga medel och tillstånd 

de nya järnvägs- och 
varen 1950. 

innebär i korthet (se figur 1), att stambanan 
förlägges i ny tunnel under Södermalm fram till Södergatan samt vi
dare utmed och under denna gatas västra sida fram till Söder Mälar
strand, varifrån banan föres en ny järnvägsbro över Söderström 
fram till Riddarholmen. 

I Södergatans öster om och omedelbart invid den nya 
jiirnvägsbron utföres en ny galubro med en total bredd av 17,0 m. 
Båda broarna får i en fri höjd över medelvatlenylan av 
ca 5,4 m. 

Sedan stambanan till dct nya läget, skall tunnelbanan 
över Söduström i gamla järnvägsbrons läge. 

Stockholms hamnstyrelses hamnbyggnadsavdelning har av Stock
holms stads gatunämnd fålt i uppdrag alt ombesörja ulförandet av den 
ovannämnda gatu- och järnvägsleden från Söder l\Iälarstrand i söder 
till Riddarholmskanalen i norr och utför för närvarande 
ningsarbetena i egen regi. Arbetena på kontrolleras av 
Kungl. Järnvägsstyrelsen, som också bestrider viss del av kostnaderna, 
Eftersom järnvägsbron ej blir helt obel'Oende av för vilket 
närmare redogöres nedan, utsträckes denna kontroll i viss mån till att 
omfalla även 

Konstruktionernas principiella utformning 

den ovan nämnda delen av leden är så pass 
skiftande och alt de motiverat tre olika 
toder, vilka i sin tur inverkat på utformningen av 
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Som i någon mån framgår av fig. 2 vilar överbyggnaden norr 0111 

pelare 4 på en utfylld bank. För järnvägsbrons del utgöres överbygg
naden aven sluten lådkonstruktion av betong, ovanpå vilken spår
överbyggnaden lägges i ballast. Överbyggnaden för gatubron kommel" 
troligen att utgöras aven betongviadukt. 

De egen tIiga broarna över Söderström sträcker sig mellan pelare 4 
och 10. Såväl järnvägs- som gatubron kan karaktäriseras som kontinu
erliga stålbalkbroar i vardera sex fack, grundlagda på pålar slagna 
till fast botten. Spännvidderna är 27,0 m + 4 X 33,7 m -I- 27,0 m. Järn
vägsbron har två bärande huvudreglar med balkhöjden 3,0 m; mate
rialet i hela stålöverbyggnaden är St 44S, medan gatubron har 3 huvlId
reglar med höjden 2,0 m och materialet St 52S i stålöverbyggnaden. 
Gatubron får körbaneplatta av betong. (Fig. 3.) 

Tillfartsviadukterna på Söder Mälarstrand utgöres för järnvägsbro ns 
del aven kontinuerlig stålbalkbro mellan pelare 10 och 12 (se fig. 2) 
och en betongviadukt mellan pelare 12 oeh 15. Gatubrons tillfartsYia
dukt här är ännu ej i detalj fastställd, men kommer sannolikt att ut
föras på liknande sätt. Grundläggningen på denna sträcka kommer all 
utgöras av grova betongpelare, nedslagna till fast botten . 

I den följande mera detaljerade redogörelsen kommer för överskåd
lighetens skull att redogöras för de tre ovannämnda avsnitten Yal" 
för sig. 

MUNKBRODELEN 

Grundföl'hållanden 

På norra sidan, den s. k. Munkbron, varierar enligt provborrning
arna djupet till fast botten vid nu befintliga kajen mellan ca 28 m och 
14 m på den sträcka, som beröres av brobygget. Inåt land stiger fasta 
botten sakta och täckes av ett några meter tjockt mo- och gruslager. 
Ovanpå detta vilar upptill 20 m mäktiga dy- och gyttjeblandade 
gruslager, som med största sannolikhet utgöres av utfyllt material. 
Vattendjupet invid kajen är ca 7 m. Mätningar på kajen visar, att 
denna rör sig utåt sjön i genomsnitt ea 3 mm per år, vilket tyder på 
att fyllnadsmassorna ännu ej har konsoliderats. Då sålunda i framtiden 
en fortskridande utglidning är att vän ta, vore en grundläggning på 
pålgrupper här olämplig, enär sidoförskjutningar i jordlagren skulle 
ge upphov till stora och svåruppskattbara påfrestningar i pålarna. 
Kasungrundläggning har övervägts men måst överges av ekonomiska 
skäl. Fördelaktig ur framför allt ekonomisk men även ur statisk syn
punkt har emellertid den nu utförda tryckbanken befunnits vara. Fyll
nadsmaterialet utgöres nämligen till största delen av sprängsten, som 
genom alt området gjorts till allmän tippIats för dylikt material gratis 
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Cl'hålli ts från olika byggen i staden. De enda kostnader hamnförvalt
ningen där lagt ned utgöres av hyra för tippråmar och löner åt service
och mätningspersonal. Genom att bankens mot sjön vända del är ned
förd till det fasta bottengruset, har man även i viss mån stabiliserat 
och instängt den utglidande tidigare utförda dyblandade grusfyll
ningen. 

