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FÖRORD 

Målsättningen med föreliggande undersökning har varit att 

dokumentera och beskriva förändringar i portrycksprofiler 

i västsvenska leror förorsakade av både naturlig och arti

ficiell påverkan. Kvantifieringar av variationerna utförs 

i dels teoretiska modeller dels genom beräkningar och ut

värderingar på empirisk väg. Projektet har genomförts vid 

Institutionen för geoteknik med grundläggning, Chalmers 

Tekniska Högskola under ledning av professor Sven Hansbo. 

Projektet har i huvudsak finaniserats genom anslag från 

Byggforskningen, Stockholm. Kompletterande arbeten har ut

förts vid Statens Geotekniska Institut genom tilldelning av 

ett gästforskningsstipendium. SGI har också medverkat vid 

redigeringen av rapporten samt ansvarat för tryckningen. 

Både ekonomiska och personella insatser har erhållits från 1 

min arbetsgivare VIAK AB,Göteborg. 

Vid otaliga diskussioner och analyser under projektets gång 

har docent Göran Sällfors, Institutionen för geoteknik med 

grundläggning, Chalmers Tekniska Högskola, stimulerat med 

värdefulla synpunkter och kommentarer. Manuskriptet har 

lästs och kommenterats av t e kn dr Eskil Sellgren. Fältarbe

tet,innefattande bl a registrering av ett stort antal mätvär

den har på ett mycket noggrant och ansvarsfullt sätt genom

förts av ingenjör Kjell Nätterdahl. Ritningar och figurer 

har till övervägande del utförts av Ulla Törnskog. Utskrift 

av manuskript har ombesörjts av Gun Bergström. 

Många är också de kollegor och vänner som genom sitt stöd 

har hjälpt mig att genomdriva undersökningen. 

Till ovanstående personer och institutioner framföres ett varmt 

tack för ytterst värdefullt bistånd. 

Göteborg i november 1983 

Jan A Berntson 
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Pore pressure variations in clay soil in the Gothenburg region 

SUMMARY 

The urbanization of virgin land often leads to disturbance of 

the natural ground water balance. For example, infiltration is 

reduced by the covering of the ground surface with impervious 

material, drainage is increased through sewage system, leakage 

may take place into rock tunnels, etc. These activities will 

cause long-term changes in the pore pressure profile (P- profiles) 

which in some cases may be noticeable up to 50- 100 years. 

In this project, natural variations of pore pressures in marine 

clay deposits, in the area of Gothenburg, have been studied. The 

study includes a great number of test sites with different geo

logical, geohydrological and geotechnical conditions. Changes in 

the P-profile due to artificial or natural disturbances in the 

groundwater balance are analysed. Quantitative estimates of the 

variations in the P-profiles are carried out on the basis of 

theoretical models, which are tested against measured conditions. 

Calculations based on theoreti cal models show how the pore 

pressures at different depths will be influenced by changes in 

the boundary conditions. Comparison between results of such cal

culations and measured pore pressures (P-profiles) and back analysis 

relating to the conditions at the studied test sites has formed a 

base for the analysis of groundwater problems . The investigation 

includes the effects of short-term and long-term changes in pore 

pressures and the results obtained serve as abasis for prognosti

cation of changes in pore pressure to be expected . 

It isa well-known fact that the groundwater level inside a well, 

installed in pervious soil under the clay , will be subjected to 

seasonal variations. Long-term observations - at one of the sites 

started in 1970 - show that the pore pressures in a clay layer 
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will also fluctuate with a certain lag in relation to the 

groundwater pressure at the boundaries of the clay layer. 

However, the lag is smaller than one would expect in theory. 

Based on studies of undisturbed P- profiles , a model has been 

est ablished fora suitable stratigraphical classification with 

respect to groundwater vs. geotechnical conditions . 

To be able to carry out the calculations in the most practical 

way, a computer program (POR-82) has been developed (Berntson, J., 

Ivarsson, C. and Sällfors, G., 1983). In this program, it is pos

sible to consider continuous and arbitrary changes in groundwater 

pressure at the boundaries (aquifers) of the P-profile. Further

more , the parameters otot ' u
0 

(O~), o~ , k, M
0 

och ML, can be 

described arbitrary for the whole soil profile in the form of 

first grade equations or polygons. However, the permeability k can 

change only stepwise. 

Based on the given model, calcul ations and analyses are carried 

out for the purpose of describing or prognosticating P-profiles. 

In order to get practical_and_useful_results, good knowledge 

about the nominal values of input parameters and variations in 

groundwater pressure in the boundaries (aquifers) is required. 

The agreement between the geotechnical parameters obtained by 

back analysis and those obtained by laboratory tests have often 

been unsatisfactory . Also in this case, analyses show that the 

parameters obtained by standardized laboratory tests are not 

always representative of field conditions. In order to get more 

relevant val ues, in-situ test methods have to be developed. 

The consolidation coefficient ev isa very important paramet er . 

The coefficient can be expressed as 

C 
V 
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where k permeability of the soil 

M compression modulus 
do' 
dE 

g acceleration of gravity 

pw density of the pore water 

on the special condition that the permeability kis independent 

of the depth. 

If the c~ value changes with depth this is mostly due to changes 

in the compression modulus. The present investigation has shown 

that variations in the ev value depending upon variations in the 

permeability will strongly influence the results of the calcula

tions. 

The purpose of the measurement of pore pressures in-situ is to find 

out the groundwater and geotechnical history of the soil and to 

establish the input parameters to be used in the calculation model. 

Long-term measurements of pore pressures are very useful for 

finding out the correct in-situ parameters by back-analysis. 

Input data, necessary for prognostication of changes in pore 

pressure, can be put together into a principal P-profile accord

ing to Fig . 9.1. Besides giving the total height of the calculated 

profile H (= the distance between the l evel of zero pore pressure 

and the lower aquifer), the border between the aquitard I and 

aquitard II zones should be established . This border can often 

be found out on the basis of cone or piezo- cone penetration t ests . 

The stress condition in the soil profile should be established . 

In this connection, it is important that possible changes in 

the total stresses which have occurred, or which are to be ex

pected, should be taken into account. The variation with depth 

of the preconsolidation pressure should be noted down. 

Information about the initial pore pressure distribution (u )
0 

is required. 
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It is important that 

o the pore pressure u at the boundaries of the profile is 
0 

noted correctly in respect of depth and initial pressure in 

the aquifers. 

o The u profile does not have a closed-in hydraulic gradient
0 

leading to changes of the pore pressure in some direction 

that would be irrelevant. (This remark concerns above all 

short-term variations, see e.g. 6.7). 

In the calculation medel POR-82, the program will automatically 

choose the parameters M , ML and k given for each individual 
0 

layer. 

As stated above, the aquitard can be divided into two separate 

zones. The topmost one of these zones, zone (I), is characterized 

by hydrostatic or nearly hydrostatic pore pressure increase with 

depth. Therefore, in the calculation, this zone is assumed to have 

a high coefficient of permeability. 

Analyses, carried out in this report, show that i t is extremely 

important to make correct assurnptions regarding the boundary 

conditions. In POR-82 , all possible changes in boundary con

ditions can be accounted for . Besides assuming correct ground 

water pressure at time t , a reliable description of the pressure
0 

changes in the top and bottom aquifers within the different steps 

of calculation is required. 

Such changes can depend on 

o natura! , time-dependent f l uctuations with varying frequency 

and amplitude 

o instantaneous ground water lowering caused by natura! drainage 

or artificial dewatering on the one hand and long-term ground 
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water lowering caused by land elevation, prevented rain 

infiltration or drainage by sewers, tunnels etc . 

o rize in ground water level caused by natural or artificial 

infiltration, etc. 

Finally, probable nominal values of the parameters contained in 

the analysis of short-term as well as long-term variations are 

summarized. The values given are assembled from observational 

data in the Gothenburg region and can therefore not be applied 

in a general case. 
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SAMMANFATTNING 

I samband med urbaniseringen alltsedan senare delen av 

1950-talet har allt större uppmärksamhet kommit att 

ägnas åt arbetsfältet grundvattengeoteknik. Detta faktum 

orsakas av att urbaniseringen nästan undantagslöst medför 

rubbningar i den naturliga grundvattenbalansen pga tex 

minskad infiltration genom hårdgöring av ytor, dränering 

genom VA-ledningar, inläckage till bergtunnlar etc. Sådana 

rubbningar medför förändringar i portrycksprofilen där 

effekterna kan bli mycket långvariga - under vissa betingel

ser så lång tid som 50 - 100 år. 

I föreliggande projekt har skett en dokumentation av na

turliga betingelser för portyckets variationer i göte

borgstraktens marina leror. Dokumentationen har genomförts 

för ett stort antal lokaler med skilda geologiska, geohydro

logiska och geotekniska miljöer. Utgående från naturliga 

tillstånd har sedan också studerats de förändringar som 

sker i portrycksprofilen till följd av artificiella eller 

naturliga störningar i grundvattenbalansen. Kvantifieringar 

av variationerna i portrycksprofilerna utförs i dels teore

tiska modeller dels genom beräkningar och utvärdering av 

uppmätta faktiska förhållanden. 

Beräkningar med hjälp av de teoretiska modellerna visar hur 

en p-profil teoretiskt påverkas vid förändrade grundvatten

tryck. Genom jämförelser mellan resulta t från sådana be

räkningar, uppmätta p-profiler samt efterkalkyl av förhål

landen inom studerade lokaler har underlag erhållits till 

en modell för bearbetning av grundvattengeotekniska prob

lemställningar. Undersökningen har i princip utgått från 

två slags portrycksförändringar; korttids - respektive 

långtidsvariationer. Vid prognoser av portrycksförändringar 

bör också en motsvarande behandling ske. 

Allmänt känt sedan många år tillbaka är att grundvattenytan 
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i ett rör nedslaget till den grovkorniga jorden under 

lera har en naturlig och årstidsbunden fluktuation. Ut-

förda långtidsobservationer - som längst sedan 1970 - visar 

att också portrycket i en lera fluktuerar på motsvarande 

sätt, dock icke synkront med grundvattentrycket. Förekommande 

fasförskjutningar är dock inte så stora som teoretiska beräk

ningar kan ge vid handen - se kapitel 4. På basis av ut

förda studier av opåverkade profiler har en modell uppställts 

för lämplig stratigrafisk indelning med avseende på grund

vattengeotekniska betingelser, se Fig. 3. 

För att praktiskt kunna utföra beräkningar i den uppställda 

modellen har ett datorprogram (POR-82) utvecklats (Berntson, J, 

Ivarsson, C. och Sällfors, G., 1983). I programmet finns 

möjligheter att beakta kontinuerliga och godtyckliga föränd

ringar i grundvattentryck i ränderna (akvifererna) till en 

p-profil. Likaså kan parametrarna otot (o'), u , o~, k, M
0 0 

och ML godtryckligt beskrivas genom hela profilen som en 

förstagradsekvation eller en polygon. Permeabiliteten k 

kan variera skiktvis genom hela profilen. 

Utgående från den givna modellen visas hur beräkningar och 

analyser utföres för att beskriva eller prognostisera por

trycksprofiler. För att ett p.lUl/z,tu.,fu: användbcVL.t tuv.,u,Ua,t skall 

uppnås måste man dock ha god kännedom om storleken hos in

gående parametrar samt grundvattentryckets variationer i 

ränderna (akvifererna). 

överensstämmelsen mellan erhållna värden på modulen och andra 

parametrar från en "back analysis" jämfört med laboratorie

bestämda värden har ofta visat sig vara otillfredsställande. 

Analyser visar att de parametervärden som erhålles från 

våra standardiserade laboratorieundersökningar ej alltid är 

representativa för förhållanden i fält. För att erhålla mer 

relevanta värden måste en vidareutveckling av in-situ meto

der eftersträvas. 
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Konsolideringskoefficienten ev utgör en mycket viktig 

parameter. Koeffi c i e n ten kan teckna s 

Mk 2 
C m /s

V g Pw 

där porvattnets densitetpw 

k jordens permeabilitet 

do ' M komp ressionsmodulen dE 
g tyngdaccel erationen 

unde r förutsättning att permeabiliteten kär oberoende av 

djupet. Om c 
V 

- talet ej är konstant med djupet fö r utsätts 

att det är modul e n som orsakar vari ati onerna. Om variatio-

nen är att hänföra även till permeabiliteten inverkar det 

krafti gt på resultatet av beräkningarna av portrycksvaria

tionerna. 

Portrycksmätni ngar utföres in- situ dels för att beskri va 

jordens grundvattengeotekniska historia dels för att a n 

vändas som ingångsparametrar i beräkningsmodellen. Har 

portrycksmät ningarna före kommit under längre tid utgör de 

ett ypperligt instrument vid passningsberäkningar för fast

ställande av giltiga in-situ paramet rar. 

Nödvändiga ingångsdata för prognos av förändringar i por

tryck kan sammanfattas i en principiell portrycksprofil 

enligt Fig. 9.1. Förutom angivande av beräkningsprofilens 

totala höjd H (avstånd mel l an nollportrycksnivå och un d r e 

akvi fe r) skall gränsen mellan akvitardzon I och akvitar dzon 

II fastläggas v i lket o f ta sker utgående från sonderingar 

och portrycksmätn ingar. 

Jordprofilens spänningstil l stånd skall anges. Härvid får 

speciellt bekatas om några totalspänningsförändringar (av

eller pålastni ng) har förekommit eller kan förväntas under 

en prognosperiod . En kurva för förkonsolideringstryckets 

variation anges. 
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Viktiga ingångsdata är uppgifter om portrycksprofilens 

initiella utseende (u ). Härvid skall beaktas att 
0 

o portrycket u vid profilens ränder anges rätt i för 
0 

hål lande till djupet samt till det utgångstryck som 

råder i akvifererna, dvs rådande grundvattentryck vid 

tiden t ;
0 

o u - profilen ej har en inbyggd hydraulisk gradient
0 

på något avsnitt som innebär att förändringen i por

trycksprofilen initiellt styrs i någon speciell rikt

ning som ej är relevant. Denna anmärkning gäl ler främst 

vid studier av korttidsvariationer, set ex punkt 6.7. 

I beräkningsmodellen POR- 82 väljer programmet kontinuer

ligt tillämpliga värden på parametrarna M , ML och k i 
0 

varje beräkningsskikt. 

Som ovan a ngivits kan en akvitard indelas i två skikt. 

Den övre zonen (I) karakteriseras av att portrycksprofilen 

har en hydrostatisk eller nära hydrostatisk gradient. Zo

nens egenskaper beaktas i beräkningarna bl a genom ansätt

ning av ett "högt" permeabilitetsvärde (k). 

Utförda analyser visar att rätt beskrivna randvillkor är 

en av de viktigaste faktorerna vid beräkningar av portrycks

förändringar. I POR-82 kan beaktas alla tänkbara tryckför

ändringar i ränderna. Förutom angivande av ett riktigt grund

vat tentryck v i d tiden t erfordras en god beskrivning av 
0 

tryckförändringar i övre respektive undre akviferen under 

beräkningsinterval let. Sådana förändringar kan uppkomma ge-

nom 

o naturliga, årstidsbundna fluktuationer med varierande 

frekvens och amplitud; 
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o avsänkningar dels orsakade av momentana naturliga 

utdräneringar eller artificiella pumpningar dels av 

mer långsiktig art till följd av landhöjningen, helt 

eller delvis förhindrad infiltration eller successiv 

utdränering till ledningar, tunnlar etc. 

o tryckhöjningar till följd av uppdämningar, naturlig 

eller artificiell infiltration etc. 

Som underlag för prognosticering av förändringar i por

trycksprofiler lämnas avslutningsvis i föreliggande rap

port en sammanställning av storlekar på ingående paramet

rar för beräkning av korttids respektive långtidsvariatio

ner . Parametervärdena är hämtade från analyser av förhål

landen inom Göteborgsregionens marina leror. 
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pt por tryck 

p- profil portrycksprofil 
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u portryck 
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GRUNDVATTENGEOTEKNISKA BEGREPP 

Nivåerna hos vatten i jord har sedan lång tid tillbaka 

mätts direkt i marken. De därvid uppmätta vattennivåerna 

ansågs representera läget för grundvattenytan. Sådana 

bestämningar har oftast utförts på likartat sätt oavsett 

geologiska betingelser. 

Grundvattenytan (trycknivån) i en sluten akvifer (grov

sediment överlagrade av lågpermeabla finsediment) be-

stäms enklast genom att ett öppet rör drivs ner i akviferen 

varvid vattnet stiger upp i röret. Mätmetoden ger korrekt 

värde på vattentrycket (stignivån) beroende på akviferens 

höga permeabilitet. Om den erhållna stignivån når upp 

över markytan sägs artesiska tryckförhållanden råda, se 

Fig 1. Om en portrycksspets placeras relativt ytligt i fin

sedimenten kommer vattnets stignivå (portrycket) att ligga 

under vattennivån i röret som slagits ned till akviferen 

under finsedimenten. Detta förhållande förorsakas av skill

nader i materialsammansättning, portal, strömnings- och 

deformationsegenskaper etc mellan akviferen i botten och 

överlagrande finsediment. 

Vid vissa ingreppsbetingade förändringar i grundvatten

trycket i en bottenakvifer där tryckförändringarna sker 

snabbt kan erhållas en portrycksprofil med en isokron enl 

Pig 2. 

Vid geotekniska beräkningar av stabilitet, sättningar etc 

är vattentrycksförändringar i jorden med avseende på stor

lek, tid, areell omfattning etc ytterst väsentlig. Det 

är därför vid arbeten med denna problematik nödvändigt med 

viss differentiering av vattenzoner (tryckzoner) med hän

syn till skilda fysikaliska förhållanden i en jordprofil. 

I samband med genomförandet av ett forskningsprojekt 1978 

(BFR R18:1978) presenterades ett förslag till grundvatten-
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PARTILLE 

300 

Fr 

7J:j FLUKTUATIONSOHRÅOE FOR 
PORTRYCKSPROFILEN UNDER 
TIDEN FEB 1978 - NOV 1981 

Fig. 1 Exempel på portrycksprofil där grundvattentrycket 
i bottenakvifären och en de l av p-profilen (> 6 m djup) 
är artesiskt. 

F,i,g . 1 POJte. pJte.MU/te. pM6ile.. AILte..6-ta.n p1Le..6J.>Ulte. ,U'l .the. 
c.on.6,i.ne.d aqt.U6 e.lL an.d in. .the. palLt o6 .the. ptt.o 6,il.e. 
.tha.t ,i,J., bel.ow 6 m de.p.th . 

LOKAL JONSERED • 112 

so 100 

45' 

-- P· PROFIL 79 08 21 

Fig. 2 Exempel på por trycksprofil där grundvattentrycket 
är avsänkt i undre akviferen . 

F,i,g. 2 Exa.mple. 06 pOJte. p.1te..6J.>U1te. p.1to6ile. whe.n. .the. gMun.d
Uktte.Jt le.ve.i. ,i,J., lowe.Jte.d ,U'l .the. c.on.6,U'le.d aqt.U6e.lL. 

http:Uktte.Jt
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LENGTH (L l 

DOWNSTREAM 
PLATEAU 

UPSTREAM PLATEAU SLOPE AREA 

-L,_t t t t t t 

!I 
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- -' q XYDIZED 
AUST;2m 

j 
EXTREME FLOW LIN E 

Fig. 4 Exempel på akviferindelning vid beräkning av por
trycksfördelning i en slänt efter Lafleur och 
Lefebvre (1980). 

Flg . 4 Examp.e.e 06 cJ..a.1.:,;.,,i_M-,c.won 06 aqt.u6eJl.l.> r.L6ed 6o,1t the 
c.alc.ul.ation 06 pOll.e plteMWte dM.tJubution Å.n a f.ilope . 
Ao,teJL La.6.teuJt and Le6 e.bv1te 1980 . 



29 

geoteknisk nomenklatur vilket återfinnes i modifierad form 

i Fig 3. 

Motsvarande synsätt på akviferindelningar har också upp

märksammats i litteraturen som tex enl Fig 4 . 

BAKGRUND 

I samband med urbaniseringen, alltsedan senare delen av 

1950-talet, har den moderna geotekniken fått ökad betydelse. 

Härvid har allt större uppmärksamhet ägnats åt arbetsfältet 

grundvattengeoteknik. Detta till följd av att urbaniseringen 

nästan undantagslöst medför rubbningar i den naturliga grund

vattenbalansen pga tex minskad infiltration genom hårdgöring 

av ytor, dränering genom VA-ledningar, inläckning till berg

tunnlar etc. Till dessa artificiella ingrepp kan läggas in

verkan av landhöjningen. Sådana förändringar medför avsänk

ningar av grundvatten- och portryck vilket kan medföra svår

artade sättningsproblem inom områden med kohesionsjord. 

Effekterna av förändringar i balansen kan kvarstå under mycket 

lång tid 50 - 100 år. 

Höjning istället för sänkning av grundvatten- och portryck 

erhålles vid uppfyllnad, uppdämning av ytvatten, etc. Detta 

kan bl a leda till stabilitetsproblem. För beräkning av 

sättningars tidsförlopp eller risken för ett stabilitets

brott krävs kännedom om de förändringar som kan ske i en 

portrycksprofil under viss tid . 

Portrycksprofilens utseende och variation i finsediment 

synes tidigare vara mycket sparsamt behandlade. Ofta före

kommer endast mätningar av portryck på någon enstaka nivå 

varifrån långtgående slutsatser dras , se vidare under kap 2. 

Inom detta projekt har studerats portrycksprofiler utsatta 

för skilda yttre påverkningar. De profiler som behandlats 

är vanligen från göteborgstrakten men kan sägas vara repre

sentativa för väst- och mellansverige. 
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Mätstationer i fält har upprättats inom 12 lokaler. Lo

kalerna representerar jordprofiler med skilda geologiska 

och geotekniska egenskaper. I mätstationerna består in

stallationerna av portrycksmätare på flera nivåer i jorden 

samt grundvattenrör i friktionsjord under lera. Vidare har 

installerats bälgsättningsmätare samt markpeglar för stu

dier av vertikalrörelser genom hela jordprofilen. 

Tidigare utförda arbeten och projekt av författaren där 

detta ämnesområde behandlats och varifrån material också 

hämtats är redovisade i rapporterna 

o Portryck kring VA-ledningar i lera - Erfarenheter 

från mätningar 1971-1976. Byggforskningen R18:1978 

o Kontrollerad grundvattenbalans genom djupinfiltra

tion - En inventering av djupinfiltrationsprojekt 

Geohydrologiska forskninsgruppen CTH. Publ nr 26, 1979 

o Portryckförändringar och markrörelser orsakade av träd. 

Geohydrologiska forskningsgruppen, CTH Publ nr 58, 1980 

o Tuveskredet 1977-11-30. Geohydrologiska förhållanden. 

Gatukontoret i Göteborgs kommun 198 1 (opubl stencil) 

Inom ett gästforskningsprojekt vid Statens geotekniska in

stitut under våren 1982 har speciellt studerats korttids

variationer i portrycksprofiler. 
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2 BEFINTLIGA TEORIER OCH TIDIGARE FALLSTUDIER 

2.1 Inledning 

Den genomförda li tteraturgenomgången har eftersträvat 

att belysa befintliga och relevanta teorier samt redo

visa tidigare utförda fallstudier. 

Den speciella problematiken med tidsberoende porvatten

trycksförändringar i finkorniga jordar har tidigare be

handlats relativt sparsamt. De undersökningar som utförts 

och som finns redovisade i litteraturen har omfattat teo

retiska analyser eller praktiska försök och uppföljningar 

under kortare tidsperioder. I sådana undersökningar ingår 

i regel ej studier av vare sig snabba eller regelbundet 

återkommande årstidsfluktuationer. Litteratur som behand

lar geohydrologisk problematik omfattar i första hand den 

klassiska strömningsläran för vatten i jord samt anknyt

ningsområden såsom brunnshydraulik, portryck- spänningsför

ändringar vid belastning, dammbyggnadshydraulik etc. Endast 

ett fåtal artiklar som direkt anknyter till detta projekt 

har stått att finna. Ett försök har gjorts att indela 

ämnesområdet i några huvudgrupper vilka framgår av rappor

tens innehållsförteckning. 

2.2 Geologi och geohydrologi för västsvenska leror 

Eftersom detta projekt behandlar portrycksproblematik i 

leror inom göteborgstrakten beskrivs kortfattat de kvar

tära bildningarna i västra Sverige. Karaktäristiskt för 

den geologiska utformningen är förekomsten av höga bergs

partier - kala eller täckta av tunna moränlager - inramande 

dalgångar fyllda med finsediment av varierande mäktighet. 

Nivåskillnaden mellan omgivande bergspartier och dal botten 

är många gånger av storleksordningen 100 m. 

De västsvenska kvartära avlagringarna avspeglar den se

naste isens tillbakaryckning. Förekomsten av morän är mer 
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begränsad än vad som är vanligt i Sverige i övrigt och 

moränen är ofta täckt av finkorniga marina sediment. 

Då isfronten lämnade västkusten ("Göteborgsrnoränen") för 

ca 12.600 år sedan (Wedel, 1971) nådde havet sin högsta 

nivå, den sk marina gränsen, MG. Den efterföljande nivå

förändringen i den relativa havsnivån har två orsaker: 

dels en strävan hos jordskorpan att höja sig, dels en glo

bal höjning av havsnivån beroende på landisarnas avsmält

ning, se Fig. 2.1. 

Genom uppföljning av strandindikationer har det varit 

möjligt att i västsverige rekonstruera en vid bukt av 

havet som vid slutet av senglacialstadiet korn att sträcka 

sig till norra delen av Vänerbäckenet. Vattenutflödet till 

denna bassäng bestod av srnältvatten från isen. Vattnet 

fördes under stort tryck fram i tunnlar under isen. I smält

vattnet transporterades stora mängder jordrnaterial som sedi

menterade då det korn fram till tunnelporten genom att ström

hastigheten avtog. Grövre material avsattes närmast isfron

ten och finkornigare längre bort i lugnare sedimentations

miljö. 

Den sedirnentära miljön anges vara beroende av två viktiga 

betingelser nämligen de hydrografiska (vattnets temperatur 

och salthalt) och topografiska förhållandena. 

Kuenen (1951) har illustrerat några viktiga drag i sedi

mentationen i söt,salt- och bräckvatten enl Fig 2.2. 

Lerfl ockul ationen vid ökande salthalt har en ökande ne

gativ effekt på sorteringen och på bildningar av varv. 

Cato och Engdahl (1 982 ) framhåller att det under landisens 

avsmältning i Västsverige hela tiden fanns en förbinde l se 

med Atlanten och därmed tillgång på havsvatten. 

Beroende på bl a närheten till isfronten och bottenkonfigura

tionen förekom härigenom skiftande salthalt i såväl verti

kal som horisontalled . Redan vid en salinitet på mellan 2 
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m.ö.h. 

STRANDFöRSKJUTNINGSKURVOR 
140 

FRAN VÄSTSVERIGE 

120 

Uddeva11 a U5 

100 
Göteborg Sandegren 1931(G ),

5Mörner 1969 (Gm),
Påsse i prep(Gp) 

80 Varberg Mörner 1969(Vml 

60 

40 

20 

12000 6000 a, före nutidon 

-20 

Fig. 2.1 Strandförskjutningskurvor från västsverige efter 
Hellgren et al (1982). 

F..i.g. 2. 7 CoM.t une. bta.Yll.)91te1.>1.i..i.on ..i.n .the. wu.te.Jtn pMt 06 Swe.de.n . 
(He.Llg1te.n e..t al, 1982) 

F'RESH WATCA 

Fig. 2.2 Sedimentation och inblandning av smältvatten vid 
olika salinitetsförhåll anden efter Kuenen (1951). 

F..i.g. 2.2 Se.cume.n.ta.,t..i.on and m..i.x.:twz.e. 06 meft.uttg wa.te.Jt w.U:h 
d..i.66e.1tmt 1.,ai..i.n..i..ty. A6.te.1t Ku.e.ne.n, 1951. 

http:A6.te.1t
http:1.,ai..i.n..i..ty
http:wa.te.Jt
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och 5 promille börjar lerpartiklarna att flockulera och 

bottenfällas. 

Under sedimentationen av ishavslera kan denna uppblandas 

med annat material somt ex partiklar av organiskt ursprung. 

På stora vattendjup med relativt stabila sedimentationsför

hållanden blandas lerpartiklar med rester av organiskt ma

terial, sk gyttjesubstans, som främst består av döda mikro

organismer (Cato och Engdahl 1982). 

Vid landhöjningen utsattes tidigare avsatta jordlager för 

vågornas påverkan (svallning) med en mer eller mindre ge

nomgripande omlagring som följd. Den finkorniga omlagrings

produkten, leran, avsattes tillsammans med organiskt material 

på botten av fjärdar och vikar som postglaciala sediment. 

Den postglaciala leran saknar i allmänhet tydlig skiktning. 

De principiella jordlagerföljder som härvid bildas visas i 

Fig 2.3. 

Västsverige är ett varierande topografiskt område där många 

olika mer eller mindre lokala sedimentationsmiljöer finns 

representerade. Ett försök att klassificera olika miljöty

per har gjorts av Hellgren et al (1982) som i ett exempel 

enl Fig 2.4 visar förhållandena mellan stratigrafi och se

dimentationsmiljö i en lagerföljd. 

Inom de lokaler där författaren arbetat torde de flesta av 

de i Fig 2.4 redovisade miljötyperna förekomma . Dock har 

avsättningar i en öppen marin miljö en proportionellt större 

andel. I flera fall är miljötyperna med avseende på de yt

liga lagren endast representerade i tunna skikt eller saknas 

helt . 

När landhöjningen medfört att tidigare avsatta jordarter 

lyfts upp ur havsvattnet uppstår de första fallen av jord

vattenförekomster. När nivåerna mel l an grundvattenytan och 
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Förhållanden mellan stratigrafi och miljöer 

för en typisk lagerföljd i södra Bohuslän 

vanligastE sedimenttyper
STRATIGRAFI MILJÖER 

andra möjliga sedimentyper 
H s 
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Fig. 2.4 Förhållanden mellan stratigrafi och miljöer för en 
typisk lagerföljd i södra Bohuslän efter Hellgren 
et a l (1982) 

Fig. 2 . 4 Rela;ti,on be,tween ~.:tlz.a;ti911..a.6i and env,Utonmen.:t 60~ a 
typ,i_,c_al p~o6Ue in :the ~ouJ:heM pM:t 06 BohMR.än. 
A6:t~ He,Ug~en e:t al, 1982. 

Condensation 

Evaporat,on 

Fig . 2 . 5 Den geohydrologiska cykeln . Enl igt Todd (1959). 

Fig. 2. 5 The hy~olog,i_,c_al eyc.le.(Todd , 7959) . 

http:BohMR.�n
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havet successivt ökar kommer en allt större avtappn ing 

också att ske mot havet. Påfyllning til l akvifererna 

sker via nederbörd och infi ltration me dan avtappning 

inträffar b l a genom utfl öde och avdunstning. Förl oppet 

bru kar benämnas geohydrologiska cykel n - se Fig 2.5. 

Den f ortsatta geologiska utvecklingen har medfört att 

vatten i jord vanligtvis återfinns i tre typer av maga 

sin - öppen eller sluten akvifer samt akvitard enl prin

cipen i Fig 2.6. 

I västsvenska dalgångar är oftast båda typerna av akvi

ferer representerade enl den schematiska tvärsektionen 

i Fig 2.7. Den öppna akviferen återfinns vid dalgångens 

sidor och inom lagret med torrskorpelera. Om en grop tas 

upp vid (A) i torrskorpan kommerfritt vatten att samlas 

i denna. Den slutna akviferen påträffas i lagren med sand 

och morän under den lösa leran. Även den lösa leran inne

håller vatten och utgör på sitt sätt en vattenreservoar/ 

magasin. Internationellt betecknas detta magasin med 

"aquita~d" eller "aquiclude" (Todd, 1959). 

Efter avsättningen har speciellt de leror som höjts ur 

havet varit utsatta för fysikaliska och kemiska processer. 

I geologisk litteratur görs en distinktion mellan en "övre 

torrskorpezon" och en "undre torrskorpezon'' (v Post, 1915, 

Ekström & Flodkvist , 1926, Kallstenius 1 963). 

Den övre torrskorpezonen har blivit utsatt för påverkan 

av bl a upptorkning, vittring, tjälning, kemisk omvandling , 

vegetation , biologisk aktivitet etc. Den är därför kraftigt 

uppsprucken och leran är separerad i aggregat av varierande 

storlek . Mäktigheten hos denna del anges normalt till ca 1 m. 

Den undre torrskorpezonen innehåller enligt Kallstenius 

(1963) vertikala sprickor inom hela sitt djup. Sprickorna är 

permanenta utan någon årstidsvariation. De är små (1 -5 mm) 

men distinkta och kontinuerliga . Den undre torrskorpezonen 

har hög permeabilitet på grund av spricksystemet. 
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I mpermeable 
strata 

Fig. 2 . 6 Öppen och s l uten akvifer . Enligt Todd (1959) . 

Fig . 2. 6 Uneon6ined and eon0ined aquJ.6eJU> (Todd, 1959). 

TORRSKORPELERA 

Fig . 2 . 7 Schematiskt tvärsektion av en dalgång med olika 
förekommande vatten och grundvattenytor. Enligt 
Bjurström (1977). 

Fig. 2. 7 Typiea.l CJto-0-0 -0eetion 06 va.U.ey W-Lth di66eJten.t 
gJtOundwa.teJt levw . A6.teJt Bju.M:Utöm, 1977 . 
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Den totala tjockleken hos torrskorpezonen, inklusive den 

undre, synes variera mellan 1 och 5 m. Sprickorna kan emel

lertid enligt Ekström (1932 och 1962) nå väsentligt djupare. 

Som exempel omtalas en plats i närheten av Skara där spric

kor påträffades på 6 m djup och bedömdes kunna nå ned till 

10 m djup. Sprickorna innehöll så mycket vatten att det 

räckte till att försörja ca 7000 människor. Kallstenius 

framhåller att han vid flera tillfällen har påträffat natur

liga och vanligen vertikala sprickor i lerprover på djup 

ända ned till 10 m. Av erfarenhet från ett flertal undersökta 

lokaler har författaren också kunnat iaktta denna företeelse 

med sprickbildningar på stort djup i lera. Flera förklaringar 

ges till utbildandet av dessa djupa sprickor. En förklaring 

är aggregatbildning orsakad av tex uttorkning av leran genom 

växtrötter, vilka ofta når ned till 3 m djup men som även på

träffats på 5 m djup (Moum & Rosenquist, 1957). En annan för

klaring baseras på att den naturliga vattenomsättningen i jor

den medför kemiska förändringar i form av bl a utbyten mellan 

Na- och K-joner. Rosenquist (1955) har utfört omfattande stu

dier av detta vittringsfenomen och funnit effekter ned till 

6 a 7 m djup. Liknande studier har utförts i Märsta med in

dikationer på vittring till 10 m djup (Söderblom, 1957). Mi

neralutbytet leder till krympning av lerans mikrostruktur 

och därmed till uppkomst av horisontella effektivdragspän

ningar. En sådan förändring inducerar vertikala sprickor. 

Ytterligare en faktor är förändring till följd avs k ~yn e
Sprickbildning i lera som rörts om och sedan fått 

stå orörd en tid har iakttagits av flera forskare. Kallstenius 

(1963) har observerat sprickbildning på omrörda prover från 

Skå Edeby-lera som stått i 1-2 månader. Fenomenet har av 

Skempton och Northey (1952) benämnts ~yneJt~,u., och beskri

vits som att kolloidala partiklar dras samman av attrak

tionskrafter samtidigt som porvatten pressas ut. 

Den mikrobiologiska aktiviteten torde också ha betydelse för 

lerans struktur i de övre lagren. Aktiva bakterier har på-
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träffats på så stora djup som 40-50 m. Genom sådana 

organismers aktivitet utvecklas gas som strävar uppåt 

genom jordlagren om de inte går i lösning i porvattnet. 

Fysikaliska och kemiska processer som sänker porvatten

trycket kan indirekt orsaka krympning och sprickbildning 

i leran. Viss korrelation bör existera mellan ökande 

skjuvhållfasthet och frekvens av sprickor (Kallstenius, 

1963) . 

Under de ovan beskrivna torrskorpezonerna följer sedan i 

regel en lös till halvfast, lågpermeabel lera med varie

rande mäktigheter. 

2.3. Strömning i lågpermeabel jord 

I detta avsnitt behandlas vattnets strömning i en zon inne

hållande finkornig, lågpermeabel jord (lera). I interna

tionell litteratur betecknas denna zon "aqui~a~d", vilket 

också är den benämning som används i denna rapport- se Fig 3. 

Sambandet mellan en viss gradient och den hastighet med 

vilken vatten strömmar har tecknats av Darcy (1856) enl 

v ki (Darcy's lag) 

där V hastigheten hos det strömmande vattnet 

mätt som vattenmängd per genomströmmad 

enhetsarea (g/A) 

i i~= hydrauliska gradienten 

k permeabilitetskoefficienten 

Permeabiliteten k beror på kornskelettets sammansättning 

samt vätskans viskositet enligt sambandet 

k .9: • K 
T) 
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där n = kinematisk viskositet 

K = empirisk fastställd konstant som beror på 

materialets sammansättning 

g = tyngdaccelerationen 

Vattnet i jorden har i regel så konstant temperatur att 

viskositeten kan betraktas som konstant. Man kan därför 

använda sambandet v = ki enligt ovan. 

