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VERTIKALDRÄNERING 
 
 
 
FÖRORD 
 
Vägverkets anvisning för vertikaldränering, TV 106, som utgavs 
år 1969, beskriver dimensionering och användning av sanddrån-
er. Därefter har prefabricerade banddräner i olika utföranden 
för vertikaldränering utvecklats. Med ledning av resultat från 
utförda vertikaldräneringar har underlag erhållits för dimen-
sionering av vertikaldränering med båda dräntyperna på ett 
tekniskt likvärdigt sätt. Denna publikation beskriver princip-
en för dimensionering och anger genomsnittsvärden för normal-
fallet. 
 
Publikationen har upprättats av Ture Olofsson VBB konsult AB. 
 
 
Björn Karlsson Inge Brorsson 
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VERTIKALDRÄNERING 
 
1. ALLMÄNT 
 
När tyngden av en vägbank på kohesionsjord överstiger den last 
jorden tidigare varit utsatt för -- förkonsolideringsspänning-
en -- uppkommer tidsbundna sättningar. Den påförda lasten sät-
ter vattnet i jordens porer under tryck så att porvattnet 
pressas ut ur jorden. Utströmningen av porvatten pågår tills 
dess portrycket utjämnats. Den belastade jordens volym minskar 
därvid lika mycket som den utpressade vattenmängden. Volym-
minskningen motsvaras av markytans sättning. Kohesionsjords 
låga permeabilitet fördröjer emellertid vattenutpressningen. 
Sättningens förlopp bestäms därför av strömningsvägens längd. 
Med vertikala dräner förkortas strömningsvägens längd så att 
sättningens förlopp påskyndas. Eftersom sättningens storlek är 
direkt proportionell mot lastökningen i jorden, uppnås bankens 
slutsättning snabbare genom temporär överhöjning av banken. 
 
Vertikaldräner är mest effektiva i kohesionsjord som är i 
huvudsak homogen med konsolideringskoefficienten   
 

m2/s. I varvig jord med mindre avstånd än 3 a 4 m mellan in-
lagrade dränerande skikt av silt, sand eller grus blir effek-
ten av vertikaldräner marginell. 

Vertikaldränering består av följande delar, figur 1: 

− vertikaldräner 

− dränbädd för avledning av utpressat vatten 

− fyllning för kompensation av beräknad sättning 

− temporär överhöjning 
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Genom lämpligt val av dränernas avstånd i förhållande till 
jordens permeabilitet och av den temporära överhöjningen kan 
sättningarna normalt fullbordas under vägens byggnadstid. 
Under förutsättning att inga skjuvdeformationer uppkommer i 
jorden, d v s att banken har normal säkerhet mot markbrott, 
erhålls en i stort sett sättningsfri väg sedan den temporära 
överhöjningen borttagits. I takt med att leran konsolideras 
för bankens tyngd, ökar lerans skjuvhållfasthet och markens 
bärförmåga.  
 
2. DRÄNTYPER 
 
Vertikaldränering för vägbankar utförs i Sverige med antingen 
sanddräner eller prefabricerade banddräner. Sanddräner består 
av cirkulära sandpelare med 0,16 m diameter. Sanden skall vara 
ensgraderad med graderingstalet d60/d10 <5, permeabiliteten  
 k >5. 10-6 m2/s och ha sådan gradering att lerpartiklar ej 
följer med porvattenströmmen in i sanddränen. Dessa villkor 
tillgodoses om dränsandens kornfördelning ligger inom det 
skuggade området i figur 2. . 

 

Figur 2. Kornkurva för dräneringssand 
 
Prefabricerade banddräner har en central kärna av plast, som 
utgör dränens kanalsystem, omgiven av ett filter av vanligtvis 
geotextil alternativt kraftpapper. Banddränerna är vanligen 
100 mm breda och 2-6 mm tjocka. Banddräner förekommer i olika 
utföranden, speciellt av plastkärnan. Avbördningsförmågan 
varierar därför inom vida gränser för olika fabrikat. Väg-
verket har använt nedan angivna fabrikat för vilka funktionen 
är väl dokumenterad och där dräneringsförmågan är god. 
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Dräner av andra fabrikat får användas endast under förut-
sättning att funktionen är tillfredsställande utprovad och 
dokumenterad. 
 
En banddrän anses ha samma effekt som en sanddrän med samma 
omkrets som banddränen. 
 
3. UTRUSTNING FÖR INSTALLATION AV DRÄNER 
 
Sanddräner installeras genom att ett nedtill stängt rör trycks 
eller slås ned till föreskrivet djup med en modifierad pål-
kran, figur 3. Röret fylls sedan med vatten och sand varpå 
röret dras upp samtidigt som bottenluckan öppnas. Därvid rin-
ner sanden ut och fyller utrymmet efter röret så att en konti-
nuerlig sandpelare bildas. 
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Maskiner för installation av banddräner har ett stickrör i 
vilket dränen löper. Stick röret har vanligen rektangulär eller 
rombisk tvärsektion. Dränen fixeras mot stickrörets mynning, 
innan stickröret trycks ned till föreskriven nivå. Dränens 
fixering mot stickröret fungerar som ankare och håller dränen 
kvar i jorden när stickröret dras upp. 
 