Bankens utseende i plan framgår av fig. 4; i fig. 5 visas sektioner 
genom densamma. Utförandet tillgick på så sätt, att en grav - mar
kerad med streckade linjer i fig 4 - med en bredd varierande mellan 
20 och 40 m uppmuddrades, varigenom lagren av dy, gyttja och lera 
bortskaffades och successivt ersattes med grov sprängsten, som sålunda 
fick vila direkt på fasta bottengruset. Muddringen utfördes i strimlor ' 
tvärsöver graven. Med hänsyn till skred faran fick en strimla om högst , 
1\ fl 10 m bredd lämnas öppen, innan återfyllning skedde. Banken 
påbyggdes därefter utifrån i riktning mot land, varigenom som ovan 
nämnts det befintliga bottenmaterialet instängdes och lokala skred för
hindrades. 

Själva dimensioneringen av banken utfördes på vanligt sätt meq 
hjälp av cirkulärcylindriska glidytor eller modifikationer därav. Som 
materi alet på Munkbrosidan enligt borrningarna är mycket heterogent 
med hänsyn till dels att friktionsmaterial förekommer omväxlande med 
kohesionsmaterial, dels att kohesionsmaterialets skärhållfasthet va
rierar starkt, ansågs det mindre tillförlitligt att grunda en stabilitets
beräkning på de uppgifter, som kunde erhållas ur provborrningarna. 
I ställct gjordes på följande sätt. För varje glidyta, som inlades, beräk
nades påkänningen längs densamma dels a) för de belastningar och den 
markkontur, som förefanns innan bankfyllnadsarbetena påbörjades, 
dels b) för belastningarna av nya järnvägs- och gatubroarna jämte 
tunnelbanan då banken m. m. utförts. Rimlig hänsyn till inverkan av 
befintliga pålgrundläggningar undcr gamla järnvägsbron och kajen togs 
även. Banken dimensionerades nu så, att högst 90 % av den beräknade 
påkänningen under a) togs i anspråk vid beräk,ningen under b). I 
själva bankmaterialet - sprängsten - ansågs en friktionsvinkel av 
40° kunna tas i anspråk. Ovanpå fyllningen skall för järnvägsbrons 
del, som inledningsvis nämnts, utföras en betongkonstruktion utformad 
som en sluten låda, ovanpå vilken järnvägstrafiken får framgå. Kon
struktionen är utformad så, att den kan uppta och fördela ojämna sätt
ningar i banken. Att man här har valt en avskärmande betong
konstruktion i stället för en viadukt motiveras av estetiska skäl. Gatu
leden kommer däremot på denna sträcka att framföras på viadukt över 
den blivande tunnelbanans stationsområde. 

över Riddarholmskanalen kommer järnvägsleden alt framföras på en 
utfylld bank, medan galuleden utbildas som viadukt, som delvis fram
går ovanpå tunnelbanan. 
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Fig. 2. Den nya järnvägs- och gatuleden över Söderström. 

Elevation och plan. 
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Fig.3. Tvärsektion genom gatu- och järnvägsbroarna över Söderström. 
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BROARNA ÖVER SÖDERSTRÖM 

(i "/1mifurhåll anden 

Den egentliga bron över Söderström sträcker sig, som nämnts inled
ningsvis, mellan pelarna 4 och 10. Djupet till fast botten varierar här 
(l'I'In 20 m ända till 53 m under medelvattenytan. Fasta botten täckes 
uv upp till 25 m mäktiga sand- och gruslager, vilka i sin tur över
IlIgras av ler- och gyttjelager. Omkring pelare 9 är lerlagret ca 12 
III tjockt. På vissa ställen överlagras dessa lerlager av mindre grus
,,{'h gyttjelager. 

I'dl {J/'lIndlägg ningen 

[ den pålgrundläggning, som här utföres, utgöres pålarna av stålrör 
(rig. 6), som beroende på längden har en vikt av upp till ca 8 ton. Stål
l'iiren nedslås tomma till fast botten, varefter på land hopsvetsade ar
IIIcringsskelett nedsänkes (fig. 9). Med hjälp aven specialgjord, vibra
torförsedd gjutflaska, för vilken närmare redogöres på annat ställe, 
sker därefter betonggjutningen i rören. 