Vid tillämpningar av Darcy's lag har vissa begränsningar 

visat sig gälla. En övre gräns för giltighetsområdet är 

att strömningen måste vara laminär. En annan viktig "nedre" 

begränsning gäller för mycket låga gradienter i lera . In

gående studier av detta förhållande har utförts av Hansbo 

(1960). I lera är porvattnet mer eller mindre fast bundet 

till mineralytan hos lerpartiklarna. I porvattnet finns 

små lättrörliga mineralpartiklar eller organiska bestånds

delar som endast är bundna av sorptionskrafter eller hydro

dynamiska krafter. De bindande krafterna ökar i riktning 

mot mineralytan. Hansbo pekar på att en följd av detta blir 

att lerans skenbara porositet under en porvattenströmning 

bestäms av storleken hos den hydrauliska gradienten. Poro

siteten växer skenbart med gradienten och fortsätter att 

växa så länge de hydrodynamiska krafterna förmår övervinna 

de krafter som binder en ännu orörlig del av porvattnet. 

Först därefter uppnås en "slutporositet " (Hansbo , 1960). 

Från de undersökningar som Hansbo utförde fann han att 

strömningsekvatione n fick formen 

v = k · in för i~ i 11 

v = k 2 (i-i ) för i~ i 10 

där k och k är permeabilitetskoefficienter
1 2 

n =konstant> 

se vidare Fig. 2.8. 
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V 

io i, 

Fig. 2.8 Observerad avvikelse från Darcys lag vid strömning 
i lera. Hansbo (1960). 

F~g. 2.8 Ob~Vl.ved devJ.,a,;U.,on 6~om VaJLc.y'~ law 60~ 6low 06 
WCLte/l. m ci..ay. Ao:f.e/l. HaM bo, 196 o. 

Tabell 1. Sammanställning av samband för strömningsekvationen 
vid små gradienter i poröst material. Efter Madhav 
och Bosok (1977). 

Table. I Available. non-VMc.yan equatioM a,t, low Re.ynol~ 
numbell.. A6.teJr. Madhav and BMok, 19 77 . 

Available non-Darcy equations at low Reynolds number 

SI. Equation Original proposer Comments 
No. 

(1) u= Mi", n > 1 Izbash (1931); Hansbo (1960) empirical 

(2) V= a(~) /-} K/ f > 1 Slepicka (1961) semi-empirical
a ' 

(3) V =Ai + C!i' - B Valarovich and Tchuraev (1964) empirical 

(4) V= K (i - i.) Puzyrevskaya (1931) empirical 

(5) v =Ki [½(i./i)· - t (i./i) +1) Nerpin and Tchudnovskiy (1967) theoretical 

(6) v =M [i - /[1-exp(-i//) J] Swartzendruber (1962a) empirical 

(7-) v=M [i - j[l - exp(- Ci)J] Swartzendruber (1962b) empirical 

(8) v =M [½log[A + exp(Bi) ]-/0 ] Kutilek (1965) empirical 

A, B, C, f, I, / 0 , i 0 , j, K, M, n and a are constants. 
exp = exponential function; µ = viscosity and a = surface tension. 
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Andra undersökningar har också påvisat denna begränsning 

i giltighet för Darcy's linjära samband för strömning. 

En sammanställning av resultat från sådana experiment har 

gjorts av Madhav och Bosok (1977), se TABELL 1. 

Enligt den av Hansbo givna hypotesen kommer exponentens n 

storlek att bestämmas av de inre krafter som verkar mellan 

partiklarna och porvattnet. Gradienten i 1 Fig. 2.8 repre

senterar den gradient som är nödvändig för att övervinna 

den rörliga vattenfasens totala bindningsenergi. 

Försök utförda av Hansbo (1960) visar att den ovan angivna 

hypotetiska strömningsekvationen gäller för en oorganisk 

mellansvensk lera från Skå-Edeby med ett värde på n mellan 

1 och 1,6 och ett högsta uppmätt i -värde på 9. Från försö1
ken konstaterar Hansbo också att permeabiliteten ibland 

ökade och ibland minskade, vilket skulle kunna bekräfta 

närvaron av lättrörliga partiklar i parsystemet. 

För att få en uppfattning om hur värdet på n kan variera 

har Madhav i sin artikel gjort en plottning av n mot korn

storlek utgående från ovanstående angivna samband för 

strömningsekvationen, Fig. 2.9. Figuren visar att n normalt 

varierar mellan 1 och 2 trots stora variationer i kornstor

lek hos jordmaterialet. 

En annan faktor som också påverkar permeabiliteten är 

mängden gas i porerna. Andelen porgas är spänningsberoende 

genom att gas går i lösning vid ökat tryck och vice versa 

Detta torde innebära att k på grund av ökad gasbildning 

minskar vid avtagande spänningar. 
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4.0 
0 

3.0 

2.0 - - -

n 0 

EB EB 

1.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

0.5L--'--l.......J.-'--'-------'------'---L---l__J__J__L_;__L__J.__.L......l.....L.Jc_J
00.05 0.1 0.2 0.3 0.4 1.0 

4.0 10.0r (mm) 

O = Hansbo (1960) (for 0.002 mm diameter);•= Slepicka (1961); 
e = Dudgeon (1966) 

(for 4.0...:...10.0 mm diameter); o = Nurul (1976). 
Vertical solid Iines indicate range of variation. 

Fig. 2.9 Variation av ni förhållande till jordpartiklarnas 
diameter. Enligt Madhav och Bosok (1977). 

F-<.g. 2. 9 Vcvua..tlon 06 n wdh :the. cuame.:tVt 06 :the. M-<.l 
pa.!l..t,i.ce.u, Madhav and Bo~:toR (7977). 

http:pa.!l..t,i.ce
http:4.0...:...10
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2.4 Kompressionsegenskaper hos finjordar 

2. 4. 1 Allmänt 

Vid portrycksförändringar sker medverkan av ett stort antal 

fysikaliska faktorer. Flera av dessa faktorer kan kopplas 

till allmänt kända fysikaliska lagar och gäller således 

generellt, medan andra är sådana som starkt varierar från 

fall till fall. Här nedan berörs några av de i detta samman

hang viktigaste parametrarna. 

2.4.2 Rutinanalyser 

Vid analys av portrycksförhållanden erfordras kännedom om 

jordens allmänna egenskaper, vilka oftast bestäms på labo

ratoriet med metoder som innefattas i begreppet rutinanalys. 

En rutinanalys genomförs i Sverige i regel efter rekommen

dationer som lämnats i "Laboratorieanvisningar" utgivna av 

Svenska Geotekniska Föreningen (SGF-Laboratoriekommitte 

1971). I rutinanalysen ingår bestämning av 

o skjuvhållfasthet och sensitivitet 

o skrymdensitet, vattenkvot och konflytgräns. 

2.4.3 ödometerförsök 

Kompressionsförsök på upptagna jordprover utförs numera med 

kontinuerlig belastning, sk CRS-försök. Fördelarna med 

denna metod är att provets spännings-deformationsegenskaper 

registreras kontinuerligt, se Fig. 2.10. 

Vid CRS-försöken beräknas effektivspänningarna i jordprovet 

regel efter det enkla sambandet 

o' o - 2/3 ub (Smith & Wahls, 1969) 

där cr totaltryck 

ub partryck vid botten av provet. 

i 
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Fig. 2.10 Resultat från CRS-försök. Datorplottningar 
a·- E, a ·- u, a·- M, a· - ev samt E - k (lokal 
Sisjön, Göteborg djup 5 m). 

Elg. 2. 10 Rv.,u,U/, 06 a CRS tv.it. The. 60.U.owbtg c.Ullvv.i Me. g.lve.n 
a' - E, a ' - u, o ' - M, a - c. and E - k. 
S.lte.: S,u.,jön , Göte.bo~g. Sampl~ taken at 5 m de.pth. 
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Kontinuerlig beräkning av konsolideringskoefficienten ev 

sker efter ett samband uppställt av Smith and Wahls (1969) 

och Lowe (1969). 

da' 
dt 

där H provets höjd 

ub partryck vid botten av provet. 

Beräkningar av portrycksförändringar sker i denna rapport 

utgående från Terzaghis konsolideringsekvation - se vidare 

punkt 2.5.1. Under förutsättningen att kär oberoende av 

z kan enligt Terzaghi konsolideringskofficienten ev beräk-

nas enligt sambandet 

Mk = ev gpw 

där k jordens permeabilitet 

M kompressionsmodulen da ' 
ds 

g = tyngdaccelerationen 

Pw parvattnets densitet 

Beräkningen av permeabilitetskoefficienten k sker vid CRS

försöken ur sambandet 

k 

Beräkningarna av ev och k förutsätter en parabolisk por

trycksfördelning, vilken dock endast är sann då partrycket 

är lågt. Sällfors (1975) rekommenderar att partrycket inte 

skall överstiga 15% av det totala trycket. 

Om kompressionsmodulen M (=da '/ds ) plottas mot effektiv

spänningen erhålles resultatet i enlighet med Fig. 2.10. 
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Initiellt ökar M tills god kontakt uppnås mellan stämpel 

och prov. Därefter förblir modulen i stort konstant (be

tecknas M ) så länge effektivspänningarna ligger under 
0 

förkonsolideringstrycket (a~) men modulen sjunker drastiskt 

då a' överskrides. När spänningarna härefter initiellt 
C 

ligger inom primärkonsolideringsdelen blir modulen åter 

approximativt konstant (ML) för att sedan öka linjärt mot 

ökande spänning . 

Variationer i ev liknar kompressionsmodulkurvan, Fig. 2.10. 

För de spänningar som ger M är c -talet högt (c ) var-a V VO 

efter det successivt sjunker när provet sammanpressas till 

ett lägsta värde (cvL) motsvarande ML. När modulen sedan 

åter ökar för ökande spänningar ökar också c -talet, men 
- V 

nu mycket långsamt. 

Kontinuerligt under ödometerförsöket sker även en beräkning 

av permeabilitetskoefficienten. Enligt Fig. 2.11 erhålles 

härvid efter initiella oregelbundenheter en rät linje i ett 

lin-log diagram. 

En utvärderingsmetod av resultaten från CRS-försöken har 

föres l agits av Larsson & Sällfors (1981), se Fig. 2.12. De 

utvärderade parametrarna är i första hand avsedda att 

tillämpas vid sättningsberäkningar. 

Förkonsolideringstrycket a ' utvärderas e n l igt Fig. 2.12 
C 

(Sällfors, 197 5 ) . Då a ' bestämts flyttas spännings/deforma
c 

tionskurvan horisontellt t ill vänster för att passera genom 

a ' Efter denna modifiering utvärderas övriga parametrar på
C 

det sätt som visas i figuren. 

2. 4. 3. 1 Kommentarer till utvärderingen av vissa parametrar 

Komeressionsmodulen_M
0 

M från den initiella belastningen i ett CRS-försök kan i 
0 
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COEFFICIENT OF 
PERHEABILITY (LOG SCALE I 

w 
> ....., 
w 
a: 

Fig. 2 .11 Resultat från CRS-försök. Permeabiliteten (k) plot
tad mot den relativa kompressionen (E). Larsson 
(1981). 

F-<B. 2.11 Rv.,u.Lv., 06 a CRS :tv.i:t. Coe.66-<,ue.n:t 06 pvune.abilil.y 
(kl v~. ~el:.a.:tive. comp~v.,~ion (El. A6:t~ L~~on 1981. 

o' ILOGSKA LA) 

C 4 

ödometerkurvans utseende 
i fog ,,, - l diagram för olika ~·ärde11 
pdM 

" 
Odometermodulet1s \'aria-

rion ml'd n' /dr olika l'iirde11 pd M 

ödomeurkurva uluJl/e11 frdn 
CRS-försök. Ob.ruvua att linjära ska
lan am·änts pd bägge axlarna 

-----, 
I 
I 
I 
I 

1/ 

Kompussionsmodulens va
riation med n'. Resullat frd11 ett CRS
/örsök 

Fig. 2.12 Utvärdering av parameterar från CRS-försök, Enligt 
Larsson och Sällfors (1981) . 

Fig. 2.1 2 Me.:thod 06 e.va.fuating paMme.:te.M 6Mm a CRS ;tv.,;t 6M 
a ~e..t:te.e.me.n:t ca.lculau.on acco~Mng :to L~~on and 
Sä.il.6oM (1981). 

http:ca.lculau.on
http:e..t:te.e.me
http:Rv.,u.Lv
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princip aldrig användas då den alltid är för låg jämfört 

med in situ-förhållanden. För beräkning av M vid sätt
0 

ningsberäkningar brukar användas sambandet M = 250Tfu -
0 

500 Tfu" 

Korttidsvariationer i en portrycksprofil är ofta betingade 

av naturliga och årstidsbundna variationer. Effektiv

spänningarna varierar då regelbundet inom ett visst inter

vall. Spänningsnivån ligger på större eller mindre avstånd 

från förkonsolideringstrycket. Tillståndet kan jämföras med 

ett ödometerförsök med steClvisa av- och på-lastninc-_:ar, Fig. 2. 1 3. 

Av de försök som redovisats av Larsson (1981) framgår att 

valet av ett värde på M i praktiken är mycket svårt. Lars-
0 

son har visat att M bestämd som återbelastningsmodulen
0 

starkt varierar beroende på inom vilket spänningsintervall 

som av- och pålastningen utföres i förhållande till för

konsolideringstrycket . 

Om spänningarna ligger inom intervallet 0,8 o' - o ' är M 
C C 0 

mycket hög. För spänningar lägre än 0,8 o ' har uppställts
C 

ett samband för beräkningen av modulen 

b· o ' - o ' 
C u (Larsson, 1981)Mrb 

b·o ' 
Ca · ln (-0-,-)s 

u 

där = M för återbelastningskurvanMrb 0 

b = belastningsfaktor som för l era anges till 

ca 0,8 (jfr. Fig. 2. 16) 

o ' spänningsnivån för avlastningenu 

as svällningsindex enligt figur. 

Vid tillämpningen av detta samband erhålls för normalkonso

liderade västsvenska leror värden av storleken 10-15 MPa på M • 
0 
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VERT ICAL PRESSURE kPo 
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Fig. 2.13 Ödometertest med stegvis pålastning och av-
lastning av lera från Norsholm. Efter Larsson (1981). 

Fig. 2.1 3 Re..t,u.U-6 06 oedometeJt .te...t,.u., on NoMhof.m c.la.y wilh 
~.tep,v-<-6 e loading and unloading. A6.teJt LaM~on (1981). 
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Fig. 2. 14 Svällningsinde x a s plottat mot genomsnittlig korn
storlek. Enligt Larsson (1981). 

Fig. 2.14 Swelling index a~ v~. aveJtage ghain ~ize ac.c.ohding 
.to LaM~on (1981). 
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Detta kan då jämföras med det värde på M som erhålles ur 
0 

en initiell o' -M kurva från CRS-försök där storleken på 

M ofta varierar mellan 2 och 4 MPa. Skillnaden förklaras 
0 

främst av att M beräknas innan god anliggning sker av
0 

stämpel mot prov, innan provet har stabiliserats etc. 

Konsolideringskoefficienten_cvo 

Bedömning av storleken på konsolideringskoefficienten cvo 

[c = f(k M )] inom det överkonsoliderade området har vo O 0 
gjorts av Leroueil et al (1978) i samband med portrycks-

beräkningar vid bankuppfyllnader. De fastslår utgående från 

permeabilitetsmätningar in situ att värdet på cvo är mycket 

högre än vad som tidigare antagits. Storleken på c är ca 
vo 

10-6 - 5 10-6 m2/s för de undersökta lerorna. Detta värde 

motsvarar för en lera med k på ca 10-9 m/s ett M -värde 
0 0 

mellan 10 och 50 MPa där k är den initiella permeabiliteten.
0 

Då de västsvenska lerorna i regel har ett lägre förkonsoli-

deringstryck än de kanadensiska torde den lägre nivån på M 
0 

vara relevant. 

Vid grundvattenhydrauliska beräkningar av lågpermeabla 

lager utförs beräkningar av den sk hydrauliska diffusivi

teten (a). Parametern beräknas utgående från data från 

provpumpningar in situ och kan sägas motsvara geoteknikens 

cv -tal. Vid jämförande undersökningar konstaterade Wolf & 
0 

Papadopolus (1972) att den in situ bestämda hydrauliska 

diffusiviteten var 10-1000 gånger större än ödometerbestämda 

C -tal. vo 

Utgående från provpumpningsresultat har Carlsson (1973) 

beräknat den hydrauliska diffusiviteten inom den överkon

soliderade delen till 10-4 - 14 · 10-4 m2/s. Detta innebär 

ett c -tal ca 1000 gånger större än ett ödometerbestämt vo 
cv -tal.

0 
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Permeabilitetskoefficienten_k 

Permeabiliteten i ett material är beroende av portal och 

vattenkvot, varför volymförändringar hos en lera också 

medför förändring av permeabiliteten. Vid spänningsnivåer 

under a~ blir permeabiliteten k härigenom i stort kon
0 

stant medan kL kan anges till ungefär medelvärdet av 

förändringen mellan spänningsnivåerna a~ och oL (Larsson, 

1982). 

ödometerförsök utförda på prover i skilda spänningsrikt

ningar visar enligt Larsson (1981) stora avvikelser mellan 

värden i vertikal resp horisontell riktning för vissa para

metrar. Detta gäller bladen konstanta modulen ML. För 

permeabilitetskoefficienten k har Larsson ej funnit någon 

avvikelse i homogena svenska leror avsatta i djupa sedi

mentationsbasänger. Däremot förekommer givetvis stora 

variationer i varvad och skiktad lera. Vid jämförande be

stämningar av permeabiliteten i homogen marin lera respek

tive siltig lera utan skikt anger Larsson att ingen markant 

skillnad råder i k-värde t. 

2.4.4 De formationer - svä llninga r 

Om jorden utsätts för ökande spänning deformeras den enligt 

tidigare beskriven spännings/deformationskurva, se Fig. 2.10. 

Under förkonsolideringstrycket förekommer små e lastiska de

formationer medan en dramatisk ökning i deformationerna 

inträffar då spänningarna når över förkonsolideringstrycket. 

Om spänningarna i en lera ligger under a~ och sedan minskar 

kommer leran att svälla motsvarande den tidigare elastiska 

deformationen, se Fig. 2.14. Fältmätningar av vertikal

rörelser utvisar också svällnings- och krympningsföreteelser 

hos jorden enligt Fig. 2.15. 
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Fi g . 2 .1 5 Markpegel- och bälgslangsmätningar utvi sande deforma
tion och svällning för orsakade av portrycksförändringar . 
Berntson (1980) 

Hg. 2. 1 5 Setileme.nt and 1.,welling ca.uJ., e.d by change_1., in pOll.e. plLe.J.,J.,UJLe. 
A6te.Jt Be.Jtnuon (7980) . Ruu.U.6 obtaine.d by the. uJ.,e. 06 1.,Wt-
6ace. be.nch maJt/u, and bålow,1, ho,1, e. 1., e,,t,Ueme.nt gau.gu . 

http:e,,t,Ueme.nt
http:Setileme.nt
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Fig. 2.16 Svällning och återbelastning. Enligt Larsson (1981). 

Fig. 2.16 SWel.Luig and hecomphe.J.>~ion 06 ~o6t cl.ay acco~g 
to LaM~on (1981). 
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verticol effective stress ( lg CT ~ ) 

HW= Högsta u 

D= u ., 
LW= Lägsta u 
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'ö 
> 

Fig . 2.17 Effektivspänning och portal svariationer i en lera. 
Efter Tavenas och Leroueil (1981) . 

Hg. 2. 77 Va.JlÅ.a;l{.on 06 e.66e.c.tive. J.tll.e6'->e6 and vo,i_d Jta.tia -Ut 
a c.la.y de.po'-><l. A6te.tt Tave.nM and LeJtoue,U (198 1). 

--- - --.... 
€. ,,,.....,,,,.. --

0.1(/.~~~-===
o.91f';::::- H LW 

0 001.-...-____ ..../ ,..-
o.0001i -::::,. ,..-

0 .00001( / 0 

Fig . 2 .18 Schematisk beskrivning av förhållandet mellan effek
tivspänningar och krypspänningar i en naturlig s l änt. 
Efter Tavenas och Leroueil (1981) . 

Fig . 2. 18 E66e.c.tive. J.i.tll.e6'->e.J.i and c.Jz.e.e.p '->.tll.a.-Ut Juttu -Ut na..twr.a,l 
J.>.lopu. A6te.tt Ta.ve.nM and LeJtoueÄ.l (198 1) . 

http:Ta.ve.nM
http:Va.Jl�.a;l{.on
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Vid en svällning hos jorden sjunker portrycket. Larsson 

(1981) anger att det finns ett tidsberoende i svällningen 

som beror på portrycksgradientens förändring i provet. 

Då parvattenströmningen avstannat uppträder en sekundär 

svällning jämförbar med den sekundära kompressionen vid 

pålastningen. 

Dessa förhållanden illustreras i Fig. 2. 16 där två öda

meterförsök redovisas med stegvis belastning och avlast

ning. Svällningskurvan synes ha samma form som sättnings

kurvan. Svällningsmodulen är hög nära cr~ men avtar med 

sjunkande effektivspänningar. 

Tavenas & Leroueil (1981) framhåller att fluktuationer i 

porvattentryck från ett medelvärde u till ett högsta res

pektive lägsta u medför förändringar i portal, se Fig. 

2.17. Tavenas & Leroueil anger liksom Larsson att det 

finns ett tidsberoende i processen som är en funktion av 

dräneringsförhållanden och svällningskoefficienten. 

Tavenas & Leroueil visar också hur portrycksförändringarna 

en naturlig slänt kan tänkas påverka kryphastigheten 

(nivån för flytytan), Fig. 2.18. 

2.5 Beräkningsmodeller för portrycksförändringar 

2.5.1 Klassisk konsolideringsteori 

Vid konventionella strömningsberäkningar i jord, tex 

brunns- och darnrnbyggnadshydraulik, förutsätts att såväl 

vattnet i jorden som själva jordskelettet är inkompressi

belt. Detta är fallet för grovkorniga jordar men är ej 

lika tillämpbart på finkorniga jordar. 

Studier av portrycksförändringar i lera och hur dessa kan 

beräknas har främst skett i samband med beräkningar av 
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lerans konsolideringsförlopp vid spänningsökningar. Vid 

sådana beräkningar behandlas konsolideringen som ett por

vattenströmningsproblem. De grundläggande teorierna för 

hur sk endimensionell primär konsolidering kan beräknas 

har uppställts av Karl Terzaghi under 1920-talet, se ex 

Terzaghi (1923). Denna numera klassiska konsoliderings

teori utgör också en användbar modell för beräkning av 

portrycksförändringar i finjord . 

Konsolideringsteorin kan illustreras med den reologiska 

modellen enligt Fig. 2.19. I modellen representerar 

fjädrarna själva kornskelettet medan hålen i kolvarnare

presenterar porerna i jorden. När den översta kolven 

(locket) belastas bärs lasten initiellt bara av vattnet 

i behållaren men efterhand som vattnet strömmar ut över

förs lasten successivt till fjädrarna. 

Terzaghi har vid uppställningen av konsolideringsteorin 

utgått från fäljande förutsättningar: 

o Jorden är vattenmättad och homogen 

o Porvattenflöd e och d eforma tion ske r endast i e n 

riktning 

o Darcys lag gälle r 

o Parvattenövertryc ke t 6u =differe nsenme llan total 

spänningsökning 60 av yttre last och däre mot sva

rande ökning av eff ektivt inre korntryck 60 1 

(6u = 6 0 - 6 0 1
) 

o Parvatten och mineralkorn är inkompressibla 

o Jordens kompression är endast beroende av effektiv

trycket 

och tecknat konsolideringsekvationen som 
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eller om kär oberoende av z 

2 
au a u 

C -2at V az 

Mkdär C f (o;) f 1 (u)
V gpw 

och benämns konsolideringskoefficient. 

Denna differentialekvation av andra ordningen är synonym 

med ekvationer för andra fysikaliska problem somt ex 

värmeledning och diffusion. 

Lösningen av ekvationen ställer sig svår att utföra ana

lytiskt . Ekvationen har enkla analytiska lösningar endast 

för det fall att det initiella porvattenövertrycket har en 

matematisk lätt definierbar form, tex rätlinjig. I ett 

fall där porvattentrycket vid tiden t = 0 är lika stort 

genom hela jordskiktet (u = konstant) erhålls speciellt
0 

tiu 

(Terzaghi-Fröhlich, 1939) 

n 3n (2m+1) 1T 
• • • 00där N 2' 2 ' 2 

~q belastningsökningen 

h jordlagrets tjockl ek (ensidigt dränerat) 

t = tiden 

m heltal 

cvt 
-- i exponenten betecknas med T och benämns tidsfaktorn. 

h2 V 

Tiden t som erfordras för att uppnå en viss konsolidering 

(vattenavgång och effektivspänningsökning) kan beräknas ur 
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lock med hål 

stigrör 

Fig. 2.19 Reologisk modell för den klassiska konsolideringsteorin. 
Vattennivån i stigrören representerar portrycken i be
hållarens skillda delar. 

Fig. 2. 79 A ILheo.logic.a.1. mode.l ,i,liw.,.:tJta;ung the cJ.a.61.,ic.a.l. the.D!Ly 
o6 c.onJ.,olida.,ti..on. The wa.teJL .levw in the 1.,ta.ndpipv., 
1Lep1Lv.,ent the pD!Le p1Lv.,1.,Wte. a.t <li66eJLent ./1.e.vw in the. 
ILV., e!LVO,t/L. 

z 
h 

0 

Fig . 2.20 Fördelning mellan effektivspänningstillväxt och por
övertrycksminskning. Efter Harrmoes (1968). 

Fig. 2. 20 Cha.nge. in e66ec.tive 1.,t/Le,,61.,v., c.cw.1.,ed by a. JLedu.c.tion 
in e.xc.v.,1., po!Le plLV.,J.,u.JLe. a.c.c.oJLding to HaNunov., (1981) . 

http:c.onJ.,olida.,ti..on
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h2gp 
sambandet t = Tv · kMw Tidsfaktorn Tv är dimensionslös 

och uttrycker det matematiska sambandet mellan tid och kon

solideringsgrad (parvattenutströmning) och är således opå

verkat av jordarten och geometrin. Permeabiliteten k och 

kompressionsmodulen M är de ingående materialparametrar 

som varierar med jordens egenskaper enligt beskrivning i 

kap 2.4. 

Konsolideringsekvationen kan sägas beskriva sambanden för 

strömning i en kohesionär jord. För att lösa ekvationen 

krävs kännedom om randvillkoren vilket här ovan angetts för 

ett fall. En generell lösning med avseende på beskrivning 

av tidsförloppet och med randvillkoren (jfr Fig. 2.20) 

o Vid tiden t=O upptas hela belastningsökningen av ett 

porövertryck 

t 0 LluL\u q (-= 1)
q 

där h = lerlagrets mäktighet 

z = nivån över den impermeable botten 

q = belastning 

o Då t > 0 är porövertrycket lika med noll i l erlagrets 

översida 

L\u = 0 
> 0 

o Vid gränsen till den impermeabla botten är strömnings

hastigheten och gradienten noll för varje tidstillfälle 

z = 0
1 au= O azt > 0 

ger en fördelning av parövertrycket enligt Fig. 2.20. 
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Isokronerna anger porövertrycket vid en given tid,ut

tryckt med den dimensionslösa tidsfaktorn. På motsvarande 

sätt finns också lösningar och diagram för andra rand

villkor (vid t = 0) som triangulärt porövertryck med enkel

sidig eller dubbelsidig dränering. 

2.5.2 Helenelunds metod för beräkning av konsolide

ringsförloppet 

I en avhandling om konsolidering och sättning av belastade 

marklager presenterar Helenelund (1951) en lösningsmetod 

för konsolideringsekvationen. Den analytiska beräkningsme

todens begränsning nödvändiggör användandet av approxima

tiva metoder för lösning av mera komplicerade konsoli

deringsproblem. Helenelund använder sig härvid av diffe

rensmetoden enligt följande. 

Ett kompressibelt marklager indelas i element inom vilka 

porvattenövertrycken är un_ 1 , un' un+1 , osv vid en viss 

tidpunkt t, se Fig. 2.21. Om porövertrycken betraktas som 

konstanta kan den partiella differentialekvationen omfor

mas till ett uttryck med ändliga differenser. Porvatten

övertycken vid tiden t + Lit kan skrivas 

ev (un +1 - un - un - un-1 
C (I)

V Liz Liz Liz ) 
n 

Konsolideringsekvationen kan härefter tecknas som 

u' - u (II)n n 

ev Lit 
Genom att välja = LiT = konstant är det möjligt att 

(Liz ) 2 V 

stegvis beräkna porvattenövertrycket i olika punkter. 
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u 

II I
I I 
I I 

LJ z LlZ -r-
z 

Fig . 2.21 Elementindelning för beräkning av det hydrodynamiska 
spänningsförloppet med hjälp av differenskalkyl. 
Porövertryck i tre närliggande element vid tidpunkten 
t samt t+6t. Efter Helenelund (1951). 

F.lg. 2. 2 7 V-<.v-U>-<.on ,i_n,to ei.eme.nv.i 601t de;tvwl,(,na:tlon 06 the. e.xc.v.,,t, 
pOlte. pltU-6Wl.e. d-<.M-<.pa:tlon by the. w.,e. 06 d-<.66e.1te.nc.e. 
c.a.lc.ula:tlon. Exc.u-6 polte. plte.MWl.e. -<.n th!te.e. adjac.e.n,t 
e.l~ne.nv.i by the. wne. tand t+tt. A6te.Jt Hei.e.nei.u.nd, 
7 951. 

Fig . 2 . 22 

Fig. 2. 22 

8 

10 ...._______ ______. 

2 m 

Grafisk metod för beskrivning av isokronförloppet 
v i d konstant initiellt portryck u och avvattning 
uppåt. Enligt Helenelund (1951). 0 

G1taph-<.c.al. me;thod 601t duc.Jt-<-bing c.hangv., -<-n polte. 
WOvte.Jt p!tU-6WLe. . The. ,i_n-<.tiaJ. poJte. uu:te.Jt p!tU-6Wl.e. (u ) 

-U> c.on-t>tan,t. V1ta-<.naoe. at the. uppe.Jt boundaJtcf onll{. 
O 

http:uu:te.Jt
http:WOvte.Jt
http:G1taph-<.c.al
http:Hei.e.nei.u.nd
http:V-<.v-U>-<.on
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C lit 
(Helenelund använder beteckningen _v__ =µmen här an

(liz) 2 

ev lit 
vändes i stället liT för att beteckna att --- är en 

V (liz)2 
tidsfaktor, jfr BYGG IB, s 370). Beräkningarna startar 

utgående från rådande porövertryck vid t = O varefter iso

kronförloppet kan bestämmas genom hela jordlagret. Den 

enklaste lösningen erhålls genom att välja liTv ~ varvid 

fås 

(III) 

dvs att porvattenövertrycket i mitten av ett visst element 

vid tidpunkten t + lit kan bestämmas som det aritmetiska 

medelvärdet av porvattenövertrycken i mitten av närbelägna 

element vid tiden t. 

Helenulund framhåller att värdet på liT ej kan väljas godv 
tyckligt då det påverkar beräkningens noggrannhet samt kan 

ställa sig svårbehandlat vid manuell lösning. Den vanligaste 

tillämpningen av Helenelunds lösningsmetod är att isokron

förloppet konstrueras på grafisk väg. Genom att välja 
- 1liT erhålls också något större noggrannhet och ekv (II)

V - 4 
övergår till 

u +u u +u 
1( ) _l(n+1 n)+.l(n n-1 1u' (IV)n 4 un + 1 + un-1 + 2 2 2 

dvs porvattenövertrycket i mitten av ett visst element vid 

tiden t + lit kan bestämmas som aritmetiska medelvärdet av 

porvattenövertrycken i elementets ändpunkter vid tiden t. 

Den grafiska tillämpningen framgår av Fig. 2.22. 

I exemplet i figuren förutsätts lerlagret vara homogent, u 

konstant samt att lerlagret endast avvattnas uppåt. 

Ett kompressibelt marklager består ofta av två eller flera 

horisontella skikt med varierande permeabilitet och kon-

0 
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solideringskoefficient I sådana fall gäller att 

2 
au a u 

C för skikt 1 
at v1 2az

2 
au a u för skikt 2, osvCv2 2at az

Om elementhöjden ~z för olika skikt väljs så att 

~t konstant 

gäller 

Differensmetoden gör det även möjligt att lösa isokronför

loppet i ett flerskiktssystem genom att förhållandet mellan 

elementhöjden för de olika skikten görs lika med kvadrat

roten av förhållandet mellan motsvarande konsoliderings

koefficienter. Vid gränsen mellan två skikt gäller att 

vattenhastigheten på ömse sidor om gränsen i varje ögon

blick skall vara lika, dvs enligt Darcys lag: 

där k permeabilite t skoefficient för skikt1 

k = permeabi l itetskoefficient för skikt 2.
2 

Helenelund anvisar en speciell metod för hur sådana fler

skiktssystem kan behandl as grafiskt, se Fig. 2.23. 

Helenelund har också visat hur samma metoder som ovan kan 

användas för att lösa två· och tredimensionella strömnings-
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k 2 CVI. 

al __ L 

1. f- --1 -a· E 
/Ju),-~ - I ,/laz ( 2 I . ,,

A n· ,, cl 

T--.---r----, 
I i -

!<t:i4i2 

--1-r 

i-- LJ/' 
._____ LJ z ----0'---..:J Z ---i

1 2 

Fig. 2 . 23 Grafisk metod för uppfyllande av randvillkor för 
porvattenstr ömningen nära gränsen mellan två skikt. 
Enligt Helenelund (1951). 

F.lg. 2. 2 3 The 0iguJte ,U,.lUl)br.a,tv., a gJza.phic.aJ. method whic.h 
~a.t,i,66-lv.i the bounda.Jz.y c.ondition 6on pone 1.U'.Lt~ 
6low ac.no~~ the bounda.Jz.y. A6t~ Helenelund(/951) . 

http:gJza.phic.aJ
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problem. Noggrannheten i resultaten av sådana beräkningar 

blir dock starkt skiftande beroende på att det dels är 

svårt att bestämma det initiella porövertrycket, dels att 

fastställa relevanta värden påk och M i skilda riktningar. 

2.6 Fallstudier 

Bestämningar av portrycksprofiler in situ synes hittills 

endast ha utförts i begränsad omfattning. De praktikfall 

som stått att finna i litteraturen behandlar i regel pro

filer registrerade vid enstaka eller några få tillfällen. 

Längre tids kontinuerliga observationer saknas. 

Hansbo (1973) redovisar några teoretiska modeller för hur 

portrycksförändringar kan utvecklas vid vissa typfall av 

grundvattensänkning. Två fall behandlas, dels ett där grund

vattentrycket under ett lerlager har sjunkit, dels ett där 

grundvattentrycket i övre magasinet har sjunkit. 

De utförda beräkningarna visar att den slutliga partrycks

fördelningen i det första fallet ger hydrodynamiskt nedåt

riktad strömning. Ett antagnade på säkra sidan är i ett 

sådant fall att portrycksfördelningen i slutstadiet blir 

rätlinjigt, se Fig. 2.24 och 2.25. Tidsförloppet kan beräk

nas enligt konsolideringsteorin varvid isokroner erhålles 

enligt figuren. God överensstämmelse har erhållits för en 

redovisad lokal (östra Sjukhuset, Göteborg), Fig. 2.25. 

En ändring av de ytliga infiltrationsförhållandena ger där

emot en annan och ogynnsammare bild, Vid helt förhindrad 

infiltration i ytan anser Hansbo det nödvändigt att i 

slutstadiet anta hydrostatisk portryckprofil enligt Fig. 2.26a. 

det andra typfallet med sänkt vattennivå i den övre akvi

feren kan i princip samma resultat och beräkningsförfarande 

tillämpas. Även här kan under antagna randvillkor förväntas 

I 
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~ kronisk strömningJ.........~ 

1 ..eortryckminsknin11,; 1 
=lasU!kning 

t , >•1 
Fig. 2. 24 Ant agande om lastökning och dränering vid grundvat ten

minskning under ett ler lager. Oförändrad infilt ration 
av vat ten i markytan . Hansbo (1973). 

Fig. 2. 24 The 6igWLe WMVULte/4 :the Ml.>umption..o ma.de 601t ex
c.v..1.> loa.d and ~na.ge when :the g1tound wa:teJt p1tV..1.>WLe 
,{,I.) lowe1ted in :the c.on6ined a.qlt,{,6eJt. The in6~on 
06 wa:teJt :thltough :the gJtound 1.>WL6a.c.e 1temc::t-lrt,6 c.on..o:ta.n:t. 
A6:te1t Ha.n..o bo (7 9 i'3 ) • 

·:.-.~nd 
·.·.:· 
e uppmätta portryck efter 7,5 år 

beräknade por tryck Cv = 10·1 m1/s 

Fi g . 2. 25 Observerad och beräknad portrycksminskning i lera efter 
spr ängning av bergtunnel vid östra sjukhuset, Göt eborg. 
Hansbo (1973) . 

hg . 2. 25 Ob1.>e1tved a.nd plte~c:ted dec.JteMe in pOJte plte/41.>WLe i n 
a. c.la.y 1.>:tJta.:tum c.a.u1.>ed by Jtoc.k :tunnelung a.:t Ö1.>:tlta. 
Sjukhl.ll.;e:t, Gö:tebo1tg. A6:te1t Ha.n..obo , 7973. 
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portrydu-
~skningz _J 
17iast;--k-.;1.;9 I 

,, ., t , 

Fig . 2. 26a Antagande om lastökni ng och dränering v id grundvatt en
trycksminskning under ett ler lager. Infil trat ion i mark
ytan förhind r ad. 

