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Förord 

Byggande och förvaltning av infrastruktur och bebyggelse är ett av samhällets största åtagan-

den och att uppnå ett hållbart samhällsbyggande är en stor utmaning. Kraven på att minska 

miljöbelastningen och omgivningspåverkan vid byggande ökar. Stora mängder jord- och berg-

massor uppstår vid markbyggande vilka måste hanteras på ett hållbart sätt. Grundläggnings-

kostnader utgör en väsentlig del av den totala investeringskostnaden i bygg- och anläggnings-

projekt och samtidigt visar erfarenheter att de största tekniska riskerna är relaterade till geotek-

niska frågeställningar såsom markens hållfasthet samt hur olika typer av utförande och kon-

struktioner kan anpassas till markens beskaffenhet. De geotekniska förhållandena måste därför 

beaktas i den fysiska planeringen för att åstadkomma en hållbar och säker bebyggd miljö samt 

en effektiv plan- och byggprocess. Ökade risker och skador som uppkommer på grund av 

bristfällig kännedom om markförhållanden och felaktig grundläggning är ett omfattande pro-

blem både för samhället och för enskilda individer och bedöms generera höga merkostnader. 

Statens geotekniska institut (SGI) är en myndighet med övergripande ansvar för markbyg-

gande, för att minska risken för ras, skred och stranderosion samt för effektivisering av efter-

behandling av förorenade områden. Genom forskning, rådgivning och kunskapsförmedling ar-

betar SGI för ett effektivare markbyggande genom att verka för:  

• Ökad säkerhet för att minska risker och skador på människor, miljö och egendom

• Minskad miljö- och klimatpåverkan

• Förbättrad kvalitet inom markbyggande

• Ökad produktivitet och minskade kostnader.

I denna slutrapport redovisas resultaten av en studie av SGI:s provbankar i Lampen och andra 

väg- och järnvägsbankar, vad gäller kompressionsegenskaper och sättningar hos sulfidjordar, 

som genomförts under åren 2013-2017. 

FoU-projektet ”Sättningar – sulfidjord, del 2” har drivits som ett samarbetsprojekt mellan SGI 

och Trafikverket och med medverkan av Luleå tekniska universitet inom ramen för forsk-

ningsprogrammet BIG (Branschsamverkan i grunden) och finansierats av båda dessa organi-

sationer. En referensgrupp har medverkat i projektet och följande personer har ingått där: 

Niklas Thun, Trafikverket / BPL Sverige, Karin Spett, Trafikverket och Gunnar Zweifel, Tra-

fikverket. Synpunkter på rapporten har, förutom av referensgruppen, lämnats av Mikael Ånäs, 

Trafikverket, Stefan Eklund, ÅF, Eric Carlsson, Tyréns, Hans Mattsson, Luleå tekniska uni-

versitet, Lenita Tornéus, Trafikverket och Björn Dehlbom, SGI. Arbetsgruppen bestod av Bo 

Vesterberg, SGI, Mattias Andersson, SGI, och Per-Evert Bengtsson, SGI / PEB Geoteknik 

AB. 

Författare av rapporten är Bo Vesterberg och Mattias Andersson, SGI. 

Vi vill rikta ett varmt tack till dessa personer och organisationer och övriga som direkt eller 

indirekt medverkat i projektet. 

Helene Kennedy, avdelningschef Effektivare markbyggande, har beslutat att ge ut publikat-

ionen, Göteborg i december 2017. 
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Sammanfattning 

Bygg- och anläggningsbranschen behöver verktyg för att kunna prognostisera sättningar 

inklusive långtidssättningar i sulfidjord med rimlig tillförlitlighet. Uppkomna verkliga 

sättningar orsakade av en anläggning avviker ofta, och ibland väsentligt, från de på för-

hand förväntade, och som regel fås större men ibland också mindre sättningar. Med sul-

fidjordar avses här jordar längs Norrlandskusten, vilkas utbredning sammanfaller med de 

områden där huvuddelen av transportinfrastrukturen, industrin och befolkningen i Norr-

land finns. 

För att bidra till att öka kunskapen om hur sulfidjord beter sig samt hur detta ska beaktas 

vid byggande har ett forskningsprojekt genomförts vid SGI. Syftet har varit att för sul-

fidjord: 

• Öka kunskapen om kompressionsegenskaper inklusive krypegenskaper. 

• Ta fram förbättrade verktyg inom området sättningar vad gäller: 

a) laboratorie- och fältförsök b) fältmätningar c) prognostisering av sättningar. 

• Ge praktiska rekommendationer för sättningsberäkningar.   

Forskningsprojektet har, förutom de två provbankarna i Lampen etablerade år 2010 av 

SGI, omfattat studier av väg- och järnvägsbankar på sulfidjord längs Norrlandskusten. 

I Avsnitt 6.2 ges praktiska rekommendationer till branschen vad gäller underlag (försök 

och mätningar) till sättningsberäkningar och prognostisering av sättningar, och dessa är 

tillämpbara allmänt för svenska finkorniga jordar (leror, organiska leror, siltiga leror och 

liknande jordar) och inte bara för sulfidjordar. I Avsnitt 6.1 presenteras slutsatser från stu-

dier av provbankar i Lampen vad gäller mätningar av sättningar och porvattentryck, egen-

skapsförändringar med tiden hos sulfidjorden och beräkningar med 1D- och 2D-modeller 

av sättningar och porvattenövertryck. Vidare presenteras i Avsnitt 6.1 slutsatser allmänt 

för sulfidjordar vad gäller indata till sättningsberäkningar. 

Bland de slutsatser som dragits kan följande speciellt lyftas fram: 

Det är viktigt att beakta att resultat av såväl 1D- som 2D-beräkningar av sättningar base-

ras, som i princip alltid är fallet, även på antaganden som behöver göras i beräkningsmo-

dellen, utöver uppmätta och utvärderade förhållanden och parametrar. Dessa antaganden 

kan exempelvis vara val av deformationstillstånd, dräneringsförhållanden i fält, initial 

portrycksfördelning och val av vilojordtryckskoefficient. Beroende på dessa val fås olika 

resultat i beräknade sättningar och porvattenövertryck. Känslighetsanalyser kan visa på 

inverkan av olika val, men i slutänden ska också en bedömning göras av de mest troliga 

förhållandena.  

Det är viktigt och avgörande att parametrar för sättningsberäkningar av sulfidjordar och 

andra finkorniga jordar baseras på laboratorieundersökningar av ”ostörda” prover med 

hög provkvalitet. Kolvprovtagning (St II) inklusive transport och hantering av prover 

måste därför genomföras med hög kvalitet och varsamhet. Sulfidjordar med högre siltin-

nehåll är särskilt känsliga för störningar. Provtagning av blockprover som trimmas till 

mindre prover i laboratoriet, kan vara ett alternativ i framtiden för att sannolikt i de flesta 

fall uppnå högre provkvalitet.  
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Det är generellt god överensstämmelse mellan rörelsemätningar med olika mätutrust-

ningar för provbankarna i Lampen, vilket stärker mätresultaten. 

Beräknade sättningar, som inkluderar krypsättningar, med 1D-modeller underskattade 

uppmätta sättningar för provbank 1 i Lampen medan 2D-modeller predikterade väl eller 

överskattade sättningarna. 
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Summary 

There is a need in Swedish construction work for tools to better predict settlements, in-

cluding long-term settlements, of fine-grained sulphide soils. Settlements of an infrastruc-

ture construction, e.g. a road, often deviate from the predicted settlements. Most often 

larger settlements are developed, but occasionally also smaller. Sulphide soils in this con-

text are found at the coastal areas of the region Norrland in north-east Sweden and are 

typically designated as organic silt – organic silty clay and in cases with higher organic 

content, as silty or clayey gyttja. 

In order to increase the knowledge of the compression behaviour of sulphide soils and 

how this knowledge can be applied in geotechnical engineering construction work, a re-

search project at Swedish Geotechnical Institute (SGI) was conducted. The aims of the 

project were to: 

• Increase the knowledge of compression properties of sulphide soils, including creep 

properties. 

• Develop improved tools for settlements regarding: 

a) laboratory and field tests b) field measurements c) prediction of settlements. 

• Give recommendations for settlement calculations.   

In addition to two test embankments at the test site at Lampen, the research project in-

cluded studies of road and rail road embankments along Norrland’s coastline. 

In Section 6.2 of the report, practical recommendations are given regarding tests and 

measurements as a basis for settlement predictions and also recommendations for settle-

ment calculations, and these recommendations are applicable generally for fine-grained 

soils as well as sulphide soils. Section 6.1 presents conclusions from the studies of the 

test embankments at the Lampen site regarding field measurements of settlements and 

pore water pressures, changes of properties over time, and calculations of settlements and 

excess pore water pressures using 1D and 2D models. Conclusions concerning input for 

settlement calculations of sulphide soils are given in Section 6.1. 

Among the conclusions drawn in this study, the following are highlighted in particular:  

It is important to consider that results of 1D and 2D calculations of settlements are based, 

as is principally always the case, also on assumptions that must be done in the calculation 

model, in addition to the measured and evaluated conditions and parameters. These as-

sumptions may e.g. be choice of state of deformation (e.g. plane strain, axial symmetry, 

or other), drainage conditions in situ, initial pore water pressure distribution in situ, and 

choice of coefficient of earth pressure at rest. Depending on these choices, different cal-

culated values of settlements and pore water pressures are obtained. Sensitivity analyses 

can show the effects of the choices. However, at the end, an estimation of the most likely 

conditions must be done. 

It is essential that parameters for settlement calculations of sulphide soils and other fine-

grained soils are based on laboratory investigations of undisturbed high quality samples. 

Sampling, e.g. using piston sampler, including transportation and handling of samples, 

must be conducted cautiously and with high quality. Block sampling and trimming in the 
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laboratory of the samples to smaller dimensions is an alternative that in most cases is 

likely to improve the sample quality. 

Measurements of vertical movements with different equipment generally show good 

agreement for the test embankments at the Lampen test site, which increases the rele-

vance of the results. 

Predicted settlements, which include creep settlements, using 1D models under-estimated 

the measured settlements after 6 years for test embankment 1 at Lampen, and the 2D 

models predicted well or over-estimated the settlements. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Branschen saknar verktyg för att kunna prognostisera sättningar inklusive långtidssätt-

ningar i sulfidjord med rimlig tillförlitlighet. Uppkomna verkliga sättningar orsakade av 

en anläggning avviker ofta (väsentligt) från de på förhand förväntade, och som regel fås 

större men ibland också mindre sättningar. Långtidsdeformationer (krypning) kan pågå i 

decennier och långtidssättningar kan bli avsevärda och leda till allvarliga skador hos kon-

struktioner som vägar, järnvägar och konstbyggnader. Storleken på förväntade sättningar 

med tiden och variationer av dessa i längs- och tvärled för exempelvis en anläggning på-

verkar val av eventuella lokala förstärkningsåtgärder för jorden. 

Med sulfidjordar avses här jordar längs Norrlandskusten, vilkas utbredning sammanfaller 

med de områden där huvuddelen av transportinfrastrukturen, industrin och befolkningen i 

Norrland finns (se Figur 2-2). 

Med ny och förbättrad kunskap om sulfidjords deformationsegenskaper och hur de lämp-

ligen förutsägs erhålls ett bättre underlag för att kunna bedöma, beräkna och optimera in-

vesterings- och underhållskostnader samt förbättrat underlag för funktionsentreprenader 

och livslängdstänkande. 

Sulfidjordar uppvisar som regel låg hållfasthet och stora långtidssättningar. Sulfidjordars 

geotekniska beteende är egenartat beroende av att de består av en blandning av mineraler, 

organiskt material och järnsulfider (Eriksson et al., 2000). Bestämning av parametrar till 

beräkningsmodeller för geotekniska problemställningar måste ske med speciell utvärde-

ring för sulfidjordar för att få relevans och tillförlitlighet till parametrarna (Westerberg & 

Andersson, 2014). 

Vid byggande vill man helst behålla sulfidjorden på plats, vilket innebär att försurning 

och urlakning av föroreningar undviks eller minimeras, deponering undviks och att natur-

resurser sparas genom att materialet inte behöver ersättas. Om en sulfidjord måste grävas 

upp skall den omhändertas på lämpligt sätt för att undvika en eventuell miljöbelastning. 

Om förstärkningsåtgärder kan utelämnas, begränsas eller optimeras genom en bättre be-

stämning av jordens egenskaper finns således i många fall mycket att vinna. 

Projektet presenterat i denna rapport utgör del 2 i forskningsprojektet Sättningar – sul-

fidjord, och är ett projekt som ingår i Trafikverkets forskningsprogram BIG (Branschsam-

verkan I Grunden). Del 2 av projektet löpte under 2013-2017. Del 1 i projektet, provban-

kar i nya provfältet Lampen, har slutrapporterats genom Mattias Anderssons licentiatupp-

sats vid LTU (Luleå tekniska universitet) i oktober 2012 (Andersson, 2012). Del 3 av pro-

jektet utförs under åren 2017-2020 och omfattar fortsatta studier av sättningar och håll-

fasthetsutveckling i sulfidjorden under provbankarna i Lampen, SGI i samarbete med 

Trafikverket och LTU, också det ett BIG-projekt. 
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1.2 Syfte 

För att bidra till att öka kunskapen om hur sulfidjord beter sig inom området sättningar 

samt hur detta ska beaktas vid byggande har ett forskningsprojekt genomförts vid SGI.  

Syftet med projektet var att för sulfidjord: 

• Öka kunskapen om kompressionsegenskaper inklusive krypegenskaper 

• Ta fram förbättrade verktyg inom området sättningar vad gäller: 

a) laboratorie- och fältförsök  

b) fältmätningar  

c) prognostisering av sättningar 

• ge praktiska rekommendationer för sättningsberäkningar 

1.3 Omfattning 

Projektet består av tre huvudmoment enligt nedan. 

Moment 1: Inventering – fältfall 

Inventering och analys av andra fältobjekt (än provbankarna i Lampen). Inventering för 

att i första hand identifiera fältdata med mätningar av deformationer (sättningar) och/eller 

portryck för geokonstruktioner (vägar, järnvägar) och andra objekt på sulfidjord. I inven-

teringen ingår även att identifiera laboratoriedata från objekt där kompressionsegenskaper 

och kompressionsparametrar har bestämts för sulfidjord. 

 

Moment 2: Beräkningar – fältfall 

Moment 2a – 1D-beräkningar 

Beräkningar av sättningar med programmen Embankco och GeoSuite. Beräkningar med 

båda programmen av sättningar inklusive krypsättningar, storlek och tidsförlopp. Görs för 

en lokal, utöver lokal Lampen, där fältresultat av god kvalitet har identifierats (se moment 

1). 

Moment 2b – 2D-beräkningar 

Beräkningar utförs med FEM-programmet Plaxis (2D) vad gäller korttidsanalyser och 

långtidsanalyser av förskjutningar (rörelser) och portryck för provbankarna i Lampen. Ar-

betet omfattar att bygga jordmodell, utvärdering av parametrar till valda konstitutiva mo-

deller, simuleringar (beräkningar) med ”bästa ansats” samt känslighetsanalyser. 

 

Moment 3: Provbankar – försöksplats Lampen 

Fortsatta mätningar av förskjutningar (rörelser) och portryck för provbankarna. Mäter för-

skjutningar (rörelser) två eller tre gånger per år och portryck kontinuerligt så länge det är 

möjligt. Andra fält- och laboratorieförsök och fältmätningar utförs för uppföljning av för-

ändringar av kompressions- och hållfasthetsegenskaper i underliggande sulfidjord. 

 

Projektet omfattar sulfidjord längs Norrlandskusten. Förbättrade verktyg förväntas tas 

fram vad gäller tolkning och utvärdering av egenskaper och parametrar från mätningar 

och försök i fält- och laboratoriet, kopplat till beräkningsmodeller och beräkningar av 

sättningar i sulfidjord. Delarna i den ”geotekniska kedjan”, laboratorie- och fältförsök, 
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fältmätningar, beräkningsmodeller och sättningsberäkningar av en konstruktion, kommer 

att utvecklas och beskrivas, för att i slutänden öka möjligheterna till förbättrade (tillförlit-

ligare) sättningsprognoser i sulfidjordar. Projektet omfattar inte krav på framtagande av 

nya laboratorieförsök, fältförsök, fältmätningar eller beräkningsmodeller. 
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2. Inventering 

2.1 Inledning 

I detta kapitel presenteras en inventering av bankar på sulfidjord där sättningar och/eller 

portryck har mätts i fält. Syfte med inventeringen var att öka kunskapen om hur sätt-

ningar och porvattentryck utvecklas med tiden under bankar. I Figur 2-1 visas identifie-

rade objekt som redovisas i denna rapport.  

För varje objekt redovisas, i den mån information har hittats, följande: 

• Allmän beskrivning av objektet 

• Laboratorieförsök – Resultat 

– Basdata och ödometerförsök (CRS, stegvisa) och ibland hållfasthetsförsök. 

• Fältmätningar och fältförsök – Resultat 

– Rörelsemätningar och portrycksmätningar. 

– CPT-sonderingar. 

– Diskussion av resultat. 

Med sulfidjordar menas här jordar längs Norrlandskusten, se Figur 2-2, vilkas utbredning 

sammanfaller med de områden där huvuddelen av transportinfrastrukturen, industrin och 

befolkningen i Norrland finns. 

Andra identifierade objekt med bankar på sulfidjord är ”limporna” i Sunderbyn (Pousette, 

2010), Vedabanken (Müller, 2013), fältlokaler i SGI Rapport 69 (Larsson et al., 2007 a), 

järnvägsbank i Sangis, med flera. Dessa objekt tas inte upp i denna rapport eftersom de 

antingen redan är dokumenterade eller att det är brist på dokumenterad (tillförlitlig) in-

formation. 
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Figur 2-1. I kartan visas platserna för de objekt (bankar), markerade med röd cirkel, som presente-
ras i Kapitel 2. © Lantmäteriet, SGI, 2017. 
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Figur 2-2. Möjlig förekomst av sulfidjord i Norrland baserat på antagandet 50 m höjdkurva, rödmar-
kerat område utmed Norrlandskusten visar området som ligger mellan +0 och +50 meter över ha-
vet, © Lantmäteriet, SGI, 2017. 

2.2 Rödäng, gamla provbanken 

 Beskrivning av objektet 

Provbanken i Rödäng byggdes upp under tre dagar i början på 1970-talet (19-21 juni 

1972) med en etapp under respektive dag (J&W, 1972). Platsen för provbanken är belä-

gen ca 3 km väster om Umeå centrum på södra sidan av Tvärån, se Figur 2-1. Jorden 

inom området utgörs av 12-13 m mäktiga lager av finjord varav de översta ca 8 m har 

klassificerats som svart sulfidjord, lerig silt och siltig lera. Finjorden på 8-12 m djup har i 

en punkt klassificerats som lera. Finjorden underlagras troligtvis av ett lager av morän.  