Stålrörens utseende framgår närmare av fig. 6. Den i vattnet fristå
(' ndc delen av stålröret har med hänsyn tiII knäckfaran en inre dia
JIleter av 750 mm och en godstjocklek av 9-10 mm. Denna sektion 
hibchålles 5 till 10 m ned i jordlagren, varefter sektionen minskas till 
ell rör med 450 mm inrc diameter och en godstjocklek av 8 till 12 
mm. I sin nedre ända är rören försedda med en mejselformig spets. 
Stålrören besitter naturligtvis i sig själv stor bärförmåga. Denna har 
('lIlcllertid vid beräkningen av pålarna försummats, då det förutsatts att 
slåtmanteln i framtiden kan rosta bort i sin helhet. 

Längsarmeringen består i pålens grova del av 16 st rundjärn och i 
pölens klena del av 8 st rundjärn med 28 mm diameter och stålkvali
letcn 52 S. Alternativt har använts svenskt kamjärn SAS 40 och tjecko
slovakiskt kamjärn s. k. roxorstål med motsvarande areor. Längsarme
ringen sammanhålles av cn spiral 0 10 mm av St 37, som svetsas fast. 
Armeringsskeletten tiIIverkas i särskilda jiggar i längder om 16 m, vil
ket bestämmes av lyfthöjden på tillgängliga kranar. Längsgående ar
meringsJarnen skarvas på land genom brännsvetsning och skeletten 
skarvas sedan sinsemellan med svetsning i samband med nedsänk
ningen. 

Betongen i pålarna motsvarar kvaliteten K 400 P och utgöres av s. k. 
stabil betong. Dennas egenskaper finnes beskrivna i tidskriften "Be
tong" 1951 häfte 1. För anledningen att den här kom till användning 
finnes redogjort längre fram. 

Upptill förenas pålarna med en kraftig betongplint, som uppbär de 
runda betongkolonner med 2,0 m diameter, varpå själva stålöver
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byggnaden vilar. Med undantag för pelare 4 och 10 uppbäres plintarna 
för järnvägs- och gatubroarna av vardera 20 pålar. 

I pelare 4 och 5 förekommer endast vertikala pålar. Sidokrafterna 
på pålgrupperna upptas här av jordtryck mot i plintarna ingjutna 
sponter. De sättningar, som med säkerhet kan förväntas i den utlagda 
tryckbanken, skulle nämligen åstadkomma stora böjpåkänningar i 
eventuella snedpålar. Även i vertikalpålarna kan sättningarna på 
grund av friktion längs pålarnas mantelyta ge stora tillskott i axial
krafterna. I detta avseende finnes emellertid en betryggande marginal. 

Samtliga bromskrafter överföres till pelare 10; snedpålarna i övriga 
grupper tjänar att upptaga enbart friktions- och vindkrafter. Det kan 
härvid nämnas, att inga snedpålar för upptagande av vindkrafter fin
nes i järnvägsbron, beroende på att man velat hålla möjligheten öppen 
för utbyggande av stambanan till 4 spår. Om ytterligare två spår skall 
kunna ·utläggas, kräves emellertid en ny bro strax väster om den, som 
nu utföres. Vid pålning för en ny järnvägsbro skulle eventuella vind
pålar i den nuvarande då lätt kunna skadas. Vindkrafterna på järn
vägsbron överföras därför genom ett speciellt stag till gatubron (se 
fig. 3). 

Arbelsförfarandel för en pålgrupp. 

Som arbetsförfarandet vid utförandet aven dylik pålgrupp torde 
vara relativt ovanligt, åtminstone här i landet, skall detta närmare 
beröras. 

Först slås 4 st vertikala pålar med hamnstyrelsens egen pålkran nr 8 
på ponton typ, Menck & Hambrock, med en hejarvikt av 4,0 ton. På 
kaj i närheten har tidigare tillverkats en s. k. pålruta av armerad be
tong (fig. 7) , som skall tjäna som underform för plinten. Pålrutan är 
försedd med cirkulära hål i botten för pålarna. Dess vikt är ca 60 ton 
och den kan därför med hjälp av hamnstyrelsens egen pontonkran 
lyftas från kajplanet och transporteras ut i sjön (fig. 8), där den trädes 
på de 4 slagna vertikala pålarna. Där sänkes den först provisoriskt till 
djupet - 0,85 och får vila på provisoriska upphängningsklackar (se 
fig. 7). Först nu sker armering och gjutning av vertikalpålarna. Hade 
dessa armerats och gjutits, innan pålrutan trätts på, skulle ej obetydliga 
extra spänningar i betongen uppstått vid påträdandet, eftersom på
larna alltid dra sig något från teoretiska läge!. Sedan gjutningen skett, 
placeras ovanpå de 4 vertikalpålarna en ramkonstruktion av kraftiga 
stålbalkar (fig. 7), som skall tjäna som arbetsplattform. Sidoformarna 
för en plint utgöres av 6 st luckor, två för varje långsida och en för var 
kortsida av stående 5" tjocka plank, sammanhållna av plattjärn och 
I-balkar (fig. 7). Luckorna flyter och kan därför flottas till den plats 
där de skall resas. Resningen sker med hjälp av kran och samtidigt 
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trädes luckans nedre ansatsförsedda kant in i en kloliknande fattning 
på pålrutan. Sedan resningen skett (fig. 7) och erforderliga förstag
ningar utförts, sänkes pålruta med formluckor ned till sitt slutgiltiga 
läge, dvs. med pålrutans underkant på - 3,80. Här hänger den i 
hultar, som fastgjorts i arbetsplattformen (fig. 7). 