F,i_g. 2. 26a. N.i.6wnptioM ma.de. 60JL .loa.d ,foc.Jte.Me. a.nd dltcuna.ge. c.ond,i_,Uon-6 
whe.n :the. gtwu.nd.wa,t.eJt p.1te.6.6Wte. ,i_,6 .lowe1te.d. No ,i_n6,i,,ltti,a.tion 
th.!tou.gh the. g.1tou.nd .6Wt6a.c.e.. (Ha.Mbo , 7973). 

portrydcs -
1 minskning = 

~ =laltik n-ing G.;J'rungl. 

---= -

kronisk 
strömning 
av porvatten 

Fig . 2 . 26b Ant agande om lastökning och dränering vid sjunkande 
fri grundvattenyta. Oförändrad inf iltrat ion av vatten 
till undre akviferen . Ef t er Hansbo (1973) . 

F,i_g. 2. 26b AMwnptioM ma.de. 60.1t R.oa.d ,i_nc.Jte.Me. a.nd dltcuna.ge. c.ond,i_,UoM 
whe.n :the. .6Wt6a.c.e. gJtOnd.wa,t.eJt .le.ve..l ,i_,6 .loweJte.d (Ha.Mbo, 7973). 

http:dltcuna.ge
http:i_nc.Jte.Me
http:g.1tou.nd
http:th.!tou.gh
http:dltcuna.ge
http:foc.Jte.Me
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ett rätlinjigt hydrodynamiskt slutstadium med uppåtriktad 

porvattenströrnning enligt Fig. 2.26b. Beräkningsmässigt 

har fallet behandlats med antagande av ensidigt, upptill 

dränerat lerlager och triangulärt porövertryck. 

En uppföljning av effekterna av grundvattensänkningar i 

några skilda miljöer har utförts av Torstensson (1975). 

Torstensson har undersökt effekterna av två fall av grund

vattensänkningar - landhöjnings- och ingreppsbetingade 

sänkningar. Som exempel på en effekt av en långtidsverkande 

landhöjning redovisas en profil från Granlo, Sundsvall, 

enligt Fig. 2.27. Grundvattenytan i den undre akviferen är 

belägen 2 m under lerlagrets underkant. Dräneringen av 

lerlagret anges ha skett i ca 1000 år. 

Av figuren framgår att portrycksprofilen regleras av grund

vattennivåerna i magasinen över och under leran. I profilen 

råder ett visst hydrodynamiskt jämviktstillstånd med nedåt

riktad porvattenströmning. 

Torstensson har vidare utfört mätningar i lokaler där trycket 

i undre akviferen har avsänkts genom dränage till bergtunnlar. 

I Fig. 2.28 visas mätresultatet från en lokal i vardera Gö

teborg och Stockholm. Portrycksmätningarna är utförda i Gö

teborg efter 10 år och i Stockholm ca 15 år efter inträffad 

avsänkning i akviferen. 

Av mätresultaten ur Fig. 2.27 och 2.28 drar Torstensson 

slutsatsen att ett jämviktstillstånd har uppnåtts som inne

bär en hydrostatisk portrycksprofil inom den övre tredje

delen av lerlagret. Under tredjedelsnivån har portryckpro

filen i leran i regel varit rätlinjig med ett hydrodynamiskt 

jämviktstillstånd med ständigt nedåtriktad strömning av 

porvatten. 

Studier av portrycksförhållanden i slänter har bl a utförts 

av Lafleur & Lefebvre (1980). Författarna har i detta arbete 
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Fig. 2.27 Resultat av portrycksrnätningar i Granlo , Sundsvall. 
Torstensson (1975). 
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Fig . 2. 28 Resultat från portrycksrnätningar i lera i Göteborg 
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utfört både modellberäkning och uppmätningar i fält av por

trycksprofiler. Undersökningarna har utförts is k Champ

lain lera med en jordprofil som mycket väl överensstämmer 

med förhållandena i en västsvensk dalgång. Jorden under 

leran består av friktionsjord medan det översta jordlagret 

(övre akviferen) antingen utgörs av sand eller uppsprucken 

lera med permeabilitet > 10-7 m/s. Vid beräkningarna har 

utnyttjats ett FEM-program (FREESURF) som utvecklats för två

dimensionell strömning i en "unconfined flow region". Redo

visade analyser avser i första hand att beskriva de poten

tialförändringar som erhålls nära slänten. Både beräkningar 

och utförda fältmätningar visar i något fall "opåverkade" 

portrycksprofiler utanför släntens influensområde. 

I Fig. 2.29 redovisas förutsättningar och beräkningsresultat 

(i form av strömnät) för en lokal i Hull. Kanada. I den 

undre akviferen (moränlager D) förekommer en grundvatten

sänkning genom dränage till en flod ca km från lokalen. 

Resultaten från fältmätningar i profil I och II framgår av 

Fig. 2. 30. 

Ur resultaten kan utläsas att portrycksprofilen ned till ca 

30 m djup är hydrostatiskt fördelad varefter portrycken an

passas till det avsänkta trycket i botten. I lerlager (C) 

råder ett rätlinjigt hydrodynamiskt tillstånd. Beräknad 

portrycksprofil utgående från rådande randvillkor visar på 

lägre värden än de uppmätta i lager (B). Förhållandet med en 

hydrostatisk profil i detta lager till så stort djup som 

30 m är intressant och tyder också på att en högre permeabi

litet än den ansatta råder in situ. 

I en annan lokal belägen i en dalgång 70 km NO om Montreal 

var förhållandena enligt Fig. 2.31. Mätstationen var placerad 

vid krönet av slänten varför en successiv portryckssänkning 

råder mot djupet. Avvikelsen från den hydrostatiska tryck

linjen i den övre delen av profilen kan då vara förorsakad av 

närheten till slänten. God överensstämmelse mellan beräknad 

och verklig portrycksprofil råder. 
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Fig. 2.29 Beräknat strömnät vid Hall, Kanada. Efter LaFleur 
och Lefebvre (1980). 

Fig. Z. 29 Flow net; Hull, Canada. A6teJt La6leWL and Le6ebv~e, 1980. 
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Fig. 2.30 Uppmätta portrycksprofiler i Hall , Kanada. Efter 
LaFleur och Lefebvre (1980). 
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Fig. 2 . 31 Uppmätt portrycksfil i Sankt Arnbroise, Kanada. Efter 
Lafleur och Lefebvre (1980). 
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Medhav et al (1977) har teoretiskt studerat ett fall där en 

profi l enl igt Fig. 2.32 utsätts för en grundvattensänknin g 

liH. I beräkningarna har antagits ett icke-Darcianskt ström

ningsförhållande enligt v = k · in med n = 2. 

Resultaten av beräkningarna redovisas i Fig. 2.33. I denna 

figur betecknar u = portrycket, U = konsolideringsgrad, 
C •t 

T = ~ (dimensionslös tidsfaktor), se även under punkt 2.5. 
D 

Medhav et al anser att resultaten klart indikerar att så 

länge strömningsekvationen gäller är både portrycksfördel

ningen u (z,T) och konsolideringsgraden U (T) oberoende av 

lerlagrets mäktighet D och storleken på grundvattensänk

ningen liH. 

Vid avvikelse från Darcy's lag är konsolideringsgraden U (T) 

och portrycksfördelningen u (z,T) båda funktioner av för

hållandet liH/D. 

Som framgår av Fig. 2.33 resulterar en beräkning med icke

Darcisk strömning (om n > 1) i en större sättning vid lägre 

tidsfaktorer och i en mindre sättning vid längre tidsper -

spektiv. Hansbo (1960) har tidigare redovisat samma resultat. 

Långtidsobservationer av portrycksprofiler har inte utförts 

tidigare i någon större omfattning. De av författaren ut

förda mätserierna av portrycksprofiler synes vara de mest 

omfattande. Resultaten finns delvis redovisade i de publika

tioner som omnämnts under punkt 1. Mätningar har utförts i 

flera stationer under i regel 5-7 år. Som längst finns en mät

serie på 11 år . 

Internationellt har endast en referens stått att finna. 

Arbetet är utfört av Kenney (1977) och redovi s ar mätningar i 

en slänt där registreringar av portryck utförs på flera ni

våer varannan vecka under 8 års tid, se Fig. 2.34. Avsikten 
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Curve I: Uvs. T for Darcy flow (v = Ki). This curve is independent of the H!D ratio. 
Curve 2: Uvs. (AH/D)T for non·Darcy flow (v = Mi2 ). 
Curve 3: u(Z,T)/u(Z,O) vs. (AH/D)T for non-Darcy flow (u = Mi2). 

Fig . 2.33 Marksättningar och portrycksvariationer med tiden . 
Enligt Medhav (1977). 
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med långtidsobservationerna var i första hand att söka 

finna ett samband mellan nederbörd och portrycksvaria

tioner och därmed erhålla underlag för utveckling av prog

nosmodeller för portrycksfluktuationer. Kenney kunde emel

lertid ej finna något sådant samband. 

Slutsatserna från undersökningen blir enligt Kenney att: 

o Under ett djup av ca 4,5 m är portrycksfluktuationen 

mycket liten (se Fig. 2.35) och alltså oberoende av 

årstid. 

o I zonen mellan markytan och 4,5 m nivån kan föränd

ringar i portrycket bli stora och bero på korttids

händelser, såsom nederbörd. En metod att prognostisera 

portryck i denna zon är att beräkna den maximala tryck

nivån och sedan interpolera rätlinjigt mellan denna 

nivå och den stabila zonen på ca 4,5 m djup. 

o I fall med osprucken lera med lågt ev-tal kan det för

väntas att nederbörd inte påverkar portrycket under 

kort tid. 
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3 GRUNDVATTENGEOTEKNISKA MODELLER 

3. 1 Inledning 

Under punkt 2.2 gavs en sammanfattning av den geologiska 

utveckl ingen un der vartär tid såsom den framstäl lts i 

de givna litteraturreferenserna. Många faktorer har på

verkat avsättningen och utbildningen av våra leror. På 

basis av den tidigare gjorda beskrivningen och egna er

farenheter har författaren här nedan sammanställt en 

"geologisk-geohydrologisk modell" för användning vid 

grundvattengeotekniska tillämningar. Uppställda modeller 

används vid de teoretiska beräkningarna i kaptiel 4 samt 

vid utvärderingen av praktikfall i kaptiel 6 och 7 med 

kommentarer i kapitel 8. 

3.2 Geologiska strukturer 

De västsvenska dalgångarnas marina påverkan har givit 

dem ett typiskt utseende. I regel dominerar den glaciala 

marina leran. Den mer detaljerade uppbyggnaden av ler

sedimenten har styrts av hydrografiska förhållanden och 

de lokala sedimentationsmiljöerna. Som betydelsefulla 

strukturel l a drag - med avseende på grundvattengeotek

niska betingelser - kan först framhållas riklig före

komst av sand-siltskikt i lerlagrets undre del. Sådana 

skikt har ur geoteknisk synvinkel sin största betydelse 

då det gäller horisontell parvattenströmning. Givetvis 

måste dock sådana skikt också beaktas för den vertikala 

strömningen då det gäller genomsnittliga permeabiliteten 

och kompressionsmodulen för ett sådant lerlager. I de 

ofta öppna dalgångarna i Göteborgstrakten har den hydro

grafiska situationen ofta varit sådan att leran e j blivit 

varvig. Strukturen hos de mäktiga lerlagren är därför 

regel homogen. En ofta förekommande diskordans i ler

lagret är gränsen mellan marin och postglacial lera. 

I den allra ytligaste delen av lerlagret finns den övre, 

mycket fasta torrskorpeleran . 

i 
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Har en lokal däremot haft ett strandnära läge eller 

förekommit inom en vik, ett sund eller en bassäng har 

de ytliga l agren en mer komplex uppbyggnad. Här finns 

då ofta lager av såväl grövre material som lager med 

organiskt innehåll. överst kan också förekomma homo

gena, utsvallade lager av friktions jord, vi l ka har 

stor betydelse för de geohydrologiska betingelserna. 

Efter avsättningen av finsedimenten har dessa kontinuer

ligt under landhöjningsförloppet utsatts för fysikaliska 

och kemiska omvandlingsprocesser - se punkt 2.2. Dessa 

processer har bl a lett fram till speciella strukturer 

vilka också har betydelse för de grundvattengeotekniska 

förhållandena. Viktiga förändringar att peka på i detta 

sammanhang är bl a zonen närmast under det övre torr

skorpelagret vilken i regel når till minst 5-6 m djup. 

Denna zon, där leran är genomsatt av små sprickor är 

vanligen inte beaktad i geoteknisk litteratur även om 

det förekommer att vissa författare behandlar detta feno

men - se punkt 2.2. Utöver dessa mer generellt förekom

mande strukturella företeelser uppträder givetvis mycket 

lokalt betingade. 

3.3 Akviferanalys för västsvenska förhållanden 

Den primära faktorn för naturlig påverkan av en por

trycksprofil är den geohydrologiska cykeln (jfr punkt 

2.2). Påfyllning av akvifererna sker genom nederbörd 

och infiltration medan avtappning uppstår genom utström

ning i vattendrag och uppsugning till exempelvis vege

tation (evapotranspiration). Ett konventionellt geohydro

logiskt synsätt är att e n jordprofil indelas i tre zo-

ner omfattande torrskarpe-, ler- och friktionsjordlager. 

Ur geoteknisk synpunkt kan det dock vara motiverat med 

ytterligare en zon genom en uppdelning av lerlagret i två 

delar som visas i Fig. 3.1 (Jfr nomenklatur och punkt 2.2). 
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övre akvifer 

Torrskorpelera I (öppet) 

1---
I Akvitard 1Lera (genomsatt 

av mindre sprickor) (hydrostatisk) 

--l----
1 

I 
Lera (homogen Akvitard lJIeller skiktad) 

I 
I 

-+---
Friktionsjord Undre akvifer 

I (slutet)' 
Fig. 3.1 Principiel l indelning av grundvattengeotekniska 

zoner. 

Fig. 3. 1 



överst kan urskiljas zonen med torrskorpelera som med 

sin kraftigt uppspruckna struktur utgör den övre akvi

feren. Denna kännetecknas ur grundvattengeoteknisk syn

punkt av hög permeabilitet vilket medför att tryckför

ändringar sker mer eller mindre momentant. Viss för

ändring förekommer i permeabiliteten genom sprickornas 

svällning respektive krympning på grund av vattenkvots

förändringar. Trots denna påverkan synes tryckförändring

arna likväl kunna betraktas som momentana. Maximala tryck

nivån i denna zon sammanfaller vanligen med markytan. 

Akvitard I är den del av lagerföljden, som av flera an

ledningar har genomsatts av vertikala sprickor. Por

trycksfördelningen genom zonen blir härigenom i stort 

sett hydrostatisk (se exempelvis Berntson, 1980). Tryck

förändringarna synes ske förhållandevis snabbt och kan 

ur grundvattengeoteknisk synvinkel betraktas som momen

tana. Zonen motsvarar i princip den del av Lerprofilen 

som i geologisk litteratur har betecknats som den 'undre 

torrskorpezonen"- jfr punkt 2.2. Leran är här genomsatt 

av små sprickor. Vid provtagningar och utförande av 

konventionella ödometerförsök kan detta förhållande ej 

spåras i uppmätt permeabilitet och kompressionsmodul 

medan däremot förkonsolideringstrycken undergår en re

lativ förhöjning i den övre delen av ikvitard I. Några 

säkra förklaringar till detta förhållande har hittills 

inte presenterats men det kan bedömningsvis vara ett re

sultat av det tidigare omtalade syneresisförloppet. 

Akvi tard II är den del där mer homogena och stabila 

förhållanden råder. Strömning av parvatten och därav 

uppstående portrycksförändringar antas här ske enligt 

uppställda vi llkor i konsolideringsekvationen. Mellan 

rådande partryck i underkanten av akvitard I och grund

vattnet i undre akviferen råder i akvitard II i regel 

en rätlinjig och hydrodynamisk gradien, set ex Fig. 3.3. 
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Detta gäller under förutsättning att några drastiska 

förändringar ej har inträffat i ränderna. 

Den fjärde och djupast belägna zonen är den undre, 

slutna grundvattenakviferen. På samma sätt som för den 

övre akviferen kännetecknas denna av hög permeabilitet 

och momentana tryckförändringar. Fluktuationerna i grund

vattnet varierar starkt från lokal till lokal men kan 

vanligen anses ligga mellan 10 och 20 kPa (1-2 mvp). 

Maximala trycknivån regleras av flera faktorer såsom 

infiltrationsvägar, magasinets högsta bräddningsnivå 

vid dalsidorna, kontakter med bergssprickor etc. För 

närvarande pågår i Sverige några forskningsprojekt som 

syftar till metoder för prognos av grundvattentrycken i 

dessa akviferer (exv. Svensson & Sällfors, 1981 och 

1982; Rosen, 1979). 

3.4 Generering av portrycksförändringar 

3. 4. 1 Allmänt 

För att en strömning och en portryckförändring skall 

erhållas krävs att e n hydraulisk gradient föreligger. 

En gradient uppstår i porvatt entryck genom förändringar 

av vanligen två faktorer a och b, samt i vissa fall av 

c - e enligt följande: 

a ) grundvattentryckförändringar i lerprofilens ränder; 

b) totalspänningsförändringar under kort tid förorsakade 

av yttre belastning 

c) portryckshöjning genom slagning av pålar 

d ) portryckshöjning till följd av deformationer vid 

instabilitet 

e) portryckshöjning till följd av energilagring 
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i 

3.4.2 Grundvattentryckförändringar i lerprofilens 

ränder 

Grundvattentryckets variationer i övre och undre akvi feren 

förorsakas i regel av några karakteristiska faktorer som 

o Inverkan av naturliga, årstidsbundna klimatologiska 

variationer - nederbörd, snösmältning, torka, vege

tation, etc (korttidsvariationer) 

o Rubbning av grundvattenbalansen till följd av land

höjningen - allmän grundvattensänkning, förändrade 

strömningsvägar etc (långtidsförändringar) 

o Rubbning av grundvattenbalansen genom ingrepp - för

hindrad infiltration, dränering till ledningar och 

tunnlar, artificiell infiltration (långtids och/eller 

korttidsförändringar). 

G11.U.ndva.;tten;tJr.yck6ö!Lä.ndJungM .till 6öljd av kLi.ma.-tolog,u.,ka va.JUa.

:ti..oneJt. 

På grund av klimatologiska förändringar som nederbörd, 

infiltration, avdunstning, ytvattenavbördning och ve

getationens vattenuppsugning ur marken förekommer i 

naturen en ständig förändring av grundvattentrycket i 

randakvifererna till en portrycksprofil. Detta medför 

princip att hydrauliska gradienter alltid genereras 

mellan akvifererna och akvitarden. Tryckskillnaderna 

leder till en utströmning alt inströmning av vatten från 

och till akvitarden. Portrycket i en akvitard kommer där

för ständigt att fluktuera. Ett exempel på sådana fluktua

tioner redovisas i Fig. 3.2. där registrering av grund

vatten- och portryckvariationer har utförts en gång per 

månad. Se även kapitel 6. 

RubbYUYtg av gll.U.ndva.;ttenbala.w.,en Ull 6öljd av landhöjY1.AY1.g<m 

En mycket värdefull information om långtidsförändringar 
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x_o_•___....;;cZ_0__---'4..;..0__---'6;..;..0___8_0~PORTRYCK kPa 

Lt 

-: :- :-: -: - -: -: -:- :-:- -:-: -:-:- .-:-:-:-: -: -: -: F
8 . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 

M • 
.,..,..,...,_, FlUKTUATIONSOMRADE 
~ FOR PORTRYCKSPROFILEN 

Fig . 3.2 Exempel på grundvattentryckförändringar till följd 
av klimatologiska variati oner . 

F,i_g. 3. 2 Example 06 changu in g1toundJ..oa,teJt p1tM-6u.1te ca.Med by 
c..Uma.;tfo vaJt-i.a.,t,i_on,1,. 
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i en portrycksprofil kan erhållas från mätningar inom 

områden där landhöjningen medfört mer eller mindre om

fattande sänkningar i grundvattentrycket i undre akvi

feren. 

En lokal där sådan förändring med fördel kan iakttas är 

Jonsered norr om Göteborg. Mätningar har här utförts i 

Säveåns dalgång där Säveån genom landhöjningen eroderat 

sig genom dalbottnens lersediment ned till den underlag

rande friktionsjorden. Nivån för nuvarande vattenyta mot

svarar en strandlinje som uppstått för ca 2 500 år sedan, 

varför vattennivån i Säveån och anslutande akvifer måste 

ha förekommit i mer än 1000 år. Resultatet av denna lång

tidsavsänkning framgår av en profil från området - Fig. 3.3 

Se även under punkt 7.1. 

Rubbrung av gJw.ndva:tte.nbalaru,e.n genom ing~epp 

I samband med urbaniseringen av ett jungfruligtsediment

område erhålls ofta grundvattensänkningar förorsakade av 

tex minskad infiltration genom hårdgöring av ytor, bort

ledande av dagvatten, inläckning i ledningar eller berg

tunnlar, etc. Ingreppen medför ofta drastiska förändringar 

i grundvattentrycket som orsakar förändring av portrycken 

under lång tid framöver. Effekten av ett sådant ingrepp 

belyses med resultaten från mätningar i en lokal där grund

vattentrycket avsänkts enligt Fig. 3.4. 

Avgörande för vilken slutlig portrycksfördelning som er

hålles är de lokala infiltrations- och dräneringsförhål

landena samt lerans geotekniska egenskaper. Om ingen för

ändring inträffar i balansen inom det övre magasinet er

hålles ett tillstånd med nedåtriktad strömning. Även i 

slutstadiet kvarstår ett hydrodynamiskt tillstånd med 

övertryck om mängden infiltrerat vatten är tillräcklig 

(se vidare under punkt 7.2). 
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+ .30 O so 100 

Si/S 

- P·PROFIL 79.08 21 

FLUKTUATIONSOMRÅDE FOR 
~ PORTRYCKSPROFILEN lu) UNDER 

PERIODEN AUG 1976 • MAJ 1982 

Fig. 3.3 Effekter av en grundvattensänkning som inträffat för 
mer än 1000 år sedan till följd av landhöjning -
Jonsered, Partille (jfr punkt 7.1). 

Fig. 3.3 Po~e p~cv.,6wie changu caw.,ed by an anuen.t (> 1000 
yeaAf> ago l de~e.cv.,e in the gMu.ndwa.t~ p~U6WLe M 
a ~e6u1..t 06 .tand heave. 

49.65 x <>o• 

FLUKTUATIONSOMRÅDE FÖR 

PT 
PORTRYC~_SPROFILEN (u) 
UNDER MATPERIODEN 

4.90 6f---t-+4--l--...,_-+--~=-+--
450 

UPPMATT GVT I F B 1 

PT 
7.90 

GV 
11 .00 12'-_ __j____ _ .__-'-_ __Jl__-'-_ __J_J 

Fig. 3.4 Effekter av en grundvattensänkning till följd av 
en utdränering till bergtunnel - Östra Sjukhuset . 
Göteborg (jfr punkt 7.2). 

fag. 3.4 E66ec.-t6 06 a low~g 06 gMu.nd wat~ p~cv.,6wie du.e 
to ~age tMou.gh a ~ock mnne.t - Ö6~ Sju.khw.,u, 
Götebo~g (6ee 6eetion 7.Z). 
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3.4.3 Totalspänningsförändringar under kort tid 

förorsakade av yttre belastningar 

Om en vatten mättad och normalkonsoliderad lera utsätts 

för en totalspänningsförändring ~cr (belastning eller av

lastning) uppstår ej omedelbart en motsvarande förändring 

effektivspänningar. Momentant inträffar istället en 

korrigering i portrycket. Flera metoder har presenterats 

för hur det genererade porövertrycket skall beräknas för 

odränerad belastning på lera. Den enklaste ansatsen ba

seras på att lera är ett isotropt och elastiskt material 

som ger 

vid enaxligt belastningsfall. 

Antagande om lerans isotropa elasticitet har stora svag

heter varför flera forskare har presenterat andra beräk

ningsmetoder. 

Mest känd är den av Skempton (1954) föreslagna portrycks

ekvationen 

där A och Bär halvempiriska koefficienter. 

Svårigheten är att bestämma relevanta värden på A och 

B. Som en förenkling har Skempton föreslagit följande 

samband 

där r motsvarar koefficienten B. 
u 
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Ett mer generellt samband för beräkning av ~u har givits 

av Henkel (1960) 

För detta samband har det också visat sig komplicerat att 

fastställa koefficienterna S och a varför resultatet även 

detta fall varierar inom vida gränser. 

Laboratorieförsök utförda av Leroueil et al (1978) vi

sade att sambandet ~u= ~aoct = (a 1 +a 2+a )/3 var tillämp
3

bart för en beräkning av portryckshöjningen. Fältförsök 

för att studera portrycksgenerering vid belastning (Leroueil 

et al, 1978) vid bankuppfyllnader på lera i Saint-Alban, 

Kanada, visade emellertid stora avvikelser mellan upp-

mätta och enligt denna metod beräknade portryckföränd

ringar, Fig. 3.5. Också Henkels beräkningsmetod gav 

stora avvikelser. 

Leroueil et al anser att en möjlig förklaring till av

vikelserna står att finna i kompressibiliteten hos por

vattnet. Chapeau (1975) har noterat att vid en uppåtrik

tad hydraulisk gradient är porvattnet utsatt för en uppåt

riktad strömning och därme d också för minskad kompression. 

Detta medför att gas, som genom högt tryck initiellt var i 

lösning i porvattnet, bildar små bubblor. Leroueil anser 

dock inte hypotesen tillfredsställande för att förklara 

de låga portrycken i Fig 3 . 5. 

Utgående från ett stort antal portrycksmätningar centralt 

under bankuppfyllnader anger Leroueil et al (1978) en ek

vation för beräkning av porövertrycket vid OCR mindre än 

2,5 enligt följande: 

för belastning mindre än pHcrit är 
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SECTION D 

Fi g. 3.5 Beräknade och uppmätta port ryck under centrumlin jen 
av e n bankuppfyl l nad på tot alt 28 kPa i Saint - Alban, 
Kanada . Efter Leroueil e t a l (1978). 

Fig . 3. 5 P1z.e.c:Uc.:ted and obJ.i eJl.ved poll.e pll.e-6-6Ull.e undeJl. ,the c.enbte 
une 06 a teJ.it 6,i,U 6011. an e.mbankment load 06 28 kPa 
,{,Yl S~-Alban, Canada . A6teJl. LeJl.oueil eL aL (19 78). 

U2 

.. 
0 
Q. 

.,., 

.. ~ 
Llu, 

Applied rotel verr i col srres, Lla-1 = ILly H 

Fi g. 3 . 6 Schematisk variati on av portryck genererat av belast
ning . Efter Leroueil (1978) . 

Fig . 3. 6 Sc.he.matic. vaJt.UL:t.:.<,on o6 ,the. pOll.e p11.e-6-6uJte wi..:th ,the 
applied .f.oad bMe.d o n the p11.o poMd pll.e.~n 
me.,thod. AMell. LeJl.oueil e.t . al. (1 978). 
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där B ~ 0,61 

Hcrit definieras i sambandet 

(oc-o~) 
P • Hcrit 

I(1-B1) 

~a,
I ~p H = vertikalspänningens influensfaktor 

Beräkningsansatsen framgår också av Fig. 3.6. 

3.4.4 Portryckhöjning vid pålning 

Vid nedslagning eller nedpressning av en påle i fin

sediment erhålles skjuvdeformationer till brott samt 

massundanträgning vid spetsen. Härvid genereras kraf

tiga parövertryck vid spetsen och längs pålen . Uppmät

ningar och beräkningar av storleken på dessa paröver

tryck från neddrivning av en påle har ingående utförts 

av bl a Konrad (1977) varvid resultat erhållits enligt 

Fig. 3.7. 

Mätning av portryckhöjning i samband med pålning i lera 

för en byggnad samt uppföljning av utjämningsförloppet 

har utförts av författaren på flera platser. Resultaten 

från en lokal redovisas i Fig. 3.8. Diagrammet visar hur 

partrycken på skilda nivåer erhåller en drastisk höjning 

då pålningen utföres ca 5 m från mätstationen 

3.4.5 Portryckshöjning till följd av energilagring 

Vid energilagring i lera sker en temperaturhöjning av 

lerpartiklar och parvatten. Den termiska utvidgning som 
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Fig. 3. 7 Portryck vid slagning av på le. Efte r Konrad (1977) . 

Hg. 3.7 Po.lr.e. p.lr.V..J.iuJl.e. me.Mr..Ute.d a,t :the. pile. J.iha6:t dwung p.il.e. 
dluv-<.Ylg . A6:te.Jr. KonJUld 1977 . 

http:A6:te.Jr
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Fig. 3.8 Portryckförändringar i en lerprofil vid pålslagning 
- Kållered, Mölndal . 

F.lg. 3. 8 Changu 06 pO.lte. pJte..6.6Wte. ,i,,n a cf.ay .6.tlia..twn dWt.lng p,Ue. 
dlu..v.lng - Kåll.vz.e.d, Mö.f.nda.f.. 
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Fig . 3 . 9 Portryckshöjning till följd av temperaturhöjning i 
lera. Enligt Adolfsson , K. (1983). 

F.lg. 3.9 TnCJtea.l.> e. ,i_n pOll.e. pll.e..6.6 Wte. due. to mCJtea..6 e. ,i_n tempvz.
atWte. ,i,,n cf.ay accoll.d,i,,ng to Adol6.6.6on (1983). 
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härvid uppstår medför också en portryckhöjning se Fig. 

3.9. Mätspetsen på 15 m djup är belägen 3 m under värme

lagrets teoretiska volym varför förhöjningen här är klart 

mindre och fasförskjuten. Vid en efterföljande avsval

ning i leran sjunker sedan portrycket. Forskningen inom 

området visar i övrigt också på mycket intressanta tempe

raturberoende egenskaper hos finjordar. 

3.4.6 Portryckshöjning till följd av deformationer 

vid instabilitet 

Om en viss zon i en jord skjuvdeformeras på grund av 

instabilitet kan i denna genereras ett porövertryck. 

Storlek och omfattning av porövertrycket styrs av den 

hastighet med vilken deformationen sker. Vid en full

ständig kollaps kan ett portryck uppstå som är lika 

stort som överlagringstrycket, vilket tex har uppmätts 

inom skredområdet i Tuve enligt Fig. 3.10. 

+ 17.89 O 100 200 300 400 

Fig. 3 .10 Portryckshöjning i en lerprofil vid defomration -
Tuveskredet 1977. Efter Berntson et al (1980). 

Fig. 3.10 InCJtea1.>e m po~e p~V..6u1te due ~o de6otuna.,t,i,on - Tuve 
la..nd6lide 1977. A6:;t~ BeJlJ'l.,U,on u.al. (7980) . 
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4. PORTRYCKSVARIATIONER TEORETISKA BERÄKNINGAR 

4. 1 Beräkning av portrycksförändringar i datormodell 

Det finns ett starkt behov av beräkningsmetoder för att 

lösa komplexa problem inom geotekniken. Ett sådant problem 

är exempelvis lösningen av Terzaghis konsolideringsekvation 

när portrycksfördelningen ej följer enkla matematiska sam

band se punkt 2.4, eller när randvillkoren förändras med 

tiden. Som tidigare nämnts (avsnitt 2.5) finns vissa möj

ligheter till beräkning av sådana problem tex genom ut

nyttjande av datorprogrammen GEOFEM-G och GEOFEM-S, men 

beräkningarna blir i detta sammanhang omfattande och kost

nadskrävande. 

Som en konsekvens av att mindre datorprogram hitintills 

saknas för behandling av portrycksförändringar i finkorniga 

jordar har ett sådant utvecklats parallellt med detta pro

jekt. Programmet är utarbetat vid Institutionen för geoteknik 

med grundläggning, Chalmers tekniska högskola (Berntson, 

Ivarson och Sällfors, 1983) och betecknas med POR-82. 

Programmet POR-82 baseras sammanfattningsvis på följande 

förutsättningar 

o Terzaghis konsolideringsekvation gäller,se punkt 2.5. 

Programmet kan modifieras så att hänsyn tas till av

vikelser från Darcys lag 

o Endimensionell parvattenströmning 

k M Lit 
0 Sambandet LiTv=K 

(Liz) 2 

o I randen mellan två skikt (i) och (i+l) uppfylls 

kontinuitetsvillkoret k. ( au./ a z.)= k. ( au.+ / a z.+ )
l l l i+1 l 1 l 1 
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k • Mdär C = 
V g. pW 

k lerans permeabilitet (m/s) 

M = kompressionsmodul M - ML (kPa)
0 

6t tidssteg i beräkningarna (s) 

tz = skikttjocklek (ml 

=parvattnetsdensitet (t/m3) 

= tidsfaktorn 6Tv som ges ett konstant värde 

~ 0,4 

Genom programmets uppbyggnad finns möjligheter till beräkning 

också av förhållandevis komplexa problemställningar. Några 

av de viktigaste variationerna i randvillkor och parametrar 

som kan beaktas i beräkningarna är följande: 

o Grundvattentrycket i ränderna till en p-profil kan 

variera helt godtyckligt . Tryckvariationer med tiden 

kan beskrivas med en funktion eller polygon. Alterna

tivt kan för beräkningstiden också som randvillkor an 

sättas en konstant eller varierande gradient. 

o Parametrarna otot (o '), u , o~, M och ML kan god
0 0 

tyckligt beskrivas genom hela profilen som en funk 

tion eller plygon. 

o Permeabiliteten k kan anges med konstant värde för hela 

profilen eller som ett polygon med skiktvisa förändringar. 

o Resultaten erhålles i datautskrift med partryck angivna 

absoluttryck på önskad nivå eller som portrycksprofil 

med plottade portrycksisokroner med önskat tidsintervall. 

Ett tillämpningsexempel visas i Fig . 4. 1. Förutsättningarna 

är att grundvattentrycken i ränderna har avsänkts; i övre 

akviferen successivt, i undre momentant. 

Figuren visar hur påverkan av portrycksprofilen har fram

skridit under en tid av 10 år. 
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Fig. 4.1 

F,i_g. 4. 1 

Fig. 4.2 

Fig. 4.2 
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Portrycksprofilens påverkan till följd av avsänkning 
av grundvattentryck i ränderna. 

Change/2 in pol!.e. pl!.e/2,/,u/l.e. pM6ile due. :to lowel!.-<-ng 
06 -the gl!.ounduxu:e.l!. pl!.e/2,/,U/!.e. a;t -the boundal!.ie/2. 
The e.xample. inc.i.u.du, a laye.1!. in .the cen..t,:i.e o6 :the 
pM6ile wLth a low c.ompl!.e/2,/,ion modui..w.,. 

i• +4U Portryck, kPaot 
4v er 100 

1', q~s 
Mo = 10 MPa. 
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;:l k = 10-9 m/s.,...., 
0 41_ 

Mo= 1 MPa 
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10 +---------~- --- --- -

Effekter av en momentan höjning av gvt i ränderna. 
Teoretiskt fall med ett skikt i mitten av profilen 
med låg kompressionsmodul. 

Change/2 in pol!.e pl!.e/2f.>U/!.e p1!.o6ile due .to momen:tanuf., 
incte.Me in gl!.ound«xt:te.l!. pM,MUl!.e a;t .the boundal!.-<-e.,/,. 
The. e.xample include/2 a laye.1!. in .the cen.tl!.e 06 .the 
pl!.o6ile wdh a low c.ompl!.e/2f.>ion moduluf.,. 

http:incte.Me
http:inc.i.u.du
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I iett annat teoretiskt exempel enligt Fig. 4.2 sker 

ränderna en successiv höjning under 2 månader. För att 

något visa programmets möjlighet har antagits att i mit

ten av jordprofilen förekommer ett mycket löst lager med 

låg kompressionsmodul. Detta lager har en uppbromsande 

effekt på portryckshöjningen. 

4.2 Korttidsvariationer i portrycksprofilen 

4.2.1 Allmänt 

Under punkt 3.4 har principiellt beskrivits hur portrycks

förändringar uppstår. Korttidsvariationer av praktisk be

tydelse innefattar tex naturliga, årstidsbundna variatio

ner i grundvattentryck i övre resp undre akvifererna. Det 

tidsintervall som i detta fall oftast gäller för en tryck

förändring i viss riktning är som regel 2-3 månader. För

ändringen i akviferen leder till att en tryckskillnad 

(gradient) uppstår i förhållande till akvitarden, varför 

en "tryckvåg" kan sägas vandra genom portrycksprofilen. 

Detta innebär reellt också en inströmning (alt utströmning) 

av porvatten till (ur)akvitarden . När grundvattentrycket 

stiger (sjunker ) i randen erhålls alltså med tiden en por

tryckshöjning (portrycksminskning ) dvs e n minskning (ök

ning) av effektivspänningarna (o~ ). Hastigheten med vilken 

denna spänningsförändringförlöper regleras i första hand 

av materialets avlastningsmodul M (kompressionsmodul M 
0 0 

och permeabilitet k . Permeabiliteten k är liksom M
0 0 0 

beroende av spänningsnivån (portal) men båda dessa para

metrar är relativt konstanta för spänningsändringar under 

förkonsolideringstrycket. Variationen hos M och k beror
0 0 

på den geologiska strukturen (se pkt 3.2). Förekomsten av 

högpermeabla skikt har givetvis stor betydelse i detta sam

manhang. 