Bankens utformning visas i Figur 2-3, banken är kvadratisk och ytan på banken vid fyll-

nadshöjden ca 2,8 m är 10x10 m2. Slänterna har lutningen 1:1,5 i tre riktningar (nord, syd 

och väst) samt lutningen 1:3 i ostlig riktning. Bankmaterialets densitet uppskattades till 
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2,0 t/m3, vilket gör att belastningen från banken på markytan var ca 56 kPa. Markytan 

inom området var belägen på ca +8,8 meter över havet.  

I Figur 2-4 redovisas jordartskartan från Sveriges geologiska undersökning, SGU för om-

rådet vid och omkring provbanken i Rödäng, kartans noggrannhet är 1:25 000. 

 

Figur 2-3. Planskiss för provbanken i Rödäng, observera orienteringen på bilden, bildens vänster-
kant är ostlig riktning. Symbolerna i figuren avser borrhål för provtagning samt instrumentering, där 
punkt 16 visar läget för tagning av kolvprover. Helfärgade (svarta) cirklar är peglar, cirkel med svart 
prick är inklinometerrör, cirkel med ett kors över är portrycksspetsar och cirkel med ett kryss inuti är 
bälgslang.  
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Figur 2-4. Jordartskarta över området vid Rödäng. Jordarterna som visas I denna figur är berg (rött 
område), fyllning (streckat område), lera-silt (gult område), morän (ljusblått område), postglacial 
sand (oranget område med vita prickar) och älvsediment sand (rödbrunt område med vita prickar) 
Källa: SGU, LM och SGI.  

 

 Laboratorieundersökningar 

Försök 

Laboratorieförsök har utförts på prover upptagna med kolvprovtagare (St I) i punkt 16 en-

ligt Figur 2-3, prover från 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 och 11 m djup, och skrymdensitet, 

vattenkvot och hållfasthet (fallkonförsök) har undersökts. För 5 prover från 1, 3, 5, 7, och 

10 m djup har kompressionsegenskaperna undersökts med hjälp av standard stegvisa ödo-

meterförsök. 

Resultat och diskussion 

I Figur 2-5 redovisas resultat från rutinundersökning och i Figur 2-6 utvärderad odränerad 

skjuvhållfasthet och förkonsolideringstryck. Resultaten ner till 10 m djup visar att skrym-

densiteten, vattenkvoten och konflytgränsen tydligt varierar med djupet, sannolikt åter-

speglar variationer i kornstorleksfördelning med djupet. Skrymdensiteten varierar mellan 

ca 1,50-1,70 t/m3, vattenkvoten mellan ca 50-80 % och flytgränsen mellan 50-80 %. 

Odränerad skjuvhållfasthet utvärderad från fallkonförsök varierar mellan 12-20 kPa och 

förkonsolideringstrycken visar att sulfidjorden är kraftigt överkonsoliderad (överkonsoli-

deringsgraden större än 5 överst) i övre delen av jordprofilen och överkonsoliderad i den 

nedre delen. 
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Figur 2-5. Resultat från rutinförsök som gäller skrymdensitet, vattenkvot och konflytgräns, Rödäng 
gamla provbanken. 
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Figur 2-6. Resultat från utvärdering av odränerad skjuvhållfasthet från fallkonförsök (korrigerade 
med faktorn 0,65), förkonsolideringstryck (stegvisa ödometerförsök). Röd linje visar den effektiva 
vertikala in-situspänningen, Rödäng gamla provbanken. 

 Fältmätningar 

Instrumentering och mätprogram 

Portrycksmätningar har utförts centralt under provbanken på 4 olika djup 2, 4, 7 och 10 

m, se punkter 18-21 i Figur 2-3, vilket motsvarar nivåerna +6,8, +4,8, +1,8 respektive -

1,2. Mätningarna av portryck har gjorts under ca 3 års tid från juni 1972 till mars 1975. 

Mätningar av sättningar har utförts med två olika metoder, markytans rörelser har följts 

upp med avvägningar av totalt 12 peglar och sättningar på olika nivåer genom jordprofi-

len har mätts med en bälgslang som har placerats centralt under banken, se punkt 4 i Fi-

gur 2-3. Uppföljningsmätningar av peglarna har utförts under ca 6 års tid från juni 1972 

till december 1978 och för bälgslangen under ca 4 års tid från juni 1972 till september 

1976. 

Mätning av horisontella rörelser har utförts med två inklinometerrör placerade i bankens 

krön, se punkt 14 och 15 i Figur 2-3.  

Resultat och diskussion 

Direkt efter pålastning (1972-06-21) av den 2,8 m höga banken som motsvarar totalt-

rycket 56 kPa på markytan ökade portrycket med 4 kPa på 2 m djup och mellan 18 och 24 

kPa på djupen 4, 7 och 10 m, Figur 2-7 och Figur 2-8. De första 2-3 månaderna sker en 

stor reduktion, motsvarande ca 60-100 %, av initiala porövertrycket. Därefter sker ingen 

permanent portrycksminskning på 2, 4 och 7 m djup under resterande ca 2,5 års mät-

ningar, utan portrycket pendlar upp och ner. På 10 m djup fortsätter portrycket att minska 
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under år 2 och 3. Efter knappa 3 år (1975-03-15) var kvarstående portrycksökning 4, 8, 

10 och 2 kPa på respektive 2, 4, 7 och 10 m djup. 

De initiala sättningarna är ungefär 0,1 m i mitten under banken, Figur 2-9. Sättningar på-

går efter 3 år (1975) och med ungefär samma sättningshastighet efter 7 år (1979) som vid 

3 år. Sättningarna ökar tydligt från släntfot och inåt mot bankens centrum. 

Resultaten från mätningar med bälgslang visar att metoden har fungerat bra trots stora 

sättningar och stort djup. Mätningar med bälgslang ger ungefär samma totalsättning (eller 

något större) som peglarna, dvs. en relativt bra överenstämmelse, Figur 2-10. 

Mätningarna av de horisontella rörelserna visar på små rörelser, se Figur 2-11. Endast ett 

fåtal mätningar utfördes och som mest visar mätningarna på ca 0,04 m rörelser i horison-

talled drygt ett år efter provbankens uppbyggnad.  

Portrycksökningarna i den underliggande sulfidjorden är låga, i förhållande till pålagt to-

taltryck på markytan, direkt efter provbanken har byggts. Detta beror sannolikt huvudsak-

ligen på den höga överkonsolideringsgraden, speciellt i den övre delen av jordprofilen. I 

mittendelen av jordprofilen (4 och 7 m djup) finns en kvarstående portrycksökning på 8-

10 kPa efter knappa tre år, vilket är ca 30-50 % av den högsta uppmätta portrycks-

ökningen. Överst och nederst i jordprofilen är portrycken i det närmaste utjämnade efter 

knappa 3 år. Sannolikt har dock det uppkomna porövertrycket orsakat av banklasten i 

princip utjämnats redan efter 2-3 månader. Den portrycksutveckling som sker efter det re-

flekterar snarare variationer i grundvattenytans läge, variationer i artesiskt tryck i botten 

av jordprofilen och möjligen inverkan av krypdeformationer än det av banklasten skapade 

porövertrycket. 

Från resultaten av sättningsmätningar av peglar kan tydligt noteras en knyck i tid-sätt-

ningsdiagrammet efter ca 2-3 månader, vilket innebär att sättningshastigheten tydligt blir 

lägre. Detta motsvarar ungefär tidpunkten då portrycksökningen har avklingat mycket och 

nått ett lokalt minimum. Sättningarna förefaller vara på väg att plana ut efter 3 år (1975), 

men efter 4 år (1976) har sättningshastigheten ökat, vilket sannolikt är orsakat av ökande 

krypsättningar.  
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Figur 2-7. Resultat från portrycksmätningar redovisat som trycknivå mot datum. Portrycksmätarna 
är installerade på 2, 4, 7 och 10 m djup under markytan vilket motsvarar nivåerna +6,8, +4,8, +1,8 
och -1,2, Rödäng gamla provbanken.  

 

 

 

Figur 2-8. Resultat från portrycksmätningar redovisat som portryck mot djup, före belastning re-
spektive tre utvalda tidpunkter efter belastning, Rödäng gamla provbanken. 
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Figur 2-9. Resultat från avvägning av peglar, pegel 1, 6, 9 och 13 är placerade i släntfot, pegel 2, 7 
och 8 är placerade i slänten och pegel 3, 5, 10, 11 och 12 är placerade i bankens krön eller centralt 
i banken, Rödäng gamla provbanken.  
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Figur 2-10. Resultat från Bälgslang, Rödäng gamla provbanken. 
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Figur 2-11. Resultat från inklinometerrör, Rödäng gamla provbanken. 

2.3 Brobyn/Vibbyn 

 Beskrivning av objektet 

Objektet avser en nybyggnation av en ca 2 m hög vägbank mellan Skogså och Vibbyn i 

Norrbotten, se Figur 2-1. Vägbanken är 8 m bred vid vägbanan och 28 m bred vid släntfo-

ten. Bankmaterialet utgjordes av sprängsten (0-200 mm) som lades ut under hösten 1993. 

Vägbanken underlagras av 12-14 m lös sulfidjord och för att bankmaterialet inte skulle 

sjunka ned i sulfidjorden placerades den på ett lager av geonät och geotextil, och utan ur-

grävning av matjordstäcket. Banken förväntades ge upphov till stora sättningar, mer än 

0,8 m (Magnusson et al., 1995) och (Janssen, 1995). 

I Figur 2-12 redovisas jordartskartan från SGU för området vid och omkring vägbanken i 

Brobyn/Vibbyn, kartans noggrannhet är 1:25 000.  
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Figur 2-12. Jordartskarta över området vid Brobyn/Vibbyn. Jordarterna som visas i denna figur är 
berg (rött område), morän (ljusblått område), svallsediment, grus (oranget område med vita 
prickar), lera (gult område med vita L) och lera-silt, tidvis under vatten (gult med horisontella 
streck), Källa: SGU, LM och SGI.   

 Laboratorieundersökningar 

Försök 

Kolvprover har tagits upp med kolvprovtagare St II i två sektioner och totalt på 24 nivåer. 

På dessa prover har det utförts rutinförsök för ostörda prover, analys av kornstorleksför-

delning och undersökning av kompressionsegenskaper genom standard ödometerförsök 

och CRS-ödometerförsök.  

Resultat 

I Figur 2-13 redovisas resultaten från undersökning av skrymdensitet, vattenkvot och 

konflytgräns, och i Figur 2-14 redovisas utvärderad odränerad skjuvhållfasthet från fall-

konförsök, förkonsolideringstryck från standard ödometer- och CRS-ödometerförsök och 

glödgningsförlust. Resultaten visar att skrymdensiteten varierar mellan 1,28-1,49 t/m3, 

vattenkvoten mellan ca 80-180 % och konflytgränsen mellan ca 70-170 % på 2-13 m 

djup. Glödgningsförlusten varierar mellan 7-10 % i jordprofilen, bortsett från ett högre 

och ett lägre värde. Den odränerade skjuvhållfastheten varierar mellan 8-12 kPa i hela 

jordprofilen med undantag av några högre värden på stort djup. Förkonsolideringstrycket 

och effektiva insitu-spänningen visar att sulfidjorden är överkonsoliderad överst, för att 

övergå till svagt överkonsoliderad i mitten av jordprofilen och därefter möjligen överkon-

soliderad på större djup.  

Sulfidjorden har vid rutinförsöken i huvudsak benämnts som sulfidlera, lerig sulfidsilt 

och siltig sulfid lera. I ett par högt belägna nivåer har även benämningen gyttjig sulfidsilt 
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använts (djup 2-3 m). Analysen av kornstorleksfördelningen visar att lerhalten varierar 

mellan ca 10-20 % i jordprofilen. 

 

 

Figur 2-13 Skrymdensitet, vattenkvot och konflytgräns som funktion av djupet i lokal Brobyn/Vibbyn. 
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Figur 2-14. Odränerad skjuvhållfasthet, förkonsolideringstryck, vertikal effektiv insitu-spänning (röd 
linje) och glödgningsförlust som funktion av djupet i lokal Brobyn/Vibbyn. Odränerad skjuvhållfast-
het utvärderad från fallkonförsök och korrigerad med faktorn 0,65 (enligt Larsson et al., 2007 a). 
Förkonsolideringstryck utvärderade från CRS-ödometerförsök (cirklar) och stegvisa ödometerförsök 
(kvadrater). 
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 Fältmätningar 

Instrumentering 

För uppföljningsmätningar installerades 8 portrycksspetsar, 6 markpeglar, 2 bälgslangar, 

3 Gloetzl-celler och 2 inklinometerrör. Av dessa mätningar var det endast från markpeg-

larna och portrycksspetsarna som det bedömdes att trovärdiga mätresultat erhölls. Mät-

ningarna pågick under ca 180 dygn från det att banken började byggas, därefter avbröts 

mätningarna i samband med att det genomfördes en justering (ökning) av höjden på 

vägen vilket medförde att samtliga mätinstrument inklusive fixpunkt överfylldes, (Mag-

nusson et al., 1995) och (Janssen, 1995). 

Resultat och diskussion 

I Figur 2-15 visas resultat från uppmätta sättningar med markpeglar, peglarna som samt-

liga var placerade i vägbankens krönkanter. De initiala sättningarna vid vägbankens krön-

kant var ca 0,1 m. Efter 15-40 dygn var sättningarna ca hälften av sättningarna efter 160 

dygn (ca halvår). Sättningshastigheten är relativt konstant från ca 50 dygn till 160 dygn. 

Den 2 m höga banken resulterade i en medelsättning för vägbankens krönkanter på ca 

0,65 m efter ca 160 dygn. Efter ca 160 dygn varierade totala sättningen mellan ca 0,50-

0,70 m för de 6 peglarna. Tre av sex peglar visar ökande sättningshastighet efter ca 130 

dygn. 

 

Figur 2-15. Uppmätta sättningar av markpeglar placerade vid vägbankens krönkant, tre sektioner 
vägsträcka Brobyn/Vibbyn. 

 

Mätningar av portryck är knapphändigt redovisade i de referenser som finns tillgängliga. 

Det finns beskrivet att portrycksökningen var ca 32 kPa på 7 och 10 m djup under ban-

kens centrum direkt efter bankens färdigställande vilket kan jämföras med pålagd last 

som var ca 42 kPa.  De mätningar som finns utförda redovisas i Figur 2-16, där MITT3, 



SGI Publikation 41 

 

 

26 (200) 
 

MITT7 och MITT10 är de givare som är placerade under centrum av banken, och övriga 

är placerade under släntfot eller i jorden utanför bankens utbredning.   

Portrycksökningen de första dygnen är relativt lika på 7 och 10 m djup, och ca 10 kPa 

lägre på 3 m djup. Det är en tydlig portrycksökning vid pålastning även under släntfot och 

på sidorna om banken. Efter portrycksökningen orsakad av lastökningen minskar port-

rycket ca 10 kPa för mittenpeglarna under ca 160 dygn.  

 

Figur 2-16. Mätningar av portryck angivet i form av trycknivå (meter vattenpelare) där MITT3, 
MITT7 och MITT10 är givare placerade under centrum av banken, övriga är placerade under slänt-
fot (V13,3, V13,7 och V13,10) eller i jorden utanför bankens utbredning (REF3, REF7).   

2.4 Järnvägsbank över Västerslätt, Umeå 

 Beskrivning av objektet 

Järnvägsbanken över Västerslätt var en nybyggnation av järnväg nordväst om centrala 

Umeå, sträckan som är intressant för detta projekt är ca 1,5 km väster om Tvärån (se Fi-

gur 2-18) mellan km 882+540 och 883+080. I Tabell 2-1 redovisas bland annat sektion 

882+1430 samt 882+1750 och anledningen till dessa siffror är att det utfördes en kon-

nektion på denna sträcka och det blev en extra ”lång” km vid 882. Konnektionen sker vid 

km 882+1969,5 där övergår det till 883+000. 

På den aktuella sträckan passerar järnvägen ett område med upp till ca 11 m djupt jordla-

ger med sulfidjord. Planen inför bygget var att arbeta med jordförstärkning i form av 

överlast och på så vis konsolidera sulfidjorden för att begränsa framtida sättningar. Byg-

get påbörjades under 2006 och föregicks av flertalet geotekniska utredningar utförda av 

bland annat Sweco (järnvägsplan) och WSP (terrasseringsarbete). I nedan redovisas jord-

djup och planerade bankhöjder inklusive planerad överlast, dessa uppgifter är från bygg-

handlingen. De planerade bankhöjderna justerades senare under byggskedet och det verk-

liga utfallet finns redovisat i Tabell 4-6 och Tabell 4-7. I Tabell 4-6 och Tabell 4-7 går att 



SGI Publikation 41 

 

 

27 (200) 
 

se att pålastningen utfördes i tre etapper varav den sista etappen utfördes som kompensat-

ion för stora sättningar. På grund av de stora sättningarna blev det även nödvändigt att på 

en del av sträckan mellan sektion 882+400 och 882+1730 efter planerad avlastning 

minska lasten ytterligare och detta gjordes genom att delar av banken schaktades bort och 

ersattes med lättfyllning.  

Tabell 2-1. Jorddjup, planerade bankhöjder och överlast enligt bygghandling, Västerslätt. 

Sektion / 
+Nivå markyta 

Jorddjup (Let), m / Be-
nämning Bankhöjd, m Överlast, m 

882+540 / 
+21,6 

10,8(1,3) / siSuLe 2,4 2,7 

882+800/ 
+19,5 

11,4(1,3) / SuLe 2,1 2,7 

882+1430/ 
+18,4 

9,0(1,3) / siSuLe 2,6 2,7 

882+1750/ 
+18,7 

6,0(1,4) / siSuLe 3,6 1,7 

883+000/ 
+19,2 

5,6(1,6) / leSuSi 4,4 1,7 

883+080/ 
+19,9 

5,8(2,2) / leSuSi 3,7 0,7 

 

 

 

Figur 2-17. Typsektion enligt bygghandling.  
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Figur 2-18. Lokalisering av tre inventeringsobjekt nära Umeå. © Lantmäteriet, SGI, 2017. 

 

I Figur 2-19 och Figur 2-20 redovisas jordartskartan från SGU i två olika skalor för 

områdena vid och omkring järnvägsbanken i Västerslätt, kartans noggrannhet är 1:25 

000. Ungefär 1,5 km nordväst om järnvägsbanken ligger Umeå vattenverk som är 

placerat på Vindelälvsåsen, åsen utgör ett naturligt infiltrationsområde och är en viktig 

vattentäkt. Vattenverket distribuerar årligen ca 9 miljoner kubikmeter 

(http://www.umeå.se, 2017-10-27) vatten till Umeå och närliggande orter. Ca 150 m 

sydost om vattenverket infiltreras vatten i de naturliga jordlagren, detta utförs i flera 

punkter på en sträcka av ca 750 m. Vatten till detta hämtas från Ume älv och förs via en 

ledning till dessa platser. Denna procedur utförs för att man vid vattenverkets omgivning 

inte ska skapa en grundvattensänkning. Grundvattenmagasinet vid Vindelälvsåsen och 

lutningen (gradienten) ner mot sulfidjordsområdena vid Västerslätt bidrar till de höga 

artesiska porvattentryck som har uppmätts i sandlagren som finns under sulfidjorden på 

Västerslätt.    
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Figur 2-19. Jordartskarta över området vid Västerslätt. Jordarterna som visas i denna figur är berg 
(rött område), fyllning (streckat område), lera-silt (gult område), morän (ljusblått område), isälvsse-
diment (grönt område), postglacial sand (oranget område med små vita prickar), torv (brunt om-
råde), älvsediment sand (rödbrunt område med vita prickar) och svallsediment, grus (oranget om-
råde med stora vita prickar). Källa: SGU, LM och SGI. 
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Figur 2-20. Inzoomad Jordartskarta över området vid Västerslätt. Jordarterna som visas I denna fi-
gur är; fyllning (streckat område), lera-silt (gult område), morän (ljusblått område) och postglacial 
sand (oranget område med små vita prickar). Källa: SGU, LM och SGI. 