Då pålrutan erhållit sitt rätta läge, kommer den förutom som under
valtensform alt tjänstgöra som mall vid slagningen av snedpålarna. 
Härigenom undvikes ett besvärligt och tidsödande utsättningsarbete. 
För slagningen av snedpålarna har förhyrts en byggnadsfirman Sven
ska Industribyggen AB (SIAB) tillhörig pålkran med 5,5 ton hejarvikt. 
Fallhöjden har här i allmänhet varit 1,0 m. Kranen har placerats på 
en balkong, som utkragas från en betongponton (fig. 9). Härigenom 
hlir det möjligt att på ett bekvämt sätt nå samtliga pålar endast genom 
hogsering av pontonen . 

Vid slagningen av de s. k. vindpålarna i gatubron måste pålkranen 
viindas 90° på balkongen, vilket sker med hjälp av hamnstyrelsens 60 
tons pontonkran. Då vändning sker, är balkongen förankrad i arbets
plattformen till förhindrande av pontonens kantring. Förankringen är 
vida enklare att utföra än eljest erforderlig omplacering av ballasten. 
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Fig. 7. Arbetsplallform och pdlruta. 

1. 	 Betongplatta, vikt ca 60 ton, med hål för pålar gjutes. Plattan skall 
tjänstgöra som pålruta vid slagningen samt utgöra botten i plinten. 

2. 	 4 vertikala pålar i varje pliIlt slås med kran nr 8. 
3. 	 De vertikala pålarna inmätas saint ihopjusteras om stor avvikelse 

från teoretiska läget föreligger. 
4. 	 Pålrutan trädes på de vertikala pålarna och upphänges proviso

riskt på dessa strax under vattenytan. . 
5. 	 Vertikalpålarna avskäres pil nivån + 0,45, armeras och gjutes till 

nivån - 0,70. 

6. 	 Arhetsplattform av järnbalkar inlyfles och inpassas på de 4 verti
kala pålarna. Plattformen är beräknad för en ytIast av 0,5 Vm!! 
eller alternativt en punktlast om ca 10 ton. 

7. 	 Sidoformar till plinten av 5" virke uppmonteras. 
8. 	 Lådan sänkes ned i sitt läge med pålrutans underkant på _ 3,80. 
9. 	 Snedpålarna slås med Siabs pålkran, hejarvikt 5,5 ton. Kranen är 

uppmonterad på en plattform av dipbalkar, vilken utkragas från 
betongplattan. Vid slagning av snedpålar, som lutar i plinlens 
längdriktning, vrides kranen 900 på plattformen med hjälp aven 
60 	tons pon tonkran. 

10. 	 Botten i plinUådan undervattengjutes till - 3,15. Lådan läns

pumpas. 


11. 	 Snedpålarna avskäres, armeras och gjutes. 
12. 	 Armeringen i plinten inlägges och vertikalpålarna förses med 

förankringar. 

14. 	 Kolonnerna formsättes, armeras och gjutes i torrhet. 
15. 	 Formluckorna och arbetsplattformen borttages. 
16. 	 Vertikalpålarna avskäras under vatten så nära - 0,70 som möjligt. 

Ny järnvägs- och galuled över Söderström 

Sedan samtliga pålar slagits, armerats och gjutits, tätas mellan pålar 
och pålruta, varefter ulldervattensbetong gjutes till nivån - 3,15. När 
IIl1dervattensbetongen brunnit, länspumpas formlådan och kolonnernas 
lH'dre del formsättes, varefter den jämte plinten armeras och gjutes. 
övre delen av kolonnerna färdigstäIles senare. Det kan här nämnas, att 
varken pålrutan med sin armering eIler undervattensbetongen tillgodo
l'i.iknats vid dimensioneringen av plinten. Pålrutans uppgift är således 
begränsad till alt förenkla arbetsförfarandet. När betongen i kolon
nerna och plint brunnit, borttages formluckor och arbetsplattform och 
kommer åter till användning vid nästa plint. På grund av arbetets 
brådskande natur användes varje uppsättning dock enbart två gånger. 

I pelare 10, vars plintar är väsenUigt större, tillverkas pålrutan av 
trä och stålbalkar. En pålruta av betong skulle här bli för tung för 
den f. n. disponibla pontonkranutrustningen. I princip sker emellertid 
utförandet på samma sätt som ovan relaterats. För slagningen använ
des en för ändamålet särskilt iordningstäIld travers. 