Vid installation av vertikaldräner pressas jorden undan fram-
för stickrörets mynning. Därav uppkommer en störd zon av om-
rörd jord närmast dränen. Inom den störda zonen nedsätts jord-
ens permeabilitet varigenom porvattenströmmen till dränen 
bromsas något. Hur bred den störda zonen blir och i vilken 
grad permeabiliteten nedsätts är svårt att bestämma. Stör-
ningszonens storlek påverkas främst av stick rörets ytterarea. 
stick rörets storlek och tvärsnitt och sättet att förankra 
dränen varierar mellan olika maskiner. Uppföljningar av sand-
dräner ∅ 0,16 m och banddräner satta med stickrör med högst 120 
cm2 area visar att den störda zonens diameter med god 
approximation kan sättas lika med dubbla drändiametern. Per-
meabiliteten inom den störda zonen kan därvid sättas lika med 
1/3 av den ostörda lerans. 
 
4. DIMENSIONERING 
 
4.1 Inverkande faktorer 
 
När kohesionsjord konsolideras för en anbringad last, strömmar 
porvatten ut ur jorden till dess porvattnets övertryck ut-
jämnats. Huvuddelen av porvattnet strömmar horisontellt till 
vertikaldränerna, medan en mindre del avleds vertikalt till 
markytan eller till dränerande lager i eller under kohesions-
jorden. Sättningsförloppet kan uttryckas med jordens konsoli-
deringsgrad, som anger hur stor del av porövertrycket i jorden 
som i genomsnitt utjämnats vid olika tidpunkter. 
 
För en viss last bestäms sättningens storlek av jordens kom-
pressionsmodul för aktuella spänningsnivåer, medan sättningens 
hastighet bestäms av jordens permeabilitet och avståndet till 
dränerande lager respektive vertikala dräner samt strömnings-
motståndet i dränerna. För de i kapitel 2 angivna dränerna är 
strömningsmotståndet så lågt att sättningshastigheten prakt-
iskt taget ej påverkas. 

Medelkonsolideringsgraden för porvattnets strömning horison-
tellt till vertikaldräner blir 

 
                                      (4:1-1) 
 
 

( )nFD
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där  Uh  = medelkonsolideringsgrad av porvattnets strömning 

horisontalt till vertikala dräner 
 ch = konsolideringskoefficient för porvattnets  strömning 

horisontalt till vertikala dräner, m2/s 
 t = tid efter bankens utfyllning, s 
 D = diametern för dränens verkningsområde, normalt 
 

   LLD 13,12
≈=

π
 

 
 L = dränernas avstånd, m 
 

 F(n)  = ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −+

−
75,0lnln

1 12

2

s
k
k

s
n

n
n

 

 n = D/d 
 d = dränens diameter; för banddräner räknas med en 

ekvivalent diameter lika med diametern för en cirkel 
med samma omkrets som banddränen 

 s = ds/d 
 ds = diameter för störd zon, m 
 k = ostörd leras permeabilitet horisontellt, m/s 
 k1  = permeabilitet i störda zonen, m/s 
 

För beräkning av Uh kan följande genomsnittsvärden användas: 
 
 ds = 2d 
   ekvivalent diameter för banddräner, d .. 0,066 m 

 k = 13 k⋅  
 ch = vc⋅5,2  
 cv = konsolideringskoefficient för porvattnets strömning 

vertikalt enligt kompressionsförsök, m2/s 
 
Sättningsförloppet påverkas även i viss grad av porvattenströmningen i 
vertikal led ur leran mellan dränerna. Denna påverkan är störst vid små 
lerdjup och skall alltid medräknas när lerdjupet är mindre än 10 m. 
Konsolideringsgraden Uv tör porvattnets strömning i vertikal riktning 
erhålls som funktion av tidsfaktorn, Tv ur diagrammet i figur 4. 
 

   2H
tcTv v ⋅=   (4:1-2) 

 
Där Tv = tidsfaktor 
 cv  = konsolideringskoefficient enligt kompressionsförsök 

för porvattnets strömning vertikalt, m2/s 
 t = tid efter bankens utfyllning, s 
 H = mäktigheten i m av kohesionsjord som dräneras endast 

till markytan, resp halva jordlagret om jorden 
dräneras till både översidan och undersidan 
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Figur 4. Konsolideringsgraden Uv som funktion av tidsfaktorn Tv 
 
För konsolideringsgraden mindre än 50 á 60 kan funktionen i 
figur 4 approximeras med en parabel. Med beteckningar enligt 
ovan erhålls 

 %4100 2H
tcU v

v ⋅
⋅

=
π

 (4:1-2a) 

 

Resulterande medelkonsolideringsgrad U för vertikal och hori-
sontal dränering beräknas enligt Carillo: 
 

 vhvh UUUUU ⋅−+=  (4:1-3) 
 

4.2 Geotekniska undersökningar 
 

Med geotekniska undersökningar fastställs de egenskaper hos 
jorden som bestämmer bankens stabilitet, sättningens storlek 
och tidsförlopp. Följande undersökningar erfordras för dimen-
sionering av vertikaldränering: 
 
Metod: 
 
Vikt, tryck- eller 
spetstrycksonde-
ring 
 
portryckssondering 

Bestämningar: 
 
Kompressibel kohesionsjords mäktighet 
och översiktlig jordlagerföljd. 
 