 Laboratorieundersökningar 

Försök 

Kolvprover har tagits upp vid flera tillfällen och i flera sektioner och som regel på djupen 

2-10 m. På dessa prover har det utförts rutinförsök för ostörda prover, undersökning av 

kompressionsegenskaper genom standard ödometerförsök (krypparametrar) och CRS-

ödometerförsök och odränerade direkta skjuvförsök. 

Resultat 

I Figur 2-21 redovisas resultaten från undersökning av skrymdensitet, vattenkvot och 

konflytgräns, och i Figur 2-22 redovisas utvärderad odränerad skjuvhållfasthet från fall-

konförsök, vingförsök och odränerade direkta skjuvförsök (och CPT-sonderingar) och i 

Figur 2-23 förkonsolideringstryck från CRS-försök (och CPT-sondering). I Figur 2-24 re-

dovisas organisk halt samt svavel- och järnhalt och i Figur 2-25 och Figur 2-26 kryppara-

metrar från stegvisa ödometerförsök. Se även Figur 4-44 och Figur 4-45 som visar bland 

annat spetstryck från två CPT-sonderingar utförda.  

Resultaten visar att skrymdensiteten varierar huvudsakligen mellan 1,55-1,80 ton/m3 

(med några lägre och högre värden), vattenkvoten huvudsakligen mellan 30-80 % och 

konflytgränsen huvudsakligen mellan 30-80 % på 2-10 m djup. Organiska halten bestämd 

med olika metoder varierar mellan 1,4-4,2 % (korrigeringar av organisk halt vad gäller 

karbonathalt och lerhalt som i Andersson, 2012). Järnhalten varierar mellan ca 2-3 % och 

svavelhalten mellan 0,7-1,1 %. Den odränerade skjuvhållfastheten sprider i resultat för 
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vingförsök och fallkonförsök och varierar en del i storlek mellan metoderna. Det är en 

stor spridning och variation i utvärderade förkonsolideringstryck. 

Allmänt är det för studerade parametrar en relativt stor spridning i resultat, Figur 2-21 till 

Figur 2-23. 

Jordprofilen består huvudsakligen av ett 1,3 m tjockt lager av sandig silt. Därunder ett 1,7 

m tjockt lager med siltig sulfidlera som har högre permeabilitet jämfört med underlig-

gande jordlager med samma benämning. Det understa jordlagret med siltig sulfidlera har 

en mäktighet på 7,8 m i sektion 882+540 och 6,0 m i sektion 882+1430. 
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Figur 2-21. Skrymdensitet, vattenkvot och konflytgräns från rutinförsök utförda på kolvprover från 
maj 2009 och från provtagning inför bygghandling 2006. Röd (provtagning 2009) och grön (provtag-
ning före 2006) färg indikerar prover tagna i naturlig jord och blå färg indikerar prover upptagna 
(2009) i spårmitt genom mätbrunnar i järnvägsbanken. 
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Figur 2-22. Resultat från olika bestämningar av odränerad skjuvhållfasthet, cu. Röd färg indikerar 
prover tagna i naturlig jord och blå färg indikerar prover upptagna i spårmitt genom mätbrunnar i 
järnvägsbanken. Punkter visar resultat från fallkonförsök, kryss från vingförsök, trianglar från odrä-
nerade direkta skjuvförsök och heldragna linjer från CPT-sonderingar.  
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Figur 2-23. Förkonsolideringstryck utvärderade från CRS-försök utförda på kolvprover från provtag-
ning 2009 (Röda kryss) samt provtagningar före 2006 (gröna kryss), dvs inför bygghandling. Samt 
utvärderade förkonsolideringstryck från CPT-sonderingar utförda 2009 (bruna cirklar). Samtliga för-
sök är på naturlig jord, Västerslätt. 

 

 

Figur 2-24. Till vänster prover från sektion 882+950 SPM och H25 samt till höger prover från sekt-
ion 882+1550 SPM, Västerslätt.  
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Figur 2-25. Krypparametrar utvärderade från stegvisa ödometerförsök utförda på kolvprover från 
2009. Röd färg visar försök utförda på prover tagna i naturlig jord och blå färg visar försök utförda 
på belastade prover, upptagna i spårmitt genom mätbrunnar i järnvägsbanken, Västerslätt.  



SGI Publikation 41 

 

 

36 (200) 
 

 

Figur 2-26. Krypparameter utvärderad från stegvisa ödometerförsök som funktion av vattenkvot. 
Röd färg visar försök utförda på prover tagna i naturlig jord och blå färg visar försök utförda på i fält 
belastade prover, upptagna i spårmitt genom mätbrunnar i järnvägsbanken, Västerslätt. 

 Fältmätningar  

I Figur 2-27 till Figur 2-36 visas resultat från portrycksmätningar utförda i 5 sektioner i 

Västerslätt. Sektion 882+540 visar en tydlig portrycksökning initialt, ca 35 kPa på nivå + 

18 och ca 50 kPa på nivåer +15,5 och +12,5. Portrycksutvecklingen för dessa tre mät-

punkter följer samma mönster under de ca 3,5 årens mätningar, med bland annat två ytter-

ligare tillfällen med portrycksökningar kopplat till lastökningar. Vid det andra pålast-

ningstillfället under 2007 ökar portrycket relativt lika på de tre nivåerna, en ökning med 

13-14 kPa. Vid tredje pålastningstillfället ökar portrycket med ca 8 kPa på de tre nivå-

erna. Portrycket minskar 6-14 kPa på de tre nivåerna när konsolidering sker under tiden 

efter första pålastningstillfället till andra pålastningstillfället. Motsvarande portrycks-

minskning mellan andra och tredje pålastningstillfället är 10-18 kPa. I Figur 2-28 present-

eras uppmätt porvattentryck vid fyra utvalda tidpunkter, från tiden strax före belastning 

till fyra år senare. Notera portrycksökning i nedersta mätpunkten (11,6 m djup) orsakad 

av artesiskt vattentryck. 

Sättningar uppmätta i spårmitt med horisontalslangar och peglar i olika sektioner present-

eras i Figur 2-37 till Figur 2-43. I sektioner med större sättningar (882+540, 882+800, 

882+1430), planar i princip tid-sättningskurvorna ut efter ca 3 år varefter långtidsätt-

ningar (krypsättningar) utvecklas under efterföljande uppmätta 6-7 åren. Efter ca 3 år har 

i dessa sektioner sättningar mellan ca 0,9-1,4 m utvecklats och under efterföljande 6-7 

åren ytterligare sättningar (krypsättningar) mellan ca 0,05-0,15 m. 

I sektioner med mindre sättningar (882+1750, 883+000, 883+080) planar i princip tid-

sättningskurvorna ut efter ca 1,5 år varefter långtidssättningar (krypsättningar) utvecklas 

under efterföljande uppmätta 8-9 åren. Efter ca 1,5 år har i dessa sektioner sättningar mel-

lan ca 0,2-0,5 m utvecklats och under efterföljande 8-9 åren ytterligare sättningar (kryp-

sättningar) mellan 0,03-0,05 m. 
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Diskussion av resultat 

I Tabell 2-2 är redovisat portrycksminskningen (uttryckt i kPa per månad) efter varje på-

förd lastökning. Portrycksminskningen varierar mellan 1,0-2,5 kPa/månad på de tre nivå-

erna och mellan 1,0-1,5 kPa/månad på de två nedersta nivåerna. På översta och nedersta 

nivån minskar portrycksändringen (i kPa/månad) för varje laststeg, medan den är ungefär 

konstant på mellannivån. 

Tidpunkterna då tid-sättningskurvorna i princip planar ut motsvarar de tidpunkter då tid-

portryckskurvorna planar ut, vilket tyder på att sättningarna orsakad av primär konsolide-

ring (portrycksutjämning) är i princip avslutade efter ca 3 år för sektioner med större sätt-

ningar och efter ca 1,5 år för sektioner med mindre sättningar. Krypsättningar fortgår där-

efter under resterande tid som mätningar har utförts (dvs. under resterande 6-9 år) och 

dessa krypsättningars storlek efter primär konsolidering är ca 5-20 % av de primära kon-

solideringssättningarna. 

 

Tabell 2-2. Portrycksminskning efter varje genomförd lastökning, i fem sektioner, Västerslätt. 

Sektion Nivå, 
m 

Efter 1:a lastökning, 
portrycksminskning,  

kPa/månad 

Efter 2:a lastökning, 
portrycksminsk-

ning,  
kPa/månad 

Efter 3:e lastök-
ning, portrycks-

minskning,  
kPa/månad 

Efter 4:e lastök-
ning, portrycks-

minskning,  
kPa/månad 

882+540 -2,52    

+18 -1,07 -1,95 -1,41  

+15,5 -1,53 -1,20 -1,20  

+12,5  -1,50 -1,04  

882+1430 -2,46    

+13,5 -3,74 -1,83 -1,48 -0,91 

+11,5  -2,80 -1,75 -1,61 

882+1750 -9,20    

+15,5  -4,98   

883+000 -7,49    

+16,5 -8,86 -3,45   

+15     

883+080 -3,51    

+17 -3,08    

+15,5     
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Figur 2-27. Uppmätta trycknivåer för porvatten mot tid i sektion 882+540 och 882+548 i Västerslätt. 
Övre diagrammet visar mätningar under de 1,5 första åren och nedre diagrammet visar hela mätse-
rien dvs. under ca 9 år som mätningar har utförts.  
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Figur 2-28. Uppmätta portryck mot djupet sektion 882+540, vid fyra utvalda tidpunkter, Västerslätt. 
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Figur 2-29. Uppmätta trycknivåer för porvatten mot tid i sektion 882+1430 och 882+1448 i Väster-
slätt. Övre diagrammet visar mätningar under de 1,5 första åren och nedre diagrammet visar hela 
mätserien dvs. under ca 9 år som mätningar har utförts, Västerslätt. 
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Figur 2-30. Uppmätta portryck mot djupet sektion 882+1430, vid sex utvalda tidpunkter, Västerslätt. 
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Figur 2-31. Uppmätta trycknivåer för porvatten mot tid i sektion 882+1750 i Västerslätt. Övre dia-
grammet visar mätningar under de 1,5 första åren och nedre diagrammet visar hela mätserien dvs. 
under ca 9 år som mätningar har utförts.   
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Figur 2-32. Uppmätta portryck mot djupet sektion 882+1750, vid fem utvalda tidpunkter, Västerslätt. 
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Figur 2-33. Uppmätta trycknivåer för porvatten mot tid i sektion 883+000 i Västerslätt. Övre dia-
grammet visar mätningar under de 1,5 första åren och nedre diagrammet visar hela mätserien dvs. 
under ca 9 år som mätningar har utförts. 
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Figur 2-34. Uppmätta portryck mot djupet sektion 883+000, vid fem utvalda tidpunkter, Västerslätt.  
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Figur 2-35. Uppmätta trycknivåer för porvatten mot tid i sektion 883+080 i Västerslätt. Övre dia-
grammet visar mätningar under de 1,5 första åren och nedre diagrammet visar hela mätserien dvs. 
under ca 9 år som mätningar har utförts. 
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Figur 2-36. Uppmätta portryck mot djupet sektion 883+000, vid fem utvalda tidpunkter.  

 

 

Figur 2-37. Resultat från sättningsmätningar i spårmitt i Västerslätt, markpeglar (pegel) och horison-
talslangar (H-slang) 
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Figur 2-38. Resultat från sättningsmätningar i spårmitt i Västerslätt för sektion 882+540, markpegel 
(pegel) och horisontalslang (H-slang). 

 

 

Figur 2-39. Resultat från sättningsmätningar i spårmitt i Västerslätt för sektion 882+800, markpegel 
(pegel) och horisontalslang (H-slang). 
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Figur 2-40. Resultat från sättningsmätningar i spårmitt i Västerslätt för sektion 882+1430, markpe-
gel (pegel) och horisontalslang (H-slang). 

 

 

Figur 2-41. Resultat från sättningsmätningar i spårmitt i Västerslätt för sektion 882+1750, markpe-
gel (pegel) och horisontalslang (H-slang). 
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Figur 2-42. Resultat från sättningsmätningar i spårmitt i Västerslätt för sektion 883+000, markpegel 
(pegel) och horisontalslang (H-slang). 

 

 

Figur 2-43. Resultat från sättningsmätningar i spårmitt i Västerslätt för sektion 883+080, markpegel 
(pegel) och horisontalslang (H-slang). 
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2.5 Röbäck 

 Beskrivning av objektet 

En provbank byggdes upp 2011-2012 i Umeå i samband med byggande av Västra länken, 

Väg E12, delen Röbäcksdalen-Röbäck. Provbanken byggdes som en sammanhängande 

bank med en total längd på 40 m och bredd på 20 m och med tre olika höjder, 1,9, 2,4 och 

3,0 m, Figur 2-44. Den projekterade densiteten för bankmaterialet var angiven till 1,8 

ton/m3 (PM Provbankar Bro 2, 2011), och den densitet som verkligen erhölls vid byggan-

det har inte hittats information om. Portryck under bankarna har mätts och sättningar har 

mätts med peglar och horisontalslangar. 

I Figur 2-45 redovisas jordartskartan från SGU för området vid och omkring provbanken 

i Röbäck, kartans noggrannhet är 1:25 000. 

 

Figur 2-44. Skiss på provbank med de tre höjderna 3,0, 2,4 respektive 1,9 m för de sammanhäng-
ande delbankarna, Röbäck. 
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Figur 2-45. Jordartskarta över området vid Röbäck. Jordarterna som visas i denna figur är berg (rött 
område), lera-silt (gult område), postglacial sand (oranget område med vita prickar) och isälvssedi-
ment (grönt område), Källa: SGU, LM och SGI. 

 Laboratorieförsök 

I Figur 2-46 presenteras för djupen 1,5-12 m skrymdensitet, vattenkvot och konflytgräns 

och i Figur 2-47 odränerad skjuvhållfasthet (fallkonförsök, korrigerade enligt Larsson et 

al., 2007 a, och TK GEO 13 (Trafikverket, 2014 a)), förkonsolideringstryck (CRS-försök) 

och glödgningsförlust. Skrymdensiteten är huvudsakligen 1,6-1,7 ton/m3 med några färre 

större eller lägre värden, vattenkvoten varierar huvudsakligen mellan 50-70 %, och flyt-

gränsen mellan ca 45-85 %. Den odränerade skjuvhållfastheten, baserad på fallkonförsök, 

är ungefär konstant ca 15 kPa mellan 1,5-4 m djup, varefter den ökar med djupet ner till 9 

m djup, för att sedan vara ungefär konstant ca 23 kPa mellan djupen 9-12 m. Sulfidjorden 

är överkonsoliderad i hela jordprofilen med en med djupet minskande OCR från ca 2 

överst (2 m djup) till ca 1,2 nederst (11 m djup). Glödgningsförlusten varierar mellan ca 

2-6 %. I samband med rutinförsöken har en okulär jordartsklassificering utförts, den visar 

att jordprofilen från underkant torrskorpa ned till ca 5 m djup består av en sulfidsilt, där-

efter ned till 16 m djup är jorden i huvudsak klassad som en lerig sulfidsilt. 
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Figur 2-46. Resultat från rutinförsök vad gäller skrymdensitet, vattenkvot och konflytgräns, Röbäck. 
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Figur 2-47. Resultat från utvärdering av odränerad skjuvhållfasthet från fallkonförsök (korrigerade 
med faktorn 0,65), förkonsolideringstryck (CRS-försök) och glödgningsförlust. Röd linje visar den 
effektiva vertikala in-situspänningen, Röbäck. 
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 Fältmätningar 

Resultat från spetstryck och portrycksregistrering från två CPT-sonderingar vid läget för 

provbanken i Röbäck redovisas i Figur 2-48 och Figur 2-49. Dessa indikerar en torr-

skorpa med en mäktighet på knappt en meter, därunder ned till ca 16 m djup en relativt 

homogen sulfidjord med inga eller endast små tunna skikt. Det genererade portrycket 

minskar markant först när underliggande friktionsmaterial nås på 16,5-17 m djup. I Figur 

2-50 och Figur 2-51 visas sättningar som funktion av tiden uppmätta med peglar för de 

tre delbankarna (1,9, 2,4 och 3,0 m bankhöjd) och sättningarna vid valda tidpunkter i Ta-

bell 2-3. Sättningarna ökar som förväntat med tiden och med belastningen. Det förefaller 

som det är pågående sättningar vid senaste mättillfället, dvs. efter 3,3 år (2015-12-14). 

Resultaten av mätningarna av portryck har bedömts som ytterst tveksamma eller felaktiga 

varför de inte presenteras här. 

 

 

Figur 2-48. CPT-sondering vid läget för provbanken i Röbäck, bh SW1056. 
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Figur 2-49. CPT-sondering vid läget för provbanken i Röbäck, bh SW11120. 

 

Figur 2-50. Mätresultat under första ca 2,5 åren från peglar installerade vid 1,9 m, 2,4 m och 3,0 m 
bankhöjd. Vertikal linje visar tidpunkt för sista pålastning, Röbäck. 
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Figur 2-51. Mätresultat efter ca 2,5 år från peglar installerade vid 1,9 m, 2,4 m och 3,0 m bankhöjd, 
Röbäck. 

 

Tabell 2-3. Sättningar uppmätta med peglar för de tre delbankarna (bankhöjderna) vid några tid-
punkter, Röbäck. 

Sättningar (m) 

Tidpunkt 
(år) 

Bankhöjd 1,9 (m) Bankhöjd 2,4 (m) Bankhöjd 3,0 (m) 

1 0,04 0,13 0,16 

2,2 (800 dygn) 0,06 0,17 0,23 

3,3 (2015-02-14) 0,09 0,21 0,26 

 

I Figur 2-52 och Figur 2-53 visas sättningar som funktion av tiden uppmätta med horison-

talslangar för de tre delbankarna (1,9, 2,4 och 3,0 m bankhöjd) och sättningarna vid valda 

tidpunkter i Tabell 2-4. Sättningarna ökar även för horisontalslangarna som förväntat med 

tiden och med belastningen. Sättningarna är något större uppmätta med horisontalslangar 

(mellan 0,02-0,08 m) i jämförelse med peglar, jämför Tabell 2-3 och Tabell 2-4. 
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Figur 2-52. Mätresultat under första ca 2,5 åren från horisontalslangar installerade vid 1,9 m, 2,4 m 
och 3,0 m bankhöjd, mätt vid centrum på respektive delbank. Vertikal linje visar tidpunkt för sista 
pålastning, Röbäck. 