Stoppslag 

Frågan om erforderligt stoppslag har varit föremål för synnerligen 
ingående prövning. En gammal god regel vid pålning är ju, att heja
l'ens vikt skall vara ungefär lika med pålens. Då stålrören tomma väger 
ända upp till 8,0 ton, men då hamnstyrelsens egen pålkran nr 8 hade 
en hejarvikt på endast 4,0 ton och den av Siab förhyrda kranens hejar
\"ikt var 5,5 ton, är det förklarligt, alt en viss tveksamhet gjorde sig 
gällande. Gängse pålformler för beräkning av pålens bärförmåga ur 
sjunkningen vid sista hejarslaget, torde knappast vara prövade för ana
loga fall. Enligt· formlerna skulle praktiskt taget samma bärförmåga 
erhållas om sjunkningen vid stoppslag sattes till 3 mm eIler 10 mm för 
20 slag om 0,8 m faIlhöjd. Det bestämdes emellertid preliminärt, 
att man med hamnstyrelsens egen kran vid en faIlhöjd av 0,8 m kunde 
anse en sjunkning på 3 mm för sista taljan om 20 slag för tillfredsstäl
lande. För att verifiera detta, skulle dock en provbelastning utföras, 
vilket skedde i pelare 10 på tre stycken vertikalpålar. 

Provbelastning 

Belastningen åstadkoms av två stycken av Neptunbolagets största 
bärgningspontoner, vilka med hjälp av ett kraftigt balkok (.fig. 10) 
upphängdes på en påle och vilka därefter vattenfylldes. För stabili
tetens skull var en viss del av pontonerna hela tiden nedsänkta i vatt
net, varjämte endast mittskotten fyIldes helt, medan ändskotten prak
tiskt taget lämnades tomma. Systemet var stag~t med balkar mot land, 
och balansen kontrollerades medelst vattenpass, utlagda i två mot var
andra vinkelräta riktningar. Lasten överfördes till pålen från oket via 
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Fiy. 8. På/mtan transporteras {rån tillverkningsplats på kajen 
till pålgmpp i sjön. 

en CEJ-tryckclosa och en oljcdomkraft. Belastningen avsågs ursprung
ligen avläsas på en manometer registrerande trycket i domkraften. På 
grund av viss snedställning hos pålen och därmed iiven hos domkraf
tcn blcv cmellertid friktionskraftcrna i denna så stora, att de menligt 
inverkade på noggrannheten. 

Den maximala belastningen för pålarna är vid exceptionellt hclast
ningsfall ca 137 ton för vissa pålar i pelare 10. I allmänhet är dock 
lasten betydligt lägre och håller sig omkring 100 ton. De provbelas
tade pålarna har belastats med mellan 190 och 200 ton, vilket sålunda 
är omkring 1,4- a 2,0-faldiga beräknade max. lasten. Den viktigaste ut
förda observationen gällde givetvis pålens vertikalröl·else. Denna upp
mättes dels med 4 st. mätur, avläsningsnoggrannhet ca 0,01 mm, dels 
med precisionsavviigning från land, avläsningsnoggrannhet ca 0,1 mm. 
i\Hituren var likformigt fördelade runt pålens omkrets och uppbars av 
två stycken dipbalkar, vilka i sin tur vilade på två för ändamålet ned
slagna träpålar placerade på var sin sida om den belastade pålen på 
omkring 2 m avstånd från denna. I fig. 11 visas vertikalrörelsen 
hos pålskallen som funktion av lasten. Som synes är förloppet prak
tiskt taget fullständigt ,elastiskt, dvs. de kvarstående deformationerna 
är högst obetydliga, vilket tyder på att spetsen praktiskt taget ~;tått 

stilla. Hiil'på tyder också vissa mätning.ar rörande spetsens rörelse. 
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Fig. 	9. Slagning av slledpålar med SIAB:s kran på {I'ån ponton 
Iltkragande balkong. Med sällkning av armeringsskelel/. 

De uppmätta deformationerna var alltid mindre än den beräknade 
elastiska sammanpressningen hos pålen för ifrågavarande belastning 
och uppgick till mellan 15- 25 mm för 200 ton. Detta tyder på, att 
pillen i viss mån verkar som friktionspåle. Med vissa, rimliga antagan
den beträffande variationen i friktionskrafternas in tensitet kan man 
herälma hur slor del av lasten, som nedföres till spetsen. Man finner 
då, att för en påle 50 % av lasten nedfördes till spetsen, medan för 
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Fig. 10. Provbelastning. 
\ 

en anllan praktiskt taget hela lasten upptogs av fl'iktionen längs man
telytan. 

Resultatet av provbelastningen kunde sålunda anses tillfredsställan
de, i det den använda kranen hade visat sig kapabel att nedslå på
larna tiII tillräckligt fasta bottenlager. 