Vid naturliga, årstidsbundna fluktuationer ligger i regel 

o ' under förkonsolideringstrycket o' . Modulen M som mot-c 0 
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svarar dessa spänningsnivåer är hög, (se pkt 2.4). För

ändringarna genom p - profilen sker därför snabbt. Om en 

portryckssänkning går så långt att o' når upp till o' 
C 

kommer enligt ovan förändringen i p - profilen att ta lång 

t id (konsolideringsfas) vilket behandlas nedan under pkt 

4.3. 

4.2.2 Typfall av korttidsvariationer i portryck 

Beskrivningen av korttidsvariationer i portrycksprofilen 

baseras i det följande på tre typfall: 

b) Mtv.,,v.,/u me.d hyc/Jr.odynarnw/u "lliLtU.nj.i.g:t" -1,btömrung-1,~.:tL.nd, 

-1,e. F.i.g. 4.4. 

c.) .i.n91te.pp-1,be.:t.i.nga:t me.d pågåe.nde. /wn-60-li..de.Jt.i.ng ltMp av-6.lU-ta.d kon-60-

We.Jt.i.ng me.d u..ppmä:t:t -1,:ta:t.i.onä.Jt:t ~:tänd, -1,e. F.i.g. 4. 5. 

Som ovan nämnts sker kontinuerligt större eller mindre 

tryckförändringar i en portrycksprofil. Nedan studerade 

typfall antas vid de teoretiska anal yserna ha en utgångs

profil (u ) som inträtt efter en förhållandevis lång period
0 

med stabila värden. 

I den följande teoretiska studien antas initiellt att grund

vattentrycket ökar både i övre resp undre akviferen under 

tiden t 0 ~ t 1 . Detta förhållande kan representera ett na

t urligt tillstånd, där en längre tids "torkperiod" ersätts 

av n ederbörd och infi l tration ti l l akvifererna. Vid beräk

ning har a n satser av parametrar gjorts enl igt vad som fram

går från resp figur . I ett andra skede antas grundvatten

trycket längs ränderna under tidsperioden t ~ t återgå
1 2 

till de trycknivåer som rådde vid tiden t 
0 

. 

http:We.Jt.i.ng
http:1,bt�mrung-1,~.:tL.nd
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Hydrostatisk portrycksprofil 

Beräkningsresultat för två profiler med 10 resp 20 m 

homogen, vattenmättad lera redovisas i Fig. 4.6 och 

4.7. 

För en lera med 10 m mäktighet ger en höjning av grund

vattentrycket med 15 kPa under en 3 månaders period 

(t ~ t ) en påtaglig effekt genom hela profilen. I
0 1 

mitten är höjningen~ 16 % av den totala förändringen 

vid randen. För en lera med 20 m mäktighet hinner under 

samma tid däremot inte grundvattentryckförändringen att 

slå igenom hela profilen. Ökningen i portryck 6 m från 

övre respektive undre akviferen är härvid mindre 

än 1 kPa (< 10 cm v.p.). Dessa teoretiska, synbar-

ligen rimliga antaganden överensstämmer inte helt med 

naturliga förhållanden vilket kommenteras under pkt 8. 

Gällande in situ-parametrar är uppenbarligen av en annan 

storleksordning än de antagna. Detta trots att labora

torievärden som använts som underlag för beräkningarna 

korrigerats med hänsyn till erfarenheter från praktiken -

se pkt 2.4. 

Den påfölj a nde sänkningen av grundvattentrycket i övre 

och undre akvifererna sker under 3 månader (t ~ t 2 )1 
ned till de tryckförhållanden som gällde vid tiden t 0 

- se Fig . 4.8 och 4 . 9. På samma sätt som vid höjningen 

hinner inte de sänkta trycken i akvifererna få effekt 

genom hela profilen trots den relativt långa tidsperio

den . Vid tidpunkten t har portrycken mitt i profilen2 
i stället ökat j ämfört med tillståndet vid t 1 . Detta 

förklaras av att vid t och tiden närmast därefter1 
kvarstår en tryckhöjande gradient i de mellersta par

tierna, medan trycken i ränderna är på väg att sjunka. 

Som tidigare beskrivits, v i sar resultatet att sk "por

trycksvågor" rör sig i akvitarden . I detta typfall är 
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Fig . 4 . 6 Förändring av p - profilen vid en ökning av gvt på 
15 kPa i övre respektive undre akviferen . Ler

4.7 mäktighet 10 respektive 20 m. 

Ei.g. 4.6 Cha.ngv., -<.n t.he. po1r.e. plr.V->-6uJLe. p!r.06,Ue. c.cuv.,e.d by a.n 
4.7 -<.nc.Jr.e.Me. -<.n t.he. gJr.Ou.nciwu:e.Jr. Y-J/r.V-i-6u/Le. ( 15 k.Pa.) -<.n t.he. 

uppe.It a.nd t.he. lowe.Jr. a.qu,,i_6eJLo. Th-<.c.knv.i-6 06 cJ!.a.y J.,;t/r.a.,ta 
10 m a.nd 20 m. 
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de.CJte.Me. in ;the. g1toundwa.:te.Ji plte..6.6!.Ute. ( J5 k.Pa.) ,i_n 
:the. llr.JJ'Je.lL and :the. lowe.Ji a.qu).6e.ft.6. Tluc.k.n.e..6.6 06 c.la.y 
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vågorna väl accentuerade (stor amplitud) beroende på 

att ansatserna kan vara något höga för det generella 

fallet . Pri ncipi e l lt sett är exemplet dock relevant. 

Artesisk portrycksprofi l 

Beräkningsresultatet för två profiler med 10 resp 20 m 

homogen , vattenmättad och normalkonsoliderad lera re 

dovisas i Fig. 4.10 och 4.11. Utgångsprofi len (u0 ) har 

vid t i den t en uppåtriktad gradient som ökar mot djupet0 
på grund av artesiskt grundvattentryck i den undr e akvi

feren. Vid en höjning av trycket med 15 kPa i såväl 

övre som undre akviferen från t ~ t (3 månader ) framgår0 1 
av diagrammen, att grundvattentryckförändringarna i det 

10 m tjocka lerlagret påverkar portrycket genom hela pro

filen på samma sätt som vid hydrostatisk tryckfördel 

ning. Portrycksökningen i mitten av lerlagret blir i detta 

fall 1 2% ( 4% mindre än i fallet hydrostatisk portrycks 

profil), vilket är en effekt av den uppåtriktade gradien

ten. För 20 m profilen blir förhållandena likartade. På 

6 m djup är ökningen 1% jämfört med 5% i fallet hydro

statisk portryckfördelning. 

Vid den påföljande trycksänkningen (t ~ t 2 ) i akvifererna1 
till förhållandena vid t erhålles samma tendens i resul 0 
taten som i fallet hydrostatiskt tryck. Alltså sker cent

ralt i lerlagret en höjning av portrycken trots att grund

vattentrycket sjunker - se Fig . 4.12 och 4. 13. 

Ingreppsbetingad portrycksprofil 

En ansats för studier av korttidsvariationer i en in

greppsbetin gad profil har utförts på en principiell 

profi l enligt Fig. 4.14. Vid u pågår portr ycksutjämnning0 
då inget rätlinjigt hydrodynamiskt tillstånd existerar. 

Denna profil antas ha utsatts för en drastisk grundvatten

sänkning , varvid portrycksprofilen efter en tid har er

hållit en utformning enligt u 0 . 
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Fig. 4 . 10 Förändring av artesisk p-profil vid en höjning av 
4.11 gvt med 15 kPa i övre respektive undre akviferen. 

Fig. 4 . 10 Change/2 in po!Le. plLU>.6WLe. p1Lo6.Ue. unde.Ji. a.Jt:le..ö~n 
c.ond,U:,lon. The. c.hang e..6 Me. c.aCL6 e.d by an inc.lLea/2 e. 

4. 11 in :the. gJi.ou.ncfuxt:te.Ji. p1Le..6.6WLe. ( 15 k.Pa) in :the. uppe.IL 
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Fig. 4.12 Förändring av artesisk p-profil vid en sänkning av 
4 .13 gvt på 15 kPa i övre respektive undre akviferen. 

F-lg . 4. 12 Changu -ln polte. plt<¼-6WLe. p1to6,U.e. unde.Jt aAtu-i.an c.on
d.,i,,uon. The. c.hangu Me. c.au-6 e.d by a de.c.1te.aM. -ln the. 

4. 13 g1toll.Ylci«xLte.1t plt<¼-6U/te. (15 lzPa) -ln the. uppe.It and the. 
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Fig . 4 .14 Förändringar i en ingreppsbetingad p- profil vid en 
höjning av gvt med 15 kPa i övre respektive undre 
akviferen. 

Fig . 4 .1 4 Change/2 in poll.e pll.U~Wte pno6<le caw.,ed by an in
c.JteM e in the g11.oundwa,te11. pMMWte ( 15 kPa) in the 
uppe.Il. and the .fowe11. aqui6eM . 011.igina.f pone, pll.U~Wte 
a66ec.:ted by pneviow., .fowell.ing 06 the g11.oundwa,te11. 
pnu~Wte. 
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Vid en höjning av grundvattentrycket i övre och undre 

akviferen (t0 ~ t på 3 månader) sker, som framgår av1 
Fig. 4.14, en höjning i övre delen av lerlagret ned till 

5 a 6 m djup. Tryckhöjningen i undre grundvattenakvife

ren påverkar profilen - 2,5 m upp från botten. Mellan 

dessa nivåer sker däremot en sänkning av portrycken på 

grund av att gradienten här har motsatt riktning. Resul

taten visar alltså att ingen naturlig, årstidsbunden 

fluktuation kan ske i en sådan profil inom intervallet 

5 till 7,5 m djup. 

I flera av de profiler som redovisas i denna rapport (se 

pkt 6 och 7) förekommer profiler med en portrycksfördel

ning liknande den i Fig. 4.14. Av mätningar i sådana 

profiler framgår dock att regelbundna portrycksfluktua

tioner sker genom hela. p11.06ile.n (kommentarer under pkt 8) . 

4. 3 Långtidsförändringar i portrycksprofiler 

4.3.1 Allmänt 

När en bestående förändring i en portrycksprofil in

träffar är detta resultatet av en långvarig tryckför

ändring i övre eller undre akviferen. Vanligtvis rör 

det sig om en sänkning av grundvattentrycket förorsakat 

av ett ingrepp i den naturliga balansen. Effekten av 

detta blir en förändring i tiden till ett nytt jämvikts

läge alltefter de geologiska, geohydrologiska eller geo

tekniska egenskaper som råder på platsen. Det tidsinter

vall under vilken portrycksprofilen förändras styrs av 

den hastighet eller storlek med vilken tryckändringar 

sker i ränderna. 

Enligt tidigare beskrivningar regleras hastigheten hos 

portrycksprofilens förändring vid spänningar i nivå med 

o~ av parametrarna kL och ML (cvL). Storleksordningen på 

kompressionsmodulen ML är, som tidigare framhållits, 10 -

100 gånger lägre för M (o ' < o ') . Ett sjunkande portryck
0 C 
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som leder till o' > o ~, får långsam genomslagskraft, 

medan däremot en höjning medförande o ' < o ' får snabb 
C 

genomslagskraft, vilket visats under punkt 4.2. 

Vid de generella betraktelser som följer här nedan är 

de geologiska och geotekniska förutsättningarna föl

jande: 

o vattenättad, homogen lera med 15 m mäktighet 

o normalkonsoliderad lera 

o portrycket är vid t hydrostatiskt fördelat
0 

4.3.2 Typfall av långstidsförändringar i portrycks

profiler 

Beskrivningen av långtidsförändringar i portryckspro

filer baseras i det följande på fyra typfall: 

a) Jtu.bbrung av gtw.ndva.tie.n.bal.an-t.eJt :V.,U 6öljd av landhöjning 

(avJ.>änk.ning) 

b) tw.bbrung av g!W.ndva.tienbal.a.Me.n. gen.om ingMpp (avJ.>änk.ning) 

c.) belM.tning av ma.h.l~en öveJt 6ö1r.k.onJ.ioudvungJ.>:Utyc.k.e.t (höj

rung 6öljd av u;tjämning-avJ.>änk.ning l 

d) ök.rung av g!W.ndva.tien:Utyc.11. i övJr.e eUe1r. und!r.e ak.vi6e1ten gen.om 

.t ex dämrung, in6~on etc. (höjning) 

Rubbning av grundvattenbalansen till följd av landhöjning 

I en 1 5 m mäktig, lös lera med M = 10 mPa, = 500 kPaML 
,o-9 0 

och k = 1 m/s antas en sänkning av grundvatten-

trycket inträffa successivt till följd av t ex l andhöj -

ning eller någon annan dränerande effekt med lite n kapa

citet . I första fallet, Fig. 4.15, antas endast den undre 

akviferen vara utsatt för en påverkan, medan Fig . 4.16 

visar resultatet efter en störning i både övre och undre 

http:g!W.ndva.tien:Utyc.11
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Fig . 4.15 Portrycksprofilens påverkan till följd av en långsam 
gvt-sänkning i undre akviferen. 10 år mel lan varje 
isokron. 

Fig. 4. 1 5 Cha.ng v., ,(,Yl the. po.lte. p.!tV..f.> uJLe. p.!to 6,il.e. du..e. :ta a J.>low 
de.c.Jte.M e. o6 the. g.1tound«xLte..1t p.!tV..f.>uJLe. ,(,Y[ the. lowe.Jt 
aqU-{.6e.Jt. The. lime. ~66e..1te.nc.e. be:twe.e.n the. ,{,f.,Oc.Jtone.f.> 
,{,f., 10 ye.aM. 
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Fig. 4.16 P- profilens påverkan till följd av långsamma gvt-sänk

ningar i övre res pek t ive undre akviferen. 10 år mellan 
varje isokron. 

fag. 4. 16 Changv., in po.1te. p.ltV..f.>uJLe. p.1to6Ue. due. to a 
-0.low de.c.Jte.M e. 06 the. g.1tOu.nci«xLte..1t p.!tV..f.>uJLe. ,(,Y[ the. 
uppe.It and lowe.Jt aqU-{.6e.M . The. lime. ~66e..1te.nc.e. 
be:twe.e.n the. ,{,f.,Oc.Jtonv.. ,{,f., 10 ye.aM. 

http:aqU-{.6e.Jt
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akviferen. Beräkningarna avser en avsänkning som pågått 

under 100 år. 

Genom att avsänkningen i ränderna sker långsamt blir 

effekten att portrycksprofilen hela tiden har en nära 

rätlinjig hydrodynamisk gradient. Efter tiden 100 år kvar

står i lerlagrets mitt ett porövertryck på ca 5 kPa (16%) 

i relation till en slutlig helt rätlinjig gradient vid 

t . 
00 

I fallet enligt Fig. 4.16 kan noteras att nollportrycks

nivån under rådande premisser sjunker totalt ungefär 2 m. 

Är leran före avsänkningen normalkonsoliderad inses att 

en sådan förändring ger omfattande sättningar. 

Rubbning av grundvattenbalansen genom ingrepp 

Vid denna betraktelse antas förändringen - avsänkningen 

i ränderna- ske momentant. En sådan situation kan in

träffat ex vid utsprängningen av en bergtunnel, vilket 

ger en avsänkning i den undre akviferen. En avsänkning 

i den övre delen av profilen kant ex ske vid en djup

grundläggning med dränering på grundläggningsnivån. På 

samma sätt som i föregående typfall antas först avsänk

ning endas t i botten, Fig. 4.17, medan Fig. 4.18 visar 

resultatet vid dubbelsidig avsänkning. Beräkningarna 

visar hur mycket portrycksprofilen påverkas under en 

period på 20 år. Förändringen i profilen går i fallet 

med den momentana avsänkningen givetvis mycket snabbare 

än i fallet enligt Fig. 4.15. Under de första två åren 

uppstår branta gradienter inom några meters avstånd från 

de avsänkta ränderna. Successivt "rätas" sedan portrycks

isokronerna ut. Efter 20 år återstår i mitten på pro

filen endast ca 30% av portrycksutjämningen räknat till 

en rätlinjig gradient. 
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Fig. 4.17 Förändring i en p-profil under 20 år till följd av 
en momentan trycksänkning (minus ~u) i undre akvi
feren. 2 år mellan varje isokron. 

Fig. 4.17 Chang v., ,i_n po'1.e. p'1.V.,.6uJte. p'1.o 6-Ue. dwung 20 ye.aM 
c.aU.6 e.d by an ,i__n,6 tan.nine.oU-6 lowe.Jz.,(_ytg o6 the. gJz.Ound
«xrte.11. p'1.v.i.6uJte. ( -~u) ,i_n -the. lowe.11. aqu,i_6 e.'1.. The. .tune. 
di66e.Jz.e.nc.e. be.-twe.e.n -the. .u.,oc.Mne.-6 .u., 2 ye.aM. 
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Fig. 4.18 Förändringar i en p-prof il under 20 år till följd 

av momentana avsänkningar i övre respektive undre 
akvifererna. 2 å r me llan varje isokron. 

Fig. 4.18 Changv., ,i_n a po'1.e. p'1.V.,.6uJte. p11.06ile. dwung 20 ye.aM 
c.a.w., ed by an ,i__n,6,tan,tane.oU-6 lowe.Jz.,(_ytg o6 the. gJz.Ound
lAXrte.'1. p'1.V.,.6uJte. (-~u) ,i_n -the. uppe.'1. and -the. lowe.11. 
aqu,i_6e.M • The .tune. di66e.11.e.nc.e. be.-twe.e.n the. .u., oc.Jz.onu 
.u., 2 () e.a/z..6 • 
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Fig . 4 . 19 Portrycksutjämning i en lerprofil till föl j d av en 
belast n i ng (portryckshöjni ng ~u) • 1 år mellan varje 
i sokr on . 

Fig . 4 . 19 VÅ./2.6-<-pa.;ti.on 06 e.xc.M.6 po1te. p!tM.6Wte. in a c.1.a.y c.auJ.,ed 
bu. a .6Wt6ac.e .toad (exc.M.6 po1te p!tM.6Wte +~u) . The 
-ti.me d-<-66e1tenc.e be;tween the Å./2oc.1tonu Å./2 1 IJe.M. 
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Fig. 4.20 P- profilens förändring under 12 månader till följd av 
en successiv höjning av gvt i undre akviferen. 1 månad 
mellan varje isokron. 

Fig. 4 . 20 Change,o m -the. pol!.e plt.e/2.6Me. p1t.0 0ile. dMmg one. yeaJt 
ca.u.J.,e.d by a .6ucce/2.6ive mue.Me. in -the. gJi.Oundwa,t:e.Ji. 
p1!.e/2.6UJ[.e. in -the. lowe.Ji. aq[l,t6e.Ji.. The. time. di66e.Ji.e.nce. 
be.-twe.e.n ,the. M o uone..6 M 1 mon,t.h . 

Portryck, kPa 
,o 40 .,. 140 LJ'f,C 

Mo= 10 MPa 

ML= 500 kPa 
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Fig . 4.21 P-profilens förändring under 12 månader till följd av en 
gvt hö jning i övre akviferen. 1 månad mellan varje isokron. 

Hg. 4. 21 Change/2 in -the. pOl!.e. pl!.e/2'->ul!.e. pl!.06ile. dul!.-U1g one. (je.all. 
('_a.uf., e.d by an mCl!.e.a-6 e. in ,the. gJi.oundwa,t:e.Ji. p1!.e/2.6UJ[.e. 
in ,the. uppe.Il. aq[l,t6e.Ji. . The. time. di66e.Ji.e.nce. be.-tween -the 
MOCl!.one/2 M 1 mon-t.h. 

http:aq[l,t6e.Ji
http:gJi.oundwa,t:e.Ji
http:aq[l,t6e.Ji
http:gJi.Oundwa,t:e.Ji
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Belastning av marken över förkonsolideringstrycket 

I denna ansats förutsätts att en jämn, utbredd last 

påförs markytan. Då leran är normalkonsoliderad kom-

mer belastningen direkt att tas upp som en portrycks

ökning motsvarande lastens storlek. Härvid kommer gra

dienter att erhållas i ränderna som om en momentan av

sänkning hade inträffat - se Fig. 4.19. På samma sätt 

som i tidigare typfall är portrycksisokronerna under de 

första åren kraftigt böjda men rätar sedan successivt ut 

sig. I mitten på profilen återstår efter 10 år 60% av 

porövertrycket. 

ökning av grundvattentryck i ränderna 

En höjning av portrycket på lång sikt kan iscensättas 

av uppdämningar, naturlig eller artificiell infiltra

tion mm. Fig. 4.20 visar ett fall med ett förhöjt 

grundvattentryck i den undre akviferen. Höjningen av 

trycket sker under tre månader varefter det kvarstår. 

Redan då det maximala grundvattentrycket uppnås efter 

tre månader har en höjning av portrycken inträffat genom 

större delen av profilen. 

I en andra studie som visas i Fig. 4.21 förbyts en tidi

gare avsänkning i den övre akviferen - som slagit igenom 

hela profilen - till en höjning. Effekten är här som i 

förra fallet snabb med god "genomslagning" i profilen. 

Beräkningarna för 1 år visar att en n y rätlinjig hydro

dynamisk gradient har erhållits mellan det nya portrycket 

i övre randen samt portrycket i botten av akvitarden. 
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5. FÄLTMÄTNINGAR 

5. 1 Allmänt 

En grundvattengeoteknisk undersökning bestod tidigare 

ofta av en nivåbestärnning av vattenytan i ett öppet 

spadborrhål. Den kallades sedan grundvattenyta, och 

grundvattentrycket (portrycket) på större djup ansågs 

svara mot den registrerade ytan. Detta förhållande an

sågs gälla oavsett vilken typ av geologisk struktur eller 

jordart som förekom på platsen. 

En geoteknisk utredning av idag kräver ingående känne

dom om vat.te.n;tJuJc.k.6ö11.håli.ande.n i skilda jordlager och kan 

inte enbart bestämmas i ett spadborrhål. Grundvatten

trycksrnätning i grovkorniga jordar föranleder vanligtvis 

ej några större svårigheter. Tryckförändringar kan här 

snabbt registreras i öppna rnätsystern (öppet rör, filter 

spetsar med anslutande öppen plastslang etc). 

I finkorniga jordar (lågperrneabla) som silt och lera är 

öppna systern ej tillfyllest om snabba tryckförändringar 

skall registreras. Då fordras slutna rnätsystern så att 

tidsfördröjningar i systemet ej erhålles. För detta ända

mål finns ett flertal rnätsystern. 

Trots den gradvisa förbättring som skett av rnätspetsar, 

kvarstår flera faktorer vilka starkt påverkar mätresul

taten. Hit hör installationsutförandet, jordens makro-

och rnikdrostruktur, Stratigrafiska avvike l ser, spetsens 

känslighet för igensättning, lufttrycks- och gravitations

variationer, etc. 

5.2 Fältinstallationer 

I de stationer som installerats för genomförandet av 
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detta projekt (redovisade i kap 7) har två typer av 

mätare använts dels öppet rör med perforerad insticks

spets dels slutet system typ BAT Mk I. Mätarna med 

öppet system har installerats i undre akviferen medan 

sluten typ återfinns i akvitarden på i regel 3-4 ni

våer. 

Vid sidan av huvudprojektet har genomförts en speciell 

test av portrycksmätares funktion. Testen omfattar två 

fältförsök med olika typer av nyare och äldre spetsar i 

en omfattning som framgår av Fig. 5.1 och Fig. 5.2. 

5.3 Resultat av mätningar i teststationer 

I fältförsök I har installation skett med tre typer av 

slutna mätare samt en öppen - se Fig. 5.1. Jorden i 

testområdet utgöres av lera med normal göteborgskarak

tär. Ur mätresultaten kan noteras: 

o Geotech PZ 4-spetsen på nivån 13,0 visar på en o

regelbundenhet, vilken kan vara förorsakad av att 

mätvärdets justering med hänsyn till lufttrycks

variationer ej är helt korrekt. Dessutom kan 0-

punktsförskjutningar förekomma, vilka var omöjliga 

att kontrollera in situ hos denna spetstyp. 

o Den öppna Geotech I-spetsen visar på 6,5 m nivån 

god överensstämmelse med övriga spetsar. På ni

våerna 13,0 och 21,5 är avvikelserna större, tro

ligtvis beroende på successivt ökande tryck, vilka 
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Fig . 5. 1 Fältförsök I - Jämförande portrycksmätningar på 3 nivåer 
i lera . 

Fig. 5. 1 Fietd .tu.t I - MeMwwnen.t 06 po11.e pll.el.l.t.Ull.u a;t 3 
d,i_6 6e11.en.t dep:th,s in cJ:.a.y. 
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härrör från en gradvis igensättning. Att så 

sker torde olyckligtvis bero på att spetsarna 

t i llfälligt ej utförts med öppen kanal centralt 

i sandfiltrer. 

Intressant att notera beträffande denna spets är 

att trycknivåerna efter vattenuppfyllning till rör

överkant (i princip en mindre spolning) ofta sjunker 

till en lägre nivå än vad som kan anses motiverat. 

o Inställningsperioden för de öppna spetsarna är ca 

två veckor medan de slutna mätarna ställer in sig 

på några dagar. 

o Variationer i uppmätta portryck på en och samma 

nivå kan vara så stora som 0,5 m - se spetsdjup 

13,0. Sådana avvikelser kan alltså förekomma utan 

att några direkta felaktigheter hos mätspetsen kan 

påvisas. I detta fall är det dock bara en nivå som 

uppvisar så stora differenser medan mätspetsarna på 

övriga nivåer har god överensstämmelse. 

Vid en studie av igensättningseffekter vid långtids

försök har en analys gjorts av mätdata från fältför

sök II. I denna station installerades portryckspet

sar redan 1970. Spetsar av typ NGI:s öppna bronsfil

terspets placerades på tre nivåer i lerlagret (ca 

27 m mäktighet) samt i den grovkorniga jorden under leran. 

Leran är ned till 17 å 20 m djup av normal göteborgstyp med 

konflytgräns och vattenkvoter varierande mellan 50-80%. 

På djup över 20 m tilltar förekomsten av sil t ell er 

siltskikt i leran. Leran är normalkonsol iderad. 

Under våren 1976 installerades nya mätare av typ BAT Mk I 

på samma nivåer som bronsfilterspetsarna. 

Från mätresultaten i Fig. 5.2 kan noteras: 
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Fig. 5.2 Fältförsök II - Långtidsobservationer av portycksvaria
tioner 1971 - 1982 - Jättestensgatan, Göteborg. 

F-i.g . 5. 2 F.teid .tu.t II - Ob6eJLva.ticm.6 06 pOl!.e pl!.eMu/Le 
va.Jz.-i.a.tioru, 1071-1982 - Jä.t.tu.te.n.6ga..ta.n, Go.thenbuJLg. 
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o Vid mätning av NGI-spetsarna sjunker portrycken 

drastiskt vid vissa tillfällen. Sjunkningen är 

svårförklarad men torde i detta fall bero på fel

aktigt registrerande instrument. 

o Mätare B visar under åren 1971-1973 ett portryck 

som torde vara ca 10 kPa för lågt. Någon form av 

igensättning trolig. 

o Känsligheten hos de öppna spetsarna är i regel bättre 

på större djup (mer permeabel jord). Mätare C upp

hör att fungera i början av 1979. A och B kan, bort

sett från vissa perioder, fortfarande sägas vara 

funktionsdugliga. Spetsarna visar dock på senare tid 

en ökad tröghet. 

o BAT Mk I har under perioden 1976-1981 på alla nivåer 

fungerat bra. Under denna mätperiod råder god överens

stämmelse mellan de slutna BAT-spetsarna och ej igen

satta öppna spetsar. 

o När NGI-rnätarna utplacerades 1971 dröjde det 2-3 

månader innan spetsarna visade på relevanta portryck. 

5.4. Slutsatser 

De mätresul tat som redovisas i detta kapitel samt även 

kapitel 6 och 7 understryks att registrering av rele

vanta portryck är behäftat med svårigheter. De utrust

ningar som idag finns tillgängliga är tekniskt sett av 

mycket hög standard . Stor kunskap och noggrannhet krävs 

dock vid handhavandet av utrustningarna. 

Resultaten här visar att mätare av typ "öppet systern" kan 

användas för långtidsobservationer av naturliga årstids

bundna fluktuationer av partryck. En viss risk för igen

sättning föreligger dock varför återkommande spolning 

av spetsarna erfordras. Vid registrering av små och/eller 

snabba portrycksförändringar måste mätare av typ "slutet" 
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system" användas. Vid de jämförande mätningar som ut

förts har tidvis mycket stor spridning förekommit i 

mätresultaten. Detta innebär att stor noggrannhet måste 

iakttagas vid avläsning samt att kontroller utföres av 

att mätspetsarna fungerar. 

En bedömning av rimligheten i ett registerat portryck 

måste alltid ske. På grund av yttre förhållanden så

som lokala stratigrafiska variationer, lufttrycksför

ändringar etc kan registrerade portryck antas ha en 

mätnoggrannhet av storleksordningen± 2-3 kPa. 
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6. STATIONER FÖR STUDIER AV KORTTIDSVARIATIONER 

Möjligheterna till beräkning och beskrivning av kort

tidsvariationer har studerats på material inhämtat 

från 6 fältlokaler, se Fig. 6.1. Analysen för de olika 

lokalerna avseende beskrivningar och utvärderingar om

fattar följande avsnitt: 

o Geologiska, geohydrologiska och geotekniska förhål-

landen; 

o Mätserier av grundvatten-och portryck; 

o Beräkningsprofiler och beräkningsresultat; 

o Jämförelser mellan beräknade och uppmätta portrycks 

fluktuationer . 

Beräkningen av portrycksfördelningar och portrycksfluktua

tioner har först baserats på förekommande laboratorieresultat . 

Om därvid beräkningsresultatet avviker från uppmätta por

trycksprofiler har passningsräkning genomförts med nya 

parameteransatser tills godtagbar överensstämmelse er

hållits. I redovisningen nedan har endast de ansatser 

medtagits som kan anses ha gett bästresultat . I redovis

ningen av beräkningsresultaten har varje utförd beräkning 

en separat datakod, tex 42:3, 42:4, osv. Kommentarer och 

utvärderingar av redovisade beräkningsresultat utöver ne

danstående sker sedan under kapitel 8. 

6. 1 Toremossegatan, Göteborg 

Försöksområdet är beläget på Hisingen i Göteborg. I 

samband med tunnelbygget 1969-1970 nordväst om Tore

mosseområdet inträffade en grundvattensänkning som med

förde marksättningar. Efter utförd provinfiltration i 

januari 1974 har infiltration i brunnar utförts kontinuer

ligt. Studier av portrycksförändringar till följd av höjt 

grundvattentryck har utförts efter ny brunnsinstallation 

juni 1977. i 
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Fig . 6.1 Planl ägen för områden där analyser utförs av grundvatten -
och portrycksförhållanden . 

Elg . 6.1 Sile/2 whVte vaJuLLUon!.> ,i.,n p0!1.e p!te/2.t.Ull..e and gJtOund
wa,,tVt leve,l ha.ve been analy.t.ed. 

http:analy.t.ed
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Referenser: Blomquist et al, 1975, Andersson, A-C 

och Berntson, J, 1978. 

6. 1. 1 Geologi och geohydrologi 

Toremosseområdet utgörs av en sedi mentfylld svacka i 

berggrunden. De översta 1- 2 m av lagerföljden består 

av torv och gyttjiga jordarter samt inom exploaterade 

delar också av fyllnadsmassor. Därunder följer lera 

med största mäktighet på 10-12 m. Leran är i sina undre 

delar siltskiktad. Under leran följer ett max 2 m tjockt 

friktionsjordlager, huvudsakligen bestående av sand eller 

på vissa ställen morän närmast berg. Jorddjupet uppgår 

totalt som mest till ca 20 m, se Fig. 6.1 a-c. 

Före tunnelbygget 1969 bedöms undre akviferens trycknivå 

ha legat ungefär i höjd med eller strax under markytan. 

Nivån upprätthölls av nederbördsinfiltration genom dal

sidornas berg- och moränområden. Vid tunnelbygget i om

rådet har grundvattentrycket i den undre akviferen av

sänkts till varierande nivå. 

6. 1. 2 Geoteknik 

Under torrskorpan är lerans skjuvhållfasthet ca 15 kPa 

varefter den ökar med ca 1,3 kPa/m mot djupet. Partrycken 

har sänkts i profilen varför leran är normalkonsoliderad 

för de lägsta portrycken. Ur resultaten från några öda

meterförsök har följande bestämningar gjorts. 

M 1 , 6 3 MPa 
0 

0,7 MPaML 

.k = ( 0 I 1 - 0 I 3) 10-9 m/s
0 

C = (0, 9 - 1 , 1 ) . 10-8 m2/s
vo 
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Fi g. 6 . 1a Plan över infiltrationsområdet vid Toremossegatan·, 
Göteborg. 

Fig . 6 . 1a Plan. oveA .the. CVte.a wheAe. .the. aqu.Å..6eA -i-6 Mti6ic.J.aU,y 
/[_e_c.ha1tg e.d (,l.),(_;(_h wa.teA - TMe.moM e.ga.tan., Go.the.n.bu.Jtg. 
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Sektion genom infiltrationsområdet vid Toremossegatan, 
Göteborg. Efter Blomquist et al (1975) . 

C/toM M.c-Uon o6 ,the M.ea. wheJte -the aqru.6 eJt Å.l; a.Jt:ti.-
6,i_c_,i_a,U_y ~echM.ged W-<--th UX!.-teJt - To~emo~-0ega..ta.n, 
Go-thenbuJtg. A6:t.eJt Blomq~:t. e:t..al. (19 7 5) • 

snu sno sno 

Sekti on genom infiltrationsområdet vid Toremossegatan , 
Göteborg. Bfter Blomquist et al (1975) . 

C~oM -0ec-Uon 06 ,the M.ea. wheJte :t.he aqru.6eJt Å.l; a.Jt:ti.-
6ic,i_a,U_y ~echM.ged W-<--th wa:t.eJt - To~emo-0~ega..ta.n, 
Go-thenbWtg. A6:t.e1t Blomq~:t. e:t..al . (7975). 

http:To~emo-0~ega..ta
http:To~emo~-0ega..ta
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BETECKNINGAR 
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Fig . 6 . ld Portrycksvariationer för en analyserad period samt 
motsvarande spänningsförhållanden. 

Ug . 6.1d VaJuat,i,oYl-6 in pOll.e. pll.e,MU.11.e. 6011. -the. peJuod a.naltp, ed. 
The -6-tll.U-6 d..u.,:t:Jubu.tion ,u., wo given . 
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Fig . 6.ld Portrycksvariationer för en analyserad period samt 
motsvarande spänningsförhållanden . 

F-<..g. 6. 1 d Vll/UlLt.toM ..&t po.1te p.1te/2f.iU1te 60.lt .tlte pe.!t-<..od a.naly1.,ed. 
The 1.,.tJtv.,1., fut.lt-<..bu..t-<..on -<..f., wo g-<..ven. 
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Fig . 6.1e Observatio n er a v grundvatte n - och p o r t r yck i mätst a tio
nerna 1 , 2 och 6 . 

F-lg. 6 . 1e. Ob.6 eJLva.tion-6 o6 giwunciuu..teJL p !te..6.6Me. and pO!te. 
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Fig. 6.le Observationer av grundvatten - och portryck i mätstatio
nerna 1, 2 och 6. 

F-<.g. 6 . 7 e. Ob-6e1tvatioM 06 g1tounciLuueJt p1te.-6-6u1te. and po1te. 
p1te.-6-6u1te. 601t te.-6t -6:ta.,tj_onJ., 1, 2 and 6. 
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Spännings- och konsolideringsförhållandena utgående 

från de portrycksvariati oner som råder under den period 

som denna studie avser framgår av respektive diagram 

för stationerna 1, 2 och 6, se Fig. 6. 1d. 

6. 1. 3 Mätserier av grund- och parvattentryck 

Observationer av grund- och parvattentryck har utförts 

sedan 1970 i ett flertal mätstationer. I denna studie 

behandlas tre stationer, 1, 2 och 6, se Fig. 6.1e. 

Infiltration har pågått från årsskiftet 1973/74 i huvud

sak i station 1 . I juni 1977 installerades här en ny 

brunn med start den 29 juni. Grundvatten- och partrycks

förändringar följdes härefter med förhållandevis hög 

mätintensitet. Portrycksprofilens utseende vid infiltra

tionsstart samt efter 3.6 månader redovisas för respek

tive station. Som framgår av mätningarna gäller generellt 

för området att partrycket är hydrostatiskt från 0- nivån 

ned till 5 a 7 m djup. Under detta djup har grundvatten

sänkningen påverkat portrycksprofilen. I de undre siltiga 

lagren ovan friktionsjorden är profilen åter hydrostatisk. 

6. 1. 4 Beräkningsprofil och beräkningsresultat 

Portrycksförändringen har beräknats genom hela lerpro

filen. Portrycksprofilen är enligt ovan ofta hydrosta

tisk i den undre delen närmast akviferen, varför denna 

del a lternativt också skulle kunna ha hänförts till 

akviferen. Randvillkoren i den undre akviferen baseras 

på mätningar i grundvattenrör från respektive station, 

medan variationer i den övre akviferen är hämtade från 

den ytligt placerade portrycksmätaren (5 m under markytan·) 

i station 6. 
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S;ta,t,i,on 1 

Tre beräkningsansatser redovisas; den första har en in

delning av akvitarden i två skikt, de båda övriga dess

utom med ett särskilt skikt i botten av akvitard II. De 

beräknade portrycken jämförs med uppmätta portryck på 

7 och 12 m djup under markytan. 