 

 

Figur 2-53. Mätresultat efter ca 2,5 åren från horisontalslangar installerade vid 1,9 m, 2,4 m och 3,0 
m bankhöjd, centrum banken, Röbäck. 
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Tabell 2-4. Sättningar uppmätta med horisontalslangar för de tre delbankarna (bankhöjderna) vid 
några tidpunkter, vid centrum bankhöjd, Röbäck. 

Sättningar (m) 

Tidpunkt 
(år) 

Bankhöjd 1,9 (m) Bankhöjd 2,4 (m) Bankhöjd 3,0 (m) 

1 0,07 0,15 0,21 

2,2 (800 dygn) 0,11 0,24 0,31 

3,3 (2015-02-12) 0,14 0,25 0,32 

 

2.6 Vägbank vid Mörtsjöberget, E4 Enånger-Hudiksvall 

 Beskrivning av objektet 

Objektet ”Vägbank vid Mörtsjöberget” var en del av nybyggnationen av väg E4 mellan 

Enånger och Hudiksvall, och beskrivning av detta objekt har erhållits av Trafikverket. 

Projektet påbörjades våren 2008 och vägsträckan öppnades för trafik den 5 oktober 2011. 

Vid området kring Mörtsjöberget fanns sträckor med lösa jordlager som var i behov av 

förstärkning. Valet av förstärkningsmetod föll på vertikaldränering med förbelastning in-

klusive överlast och tryckbankar. Vid Mörtsjöberget skulle vägen schaktas ned i skärning 

som mest ca 20 m, vilket gav en god tillgång till jordmassor som kunde användas för 

tryckbankar, bankfyllning och överlast samt, dessutom med korta transportavstånd. 

Denna sammanställning behandlar jordförstärkningen och bankuppfyllnaden på södra si-

dan av Mörtsjöberget mellan sektionerna 7/920 - 8/440. Vägbanken är på denna sträcka 

2-5,5 m hög. Grundvattenytan ligger i nivå med eller strax under markytan inom området. 

I Figur 2-54 redovisas jordartskartan från SGU för området vid och omkring vägbanken i 

Mörtsjöberget, kartans noggrannhet är 1:25 000.  
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Figur 2-54. Jordartskarta över området vid Mörtsjöberget. Jordarterna som visas i denna figur är 
berg (rött område), morän (ljusblått område), lera (gult område med vita L), torv (brunt område) och 
postglacial sand (oranget område med vita prickar, Källa: SGU, LM och SGI. 

 Laboratorieförsök 

I Figur 2-55 till Figur 2-56 visas en sammanställning av laboratorieförsök utförda på pro-

ver upptagna på södra sidan av Mörtsjöberget, sektion 7/900 - 8/450. De lösa jordlagrens 

mäktighet varierar inom sträckan och är som mest ca 10 m. Överst i jordprofilen finns 

0,5-1,5 m låg – högförmultnad torv med en vattenkvot mellan 180-700 %. Under torvlag-

ret och ned till ca 3 m djup finns en gyttjig lera/lerig gyttja med en vattenkvot på 130-180 

%. Därefter följer ett lager med sulfidlera ned till underliggande moränlager på som mest 

ca 10 m djup. Sulfidlerans vattenkvot varierar mellan 40-130 %. Sulfidleran och gyttjan 

har en korrigerad skjuvhållfasthet på mellan ca 4-11 kPa.  

Resultaten från CRS-försök (utvärderade förkonsolideringstryck) utförda från 1-9 m djup 

visar att jorden är något överkonsoliderad ned till ca 4m djup och därefter övergår den till 

normalkonsoliderad. Glödgningsförlusten utförd i 800 oC varierar i jordprofilen (1-6 m 

djup) mellan ca 2-8 %. 

I Figur 2-57 redovisas resultat från speciella krypförsök utförda i CRS-utrustning, försö-

ken är utförda på jordprover från 3 olika djup och har tillåtits att krypa vid en viss spän-

ningsnivå, vilken redovisas med en svart cirkel i figuren. Krypparametern s varierar 

mellan 0,021–0,032. 
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Figur 2-55. Skrymdensitet, vattenkvot och konflytgräns mot djup. 
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Figur 2-56. Förkonsolideringstryck bestämt med CRS-försök, odränerad skjuvhållfasthet bestämd 
med fallkon-försök samt med ving-försök in-situ och glödgningsförlust. 
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Figur 2-57. Krypförsök utförda i CRS, den blå punkten visar utvärderad krypparameter för aktuell 
krypspänning och den svarta cirkeln visar krypspänningen som har använts för respektive försök 
och djup. 

 Fältmätningar 

Detta avsnitt behandlar endast en av uppföljningssektionerna (7/970, se karta samt tvär-

sektion i Figur 2-58 och Figur 2-59 nedan) på aktuell sträcka, jordprofilen i denna sektion 

7/970 utgörs av 5-7 m lös jord som vilar på morän, överst i det lösa jordlagret finns ca 0,6 

m torv, därefter följer ca 1,2 m lerig gyttja/gyttjig lera och sedan 3,2-5,2 m sulfidlera. Det 

underliggande moränlagret sluttar åt vänster i vägens längdriktning och det djupaste lag-

ret med lös jord återfinns således vid vägens vänstra sida. I Figur 2-60 redovisas spets-

trycket från 2 stycken utförda CPT-sonderingar i sektion 7/970. 

Stabilitetsberäkningar för sektionen visar att den odränerade analysen är dimensionerande 

och att säkerheten mot brott är som lägst på vägens vänstra sida (V) där Fc är lika med 

1,5. I Figur 2-61 till Figur 2-64 nedan finns en sammanställning av påförd last och upp-

följningsmätningar i kontrollsektion 7/970. Pålastning utfördes i olika etapper enligt Ta-

bell 2-5, under den första etappen 1A, 1 m tjocklek påbörjades även bygget av tryckban-

kar ca 20 m breda och varierande tjocklek mellan ca 1,3-2,5 m på vardera sidan om väg-

banken. Nästa etapp B innefattade även den uppbyggnaden av tryckbankar, medan etapp 

2 och 3 handlade om enbart uppbyggnad av vägbanken. Vertikaldränerna som användes i 

detta projekt var banddräner i plast och vid denna sektion (7/970) installerades de i ett tri-

angelmönster med avstånd 1 m. 

  



SGI Publikation 41 

 

 

64 (200) 
 

 

Figur 2-58. Karta över området söder om Mörtsjöberget med läget för sektion 7/970 ungefärligt 
markerat. © Lantmäteriet, SGI, 2017. 

 

 

Figur 2-59. Tvärsektion 7/970, visar bankens utformning I aktuell sektion med överlast samt väns-
tersidans tryckbank, skala; varje streck på “y-axeln” i bildens vänsterkant motsvarar 1 m (samma 
skala i vertikal- respektive horisontalled. 
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Figur 2-60. Spetstryck från CPT-sonderingar utförda i sektion 7/970, till vänster i bilden en sonde-
ring från V11 och till höger i bilden en sondering från H13. 

 

Tabell 2-5. Pålastning och liggtider sektion 7/970, Mörtsjöberget. 

Pålastningssteg Tjocklek (m) Bankhöjd (m) Last (kPa) 
Liggtid i dygn (total 

liggtid) 

1A 1 1 18 50 (50) 

1B 1 2 36 100 (150) 

2 2 4 72 120 (270) 

3 1 5 90 530 (800) 

4 0,7 5,7 12,6 

150 (950), Detta last-
steg utfördes enbart 
på höger sida (H) av 

vägbanken. 
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Figur 2-61. Diagrammet visar pålastningen i sektion 7/970, mörkblå linje visar prognostiserad upp-
lastning, cerise linje verkligt utfall, turkos linje extra överlast (0,7 m) på höger sida och lila linje 
(längst till höger i diagrammet) avlastning. På x-axeln redovisas datum (14 dygn mellan varje linje) 
och på y-axeln redovisas bankhöjd (1 m mellan varje linje). 

 

Portrycksmätare installerades 5,5 m till vänster om vägbankens mitt och som foderrör 

upp genom banken användes betongrör. Mätarna installerades på djupen 2 m, 4 m och 5,8 

m samt ett referensrör i underliggande morän 40 m till vänster om vägbankens mitt. Port-

rycksmätningarna visar att efter laststeg 1A och 1B var porövertrycket i de tre mätdjupen 

ca 35 kPa vilket motsvarar den påförda lasten. Efter pålastningssteg 2 visade de två 

översta portrycksmätarna ett porövertryck på ca 65 kPa vilket är ca 7 kPa mindre jämfört 

med den pålagda lasten. Den undre portrycksspetsen visade efter laststeg 2 ett poröver-

tryck på ca 52 kPa vilket är 20 kPa mindre jämfört med pålagda lasten men där syns det 

tydligt i mätningarna att det mellan lastetapp 1 och 2 har skett en utjämning och dränering 

nedåt på detta mätdjup. Ett maximalt porövertryck på ca 75 kPa uppnås i de två översta 

mätarna efter den sista lastetappen, detta är dock ca 15 kPa mindre jämfört pålagd last 

men även om det inte är lika tydligt som i den undre mätnivån så har det under tiden för 

upplastningen skett en viss utjämning även i de två övre mätnivåerna. Ackumulerad port-

rycksökning i den överst placerade spetsen är ca 86 kPa vilket nästan stämmer med lasten 

från den ackumulerade fyllnadshöjden på 5 m som motsvarar 90 kPa. Fram till tidpunkten 

för avlastning har portrycket utjämnats helt och hållet vid den djupaste spetsen (djup 5,8 

m) och för de två övre (djup 2 m och 4 m) återstod ca 35 kPa respektive ca 20 kPa i porö-

vertryck.    

 

Figur 2-62. Portrycksmätning, BAT 1 (mörkblå linje) portrycksmätare placerad på 2 m djup och 
Vänster (V) 5,5m i förhållande till vägmitt. BAT 2 (cerise linje), djup 4 m och V5,5m. BAT 3 (ljusgrön 
linje), djup 5,8 m och V5,5m. BAT 4 (turkos linje) gw mätning i underliggande morän djup 6,7 m och 
V40 m. På x-axeln redovisas datum (14 dygn mellan varje linje) och på y-axeln redovisas stighöjd 
(1 m vattenpelare mellan varje linje). 
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Som tidigare har nämnts varierar de lösa jordlagrens mäktighet inom aktuell sektion 

(7/970), i vägmitt (VM) är tjockleken ca 5,5 m och i V10 är det lösa jordlagrets tjocklek 

ca 7 m. Sättningarna är relativt stora i aktuell sektion och uppgår enligt resultaten från av-

vägning av markpeglar som mest till 1,25 m (H5,5) och 1,5 m (V5,5). Resultaten från 

sättningsmätning med horisontalslang visar på liknande resultat. Detta är vid tidpunkten 

för avlastning som utfördes i april 2011, efter avlastningen beräknades de kvarvarande 

sättningarna i denna sektion vara ca 0,12 m. En kontroll av sättningarnas storlek utfördes 

4 år senare i april 2015 av Trafikverkets geotekniker och de visade sig då uppgå till ca 

0,13 m i vägens vänstra profil. 

 

Figur 2-63. Sättningsmätning med markpeglar i sektionerna 7/950 (gröna linjer) och 7/968 (röda lin-
jer), på avstånd 5,5-16,5 m från vägmitt, både höger (H) och vänster sida (V). På x-axeln redovisas 
datum (14 dygn mellan varje linje) och på y-axeln redovisas sättning i m (0,2 m mellan varje linje). 

 

 

Figur 2-64. Sättningsmätning med Horisontalslang i sektion 7/965. På x-axeln redovisas mätpunk-
tens förhållande till vägmitt (VM) och på y-axeln redovisas sättning i m (0,2 m mellan varje linje), 
legenden till höger visar olika mätdatum mellan augusti 2008 och april 2011. 
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2.7 Gammelgården, provbank 

 Beskrivning av objektet 

Trafikverket avser att på sikt flytta delar av väg 721 strax öster om Gammelgården något 

hundratal meter norrut och bort från Kalix älv. Anledningen är att det för en lång sträcka 

utmed älven är relativt låg stabilitet och erosionen i älvkanten kommer sannolikt att med-

föra skred och ras som om några år hotar nuvarande vägsträckning. Därför påbörjades 

planeringen för att bygga en provbank med liknande utformning som en tänkt framtida 

vägbank för att underlätta projekteringen av densamma, se karta i Figur 2-65. I Figur 2-66 

visas provbankens utformning i plan samt instrumentering för uppföljningsmätning och 

borrhål. Material om objektet har erhållits av Trafikverket. Provbanken är utformad som 

en vägbank och uppfyllnadsmaterialet bestod av en sandig morän. Hälften av banken är 

1,5 m hög och den andra hälften är 2 m hög och den totala längden är ca 30 m. Uppfyll-

ningsarbetet utfördes under ca 1 veckas tid i mitten av september 2015. 

I detta avsnitt redovisas laboratorieförsök utförda på kolvprover med sulfidjord från läget 

för provbanken samt resultat från utförda uppföljningsmätningar av portryck och rörelser. 

Jordprofilen vid aktuell plats består överst av ca 1-1,5 m tjock torrskorpelera som följs av 

ca 29-30 m sulfidjord, vilket kan nämnas är ett av de mäktigaste jordlagren av sulfidjord. 

Grundvattenytan är belägen i underkant på torrskorpan och har en hydrostatisk fördelning 

mot djupet. 

I Figur 2-67 redovisas jordartskartan från SGU för området vid och omkring provbanken 

i Gammelgården, kartans noggrannhet är 1:25 000. 

 

Figur 2-65. Karta som visar läget för provbanken, ca 1 km öster om byn Gammelgården och strax 
norr om Kalix älv. © Lantmäteriet, SGI, 2017.  
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Figur 2-66. Provbankens utformning i plan, borrhål och instrumentering för uppföljningsmätning, ko-
ordinatsystem SWEREF 99 2145. 

 

 

Figur 2-67. Jordartskarta över området vid Gammelgården. Jordarterna som visas I denna figur är 
lera (gult område med vita L) och morän (ljusblått område), Källa: SGU, LM och SGI. 
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 Laboratorieförsök 

Försök 

Kolvprover har tagits upp med kolvprovtagare St II i Bh 3 och totalt på 20 nivåer. På 

dessa prover har det utförts rutinförsök för ostörda prover, analys av kornstorleksfördel-

ning, undersökning av kompressionsegenskaper genom CRS-försök inklusive krypförsök 

i CRS-utrustning, direkta skjuvförsök och kemiska analyser. 

Resultat 

Den okulära jordartsklassificeringen utförd i samband med rutinförsöken visar att jord-

profilen mellan 2-28 m djup i Gammelgården består av en siltig sulfidlera, översta nivån 

1 m djup har klassats som silt. Klassificeringen på 5 prover vid sedimentationsanalys vi-

sar att lerhalten varierar mellan 5-19 % och jorden har klassats som en sulfidsilt till lerig 

sulfidsilt. 

I Figur 2-68 redovisas resultaten från undersökning av skrymdensitet, vattenkvot och 

konflytgräns, resultaten visar att skrymdensiteten varierar mellan 1,31-1,54 t/m3, vatten-

kvoten mellan ca 74-164 % och konflytgränsen mellan ca 97-157 % på 1-28 m djup. I Fi-

gur 2-69 redovisas utvärderad odränerad skjuvhållfasthet från fallkonförsök, odränerade 

direkta skjuvförsök, vingförsök samt från CPT-sondering och förkonsolideringstryck från 

CRS-försök. Resultaten visar att den odränerade skjuvhållfastheten är som lägst ca 10 

kPa mellan 1-4 m djup och ökar därefter mot djupet upp till ca 37 kPa på 28 m djup. För-

konsolideringstrycken och effektiva in-situspänningen visar att jorden är svagt överkon-

soliderad ned till ca 8-9 m djup och övergår därefter till normalkonsoliderad jord mot dju-

pet.   

Figur 2-70 visar att järnhalten i sulfidjorden vid provbanken i Gammelgården varierar un-

gefär mellan 3-7 % och svavelhalten ungefär mellan 0,8 – 1,8 %. Den organiska halten 

bestämd genom kolanalys varierar ungefär mellan 3,5-6,2 %, den organiska halten be-

stämd med glödgning i 550 oC varierar ungefär mellan 1-8 % och enligt glödgning i 950 
oC ungefär mellan 3-10 %. 

I Figur 2-71 redovisas resultat från speciella krypförsök utförda i CRS-utrustning, försö-

ken är utförda på jordprover från 6 olika djup och har tillåtits att krypa vid en viss spän-

ningsnivå som ska motsvara in-situspänningen efter påförd banklast. Krypparametern s 

varierar mellan 0,012–0,028. 
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Figur 2-68. Skrymdensitet, vattenkvot och konflytgräns. 
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Figur 2-69. Odränerad skjuvhållfasthet bestämd med fallkonförsök (röda punkter), direkta skjuvför-
sök (gröna trianglar), vingförsök (svarta kryss) och CPT-sondering (blå linjer). Förkonsoliderings-
tryck bestämt med CRS-försök (gröna kvadrater) samt rådande effektivspänning (röd linje).  

 

 

Figur 2-70. Järnhalt, svavelhalt och organisk halt enligt olika förfaranden från Gammelgården. 
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Figur 2-71. Krypförsök utförda i CRS-utrustning, den blå punkten visar utvärderad krypparameter 
för aktuell krypspänning och den svarta cirkeln visar krypspänningen som har använts för respek-
tive försök och djup. 

 Fältmätningar 

Fältundersökningar 

Totalt har 8 CPT-sonderingar utförts. I borrhål 1-5 (se Figur 2-66) har en specialkalibre-

rad spets i klass CPTA använts vilken har avbrutits innan spetstrycket översteg gränsen 

för kalibreringen, dvs. 1 MPa. Borrhål 6-8 är utförda med en annan spets som tillät ett 

högre spetstryck och sonderingarna har utförts till underliggande fastare material. Samt-

liga dessa sonderingar är utförda inom området för provbankens läge. I Figur 2-72 visas 

ett exempel från CPT-sondering i borrhål 7. 

Vingförsök har utförts i ett borrhål (nr 3) på totalt 5 olika djup, resultat redovisas i Figur 

2-69. 

Densitetsmätning av moränfyllningen (bankmaterialet) utfördes med en stor vattenvolym-

eter, volym ca 5 liter. Totalt utfördes 32 sådana försök och medeldensiteten för det upp-

fyllda bankmaterialet var 2,10 ton/m3. 