Vid slagningen av de provbelastade pålarna användes en slagdyna 
av det utseende, som fig. 12 utvisar. Vid slagningen av vissa påla!' 
ute i sjön visade det sig ej möjligt att neddriva pålarna ända tiII 
det borrade djupet. Därför anskaffades den slaOgdyna, som visas i 
fig. 13. I denna blir stötförlusterna betydligt mindre, dels emedan 
trämellanlägget är mindl'e, dels emedan slagdynan själv är styvare, 
De ovan nämnda pålarna, som stannat för högt, nedslogs tiII borrat 
djup med den effektivare slagdynan. En efterslagning av de tre prov
belastade pålarna gav emellertid ingen extra sjunkning tiII resultat. 

P å grund av dc ovan relaterade erfarenheterna ansågs kravet på 
stoppsla~cts hårdhet vid användning av den effektivare slagdynan 
k.~nna mlIlska~ någo.t. För närvarande anses en påle ha tillräcklig bär
fo.rmåga, om sJUnknlIlgen under någon av de sista 10 taljorna ej över
stIger 6 mm. Helst bör sjunkningen vara avtagande under denna 
sista serie. 
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Broar o'vt"r ..5Ot7vJlrom 
Prov,o,lof/n,"q dV på/' n 22 

LOJI,. >'c::v7 P~/or.. 10 

1,10 pt7/d.s//7/nq 
----- 2t7/l7
_'_0)# 

- 1.sId OY/dJ/n/nq 

----- 2.t7/l7 
_o_o 3o)~ 

Som kontroll på pålarnas knäcksäkerhet har innan pålrutan påträtts 
oeh pålarna sålunda var helt fristående i sin överända vertikalpålar 
i varje grupp belastats med horisontalkraft och utböjningen registre
rats som funktion av belastningen. Göres det förenklande antagandet, 
att pålen är inspänd i ett homogent, elastiskt medium oeh att dettas 
elastiska egenskaper karaktäl'iseras därav att trycket mot pålens sidor 
till följd av pålens utböjning är proportionellt mot denna, kan pålens 
knlicklast beräknas relativt enkelt. Försöksresultaten med tillhörande 
beräkningar gav vid handen, att säkerheten var väl stor, varför en 
minskning av den preliminärt bestämda längden hos pålens grova del 
kunnat ske. 

50 lYXl 

Fig. 11. 

Pålarnas knäcksäkeI'het 
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Ekdynoo 

Sk.ala 
50 100omo 

---'-~-~----''----~-~--' 
Fig. 12. Fig. 13. 

Betonggjutning i pdlarna 

00Ett av de osvå~are problemen vid detta brobygge har onekligen sättet 
for betonggjutningen i de ända upp till 50 m långa pålarna varit. Man 
kunde från .början räkna med, alt gjutningen i de allra flesta pålarna 
kunde ske I torrhet. Till följd av den hårda slagningen hände det 
emellertid särskilt i början, innan svetsarna blivit rutinerade ~ alla 
h~de dock genomgått föreskrivna prov - att enstaka pålar sprang läck. 
F~r o~tt o?ock om möjligt undgå dra upp pålar, som gått läck, borde 
<larfor aven en m~tod för gjutning av fullgod undervattensbetong
utarbetas . 

De metoder för betonggjutning, som här har kunnat tagas upp till 
övervägande, har varit 

1. 	 Gjutning med flaska 
2. 	 Gjutning med rör 

a) fullt rör som vid undervattensgjutning 
b) delvis fyllt rör till t. ex. lO-meters höjd och störtning till 

denna nivå 
3. 	 Pumpning av betongen 
4. 	 Gjutning enligt den s. k. prepaktmetoden 

Vidare har diskuterats huruvida betongen skulle vibreras eller ej 
samt inverkan av stighastigheten hos betongen i pålen. 

Den första av de nämnda metoderna har visat sig vara den enda 
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rrumkomliga vid gjutning i torrhet och användes nu. Vad beträffar 
I(jutning med rör ansågs det tveksamt, huruvida betongen verkligen 
"kulle lämna ett så långt rör och ej hänga upp sig på väggarna. Själva 
nt'betet med rören skulle säkerligen bli synnerligen tidsödande och 
vAlla olämpliga avbrott i arbetet. Härtill kommer, aU för att en gjut
ning med rör bäst skall fungera bör den ske under vatten. Den kvali
Ic·tsföl"sämring, som härigenom skulle ske, ansågs emellertid vara 
mindre lämplig. 

Pumpning av betongen genom rör kan förefalla vara etl smidigt för
rlll"ingssätt. De förfrågningar som gjorts dels hos tillverkarna av er
rorderliga aggregat och dels hos förvaltningar, som använ t betong
pump, har emellertid ej varit uppmuntrande. De förra har framhållit, 
tltI pumpning nedåt ej lämpligen bör ske, och de senare sagt, att aggre
gaten är ganska svårhanterliga och att driftavbrott då och då ej kan 
undvikas. 