Utvärderingen för 7 m nivån är något osäker då inga 

direkta mätningar i denna station har skett i akvitard I. 

På djupet 12 m visar beräkningarna att de ansatser som 

gjorts i 42:3 är relevanta för perioden närmast efter 

start, medan allt för höga portryck erhålles efter ca 

1 månad, Fig 6.1f och h. Ansats 42:4 visar på i stort 

motsatt resultat - lågt portryck i början men bra korre

lation mot slutet. Resultaten pekar alltså på att "genom

snittliga" reella värden för parametrarna här blir: 

15 - 30 MPa 
(Jfr fig 6 . 1 f-h)

91 - 5 · 10- m/s 

En alternativ beräkningsansats är att undre gränsen för 

akvitard II flyttas upp till den nivå där portryckspro

filen mot djupet övergår till att vara hydrostatiskt. 

S;ta,U,on 2 

Liksom i föregående fall har lerlagret indelats i två 

respektive tre skikt. Svårigheterna att välja .paramet-

rar exemplifieras av beräkningsresultatet i 45:2, Fig. 6.1i 

och k. I den övre hydrostatiska zonen (akvitard I) har 

permeabiliteten antagits vara dubbelt så hög som i akvi

tard II. Kompressionsmodulerna är i båda zonerna höga 

- 15 MPa. Resulta tet blir att portrycksprofilen mycket 

snabbt närmar sig ett hydrodynamiskt strömningstillstånd 

med rätlinjig tryckökning från nollportrycksnivån till 

akvifertrycket i botten. Man s e r alltså här att ansatsen 
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Portryck, kPa 
40 co so 1oå 120 1•0 160 1so 200 220 LJ 240 

Mo= 15 MPa
Akvitard 1 -9ko= 10·10 nvs 

<;,o= 1s-10- 6 m2/s 
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Mo= 15 MPa 

ko= s-10- 9 nvs 
10 CvQ= 7,S·lo-6 m2/s 
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::I..., 
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15 
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Portryck, kPa 
20 40 60 80 '.QO 120 14C 160 ·11._ ;.. r.. L .1,:, 

Akvitard 1 Mo= 15 MPa 
ko= 10-10-9 nvs 
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ko= 10-9 nvs 
10 cv0= l , 5·10-6 m2/s

s 
P.t .-mätare 

p. 

..., 
A 

::I Mo= 15 MPa 

ko= 5 -10- 9 nvs15 
<;,o= 7,5·10- 6 m2/s 
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Fig. 6.lf Station I - Resultat från beräkningarna 42:3 och 42:4. 

F-lg. 6. 16 Tu:t -6:ta;t.i.on I - RuuU!., 6Jtam c.alc.u1.a,ti.on-6 No. 42: 3 
and No. 42: 4. 

http:6:ta;t.i.on
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Portryck, kPa 
20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 2ZO LJ 240 

I 

Akvitard 1 M0= 50 MPa j42:51 

ko= 50·10-9 m/s 

CyQ= 250•10-6 m2/s 
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Mo= 10 MPa 

ko= 10-9 m/s 

cvo= 10-6 m2/s 

s 

.,.., llb Mo= 50 MPa
0 

15 ko= 2-10- 9 m/s 

Cvo= 10·10-6 m2/s 

20 

z 

Fig. 6.lg Station I - Resultat från beräkning 42:5. 

F~g. 6.1g Tv.,~ 4-ta.:uon I - Rv.,u.l:t.6 6~om QMc.ul.ation No. 42:5. 
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Fig . 6. l h Station I - Jämförelser mellan uppmätta och beräknade 
portrycksvariationer på 7 respektive 12 m djup. 

Fig. 6.1h Tu~ ö.:talion 1 - Compa.llMon be;tween mea/2UAed and 
c.a.lc.ul.a.,ted pOll.e pl!.eMWte v<VU.a.-t<.o~ a:t t m and 12 m 
depth. 
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;:c ,c 60 

5 
E 

i:,.. 
::, ....., 

Q 

10 P.t-mätare 
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l Mo= 15 MPa 

ko= lO·l0-9 m/s 

cvo= 15·10-6 m2/s 
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Mo= 15 MPa 

ko= 10-10-9 m/s 

cvo = 1 5 ·10-6 m2/s 

Akvitard lla Mo= 15 MPa 

ko= 10-9 ni/s 

cvO = l ' 5·10-6 m2/s 

llb Mo= 15 MPa 
9ko= 5·10- m/s 

c vO = 7 ' 5 · 10-6 m2/s 

Fig. 6.li Station II - Resultat från beräkningarn a 45:2 och 45:3. 

hg. 6. Li.. Tv.,.t ,1,.ta;ti..on II - Rv.,u.l:t:.-6 06 c.ai.c.ul.a,ti..on,6 No. 45:2 
and No . 45: 3. 
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Fig. 6 .1 k Station II - Jämförelser mellan uppmätta och be
räknade portr ycksvariationer på 8 , 5 respektive 
13 m djup. 

Fig. 6.1k Tv.,t ~.ta.tian 11 - CompaJlMon be:tween me.a.J.iWted and 
c.a.lc.u1.a.ted po11.e pil.V.,~ Wte va.JuatioM at 8. 5 and 1 3 m 
depth . 
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av permeabiliteten är för hög. Värdet på permeabiliteten 

i 45:3 torde för akvitard I vara något för lågt, inne

bärande att det beräknade värdet blir lägre än det upp

mätta på 5 m djup. Möjligheter till snabbare tillström

ning måste alltså finnas här för att en sänkning inte 

skall ske i gränsen till akvitard II. På 13 m nivån är 

överensstämmelsen god för de i 45:3 gjorda antagandena 

med en kompressionsmodul på 15 MPa och en permeabilitet 

på 10-9 m/s, Fig 6.1 i och k. 

S.tau,on 6 

Enligt Fig. 6.1e framgår att portrycksprofilen är starkt 

påverkad i sin undre del. De första beräkningarna, 44:1 

och 44:2, har utförts enbart på akvitard II, Fig. 6.1 1 

och m. Vid jämförelse av beräkningsresultaten med bl a 

partryck på 10 m djup framgår att allför höga portryck er

hålls vid ansatserna 44:1 och 44:3. Detta torde bero på 

att ingen skiktindelning av akvitard II har gjorts i 

dess undre del. 

I ansats 44:3 har en sådan justering gjorts samtidigt 

som också akvitard I medtagits i beräkningsmodellen. 

Resultaten från denna beräkning överenstämmer väl med 

faktiska värden. En tillfällig nedgång i grundvatten

trycket i slutet av september 1977 registreras dock 

dåligt i beräkningarna. För den undre delen av zon II 

har ansatserna här varit 

Mo= so MPa 

-9k = 2 · 10 m/s
0 

Detta innebär att c -talen för respektive del av akvitard II 
-6 V -6 2

blir 1,5 • 10 respektive 10 · 10 m /s. Genom denna 

justering erhålls alltså ett c -tal som är nästan 10 gånger
V 

större för den undre delen av zonen. Genom valet av en 

hög modul i stället för enbart justering av permeabili-
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Fig . 6.11 Station VI - Resultat från beräkningarna 44:1, 44:2 och 44 : 3 . 

F-i..g . 6.1l Te-o:t ;.,:ta:uon VI - Ru.,u1.:tl., 06 c.a.lc.u-eatioM No. 44:1, 
No . 44:2 and No . 44 : 3. 
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Portryc k , kPo 
20 40 60 80 100 120 140 160 

Mo= 15 MPa 144:31 
9ko= l OO·lo- m/s 

___ cvo= 150· 10-6 m2/s 

Mo= 15 MPa 
9ko= 10 - m/s 

- 6 2 cvo= 1,5·10 m /s 
10 

s . Mo= SO MPa 
0.. 
;:I 9.,..., ko= 2·10 - m/s

0 
-6 2

15 CvQ= 10 · 10 m /s 

z 

Fig . 6. 11 Station VI - Resultat från beräkningarna 44: 1 , 44:2 och 44:3. 

F.i..g . 6 . 1.l Tut -b:ta.tion VI - RuuU-6 06 c.alc.ulation-b No. 44: 7, 
No . 44:2 and No. 44:3. 

PORVATTENTRYCK PÅ 10 M DJUP 

0 
-+- UPPMÄTT PV.T. 

____o~37 - -o- - BERÄKNAT PVT. ENL. 44 '1 
--· - - --- --- 44:2 _o--

u 
~ --- ,_ _ _ 44:3 _o-->- _o___ - '°' 0:: 

!z 36 
w 
I-
~ /0.-:::==-:==~==~== ==~-=---.=---___::-::====~--=-=----

- k. -->a:: 
~35 

77.07 77.08 77.09 77.10 • 77.11 77.12 78.01 
TID, MAN 

Fig. 6 . lm Stati on VI - Jämförelser mellan uppmätta och be-
räknade portrycksvariationer på 10 m djup. 

F.i..g . 6 .1m Tv.,t -b:ta.:ti.on VI - CompaJu.oon betwe.e.n metU>Wte.d and 
c.alc.ula.-te.d valU.a.tioM .i..n polte. p!te...6-buJte. . 

http:b:ta.:ti.on
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teten uppnås här ett jämnare förlopp i den undre delen 

av zonen 

Av ovanstående analys framgår att beräkningar kan genom

föras som ger överensstämmelse med uppmätta portryck. För 

korrekt beräkningsresultat måste dock andra parametervär

den användas än de som erhålls ur konventionella labora

torieförsök. Sålunda har parametern c ett värde som i vo 
regel är 100 - 1000 gånger större än det som vanligen er-

hålls vid ödometerförsök. 

6.2 Flöjelbergsgatan, Mölndal 

Inom ett projekt utfört under åren 1977 och 1978 har för

fattaren försökt klarlägga om effekten av träds vattenuppsug

ning ger upphov till marksättningar och denna kan regi

streras med hjälp av partrycks-och sättningsmätningar. 

Projektets fältstudier har utförts i Mölndalsåns dalgång 

i Mölndals kommun, nära gränsen till Göteborg. Installa-

tion av grundvattenrör (öppet rör med perforerad insticks

spets), portrycksmätare (typ BAT), bälgslangsmätare samt 

markpeglar har utförts inom fem mätstationer. 

Som framgår av Fig. 6.2a är installationen av portrycks

mätare omfattande. Avläsningar av mätarna har genomförts 

med täta intervall. De naturliga f l uktuationerna i p-pro

filerna är därför mycket väl dokumenterade . För studier 

av korttidsvariationer i portryck har här valts att när

mare analysera tre av mätstationerna, nämligen station 

1, 2 och 5. Beräkningar och jämförel ser med uppmätta por

tryck har för dessa stationer utförts för perioden april

oktober 1978 (7,5 månader). 

Referens: Berntson, J, 1981. 
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BRUNN ~1000 @);,_ 11
DJUP CA 1.SM W 10 

(IGENFYLLD JUNI 77) i ® ® 
c;:, 1 5 

G-------.ll!KL 
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@ 015~ ® c;:, 
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BETECKNINGAR 

BETECKNING ENL. SVENSKA GEOTEKNISKA

' FÖRENINGEN 

PORTRYCKSMÄTARE0 !=SPETSEN A..ACERAD 1.0M UNDER MARKYTAN 

ÖPPET RÖR0 11 =SPETSEN PLACERAD 11.0M UNDER MARKYTAN 

0 PORTRYCKSONOERING 

BÄLGSLANGSMÄTAR SAMT MARKPEGLAR PÅ® 
DJUPEN 0.2, 1.0 OCH 1.65M UNDER MARKYTAN 

p POPPEL 
Bj BJÖRK 

Fig. 6.2a Försöksområde Flöjelbergsgatan, Möl ndal. Plan utvi
sande installationer och borrningar inom fem mät
stationer . Station V belägen 50 m NV om station IV. 

F-i..g. 6.2a. P.ta.n 06 the ;te.J.,;t }.;i,t.e a.:t FlöjelbeJtg).;ga.:ta.n, Mölndal. 
S:ta..,ti_on V ,u., ,!;,äu.a.;ted 50 m NV 06 ,!;:ta..,ti_on IV. 
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6. 2. 1 Geologi och geohydrologi 

Området är topografiskt starkt skiftande då dalgången 

kantas av mycket brant stupande bergspartier. De aktuella 

stationerna är belägna på åkermark centralt i dalgången. 

Jordlagren utgöres av lera överlagrande friktionsjord på 

berg. Trycksonderingar anger att lagret med friktionsjord 

är mycket begränsat, 0,5 - 1,0 m. 

En geohydrologiskt viktig företeelse är den tämligen 

kraftiga ytavrinning som sker från det brantstående bergs

partiet öster om mätområdet till Mölndalsån väster ut. In

filtration till undre akviferen sker uppe vid bergsfoten 

i öster, varför grundvattentrycket nere i mätområdet är 

artesiskt. 

6. 2. 2 Geoteknik 

Geo~eknh.ika undvu,ökrungaJt 

Geotekniska detaljundersökningar har utförts vid samt

liga mätstationer. Sammanställning av geotekniska för

hållanden för resp station finns i Fig. 6.2b. 

Leran består överst av ett ca 1,5 m tjockt lager av mycket 

fast torrskorpelera. Därunder är leran mycket lös och nå

got gyttjig ned till 2-4 m djup under markytan. På större 

djup får leran ett ökat siltinnehåll. 

Av resultat från CRS-försök samt uppmätta partryck kan ur 

de redovisade spänningsprofilerna i Fig. 6.2b utläsas att 

leran är svagt överkonsoliderad. Följande parametrar har 

utvärderats från CRS-försök,enligt tabell 11: 



147 

Tabell II Sammanställning av utvärderade parametrar från 
CRS-försök. 

Table. II Re.-6uLt6 06 CRS-,te1.,.tJ.,. 

M (MPa) ML (MPa) k (m/s) kL(m/s)0 0 

akvitard I 2 (1-n -10-6 (10-40l -10- 9 (10-30l -10-9 (10-20) -10-9 

(1,5-6m 
u.m.y) 0,6 

akvitard II o,s (10-30) -10-9 (1-2) -10-9 (0,4-0,6) -10-9 

(6-10 m· 
u.m.y) 0,6 

http:CRS-,te1.,.tJ
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Fig. 6.2b Sammanställning av geotekniska undersökningar för mät
stationer I, II och V. Efter Berntson (1981). 

F-i.g. 6. 2b Rv..li.U6 06 M.U -i.nvv...:ti.gation.6 a,t tv..t. 1.>tation I, 
II and V. Aot.eJt BVLntl.>on (1981). 
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Fig. 6.2b Sammanställning av geotekniska undersökningar för mät
stationer I, II och V. Efter Berntson (1981). 
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Mätning av vertikala markrörelser har skett i samtliga 

stationer. Årstidsbundna fluktuationer - med amplituder 

på max 15 mm - som är synkrona med portryckförändringarna 

förekommer . Den effektivspänningsnivå inom vilken fluktua

tionerna sker ligger nära förkonsolideringstrycket, varför 

kompressionsmodulen M inom detta spänningsintervall torde 

vara relativt konstant (Larsson 1981). Utgående från mark

rörelsens storlek och uppmätta spänningsförändringar har 

M beräknats till mellan 12 och 15 MPa. 
0 

6. 2. 3 Mätserier av porvattentryck samt vertikal

rörelser 

Mätningar av grund- och porvattentryck har kontinuerligt 

utförts under perioden mars 1977 - november 1979, Fig . 

6.2c, d och e. 

Grundvattengeotekniskt kan området indelas i fyra skilda 

formationer eller avsnitt med separata, karaktäristiska 

parametrar. överst kan urskiljas zonen med torrskorpe-

lera som med sin uppspruckna struktur utgör den övre akvi

feren (zonen kan snabbt fyllas och vattentryckförändringar 

sker mycket snabbt). Under torrskorpan följer den inom 

området dominerande akvitarden, som här mer eller mindre 

distinkt kan delas in i två karaktäristiska zoner I och II. 

Av uppmätta p-profiler framgår att gränsen mellan dessa 

ligger på 5 a 6 m djup. Lerlagret - akvitarden- utgör ett 

lock till den undre akviferen i friktionsjorden och berget. 

Grundvattentrycket i friktionsjorden är kraftigt arte

siskt; 1,0 - 1, 5 m. 

Inom akvitarden uppvisar portrycken regelbundna och års

tidsbundna fluktuationer. Amplituden varierar mellan 0,5 

och 1,5 m v p. Av portrycksprofilens utseende framgår 

att det råder hydrostatiskt tryck ner till 5 a 6 m djup 

- zon I. Därunder (zon II) höjs sedan portrycket successivt 
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Fig . 6.2e Grundvatten- och portrycksmätningar i station V 
under 1977 och 1978. Efter Berntson (1981). 

F-lg. 6. 2e. Me.Mul!.e.d gMu.nciLIKLteJt pll.V..J..u/!.V.. and pOll.e. pll.V..J..u/!.V.. 
a:t tv..t J..ta:t-lon V du/!.-lng 1977 and 1918. A6:t,ell 
Be/lntJ.,on ( 1981). 



155 

med djupet. Endast en mätare på 7 m djup har i regel 

varit utplacerad inom zon II varför själva övergången 

mellan zon I och zon II ej säkert kan fastställas. 

Beträffande den hydrostatiska profilen i akvitardzon I 

noteras också att fluktuationer pga varierande klimato

logiska förhållanden alltid medför en i stort sett mo

mentan förändring genom hela zonen. 

Med hänsyn till befintlig vegetation kan också noteras att 

den största avvikelsen från den hydrostatiska trycklinjen 

inom zon I förekommer i station 1 och 2. Porundertryck 

av storleken 4-5 kPa har registrerats i en mätare på 1 m 

djup. Vid snabba klimatologiska förändringar som exempel

vis vid kraftig nederbörd efter en längre torrperiod, rea

gerar portrycken på skilda nivåer på olika sätt. För

ändringen är här kopplad till rådande vattenkvot där varia

tionerna förorsakas av vegetationen. 

Mätningar av vertikala markrörelser har skett med hjälp 

av bälgslangsmätare samt markpeglar. Arstidsbundna fluk

tuationer förekommer med maximala amplituder nära markytan 

av storleken 15 mm. 

6.2.4 Beräkningsprofil och beräkningsresultat 

Beräkningar av korttidsvariationer har utförts med av

seende på tre mätstationer. I samtliga beräkningar har 

portrycksutvecklingen på 7 m djup detaljsstuderats. P

profilens speciella utseende medför att analysen blir nå

got osäker beroende bl a på följande faktorer: 

o Gränsen mellan akvitard zonerna I och II förefaller 

ligga på djupet 5 - 6 m. övergången till zon II lig

ger således nära den studerade nivån, vilket kan på

verka resultaten. 

o Ansatsen av u har stor betydelse för hur portrycks
0 

förändringen sker. Ofta erhålles en stigning i början av 

beräkningarna beroende på att angiven p-profil vid start 

har en protryckshöjande (drivande) gradient. 
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o Portrycksvariationerna i zon I har valts med utgångs

punkt från uppmätta partryck på 3 och 5 m djup. 

Mw.ta:tio n 1 

Två beräkningar 60:1 och 60:2 redovisas, varvid 60:1 ut

förts enbart inom zon II, medan 60:2 genomförts för hela 

akvitarden. Utgående från kompressionsmodulen M = 15 MPa 
9 0 

samt k = 10- m/s i zon II erhålles i 60:2 förhållande-o 
vis god korrelation mellan beräknade och uppmätta fluktua-

tioner på 7 m djup, Fig. 6.2f och g. En mycket avgörande 

faktor för beräkningsresultatet är här ansatsen på u. 
0 

Som framgår av diagrammet över långtidsobservationer, Fig. 

6.2c, ligger partrycken vid start av beräkningar på en 

hydrostatisk tryckgradient ända ned till ca 7 m djup. Då 

vårens utdränering och avdunstning startar sjunker trycken 

hydrostatiskt i zon I ner till ca 5 m djup, medan por

trycket på 7 m initiellt höjs och sedan börjar sjunka. 

Till följd av att gränsen mellan zon I och zon II ligger 

nära den studerade nivån finns i p-profilen från början 

inbyggt en mycket kraftig portryckshöjande kraft. 

Mw.ta:tion 2 oc.h mä.:U.ta:tion 5 

Ansatser med samma värden på parametrarna M respektive
0 

k som gjorts för beräkning 60:2 i mätstation I ger även
0 

här den bästa överensstämmelsen med uppmätt portryckvaria

tion på 7 m djup. Intressant att notera är b laden snabba 

portryckshöjning som erhålles i station 5 i början av sep

tember. Genom kraftig nederbörd och avsaknad av träd sker 

här en snabb höjning i zon I. Denna höjning slår sedan 

med en viss eftersläning igenom mot djupet. Den härvid nå

got långsammare portrycksutvecklingen på 7 m nivån bely

ses mycket väl i beräkningsresultaten. 

Utvärderade parametrar M, k och c från laboratorieför-o o va 
sök är redovisade ovan. Kompressionsmodulen M har i be-

0 
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20 80 u 

Akvitard 1 

Mo= 15 MPa 

s ko= 50·10-9 m/s 
-6 2 

0. cvo= 75·10 m /s
::,.,.., 

0 

Akvitard 11 
5 P.t.-mätare _ Mo= 15 MPa 

ko= 10-9 m/s 
-6CvQ= 1,5·10 

z 

161: 31
Portryck, kPa

20 ,o to 80 u 

Akvitard 1 

Mo = 15 MPa 

k 0= 50·10-9 m/s
s 

cvo = 75·10-6 m2/s
0. 
::,.,.., 
0 Akvitard 11 

5 P.t.-mätare Mo= 1 5 MPa 

k 0 = 10-9 m/s 
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z 

Fig. 6.2f Station I och II - Resultat från b e r äkningarna 60 :2 och 61: 3 . 

Fig. 6.26 Tv., t 1.,.ta,,ti_on;., I and II - Rv.,u.U-6 06 c.aic.ui.auon;., No . 
60:2 and No . 61:3. 
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Jämförelser mellan uppmätta och beräknade portrycks
variationer på 7 m djup i stationerna I , II och V. 

Compa}U,6on. buween meMuAed and c.alc.uhu:ed valWLt,i_on.1., 
06 t.he po1te pltV..-6uJLV.. at 1 m dept.h at ,.sta.;tlon.-6 I, II 
and V. 
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räkningarna ansatts till ett värde som är ca 3-5 ggr 

större än det vid ödometerförsök erhållna värdet. Per

meabiliteten i zon I har antagits vara k 50 · 10-9 m/s
0 

och i zon II 10-9 m/s vilket överensstämmer väl med er

hållna laboratorieresultat. 

Sammanfattningsvis för denna station kan således sägas 

att erhållna laboratorievärden på permeabiliteten ger 

överensstämmelse med verklig portrycksvariation. Erhåll

na ödometervärden på M är för låga. Det valda genom
0 

snittsvärdet 15 MPa; 3-5 ggr större än ödometervärdet 

synes vara en god ansats. En indikation på att det valda 

värdet på M är riktigt erhålles också ur sättningsberäk
0 

ningarna som för M lika med 12 - 15 MPa ger god överens-o 
stämmelse med uppmätta värden. 

6.3 Jonsered, Partille 

Inom västra delen av Jonsereds samhälle har grundvatten

och portryckmätningar utförts i 6 punkter, Fig. 6.3a. 

Forskningen har i detta projekt koncentrerats till staton 

CTH (längst i väster) där ingående geotekniska undersök

ningar har utförts samt observationer av grundvatten och 

portryck under perioden augusti 1976 - maj 1982. I övriga 

stationer har mätningar utförts vid vissa tillfällen av 

VIAK AB - se vidare under punkt 7.1. 

6.3.1 Geologi - geohydrologi 

Jonsereds samhälle är beläget i Säveåns dalgång i ett om

råde med starkt skiftande topografi. Dalgången omges av 

höga, brantstående bergpartier. Säveån har skurit sig 

genom dalbottnens lersediment ned till den underlagrade, 

ofta mäktiga friktionsjorden. Mätningar av portryck har 

skett från det sedimentplan som är beläget mellan Säveån 

och den östra dalsidan. 
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Fig. 6.3a Försöksområde Jonsered, Partille. Pl an - mätstationer . 

Flg. 6. 3a Loc.ilion 06 -the. ,t,v.,,t, 1.,,t,a,tioru., a,t, JoYL6eJLe.d, PCVt.tlUe. . 
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6.3.2 Geoteknik 

Geotekniska detaljundersökningar har utförts i anslut

ning till station CTH. Sammanställningen av geotekniska 

förhållanden finns i Fig. 6.3b. 

Jordlagren består till 2 a 3 m djup av mycket fast (något 

siltig) torrskorpelera. Närmast därunder följer lös till 

halvfast siltig lera. Leran har här en skjuvhållfasthet 

på 15 - 20 kPa. Konflytgränser och vattenkvoter uppgår 

till ca 60%. Leran är även mot djupet siltig med avtagande 

värden på vattenkvot och konflytgräns. Skjuvhållfastheten, 

däremot, tillväxer kraftigt mot djupet med ca 5,5 kPa/m. 

Utgående från utförda CRS-försök samt beräkningar av för

konsolideringstryck framgår att leran från ca 3 m djup är 

konsoliderad för ett tryck ca 10 kPa större än totaltrycket, 

vilket innebär en nuvarande överkonsolidering på ca 30 kPa. 

Resultaten från CRS-försöken på den halvfasta leran ger föl

jande värden på övriga parametrar: 

= 600 - 900 kPaML 
-9 

= (0,7-0,8). 10- 9 m/s kV =(0,3-0, .5) ·10 m/s 

2 -9 2 
= (0, 3-0, 6 )· 10-6 m /s = 30·10 m /scvo CVL 

Mätning av vertikala markrörelser har skett i station CTH, 

Fig. 6.3 c och d. Fluktuationerna är synkrona med portrycks

variationerna med regelbundna, årstidsbundna variationer 

genom hela profilen. Den ytligast planerade pegeln visar på en 

maximal amplitud på 7 mm. Inom profilen i övrigt uppgår 

amplituden till några mm . Fluktuationerna i vertikala mark

rörelser är synkrona med variationerna i portryck. Inga 

pågående sättningar förekommer i profilen. Värdet på M
0 
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Fig. 6 . 3d Station CTH - profil utvisande ver t i kalrör elser . 
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kan beräknas på basis av uppmätta markrörelsen och 

portrycksförändringar. Om sålunda mätaren på 1,0 ro 

d j up antas representer a r örelsen för hela lerlagret 

erhålles tex för perioden mar s 1978 - juli 1978 

M = 26 MPa. 
0 

Ut föres en beräkning för jordlagret mell an tex 4 och 

10 ro d j up för perioden augusti - december 1979 erhålls 

M 25 - 50 MPa. Dessa värden är avsevärt högre än ödo
0 

metervärden. Beräkningar enligt den empiriska formeln 

M ~ 500 Tfu ger värden varierande me l lan 10 och 25 MPa. 
0 

6.3.3 Mätserier av grund- och porvattentryck samt 

vertikalrörelser 

Portrycksmätningar har kontinuerligt utförts under perio

den augusti 1976 - maj 1982 i station CTH, Fig.(7 .1 c .) 

Fluktuationerna i portryck är regelbundna och årstidsbundna 

med en amplitud varierande mellan 1 0 och 18 kPa. 

6.3.4 Beräkningsprofil och beräkningsresultat 

Beräkningsmode llen för korttidsvariationer har i denna 

loka l til l ämpat s för perioden augusti 1979 - mars 1980. 

Förä ndringen i portryck är förorsakade av en naturlig och 

årstidsbunden variation. 

I första ansatsen 35: 1 har beräkningen endast utför t s på 

zon II, Fig. 6 . 3e . Beräknad portrycksutveckl ing på mät

nivån 9,6 ro under markytan har god överensstämmelse me d 

faktiska portryck . I 35:2 och 3 har beräkningsprofilen 

indelats i zon I och II , Fig . 6 . 3f och g . Resul taten 

överensstämmer b r a med uppmätta. Mot slutet av perioden 

förekommer en nära exakt överensstämmelse . I början a v 

beräkningsperioden föreligger en begränsad fasförskjut

ning som kan hänföras till osäkerheten i valet av zon

gränser och/eller p-profilens (u ) utseende runt zon
0 

gränsen, Fia. 6.3.h. 
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Fig. 6 . 3g Station CTH - Resultat från beräkning 35 : 3. 
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Fig. 6.3h Station CTH - jämförelser mellan uppmätta och beräk
nade portrycksvariationer på 9 , 6 m d j up. 
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6.4 Kållered, Mölndal 

Mätningar av partryck och vertikala markrörelser har ut

förts kontinuerligt i en station under perioden 1976 -

1982. En studie av korttidsvariationer i partryck har 

utförts för perioden juni - december 1980. 

6. 4. 1 Geologi och geohydrologi 

Stationen är placerad i en dalgång med ett sedimentations

plan svagt sluttande mot öster, Fig. 6.4a. Jordlagren ut

göres av 10 m lera som i bottendelarna är siltig. 50 m syd

väst om stationen har en bäck skurit sig ned genom leran 

till underlagrande grovkornig jord. Härigenom förekommer 

en avsänkning av grundvattnet genom dränering av den undre 

akviferen till bäcken. 

6. 4. 2 Geoteknik 

Geotekn,u,k.a. undeMökn-<.ngM 

Leran har en ca 4 m tjock fast torrskorpa och är under 

torrskorpan halvfast till fast. CRS-försöken har givit 

nedanstående resultat: 

M 4 MPa 
0 

-9k 
0 

R: (0, 5 - 0,7) • 10 m/s 

-6 2c R: ~ 0,15 · 10 m /svo 

Beträffande övriga geotekniska parametrar hänvisas till 

Fig. 7.6a. 

Mätresultat av vertikala markrörelser återfinns i Fig. 

6.4b. Årstidsbundna fluktuationer synkrona med varia

tioner i partryck förekommer. Inga sättningar har regis

trerats vilket ej heller är att förvänta med avseende på 

lerans kraftiga överkonsolidering. 
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Fig. 6.4a Plan över området vid mätstation i Kå llered, Mölndal. 

hg. 6. 4a. Te/2-t ;.,,Ue a,,t Kåll.eJted, Mölndal 
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Beräkningar av M -värden motsvarande uppmätta partrycks
0 

förändringar och markrörelser, ger vanligtvis 15 - 20 MPa. 

I något fall har M 25 MPa också erhållits. Det empiriska
0 

beräknade värdet M ~ 500 T har för leran under torrskor-
o fu 

pelagret också samma storlek 15 - 20 MPa. 

Variationerna i spänningsnivån in situ - till följd av 

årstidsfluktuationer - ligger i denna station avsevärt 

lägre än a~ • Detta innebär att M är mer spänningsberoende
0 

än i en profil med normalkonsoliderad lera, - jfr punkt 

2. 4. 4. 

6.4.3 Mätserier av grundvatten och partryck 

Portrycksmätningar under perioden september 1976 - maj 

1982 visar på mycket regelbundna och årstidsbundna fluk

tuationer med en amplitud varierande mellan 10 och 20 kPa. 

Genom sänkningen i akviferen har p-profilen - som i fal

let Jonsered - en mycket speciell tryckfördelning. Gra

dienten i akvitarden är i såväl zon I som zon II rätlin

jig och hydrodynamiskt nedåtriktad se vidare pkt 7.6 och 

Fig. 7.6.b. 

6.4.4 Beräkningsprofil och beräkningsresultat 

Studier av korttidsvariationer i mätserien har utförts 

för perioden juni - december 1980. I sammanställnings

diagrammet i Fig. 6.4c redovisas resultaten av fyra be

räkningsansatser. I de båda beräkningarna 6:2 och 6:3 

har studier av portrycksförändringen skett enbart för 

zon II medan 7: 1 och 7:3 har utförts på hela p-profilen. 

Jämförel ser har gjorts mellan beräknade och uppmätta för

ändringar på 5,8 m djup. Av resultaten framgår att bra 

överensstämmelse erhålles om man ansätter M = 15 MPa 
0 

och k = 10-9 m/s för zon II. I zon I bör k vara av 
0 0 

storleksordningen (10 - 100)· 10-9 m/s för att relevanta 

förändringar beräkningsmässigt skall kunna återges. 
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Fig. 6 .4c Station CTH - Beräkningsresultat för perioden sept 
1976 (u ) - dec 1980 (u ).
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6.5 Angered, Göteborg 

Den studerade lokalen är belägen i Angeredsområdet 

som ligger ca 10 km NO om Göteborgs Centrum. En 

temporör grundvattensänkning genom pumpning utnyttja-

des här som provbelastning för att faställa lerans för 

konsolideringstryck. I studien ingick portrycksmätningar 

på flera nivåer samt observationer i markytans sättningar. 

I föreliggande projekt har därvid erhållna mätvärden an

vänts för att studera inverkan av grundvattenavsänkningen 

i den undre akviferen på portrycksutvecklingen. Grund

vattentrycket har växelvis fått sjunka och stiga i 4 

etapper. 

Referens: Alte, B, 1976. 

6. 5. 1 Geologi och geohydrologi 

Angeredsområdet är beläget inom ett höjdparti öster om 

Götaälvdalen. Terrängen inom området är starkt sönder

bruten med kraftiga erosionsfåror i dalgångarnas mäktiga 

lersediment. Området där försöken skett är relativt plant 

med bäckraviner 40-50 m från pumpplatsen, Fig. 6.5a. 

Jordlagren utgöres av 26 m lera på ett 0,5 m tjockt lager 

av sand på morän eller berg . 

Infiltration till undre akviferen sker vid dalsidorna. 

Det naturliga grundvattentrycket i detta magasin är på 

pumpplatsen artesiskt , varför en hydrodynamiskt uppåt

riktad strömning normalt förekommer. 

6. 5. 2 Geoteknik 

Geo~eknMka undvu.,ökrunga1t 

Angeredsområdet innefattar starkt överkonsoliderad lera 



175 

A 
9 

B 
9 

Il 
0 

C 
9 

111 
0 0 

,;I 6~· 
;q 

IV 
0 

I 
0 ~ 0 

F 
9 

G 
9 

BElECKN!NGAR· 
Q Portryckmötning ( slut.t ay&l•m I 

<j> ~;:;:~ tionsmötn,ng I tölt mitdtlsl 
9 

}:i V.n9borrnin9 in sih, 

Q ~t~ottenniY6'-yt~ bff.ta~ I ripp.t 

Q ProYpu~nM\9 

~ fc!:J~ f:!1~~t"\'.':t:~ir~v~~'=1:~i~~g. 
med ehr uton widning.J 

0 Olt&-da Pf°O"tr 

SKALA 

~1---~--'P--~-__,210,. 

Fig . 6.5a Plan över försöksområde Angered, Göteborg. 
Efter Alte (1976) 

hg. 6. 5a. Tu.t J.ide a..t AngeJted, Go.thenbUJLg. A6.tVL Af:te ( l 976) . 
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men inte heller här (jfr pkt 7.1 och 7.6) kan man ge 

en entydig geologisk förklaring till den höga överkon

solideringsgraden. Svårigheterna har i detta fall varit 

att de upptagna jordproverna genomgående blivit störda 

vid provtagningen, speciellt vad beträffar prover från 

stora djup. I samband med detta projekt har ett flertal 

laboratorieundersökningar bearbetats, utförda bl a efter 

pumpförsöken. 

Under ett torrskorpelager på ca 3 m är leran mycket fast 

med skjuvhållfasthet varierande mellan 80 och 120 kPa. 

Mot djupet sjunker därefter Tfu till ca 80 kPa varefter 

vissa undersökningar åter visar på ökade hållfastheter. 

Från torrskorpan till ca 20 m djup har leran en vatten

kvot och en konflytgräns omkring 40%. Mellan 20 och 26 m 

ökar sedan både vattenkvot och konflytgräns till för göte

borgsförhållandena mera normala värden ca 60%. 

Av resultat från ödometerförsök på prover tagna i när

hten av försöksfältet, samt utgående från uppmätta skjuv

hållfastheter, har lerans konsolideringsgrad fastställts 

till den storlek som visas i Fig. 6.Sb. Som framgår nedan 

bekräftas den delvis framkonstruerade förkonsoliderings

kurvan av de utförda beräkningarna på portrycksföränd

ringen i profilen. 

Beräkningar av kompressionsmodulen M på några återbe
0 

lastningskurvor från ödometerförsök (ej CRS) har givit 

värden mellan 11 och 16 MPa. 

Redovisning av marksättningar finns i Fig. 6.5.d. 

Utgående från uppmätta markrörelser och portrycksför

ändringar har Alte utfört beräkningar av kompressions

modul en M . Värden på 40-50 MPa redovisas enligt Fig. 6.Sc. 
0 

Detta värde stämmer också relativt väl överens med det 
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empiriska värdet M ~ 500 Tfu" Av utförda fältförsök 
0 

framgår också att modulen M vid spänningsnivåer nära 
0 

o~ är konstant och mycket hög. 

6.5.3 Mätserier av grundvatten och partryck samt 

vertikalrörelser 

Inom lokalen installerades portrycksmätare på 4 nivåer 

i leran samt grundvattenrör i friktionsjorden under le

ran. Den ytligast placerade mätaren finns på 12 m djup 

under markytan. Ingen mätare finns således som kan be

skriva förändringarna i den övre akviferen. Före start 

av provpumpningen var grundvattentrycket i friktions

jorden under leran svagt artesiskt med en relativt rät

linjig och uppåt successivt avtagande portrycksprofil. 