Inlagrade dränerande skikt. Konsolide-
ringskoefficienten ch kan bestämmas (en-
ligt B A Torstensson) genom att tiden 
mäts för utjämning av porövertrycket 
alstrat vid sondens nedpressning när 
nedpressningen avbryts. 
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Metod: 
 
Vingsondering 
 
 
Kolvprovtagning 

Bestämningar: 
 
Kohesionsjords odränerade skjuvhållfast 
het 
 
Benämning, skrymdensitet, vattenkvot, 
konflytgräns 
Odränerad skjuvhållfasthet 
Kompressionsegenskaper 
Förkonsolideringsspänning 

 
Portryck i permeabla skikt och lager mäts säkrast med instal-
lerade portrycksmätare med vilka mätningarna kan utsträckas 
under längre tid än vid portryckssondering. Riktlinjer för 
fältundersökningarnas omfattning ges i TU 158, "Geotekniska 
undersökningar för vägar". Kolvprovtagning skall omfatta hela 
det kompressibla lerlagret. Kompressionsförsök utförs på 
prover från representativa nivåer under markytan. 
 

4.3 Dränavstånd, dräneringstid, temporär överhöjning 

Vertikaldränering för vägbankar dimensioneras så att vägen 
skall vara i stort sett sättningsfri när den öppnas för tra-
fik. För att bankens slutsättning skall uppnås under vägens 
byggnadstid, fylls banken ut med temporär överhöjning utöver 
den kompensation som erfordras för bankens sättning. Den tem-
porära överhöjningen skall kvarligga tills dess jorden konso-
liderats för en last som är något större än den färdiga bank-
ens tyngd, figur 5. 

Figur 5. Princip för temporär överhöjning 



 8
Utöver primära sättningar uppkommer även sekundära sådana. De 
sekundära sättningarna beror på flera faktorer såsom portal 
kompressionsmodul, förkonsolideringsspänning, lastintensitet 
och belastningstid. I vilken grad dessa faktorer påverkar de 
sekundära sättningarnas storlek är ännu ej klarlagt. Det anses 
emellertid att de sekundära sättningarna blir mindre ju högre 
jordens konsolideringsgrad är. För att effekten av de sekun-
dära sättningarna skall begränsas, dimensioneras vertikaldrä-
neringar så att konsolideringsgraden för den färdiga banken, 

soc σσσ ′+′=′ i det vertikaldränerade kompressibia lagrets mitt 

överstiger den vertikala effektivspänningen Bo σσ ′+′  med 5 –  
10 %, figur 6. 

Figur 6. Konsolideringsgrad för färdig vägbank 
 
Den färdiga bankens slutsättning, Sp, och erforderlig temporär 
överhöjning, ΔH, figur 7 bestäms genom successiv passningsbe-
räkninq av sättningarna. 

Figur 7.Schematiserad illustration av nyutfylld och färdig 
bank. 
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Om konsolideringskoefficienten har i stort sett samma värde 
genom hela det kompressibla vertikaldränerade lagret, kan Sp 
och ΔH bestämmas grafiskt ur last-sättningskurvan. Bestäm-
ningen utgår därvid från den idealiserade förutsättningen att 
lastökningen på den kompressibla leran hålls konstant genom 
successiv utfyllning i den takt sättningarna utbildas. Av 
produktionstekniska skäl fylls emellertid hela eller huvud-
delen av banken inklusive temporär överhöjning vanligen ut 
med en gång. Även för det fallet är den grafiska bestämningen 
tillämplig. Bestämningsgången beskrivs för det fall att bank-
ens slutsättning, Sp, är större än djupet, d, till grundvatt-
enytan. Beteckningar enligt figur 7. 

 
l.  Beräkna sättningen för olika laster och upprita last- sätt-

ningskurvan S. upprita även kurvan SU ⋅ , där U är vald rela-
tiv sättning = konsolideringsgrad. Lägg in djupet d 
till grundvattenytan. Avsätt bankens tyngd (över markytan) 

H⋅1γ  på lastaxeln. 
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2. Dra linjen AB i lutning l: 1γ ′ där 2γ ′  är torrskorpans den-
sitet under grundvattenytan. Sträckan AB' anger torr-
skorpans tyngd d⋅′2γ  sedan torrskorpan pressats ned under 

grundvattenytan. 
3. Dra från B en linje i lutning l: 1γ ′ där 1γ ′ är bankmassornas 

densitet under grundvattenytan.
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4. Den önskade konsolideringsspänningen sσ ′ i det kompressibia 