Portrycksmätningar har utförts dels under provbanken i Gammelgården och dels i refe-

rensrör placerade en bit utanför släntfot. Totalt har 10 portrycksspetsar placerats på djup 

mellan 3-15 m och mätning av dessa har utförts några veckor före det att uppfyllanden av 

banken påbörjades samt kontinuerligt därefter. Resultaten från mätningarna redovisas i 

Figur 2-73 till Figur 2-75. Portrycksmätningarna vid den 1,5 m höga delen av provbanken 

visar att portrycksresponsen direkt efter upplastning var mellan ca 15-19 kPa vilket kan 

jämföras med den pålagda lasten på ca 31,5 kPa. Även för den högre delen av provban-

ken, 2 m bankhöjd steg portrycket i samband med upplastning ca 15-20 kPa trots att 



SGI Publikation 41 

 

 

74 (200) 
 

banklasten här var något högre (42 kPa). Portrycksutjämningen var relativt snabb i de 

överst placerade mätarna (3-7 m djup) under den första månaden efter uppfyllnaden av 

banken minskade portrycket här mellan 2-9 kPa. För de djupast placerade spetsarna på 

12-15 m djup var det tvärtom, där ökade portrycket med 3-4 kPa under ca 3 månaders tid. 

Efter detta har i princip samtliga portryck stått still och det finns kvar ett porövertryck på 

mellan ca 8-15 kPa.  

Mätningar av vertikala rörelser (sättningar) har utförts genom avvägning av mark- och 

skruvpeglar samt horisontalslangar. Resultat redovisas i Figur 2-76 till Figur 2-82, dessa 

visar att efter ca 1,5 år är de maximalt uppmätta sättningarna av markytan ca 0,30 m vid 

bankhöjd 1,5 m samt ca 0,35 m vid bankhöjd 2,0 m. Registrering av horisontella rörelser 

har utförts genom mätning av inklinometerrör som är placerade i bankens släntfot, se Fi-

gur 2-83 och Figur 2-84, resultaten visar att rörelser på som mest 0,02 m har uppmätts i 

djupintervallet 4-8 m under markytan. 

 

  

Figur 2-72. Resultat från CPT-sondering i borrhål 7 I Gammelgården, spetstryck, friktion och port-
ryck. 
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Figur 2-73. Trycknivå porvattentryck under den 1,5 m höga delen av provbanken i Gammelgården. 

 

 

Figur 2-74. Trycknivå porvattentryck under den 2,0 m höga delen av provbanken i Gammelgården. 



SGI Publikation 41 

 

 

76 (200) 
 

 

Figur 2-75. Uppmätta porövertryck under den 1,5 m höga delen av provbanken I Gammelgården, 
från direkt efter upplastning till drygt 1 år efter upplastning. 

 

 

Figur 2-76. Resultat från mätning med horisontalslang under 1,5 m höga delen av provbanken I 
Gammelgården.   
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Figur 2-77. Resultat från mätning med horisontalslang under 2,0 m höga delen av provbanken I 
Gammelgården. 

 

 

Figur 2-78. Resultat från mätning med längsgående horisontalslang under både den 1,5 m och den 
2,0 m höga delen av provbanken I Gammelgården. 
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Figur 2-79. Resultat från avvägning av centralt placerade markpeglar (heldragna linjer) under 1,5 m 
höga delen av provbanken I Gammelgården samt jämförelse med mätning med horisontalslang 
(streckade linjer). 

 

 

Figur 2-80. Resultat från avvägning av centralt placerade markpeglar (heldragna linjer) under 2,0 m 
höga delen av provbanken I Gammelgården samt jämförelse med mätning med horisontalslang 
(streckade linjer). 
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Figur 2-81. Resultat från avvägning av markpeglar placerade i provbankens släntfot samt markpeg-
lar placerade som referenser utanför provbanken I Gammelgården.  

 

 

 

Figur 2-82. Resultat från avvägning av skruvpeglar placerade centralt inom den 1,5 och 2,0 m höga 
provbanken i Gammelgården, 4 olika mätdjup från 1,5-7 m djup. 
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Figur 2-83. Resultat från mätning av horisontella rörelser med inklinometer vid den 1,5 m höga de-
len av provbanken I Gammelgården. Inklinometerröret är placerat I släntfot.  
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Figur 2-84. Resultat från mätning av horisontella rörelser med inclinometer vid den 1,5 m höga de-
len av provbanken I Gammelgården. Inklinometerröret är placerat I släntfot. 

2.8 Väg 760, Råneå-Niemisel 

 Beskrivning av objektet 

Förstärkningsarbeten och sättningar 

Ett förstärkningsarbete av väg 760 mellan Råneå och Niemisel i Norrbotten gjordes på 

1990-talet och vägen drogs delvis i ny sträckning (Johansson, 2010). För en del av vägen 

som går över sulfidjord utfördes blockstabilisering i den översta metern av den lösa jord-

profilen. Den genomförda förstärkningsåtgärden visade sig inte vara tillräcklig och stora 

sättningar har utvecklats med tiden på en kortare sträcka (Johansson, 2010). Efter 1998 

har uppföljning fortsatt i form av avvägningar för sättningsuppföljning och dessa visade 

att sättningar fortfarande pågick med en sättningshastighet av ca 0,03-0,04 m per år och 

att skadorna syntes tydligt i vägbanan (Ramböll, 2007). 

Vid ett arbete med upprustning av vägen 2008-2009 skulle den skadade sträckan åtgärdas 

(Johansson, 2010). Belastning med överlast applicerades för att minska långtidssätt-

ningar. Nya geotekniska undersökningar genomfördes och relativt omfattande beräk-

ningar utfördes för att dimensionera överlastens storlek och för att prognostisera sättning-

arnas tidsförlopp och storlek. Uppföljningar under byggtiden visade att beräknade sätt-

ningar och dess tidsförlopp underskattade de uppmätta sättningarna (Johansson, 2010). 
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I Figur 2-85 redovisas jordartskartan från SGU för området vid och omkring vägbanken i 

Råneå-Niemisel, kartans noggrannhet är 1:25 000. 

Resultat från spetstryck och portrycksregistrering från två CPT-sonderingar utförda inom 

området för aktuellt objekt redovisas i Figur 2-86 och Figur 2-87. 

 

Figur 2-85. Jordartskarta över området vid Råneå-Niemisel. Jordarterna som visas I denna figur är 
berg (rött om-råde), lera (gult område med vita L), morän (ljusblått område), torv (brunt område) 
och älvsediment grovsilt-finsand (rödbrunt område med vita prickar), Källa: SGU, LM och SGI. 
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Figur 2-86. Väg 760 Råneå, CPT-sondering bh 220, Johansson (2010). 
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Figur 2-87. Väg 760 Råneå, CPT-sondering bh 160, Johansson (2010). 

Laboratorieundersökningar 

Den naturligt lagrade jorden består av mycket lösa sulfidhaltiga sediment av silt och lera, 

med en mäktighet på upp till ca 10 m (Johansson, 2010). I Figur 2-88 och Figur 2-89 pre-

senteras resultat av bestämning av skrymdensitet, vattenkvot, konflytgräns, odränerad 

skjuvhållfasthet, förkonsolideringstryck och glödgningsförlust mellan ca 3,5-7,5 m djup. 

Skrymdensiteten varierar huvudsakligen mellan 1,30-1,45 t/m3, vattenkvoten mellan ca 

100-150 % och konflytgränsen mellan 70-150 %. Den odränerade skjuvhållfastheten ut-

värderad (enligt Larsson et al., 2007 a, och TR Geo 13 (Trafikverket, 2014 b)) från CPT-

försök och fallkonförsök är relativt väl överensstämmande. Jorden är överkonsoliderad på 

3,5 m djup och sedan minskar överkonsolideringsgraden med djupet och går mot normal-

konsoliderad på 7,5 m djup. Glödgningsförlusten är mellan ca 7-9 %. 
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Figur 2-88. Skrymdensitet, vattenkvot och konflytgräns, Väg 760 Råneå-Niemisel. 
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Figur 2-89. Odränerad skjuvhållfasthet utvärderad från CPT-försök och fallkonförsök (korrigerade 
med faktorn 0,65), förkonsolideringstryck från stegvisa ödometerförsök (cirklar) och CRS-försök 
(kvadrater) och vertikal in-situspänning (linje) samt glödgningsförlust, 800 oC , Väg 760 Råneå-Ni-
emisel. 
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Erfarenheter 

I examensarbetet (Johansson, 2010) konstaterades bland annat, att för en bättre prognosti-

sering av sättningars storlek och tidsförlopp kunde: 

• Dräneringsförhållanden i fält utretts mera omfattande. 

• CPTU-sondering utförts för bättre beskrivning av jordlagerprofilen. 

• Mer omfattande kolvprovtagning genomförts för att möjliggöra en bättre beskrivning 

av jordlagrens egenskaper. 

• Värden för kompressionsmoduler baseras på relevanta data. 

• Hänsyn tagits till krypsättningar. 
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3. Provbankar i Lampen 

3.1 Inledning 

I detta kapitel presenteras resultat från mätningar i fält samt fält- och laboratorieförsök, 

samtliga kopplade till sulfidjorden och provbankarna på provfältet i Lampen utanför Ka-

lix. Mätningar och undersökningar i samband med byggnationen (år 2010) och under de 

två första åren efter byggnationen av de två provbankarna har redovisats i Mattias An-

derssons licentiatuppsats (Andersson, 2012). Där finns också annan bakgrundsinformat-

ion beskriven, som instrumentering och byggnation av provbankarna och hur mätningar 

och försök i fält och laboratorium har genomförts. Om inget annat anges i denna rapport 

har mätningar och försök i fält- och laboratorium utförts enligt samma metodik och förfa-

rande som är beskrivet i Andersson (2012). Flera av resultaten i Andersson (2012) har ta-

gits med i denna rapport och kompletterats med det som har mätts och undersökts under 

åren hösten 2012 till 2016 i Lampen, särskilt vad gäller förändringar i egenskaper och pa-

rametrar med tiden. 

I Figur 3-1 redovisas jordartskartan från SGU för området vid och omkring provbankarna 

i Lampen, kartans noggrannhet är 1:25 000. 

 

Figur 3-1. Jordartskarta över området vid Lampen. Jordarterna som visas I denna figur är berg (rött 
område), torv (brunt område), morän (ljusblått område) och lera (gult område med vita L), Källa: 
SGU, LM och SGI. 

 

I Figur 3-2 till Figur 3-5 visas några bilder från provområdet i Lampen under tidsperioden 

augusti 2011 (dvs. precis efter uppbyggnad av bank 1 till 2 m bankhöjd) till oktober 2017. 
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Figur 3-2. Provbankarna i Lampen, augusti 2011. Bank 1 (till höger) är nyligen uppbyggd till 2 m 
höjd och bank 2 (till vänster) är 1,5 m hög. 

 

 

Figur 3-3. Provbankarna i Lampen, juni 2014, bank 1 till höger och bank 2 till vänster. 
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Figur 3-4. Provbankarna i Lampen, oktober 2017, bank 1 till höger och bank 2 till vänster. 

 

 

Figur 3-5. Provbank 1 i Lampen, oktober 2017. 
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3.2 Mätningar och undersökningar – program 

I Kapitel 3 presenteras resultat från mätningar och undersökningar utförda under perioden 

hösten 2012 till hösten 2016 i sulfidjorden i provfältet i Lampen. Resultat fram till våren 

2012 är sammanställda i Andersson (2012), i flera fall också medtagna i resultaten i 

denna rapport. 

Mätningar av rörelser och portryck under (och på sidan av) de båda provbankarna har ut-

förts 2-3 gånger per år under 2012 till 2016. Vertikalrörelser har mätts med markpeglar, 

skruvpeglar, horisontalslangar och bälgslangar och horisontalrörelser med inklinometrar 

(se utrustning och metodik i Andersson, 2012). Portryck har mätts med portrycksspetsar 

(se metodik och utrustning i Andersson, 2012). 

Hösten 2015 genomfördes fält- och laboratorieundersökningar för att studera kompress-

ions- och hållfasthetsegenskaper hos sulfidjorden och eventuella förändringar av dessa 

med tiden sedan belastning (provbankar) påfördes sulfidjorden 2010. Vid fältundersök-

ningarna 2015 utfördes kolvprovtagning med St II och CPT-sondering, dels utanför ban-

karnas område i (obelastad) naturlig sulfidjord och dels under bankarna i den belastade 

(delvis konsoliderade) sulfidjorden. Vid laboratorieundersökningarna utfördes stegvisa 

ödometerförsök, krypförsök och direkta skjuvförsök i jordtemperatur på Luleå tekniska 

universitet, LTU, CRS-försök i jordtemperatur och rutinundersökning på MRM Konsult 

AB i Luleå (se metodik och utrustning i Andersson, 2012). Triaxialförsök utfördes i 

rumstemperatur på SGI enligt normalt förfarande (se vidare i Avsnitt 3.3.3).  

3.3 Laboratorieundersökningar 

 Basdata 

Skrymdensitet, vattenkvot och konflytgräns för sulfidjorden i Lampen som funktion av 

djupet visas i Figur 3-6, dels för (obelastad) naturlig sulfidjord och dels för belastad (del-

vis konsoliderad) sulfidjord efter ca 5 år under bankarna i Lampen. I Figur 3-7 presente-

ras järnhalt, svavelhalt och organisk halt som funktion av djupet. 

För den belastade sulfidjorden under bankarna, från år 2010 till 2015, har skrymdensite-

ten ökat ner till 5 m djup och från 6 m djup och nedåt är den oförändrad, Figur 3-6. Under 

samma tidsperiod har vattenkvoten minskat ner till 4 m djup och är från 5 m djup och 

nedåt oförändrad. 

Figur 3-7 visar att järnhalten i sulfidjorden vid provområdet varierar ungefär mellan 3-4 

% och svavelhalten ungefär mellan 0,5-1,5 %. Den organiska halten bestämd genom ko-

lanalys varierar ungefär mellan 2-3 %, den organiska halten bestämd med glödgning i 550 
oC varierar ungefär mellan 4-6 % och enligt glödgning i 950 oC ungefär mellan 4-8 %. 
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Figur 3-6. Skrymdensitet, vattenkvot och konflytgräns. Blå symboler är (obelastad) naturlig sul-
fidjord och röda symboler belastad (delvis konsoliderad) sulfidjord efter ca 5 år under bankarna i 
Lampen. 
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Figur 3-7. Järnhalt, svavelhalt och organisk halt enligt olika förfaranden från Lampen. 

 Kompressionsegenskaper 

CRS-försök och stegvisa ödometerförsök har utförts dels på prover tagna 2015 under ban-

karna (dvs. under ca 5 år belastad delvis konsoliderad sulfidjord) och dels på prover tagna 

2015 på sidan av bankarna (på 0,8 och 1,5 m djup, dvs. (obelastad) naturlig sulfidjord) i 

Lampen.  

I Figur 3-8 och Figur 3-9 presenteras utvärderade förkonsolideringstryck från CRS-försök 

respektive stegvisa ödometerförsök utförda dels på (obelastad) naturlig sulfidjord och 

dels på belastad (delvis konsoliderad) sulfidjord under provbankarna. Resultaten från 

CRS-försök utförda på i fält belastad sulfidjord sprider mer än för den naturliga sulfidjor-

den, både högre och lägre värden på förkonsolideringstryck utvärderas från den belastade 

jorden i jämförelse med den naturliga. Medelvärdet för de belastade proven ligger gene-

rellt lägre än för de naturliga. Resultaten från stegvisa ödometerförsöken visar samma 

trend med djupet som CRS-försöken. De båda försöken på 2 m djup från CRS-försök och 

de båda från stegvisa ödometerförsök visar samstämmigt ett högre förkonsolideringstryck 

(mellan 57-60 kPa för de fyra försöken) för den belastade (delvis konsoliderade) jorden 

jämfört med den naturliga. Detta tyder på att en väsentlig ökning av effektivspänningen 

har skett på 2 m djup under de 5 åren.  
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Figur 3-8 Förkonsolideringstryck utvärderade från CRS-försök utförda 2015 dels på prover tagna 
under bankarna (under ca 5 år belastad delvis konsoliderad sulfidjord; röda kvadrater) och på pro-
ver tagna på sidan av bankarna (på 1,5 m djup, (obelastad) naturlig sulfidjord; gröna kvadrater) 
samt tidigare data från (obelastad) naturlig sulfidjord (gröna kvadrater) från Lampen. Den röda lin-
jen utgör vertikala effektivspänningarna in-situ.  
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Figur 3-9 Förkonsolideringstryck utvärderade från stegvisa ödometerförsök utförda 2015 dels på 
prover tagna under bankarna (under ca 5 år belastad delvis konsoliderad sulfidjord; röda cirklar) 
och på prover tagna på sidan av bankarna (obelastad) naturlig sulfidjord; blåa cirklar) samt tidigare 
data från (obelastad) naturlig sulfidjord (blå cirklar) från Lampen. Den röda linjen utgör vertikala ef-
fektivspänningarna in-situ. 

 

Utvärdering av krypparametrar på prover upptagna 2015 faller väl in i mönstret från för-

söken utförda tidigare (se Andersson, 2012), Figur 3-10 och Figur 3-11 och Tabell 3-1 

(Bilaga 1 och 2). 
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Figur 3-10. Resultat från utvärdering av krypparametrarna, αs,max och βαs för samtliga utförda steg-
visa ödometerförsök 2010-2015. Den streckade linjen i diagrammen representerar medelvärdet. Blå 
punkter är från försök utförda på naturlig jord och röda punkter är från försök utförda på belastad 
jord (prover från 2015), Lampen.  
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Tabell 3-1. Resultat från utförda krypförsök på kolvprover från Lampen 2015.  

Försök Borrhål 
Djup 
 (m) 

Laststeg 
(kPa) 

Kryplast 
(kPa) 

Utvärderat 

𝜶𝒔,𝟏 

Utvärderat 

𝜶𝒔,𝟐 

C1 SGI 56 0,8 10-20 20 -  

C2 SGI 56 0,8 10-20-40-80 80 0,002 0,005 

C3 SGI 56 1,5 10-20 20 
0,002  

C4 SGI 56 1,5 10-20-40-80 80 0,013  

C5 SGI 61 2 10-20-36 36 0,005  

C6 SGI 61 2 10-20-40-63 63 0,012 0,016 

C7 SGI 61 3 10-20-35 35 0,008 0,025 

C8 SGI 61 3 10-20-40-45 45 0,010 0,020 

C9 SGI 60 4 10-20-35 35 0,007 0,019 

C10 SGI 60 4 10-20-40-55 55 0,013  

 

 

 

Figur 3-11. Utvärderade αs från samtliga utförda krypförsök 2010-2015 plottade mot kryplast (dvs. 
sista laststeget). Gröna kvadrater motsvarar utvärderade αs,1 och röda trianglar αs,2 på naturlig jord. 
Blå kryss motsvarar utvärderade αs,1 och svarta cirklar αs,2 från försök utförda på belastad jord (pro-
ver från 2015), Lampen. 



SGI Publikation 41 

 

 

98 (200) 
 

 Hållfasthetsegenskaper 

Triaxialförsök 

 

Förutsättningar – indata 

Triaxialförsök har utförts i huvudsakligt syfte att undersöka sulfidjordens hållfasthets-

egenskaper i form av odränerad skjuvhållfasthet vid såväl aktiv som passiv belastning 

samt dess jordmekaniska beteende under dessa belastningar. Prover från (obelastad) na-

turlig sulfidjord från 2, 3, 4 och 5 m djup har undersökts i triaxialutrustningen för spän-

ningsförhållanden som bedömts vara in-situspänningar i såväl vertikal som horisontalled. 