Under perioden augusti 1972 - januari 1974 har sedan 

grundvattentrycket fått variera genom tidvis avsänkning 

till ca 21 m under markytan samt därefter återgång till 

nivåer närmare markytan. En sammanställning av den totala 

variationen i partryck under ovan nämnda period redovisas 

i Fig. 6.5d. 

För mätning av marksättningar installerades jordskruvar 

på 1,5 m djup i en sektion genom pumpområdet. Resultaten 

av sättningsmätningarna visar på fluktuationer beroende 

på variationerna i partryck, se Fig. 6.5d och 6.5e. 

6.5.4 Beräkningsprofil och beräkningsresultat 

Av materialet från detta område har etapp 1 och etapp 4 

utvalts för att beräkna korttidsförändringarna i par

trycket. Då inga portrycksmätningar utförts över 12 m 

nivån har den övre gränsen på den beräknade profilen som 

högst valts till nivån 6 m under markytan. Beräkningar av 

portrycksförändringar i den övre halvan av jordprofilen 

är därför behäftade med en viss felaktighet beroende på 

osäkerheten i variationer i beräkningsprofilens övre be-
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gränsning. I båda de studerade etapperna I och II förekom

mer alltså stora förändringar i grundvattentrycken - mer 

än 200 kPa Fig. 6.5f. Sådana förändringar är givetvis 

mycket exceptionella och medför för vissa parametrar stora 

variationer på grund av den omfattande spänningsföränd

ringen. Då grundvattenpumpningen dessutom i detta speciella 

fall sker endast i en punkt uppstår vissa problem då det 

gäller att teoretiskt beskriva portrycksförändringen med 

hjälp av endimensionella beräkningsprogram (POR-82). I 

denna lokal, liksom tidigare ger dock beräkningsresultaten 

en klar anvisning om storleksordningen hos de aktuella 

parametrarna. 

Beräkning_av_avsänkningsförloeeet_i_etaee_1 

Beräkningar av p-profilens variation har skett i två 

ansatser med varierande övre begränsning av modellen. 

I första fallet är nivån belägen 6 m under markytan 

medan den i det andra fallet är belägen 12 m under mark

ytan där en portrycksmätare var installerad. I beräk

ningarna 48:3 och 48:5 har inga skiktgränser för para

metervariation lagts in i profilen. I 48:6 och 47:2 har 

däremot den undre delen av profilen antagits ha en l era 

med lägre M men högre k än i tidigare ansatser.
0 0 

Första ansatsen , 48:3, med M = 50 MPa och k = 10-9 m/s
0 0 

visar för de djupare delarna på snabb reaktion i början, 

men ger efter 15 dagar för låga portryck . Från 22 m nivå 

och uppåt visar denna ansats däremot på en alltför lång

sam portrycksändring. Detta kan antas bero på att ett 

för högt förkonsolideringstryck antagits för lerans 

undre delar och ett för lågt k-värde för leran som helhet. 

Bibehålls värdet på M medan k fördubblas genom hela pro
0 0 

filen (beräkning 48:5) fås för de djupare nivåerna 22 resp 

24 m under markytan en viss eftersl äpning under de första 

dagarna men i övrigt en mycket god överensstämmelse med 
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uppmätta portryck. Vid jämförelse med registrerade 

värden på nivåerna 19 resp 12 m blir avvikelserna 

successivt större. I båda fallen sker en eftersläp-

ning av portrycksförändringarna relativt uppmätta värden. 

Delvis torde detta kunna förklaras av att just föränd

ringarna i p-profilens övre gräns ej är helt korrekta. 

I ansats 48:6 har ett skikt lagts in med avvikande värden 

påk, Fig. 6.Sh. Parametern M har nu valts något lägre,
0 

15 MPa för hela profilen, medan k har antagits vara 5 
0 

ggr större i det undre skiktet. Beräkningsresultatet som 

endast redovisats för 22 m nivån visar direkt att k 
0 

valts för högt. Med ett så högt k värde som på 10·10-9 m/s
0 

för det undre skiktet kan sägas att vattnet alldeles för 

snabbt "rinner" ur bottenskiktet för att vara relevant. 

I beräkning 47:2 har därför k för det undre skiktet mins-
-9 0 

kats till värdet 4·10 m/s, vilket ger god överensstämmelse 

i detta skikt, över nivån 20 m sker dock förändringarna för 

långsamt varför M och k ,här antagna till 15 MPa resp
0 0 

2·10-9 m/s,bör ges högre värden. 

Beräkning_av_Eortryckshöiningar_i_etaEE_4 

I denna etapp studeras effekterna av en grundvattentryck

höjning efter avslutad pumpning vilket kan jämföras med 

en djupinfiltration. Genom den åtföljande portryckshöj

ningen sker en kontinuerlig sänkning av effektivspänning

arna varför beräkningarna hela tiden avser spänningar 

under förkonsolideringstrycket (cr~ ). 

I den först redovisade beräkningen har ansatsen varit 

M = 50 MPa och k = 10-9 m/s genom hela lerprofilen. - 49:3
0 0 
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På den djupaste nivån, 24,5 m, är överensstämmelsen god, 

bortsett från en svag eftersläpning under den första 

återhämtningsperioden. För nivåerna 22 resp 19 m blir 

dock eftersläpningen större. Den teoretiska portryckshöj 

ningen är således för långsam i början vilket främst an

tas bero på ett för lågt M värde för den undre delen av
0 

profilen. 

I nästa ansats, 49:4, har därför ett undre skikt lagts in 

i profilen där M starkt avviker från övriga delar av pro
0 

filen. Således har M satts till 40-60 MPa för profilen
0 

ned till 22 m djup och därunder får M kontinuerligt stiga
0 

från 60 till 200 MPa. Reellt är ju förhållandena sådana 

i denna etapp att effektivspänningarna vid starten av 

återhämtningen i portryck ligger nära o~ vilket innebär 

att M torde ha mycket högt värde. Allteftersom spänningarna
0 

sjunker avtar värdet på M . Detta kan dock för närvarande
0 

inte programmeras in i beräkningsmodellen. Beaktas bör 

också att de här studerade förhållandena med så stora och 

snabba tryckförändringar är mycket extrema. 

Permeabiliteten i ansats 49:4 har valts lika, 2·10- 9 m/s, 

genom hela profilen. Beräkningsresultaten för 49:4 visar 

för nivån 24,5 men förbluffande god överensstämmelse 

medan 22 m och 19 m nivån har större avvikelser med efter

släpningar i början samt en för kraftig portryckshöjning 

mot slutet. Av beräkningsresultaten kan konstateras att 

relevansen i valet av M -värden är begränsad.
0 

I nästa ansats, 49:5, har därför M satts ned till ett 
0 

ungefärligt genomsnittsvärde som erhållits från utvär

deringen av ovan beskrivna sättningsuppföljning. I stället 

får k variera i profilen och ansättes i det undre skiktet 
0 

till ett värde 4 ggr högre än för den övre delen av profi-

len. Resultatet, Fig. 6.5k, visar att en god överensstäm

melse råder i början men att portrycken i bottenskiktet 

höjes för mycket i slutet av beräkningsperioden. Ansatsen 
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9·10- 9 m/s kan därför misstänkas vara för hög. 

I beräkning 49:6 har k minskats till 4·10-9 m/s och ger
0 

ett resultat som mycket väl överensstämmer med 49:4. En 

tolkning av detta blir att jordprofilen trots allt får 

anses vara homogen och ej kräver någon skiktindelning vid 

beräkningar. 

6.6 Partille Mellangård, Partille 

Försöksområdet är beläget strax söder om Partille centrum 

nära Säveån. Projektet har under författarens handledning 

genomförts som ett examensarbete vid Institutionen för 

geoteknik med grundläggning, CTH. 

6. 6. 1 Geologi och geohydrologi 

Partille samhälle är, liksom lokalen Jonsered, beläget 

i Säveåns dalgång. Området är topografiskt starkt skif

tande. Dalgången omges av höga, brantstående bergssidor. 

Säveån har eroderat en omfattande åfåra i dalbottnens 

mäktiga lersediment. Lerlagret har inom försöksområdet 

en mäktighet på ca 20 m. Säveån står i dessa partier ej 

i direkt kontakt med friktionsjorden under leran, v ilket 

är fallet inom lokalen Jonsered. 

Portrycksprofilen i stationen regleras uppifrån av yt

vattenfluktuationer i övre akviferen-fyllning och torr

skorpelera. Snabba fluktuationer förekommer på grund av 

dränering/avrinning till Säveån. En viss influens av 

denna horisontella strömning bör förekomma ett stycke ned 

genom profilen . I undre randen sker reglering genom akvi

feren i f riktionsjorden vars tryck byggs upp genom in

filtration vid dalsidorna. 

6.6.2 Geoteknik 

De geotekniska förhållanden har sammanställts i Fig. 6.6a. 
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Jordlagren består i punkten för portrycksmätningen av 

överst 1 m makadam varunder följer torrskorpelera och 

lera med sandskikt ned till 3 m djup och därunder homo

gen, halvfast lera till 18 m djup. Skjuvhållfastheten 

är ca 16 kPa ned till 10 m djup varefter en ökning sker 

med 1 kPa/m. 

Av spänningsprofilen, Fig. 6.6b, framgår att leran är 

överkonsoliderad med 20-30 kPa. Lerans konsoliderings

egenskaper och permeabilitet har bestämts genom ödometer

försök på ett flertal ostörda jordprover både med an

vändning av CRS och standardödometer. För bestämning av 

egenskaperna under o~ har ett flertal provningar utförts 

med cyklisk belastning i närheten av a~. Detta tillväga

gångssätt avsåg att efterlikna spänningsfluktuationerna 

in situ. 

6.6.3 Mätserier av grund- och parvattentryck 

Portrycksmätningar har förekommit i stationen sedan våren 

1978. Fram till juni 1981 utfördes mätningar 3-4 gånger 

per år. I samband med examensarbetets start i juni utöka

des först observationsivåerna från 4 till 6, samtidigt 

som tätare avläsningar också påbörjades. Intensivavläs

ning - i princip varje eller varannan dag - har utförts 

mellan den 21 september och den 30 oktober 1981. 

Av mätresultaten framgår att grundvattentrycket i frik

tionsjorden under leran är artesiskt liksom partrycks

profilen upp till ca 6 m djup, Fig. 6.6c. I profilen före

kommer således en hydrodynamisk uppåtriktad strömning. 

6.6.4 Beräkningsprofil och beräkningsresultat 

Analysen av p-profilens variationer har i denna lokal 

studerats genom både manuella och datorutförda beräk

ningar. Den manuella beräkningen har skett med hjälp av 

Helenelunds metod där beräkningsprofilen ej innehåller 
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november 1981 . 

F-<..g 6. 6c. ValWLti.on.-6 -ln g11.ou.ndwa.,t.eJl pll.e..6-ou.Jte. a.nd poll.e. pll.e..6-oWLe. 
ApJz..-i1 1979 - Novembell 198 1. 



192 

några skikt med varierande k eller ev-tal. 

I datorberäkningar har studier skett inom en akvitard 

från 1,3 m under markytan och 18 m ned. I alla ansat

serna utom i 55:2 är profilen homogen. I 55:2 har lagts 

in en skiktgräns mellan zon I och II 4 m under markytan. 

Studierna avser portrycksvariationer under perioden med 

intensivmätningar hösten 1981. Under denna period före

kommer ovanligt ringa fluktuationer i den undre randen 

(undre akviferen). 

Tre beräkningar har redovisats med ansatserna M =6,6 MPa 
0 

(laboratorievärde) i alla beräkningarna samt k =10- 9 
0 

10-8 resp 10-6 m/s. Resultaten från beräkningarna redovi

sas för de nivåer där fältmätningar har utförts, Fig. 6.6d 

och e. På nivån 3,0 m visar alla tre beräkningarna på en 

alltför snabb portrycksstegring. Detta kan förklaras av 

att p-profilen vid t = 0 har en inbyggd, portryckshöjande 

gradient ned till 3 a 4 m under markytan. Ansatsen med 

k = 10-6 m/s ger bra överensstämmelse när det gäller0 
fluktuationen, men alltför höga absolutavärden på por-

t rycke.t Ansat serna med k -- 10-8 resp 10-9 m/s ger 1· 
O 

regel dålig korrelation med uppmätta värden vad avser 

fluktuationer i portryck. 

I beräkning 55:2 har akvitarden indelats i två zoner I och 

II med M 12 MPa och k = 10-9 m/s i zon II. På nivån 
0 0 

3,0 (i zon I) ger beräkningarna mycket god korrelation be-

träffande portrycksfluktuationer, men absoluttrycken är av 

samma skäl som ovan för höga. På övriga nivåer gäller att 

ansatsen 55:2 ej ger helt tillfredsställande korrelation 

i fluktuationer men jämfört med övriga beräkningar dock 

bästa följsamheten vad avser absoluttryck. 

Skälet till att trycken på 6,0 och 10,0 m i början har en 

avtagande tendens torde vara att ingångsvärdena på dessa 
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Uppmätt partryck 
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10 25 " 

Fig. 6.6e Jämförelser mellan uppmätta och beräknade portrycks
variationer på 6,1 respektive 14,3 m djup. 

fag. 6 . 6 e. Compa11Mon be;twe.e.n me.Mu.Jte.d and c.al.c.ui.a.te.d va.Jua,.U,on.J.i 
-<Yl pOll.e. pti.e,Mu.Jte. a.t 6 . 1 and 14 . 3 m de.p.th. 
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mätare ligger "för högt", i förhållande till en rät

linjig gradient. Det finns alltså en inbyggd gradient 

som vill minska portrycket på dessa nivåer. 

Sammanfattningsvis kan framhållas att beräkningarna -

både manuella och med dator - visar att värdena på 

parametrarna M och k i verkligheten är högre än vad
0 0 

laboratorieresultaten visar. Man kan notera att föränd

ringar i ingångsvärde på k har större genomslagskraft
0 

än förändringen av M i skikten. Vid utvärdering av 
0 

resultaten från denna station skall noteras som ett viktigt 

faktum att mätstationen är belägen på en svagt sluttande 

slänt mot Säveån, varför en horisontell strömning sanno

likt förekommer. En annan komplicerande faktor är också 

den uppåtriktade strömningen i profilen pga artesiskt 

tryck i undre akviferen. 
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7. STATIONER FÖR STUDIER AV LÅNGTIDSVARIATIONER 

Installationer i fält av mätutrustning för registrering 

av långtidsvariationer av grundvatten- och portryck samt 

vertikala markrörelser har skett i ett flertal lokaler i 

Göteborgsregionen - se Fig. 6.1. Lokalerna har skilda 

geologiska och geotekniska egenskaper. De grundvattengeo

tekniska förhållandena varierar också starkt mellan de 

skilda lokalerna. I mätstationerna har installerats por

trycksmätare på flera nivåer i lera samt grundvattenrör 

i underlagrande grovjord. För registrering av vertikala 

markrörelser har installerats markpeglar och bälgslangs

mätare med mätkroppar c/c 1,0 m. Klimatologiska föränd

ringar har inhämtats från fasta mätstationer i Göteborgs

regionen utförda av Göteborgs VA-verk . Ingående geotek

niska undersökningar har utförts i samtliga stationer. 

I detta kapitel följer en redovisning och genomgång av 

lokalerna med tillhörande analyser redovisade under föl

jande huvudpunkter. 

o Geologiska, geohydrologiska och geotekniska förhållan

den 

o Mätserier av grundvatten- och portryck samt vertikala 

markrörelser 

o Beräkningsprofiler och beräkningsresultat 

Mätresultaten har för varje loka l redovisats i form av 

portrycksprofiler. I dessa profi l er har författaren redo

visat en bedömning av tänkbara isokroner mellan de punk

ter i vtlka portryck har bestämts. Bl a har profilerna 

konstruerats utgående från att akvitarden kan indelas i 

två zoner e nligt tidigare beskrivningar under punkt 3.3. 

Från ett större antal genomförda laboratorieundersökningar 

har i föreliggande rapport valts att för parametrarna M, k 

och c redovisa storleksordningarna på erhållna resultat. 
V 
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Vid beräkningarna har val av parametervärden ofta utgått 

från förekommande laboratorieresultat. Där resultaten av

viker från uppmätta portryck har sedan parametrarna juste

rats på olika sätt. I redovisningen nedan har endast med

tagits de ansatser som kan anses ge relevanta resultat. 

Ytterligare kommentarer och synteser av här redovisade be

räkningsresultat sker sedan i kapitel 8. 

7. 1 Jonsered, Partille 

Inom västra delen av Jonsereds samhälle har grundvatten

och portrycksmätningar utförts i 6 punkter, Fig. 6.3a . 

Forskningen har i detta projekt koncentrerats till station 

CTH (längst i väster) där ingående geotekniska undersök

ningar har utförts samt observationer av grundvatten- o ch 

portryck under perioden augusti 1976 - maj 1982. I övriga 

stationer har mätningar utförts vid vissa tillfällen 

(VIAK AB). 

7. 1. 1 Geologi och geohydrologi 

En orienterande beskrivning av området har lämnats under 

punkt 6.3. 

Väsentligt för de grundvattengeotekniska förhållandena 

i mätområdet är infiltrationen till akvife rerna samt d e n 

speciella utdränering som sker t ill Säveån genom frik 

tionsjorden under leran. Grundvattentrycket i friktions

jorden inom undersökningsområdet bestäms hela tiden a v 

vattennivån i Säveån, se Fig. 7.1a. 

De senaste forskningsrönen beträffande strandlinjeförskjut

ningar i Västsverige visar att nivån för nuvarande vatte n

yta i säveån motsvarar en strandlinje som rådde för ca 

2 5 00 år sedan. Tidpunkten då Säveån har erodera t sig ned 

genom hela lerlagret kan ha inträffat ganska snabbt efter 
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denna tidpunkt. Härvid har också dämningströsklar blott

lagts varvid vattennivån i ån och anslutande akviferer 

stabiliserats. En konklusion detta förhållande blir att 

den nuvarande låga grundvattennivån bör ha förekommit i 

minst 1 000 år. 

7. 1. 2 Geoteknik 

Geotekniska detaljundersökningar har utförts i anslutning 

till station CTH. En allmänn beskrivning har lämnats un

der punkt 6.3. Sammanställning av geotekniska förhållanden 

finns i Fig. 6.3b. 

Som tidigare angivits visar utförda CRS-försök samt beräk

ningar av förkonsolideringstryck att leran från ca 3 m djup 

är konsoliderad för ett tryck ca 10 kPa större än total

trycket. Graden av överkonsolidering motsvarar väl skjuv

hållfasthetens tillväxt. För Göteborgsförhållanden har 

angivits att då 'fu tillväxer med 3,5 - 4,0 kPa/m är 

a~ > otot (Hellgren 1982). 

Någon entydig förklaring till denna kraftiga överkonsoli

dering är svår att ge. Antingen kan nuvarande markytan ha 

skapats genom borterosion av mäktigare sediment eller också 

kan hela lerprofilen ha varit uttorkad vid något tillfälle. 

Den geologiska eller klimatologiska utvecklingen sedan om

rådet frilades ur havet ger dock inget stöd för dessa an

taganden. För uttorkningsteorin torde ha erfordrats en 

mycket extrem torrperiod där ingen infiltration har till

förts under lång tid. P-profilens utseende idag visar att 

trots en nästan total avsänkning i botten har inte profilen 

utdränerats i sin helhet. 

7. 1. 3 Mätserier av grundvatten- och porvattentryck samt 

vertikalrörelser 

Mätningar har kontinuerligt utförts under perioden augusti 
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1976 - maj 1982 i station CTH, Fig. 7.1b. I övriga sta

tioner inom området har VIAK AB utfört mätningar vid 

skilda tillfällen, Fig. 7.1c och d. 

Av mätresultaten framgår att grundvattentrycket i frik

tionsjorden inom hela området regleras av Säveån. Por

trycksprofilen, som härigenom blivit mycket speciell, är 

i den övre och undre begränsningen anpassad till där rå

dande grundvattentryck. Mellan den övre och undre akvi

feren förekommer dock ,{j'[gen .Ll.njält gJz.a.cUe.n:t utan portryc

ken är genom hela profilen högre än vad som svarar mot en 

teoretisk rätlinjig p-profil mellan ränderna. Däremot kan 

wjä.Jw. hydltodyna.mu.,k.a. gJz.a.cUe.n:teJt sägas råda inom akvitard zon I 

respektive zon II vilket tydligt kan iaktas i samtliga re

gistrerade profiler Fig. 7.1b, c och d. Zongränsen är be

lägen mellan 7 och 10 m djup vilket är anmärkningsvärt 

djupt (vanl 5-7 m under markytan). Genom hela akvitarden 

förekommer en hydrodynamisk nedåtriktad strömning. Portrycket 

har genom hela profilen en regelbunden, årstidsbunden fluk

tuation med en amplitud varierande mellan 11 och 18 kPa. 

Någon pågående trycksänkning kan ej utläsas på något djup 

för perioden 1976-1982. Den genomsnittliga noll-portrycks

nivån befinner sig 1,5 m under markytan, medan den genom

sn i ttliga stignivån hos vattnet i undre akviferen befinner 

sig ca 11,S m under markytan. 

7. 1. 4 Beräkningsprofil och beräkningsresultat 

I beräkningen 35:10 har förutsatts att akvitarden är homo

gen medan en indelning i zonerna I och II har skett i be

räkning 35:11 , Fig. 7.1e. Beräkningsprofilerna utgår från 

ett förhållande som kan ha förekommit vid tiden innan grund

vattentrycksänkningen inträf fade för mer än 1000 år (ut=O). 

Beräkningsresultatet i 35:10 visar att redan ca SO år 

efter avsänkningen har en nästan rätlinjig prof il er-
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hållits. Denna avviker kraftigt från nuvarande förhål

landen. 

I ansats 35:11 förutsätts zon I ha sin undre begräns

ning ca 7 m under markytan. Beräkningsresultaten visar 

på mycket god överensstämmelse med förhållanden i dag. 

Ur resultatet kan utläsas att det horisontella silt/sand

skiktet som förekommer på 5,5 m inte direkt utgör grän

sen mellan zon I och zon II eller har avgörande betydelse 

för portrycksfluktuationerna i zon I. 

Om ansatsen 35:11 tillämpas på alla övriga 5 stationer i 

Jonseredsområdet utvisar mätningarna även här att betrak

telse av p-profilerna (akvitarden) bör baseras på att 

o överst finns en zon I med helt eller nära hydrosta

tisk tryckgradient, varunder följer en zon II med 

en rätlinjig hydrodynamisk nedåtriktad gradient som 

ansluter sig till det hydrostatiska grundvattentrycket. 

I beräkningen 35:11 har på parametrarna ML och kL använts 

de värden som erhållits från laboratorieanalyser. Dessa 

värden torde avvika något från de egenskaper som leran 

kan ha haft vid tidpunkten för grundvattensänkningens in

träffande. Sannolikt har portrycksförändringen i profilen 

gått något långsammare än vad beräkningen anger. 

7.2 östra sjukhuset, Göteborg 

östra sjukhuset har byggts upp inom ett område där den 

geohydrologiska situationen redan före sjukhusutbyggna

den var störd. Av bl a denna anledning föregicks utbygg

naden av utredningar och försök med tillförsel av vatten, 

dvs infiltration i jord och berg (Carlsson och Björkman 

1973). Ingen kontinuerlig infiltration har dock därefter 

förekommit. I samband med de geotekniska undersökningarna 
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har Hansbo (1975) analyserat portrycksprofilens för

ändring med tiden. Inom det nu redovisade projektet 

har författaren utfört en uppföljning av portryckssitua

tionen under 1978-1982. 

7.2.1 Geologi - Geohydrologi 

Området består av en dalgång omgärdat av ca 15-20 m höga 

berg, utom i väster där den har en fortsättning. Jordlag

ren utgöres centralt i dalgången av lera, medan grovkornig 

jord förekommer under leran samt intill omgivande berg. Le

rans mäktighet är i medeltal 10-15 m. I leran förekommer 

ibland skikt av sand eller silt. 

I samband med utsprängningen av en råvattentunnel i när

heten av sjukhusområdet avsänktes grundvattentrycket 

ungefär vid årsskiftet 1964/65. Mätning av grundvatten

trycket i akviferen under leran hade utförts i några 

enstaka punkter före avsänkningen. I en punkt, an 78, 

belägen på 120 m från forskningsstationen CTH, uppmättes 

1963 ett artesiskt grundvattentryck (0,8 m över markytan). 

När mätningar utfördes i denna punkt 1967 var grund

vattentrycket 90-100 kPa lägre. Grundvatten- och portrycks

mätningar i punkt an 78 har sedan utförts i augusti 1978 

(5,6 år efter avsänkningen) och i juni 1972 (7,5 år) med 

resultat enligt Fig. 7.2d. 

7.2.2 Geoteknik 

Vid forskningsstationen CTH var ursprungligen lerans 

mäktighet 11-12 m med en torrskorpa på ca 2 m. Sedermera 

gjordes en avschaktning av ca 1,5 m i juni - augusti 1975. 

Under den kvarvarande torrskorpan förekommer lös till 

halvfast lera med överst en skjuvhållfasthet på 10-12 kPa 

och därunder ökande mot djupet med ca 1,0 kPa/m, se Fig. 

7.2a. 
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Av utförda CRS-försök samt beräkningar av förkon

solideringstrycket framgår att l eran ned t il l 5 m djup 

idag är konsoliderad för ett tryck avsevärt större än 

rådande total tryck. Under 7 m nivån synes leran däremot 

vara normalkonsoliderad vid idag lägsta uppmätta partryck. 

Från ödometerförsöken har erhållits följande parametrar : 

M 4 MPa 0,4 - 0,9 MPa
0 ML 

0,8·10- 9 m/s (0,1-0,5)·10-9m/s 

2 -9 2 
ko kL 

= 1,5·10-9 m /s 0,1·10 m /scvo CVL 

Ur ett prov från 7 m djup av siltig lera erhölls kraftigt 
9avvikande värden för permeabiliteten till ca 30·10 - m/s 

för både k och kL. 
0 

7.2.3 Mätserier av grundvatten- och portryck samt 

vertikalrörelser 

Observationer av vattentrycket i akviferen under leran 

har skett vid skilda tidpunkter inom området sedan 1963. 

Portrycksmätningar i leran har utförts i punkt an 78 

19 70 och 19 72 med resultat enligt Fig. 7.2c. 

Forskningsstationen CTH installerades på våren 1978 

varefter mätningar utförts kontinuerligt tom decem~ 

ber 1980. En ytterligare uppföl jning gjordes sedan 

under våren 1 982, Fig. 7.2b. 

Av mätresulteten i station CTH framgår att portryck 

större än atmosfärstryck har registrerats genom hela 

akvitarden trots att undre akviferen är he l t utdränerad. 

Portrycksprofilen är idag hydrostatisk til l 3 a 4 m djup 

(för ursprungliga förhållanden drygt 5 m) varefter por

tryc~et uppgår till mellan 25 a 30 kPa till drygt 8 m 

djup . Gränsen mellan zon I och zon II ligger alltså idag 
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I 

på 3-4 m djup. Genom hela profilen förekommer en hydro

dynamiskt nedåtriktad gradient. Portrycket har inom zon 

en tydlig årstidsbunden fluktuation med en amplitud av 

0,5 - 0,7 m. På djupen 4,9 m och 7,9 m kan också iakttas 

årstidsbundna fluktuationer men med mindre amplituder. 

Från mätningarna under perioden 1978-1982 kan endast i 

mätaren på 7,9 m utvärderas en mycket svag avsänkning. 

På övriga nivåer i profilen råder f n stabila förhållanden. 

En helt stabil p-profil vid ut=oo bör få ett utseende en

ligt angiven rätlinjig gradient i Fig. 7.2g. En framtida 

portryckssänkning (med åtföljande sättningar) motsvarande 

den skrafferade ytan i Fig. 7.2g är således att förvänta. 

Mätning av vertikala markrörelser har skett under perioden 

juni 1978 - augusti 1980. Under mätperioden visar den yt

ligaste markpegeln att totalsättningar har erhållits på 

ca 10 mm. Årstidsbundna fluktuationer förekommer, Fig. 7.2d. 

Ur diagrammet i Fig. 7.2e kan vidare utläsas att sätt

ningarna utbildas inom den del av profilen som motsvarar 

akvitardzon II vilket är att förvänta. 

7.2.4 Beräkningsprofil och beräkningsresultat 

Äldre uppföljningar av portrycksutvecklingen i området 

har som nämnts skett i punkt an 78. Då forskningssta

tionen för detta projekt ej har kunnat installeras el

ler anpassas helt till punkt an 78 har vid analysen först 

utförts efterkalkyler för punkt an 78, Fig. 7.2f. Erhåll

na resultat på storleksordningar av parametrar från den

na beräkning var sedan avsedda att användas för kalkyler 

av förhållandena i punkt CTH. Efterkalkylen för punkt 

an 78 har dock varit svårt att utföra med önskvärt re

sultat. Som framgår av beräkning 9:3 (Fig. 7.2f), liksom 

andra ansatser, har den verkliga reduceringen av por

trycken ej helt gått att rekonstruera inom zon II. Be-

i 



212 

räkningarna ger ett resultat där portrycksreduceringen 

går för snabbt fram till första fältkontrollen efter 

5,5 år. För de nästkommande 2 åren blir däremot por

trycksreduceringen för långsam. Förklaringarna till 

detta kan vara flera. Närmaste anledningen torde vara 

osäkerheter i ansatsen av rådande förkonsolideringstryck 

vid grundvattenavsänkningens påbörjan samt förloppet hos 

grundvattenavsänkningen. Storleksordningen på paramet-
-9 

rarna ML= 400 kPa och kL = 0,2 · 10 m/s kan dock antas 

gälla. 

Vid rekonstruktion av p-profilens förändring i punkt 

CTH måste speciellt beaktas att en avschaktning på 1,5 m 

har utförts sommaren 1975. Detta innebär att efterkalky

len måste utföras för dels tiden fram till juni 1975 dels 

tiden därefter. I beräkning 10:3 har som indata givits 

de värden på ML och kL som erhölls från 9:3. Vidare har 

antagits att leran i januari 1965 var normalkonsoliderad 

under 7 m nivån. Beräkningen 10:3 visar den erhållna p-pro

filens förändring fram till tidpunkten för avschaktningen. 

Fig. 7.2a. Angivelserna av vattentryckförändringar under 

akviferen är även här behäftade med en viss osäkerhet. 

Från vissa utförda mätningar under perioden framgår dock 

att en mycket stor del av utdräneringen torde ha skett 

närmast momentant. 

Då avschaktning sker under juni - augusti 1975 innebär 

detta att effektivspänningarna i profilen minskar med 

ca 25 kPa samt att den då rådande nollportrycknivån 

kommer att ligga i markytan. Detta medför att en succes

siv sänkning av nollportrycksnivån omedelbart startar samt 

att profilen under 5-6 m nivån (räknat från den nya mark

ytan) blir överkonsoliderad med ca 25 kPa. 

Vid beräkning av den fortsatta portrycksreduceringen i 

den nya profilen enl beräkning 11:2, Fig. 7.2g har föl-
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jande indata använts 

o u är lika med gällande p-profil juni 1975 från 
0 

beräkningen 10:3 

o o~ i den nya profilen under 5 m djup motsvarar de 

i beräkningen 10:3 rådande o' värden i juni 1 975 

o direkt efter avschaktningen ligger nollportrycks

nivån i den nya markytan. Nollportrycksnivån får 

i beräkningarna sedan sjunka successivt till de 

värden som registreras 1980. 

Då beräkningen startar med ansats 11:2 finns alltså i 

profilen en överkonsolidering skapad genom avschakt

ningen. Denna överkonsolidering existerar endast under 

några månader beroende på att portrycksreduceringen 

genom hela profilen går snabbt (effektivspänningarna 

ligger under o~ och modulen (M ) är hög). Det fortsatta 
0 

avsänkningsförloppet är sedan i mycket hög grad beroende 

av förändringen av nollportrycksnivån. 

För ansatsen 11:2 har en beräkningsmässigt god överens

stämmelse erhållits för perioden fram tom 1980. En 

fortsatt reducering av partrycken i zon II kan förväntas 

ske till den i Fig. 7.2g angivna rätlinjiga gradienten 

vid t Ett sådant slutstadium förutsätter dock att ingen• 
00 

ytterligare minskning av nollportrycksnivån inträffar. 

7.3 S:t Sigfridsgatan, Göteborg 

Lokalen är belägen i en mindre dalgång som löper parallellt 

med Mölndalsåns dal gång. Mätstationen var placerad i en 

fastighetsgräns till gatumark under perioden november 

1976 - december 1980. Fastigheterna längs gatan har i stor 

utsträckning erhållit snedsättningar mot gatan. 
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7.3.1 Geologi - Geohydrologi 

S:t Sigfridsgatans dalgång, som är relativt smal och om

given av bergspartier, innehöll före exploateringen en 

bäck med en väl utbildad erosionsfåra. Vid exploateringen 

kulverterades bäcken och erosionsfåran fylldes igen. Jord

lagren i dalgången utgöres överst av gyttja eller lerig 

gyttja och därunder av lera till max 12-14 m djup. Under 

leran finns mäktiga lager av grovjord. 

De geohydrologiska betingelserna torde efter exploate

ringens start i området vara påverkade av sådana fak

torer som byggnation inom infiltrationsområden vid dal

sidorna, utsprängningar av tunnlar, kulvertering av 

bäcken etc. 

7. 3. 2 Geoteknik 

Vid mätstationen för detta projekt utgöres jordlagren 

överst av ca 1 m fyllning, därunder av gyttjig lera 

till 5 a 6 m djup samt lera till 12 m djup. Lerans skjuv

hållfasthet varierar mellan 15 och 25 kPa, se Fig. 7.3a. 

Utförda CRS-försök samt beräkningar av förkonsoliderings

tryck antyder något oregelbundna konsolideringsförhål

landen. Således syns leran vara överkonsoliderad mellan 

3 och 7 m djup med max ca 10 kPa medan profilen i övrigt 

synes normalkonsoliderad, fall I, se Fig. 7.3a. Detta för

hållande är giltigt om p-profilen antas ha en rätlinjig 

tryckfördelning mellan nätnivåerna 3 och 6 m. Om partrycks

gradienten istället har den utformning som visas i Fig. 

7.3b med en övre hydrostatisk zon (akvitard) blir spän

ningsdiagrammet enligt Fig. 7.3a fall II. Hela profilen 

blir härvid normalkonsoliderad. En omvänd tolkning av 

detta blir att o' -värdena bekräftar förekomsten av en 
C 

hydrostatisk akvitard-zon I. Riktigheten i det senaste 

antagandet om spänningsprofilen bestyrks också av det 

förhållandet att marksättningar pågår i området, vilka 
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till stor del kan härledas till den övre delen av pro

filen, Fig. 7.3c och d. 

Följande parametervärden har erhållits från laboratorie

undersökningar: 

M 1 , 5 - 4,0 MPa = 0,4 - 0,6 MPaML 

k (0,7 - 1,2)·10-9 m/s (0, 3 - 0 I 7) • 1 o-9 m /s 

0 

kL 
2

0 

C vo = ( 1 , 0 1,5) · 10-9 m2/s cvL (0, 1 - 0,3) ·10-9 m /s 

7.3.3 Mätserier av grund- och porvattentryck samt 

vertikalrörelser 

Av mätresultaten, Fig. 7.3b, framgår att grundvattentrycket 

i bottenakviferen maximalt når till markytan eller strax 

över. Årstidsbundna fluktuationer med amplituder på drygt 

1,0 m förekommer. Portrycksprofilen har mellan nivåerna 

6 och 10 m under markytan en fluktuerande, nära hydrosta

tisk gradient. Då max- eller minvärden råder i undre akvi

feren avviker portrycksprofilen från den hydrostatiska 

tryckgradienten. Amplituden i portrycksfluktuationen är 

lägre (0,5-0,8 m) än i grundvattentryck. I den övre delen 

av akvitarden har portrycket en nivå som är lägre än för 

övriga delen av profilen, eller 1,2-1,7 m under markytan. 

P-profilen kan alltså delas upp i zon I respektive zon II 

med skilda gradienter. Portrycksmätaren på 3,0 m djup vi

sar svagt avtagande portryck. Mätning av vertikala mark

rörelser med bälgslangmätare utvisar pågående sättningar, 

vilket framgår av Fig. 7.3c och d. Den ytligaste mätkrop

pen visar totala sättningar av ca 20 mm under en 3,5-

årig mätperiod. Sättningshastigheten är störst i den övre 

delen av profilen. 
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7.3.4 Beräkningsprofil och beräkningsresultat 

P-profilens zon I antas börja 1,7 m under markytan 

och nå ned till 5 m djup. Därunder antas en homogen 

zon II förekomma till 13,2 m djup. 

Målsättningen vid beräkningarna har varit att försöka 

finna parametervärden som förklarar det något extrema 

utseendet hos p-profilen. I ansats 12:1 sker därför en 

beräkning för en årstidsfluktuation där grundvattentryc

ket antas fluktuera enligt Fig. 7.3e. Beräkningarna vi

sar att den uppmätta avvikelsen på ca 5 m djup inte kan 

bevaras i beräkningarna. P-profilen förändras mycket 

snabbt från u till en mer kontinuerlig profil. Resul
0 

tatet är väntat . En "utflackning" av portrycksprofilen 

bör nämligen ske snabbt eftersom a' hela tiden ligger 

under förkonsolideringstrycket. Fältmätningarna däremot 

antyder att portrycksprofilen har någon form av tätt 

skikt eller "lock" på ca 5 m djup. En förklaring kan 

vara antingen pågående dränering till den kulverterade 

bäcken, eller den förändring som förekommer i den geolo

giska stratigrafin på denna nivå, jfr Fig. 7.3a. 