lagrets mitt skall nu bestämmas enligt figur 6 ur 
villkoret  

 
=′+′ so σσ  1,05 á 1.10 ( )Bo σσ ′+′  

 Beräkna sσ ′ som funktion av Bσ ′ . Genom passning bestäms 
punkten cs på linjen BC av att sσ ′- Bσ ′  blir lika med av 
ståndet från C till punkten D på kurvan S. För att sσ ′ för 
färdig bank skall uppnås vid konsolideringsgraden U erfor-
dras den högre spänning som ehålls genom att sträckan CE 
dras ut till punkten E på kurvan SU ⋅ . Sträckan CE repre-
senterar tyngden av överhöjningen över profilplanet när be-
lastningsökningen på leran hålls konstant genom successiv 
påfyllning i takt med att sättningarna utbildas. Avståndet 
från σ ′-axeln till linjen CDE utgör bankens slutsättning 
Sp. 
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5. Om banken fylls ut med en gång med kompensation för be-
räknad slutsättning samt med temporär överhöjning blir 
belastningen på markytan 

 
  ( )HSpH Δ++1γ y 
 
 Denna last bestäms på följande sätt. Dra linjen EF i lut-

ning l: ( )11 γγ ′−  till skärning med grundvattennivån. Dra 

därefter linjen FG i lutning wγ:1  upp till lastaxeln. wγ  
är vattnets tunghet. Sträckan AG representerar tyngden av 
fyllningen för sättningskompensation och temporär överhöj-
ning, ( )HS p Δ+1γ . Temporära överhöjningens tjocklek HΔ  
erhålls ur sambandet 

 

  SpAG
−=ΔΗ

1γ
 

 
Ett vertikaldränerat lager kan innehålla lager med olika stora 
konsolideringskoefficienter, t.ex i postglacial respektive 
glacial lera. I sådana fall konsolideras lagret med det högre 
värdet på konsolideringskoefficienten snabbare för bankens 
tyngd än lagret med det lägre värdet. Om den temporära över-
höjningens liggtid bestäms med avseende på konsoliderings-
koefficientens lägsta värde, kommer bankens slutsättning att 
bli större än det värde som erhålls i den grafiska konstruk-
tionen. Om banken avlastas när den grafiskt bestämda slutsätt-
ningen uppnåtts, kommer sättningarna i lagret med den lägre 
konsolideringskoefficienten att ej vara avslutade. Sättning- 
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arna fortsätter då tills leran konsoliderats för den avlastade 
bankens tyngd. Dessutom kan krypdeformationer tillkomma på 
grund av för låg konsolideringsgrad. Sättningsuppföljningen 
måste därför baseras på en tids- sättningsprognos som beaktar 
konsolideringskoefficientens variationer. 
 
Vid vägbyggnad är tillgänglig liggtid för bank med temporär 
överhöjning normalt 1-1,5 år. Eftersom sättningen domineras av 
porvattnets strömning till dränerna, utgår dimensionering av 
vertikaldräneringar från enbart effekten av vertikaldränerna. 
Därvid dimensioneras dränavstånd och temporär överhöjning med 
hänsyn till disponibel liggtid, aktuell drändiameteroch jor-
dens konsolideringsegenskaper enligt ekvation 4:1-1. Ekvation-
en återges grafiskt i figur 8 a och b för de i avsnitt 4.1 
angivna genomsnittsvärdena. Resultatet kan därefter justeras 
med avseende på effekten av utströmningen av porvattnet ur 
leran i vertikal led enligt ekvation 4:1-3. 

Figur 8a, Av praktiska skäl anges ovan liggtiden i månader. 
Vid beräkning av konsolideringsgraden enligt ekva-
tionerna i avsnitt 4.1 insätts liggtiden t i se-
kunder. 
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Figur 8b Diagram för bestämning av dränavstånd för genom-
snittsvärden enligt avsnitt 4.1. 
 
Funktionen T bestäms ur diagram 8a för den konsolideringsgrad, 
U, som skall uppnås för en viss liggtid t. Därefter erhålls 
dränavståndet L ur diagram 8b enligt nedan: 
 
Konsolideringsgraden U = 90 % önskas efter t = 14 månader när 
 

smcv
28102 −⋅= . 

 
Diagram 8a ger T = 0,51. 108 s. 
 

02,10,251,0 =⋅=⋅ vcT  som ger L = 1,17 m för banddräner respektive 
L = 1,32 m för sanddräner. 
 
Vid dränernas installation blir leran närmast dränerna omrörd. 
Utöver lerans permeabilitet nedsätter omröringen även lerans 
skjuvhållfasthet och kompressionsmodul. Ju mindre dränavstån-
det är desto större blir lerans störning. För att störningen 
skall begränsas bör dränavståndet ej väljas mindre än 1,1 m 
för sanddräner och 0,8 m för banddräner. 
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Dränernas avstånd och bankens temporära överhöjning väljs så 
att kostnaden för dräner och hantering av den temporära fyll-
ningen samt marklösen och eventuella tryckbankar blir så låg 
som möjligt. Den temporära överhöjningen skall dock uppgå till 
minst 0,7 m. För beräkning av lägsta totalkostnad prövas olika 
dränavstånd och temporär överhöjning. 
 