I Tabell 3.2 anges förutsättningar vid genomförandet av respektive försök. Försöken har 

utförts som konventionella konsoliderade aktiva respektive passiva triaxialförsök, dvs. 

vid skjuvningsfasen har celltrycket (radialtrycket) hållits konstant samtidigt som en kon-

stant deformationshastighet (standardhastigheten 0,6 %/h) har applicerats i axialrikt-

ningen. 

Vid konsolideringsfasen utsätts provet i triaxialapparaten för en förutbestämd spännings-

väg och önskade slutspänningar (som skall vara desamma som spänningarna vid start av 

skjuvningsfasen). I försöken har på provet i utrustningen applicerats effektivspänningar i 

vertikal- (axial-) respektive horisontalriktningen (radialriktningen) relaterat till rådande 

bedömda in-situspänningar på det djup provet tagits, se Tabell 3.2. Detta innebär att pro-

ven under konsolideringsfasen har konsoliderats för 0,85 x förkonsolideringstrycket och 

därefter avlastats till in-situspänningarna, såväl i vertikal- som horisontalriktningen, se 

Tabell 3.2. Effektiva horisontalspänningen har bestämts ur K0=K0NCxOCR0,55 med K0NC 

antaget till 0,55 och OCR ansatt till 1,176 (1/0,85) vid max pålastning och ansatt till rå-

dande OCR in-situ vid avlastning till in-situ. Detta innebär att skjuvningsfasen i triaxi-

alapparaten ska börja vid samma effektiva vertikalspänningar och horisontalspänningar 

för aktiva och passiva försöket på prov från samma djup, Tabell 3.2. Triaxialförsöken har 

utförts i SGI:s laboratorium i Linköping och i rumstemperatur. Proverna har personligen 

transporterats från provlokal till laboratorium av författarna av denna rapport för att mini-

mera risker för störning av proven. För mer information allmänt kring triaxialförsök hän-

visas till Westerberg et al. (2012). 
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Tabell 3-2. Förutsättningar för utförda konsoliderade odränerade aktiva (1-4) och passiva (5-8) 
triaxialförsök på kolvprover från Lampen. 

Försök 
(aktiv / passiv odränerad 

skjuvning) 
Provdjup 

[m] 

Konsolideringsspänning 
Effektiv vertikalspänning 

[kPa]  

Konsolideringsspänning 
Effektiv horisontalspänning 

[kPa] 

1 (aktiv) 2 21→10 
(Max Pålastning →  
avlastning till in-situ) 

13→9 
(Max Pålastning →  
avlastning till in-situ) 

2 (aktiv) 3 21→14 
(Max Pålastning →  
avlastning till in-situ) 

13→12 
(Max Pålastning →  
avlastning till in-situ) 

3 (aktiv) 4 26→18 
(Max Pålastning →  
avlastning till in-situ) 

15→14 
(Max Pålastning →  
avlastning till in-situ) 

4 (aktiv) 5 26→22 
(Max Pålastning →  
avlastning till in-situ) 

16→16 
(Max Pålastning →  
avlastning till in-situ) 

5 (passiv) 2 21→10 
(Max Pålastning →  
avlastning till in-situ) 

13→9 
(Max Pålastning →  
avlastning till in-situ) 

6 (passiv) 3 21→14 
(Max Pålastning →  
avlastning till in-situ) 

13→12 
(Max Pålastning →  
avlastning till in-situ) 

7 (passiv) 4 26→18 
(Max Pålastning →  
avlastning till in-situ) 

15→14 
(Max Pålastning →  
avlastning till in-situ) 

8 (passiv) 5 26→22 
(Max Pålastning →  
avlastning till in-situ) 

16→16 
(Max Pålastning →  
avlastning till in-situ) 

 

Förklaring variabler – utdata 

I Figur 3-12 a-c presenteras resultaten från de odränerade triaxialförsöken. Resultaten 

från de odränerade försöken presenteras i tre olika typer av diagram där de aktiva försö-

ken samlas i samma diagram och likaså de passiva. 

För att underlätta studierna av resultaten i diagrammen förklaras några variabler i Ekv. 3-

1 till Ekv. 3-3 

 

  2/rat        skjuvspänning    Ekv. 3-1 

 

  2/ras       effektiv medelspänning   Ekv. 3-2 

 

0h

h
a


    axialtöjning     Ekv. 3-3 

 

där  

a = axialspänning, 
a  = effektiv axialspänning, r = radialspänning, r  = effektiv radi-

alspänning och h = höjd, vad gäller aktuellt prov i triaxialutrustningen. 
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Triaxialförsöken har presenterats i ett diagram med spänningar på båda axlarna, i st  -

planet, där så kallade spänningsvägar kan studeras. De effektiva spänningsvägarna visar 

hur skjuvspänningen förändras med effektiva medelspänningen under hela skjuvningsfa-

sen. Ur ett sådant diagram kan en brottlinje utvärderas, dock även baserat på analys av 

brottillstånd ur skjuvspännings-axialtöjningskurvan (
at  ), som således definierar brott 

för aktuellt prov. I st  -planet kan vinkeln  utvärderas som anger lutningen på brott-

linjen. Baserat på utvärdering av vinkeln   kan friktionsvinkeln    räknas ut (detta som 

ett alternativ att använda spänningsvägar istället för utvärdering via Mohrs spänningscirk-

lar), se vidare exempelvis i Westerberg et al. (2012). Mellan parametrarna för brottlinjen i 

Mohr-planet och motsvarande brottlinje i st  -planet, med skärningen med t-axeln defi-

nierad som d, råder sambanden i Ekv. 3-4 och Ekv. 3-5. 

 

 tansin       Ekv. 3-4 

 

2tan1


d
c      Ekv. 3-5 

 

Resultat 

Resultaten från de fyra odränerade aktiva triaxialförsöken visar att skjuvspänningen ökar 

med ökande deformation tills ett maxvärde (peak-värde) nås, mellan 3,7 och 4,8 % axi-

altöjning, Figur 3-12 a och Tabell 3-3. För de odränerade passiva triaxialförsöken nås max-

värdet vid större töjningar, mellan 10,6 och 12,7 % axialtöjning, än vid de aktiva, Figur 

3-12 a och Tabell 3-3. 

Den aktiva och passiva odränerade skjuvhållfastheten för sulfidjorden har utvärderats från 

maximal skjuvspänning (peak-värdet), eftersom det uppnås före 15 % axialtöjning i samt-

liga försök. I Tabell 3-3 finns presenterat utvärderad skjuvhållfasthet samt korresponde-

rande axialtöjning vid brott. Resultaten visar att den aktiva odränerade skjuvhållfastheten 

ökar med djupet, från 10,4 till 14,2 kPa mellan djupen 3-5 m, medan skjuvhållfastheten är 

något högre (11,2 kPa) på 2 m djup än på 3 m djup vilket sannolikt kan förklaras av ett 

högre förkonsolideringstryck (se diskussion i Avsnitt 5.2). Den passiva odränerade skjuv-

hållfastheten visar ingen tydlig trend med djupet och varierar relativt lite, 8,9 till 10,1 

kPa, mellan djupen 2-5 m. Den aktiva skjuvhållfastheten är större än den passiva, dock är 

skillnaden inte stor, Tabell 3-3. 

I Figur 3-12 c har utvärderade brottlinjer för de fyra aktiva odränerade försöken presente-

rats. Notera att i st  -diagrammet har angetts numeriska värden för utvärderad friktion-

svinkel vilken inte kan utvärderas direkt ur det diagrammet men har räknats ut baserad på 

i diagrammet utvärderad vinkel   för brottlinjen (se ovan).  

Vid utvärderingar av friktionsvinkeln för de aktiva odränerade försöken har dels c´ = 0 

(eller egentligen d = 0, Ekv. 3-5) antagits, dvs. att brottlinjen går igenom origo, och dels 

c´= 2,0 kPa (eller här d = 1,60 kPa) ansatts, för att jämföra inverkan av c´ på utvärderad 

friktionsvinkel. De dragna brottlinjerna i Figur 3-12 c är baserade på topp-värdena (peak-

värdena) för skjuvspänning. Vid utvärdering av de odränerade aktiva triaxialförsöken fås 

för c´ = 0 friktionsvinkeln φ´= 43,6 ° och för c´ = 2,0 kPa friktionsvinkeln φ´= 37,0 °, Fi-

gur 3-12 c. Dessa värden på friktionsvinkel och kohesionsintercept är liknande de som 
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rapporterades av Yu (1993) från utvärdering av aktiva odränerade triaxialförsök på sul-

fidjordar från Norrland och är ofta förekommande för organiska jordar (Larsson, 1990). 

Notera att det alltid bör göras en bedömning av relevans och tillförlitlighet av effektiva 

hållfasthetsparametrar utvärderade från odränerade triaxialförsök. Notera att i strikt me-

ning utvärderas friktionsvinkeln vid konstant volym vid odränerade försök. I utvärde-

ringen här erhålls en högre friktionsvinkel från de odränerade försöken på sulfidjordar 

jämfört med friktionsvinklar utvärderade från dränerade triaxialförsök på svenska icke-

organiska leror som är typiskt runt 30 °.  

Vid odränerad aktiv skjuvning visar proven ett tydligt kontraktant beteende genom den 

portrycksökning som sker under hela skjuvningen, Figur 3-12 b. Denna kontraktanta re-

spons framgår tydligt av effektiva spänningsvägen som, efter att initialt under ”elastiska” 

delen går något åt höger, viker av åt vänster med minskande effektiv medelspänning un-

der resterande delen av skjuvningen. Skjuvspänningen som funktion av axialtöjningen 

uppvisar en initial styv respons följt av en mindre styv respons med en ökande skjuvspän-

ning upp till maxvärdet på skjuvspänningen, varefter skjuvspänningen minskar något un-

der resterande delen av skjuvningen. 

Den initiala skjuvspännings-axialtöjningsresponsen är mindre styv vid den odränerade 

passiva belastningen än vid den aktiva, Figur 3-12 a. Vidare uppnås maxvärde på skjuv-

spänningen vid större axialtöjningar i det passiva fallet, och även vid passiv belastning fås 

ett deformationsmjuknande beteende (reduktion av skjuvspänning) vid större töjningar. 

Som en följd av den avlastning av totalspänningar som sker i axialriktningen vid passiv 

belastning fås en portrycksminskning fram till ungefär brott (maxvärde skjuvspänning) 

och brott medför ett kontraktant beteende under odränerade förhållanden och därmed en 

efterföljande portrycksökning, Figur 3-12 b. Portrycksändringen till brott är mindre vid 

odränerad passiv belastning än vid aktiv. 

 

a) 
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b) 

 

 

c) 

 

Figur 3-12 a-c Resultat från aktiva (A) och passiva (P) odränerade triaxialförsök på prov från 2 till 5 

m djup i Lampen, där i figur c) utvärderade brottlinjer presenteras för de aktiva försöken. 
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Tabell 3-3 Utvärderad odränerad skjuvhållfasthet och axialtöjning vid brott för utförda konsoliderade 
odränerade aktiva (1-4) och passiva (5-8) triaxialförsök på kolvprover från Lampen. 

Försök 
(aktiv / passiv odräne-

rad skjuvning) 

Provdjup 
[m] 

Odränerad skjuvhåll-
fasthet 

(Skjuvspänning vid 
brott) 
[kPa] 

Axialtöjning 
vid brott 

[%] 

1 (aktiv) 2 11,2 4,8 

2 (aktiv) 3 10,4 4,2 

3 (aktiv) 4 12,2 3,7 

4 (aktiv) 5 14,2 4,3 

5 (passiv) 2 8,9 10,6 

6 (passiv) 3 10,1 12,7 

7 (passiv) 4 9,7 11,3 

8 (passiv) 5 10,1 12,0 

3.4 Fältundersökningar 

CPT-sonderingar har utförts år 2015, ca 5 år efter bankarnas byggnation. Sonderingarna 

utfördes dels utanför bankarnas område i (obelastad) naturlig sulfidjord och dels under 

bankarna i den belastade (delvis konsoliderade) sulfidjorden, se Figur 3-13 och Figur 

3-14. Resultaten från några av sonderingarna från 2015 redovisas (spetstryck, qt och totalt 

portryck, u) i Figur 3-15. En av sonderingarna (bh SGI 58) påbörjades i underkant av 

torvlagret (0,4 m djup), som finns över hela provområdet, och den avbröts på ca 2,4 m 

djup. Registreringen av spetstrycket visar att den ”något” fastare sulfidjorden återfinns på 

0,4-1,0 m djup i jordprofilen. Sonderingen i bh SGI 57, indikerar på ca 7,5 m djup ett tunt 

siltskikt, vilket antas vara en körtel med begränsad utbredning i horisontalled då detta 

skikt endast har återfunnits i ett par tidigare sonderingar och övriga sonderingar som har 

utförts visar på en relativt homogen sulfidjord ner till underliggande morän. I Avsnitt 5.2 

presenteras utvärderad odränerad skjuvhållfasthet från CPT-sonderingarna. 
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Figur 3-13. Bank 1 instrumentering samt borrhål 2011 och 2015 provtagning och fältundersökning, 
Lampen. 
 

 

Figur 3-14. Bank 2 instrumentering samt borrhål 2011 och 2015 provtagning och fältundersökning, 
Lampen. 
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Figur 3-15. CPT-sondering under bank 1 (bh SGI 59) och bank 2 (bh SGI 62), 2015, samt CPT-son-
dering utanför bank 2 (ej belastad jord) 2015, bh SGI 57 och SGI 58, Lampen. 

3.5 Jord- och lufttemperatur in-situ 

I Figur 3-16 redovisas resultat från uppmätta jordtemperaturer vid bank 1. Temperaturgi-

varna är placerade i en punkt vid släntfoten i östra kanten på bank 1 och på 8 olika djup 

under markytan, 0,3, 0,6, 0,9, 1,2, 1,5, 1,8, 2,1 och 4,95 m. Temperaturen i jorden har un-

der perioden 2010-08-26 till 2014-01-07 varierat mellan ca 0,0-17,0 o C för givare place-

rade på 0,3 till 2,1 m djup under markytan och för givaren placerad på större djup (4,95 

m) har temperaturen varierat mellan ca 3,5 – 5,0 o C.  

I Figur 3-17 redovisas resultat från uppmätta jordtemperaturer vid bank 2. Temperaturgi-

vare är placerade i en punkt vid släntfoten i västra kanten på bank 2 och på 8 olika djup 

under markytan, 0,45 m, 0,75, 1,05, 1,35, 1,65, 1,95, 2,25 och 5,10 m. Temperaturen i 

jorden har under perioden 2010-08-26 till 2014-01-07 varierat mellan ca 0,8-14,0 oC för 

givare placerade på 0,45 till 2,25 m djup under markytan och för givaren placerad på 

större djup (5,10 m) har temperaturen varierat mellan ca 3,5-5,0 o C.  

För båda dessa platser har under vinterperioden tjälen (dvs. minusgrader) inte trängt ner 

till den ytligast placerade givaren någon gång under de ca 3,5 åren som mätningar har på-

gått. Vidare är temperaturvariationen relativt liten på större djup (ca 5 m under markytan), 

vilket för de här mätningarna motsvarar ungefär mitten av den mäktighet av sulfidjord 

som finns i Lampen.  

I Figur 3-18 redovisas resultat från uppmätt lufttemperaturer på provområdet i Lampen. 

Temperaturgivaren var placerad utanpå ett av mätskåpen ca 2 m över markytan och med 
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ett enklare skydd för direkt påverkan av sol och vind. Lufttemperaturen har under peri-

oden 2010-08-26 till 2014-01-07 varierat mellan ca plus 32 oC och ca minus 34 o C, med 

en reservation för det lägsta värdet då mätutrustningen inte klarade av att mäta lägre tem-

peraturer. Det har troligtvis varit några grader kallare under kortare perioder. 

 

 

Figur 3-16. Uppmätta jordtemperaturer vid släntfot för bank 1 i Lampen under perioden 2010-08-26 
till 2014-01-07.  

 

Figur 3-17. Uppmätta jordtemperaturer vid släntfot för bank 2 i Lampen under perioden 2010-08-26 
till 2014-01-07. 
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Figur 3-18. Uppmätt lufttemperatur vid provbankarna i Lampen under perioden 2010-08-26 till 
2014-01-07. 
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3.6 Portryck in-situ 

Det uppmätta porvattentrycket mitt under de två provbankarna i Lampen under 2010-

2016 presenteras i Figur 3-19 och Figur 3-20. Bank 1 och bank 2 byggdes upp till 1,5 m 

höjd under hösten 2010 och bank 1 ytterligare med 0,5 m (totalt 2,0 m) under sommaren 

2011. Portrycksmätningarna presenteras också i form av trycknivå relativt markytan, Figur 

3-21 och Figur 3-22. 

Portrycksökningen var tydlig och ”momentan” på alla djup under både bankarna vid 

byggnation (pålastning) av provbankarna. I Tabell 3-4 och Tabell 3-5 (båda från Anders-

son, 2012) finns sammanställt portrycksändringar från byggnation september/oktober 

2010 till februari 2012. Vid första pålastningen med 30 kPa ökade portrycket direkt (mo-

mentant) mellan 23-27 kPa (77-90 % av 30 kPa), och vid andra pålastningen med ytterli-

gare pålastning 10 kPa (bank 1) ökade portrycket mellan 9-12 kPa. Portrycksresponsen 

vid första pålastningen tyder förenklat på att överkonsoliderade förhållanden råder ef-

tersom portrycket ökade något mindre än ökningen i vertikal totalspänning och vid andra 

pålastningen beter sig sulfidjorden förenklat som vid normalkonsoliderade förhållanden 

(även om inte normalkonsoliderade förhållanden råder då) eftersom portrycket ökade lika 

mycket (eller till och med lite mer) som ökningen i total vertikalspänning (se vidare i An-

dersson, 2012). I perioden mellan första pålastningen (hösten 2010) och andra pålast-

ningen (sommaren 2011) för bank 1 var portrycksminskningen mindre under vintern än 

under sommaren, vilket även gäller under bank 2, Figur 3-19 och Figur 3-20. 

Efter den initiala portrycksökningen orsakad av andra pålastningen för bank 1 ökade port-

rycket något ytterligare (2-3 kPa) under ca 2 månader och stabiliserades en kort tid, varef-

ter portrycket fortsatte på nytt att sakta öka under vintern (2011-2012), Figur 3-19. En lik-

nande portrycksökning under samma period ses också under bank 2, Figur 3-20. Efter vin-

tern sjönk porvattentrycket direkt 2-3 kPa under bank 1 och bank 2 under april/maj 2012, 

vilket indikerar en snabb sänkning av grundvattenytan. 

Under slutet av juli 2012 var portrycket som lägst det året, varefter det ökade under hös-

ten 2012 och vintern 2012-2013, för att minska i mars/april 2013, Figur 3-19. Porvatten-

trycket nådde ett lägsta värde under 2013 i slutet av augusti, Figur 3-19 och Figur 3-20, var-

efter det ökade på nytt under hösten 2013. 