7.4 Jättestensgatan, Göteborg 

Från denna lokal redovisas de längsta mätserie rna, där 

de första mätspetsarna installe r a des redan i januari 

1971. I en av mätstationerna utvidga d e s seda n installa

tionerna med ytterligare spetsar unver våren 1976. An

ledningen till att mätningarna påbörjades i området var 

att marksättningar hade observerats under 1970. Kontroll 

av grundvattentrycket visade då att detta hade avsänkts 

genom dränering till en utsprängd tunnel väster om områ

det. 

7. 4. 1 Geologi - Geohydrologi 

Unde rsökningsområdet är beläget inom väs tra delen av 
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en sedimentfylld berggrundssvacka. Ca 400 m väster om 

mätstationen höjer sig en kraftig berggrundsrygg inom 

vilken den aktuella tunneln är utsprängd. Sedimenten 

utgöres av lera med mäktigheter upp till ca 30 m, varun

der föl jer sand och silt samt morän närmast berget. 

Geohydrologiskt karaktäriseras området av att grund

vattenbildningen i undre akviferen sker genom infiltra

tion via bergssprickor (berget är genomsatt av ett 

flertal vattenförande spricksystem) eller i friktions

jorden närmast dalsidorna. De utförda portrycksmätningarna 

antyder att grundvattentrycket före avsänkningen 1969 

har haft en stignivå ungefär i markytan. Detta innebär en 

avsänkning av för närvarande 7-8 m. Däremot synes inte 

grundvattennivån i den övre akviferen vara utsatt för 

någon påtaglig avsänkning. 

7.4.2 Geoteknik 

Vid mätstation CTH utgöres jordlagren överst av 2 m 

torrskorpelera varunder följer lös till halvfast lera 

till 27 m djup samt därunder friktionsjord med varie

rande mäktighet. Leran innehåller i sin undre del rik

ligt med inlagringar av sand/siltskikt. Lerans skjuv

hållfasthet är närmast torrskorpan 15-18 kPa varefter 

hållfastheten svagt ökar mot djupet med ca 0,6 kPa/m, 

vilket är osedvanligt lågt (jfr Sällfors, 1980) Fig. 

7.4a. 

Av utförda CRS-försök samt beräkningar av förkonsolide

ringstryck framgår att l eran ned till ca 18 m djup är 

överkonsoliderad - närmast torrskorpan med ungefär 30 

kPa och därunder successivt mindre. Från 18 m djup är 

leran normalkonsoliderad för lägsta förekommande por

tryck. 

Föl jande parametervärden har utvärderats från ödometer

försöken: 
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0,4 - 1 , 1 MPa 

(0,5 - 0,6)·10-9 m/s 

ML 

kL 
2 

C = 0,2 . 10-9 m /svL 

7.4.3 Mätserier av grund- och porvattentryck samt 

vertikalrörelser 

Redovisning av mätdata sedan 1970 samt utvärdering av 

olika portrycksmätares funktion har lämnats under punkt 

5. 

Grundvattentrycket avsänktes snabbt under 1969. Då mät

ningar första gången utfördes hösten 1970 låg nivån 5 m 

under markytan. Trycket har därefter sjunkit kontinuer

ligt fram till 1978, varefter en stabilisering har inträtt 

med en trycknivå belägen i genomsnitt 6,5 m under mark

ytan. Under mätperioden är det endast portrycksmätaren 

på 23,2 m djup som visar klart avsänkta portryck. Por

trycksmätarna på 18 m djup visar för perioden 1976-1982 

svagt sjunkande portryck svarande mot en stignivå 

1,0-1,5 m under markytan, Fig. 7.4b. 

Vid studie av portrycksprofilen i sin helhet framgår 

således att avsänkningen i undre akviferen tom 1982 

har påverkat portrycksprofilen upp till 18 a 20 m under 

markytan. Portrycksprofilens avsänkning är styrd av den 

skiftande geologiska uppbyggnad som råder inom detta av

snitt (silt/sandskiktad l era ). En ytterligare påverkan 

upp genom profilen kommer att inträffa vid bibehållen 

grundvattenavsänkning . 

För uppföljning av vertikal a markrörelser installerades 

i september 1977 en bälgslang till 21 m djup samt mark

peglar. Beklagligtvis har slangen endast redovisat rö

relser på djup över 11 m under drygt ett år. Av dessa 
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mätningar framgår dock, Fig. 7.4c och datt vertikala 

markrörelser pågår kontinuerligt samt att sättning in

träffar på mellan 16 och 21 m djup. Totalt uppgår sätt

ningarna under perioden september 1977 till september 

1980 till ca 50 mm. Årstidsbundna fluktuationer förekom

mer i sättningsrörelserna. 

7.4.4 Beräkningsprofil och beräkningsresultat 

Akvitarden sträcker sig i denna station mellan 1,5 

och 27,5 m nivåerna. Under 23 m nivån innehåller leran 

rikligt med sand/siltskikt vilket starkt påverkar por

trycksprofilens gradient liksom hastigheten i portrycks

förändringarna. Att ett sådant skikt måste beaktas vid 

beräkningarna framgår av ansatsen 8:3, Fig. 7.4e. I 

denna har hela akvitarden (lerlagret) antagits vara homo

gent utan beaktande av bottenskikten, vilket då leder 

till att beräknade portrycksisokroner starkt avviker från 

fältdata. 

I ansats 8:4 har ett mer permeabelt bottenskikt i leran 

beaktats. Använda parametrar visar sig dock vara för höga 

då en alltför långtgående portrycksreducering erhålles 

i beräkningarna. 

I 8:7, Fig. 7.4f, också med hänsynstagande till botten

skikten, erhålles däremot god relevans i beräkningsresul

tatet. De härvid ansatta parametrarna överensstämmer re

lativt väl med erhållna laboratorievärden bortsett från 

att några laboratoriebestämda permeabilitetsvärden synes 

vara för låga. 

7.5 Sisjöområdet, Göteborg 

De speciella grundvattenförhållandena som råder i den 

västra delen av Åbydalen i Göteborg kom författaren i 

kontakt med första gången 1970. I en forskningsstation 
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nära den södra dalsidan har kontinuerliga mätningar 

av grundvatten- och portrycksvariationer utförts un

der perioden februari 1977 - december 1980. Under se

nare delen av 1970-talet har, förutom geotekniska un

dersökningar för byggnader, också utförts en övergri

pande analys av grundvattenförhållandena samt prov

pumpning i samband med kurser vid CTH. 

7.5.1 Geologi - Geohydrologi 

Undersökningsområdet är beläget i den södra sidan av 

den öst-västliga Åbydalen. De geologiska förhållandena 

i dalen är mycket varierande. Ur de ofta mäktiga fin

sedimenten höjer sig på flera ställen bergstoppar eller 

åsar av friktionsjord. Förekomsten av grovkornig jord 

vid dalsidorna eller under finsedimenten är omfattande 

i denna dalgång, se Fig. 7.Sa. Jordlagren utgöres cent

ralt i dalen överst av ett 5-6 m mäktigt lager av gyttja 

eller gyttjig lera, varunder följer lös lera till 20 a 
30 m djup. Centralt i dalgången finns också en å - Stora 

An. Ursprungligen hade ån ett svagt meandrande förlopp. 

I samband med exploateringen har åfåran på flera ställen 

grävts om. I de mäktiga glacialfluviala avlagringarna 

har förekommit täktverksamhet. 

De geohydrologiska förhållandena regleras i dalen helt 

av den omfattande akviferen i den grovkorniga jorden 

under leran. Grundvattnet i detta magasin har samma tryck

nivå som Stora Ån, vars vattenyta ligger nära havsnivån. 

Det har förekommit flera teorier angående anledningen 

till detta förhållande som i princip antyder att akvife

ren står i kontakt med ån. Detta kan ha uppstått i sam

band med en åomgrävning 1968. Uteslutet är dock inte att 

en dränering till ån också kan ha erhållits tidigare i 

samband med speciella aktiviteter eller genom naturliga 

förändringar i dalen. Att en reglering av grundvattentryc-
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ket sker via ån har bekräftats i resultaten från de prov

pumpningar som utförts 1981 (CTH-kurs). 

En sammanstäl l n i ng 1981 av grundvattentrycksnivåer 

inom den västra delen av Åbydalen visar att grund

vattenytan har en svag gradient mot de centrala delarna 

se Fig. 7.5a. 

7.5.2 Geoteknik 

Vid forskningsstationen CTH utgöres jordlagren överst av 

knappt 1 m torrskorpelera varunder följer lös lera, som 

till 6 a 7 m djup har en skjuvhållfasthet varierande 

mellan 10 och 20 kPa och som mot djupet tillväxer med 

för göteborgsförhållanden normala 1,5 kPa/m. Portrycks

sonderingen utvisar ett permeabelt skickt på ca 14 m djup 

men i övrigt på homogena sedimentationsförhållanden, Fig. 

7.5b. 

Förkonsolideringstrycken antyder däremot att skikt med 

olika egenskaper förekommer i leran. Ned till ca 8 m 

djup sker en successiv ökning av o~ motsvarande ca 10 kPa 

lägre än totaltrycket. Från 8 m djup synes däremot råda 

en nära konstant överkonsolidering på ca 30 kPa. 

Från ödometerförsöken har utvärderats följande storleks

ordningar på vissa parametrar: 

M 2 - 4 MPa =0,4 - 0,6 MPaML0 (~1 , 1 på 1 7- 20 m djup) 

- 9 k ( 0 , 5 - 1 , 0) · 1 0 m/ s = (0 , 2-0,6) ·1 0-9 m/skL0 

(2 -1 0 ) •10 -9 m2/s = (0 ,1 -0,4 ) • 1 0- 9 m 2/scvo CVL 

7.5.3 Mätserier av grundvatten- och portryck och 

vertikalrörelser 

Under punkt 7.5.1 har diskuterats den låga och avsänkta 
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grundvattennivån. De kontinuerliga mätningarna under 

perioden 1977-1980 visar på stabila nivåer korrelerade 

till vattennivån i Stora An, Fig. 7.5c. 

Fluktuationerna i grundvattentrycket är årstidsbundna 

med en amplitud av 0,5-0,7 m. Mätningarna på fyra nivåer 

i akvitarden visar att denna i princip är anpassad till 

rådande förhållanden i ränderna. Från gränsen mellan zon 

och zon II (~ 5 m under markytan) har portrycksprofilen 

en nära rätlinjig, hydrodynamiskt nedåtriktad gradient ned 

till undre akviferen. Partrycken uppvisar också regelbundna 

årstidsbundna fluktuationer med en största amplitud inom 

zon I på ungefär 10 kPa. 

Mätning av vertikalrörelser har skett genom hela profileP, 

Fig. 7.5d. Resultaten visar att en svag sättningstrend är 

förhärskande. Totalt under mätperioden uppgår sättningarna 

till ca 10 mm. Diagrammet i Fig, 7.5d antyder att merparten 

av sättningarna har inträffat i bottenlagren vilket också 

torde vara relevant. 

7.5.4 Beräkningsprofil och beräkningsresultat 

I station CTH återfinns akvitarden mellan 1,5 och 31,5 m 

djup. zon I synes nå ned till 5 a 5 m djup. Under 15 a 
16 m djup i leran ökar inslaget av silt, vilket har beak

tats i senare beräkningar. Målsättningen med utförda be

räkningar i denna profil har i första hand varit att fast

ställa om uppmätta avsänkningar kan härröra från en grund

vattensänkning 1968. 

beräkning 4:2 har zon II antagits börja på djupet 

7-8 m samt vara helt igenom homogen. Resultatet i 

Fig. 7.5e visar att en stabil och rätlinjig gradient 

erhålles inom zon II redan efter två år. Denna partrycks

profil har i jämföresle med den uppmätta dock för höga 

I 

I 
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partryck - gränsen mot zon I ligger tydligen ej så 

djupt. I bottenskikten sker en snabbare utdränering 

än den beräknade. Utgående från dessa förhållanden 

har beräkningen 4:3 utförts med acceptabelt resultat, 

Fig. 7.5e. Beräkningen visar att slutstadiet i por

trycksprofilen erhållits redan efter 5 år för gällande 

stabila randvillkor. Slutsatsen blir alltså att den 

uppmätta profilen 1977 är helt realistisk med avseende 

på en grundvattensänkning så sent som 1968. 

7.6 Kållered, Mölndal 

Mätningar av partryck och vertikala markrörelser har ut

förts kontinuerligt under ca 6 år. 

7.6. 1 Geologi - Geohydrologi 

Mätstationen är belägen i en sidodalgång väster om den 

större N-S dalgången genom Kållered. Sidodalen är vid 

försöksområdet relativt smal med ett sedimentationsplan 

svagt sluttande mot öster, Fig. 6.4a. Jordlagren utgöres 

av ca 10 m glac i allera som i sin bottendel är något sil

tig . Under leran följer grovkornig jord med stor mäktig

het. 50 m söder om mätstationen har en bäck skurit sig 

ned genom lersedimenten till den underlagrande grov

korniga jorden. De geohydrologiska förhållandena i om

rådet är starkt påverkade av dräneringen av undre 

akviferen till bäcken. Grundvattentrycket samverkar här 

hela tiden med vattennivån i bäcken . - Jfr Jonsered 7.1. 

Enligt de strandförskjutningskurvorför Västsverige som 

redovisas i Fig. 2.1 kan markytan i detta område ha 

höjts ur havet första gången redan för ca 9000 år sedan. 

Postglaciala transgressionen kan sedan ha nått upp över 

undersökningsområdet, varefter havet åter sjönk undan 

för ungefär 3 500 år sedan . Bäckens erosion i leran kan 

härigenom ha påbörjats, sedan avbrutits med åtföljande 
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ny sedimentation, och på nyt startat för ca 3500 år 

sedan. Från denna tidpunkt fram till nutid är i regel 

strandförskjutningsförloppen mycket osäkra. Stor osä

kerhet föreligger därför vid bedömningen av när dels 

havsnivån hade sjunkit ned till nivån för botten i 

bäcken, dels hur lång tid som åtgick för bäcken att 

erodera sig ned till den grovkorniga jorden och sänka 

grundvattentrycket. En bedömning, klart på den säkra 

sidan, är att bäc.lzen 11.egleJr.at gll.Undvattentll.yc./ze); J.. mi..lv.,.t 

1000 åJL. Tiden är alltså mer än tillräcklig för att 

orsaka en omfattande utdränering av hela lerlagret. 

7.6.2 Geoteknik 

Geotekniska detaljundersökningar har utförts vid mät

stationen. Inom området i övrigt finns också undersök

ningar av mer översiktlig karaktär. Leran har en ca 4 m 

tjock fast torrskorpa och är under denna halvfast till 

fast med skjuvhållfasthet varierande mellan 20 och 30 

kPa. Mellan 8 och 10 m djup ökar inslaget av silt, Fig. 

7.6a. 

Utförda CRS-försök samt beräkningar av förkonsoliderings

tryck visar att leran är konsoliderad för ett tryck som 

är minst lika med totaltrycket. Som förklaring till detta 

förhållande kan samma resonemang föras som för Jonsereds

området (punkt 7.1). Resultaten från CRS-försöken på 

den halvfasta leran visar på följande parametrar : 

M ca 4 MPa 1 , 2 - 4 MPaML0 

-9 - 9 
k ( O, 5 - 0, 7 )·10 m/s (0, 3 - 0 , 4) · 10 m/skL0 

2 
C = (0, 12 - 0,18)·10-6 m /s C (20 - 70) · 10-9 m2/s

VO vL 

Beräkningar av M utgående från markrörelsemätningar
0 

har givit värden varierande mellan 1 5 och 20 MPa. Jfr 

punkt 6 . 4. 

http:11.egleJr.at
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7.6.3 Mätserier av grundvatten- och portryck samt 

vertikalrörelser 

Portrycksmätningar har kontinuerligt utförts under perio

den september 1976 - maj 1982. Mätningarna visar att 

mycket regelbundna, årstidsbundna fluktuationer förekom

mer med en amplitud varierande mellan 10 och 20 kPa, se 

Fig. 7.6b. Grundvattentrycket i bottenakviferen regle

ras, som tidigare förklarats, av vattennivån i den bäck 

som finns söder om mätstationen. Härigenom har en mycket 

speciell portrycksfördelning erhållits. 

Portrycksprofilen är till ca 5 m djup (ungefärlig gräns

skikt mellan zon I och II) nära hydrostatisk räknat från 

rådande nollportrycksnivå (grundvattenyta i övre akviferen), 

varefter tryckgradienten är nästan rätlinjig ned till det 

lägre trycket i undre grundvattenakviferen. I hela por

trycksprofilen förekommer alltså en hydrodynamiskt nedåt

riktad strömning. Ingen pågående trycksänkning på någon 

nivå i portrycksprofilen har kunnat iakttas under mät

perioden. 

Mätning av vertikala markrörelser har utförts i två om

gpngar under tiden juli 1978 - augusti 1980. Resultaten 

visar årstidsbundna fluktuationer, synkrona med varia

tionerna i portryck, Fig. 6.4b. Inga sättningar pågår, 

vilket inte heller är att förvänta med tanke på lerans 

kraftiga överkonsolidering. 

7.6.4 Beräkningsprofil och beräkningsresultat 

Beräkning av portrycksprofilens tryckändringar har 

genomförts med avseende på nivåerna 1, 2 och 9 m under 

markytan. övergången från zon I till zon II har bedömts 

ske på djupet 4-5 m. Målsättningen med analysen har 

varit att försöka finna en rimlig förklaring till de nu-
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varande portrycksisokronerna. I beräkning 6:13 har an

tagits att hela akvitarden är homogen med parametrar 

enligt Fig. 7.6c. Beräkningen utgår från sådana för

hållanden som kan antas ha gällt för mer än 1000 år 

sedan just när grundvattensänkningen inträffade. Por

trycksprofilen förmodas vid detta tillfälle ha varit 

hydrostatisk och leran normalkonsoliderad för detta par

tryck. Beräkningsresultatet i 6:13 visar att partrycks

profilen redan efter 30-40 år blir rätlinjig mellan de 

angivna randvillkoren vilka svarar mot nuvarande grund

vattentryck. Efter ca 20 år blir partrycken lägre än 

de idag rådande. 

Ett nytt antagande med en indelning av akvitarden i två 

zoner enligt tidigare mönster har skett i ansats 6:12. 

övergången från den mer permeabla zon I till zon II med 

ca tio gånger lägre permeabilitet har antagits ske ca 

4,5 m under markytan. I beräkning 6:12 erhålles då efter 

ca 15 år en stabil portrycksprofil med två rätlinjiga 

gradienter vilka helt överensstämmer med nuvarande för

hållanden. Vid beräkningarna har ML antagits till stor

leksordningen 0,7 MPa vilket understiger ödometervärdet 

med mer än 0,5 MPa. Permeabiliteten hos leran antas där 

emot inte ha genomgått någon större förändring genom 

åren utan har satts til l det nu bestämda 0,3 · 10-9 m/s. 

Trots dessa låga parametervärden visar beräkningarna att 

den recenta portrycksprofilen måste ha exi sterat under 

mycket lång tid. 

7.7 Chalmers, Göteborg 

Den södra delen av Chalmersområdet är uppförd inom en 

nord-sydlig smal sprickdalgång. Ett försök hargjorts till 

uppföljning av exploateringens effekter på geohydrolo

gin. Två mätstationer har upprättats strax söder om 

den sydligaste byggnaden - se Fig. 7.7a. Mätningar har 

kontinuerligt utförts under perioden oktober 1976-decem

ber 1980. 
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Fig. 7.7a Lokal CTH I och CTH III. Plan utvisande mätpunkter. 

F,<.g. 7.ra. Te-6.t J.>ile CTH I and CTH III. P.e.a.n on meMuJung po,(.Yl,t}.,. 
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7.7.1 Geologi - Geohydrologi 

Den sedimentfyllda dalgången är benämnd Mossen, bero

ende på att dalgången före utbyggnaden dominerades av 

en stor utbredd mosse. Inom partier utan djupt grund

lagda byggnader finns överst fortfarande lager av torv 

som underlagras av lera med rikligt förekommande skikt 

av sand/silt. Vid de båda mätstationerna förekommer ut

fyllnader på torven. 

Geohydrologiskt karaktäriserades dalgången tidigare av 

hög grundvattennivå i den övre akviferen. Grundvatten

trycket i bottenakviferen har byggts upp genom infiltra

tion vid dalsidorna och genom berggrunden. På grund av 

de delvis mycket brand stående och ringa sedimenttäckta 

bergssidorna torde undre akviferen haft en bräddnings

nivå nära den ursprungliga markytan. 

7.7.2 Geoteknik 

Någon detaljerad geoteknisk undersökning har inte ut

förts i samband med detta projekt. Vissa uppgifter har 

dock kunnat hämtas från de geotekniska utredningar som 

föregick exploat eringen. 

Mätstation CTH I är placerad endast några meter från den 

södra gave l n på sektion V:s byggnad medan station CTH II 

är installerad ca 50 m längre söderut i dalgången, Fig. 

7.7a. 

Jordlagerföljden inom mätområdet utgörs överst av nämnda 

torvlager med ca två meters mäktighet varunder följe r 

lös till halvfast l era till fast botten. Denna utgörs i 

station I av ett tunt lager grovkornig jord på berg ca 

11 m under markytan medan grovkorniga jorden påträffats 

något ytligare i station III. 
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I de ytligare delarna av leran har skjuvhållfastheten 

varit svår att bestämma på grund av hög halt av skal. 

På större djup har konprov och vingsondering visat håll

fasthetsvärden på ca 25 kPa. Leran har bedömts vara 

normalkonsoliderad. 

7.7.3 Mätserier av grundvatten- och portryck samt 

vertikalrörelser 

Av mätresultat, Fig. 7.7b framgår för station CTH I att 

grundvattentrycket i undre akviferen ligger 1,5 - 2,0 m 

under ursprunglig marknivå. En avsänkning av motsvarande 

storlek synes alltså ha inträffat. Portrycksprofilen är 

förhållandevis väl anpassad till detta tryck utom på ett 

avsnitt i mitten av profilen. På exempelvis 11 m djup 

visar mätningarna på ett portryck som under hela mätperio

den är lägre än det tryck som svarar mot grundvattentryc

ket. Den största årstidsbundna fluktuationen redovisas 

också av denna spets med en amplitud av ca 10 kPa. Mät

ningarna i station CTH III, Fig. 7.7c, visar däremot på 

motsatta förhållanden med ett porövertryck på 5-10 kPa i 

mitten av akvitarden. Med tanke på de uppfyllnader som 

förekommer i området är mätresultaten i station III rim

liga . De årstidsbundna f luktuationerna i station III är 

mest accentuerade i bottendelen av profilen med amplitu

den 5-7 kPa . 

Uppföljning av vertikala markrörelser har i station III 

utförts med markpeglar för ytliga jordlager och bälg

slangsmätare för övrig del av profilen, Fig. 7.7d. Vid 

stationen förekommer kontinuerliga sättningar med has

tigheten ~1 cm/år. Då sättningarna är förorsakade av upp

fyllnader sker också de största rörelserna i den övre de

len av profilen. I mätresultaten kan mycket tydligt iakt

tas en årstidsbunden fluktuation med en amplitud av ca 

5 mm. 
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Inga markrörelsemätningar har däremot skett i direkt 

anslutning till CTH I, utan 5 markpeglar har avvägts 

inom området söder om gaveln till sektion V:s byggnad, 

Fig. 7.7a. Samtliga punkter utvisar kontinuerliga sätt

ningar med sättningshastigheter på 0,7 - 2 cm/år. Fig. 

7.7f. 
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8. SAMBAND RESPEKTIVE AWIKELSER MELLAN MODELL

BERÄKNADE OCH UPPMÄTTA PORTRYCKSPROFILER 

8. 1 Analys av Terzaghis förutsättningar till 

konsolideringsekvationen samt begränsningar 

i den teoretiska modellen 

Under punkt 2.5 har redogjorts för den klassiska kon

solideringsteorin uppställd av Terzaghi, 1936 och 1943. 

Vid tillämpningen av konsolideringsteorin har här förut

satts 

o Darcys lag gäller 

o Parvattenströmning och deformation sker endast i 

en riktning 

Vid beräkning av portrycksvariationer är främst kunska

pen om kompressionsmodulens och permeabilitetens (kon

solideringskoefficienten) variation genom lerlagret av 

betydelse. 

8. 1 . 1 Darcys lag 

Under punkt 2.3 har vissa begränsningar i Darcys l ag 

diskuterats. En v iktig begränsning i tillämpningen av 

lagen är av speciellt intresse vid de beräkningar som 

utförts i kaptiel 6 och 7. Flera författare pekar så

lunda på att permeabilitetskoefficienten minskar vid 

låga gradienter. Denna aspekt på permabilitetskoeffi

cienten är tillämpbar på flera av de fallstudier som 

analyserats . För närvarande är det inte möjligt att i 

datormodellen POR -82 beakta någon av de förändrade 

former av sambandet mellan strömningshastigheten (v) 

och gradienten (i) som för e slagits av flera forskare -

se under punkt 2.3.1. 
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Författarens bedömning är att en sådan betraktelse i 

flera fall skulle kunna leda till bättre överenskom

melse mellan beräknade och uppmätta portryck. Avvikel

sen skulle kunna ge förklaringen till varför ett oför

modat kvarstående mindre porövertryck förekommer i 

vissa profiler. Vid analyser av korttidsvariationer 

torde emellertid ett sådant hänsynstagande ej vara 

nödvändigt. Av beräkningarna i kapitel 6 framgår att 

de värden på k som erhålles vid laboratorieförsök 
0 

oftast är för låga (bestämning vid låga gradienter) 

varför dessa måste justeras upp. Osäkerheten i en så

dan justering motiverar ej att hänsyn tas till en even

tuellt sjunkande permeabilitet vid avtagande gradient. 

Vid analysen av långtidsförändringar av portrycket 

(kapitel 7) kan det däremot hållas för troligt att 

vissa eftersläpningar i portrycksreduceringen kan 

förorsakas av att Darcys lag i "normalform" ej är gil

tig. Som exempel kan nämnas station 7.4 (Jättestens

gatan) där beräkning 8:5 ger lägre portryck på 18 m 

djup under markytan än de uppmätta. Då permeabiliteten 

sänks från 0,5 · 10-9 till 0,3 · 10-9 i ansats 8:7 er

hålles en bättre överensstämmelse. Givetvis kan perme

abiliteten kidet aktuella jordlagre t in situ vara 

0,3 · 10-9 m/s men fördröjningen i portrycksminskningen 

kan alternativt bero på att k minskat vid låg gradie nt. 

8.1.2 En-dimensionell strömning 

Konsolideringsekvationenär härledd för strömning i en 

riktning. I de stationer där variationer till följd av 

naturliga och årstidsbundna tryckförändringar har stu

derats, torde denna förutsättning vara uppfylld. Mar

ken vid observationspunkten bör vara relativt plan och 

någon störande dränering bör ej förekomma somt ex 

till en ravin. En effekt av nämnda typ av störning 

kan i viss mån påverka analyserna i stationerna Jon sered 
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och Partille samt eventuellt också i Kållered. 

Möjligheterna att beräkningsmässigt beakta eventuell 

horisontell strömning kan under vissa förutsättningar 

ske genom användning av tex FEM-modellen GEOFEM-C 

(Runesson et al, 1980). I en sådan modell kan dock 

inga tidsberoende variationer i p-profilens ränder 

(varierande grundvattentryck) beaktas vilket är en 

stark begränsning. I många fall är möjligheten till 

beaktande av successiva tryckförändringar i grundvatten

akvifererna helt avgörande för ett relevant beräknings

resultat av p-profilens variationer. 

I de analyserade stationerna Angered och Toremossegatan, 

kaptiel 6, förekommer grundvattentryckvariationer en

dast lokalt i en punkt. Vid simuleringen av portrycks

förändringarna i stationerna har svårigheter förelegat 

att i beräkningarna återge de snabba tryckförändringar 

som sker vid pump- respektive infiltrationsstart. Beräk

ningarnas avvikelse torde kunna förklaras av att ström

ningen i dessa stationer i realiteten är accentuerat 

3-dimensionell. 

För analys av långtidsförändringar i portrycket kan 

e n 1-dimensionell beräkningsmodell oftast anses vara 

helt tillfredsställande. Den felakatighet som härmed 

sker jämfört med 2- och/eller 3-dimensionella model

ler uppväges flerfaldigt av tex de förhållandevis 

stora osäkerheter som fortfarande existerar i para

meterbestämningarna. 

8. 1. 3 Konsolideringskoefficienten 

I konsolideringsekvationen, skriven under formen 
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utgör konsolideringskoefficienten ev en mycket viktig 

parameter. Koefficienten kan tecknas som 

under förutsättning att permeabiliteten kär oberoende 

av djupet (konstant) se till exempel härledning i Hansbo 

1975. 

De flesta lösningsmodeller till ekvationen förutsätter 

också att kär oberoende av djupet. Helenelund har 

dock, enligt beskrivning under punkt 2.5.2 visat hur 

man med hjälp av differensmetoden kan beräkna portrycks

isokronerna i ett flerskiktssystem med varierande k. 

Lösningen till portrycksförändringen i en profil inne

hållande skikt med varierande k- och c -tal sker här 
V 

grafiskt. 

Datorprogrammet POR-82 beräknar profiler där både k 

och M kan variera genom hela profilen. Programmet ba

serar sig också på lösningar enligt differensmetoden 

(Berntson, Ivarsson och Sällfors, 1983). 

I en homogen profil med konstant ev-värde gälle r enligt 

ovan att produkten Mk är konstant. En förändring av M 

eller en proportionellt lika stor förändring av k får 

alltså samma effekt på ett portrycksförlopp. I en jord

profil, som innehåller skikt och där storleken av M va

rierar från skikt till skikt blir likaledes förändringen 

i portrycksförloppet proportionellt mot förändringen 

av modulens värde. Portrycksföärndringen regleras all

tid i direkt proportion till ändringen av M-värdet. I 

konsolideringsekvationen kan M alltså betraktas som en 

"konstant". I en skiktad jordlagerföljd med varierande 

k-värde mellan skikten blir dock resultatet ett annat. 

En förändring i ett k-värde i ett skikt får en effekt 

på portrycksförloppet genom p-profilen som ej är propor-
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tionell till ändringen i k-värdet. Detta beror på att 

kontinuitetsvillkoret för strömning i gränsytan mellan 

två skikt skall vara uppfyllt, dvs att vattenhastighe

ten på ömse sidor om gränsen i varje ögonblick skall 

vara lika - kn · in= kn+ 1 in+ 1 · 

Inverkan härav illustreras av det beräkningsresultat 

som redovisas i Fig. 8.1. I det hypotetiska exemplet 

studeras betydelsen av en förändring av M resp k för 

snabbheten i en portrycksförändring. Variationerna i 

värden har hela tiden valts så att produkten k · M 

(c -talet) blir konstant inom respektive skikt. Re-v 
sultatet visar med all tydlighet att det ej är till-

fyllest att endast beakta konsolideringskoefficienten. 

En bedömning av tänkbara variationer i M respektive 

k bör därför alltid genomföras. 

8.2 Variationer i partryck i övre delen av ler

profilen (akvitard I) 

Under punkt 3.3 redogjordes för hur en portrycksprofil 

teoretiskt kan indelas i olika grundvattengeotekniska 

zoner - jfr även kapitel Nomenklatur. För akvitarden 

föreslås en indelning i två de lzoner. Den övre zon I, 

karaktäriseras av att portrycksöfärndringar här sker 

praktiskt taget momentant. I samtliga invente rade lo

kaler där mätningar av partryck ha r förekommit, be

kräftas också förekomsten av denna zon. 

I kapitel 4 har teoretiska beräkningar utförts på por

trycksprofiler med antagande av "konventionella" för

hållanden. Om en jämförelse görs med utvärderade re

sultat från praktikfallen i kapitel 6 och 7 konstateras 

att ingen god överensstämmelse mellan beräknade och 

uppmätta profiler kan erhållas om inte 6öJie.lwm6:te.n. av e.n 

ak.v-l:tM.d zon I be.ak.:tal.,. Vid korttidsvariationer innebär 

zon I:s egenskaper att hastigheten i förändringarna 

påverkas radikalt. Utan förekomsten av zon I skulle lika-
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så en grundvattensänkning på lång sikt ge större 

portrycksminskning och en mer rätlinjig portrycks

fördelning genom hela akvitarden än i verkligheten. 

Vid beräkningar har det visat sig lämpligt att beakta 

förekomsten av zon I genom att anta ett högt värde på 

permeabiliteten k. En lämplig storleksordning påk 

för västsvenksa leror synes vara ca (10-15)·10-9 m/s. 

(0,03-0,15 m/år). 

Storleksordningen på permeabiliteten har ej kunnat spå

ras i resultaten från ödometerförsök på prover från 

zon I. De höga k-värdena är således baserade på en makro

struktur i denna zon som på intet sätt är representa

tivt i de små prover som ödomterförsöken utföres på -

jfr kapitel 2. 

De praktiska konsekvenser som en belastning på marken 

medför har kunnat analyseras genom några fallstudier. 

Resultaten visar att om belastningen ej är så stor att 

effektivspänningarna når upp till förkonsolideringstrycket 

kommer de ovan beskrivna generella egenskaperna att gälla 

för zon I. Om däremot markytan belastas så att spän

ningarna i zon I överstiger lerans o ' erhålles under 
C 

konsolideringsfasen givetvis också i zon I ett porvat-

tenövertryck. Efter avslutad konsolidering erhålles på 

nytt en hydrostatisk portrycksprofil räknat från rå

dande nollportrycksnivå (nivå i övre akvitarden). Ut

jämningsförloppet regleras av rådande parametrar ML 

och kL (cvL). Förekomsten av sådana porövertryck inom 

zon I kan bl a utläsas ur mätresultat från SGI:s prov

fält i Skå Edeby (Hansbo, 1960) samt Väsby (Chang, 1981). 

8.3 Variationer i portryck i undre delen av ler

profilen (akvitard II) 

Inom den undre delen av akvitarden zon II, råder ur 
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grundvattengeoteknisk synvinkel för västsvenska leror 

helt andra förhållanden än i zon I. Variationerna i 

parametrarna M, k och därav ev är mindre drastiska och 

i regel knutn a till eventuella geologiska diskordanser 

i jordlagerföljden. Betydelsefullt för hastigheten av 

portrycksförändringar i zon II är rådande spännings

nivå i förhållande till förkonsolideringstrycket. 

Vid bestämning av kompressionsmodulen M i ödometer 

på prover från denna zon erhålls ofta värden på M 
0 

som är 5-10 gånger större än ML och av storleksord-

ningen 3 MPa. Från fallstudier med deformationsmät

ningar erhålls dock M -värden som är avsevärt högre.
0 

En undre gräns synes härvid vara M = 10-15 MPa, men 
0 

att vissa beräkningar för kraftigt överkonsliderad 

lera har givit värden på M = 25-50 MPa - tex Angered
0 

och Jonsered. För ett visst skede i en portrycksför

ändring kan dock M bli näst intill oändligt stort.
0 

Detta gäller för spänningsnivåer nära förkonsoliderings

trycket vilket tidigare diskuterats under punkt 2.4. 

Detta förhållande kan bl a bidraga till att beräkningarna 

initiellt ger för långsamma portrycksförändringar som 

tex i analysen av områdena Toremossegatan (6.1) och 

Angered (6.5). Jfr även punkt 8.1.2. 

Vid bestämningar av permeabiliteten i zon II ger öda

meterresultaten mer begränsade skillnader mellan k 
0 

och kL. Vanlig storlek på k för de testade västsvenska 
0 

lerorna kan sägas vara 0,6 - 1,1 · 10-9 m/s (0,02-0,03 m/år) 

medan kL är ungefär hälften så högt eller 0,3 - 0,7 · 10-9 m/s 

(0,01-0,02 m/år). Dessa erhållna värden från inven-

terade lokaler stämmer väl överens med de värden som 

Larsson (1981) anger som generella för permeabiliteten 

hos svenska leror 1 · 10-9 till 1 · 10- 10 m/s (0,03 -

0,003 m/år). 
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Användningen av erhållna laboratorievärden i be

räkningarna ger i regel god överensstämmelse för 

långtidsförändringar om profilen har en homogen la

gerföljd. Ofta förekommer dock ett förhöjt siltinne

håll i bottendelarna, vilket har ett väsentligt in

flytande på portrycksprofilens gradient. Om sådana 

skikt inte beaktas i beräkningarna erhålles en fel

aktig gradient hos portrycksprofilen långt upp i 

jordlagren. Provtagningar i siltiga bottenskikt sker 

sällan, och om de trots allt utförs erhålles oftast 

störda prover. Utförda beräkningar har givit stor

leksordningen på k i detta bottenskikt till ( 1-3) • 1 o-9 

m/s (0,03-0,09 m/år). 

8.4 Några felkällor vid beräkningar och bestäm

ningar av portrycksprofiler 

Utgående från utförda mätningar i fält, beräkningar 

av portrycksprofiler samt jämförelser mellan beräk

nade och uppmätta portrycksvariationer ges här en 

summering av de vanligaste tänkbara felkällorna. Ett 

försök till kvalitativ bedömning av felen görs i regel. 

8.4.1 Toretiska modeller 

Den idag vanligen använda teoretiska modellen har 

analyserats under punkt 8.1. Vissa felaktigheter kan 

tänkas uppstå genom att lösningar av konsoliderings

ekvationen sker med hjälp av FEM-analys eller diffe

rensräkning. Sådana fel torde i r egel sakna betydelse 

jämfört med de felaktigheter som kan för ekomma i val 

av parametrar. 