Den färdiga bankens beräknade slutsättning uppnås emellertid ej 
vid exakt samma tidpunkt i alla jordlager. Det beror framför 
allt på att jordens permeabilitet varierar i olika lager men 
även på att lastökningen blir olika stor i förhållande till 
jordens konsolideringsspänning. En realistisk prognos över 
sättningsförloppet förutsätter därför god kännedom om 
permeabiliteten, alternativt konsolideringskoefficienten på 
olika djup under markytan. 
 
4.4 Stabilitet 
 
Banken skall dimensioneras med sådan säkerhet mot markbrott att 
sättningar på grund av plastisk krypning i leran ej uppkommer 
under byggnadstiden och för den färdiga vägen. Vid dränernas 
installation nedsätts lerans hållfasthet temporärt inom det 
vertikaldränerade området. Hållfasthetens minskning påverkas 
främst av stick rörets tvärsnittsarea, avståndet mellan 
dränerna och dränernas längd samt lerans sensitivitet. Leran 
återvinner successivt sin ursprungliga skjuvhållfasthet -- 
normalt inom 3-6 månader -- efter dränernas installation. 
Banken projekteras därför för nedan angivna säkerhetsfaktorer, 
F, mot markbrott beräknad med avseende på lerans skjuvhåll-
fasthet fuτ  före dränernas installation 
 
Last 
 
− Överhöjd bank exklusive trafik-

last och färdig väg inklusive 
trafiklast. 
 

− Överhöjd bank exklusive trafik-
last 

F 
 
≥ 1.7 med avseende på fuτ  
 
 
 
≥ 1.5 med avseende på 
0,75 fuτ  

 
4.5 Dräneringens utsträckning i vägens tvär- och längdled 
 
I vägens tvärled utsträcks vertikaldräneringen under bank-
slänterna så att inga besvärande sättningar uppkommer invid 
bankkrönen för den färdiga vägen. Dränerna skall därför sättas 
utanför respektive bankkrön till minst 1,5 gånger bankhöjden, 
figur 9. 
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Figur 9. Dräneringens utsträckning i vägens tvärled 
 
I vägens längdled utsträcks vertikaldråneringen så långt att 
övergången till odränerat område blir jämn. Vertikaldränering, 
som ansluter till fastmark, utsträcks så långt att den komp-
ressibla jordens mäktighet under torrskorpan avtagit till ca 
1,5 gånger dränavståndet. Den temporära överhöjningen utspets-
as över det odränerade området. 
 
Det genom vertikaldränerna utpressade vattnet skall avledas 
genom dränbädden. Denna skall därför dras ut under hela bank-
ens basbredd. Om markytan lutar i vägens längdled tillses att 
dränbädden har tillräcklig avbördningsförmåga i lågpunkten. 
 
När tryckbankar erfordras, skallgrussträngar utdragas från 
dränbädden under hela tryckbankens bredd. 
 
Vid stora sättningar kan dränbäddens avbördningsförmåga även-
tyras. För att säkerställa vertikaldräneringens effekt kan 
därvid särskilda åtgärder krävas t ex dränerande fyllning i 
bankens nedre del eller pumpgropar nedförda till dränbädden. 
 
4.6 Redovisning 
 
Geotekniska förutsättningar för projekterad vertikaldränering 
samt vertikaldräneringens omfattning och utformning redovisas 
i Byggnadsteknisk beskrivning, geoteknik. Av beskrivningen 
skall framgå: 
 
− parametrar för vertikaldräneringens dimensionering. Redo-

visas lämpligen tillsammans med diagram över beräknad tid-
sättningskurva 
 

− eventuella hinder i jorden för dränernas installation, t ex 
fyllning, sten, block eller fasta skikt i kohesionsjorden, 
ledningar etc 
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− vertikaldränerat områdes längd och bredd, dränbäddens ut-

sträckning, dränavstånd för banddräner respektive sanddräner, 
dränernas längd och eventuella byggnadsetapper. Redovisas på 
ritning visande plan över arbetsområdet och tvärsektioner av 
vägen 
 

− fyllning för kompensation av bankens sättning samt temporär 
överhöjning 
 

− föreskrifter för bankens utfyllning, t ex utfyllningsetapper 
med hänsyn till jordens bärighet eller för samordning med 
andra arbeten, framför allt schaktningsarbeten. Eventuella 
restriktioner för upplag 
 

− liggtid för temporär överhöjning 
 

− tid - sättningsdiagram över beräknat sättningsförlopp 
 

− program för sättningsuppföljning 
 
5. UTFÖRANDE OCH KONTROLL 
 
5.1  Dränernas installation, bankens utfyllning 
 
För avledning av det genom dränerna utpressade vattnet utfylls 
en minst 0,5 m tjock dränerande bädd av sand och grus på mark-
ytan. Dränbädden skall vara minst lika stor som bankens bas 
bredd så att vattnet fritt avbördas. Om tryckbankar erfordras, 
utdras dränbädden i form av breda strängar under tryckbanken 
till lågpunkter i terrängen. Dränbäddens permeabilitet skall 
vara minst lika med vertikaldrånernas. Materialets kornfördel-
ning skall därför ej vara finare än kornkurvan för dränsand, 
figur 2. Dränbädden utgör även arbetsbädd för dräneringsma-
skinen. För att maskinens stickrör ej skall skadas skall mate-
rialet i dränbädden i huvudsak vara fritt från stenar och ligga 
inom intervallet 0,5 - 20 mm. Efter utmärkning av drånernas 
placering på dränbädden installeras dränerna. 
 