Under perioden med kontinuerliga mätningar av porvattentryck, dvs. fram till runt års-

skiftet 2013/2014, varierar portrycket med årstiden. Under vintern, dvs. från november 

till mars, ökade porvattentrycket. Portrycksökningen kan möjligen delvis bero på att 

grundvattenytan höjs under vinterperioden om banken och marken runt omkring fryser 

och vattnet ”stängs inne” i sulfidjorden. Trycket av snötäcket på vintern ger en ökad be-

lastning på banken, vilket också kan vara en orsak till ökning i porvattentryck. Mätningar 

av temperaturen i jorden under bankarna i Lampen visar dock att jorden inte fryser under 

bankmaterialet (mätt vid släntfot på olika djup, se Figur 3-16 och Figur 3-17 ). Se vidare 

diskussion i Avsnitt 5.3. Under våren, dvs. under ca april-maj, minskade porvattentrycket 

först markant med några kPa, vilket indikerar en snabb sänkning av grundvattenytan. Se-

dan skedde en fortsatt minskning av porvattentrycket under resterande våren och somma-

ren fram till grundvattenytan började höjas igen under augusti-september till följd av ne-

derbörd.  

I Tabell 3-6 presenteras årstidsvariationer i form av lokala max- och minvärden under 

bank 1 under åren 2012-2014. Där framgår att såväl max- som minvärdet minskar för 

varje år, med 3-4 kPa på 3-5 m djup och med 1-3 kPa på 7 m djup per år. Detta visar 
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också att medelvärdet av porvattentrycket i jordprofilen minskar med tiden (se vidare dis-

kussion i Avsnitt 5.1). Manuella observationer av vattennivåer i diken intill provbankarna 

pekar på att grundvattenytan mycket väl kan variera flera decimetrar och således påverka 

portryckets variationer. 

I december 2013 togs den automatiska och kontinuerliga loggningen av portryck ur bruk 

och den ersattes av manuella mätningar en eller två gånger per år, Figur 3-19 och Figur 

3-20. De lägsta uppmätta portrycksvärdena vid manuell mätning noterades i oktober 2014 

och okt 2015 (ungefär samma värden på respektive djup) för bank 1, medan för bank 2 

har sedan de lägsta värdena i okt 2014 högre värden uppmäts fram till september 2016. 

Vid en studie av porvattentrycken i form av trycknivå, Figur 3-21 och Figur 3-22, kan kon-

stateras att i princip råder initialt hydrostatiska förhållanden, dvs. trycknivån är initialt un-

gefär lika på 3-7 m djup. Detta framgår också av porvattentrycken före belastning redovi-

sade i Tabell 3-4 och Tabell 3-5, där det initiala portrycket ger en ’trycknivå’ relativt 

markytan för bank 1 på -0,4 m på 3,0 m, -0,3 m på 4,0 m, -0,3 m på 5,0 m och -0,2 m på 

7,0 m och för bank 2 -0,2 m på 3,0 m, -0,2 m på 4,0 m, -0,2 m på 5,0 m och 0,0 m på 7,0 

m. Trycknivån på portrycksgivaren på 3,0 m djup sjunker relativt snabbt efter pålastning 

till följd av den dränering och portrycksutjämning som sker uppåt mot torvlagret överst, 

medan portrycksspetsarna på 4,0-7,0 m djup inte sjunker lika mycket. Förloppet för port-

rycksspetsarna på 7,0 m djup tyder på att bottenmoränen inte är fridränerande. Under res-

terande delen av den kontinuerliga mätningen av porvattentryck bibehålls trycknivåerna 

relativt konstant för de fyra portrycksgivarna relativt varandra, Figur 3-21 och Figur 3-22. 

Trycknivåerna under 2015 och 2016 relativt varandra för de fyra portrycksgivarna, speci-

ellt bank 2, visar inbördes förändrade förhållanden vilket tyder på tveksamheter kring re-

levansen av uppmätta värden. 

Noteras bör att i takt med att sättningar ökar i sulfidjorden under bankarna förflyttas 

också portrycksgivarna nedåt i förhållande till ursprungsnivåer. I Figur 3-19 och Figur 3-20 

har valts att inte korrigera för dessa rörelser, för att visa uppmätta ursprungsdata. Detta 

bör beaktas vid studie av Figur 3-19 och Figur 3-20. I Tabell 3-7 visas den korrigering som 

tagits fram för de uppmätta portryckvärdena efter 6 år (september 2016). Korrigering bas-

eras på uppmätta vertikalrörelser på olika djup hos skruvpeglar och bälgslangar, se Figur 

3-37. Korrigeringen innebär en minskning av uppmätta värden 2016 med ca 5 kPa på 3 m 

djup, ca 4 kPa på 4 m djup, ca 3 kPa på 5 m djup och ca 2 kPa på 7 m djup. För maxvär-

den på porvattentryck (april 2012) har korrigering (minskning) skett med 3 kPa (3 m 

djup), 2 kPa (4 m djup), 2 kPa (5 m djup) och 1 kPa (7 m djup), Tabell 3-7. Detta bör be-

aktas vid tolkning av Figur 3-19 och Figur 3-20. 

En viss osäkerhet råder om resultaten av de tre tillfällena med mätningar av portryck un-

der 2015 och 2016 är representativa eller inte, detta eftersom relativt höga porvattentryck 

har uppmätts.  

Grundvattenförhållandena i området i Lampen med provbankarna innebär att det är ett 

övre grundvattenmagasin i princip i det övre mer permeabla lagret (torv) och att där finns 

en viss variation med årstiden. Denna variation kan grovt beskrivas som en påfyllning i 

början av hösten och under vintern som sedan ”töms” under senvåren, början av somma-

ren och början av hösten. Sedan kommer årsnederbördens fördelning under året innebära 

påverkan på porvattentrycket (trycknivån) för övre magasinet. Sedan kan tjälningen inne-

bära innestängningar av grundvatten, vilket kan höja trycknivån. 

I Tabell 3-8 har sammanställts uppmätta porvattentryck 2010-2016 mitt under bank 1 re-

spektive 2 på 3-7 m djup: före start belastning (in-situ porvattentryck), vid maximalt och 
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minimalt värde på porvattentryck och hösten 2016 inkluderat korrigerat porvattentryck 

april 2012 och hösten 2016. Efter ca 6 år är porvattenövertrycket (korrigerade) på djupen 

3-7 m mellan 19-21 kPa under den höga banken (2,0 m, 40 kPa belastning) och mellan 

15-21 kPa under den låga banken (1,5 m, 30 kPa belastning). Porvattentrycken (korrige-

rade) är efter ca 6 år 8-11 kPa lägre för bank 1 och 3-10 kPa lägre för bank 2 än högsta 

uppmätta porvattentrycket för respektive portrycksgivare. I tabellen framgår att porvat-

tentrycket före belastning är i princip samma på motsvarande djup under de två bankarna, 

det är 1-2 kPa högre under bank 2 (vilket skulle kunna bero på skillnad i 0,1-0,2 m djup 

vid installation). Det större initiala porövertrycket under bank 1 (orsakat av den högre 

banken) har utjämnats under 5 år, dvs. det är ingen direkt skillnad i porvattentryck under 

bank 1 och 2 i sept 2016. 
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Figur 3-19. Uppmätta porvattentryck mot tid under bank 1, Lampen. 

 

Figur 3-20. Uppmätta porvattentryck mot tid under bank 2, Lampen. 
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Figur 3-21. Trycknivå porvattentryck under bank 1, Lampen. 

 

 

Figur 3-22. Trycknivå porvattentryck under bank 2, Lampen. 
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Tabell 3-4. Uppmätta portryck och förändringar av portrycket med tiden och efter lastökningar inom 
området för bank 1, Lampen (från Andersson, 2012).  

Djup, m Portryck, kPa 

L
a

s
tö

k
n

in
g

 3
0
 k

P
a
 

Portryck (förändring av por-
tryck), kPa 

L
a

s
tö

k
n

in
g

 1
0
 k

P
a
 

Portryck (förändring av por-
tryck), kPa 

Datum 2010-09-28 2010-10-06 2011-08-22 2011-08-24 2012-02-29 

3,0 26 52 (+26) 42 (-10) 54 (+12) 55 (+1) 

4,0 37 62 (+25) 55 (-7) 67 (+12) 70 (+3) 

5,0 47 71 (+24) 66 (-5) 77 (+11) 80 (+3) 

7,0 68 91 (+23) 87 (-4) 96 (+9) 99 (+3) 

 

Tabell 3-5. Uppmätta portryck och förändringar av portrycket med tiden och efter lastökning inom 
området för bank 2, Lampen (från Andersson, 2012).  

Djup, m Portryck, kPa 

L
a

s
tö

k
n

in
g

 3
0
 k

P
a
 

Portryck (förändring av portryck), kPa 

Datum 2010-09-20 2010-09-30 2011-08-22 2012-02-29 

3,0 28 53 (+25) 41 (-12) 42 (+1) 

4,0 38 65 (+27) 56 (-9) 57 (+1) 

5,0 48 74 (+26) 67 (-7) 69 (+2) 

7,0 70 96 (+26) 86 (-10) 87 (+1) 

 

Tabell 3-6. Årstidsvariationer i form av max- och minvärden på uppmätta porvattentryck under bank 
1 under åren 2012-2014, Lampen. 

Provbank 
Djup 
(m) 

Max 2012 
(kPa) 

Min 2012 
(kPa) 

Max 2013 
(kPa) 

Min 2013 
(kPa) 

Max 2014 
(kPa) 

Bank 1 3,0 56 50 52 47 48 

Bank 1 4,0 69 65 66 61 63 

Bank 1 5,0 80 75 77 72 74 

Bank 1 7,0 99 95 98 94 95 

 

Tabell 3-7. Korrigering av portryck med hänsyn till sättning efter 6 år, Lampen. 

Djup 
(m) 

Uppmätt sättning efter 6 år, skruvpeglar och 
bälgslang (medel) (m) Korrigering av uppmätta portryck (kPa) 

3,0 0,53 -5,3 

4,0 0,44 -4,4 

5,0 0,34 -3,4 

7,0 0,24 -2,4 
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Tabell 3-8. Uppmätta porvattentryck 2010-2016 i Lampen mitt under bank 1 respektive bank 2 på 3-
7 m djup: före start belastning (in-situ porvattentryck), vid maximalt och minimalt värde på porvat-
tentryck och hösten 2016 inkluderat korrigerat porvattentryck hösten 2016. 

Prov-
bank 

Djup 
Mätning 

 
[m] 

Porvat-
tentryck 
före be-
lastning 

 
[kPa] 

Porvat-
tentryck 

maxi-
malt 

 
[kPa] 

Porvat-
tentryck 

maxi-
malt, 
kor-

rigerat. 
april 
2012 

 
[kPa] 

Porvat-
tentryck 

mini-
malt 

 
[kPa] 

Porvat-
tentryck 

sept 
2016 

 
[kPa] 

Porvat-
tentryck 
Korrige-

rat 
sept 
2016 

 
[kPa] 

Porvat-
tentryck 
Korrige-
rat sept 
2016 mi-

nus 
In-situ 
porvat-
tentryck 

Kommentar 

Bank 1 3,0 26 56 53 44 50 45 19  

Bank 1 4,0 37 69 67 56 62 58 21  

Bank 1 5,0 47 80 78 69 70 67 20  

Bank 1 7,0 68 99 98 90 91 89 21  

Bank 2 3,0 28 54 51 37 52 47 19  

Bank 2 4,0 38 64 62 49 63 59 21  

Bank 2 5,0 48 74 72 61 62 * 59 * 11 * 
* Värdet tvek-

samt 

Bank 2 7,0 70 96 95 81 87 85 15  

 

3.7 Rörelser in-situ 

I detta avsnitt presenteras resultat av mätningar av rörelser i sulfidjorden orsakade av be-

lastning av bank 1 (2,0 m hög) och bank 2 (1,5 m hög) i Lampen. Mätresultat visas från 

det att bankarna byggdes hösten 2010 fram till hösten 2016. Mätresultat fram till hösten 

2012 har presenterats i Andersson (2012). Vertikalrörelser har mätts genom horisontals-

langar (två korsande per bank), markpeglar, skruvpeglar och bälgslangar. Horisontalrörel-

ser har mätts med speciella fyrkantsinklinometrar. För beskrivning av använd utrustning 

och mätningsmetodik för de olika rörelsemätningarna hänvisas till Andersson (2012). 

I Figur 3-23, Figur 3-24, Figur 3-25 och Figur 3-26 visas resultaten av mätningar med ho-

risontalslangar, två slangar under bank 1 (höga) och två under bank 2 (låga).  Horisontals-

langarnas referensmätning (2010-10-01 för bank 1 och 2010-09-24 för bank 2), eller så 

kallade nollmätning, valdes att genomföras ca ett dygn efter det att ca 1 m bankfyllning 

hade påförts. De initiala vertikala rörelser som inträffade från start byggnation bank till 1 

m bank var byggd mättes med markpeglar, skruvpeglar och bälgslangar, se nedan. 

Mellan centrum på banken och släntkrön är initialt den största vertikalrörelsen ungefär 

vid släntkrön (kan också vara strax innanför eller utanför) och minsta vertikalrörelsen un-

der bankmitt, se första mättillfällena för horisontalslangar 2010, Figur 3-23, Figur 3-24, 

Figur 3-25 och Figur 3-26. I takt med att tiden ökar blir sättningarna under bankmitt 

större och större relativt sättningarna under släntkrön, och efter ca 2-3 år (2012-2013) är 

de största totala sättningarna under bankmitt. Efter ca 6 år (2016) är de med horisontals-

langar uppmätta sättningarna under bankmitt för de två horisontalslangarna 0,78 och 0,78 

m för bank 1 och 0,65 respektive 0,65 m under bank 2, där således båda slangarna under 

respektive bank visar samma sättning. Notera att dessa siffror är något lägre (grovt ca 
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0,10 m, se nedan) än bankarnas totala sättning, beroende på vald tidpunkt för nollmät-

ningen (se ovan). Horisontalslangarnas rörelser är relativt symmetrisk under bank 1 och 

med viss assymmetri under bank 2, där assymmetrin bedöms bero på olika jorddjup och 

på att effekten av olika storlek på horisontalrörelser i de två lägena för horisontalslangar 

(lokal olika storlek på säkerhet mot brott). 

Markpeglar placerade centralt under bank visar en stor samstämmighet i sättnings-tidsför-

lopp och efter ca 6 år mellan 0,71 och 0,76 m för fem peglar för bank 1, se Figur 3-27, 

och mellan 0,56 och 0,62 m för fem peglar för bank 2, se Figur 3-29. Markpeglar place-

rade nära släntkrön visar samstämmigt sättningsförlopp med tiden med en relativt liten 

inbördes skillnad efter ca 6 år, mellan ca 0,55 och 0,70 m total sättning för sju peglar för 

bank 1, se Figur 3-28, och motsvarande siffror är 0,26 och 0,55 m för åtta peglar för bank 

2, se Figur 3-30, vilket är en något större spridning i rörelse. Peglarna i släntkrön borde 

vara mer känsliga för lokala skillnader i säkerhet mot brott som då återspeglas lokalt i va-

rierande horisontalrörelser. Den tillfälliga ökningen i sättningshastighet är tydlig i sam-

band med byggnation 2011 av andra delsteget (ytterligare 0,5 m fyllning) av bank 1, se 

Figur 3-27 och Figur 3-28. De initiala vertikala rörelserna vid byggandet 2010 av 1,5 m 

hög bank (bank 1 och bank 2) är ungefär mellan 0,05 och 0,15 m runt mitten på banken 

och runt släntkrön, se Figur 3-27 till Figur 3-30. En stor del av de initiala vertikala rörel-

serna är sannolikt orsakade dels av kompression av torvlagret överst i jordprofilen och 

dels av effekten av skjuvdeformationer. 

I Figur 3-31 och Figur 3-32 visas rörelsemätningar av horisontalslangar tillsammans med 

markpeglar vid mittpunkt på bank 1 respektive bank 2. Sättningsförloppet med tiden föl-

jer varandra väl med de två mätmetoderna, men med en något mindre sättning, 0,07 m, 

under bank 1 och 0,03 m under bank 2 efter ca 6 år med markpegel jämfört med horison-

talslangarna. 

I Figur 3-33 och Figur 3-34 visas resultaten av avvägningar av skruvpeglar installerade på 

3, 5 och 7 m djup under ungefär mitten på bank 1 respektive bank 2. För båda bankarna 

framgår tydligt, precis som förväntat, att största rörelserna varit på 3 m djup och minsta 

rörelserna på 7 m djup. Efter ca 6 år är vertikalrörelsen 0,51 m (3 m), 0,36 m (5 m) och 

0,25 m (7 m) under bank 1 och 0,38 m (3 m), 0,21 m (5 m) och 0,13 m (7 m) under bank 

2. Den höga banken (bank 1, 2,0 m bankhöjd) uppvisar på 3-7 m djup mellan 0,12 till 

0,15 m större sättningar än den låga banken (bank 2, 1,5 m bankhöjd), eller 34 % (3,0 m) 

71 % (5,0 m) och 92 % (7,0 m) större sättning än den låga banken. Rörelserna under bank 

1 är pågående efter ca 6 år, medan de enligt mätningarna tycks ha avstannat under bank 2. 

Resultat av mätningar med bälgslangar presenteras i Figur 3-35, Figur 3-36 och Figur 

3-37. Under bank 1 har mätningar med bälgslang fungerat för stora rörelser (som mest 

0,70 m på 1,5 m djup efter ca 6 år) och under hela mätperioden, medan bälgslangen under 

bank 2 slutade fungera redan efter ca 1 år. Vid jämförelser mellan resultat från mätningar 

med bälgslangar och skruvpeglar på 3, 5 och 7 m djup av sättningarnas tidsförlopp är 

dessa relativt lika, Figur 3-37, och de ligger för bank 1 inom 0,05 m i skillnad i sättning 

efter ca 6 år. 

Markpeglar placerade i släntfot och utanför bank visar som förväntat små eller försum-

bara rörelser under de 6 åren, Figur 3-38 till Figur 3-41. 

De relativt stora vertikalrörelserna ungefär vid släntkrön beror på tillskott av vertikalrö-

relser till följd av skjuvrörelser (horisontalrörelser) riktade ut från banken. 

Resultaten av mätningar av inklinometerrör (fyrkantsinklinometerrör) presenteras i Figur 

3-42 och Figur 3-43. Resultaten visar att de största rörelserna är 0,10-0,15 m. Huvuddelen 
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av horisontalrörelserna skedde fram till sista pålastning (ungefär första året efter start av 

byggandet av provbankarna), sedan har efter en tid viss återgång av horisontella rörelser 

(inåt mot banken) skett fram till ca 2015. De senaste resultaten från horisontalrörelser vi-

sar att det återigen sker små utåtriktade rörelser i horisontalled efter att de under en längre 

tid i princip stått stilla. 