8.4.2 Randvillkor 

Vid tidigare utförda manuella (tex Helenelund) e l-

l er datorbaserade (FEM) beräkningar har inte kontinuer-
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liga variationer i ränderna kunnat beaktas. Endast 

om beräkningarna utförs i flera steg kan en viss 

anpassning ske till varierande randvillkor. Då 

grundvattentrycksförändringar i övre eller undre 

akviferen (portrycksprofilens ränder) ofta varierar 

med tiden samt alltid har en årstidsbunden fluktua

tion är ett hänsynstagande till detta av allra största 

betydelse. 

Vikten av att förändringar i ränderna alltid beaktas 

framgår av resultaten från de teoretiska studierna i 

kapitel 4 samt från flera analyserade lokaler i kapitel 

6 och 7. Datorprogrammet POR-82 har speciellt utfor

mats så att det fullt ut kan beakta alla typer av tryck

förändringar i ränderna . 

8 . 4.3 Geotekniska egenskaper 

Betydelsen av relevanta värden på kompressiondmodu-

len M och permeabiliteten k för goda beräkningsresul

tat har ingående analyserats under punkt 8.2 och 8.3. 

Rätt storleksordning på dessa parametrar är av största 

vikt. Väsentligt är också att fastställa om dessa para

metrar förändras skiktvis i profilen. 

En annan ytterligt viktig parameter i dessa sammanhang 

är förkonsolideringstrycket o~. Ett riktigt bedömt 

värde på a~ är avgörande för den beräknade hastigheten 

och slutliga utformningen av portrycksprofilen. Att 

bestämma en relevant kurva för förkonsolideringstryckets 

variation med djupet är idag behäftat med stora svårig

heter. Att rimliga värden på förkonsolideringstryck är 

nödvändiga för acceptabla beräkningsresultat bekräf-

tas med all tydlighet bl a av analyserna för Angered 

(6.5) och östra Sjukhuset (7.6). 

Ur resultaten från de analyserade stationerna St Sig-
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fridsgatan (7.3) och Sisjön (7.7) kan vidare utläsas 

att mer eller mindre markerade språng kan förekomma 

i förkonsolideringskurvan. Uppkomsten av sådana tor

de främst vara betigad av diskordanser i den lokala 

stratigrafiska uppbyggnaden. En tidigare partrycks

sänkning i profilen som endast haft influens i en 

del av profilen kan också ge upphov till variationer 

i o '. 
C 

8.4.4 Portrycksmätningar in-situ 

Portrycksmätningar utföres in situ dels för att be

skriva jordens grundvattengeotekniska historia dels 

för att användas som ingångsparametrar i en beräk

ningsmodell. Sådana beräkningar har som målsättning 

att beskriva storleken av markrörelser samt det tids

förlopp som kan förväntas när en portrycksprofil blir 

föremål för ändrade förhållanden. Har portrycksmät

ningar förekommit under en längre tid kan de utgöra 

ett ypperligt instrument vid passningsberäkningar 

för fastställande av giltiga in situ parametrar, 

"back analysis". 

För bestämning av partryck in situ finns idag ut

rustningar som tekniskt sett fungerar oklanderligt . 

Enligt den utredning som redovisats i kapitel 5 kan 

dock inte erhållna mätvärden användas helt okritiskt. 

Registreringen av ett korrekt absolutvärde på partryc

ken störs av sådana faktorer som installationsförfa

rande, utrustningens funktion in situ, lufttrycks-

och gravitationsvariationer, jordens geotekniska 

egenskaper, jordens struktur, etc. Vid bestämningar 

av partryck i f inkorniga jordar är det således ej 

tillfyllest med bestämningar på enstaka nivåer i jord

profilen eller mätningar under alltför kort tid. Mät

ning på flera nivåer bör ske så att en portrycksprofil 



271 

kan konstrueras. Utgående från denna görs bedömningar 

av relevansen i enskilda portrycksbestämningar. 

8.4.5 Årstidsbundna variationer i grundvatten

och portrycksfluktuationer 

Allmänt känt sedan många år tillbaka är att grund

vattenytan i ett rör nedslaget till den grovkorniga 

jorden under leran varierar med årstiden. Långtids

mätningar av partryck som redovisats tex från lo

kalen Jättestensgatan (kapitel 5 och 7) eller av 

Berntson (1977) utvisar att också regelbundna och 

årstidsbundna variationer förekommer i partrycken. 

Storlek och intensitet i partryckens variation är 

kopplade till variationer i grundvattentrycket. Att 

en helt sykron fluktuation förekommer mellan grund

vattentryck och partryck är inte att förvänta. De 

teoretiska beräkningarna av portrycksfluktuationer i 

kapitel 4 visar på stora fasförskjutningar trots 

höga värden på använda moduler.Tex i fallet i Fig. 

4.6 där M har ansatts till 10 MPa och k till
0 091·10- hade en tryckförändring i randen i 10 m mäk

tigt lager endast åstadkommit en 16%-ig portryckshöj

ning i mitten av lagret efter 3 mån. Jämfört med 

uppmätta portrycksförändringar från flera lokaler är 

detta en alldeles för liten förändring för en 3 

månaders period. Den teoretiska studien är således 

inte relevant med använda parametervärden kombinerat 

med att beräkningsmodellenej har någon zonindelning 

av akvitarden - jfr kapitel 6. 

I en ingreppsbetingad profil skulle man däremot förvänta 

sig att inga årstidsbundna fluktuationer sker genom hela 

profilen. Beräkningar baserade på förutsättningen att 

hela akvitarden kan betraktas som en homogen zon visar 

att ingen portrycksfluktuation teoretiskt kan förekomma 

genom hela portrycksprofilen vid en viss begränsad fluk

tuation i ränderna, Fig. 4.2.12. 
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Detta stämmer dock inte alls med reella förhållanden 

vilket framgår av mätresultaten från tex stationerna 

Jonsered (7.1) och östra sjukhuset (7.2). Trots kraf

tiga avsänkningar i den undre akviferen förekommer re 

gelbundna och årstidsbundna variationer gen.om hela. a.kv,i_

-ta.Juie.n.. Detta förhållande pekar återigen på att akvitar

den i strömningshänseende ej är homogen. De tidigare 

omtalade zonerna I och II medför att fluktuationer i 

partrycken förekommer genom hela profilen. 

Det är således av största vikt att förekomsten av 

prstidsbundna variationer i portrycksprofilerna samt 

indelningen av akvitarden i skilda underzoner beaktas 

vid angivande av ingångsdata för beräkningar. 
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9 MÖJLI GHETER TI LL PROGNOS AV PORTRYCKETS 

VARI ATIONER 

9. 1 Allmänt 

De t i rapporten bearbetade materi alet omf attar i huvud

sak lokaler i göteborgstrakten. Vissa kontroller inom 

l okal er utanför västsverige har också gjorts. Sistnämnda 

kontroller visar a t t den använda principen för bearbet

ning av portrycksförhållanden även gäll er för dessa plat

ser. 

Redovisningen i rapporten har i princip utgått från två 

slags portrycksvariationer: korttids- respektive lång

tidsvariationer. Prognosticering av portrycksförändringar 

bör utföras med samma utgångspunkt. 

Slutsatsen av undersökningen är att det finns goda mö j

ligheter att göra prognoser för portrycksförändringar. 

För att ett p!UL/u;,u.,/u. användbaJt:t 1r,v.,uLt.a;t skall nås måste 

man dock ha god kännedom om 

o storleken hos ingående parametrar; 

o grundvattentryckets variationer i ränderna (akvifererna) 

9 . 2 Framtagning av parametrar 

God överensstämmelse mellan beräknade och uppmätta profi

ler har ofta kunnat erhållas, dock i regel efter juste

ring av vissa parametervärden . överensstämmelsen med er

hållna värden från l aboratoriebestämningar har därvid inte 

alltid varit acceptabel . Som framhållits tidigare kan rätt 

storlek på f l era av parametrarna ej erhållas från våra 

standardiserade laboratorieundersökningar. Om rättvisande 

insitu- undersökningar kan utföras ökar möjligheterna avse 

värt ti l l goda beräkningsresultat. Fältundersökningar som 

idag är viktiga att utföra har sammanställts i nedanstående 

tabell I II. 
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Tabell III Geotekniska undersökningar för att erhål la under 
lag (parametrar) till beräkningar av portrycks
variationer. 

Typ av undersökning 

Spetstrycksondering 

Portrycksondering 

Portrycksmätningar 

Grundvattentryck

mätningar 

Permeabilitetsmätning 

Provpumpningar 

Laboratoriebestäm

ningar 

Ger information om 

Jordlagerföljd 

Jordlagerföljd 

Grundvattengeotekniska zon

gränser 

Permeabilitetsförhållanden 

Portrycksprofilen har en na

turlig utformning eller är 

påverkad 

Grundvattengeotekniska zoner 

Vid långtidsobservation upp

gifter om naturliga och års

tidsbundna fluktuationer 

Portrycksprofilen har en na

turlig utformning eller är på

verkad 

Grundvattentryckfö~hållanden 

i övre resp undre akviferen 

Jordens pe rmeabilitet p å skilda 

nivåer i profilen 

Undre grundvattenakviferens 

hydrauliska egenskaper 

Grundvattentryckförändringar 

med tiden 

Förkonsolideringstryck (o~) 

kompressionsmoduler (M) och 

permeabiliteter (k) 

Jordlagerföljd 

Grundvattengeotekniska zoner 

De undersökningar, som anses vara mest relevanta för ett 

specifikt fall, skall härvid utföras. På basis av erhållna 
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resultat görs sedan en total utvärdering av parameter

värden samt typ av beräkningsmodell. 

9.3 Val av ingångsdata till beräkningsmodell 

9.3.1 Allmänt 

Utgående från ovanstående underlag kan ingångsdata till 

beräkningsmodellen sammanställas. De uppgifter som er

fordras har sammanställts i nedanstående generella 

profil. Såsom framgått av utförda beräkningar ti

digare i denna rapport kan man genom programmet POR- 82 

kringgå en hel del av de restriktioner som den analytiska 

lösningen av konsolideringsekvationen är behäftad med. 

Vid användandet av POR-82 kan materialparametrar och rand

villkor för akvitarden variera enligt följande tabell IV. 

Tabell IV Variationsmöjligheter hos ingångsparametrar. 

Grundvattentryck i Kan varieras godtyckligt med 

i övre randen tiden 

Grundvattentryck i Kan varieras godtyckligt med 

undre randen tiden 

Kompressionsegenskaper Jordens kompressionsegenska

per beskrivs med tre paramet

rar, o ~, ML, M • Dessa kan0 
variera godtyckligt med djupet 

Permeabilitet (k) Permeabiliteten måste vara 

konstant inom varje skikt men 

kan veriera mellan skikten 

Konsolideringskoeffi Utgående från angivna värden 

ienten (ev) påk och M inom varje skikt 

(beroende på spänningsnivå) 

beaktar programmet ev-värdet 

enligt sambandet 
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För ytterligare information om programmet POR-82:s 

uppbyggnad och beräkningssystem hänvisas till program

mets manual (Berntson et al, 1983). 

9.3.2 Erforderliga data om portrycksprofilen 

Nödvändiga ingångsdata för prognos av förändringar i 

en portrycksprofil kan sammanfattas i nedanstående 

principiella portrycksprofil, se Fig. 9.1. 

Utgående från sådana undersökningar som omtalats i 

tabellIII kan bestämningar ske av profilens uppbygg

nad enligt följande punkter: 

o Den finkorniga jordens totala mäktighet tolkas varvid 

gränsen mot undre akviferen direkt bestämmes. 

o Akvitardens (portrycksprofilens) höjd H erhålles sedan 

genom bestämning av övre akviferens undre gräns. Lämp

liga kriterier för fastläggning av denna nivå er

hålles utgående från torrskorpans mäktighet, lägsta re

gistrerade eller bedömd lägsta nollportrycksnivå. 

o Gränsen mellan akvitardens zon I och zon II fastlägges 

utgående från sonderingar och portrycksmätningar. Inom 

zon I har portrycksprofilen en ungefärlig hydrostatisk 

gradient. 

o Stratigrafiska diskrepanser som medför markanta för

ändringar i profilens parameterkurvor. Sådana gränser 

erhålls ur resultaten från olika typer av sonderingar 

samt laboratorieförsök. 

Avgörande för datorprogrammets val av vissa prametervär

den är förutom parametrarnas variation med djupet också 
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deras spänningsberoende. Jordprofilens spänningshistoria 

skall därför inmatas så noggrant som möjligt genom an

givande av kurvor för total- och förkonsolideringstryck. 

Som tidigare framhållits ställer det sig ofta svårt att 

sammanställa en korrekt förkonsolideringskurva. Till 

dess att goda in-situ metoder för registrering har ut

vecklats får o'-kurvan i första hand bestämmas utgående
C 

från ödometerresultat. Andra faktorer som också kan vara 

till hjälp är analyser av tex portrycksprofilens fluktua

tion, stratigrafiska förhållanden, permeabilitetsbestäm

ningar etc. 

Betydelsefullt för relevansen i beräkningsresultaten är 

portrycksprofilens utseende vid start, vilken betecknas 

u. Att denna beskrivs korrekt är speciellt viktigt vid 
0 

beräkningar av korttidsvariationer, medan eventuella fel-

aktigheter i u vid beräkningar under längre perioder
0 

minskar i betydelse. De viktigaste ställningstagandena 

vid angivande av u kan sägas vara att 
0 

o portrycket u 
0 

vid profilens ränder anges rätt i 

förhållande till djupet samt till det ugångs

tryck som råder i akvifererna, dvs rådande grund

vattentryck vid tiden t 0 ; 

o u -profilen ej
0 

har någon inbyggd hydraulisk gradient 

på något avsnitt som innebär att förändringen i por

trycksprofilen initiellt styrs i någon speciell rikt

ning som ej är relevant. Denna anmärkning gäller främst 

vid studier av korttidsvariationer, set ex punkt 6.7. 

I modellen POR-82 väljer programmet kontinuerligt tillämp

liga värden på rubricerade parametrar i varje beräknings

skikt. Avgörande för vilket värde som väljs ut är djupet 
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samt spänningsnivån (avser kompressionsmodul M eller 
0 

Parametrarna M respektive~ kan anges genom profilen
0 

var för sig som en polygon eller funktion. I polygon

form kan parametrarna ha en separat skiktvis förändring 

om sådana geotekniska och stratigrafiska variationer kan 

anses föreligga. Dessa skiktgränser behöver inte vara 

kopplade till tex skiktgränser för permeabilitetsför

ändringar. Permeabiliteten k kan i modellen variera genom 

hela profilen i form av språngvisa förändringar vid lämp

liga skiktgränser. Inom varje skikt måste k-värdet vara 

konstant. Som framhållits i kap 2 har bl a Hansbo (1960) 

pekat på att k-värdet förändras vid låga gradienter. I 

en framtida version av programmet POR-82 är avsikten att 

också kunna beakta detta. 

Alwilaltd zon I 

Tidigare i denna rapport har kunnat konstateras att akvi

tarden kan indelas i två zoner. Den övre, zon I, karakte

riseras av att portrycksprofilen har en hydrostatisk eller 

nära hydrostatisk gradient. Zonens egenskaper beaktas i 

beräkningarna lämpligast genom ansättning av ett "högt" 

permeabilitetsvärde. 

Analyser av lämplig storleksordning påk i zon I har ut

förts. Vid beräkningar it ex station Mölndal (6.2) gav 
9k

0 
50 · 10- m/s för zon I en avvikelse på - 0,5 kPa 

från en hydrostatisk gradient mellan övre och undre grän-

sen. Zon I:s undre gräns låg här ca 4,5 m under noll-por

trycksnivån. 

9Ansattes k = 100 · 10- m/s erhölls en motsvarande avvi

kelse på 0,2 - 0,3 kPa. 
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I lokalen Kållered (6.4) erhölls vid k = 10 · 10-9 m/s 

i zon I:s undre zongräns ett portryck som var ungefär 

4 kPa för lågt i förhållande till uppmätt gradient. I 

samma beräkning gav resultatet inom zon II med k = 1·10-9 

m/s härvid bra överensstämmelse med registrerade värden. 

Vid en höjning av k till 100 · 10-9 m/s i zon I gav beräk

ningarna här en nära hydrostatisk gradient medan portrycken 

i zon II därvid byggdes upp för snabbt och till en allde

les för hög nivå. 

Ytterligare tester har också bekräftat att en lämplig före

kommande storleksordning på permeabiliteten i zon I är 

k = 10 - 50 · 10-9 m/s (0,3 - 0,5 m/år). 

Randvillko~en 

Såsom framgått av tidigare analyser och kommentarer är 

rätt beskrivna randvillkor en av de viktigaste faktorerna 

vid beräkningar av portrycksförändringar. Förutom angivan

de av ett korrekt grundvattentryck vid tiden t e rfordras 
0 

en relevant beskrivning av grundvattentrycksförändringar 

i övre respektive undre akviferen under beräkningsinter

vallet. Enligt tidigare redogörelse kan programmet POR-82 

beakta alla tryckförändringar i ränderna. Sådana föränd

ringar kan uppkomma genom 

o naturliga, årstidsbundna fluktuationer med varierande 

frekvens och amplitud; 

o avsänkningar dels orsakade av momentana naturliga ut

dräneringar e lle r artificiella pumpningar dels av mer 

långsiktig art till följd av landhöjningen, helt eller 

delvis förhindrad infiltration eller successiv utdrä

nering till ledningar och tunnlar; 

o tryckhöjningar till följd av uppdämningar, naturlig 

eller artificiell infiltration etc. 
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I beräkningsmodellen kan ovanstående företeelser i akvi

fererna beaktas för kortare eller längre perioder. 

Då det gäller en beskrivning av hur grundvattentrycks

förändringen kan utvecklas i den övre akviferen ställer 

sig problemet ej så svårt att lösa. En datormodell som 

direkt kan beräkna sannolikheten för max och min värden 

finns idag bl a tillgänglig vid SMHI (Bergström, 1982). 

Likaså kan gränser i trycken rent bedömningsmässigt anges 

utgående från sådana faktorer som typ av avvattningssystem 

(dagvattenledningar, dagvattendiken, etc), grundläggnings

nivån för byggnader och avlopssledningar etc. 

För prognostisering av grundvattentrycksändringar i undre 

akviferen finns flera modeller tillgängliga . Den i Sverige 

vanligast använda är GEOFEM-G (Runesson et al, 1979). Två 

arbeten med utveckling av ytterligare modeller pågår av 

Svensson och Sällfors vid CTH samt Bergström och Rosen vid 

SGI. 

GEOFEM-G är en grundvattenmodell som bygger på kända geo

hydrologiska betraktelsesätt av slutna akviferer. Utgående 

från erhållna data vid bl a provpumpning inom aktuella lo

kaler samt beräkningar med hjälp av FEM-analys på en upp

ställd akvifer-modell kan grundvattentrycksförändringar 

prognostiseras på basis av statistiskt behandlade klimat

data. 

I de nya modeller som är under utveckling är metodiken nå

got annorlunda. CTH-modellen baseras på statistisk bearbet

ning av klimatdata kombinerad med fältmätningar inom aktuell 

lokal under viss period. SGI-modellen å sin sida utgår från 

statistisk bearbetning av klimatdata, men vid angivande av 

magasinsegenskaper är den helt teoretisk. Resultaten av ut

vecklingsarbetena med dessamodeller kommer att bli betydelse

fulla för möjligheterna till realistiska prognoser av grund

vattentryck och därmed också portrycksförändringar. 
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10 SAMMANSTÄLLNING AV UNDERLAG FÖR BERÄKNING 

OCH PROGNOSTISERING AV PORTRYCK 

10. 1 Korttidsvariationer 

Nedan har en sammanställning gjorts av storleken på 

några parametrar som användes vid prognoser och be

räkningar av korttidsvariationer. Angivna värden är 

hämtade från analyserade lokaler i detta arbete. Med 

korttidsvariationer avses förändringar som sker inom 

perioder som är tidsmässigt mindre än perioder mellan 

vilka årstidsbundna max- och minvärden uppträder. Nedan 

angivna data avser västsvenska förhållanden. 

Tabell V Storlekar hos parametrar för underlag vid prognos 
och beräkning av korttidsvariationer i portrycks
profiler. 

Typ av ingångsdaga Förhål l anden att beakta vid 
parameterval 

Profi l ens spännings Ange profilens totalspänning . 

historia Beakta event . uppfyl l nader el

ler avlastningar 

Be akta att förkonsoliderings

kurvan har e n relativ ökning 

i sin övre och undre d e l 

Portrycksprofile n u Beakta om event. "portrycks
0 

drivande" gradienter finns 

inbyggda 

Kompressionsmodul M Ett genomsnittsvärde med av
0 

seende på djup och spännings

nivå vid begränsade portrycks

variationer <20 kPa är M ~ 
0 

15 MPa 

- 9 Permeabilite t k Inom zon I k =10 - 50 ·1 0 m/s
0 0 

(0, 3 -1, 5 m/år) 

Inom zon II med homogen lager

följd k ~ 0 , 7-1,0 · 10-9 m/s
0 

(0,02-0,03 m/år ) 

Skiktvis förändring av k? 

Randvi l lkor Beakta om grundvattentrycks f ör

ändringar kan beräknas ske mo

mentant eller successivt under 

viss period 
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10. 2 Långtidsförändringar 

På samma sätt som för korttidsvariationer anges här 

förslag till lämpliga ansatser för beräkning och 

prognostisering av långtidsförändringar i portrycks

profilen . Angivna data avser västsvenska förhållanden. 

Tabell VI Storlekar hos parametrar för underlag vid prognos 
och beräkning av långtidsvariationer ner i por
trycksprofiler. 

Typ av ingångsdata Förhållanden att beakta vid 

parameterval 

Profilens spännings Se under punkt 10.1 

historia 

Portrycksprofilen u 
0 

Anges på basis av mätningar 

eller utgående från rådande 

förhållanden i ränderna (akvi

fererna). 

Kompressionsmodul ML varierar beroende på jordlag

rens konsolideringsspänning. 

Homogen glaciallera vanligen 

ML= 0,2- 0,6 MPa. 

Permeabilitet kL Inom zon I kan ansättas kL= 

10-50 · 10-9 m/s (0,3-1,5 m/år). 

Homogen glacial l era vanligen 

kL ~ 0,3-0,7 . -910 m/s. 

(0,01-0,02 m/år). 

Skiktförändring av k? 

Stora svängningar i kL vid ex 

siltskiktad lera . 

Randvillkor Se under punkt 10.1 



284 11. LITTERATUR 

ADOLFSSON, K., 1983. Värmelagring i lera. Värmeströmning, 

värmeväxlare och påverkan av geotekniska egenskaper. Kon

cept till slutrapport BFR proj 810113-2. 

ALTE, B., 1976. Bestämning av kompressionsegenskaper hos 

djupa lerlager genom kontrollerad grundvattensänkning. 

Byggforskningen rapport R12:1976, Stockholm. 

ANDERSSON, A-C. och BERNTSON, J., 1979. Kontrollerad grund

vattenbalans genom djupinfiltration. Chalmers Tekniska Hög

skola, Geohydrologiska forskningsgruppen, Meddelande nr 26, 

Göteborg. 

BERGLUND, B., 1979. The deglaciation of southern Sweden 

13.500 - 10.000 B.P., Boreas 8:153-169. 

BERGSTRÖM, S., 1982. Grundvattenbildning i ett noränområde -

analys med hjälp av avrinningsmodeller. SMHI, Opublicerad 

stencil, Norrköping. 

BERNTSON, J., 1978. Portryck kring Va-ledningar i lera. Er

farenheter från mätningar 1971 - 1976. Statens råd för bygg

nadsforskning, Rapport R18:1978, Stockholm. 

BERNTSON, J.A., 1980. Portryckförändringar och markrörelser 

orsakade av trädvegetation. Chalme rs Tekniska Högskola, 

Geohydrologiska forskningsgruppen, Meddelande nr 58, Göteborg. 

BERNTSON, J.A., ERIKSSON, H. och JOHANSSON, B., 1980. 

Tuveskredet 1977. Rapport över grundvatten- och por

trycksmätningar. 1977-1980 (opublicerad stencil). 

BERNTSON, J., IVARSSON, C. och Sällfors , G., 1982. Manual för 

datororogram POR - 82. Institutionen för geoteknik med grund

läggnina . Chalmers Tekniska Höaskola Rapport. Göteborg. 

BJURSTRÖM, G., 1977. Grundvattenytans nivåförändringar -

konsekvenser från geoteknisk synpunkt. Statens råd för 

byggnadsforskning, publ T2:1977, Stockholm. 

BLOMQUIST, T., LINDH , B.G. och MARIPUU, P., 1975. Försök med 

djupinfiltration för att motverka sättningar. VIAK AB, Göteborg 

(opublicerad stencil). 



285 

CARLSSON, L., 1973. Grundvattensänkning - Evaluering av 

lågpermeabla lagers hydrauliska diffusivitet med hjälp 

av provpumpningsdata. Chalmers Tekniska Högskola, Insti

tutionen för vattenförsörjning och avloppsteknik. Publ 

B73:2. Göteborg. 

CARLSSON, L. och BJÖRKMAN, A., 1973. Östra Sjukhuset, Göteborg. 

Inventering och sammanställning av borrningar och grundvat

tenundersökningar utförda av AB Jacobson & Widmark, Göteborg 

samt bedömning av lämpligt område för infiltration, Insti

tutionen för VA-teknik, Chalmers Tekniska Högskola, Publ. 

C73:2, Göteborg. 

CATO, J och ENGDAHL, M., 1982. Inventering av lutande lermark. 

Rapport och meddelande nr 20, Statens Geologiska Undersökning, 

Uppsala. 

CHANG, Y. C. E., 1981. Long term consolidation beneath the 

test fills at Väsby, sweden, swedish Geotechnical Institute, 

Linköping. 

FJERHOLM, K-G., SPÅNGBERG, B. och SVENSSON, P. L., 1977. 

Kontroll av grundvattennivån genom infiltration via tunnel 

- ett fullskaleförsök. Byggforskningen Rapport R58:1977, 

Stockholm. 

EKSTRÖM, G. och FLODKVIST, H., 1926. Hydrologiska undersök

ningar av åkerjord inom Örebro län. Sv. Geol. Unders. Ser. C, 

Nr 344, Stockholm. 

HANSBO, S., 1960. Consolidation of clay with special reference 

to influence of vertical sand drains. Thesis, Swedish Geot. 

Inst., Proc No 18, Stockholm. 

HANSBO, S. , 19 73 . Beräkning av portrycksminskning genom grund

vattensänkning. Väg- och vattenbyggaren No 2, pp . 178-179, 

Stockholm. 



286 

HANSBO, S., 1975. Jordmateriallära. Almquist och Wiksell, 

Stockholm. 

Hansbo, S., 1977. Geodrains in theory and practice. Geotechnical 

Report from Terrafigo, Stockholm. 

HARREMOES, P. och KREBS OVESEN, N., 1968. Lärobok i geoteknik. 

Polyteknisk Förlag, Köpenhamn. 

HELENELUND, K. V., 1951. Om konsolidering och sättning av be

lastade marklager. Jord- och vattentekniska forskningar, 

Helsingfors. 

HELLGREN, L. G., HÄGER, K. 0. och STEVENS, R., 1982. Väst

svenska leror. Avsättningsmiljö, Lagerföljd och Stabilitet. 

Statens Råd för Byggnadsforskning (koncept). 

HENKEL, D. J., 1961. The shear strength of saturated remoulded 

clays. Proceedings, ASCE Specialty Conference on Shear Strength 

of Cohesive Soils, Boulder, pp 533-554. 

HODGE, R. A. L. and FRECZE, R. A., 1977. Groundwater flow 

systems and slope stability. Canadian Geotechnical Journal, 

No 1 4 ( 4 ) , pp 4 6 6 - 4 7 6 . 

KARLSTENIUS, T., 1963. Studies on clay samples taken with 

standard piston sampler. Swedish Geotechnical Institute, 

Proceedings No 21, Stockholm. 

Kenney, T. C. and CHAN, H. T., 1977. Seasonal changes of ground

water pressure and stability of a natural slope in varved 

clay. Toronto University Civil Eng Publ. 

KONRAD, J-M., 1977. Contribution an calcul du frottement lateral 

des pieux flottants fonces dans des argiles molles et sensibles. 

Tese presentee a l'Ecole des Gradues de l'Universite Laval. 

KOPPULA, S., 1970. The consolidation of soil in two dimensions 

and with moving boundaries. Ph.D Thesis, Dept of Civ.Engn, 

University of Alberta, Edmonton, Alberta. 



i 

287 

KOPPULA, S., 1971. Consolidation of a trapezoidal wedge of 

soil mass in two dimensions. Uses manual soil mechanics 

No 9, Dept of Civ Eng., University of Alberta, Edmonton, 

Alberta. 

KUENEN, P., 1951. Mechanics of varv formation and the action 

of turbidi ty currents. Geol Fören Förh. Stockholm. pp 69 - 84. 

LAFLEUR , J. and LEFEBVRE, G., 1980. Groundwater regione associated 

with slope stability in Champs clay deposits. Canadian 

Geotechnical Journal, No 17, pp 44-53. 

LARSSON, R., 1977. Basic behaviour of Scandinavian soft clays. 

Report No 4, Swedish Geotechnical Institute, Linköping. 

LARSSON, R., 1981. Drained behaviour of Swedish clays. Report 

No 12, Swedish Geotechnical Institute, Linköping. 

LARSSON, R. och SÄLLFORS, G., 1981. Beräkningar av sättningar 

lera. Väg och vattenbyggaren, No 3-1981, pp 39-42. 

LARSSON, R., 1982. Personlig kommunikation. 

LEROUEIL, s., TAVENAS, F., TRAK, B., ROCHELLE, P. La., and 

ROY, M., 1978. Construction pore pressures in clay founda

tions under embankments. Part I: Saint-Alban test fills. 

Canacian Geotechnical Journal, No 15 , pp 54-65. 

LEROUEIL, S . , TAVENAS, F., MIEUSSENS, C. and PEIGNAND. M., 

1978. Construction pore pressures in clay foundations under 

ernbankrnents . Part II: generalized behaviour. Canadian Geo

technical Journal, No 15, pp 66-82 . 

MADHAV, M. R. and BASAK, P., 1977. Ground subsidence due to 

non-linear flow through deformable porous media. Journal 

of Hydrology, 34:21 - 33. 

MOUN, I. and ROSENQVIST, I.T., 1957. On the wethering of young 

marine clay. Proc. 4. Internat Conf Soil Me ch and Found Engn., 

Vol 3. pp 24-25. 



288 

POST, L. von, 1915. Ett egendomligt jordskred i västra 

Värmland. Geot Fören Stockholm. Förh Vol 37, pp 567-582. 

ROSEN, B., 1979. Prognos av höga portryck. Statens Geotekniska 

Institut, Internrapport 1-69/79, Linköping. 

ROSENQUIST, J. T., 1955. Invertigations in the clay- electro

lyte - water system. Norges Geot Inst. Publ No 9. 

ROY, M., BLANCHET, R., LA ROCHELLE, P. and TAVENAS, F., 1981. 

Behaviour of a sensitive clay <luring pile driving. Canadian 

Geotechnical Journal, No 18, pp 67-84. 

ROWE, P. W., 1969. The relation between the shear strength 

of sands in triaxial compression, plane strain and divert 

shear. Geotechnique, Vol 19, No 1, March 1969. 

RUNESSON, K., TÄNGFORS, H. och WIBERG, N-E., 1979. GEOFEM-G 

Computer program for ground water seepage including confined 

aquifer analysis. Publ 79:6. Department of Structural 

Mechanics, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg. 

SGF, Laboratoriekommite, 1971-1977. Laboratorieanvisningar. 

SKEMPTON, A.W., 1954. The pore pressure coefficients A and B 

Geotechnique, 4 (4), pp 143-147. 

SKEMPTON, A. w. and NORTHEY, R. D., 1952. The sensitivity of 

clays. Geotechnique Vol 3. No 1. pp 30-53. 

SMITH, R. E. and WAHLS, H. E ., 1969. Consolidation under con

stant rate of strain. ASCE Journal of the Soil Mechanics 

and Foundation Engineering Division, Vol 95, No SM2, pp 519-539. 

SVENSSON, C och SÄLLFORS, G., 1981. Hypoteser för val av dimen

sionerande grundvattentryck. Geohydrologiska forskningsgrup

pen, Chalmers Tekniska Högskola, Delrapport, Göteborg. 

SVENSSON, C. och Sällfors, G., 1982. Extremvärdesanalys av 11 

grundvattennivåmätserier. Geohydrologiska forskningsgruppen, 

Chalmers Tekniska Högskola. Delrapport, Göteborg. 

SÄLLFORS, G. 197 5. Preconsolidation pressure of soft high-plastic 

c l ays. Thesis , Chalmers University of Technology, Göteborg. 



289 

SÖDERBLOM, R., 1957 . Some investigations concerning salt in 

clay. Proc. 4. Int Conf Soil Mech and Found Engn. Vol 1. 

pp 111-115 . 

TAVENAS, F. and LEROUEIL, S., 1981. Creep and failure of slopes 

in clays. Canadian Geotechnical Journal, No 18. pp 106-120. 

TORSTENSSON, B-A., 1975. Mätning av lerans portryck ger uppgift 

om sättningar. Byggmästaren No 8, 1975. 

TERZAGHI, K., 1943. Theoretical soil mechanics. John Wiley and 

Sons, New York. 

TERZAGHI, K. and FRÖHLICH, O.K., 1936 . Theorie der Setzung von 

Tonschichten Wien und Leipzig. 

TODD, G.K, 1959. Ground Water Hydrology. John Wiley and Sons, 

New York. 

WEDEL, P., 1971. Kvartärgeologiska studier i norra Halland. 

Geologiska Institutionen, Chalmers Tekniska Högskola. Publ. A:1. 

VIBERG, L., 1982. Kartering och klassificering av lerområdens 

stabilitetsförutsättningar. Rapport nr 15, Statens Geotekniska 

Institut, Linköping. 

WOLFT, R.G. and PAPADOPULOS, S.S., 1972. Determination of 

hydraulic diffusivity of a heterogeneous confining bed. 

Water Resources Research, Vol 8, No 4. pp 1051-1058. 



STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT 
Swedish Geotechnical Institute 
S-581 01 Linköping 
Tel: 013/11 51 00 

Serien "Rapport" ersätter våra tidigare serier: "Proceedings 
(27 nr), "Särtryck och Preliminära rapporter" (60 nr) samt 
"Medde landen" ( 1 0 nr) . 

The series "Report" supersedes the previous series: "Proceedi n g s" 
(27 Nos), "Reprints and Preliminary Reports" (60 Nos) and 
"Meddelanden" (10 Nos). 

RAPPORT /REPORT 
Pris kr 

No. År (Sw.crs) 

1. Grundvattensänkning till följd av 1977 50:-
tunnelsprängning . 
P. Ahlberg, T. Lundgren 

2. Påhängskrafter på långa betongpålar. 1977 50:-
L. Bjer i n 

3. Methods for reducing undrained 1977 30:-
shear strength of soft clay. 
K. V. Helenelund 

4. Basic be haviour of Scandinav ian s oft 1 977 40:-
clays. 
R. Larsson 

5. Snabba ödometer f örsök. 1978 25:-
R. Karlsson, L. Viberg 

6. Skredriskbedömningar med hjälp av 1978 40:-
elektromagnetisk fältstyrkemätning 
- provning av ny metod. 
J . Inganäs 

7. Förebyggande av sättningar i 19 7 9 40:-
ledningsgravar - en förstudi e . 
U. Ber gdahl , R. Fogelström 
K.-G. Larsson, P. Liljekvist 

8. Grundläggningskostnadernas f örde lni ng . 1979 25:-
B. Car lsson 

9. Horisontalarmerade fyllningar på l ö s 1 981 50:-
jord. 
J. Bel frage 



RAPPORT/REPORT 

No. 

10. Tuveskredet 1977-11-30 
Inlägg om skredets orsaker. 

11a. Tuveskredet 
geoteknik 

11b. Tuveskredet 
geologi 

11c. Tuveskredet 
hydrogeologi 

12. Drained behaviour of Swedish 
clays. 
R. Larsson 

13. Long term consolidation beneath 
the test fills at Väsby, Sweden 
Y. C. E. Chang 

14. Bentonittätning mot lakvatten 
T. Lundgren, L. KarZqvist , U. Qvarfort 

15. Kartering och klassificering av 
lerområdens stabilitetsförut-
sättningar. 
L. Viberg 

16. Geotekniska fältundersökningar . 
Metoder - Erfarenheter - FoU-behov. 
E. Ottosson (red. ) 

17. Symposium on Slopes on Soft Clays. 

18. The Landslide at Tuve November 30 
1977. 
R. Larsson, M. Jansson 

1 9. Släntstabilitetsberäkningar i lera 
Skall man använda totalspänningsanalys, 
effektivspänningsanalys eller kombine rad 
a n a lys? 
R. Larsson 

20. Portrycksvariationer i lero r i Göte-
borgsregionen. 
J . Bernt son 

År 

1981 

1 981 

1981 

1981 

1981 

1982 

1982 

1982 

1983 

1982 

1983 

1983 

Pris kr 
(Sw.crs) 

50:-

50:-

40:-

50:-

100:-

60:-

80:-

60: -

190:-

75:-

60:-

150:-
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