Banddräner kapas i dränbäddens överyta. För att jord skall 
hindras tränga in i stickröret vid dess neddrivning fixeras 
dränen till stickrörets mynning så att denna blir tillsluten. 
Fixeringen fungerar även som förankring av dränen i jorden, när 
stickröret dras upp. 

Dränen fixeras vanligen till stick röret på något av följande 
sätt: 
 

− Dränens nederände viks runt en avklippt bit av dränen eller 
en kort armeringsstång och hopfästas varefter den dubbel-
vikta drånen stoppas upp i stickröret, figur 10 A 
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− Dränens nederände viks genom ett handtag på en tunn plåt, 

som pressas mot stick rörets mynning vid neddrivningen, 
figur 10 B. Plåten skall vara så tunn att dess ytterkanter 
viks upp mot stick röret vid nedpressning genom dränbädden. 

 
Figur 10. Fixering av banddräner mot stickrör 
 A Dränen vikt och hophäftad runt en "dränstump" 

eller stålpinne. 
 B. Dränen fäst i handtaget till en tunn plåt. 
 
Vid installation av sanddräner dras stickröret upp med jämn 
hastighet utan avbrott så att en kontinuerlig sandpelare, som 
går in i dränbädden, bildas. 
 
Om sanddräner installeras under vinterhalvåret, skall drän-
sanden värmas så att den är helt fri från is. För att redan 
satta dräner ej skall skadas av dräneringsmaskinen skall 
maskinen köras bakåt från de satta dränerna, figur 11.  Drän-
erna sätts längs cirkelbågar inom maskinens arbetsradie. 
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Figur 11. Arbetsordning vid installation av sanddräner. 
 
Sedan dränerna installerats, fylls banken ut med kompensation 
för beräknad sättning och temporär överhöjning. Dränbädd och 
dräner skall därvid vara otjälade så att porvattnets utpress-
ning och bortledning ej hindras. Bankmassorna fylls ut med 
sådana släntlutningar och lager att bankens stabilitet blir 
tillgodosedd under utfyllningsskedet. I vägens längdled får 
sålunda släntlutningen ej vara brantare än bankens släntlut-
ning i tvärled. Om banken stabiliseras med tryckbankar, skall 
dessa fyllas ut i takt med banken även i vägens längdled, 
figur 12. 

Figur 12. Utfyllning av bank med tryckbankar. 
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5.2 Sättningsuppföljning 
 
Sättningarnas förlopp skall mätas med regelbundna tids-
mellanrum under hela byggnadstiden enligt upprättat mät-
program, avsnitt 4.6. Mätningarna ger underlag för bestämning 
av 
 

− eventuell modifiering av banklasten på grund av avvikelse 
från beräknat sättningsförlopp 
 

− rätt tidpunkt för borttagning av temporär överhöjning. 
 
Uppföljningen av sättningarna omfattar normalt mätning av 
markytans sättning under banken och bankkrönets sättning. 
Markytans sättning mäts med slangsättningsmätare i mätslangar 
utlagda på markytan under banken eller genom avvägning av peg-
lar placerade på markytan. Nollmätningen för sättningarna ut-
förs omedelbart innan banken börjar fyllas ut. Därefter mäts 
med sådana tidsmellanrum att tillförlitliga tid- sättnings-
kurvor kan uppritas för varje sektion. I normalfallet mäts 
sättningarna med en månads intervall under de första tre 
månaderna och därefter varannan månad. 
 
Med slangsättningsmätare mäts sättningarna och fördelningen av 
dessa under hela banken i de installerade mätslangarna. Mät-
slangarna är så flexibla att de följer markytans sättning. 
Genom att föra mätkroppen genom mätslangen och successivt mäta 
dess sättning bestäms markytans sättning. Genom avvägning av 
peglar placerade på markytan under banken kan markytans sätt-
ning mätas punktvis. Pegeln omges av ett skyddsrör, figur 13. 

Figur 13. Pegel för mätning av markytans sättning under bank. 
 
Avvägning av bankens överyta ger information om bankfyll-
ningens sättning. Därvid avvägs krönpeglar vilkas fotplatta 
placeras cirka 0,5 m under fyllningens överyta. 
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Peglar för mätning av markytans sättning skadas ofta vid 
utfyllningen av bankmassorna och utgör dessutom hinder för 
utfyllningen. Därför mäts sättningarna säkrast med slang-
sättningsmätare i kombination med krönpeglar. Mätsektionerna 
väljs med 20-40 m inbördes avstånd. 
 

I vissa fall är det av intresse att mäta sättningen på olika 
nivåer under markytan, t ex när konsolideringsegenskaperna 
varierar väsentligt i olika jordlager. Sådana mätningar utförs 
med bälgslangsättningsmätare, som består av en sammantryckbar 
plastslang med mätringar av metall på olika nivåer. Med en 
känselkropp mäts ringarnas nivåer vid olika tidpunkter. Slang-
sättningsmätare och bälgslangsättningsmätare beskrivs i Hand-
boken Bygg, kapitel G09:12. 
 