Av dessa skäl har det därför ej ansetts tillrådligt att gå in för denna 
metod. 

Vad slutligen beträffar den s. k. amerikanska prepaktmetoden har en 
del försök med detta gjutsätt utförts. Innan denna metod kan använ-, 
das för konstruktioner av detta slag med tillfredsställande resultat, 
iir emellertid ytterligare undersökningar och modifikationer påkallade. 

Det blev sålunda ganska tidigt klart, att flaskmetoden torde vara det 
('nklaste och säkraste gjutsättet, vilket också bekräftats genom försöks
f!julningar. Däremot har en hel del försök med provgjutning i 10 m 
Jl'lnga pålar måst utföras, innan man kom till klarhet om vibrering 
skulle vara nödvändig eller om bearbetning av betongen enbart ge
nom "pumpning" upp och ned med gjutflaskan vore tillräcklig. De 
tekniska nackdelar, som här medföljer en vibrering, ligger ju i öppen 
<lag. Först och främst kompliceras ju arbetsförfarandet, varigenom 
risken för driftsavbrott ökas med ty åtföljande ej önskvärda gjut
skarvar. Vissa försök lycktes också tyda på, aU risk för atl enstaka 
ställen skulle erhålla otillräcklig vibrering kunde föreligga, varigenom 
stenanhopningar kunde uppstå i betongen. Å andra sidan finnes också 
risk för att man genom för långvarig vibrering åstadkommer separa
tion i bruket. I en konstruktion där man ej kan se resultat av vibre
ringen kan bägge fallen in träffa. 

Vad beträffar egenskaperna är ju emellertid en vibrerad betong, rätt 
utförd, överlägsen gjutbetong särskilt i vad gäller hållfasthet och täthet. 
Dc ovannämnda försöksgjutningarna visade också, at! även sättnings
rörelserna med åtföljande horisontell sprickbildning torde bli något 
mindre i en vibrerad betong. 

Risken för separation resp. övervibrering kunde emellertid, som 
försök visade, väsentligt minskas, genom att använda den tidigare 
nämnda av Cement- och Betonginstitutet utexperimenterade s. k. stabila 
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Fig. H. Vibrpgju/flaska, isär/agen. 

betongen, som även förefaller erfara mindre sättning än s. k. standard
betong. Dessa goda egenskaper får man dock till priset aven mindre 
sänkning av hållfastheten, såvitt av hamnstyrelsens försök kan 
bedömas. 

I samarbete med AB Vibroverken tillverkades den i fig. 14 visade 
gjutflaskan med inbyggd vibrator. Flaskan utgöres av ett stålrör, i sin 
nedre ände försedd med en konisk tillslutning (botten), som med ett 
rör står i förbindelse med upphängningsanordningen upptill. När den 
med betong. fyllda flaskan sänkes ned och slår i den tidigare gjutna 
brtongen och hisslinan härvid slakas, utlöses en spärr, så att den 
koniska bottnen fdgöres. När flaskan sedan sakta hissas, flyter be
tongen ut. Genom att bottnen givits en konisk form tvingas betongen 
ut mot sidorna i pålen och att omsluta armeringsjärnen. Vibratorn 
består aven vanlig 100 mm stavvibrator, som fastsatts i den koniska 
bottnen och sticker ut cirka 55 cm fritt nedanför flaskan. Vibratorns 
motor är placerad ovanför påfyllningshålet och står med en axel, som 
går inuti det rör, vari bottnen var upphängd, i förbindelse med vibra
torn. För närvarande sker ström tillförseln via en separat elektrisk 
kabel, som rullas upp på en särskild, elektriskt driven trumma, vilken 
ej har någon förbindelse med hisstrumman för lyflwiren. Vid gjutning 
av vertikala pålar vill emellertid gjutflaskan, som då hänger fritt, Gärna 
sno runt, vilket kan medföra att wiren och elektriska kabeln snor sig 
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11111 yurandra. För att undvika denna olägenhet har inköpts en kombi
"I'l'ud lyftwire med inspunnen elektrisk kabel. Denna kombinerade 
\\ il'(' upplindas direkt på hisstrumman, som förses med kommutator 
, I' strömintaget. 

,'iiit/c/' Miilars/rand 

(Orundläggningen på S. Mälarstrand hade i förprojektet avsetts ske 
..1\ rörpålar av samma typ, som använts ute i Söderström. Ett senare, 
IIll'ra ingående studium av grundförhållandena gav emellertid till re
~lIllat, att en dylik pålgrundläggning sannolikt ej vore lämplig, enär 
vissa gyttje- och lerlager hade elt för markstabiliteten synnerligen 
rlll'ligt läge (jfr fig 2). Vid nedslagningen undantränger nämligen en 
I'iil'påle i förhållande till sin bärförmåga ganska mycket material, vilket 
(fil' till följd, att jordlagren i närmaste omgivningen utsättes för en 
I'dativt kraftig bearhetning. Denna skulle eventuellt kunna indikera 
IIlnrkrörelser av mindre eller större omfattning. För alt eliminera 
denna fara beslöts preliminärt, alt rörpålarna skulle ersättas av stål
halkpålar, vilka ju i förhållande till sin bärförmåga undantränger vii
.,.'n tligt mindre material. 

En undersökning av särskilt tillkallad sakkunnig beträffande risken 
riil' kemiskt rostangrepp gav till resultat, att markens salthalt, elektriska 
JNlningsmotstånd och ph-värden var sådana, att snabb avrostning 
kunde befaras ske. Att marken här är så pass aggressiv torde bl. a. 
kunna förklaras därav, att här på 1700-talet var en allmän avstjälp
ningsplats och latringrav. Detta kan också av den kulturhistoriskt kun
lIige utläsas av de gamla kvartersnamnen Guldfjärden större och 
mindre. Guld är här nämligen helt enkelt en förskönande omskrivning 
mr latrin. Samma är ju förhållandet i talesättet "lantmannens guld". 
Den höga salthalten torcle till stor del ha förorsakats a v uttömd sillake 
från de i senare tid här belägna sillmagasinen. Denna utfyllda, 
aggressiva mark sträcker sig till ett djup av ända till 15 meter under 
medelvatten ytan. 

Förutom att man med hänsyn till avrostningsfaran vf(lde en lämplig 
halkprofil, Dimax 26, vilken har tjockare liv än övriga typer, beslöts 
alt pålarna i den utfyllda marken skulle omges med en betongmantel. 

Ungefär samtidigt som slagningen av stålrörspålar i gatubrons pelare 
nr 10 påbörjades (invid kajen på S. lVläIarstrand), påbörjades också en 
serie observationer av vertikal- och horisontalrörelser hos såväl kajen 
som den ovanför belägna terrängen. Det visade sig då, alt förhållande
vis stora rörelser ägde rum under själva slagningen. Då denna av
slutats minskade emellertid rörelserna snabbt, ehuru de ej helt och 
hållet upphörde. Då rörelserna kunde tyda på, att grunden var mindre 
stabil än vad grundundersökningarna låtit förmoda, framkom starka 
betiinklighcter mot att över huvud taget utföra en pålgrundläggning med 

H 123 



22 Svenska Kommunal-Tekniska Fören:s Handl. nr 12 1952 

hård slagning här. En pålning kunde genom åtföljande skakningar 
m. m. betyda införandet av ett riskmoment för stora markförskjut
ningar och eventuellt ett skred. Om en sättning och rörelse utåt sjön 
kontinuerligt ägde rum, skulle deGsutom ett pålfundament härigenom 
i framtiden utsättas för stora påfrestningar. 

Hamnbyggnadsavdelningen ämnar därför pröva en här i landet hit
tills okänd men bl. a. i Frankrike och Italien mycket använd metod att 
tillverka pålar i undergrunden, varYid de ovannämnda olägenheterna 
och riskerna till stor del elimineras. Metoden - kallad ."Benoto
metoden" efter firman som lanserat den - går i korthet ut på, att ett 
stålrör med hjälp aven särskild maskin vrides ned i marken. Sam
tidigt upptages jorden ur rörets inre med en specialkonstruerad hejar
gripskopa, varefter pålarna armeras och fyllas med betong. Avsikten · 
är, att grundlägga plintarna på endast vertikala pålar, varigenom pål
gruppen blir relativt okänslig för sidoförskjutningar. Horisontalkraf
terna på plintarna upptagas med speciella anordningar. 

Förutom dessa rent statiska fördelar, som metoden erbjuder, visar 
den sig trots erforderliga dyrbara maskininköp vara synnerligen eko
nomisk, åtminstone såvitt ur tillgängliga uppgifter kan bedömas. 

För att förbättra terrängens stabilitet överväges dessutom viss s. k. 
fripålning. Denna skulle i så fall ske i omgivningen kring pelare nr 11. 
Huruvida denna fripålning kommer att utföras med benotopålar eller 
med sänkkasuner, är emellertid då delta skrives ej fastställt. 

Kostnader 

Grundläggningen för gatu- och järnvägsleden på den angivna sträc
kan är med 1949 års prisnivå kostnadsberäknad till 8,1 Mkr. Häri 
ingår då också betongkonstruktionen för järnvägen på den utfyllda 
banken. Kostnaderna för stålöverbyggnaderna till de egentliga broarna 
över Söderström är inklusive betongdäcket för gatubron kostnadsbe
räknad till sammanlagt 3,03 Mkr. Totala kostnaden för den del av 
trafikleden, som ovan beskrivits, utgör sålunda 11,13 Mkr. I denna 
kostnad ingår emellertid ej tillfartsviadukter till gatubron, då dessa 
ännu ej är fastställda. 