Som komplement till sättningsmätningarna mäts ibland portryck-
en i leran mellan dränerna. Utjämningen av portrycken ger in-
formation om hur långt konsolideringen fortskridit. Portrycken 
varierar emellertid från noll invid dränerna till ett största 
värde mitt emellan dessa. För att mätresultaten skall kunna 
utvärderas korrekt måste mätspetsens avstånd till de omgivande 
dränerna vara känt. På grund av den precision som krävs vid 
portrycksmätarnas installation tilllämpas portrycksmätning för 
uppföljning av konsolideringsförloppet endast när särskilt 
noggrann uppföljning erfordras. I de fall portryck mäts, skall 
portrycken utvärderas med hänsyn till aktuella sättningar hos 
de olika filterspetsarna. 
 

5.3 Kvalitetssäkring/Kontroll 
 

Kontroll av vertikaldräneringar omfattar dels arbetet med 
dränernas installation och utfyllning av bankmassor och dels 
uppföljning och analys av sättningarna. Kontrollen omfattar i 
tillämpliga delar följande moment: 
 

− Dränbäddens material, tjocklek och planutsträckning samt 
att vattnet kan avbördas ur dränbädden 

 

− Dränerna: 
för banddräner: föreskriven kvalitet, stick rörets area 
för sanddräner: sandens kornfördelning och renhet 

 

− Installation av utrustning för sättningsuppföljning 

− Mätning av utgångsvärden (nollmätning) för 
sättningsuppföljningen 

 

− Dränavstånd 
 

− Att dränerna sätts vertikalt till föreskrivet djup 
 

− Att dränerna går upp i dränbädden 
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− Protokoll över datum för utfyllning av bankmassor och 
fyllningsnivåer 

 
− Mätning och redovisning av sättningar 

 
Vid arbete under den kalla årstiden kontrolleras att drän-
bädden är otjälad när bankmassorna fylls ut. Vid sanddränering 
kontrolleras att dränsanden är uppvärmd. 
 
5.4 Uutvärdering av slutsättning 
 
På grund av att bankens utfyllning kräver viss tid, ökar 
belastningen på jorden successivt tills dess hela banken 
inklusive överhöjning fyllts ut. Ur den uppmätta sättnings-
kurvan kan slutsättningen för slutlig banklast med temporär 
överhöjning uppskattas enligt figur 14. 

Figur 14. Ingångsvärden för beräkning av slutsättning 
 
Ur tid- sättningskurvan för full banklast väljs tre tidpunkter 
med lika stora tidsintervall, d v s 1223 tttt −=− . Av sättningen 

för respektive tidpunkt beräknas slutsättningen slutS  
 

312

31
2
2

2 SSS
SSSSslut −−
⋅−

=  (5:4-1) 

 
Med ledning av beräknad slutsättning kan konsolideringsgraden 
bedömas. Dessutom erhålls kontroll av hur ansatta ingångsvär-
den för sättningsberäkningen stämmer. Med formeln kan sätt 
ningskurvan extrapoleras. 
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EXEMPEL PÅ DIMENSIONERING AV VERTIKALDRÄNERING 
Vertikaldränering med banddräner projekteras för en 2,0 m hög 
vägbank på 13,0 m lera. Leran har inga inlagrade dränerande 
skikt. Den dräneras till markytan och till lagret under leran. 
Tillgänglig liggtid för temporär överhöjning uppgår till 10 
månader. Förutsättningarna för dimensioneringen framgår av 
figur 15 samt av tabell över provningsresultat. 

Figur 15. projekterad vägbank 
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BERÄKNING 
 
Bankens slutliga mäktighet, dess slutsättning och 
erforderlig temporär överhöjning beräknas enligt 
beskrivningen i kapitel 4.3. 

1. Jordens effektiva vertikalspänning 

Jordens effektiva vertikalspänning oσ ′  beräknas och uppritas 
tillsammans med konsolideringsspänningen cσ ′  figur 16. I det 
vertikaldränerade kompressibla lagrets mitt -- 7 m under markytan 
-- är kPao 54=′σ  

Figur 16.  Lerans effektiva vertikal spänning och konsolide-
ringsspänning 

 

2. Sättningsberäkning 

Sättningarna för olika stora belastningar på markytan 
beräknas utan korrektion för lastspridning. 
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Last- sättningskurvan och grundvattennivån uppritas, figur 17. 
Bankens tyngd över markytan γ . H avsätts och linjen AB dras i 
lutning 8:1:1 2 =′γ  och därefter linjen BC i lutning 2:1:1 1 =′γ  
 

Figur 17. Bestämning av slutsättning, temporär överhöjning och 
sättningskompensation ur last- sättningskurvan. 

 

3. Slutsättning 

För den färdiga banken skall konsolideringsgraden i det 
kompressibla lagrets mitt vara 5-10% större än tyngden av den 
färdiga banken, kap 4.3. Om överkonsolideringsgraden 8% väljs 
erhålls sambandet när a' o = 54 kpa 

Punkten C bestäms av att avståndet till last- sättningskurvan 
(punkt D) skall vara lika med a s - a B. Genom passning erhålls 
punkten C mellan S = 1.17 och 1.18 m som är slutsättningen. 



   26

4. Dränavstånd 

Konsolideringsgraden för den överhöjda banken skall uppgå till 
85% för "liggtiden 10 månader. Ur diagrammet i figur 8a 
erhålls för Cv = 2 . 10-8 m2/s: 

 
 U = 85% ger 81045.0 ⋅=T  sekunder 
 
 90.01045,0102 88 =⋅⋅⋅=⋅ −

vcT  som motsvarar dränavståndet 1,12 m. 
 

Välj dränavståndet 1,10 m som motsvarar U = 86% 

Såttningsförloppet påverkas av porvattnets strömning från 
leran mellan dränerna i vertikalled. Konsolideringsgraden Uv av 
denna porvattenström erhålls ur diagrammet i figur 4 efter 
beräkning av tidsfaktorn Tv för tiden 10 månader och 

smCv
28100,2 −⋅= . Konsolideringsgraden kommer emellertid att variera 

med avståndet tilllerlagrets dränerande ändytor. Genom 
indelning av leran i lager beräknas konsolideringsgraden för 
vart och ett av dessa. Medelvärdet för hela lerlagretblir då Uv 
= 21%. Resulterande medelkonsolideringsgrad U av horisontal 
och vertikal dränering för den överhöjda banken beräknas en-
ligt ekvation 4.1-3: 
 
 89,086,021,021,086,0 =⋅−+=U  

5. Temporär överhöjning 

Sättningskurvor för U. 86% uppritas i figur 17.  Linjen CD 
dras ut till skärning med respektive sättningskurva. Därefter 
dras linjen EF i lutning ( ) 7:1:1 11 =′− γγ  och FG i lutning 
( ) 10:1:1 22 =′− γγ . Punkten G anger totala belastningen på leran av 

färdig bank + kompensation för slutsättning och, temporär 
överhöjning ( )HSH p Δ++1γ  när hela lasten fylls ut i ett steg. 
 
U = 86% ger G = 79 kPa 
 

m98,018,10,2
19
79

=−−=ΔΗ  

 
U = 89% ger G = 76.5 kPa 
 

85,018,10,2
19

5,76
=−−=ΔΗ  

Den temporära överhöjningen skall väljas 0.85-1.0 m. 
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6. Den nyutfyllda bankens stabilitet 

Med 1,0 m temporär överhöjning blir den nyutfyllda banken 4,2 
m hög. Med 1.7-faldig säkerhet mot markbrott räknat på den 
ostörda lerans skjuvhållfasthet kan en högst 3,0 m hög bank 
exklusive trafiklast tillåtas utan förstärkning med tryck-
bankar. För den 4,2 m höga banken erfordras 1,2 m tjocka 
tryckbankar med krönbredden 15,0 m, figur 18. 

 
Figur 18. Tryckbank för överhöjd bank 

 
7. Färdig banks stabilitet 
 
Stabiliteten beräknas för en trafiklast ekvivalent med 
trafiklasten på vägbroar, figur 19. 
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Utan att skjuvhållfasthetens ökning till följd av lerans kon-
solidering för bankens tyngd medräknas, blir säkerhetsfaktorn 
mot brott vid maximal trafiklast 1,9. Det betyder att tryck-
bankens bredd kan minskas. 
 
Hur påverkas sättningsförloppet om konsolideringskoefficienten 
skulle vara väsentligt större än sm28102 −⋅  inom en del av lerlagret? 
 
Antag att lerans konsolideringskoefficient har följande värden: 
 

Djup 
 
0-7 m 
 
7-13 m 

Cv 
 

sm28102 −⋅  
 

sm27101 −⋅  
 
Dränavståndet är samma som ovan 1,10 m liksom den 4,2 m 
överhöjda banken. 
 
För lerlagrets undre halva beräknas enligt ekvation 4:1-1 full 
primärsättning = 0,61 m uppnås efter 4,8 månaders liggtid. 
Konsolideringsgraden i det övre lerlagret uppgår då till U=60% 
motsvarande 0,44 m sättning. 

När smcv
28102 −⋅=  i hela lerlagret, beräknades den överhöjda 

banken kunna avlastas när den satt sig 1,18 m efter 10 månaders 
liggtid. Denna sittning uppnås nu efter 7,9 månaders liggtid. 
Konsolideringsgraden i det övre lerlagret uppgår då till 78% 
motsvarande sättningen s = 0,57 m. Projekterad 
konsolideringsgrad U = 86% uppnås efter 10 månader och 
sättningen uppgår då till 0,63 m. sättningsutvecklingen i det 
övre lerlagret sammanfattas nedan. 

 
Beräkningen ,visar att om banken avlastas när sättningen 1,18 m 
uppnåtts efter 7,9 månader, så kommer banken att fortsätta 
sätta sig. Dessutom har kravet på minst 5 % överkonsolidering 
av leran i det övre lerlagret ej uppfyllts. 
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