 

 

Figur 3-23. Mätning med horisontalslang, bank 1 N-S riktning Lampen. 
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Figur 3-24. Mätning med horisontalslang, bank 1 Ö-V riktning; Lampen. 

 

 

Figur 3-25. Mätning med horisontalslang, bank 2 N-S riktning; Lampen. 
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Figur 3-26. Mätning med horisontalslang, bank 2 V-Ö riktning, Lampen. 

 

 

Figur 3-27. Avvägning av peglar placerade centralt i bank 1, Lampen. 
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Figur 3-28. Avvägning av peglar placerade nära släntkrön i bank 1, Lampen. 

 

 

Figur 3-29. Avvägning av peglar placerade centralt i bank 2, Lampen. 
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Figur 3-30. Avvägning av peglar placerade i släntkrön i bank 2, Lampen. 

 

 

Figur 3-31. Avvägning av horisontalslang i mittpunkt för bank 1 och markpegel nr 11, Lampen. 
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Figur 3-32. Avvägning av horisontalslang i mittpunkt för bank 2 och markpegel nr 40, Lampen. 

 

 

Figur 3-33. Avvägning av skruvpeglar för bank 1, Lampen.  

 
 



SGI Publikation 41 

 

 

122 (200) 
 

 

Figur 3-34. Avvägning av skruvpeglar för bank 2, Lampen. 
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Figur 3-35. Uppmätta rörelser av bälgslang under bank 1, Lampen. 
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Figur 3-36. Uppmätta rörelser av bälgslang under bank 2, Lampen. 
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Figur 3-37. Avvägning av skruvpeglar för bank 1 och sättningar för bälgslang, Lampen.  

 
 

 

Figur 3-38. Avvägning av peglar placerade i släntfot för bank 1, Lampen.  
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Figur 3-39. Avvägning av peglar placerade i släntfot för bank 2, Lampen.  

 

 

Figur 3-40. Avvägning av peglar placerade utanför bank 1, Lampen.  
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Figur 3-41. Avvägning av peglar placerade utanför bank 2, Lampen.  
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Figur 3-42. Resultat från mätning av horisontella rörelser vid bank 1 i Lampen, med hjälp av fyr-
kantsinklinometrar. Mätningar är utförda under perioden hösten 2010 till hösten 2016. Inklinometer-
rör 1 och 4 är placerade i släntfot och inklinometerör 2 och 3 är placerade nära släntkrön för bank 1.  

 



SGI Publikation 41 

 

 

129 (200) 
 

   
 
 

   

Figur 3-43. Resultat från mätning av horisontella rörelser vid bank 2 i Lampen, med hjälp av fyr-
kantsinklinometrar. Mätningar är utförda under perioden hösten 2010 till hösten 2016. Inklinometer-
rör 5 och 8 är placerade i släntfot och inklinometerör 6 och 7 är placerade nära släntkrön för bank 2. 
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4. Sättningsberäkningar  

4.1 Lampen 

 1D-sättningsberäkningar 

Förutsättningar och indata 

I detta avsnitt redovisas endimensionella sättningsberäkningar av provbank i Lampen, 

vad gäller sättningarnas storlek och tidsförlopp samt portrycksutveckling. Beräkningarna 

har utförts med programmet Embankco version 1.02 och Trimble Novapoint GeoSuite 

Sättning. En beskrivning av programmens förutsättningar finns i användarhandboken 

(Bengtsson & Larsson, 1994) för Embankco och (GeoSuite, 2016) för GeoSuite Sättning. 

Prognostiserade sättningar för provbank i Lampen redovisas för tidpunkterna 6 år och 50 

år, där 6 år motsvarar mättillfället som utfördes i fält i september 2016. Syftet med dessa 

beräkningar är dels att jämföra resultaten mellan de två 1D-programmen och dels att jäm-

föra med i fält uppmätta resultat. Vidare görs jämförelser med 2D-beräkningar av prov-

bank i Lampen med programmet Plaxis 2D (se Avsnitt 4.1.2 och Avsnitt 5.3).  

I Figur 4-1 visas den jordmodell som använts vid sättningsberäkningarna, det översta lag-

ret utgörs av ett 0,4 m tjockt torvlager. Därefter finns ett 0,6 m tjockt jordlager med ett 

fastare sulfidjord som i sin tur vilar på ett 9 m mäktigt lager med lös sulfidjord. Det 

översta jordlagret dvs. torvlagret har i 1D-beräkningar antagits vara fridränerande och be-

räkningar har utförts dels för fallet att underliggande sulfidjordslager har tillåtits att drä-

nera både uppåt och nedåt mot underliggande morän och dels beräkningar där dränering i 

underliggande morän har stoppats (enkelsidig dränering). 

Det finns inga mätningar utförda på den underliggande moränens permeabilitet men de 

djupast placerade portrycksgivarna (djup 7 m) antyder möjligen att en viss (i så fall 

mindre) dränering sker nedåt. Av huvudsakligen den anledningen, är det som mest sanno-

likt att dräneringen snarare är enkelsidig än dubbelsidig i jordprofilen i Lampen. Grund-

vattenytan har i 1D-beräkningarna initialt antagits till 0,3 m under markytan och med en 

hydrostatisk tryckfördelning mot djupet. 

Geometrin för pålagda banklaster är kvadratiska bankar med måtten 30x30 m2 och slänt-

lutning 1:2. När det gäller lastspridningen så skiljer de båda programmen sig åt eftersom 

Embankco utvecklades för att räkna sättningar för bankar så kan det endast hantera lång-

sträckta laster medan GeoSuite Sättning klarar en kvadratisk geometri. Detta har dock i 

detta fall relativt liten betydelse då bankarnas yta är stor i förhållandet till jorddjupet. En 

viktig skillnad mellan programmen är dock att Embankco kompenserar genom minskning 

av banklasten i de fall när sättningarna blir så stora så att delar av banken hamnar under 

grundvattenytan, detta görs inte i GeoSuite Sättning (se även Avsnitt 4.2). 

Vid etapp 1 av provbankarna byggdes båda provbankarna upp till bankhöjden 1,5 m vil-

ket motsvarar en last på 30 kPa om skrymdensiteten antas till 2,0 t/m3. Etapp 2 innebar en 

ökning av lasten för bank 1 med 10 kPa (totalt 2,0 m bankhöjd som motsvarar en total last 

på 40 kPa) vilket utfördes 321 dygn efter det att etapp 1 avslutats. Med tiden 0 dygn avses 
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den tidpunkt då uppfyllnad för respektive bank påbörjades på ursprunglig markyta, dvs. 

när etapp 1 startade. 

 

 

Figur 4-1. Jordprofil för 1-D sättningsberäkningar I Embankco och GeoSuite Sättning, Lampen.  

 

I Figur 4-2 till Figur 4-6 redovisas de parametervärden som har använts vid sättningsbe-

räkningarna i Embankco och GeoSuite Sättning, och i Figur 4-7 och Figur 4-8 redovisas 

parmetervärden som är specifika för programmet GeoSuite Sättning. Parametervärdena 

baseras dels på laboratorieförsök som utfördes före uppbyggnaden av provbankarna (An-

dersson, 2012) och dels på de kompletterande laboratorieförsök som utfördes under 2015 

(se Avsnitt 3.3.). 
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Figur 4-2. Tunghet och förkonsolideringstryck, Lampen. 

 

 

 

Figur 4-3. Till vänster modul vid låga spänningar under förkonsolideringstrycket och till höger modul 
för spänningar strax över förkonsolideringstrycket, Lampen. 
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.   

Figur 4-4. Till vänster modultal och till höger gränstryck, Lampen. 

 

   

Figur 4-5. Krypparametrar, Lampen. 
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Figur 4-6. Till vänster permeabilitet och till höger koefficient för permeabilitetens förändring med 
kompressionen, Lampen. 

 

  

Figur 4-7. Indata till GeoSuite Sättning, kryptal över förkonsolideringstrycket (r1) och kryptal under 
förkonsolideringstrycket (r0), Lampen. 
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Figur 4-8. Indata Geosuite sättningar, parameter bo kontrollerar vid vilken spänning övergången från 
kryptal ro till kryptal r1 påbörjas, Lampen. 

 

Resultat och jämförelser med uppmätta värden 

I Figur 4-9 och Tabell 4-1 redovisas resultat från utförda sättningsberäkningar för bank 1 

i Lampen, beräkningar har utförts med programmen Embankco och GeoSuite Sättning. 

Resultat visas för tidpunkterna 6 år och 50 år och avser markytans sättning centralt under 

bank 1.  

De beräknade sättningarna efter 6 år för markytan vid bank 1 är med GeoSuite Sättning 

0,80 m (dubbelsidig dränering) och 0,66 m (enkelsidig dränering) detta inkluderat kryp-

ning. Motsvarande värde för beräkningar med Embankco är 0,70 m (dubbelsidig dräne-

ring) med krypning. Dessa siffror kan jämföras med de verkligt uppmätta vertikala rörel-

serna som anger en sättning av totalt ca 0,85 m (resultat från horisontalslang och mark-

peglar). Jämförelsen har gjorts med de maximalt uppmätta sättningarna i fält, vilka efter 6 

år är sättningarna centralt under banken. Prognosen för 50 år visar på sättningar, inklusive 

krypsättningar, i storleksordningen 1,4-1,7 m beroende på vilket program man väljer och 

vilka dräneringsvägar av porvattnet som ansätts. 

 

Beräkningarna med GeoSuite Sättning visar att det för den nu uppnådda tidpunkten (6 år) 

med antagande om enkelsidig dränering blir en viss underskattning av de beräknade sätt-

ningarna i förhållande till de uppmätta sättningarna (0,66 m kontra 0,85 m uppmätta). Att 

sättningarna i detta fall blir något mindre i beräkningarna med programmet Embankco 

kan här delvis förklaras av att, det som nämnts tidigare, utförs en reduktion av ytlasten då 

den med tiden trycks ned under grundvattenytan.  

 

Enligt beräkningar utan hänsyn till krypparametrar (dvs. ingen krypning) avstannar sätt-

ningsrörelserna efter ungefär ca 10-15 år. Resultaten visar att markytans beräknade sätt-

ning är ungefär 3 gånger så stor efter 50 år när krypning inkluderas i beräkningarna i jäm-

förelse med utan krypning.  
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Figur 4-9. Beräknad sättning av markytan centralt under bank 1 i Lampen med olika program, drä-
neringsförhållanden och med eller utan krypdeformationer. 

 

Tabell 4-1. Resultat från 1-D sättningsberäkningar med Embankco och GeoSuite Sättning för bank 
1 i Lampen. Sättningarnas storlek avser markytan centralt under banken. 

Program och typ av 
beräkning 

Sättning efter 6 år 
(m) 

Sättning efter 50 år 
(m) 

GeoSuite, dubbelsidig 
dränering, med krypning 

0,80 1,70 

GeoSuite, dubbelsidig 
dränering, utan krypning 

0,52 0,64 

GeoSuite enkelsidig drä-
nering, med krypning 

0,66 1,37 

Embankco, dubbelsidig 
dränering, med krypning 

0,70 1,44 

Embankco dubbelsidig 
dränering, utan krypning 

0,44 0,50 

 

I Figur 4-10 visas beräknad porövertrycksutveckling i jordprofilen under bank 1 för be-

räkningar med programmen Embankco och GeoSuite Sättning för tidpunkterna 6 år (hel-

dragna linjer) och 50 år (streckade linjer). Den blå heldragna kurvan motsvarar kvarstå-

ende porövertryck beräknat med Geosuite sättningar (dubbelsidig dränering) och den röda 

heldragna linje är motsvarande kurva beräknat med Embankco (dubbelsidig dränering), 

dessa beräkningar indikerar att det vid den tidpunkten bör vara ca 20 kPa kvarstående po-

rövertryck vilket stämmer väl överens med de verkligt uppmätta kvarstående poröver-

trycken som på 5 m djup är ca 20 kPa. Detta stämmer också väl överens på 5 m djup med 

beräknat portryck för fallet enkelsidig dränering.  
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För 3 m djup stämmer detta inte lika bra, där visar beräkningarna vid 6 år på ca 12-14 kPa 

porövertryck för dubbelsidig dränering och 15 kPa för enkelsidig dränering medan fält-

mätningarna indikerar ett porövertryck på ca 19 kPa. Fallet med enkelsidig dränering 

stämmer bättre överens med de i fält uppmätta porvattenövertrycken, Figur 4-10. Den 

uppmätta portrycksminskningen sker något långsammare jämfört med vad beräkningarna 

med dubbelsidig dränering visar, vilket stärker antagandet att det inte är fridränerande i 

bottenmoränen. Sulfidjorden i Lampen är tät (låg permeabilitet) och dräneringen sker 

långsamt och även efter 50 år visar beräkningarna att det kommer att finnas mellan ca 0-

10 kPa porövertryck kvar genom hela jordprofilen. 

 

 

Figur 4-10. Porövertryck mot djup för bank 1 vid tidpunkterna 6 år och 50 år, Lampen. 

 

I Figur 4-11 visas en jämförelse mellan beräknade portryck och verkligt uppmätta för 

jordprofilen under bank 1 i Lampen. I förklaringen i figuren anges ”Bank 1 korr.sättn. 

2016-09-09” med det menas de verkligt uppmätta portrycken på respektive djup korrige-

rade för aktuell sättning av portrycksspetsen på respektive djup. Det är också denna linje 

som ska jämföras med de beräknade portrycken, vilket då visar sig stämma relativt väl 

med beräkningar med både Embankco och GeoSuite för tidpunkten 6 år. Figur 4-12 visar 

en jämförelse mellan verkligt uppmätta sättningar och beräknade sättningar för markytan 

(markpeglar) samt på olika djup (skruvpeglar och bälgslang) vid bank 1 i Lampen vid tid-

punkten 6 år efter påbörjad uppbyggnad av provbanken.   
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Figur 4-11. Jämförelse mellan beräknade och uppmätta värden efter tiden 6 år, Lampen. 
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Figur 4-12. Jämförelse mellan beräknade och uppmätta värden efter tiden 6 år, Lampen. 
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 2D-simuleringar (beräkningar) av portryck och rörelser 

Förutsättningar och indata 

Beräkningar av sättningar och porvattentryck under bank 1 (2,0 m bankhöjd) i Lampen 

har utförts med numeriska FE-beräkningsprogrammet Plaxis 2D (Plaxis, 2016). Syftet 

med simuleringarna (beräkningarna) med Plaxis var att genomföra långtidsanalyser men 

även korttidsanalyser, dvs. analyser av beteende hos banken under hela processen från 

upplastning till den följande tiden efter upplastning, av förskjutningar (rörelser) och por-

vattentryck. Dessa resultat jämförs därefter med de i fält i Lampen uppmätta resultaten 

(se slutet av detta avsnitt) och beräkningar med 1D-modeller (se Avsnitt 5.3). Arbetet har 

omfattat att, baserat på genomförda fält- och laboratorieundersökningar, försöka skapa en 

modell med tillhörande parametrar och parametervärden som så realistiskt som möjligt 

beskriver sulfidjorden och dess egenskaper med djupet i Lampen. 

Parametrar till de valda konstitutiva modellerna (materialmodeller, jordmodeller), Soft 

Soil- (SS) och Soft Soil Creep-modellen (SSC) har först utvärderats och därefter har si-

muleringar med dessa ”bästa ansats” av parametervärden genomförts. SS- och SSC-mo-

dellerna har valts eftersom de bedöms vara de lämpligaste 2D-modellerna för att predik-

tera sättningar och portryck i finkorniga jordar som finns allmänt tillgängliga i geotek-

niska beräkningsprogram som Plaxis (se Plaxismanual för beskrivning av modellerna, 

Plaxis, 2016). Modellerna ska kunna beskriva ett två-fas-system (kornskelett och vatten) 

där kornskelettet även skall kunna beskrivas med hänsyn till sekundär konsolidering 

(krypning). Dessa två modeller används huvudsakligen bland annat i Norge då mer avan-

cerade modeller används för sättningsberäkningar. Därmed inte sagt att modellerna inte 

har sina brister, exempelvis överskattas som regel horisontalrörelser i normalkonsoliderat 

område. Vidare finns vissa erfarenheter att porvattentrycket kan överskattas med SSC-

modellen. 

Känslighetsanalyser har genomförts, framförallt har jämförelser gjorts mellan effekten på 

resultaten av att räkna utan krypsättningar (SS-modellen) kontra med krypsättningar 

(SSC-modellen) och att räkna med enkelsidig dränering (dvs. dränering uppåt till torvlag-

ret i jordprofilen) kontra dubbelsidig dränering (även dränering nedåt till underliggande 

moränlager, förutom uppåt till torvlagret). Baserat på bland annat resultaten av portrycks-

mätningar på större djup, se Avsnitt 3.6, kan antas med stor sannolikhet att bottenmorä-

nen i Lampen inte är fridränerande, varför enkelsidig dränering också är huvudansatsen i 

simuleringarna. Inverkan på konsolideringsförloppet och portrycksutjämningen av even-

tuell frysning av jorden vintertid har valts att inte tas med i beräkningarna, dels på grund 

av att mätningar av temperaturen i jorden under bankarna i Lampen visar att jorden inte 

fryser under bankmaterialet (mätt på olika djup vid släntfot, se Figur 3-16 och Figur 3-17) 

och dels att vattenströmningen och portrycksutjämningen också sker i horisontell rikt-

ning. I Avsnitt 5.3 diskuteras känslighetsanalyser och antaganden vid beräkningarna. 

I Figur 4-13 presenteras den modell över jordprofil och uppbyggnad av bank som använts 

vid simuleringarna i Plaxis av bank 1 i Lampen. I simuleringarna har halva banken med-

tagits för att begränsa beräkningstiden, dvs. symmetriska förhållanden har antagits, vilket 

kan anses rimligt för förhållandena under bank 1. Det finns inget givet val av modell, vad 

gäller plant deformationstillstånd eller axialsymmetriskt, för att beskriva förhållanden för 

provbankarna i Lampen. Med beräkningar i 3D (inte utfört i denna studie) skulle med 

större precision bankarnas geometrier kunna beskrivas samt även variationer i egenskaper 

i olika punkter i (x-, y- och z-led) kunna ansättas för den underliggande sulfidjorden, vil-
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ket sannolikt skulle ge resultat som är mer representativa för verkligheten. Plant deform-

ationstillstånd har här valts som huvudsaklig modell i beräkningarna i Plaxis, vilket moti-

veras av att jämförelser görs med 1D-beräkningar där plant deformationstillstånd antas 

samt i viss mån för att förhållandet är sådant för jord under väg- och järnvägsbankar. 

Jämförelser görs även med beräkningar med antagande om axialsymmetri istället för 

plant deformationstillstånd (se slutet i detta avsnitt (4.1.2) och diskussion i Avsnitt 5.3). 

Randvillkoren i numeriska modellen för grundvattnets flöde innebär att det är stängt (för-

hindrat) i vänstra vertikala begränsningslinjen (symmetrilinje) samt stängt i botten för fal-

let enkelsidig dränering och i övriga begränsningslinjer öppet för flöde.  

Vad avser randvillkor för rörelser är vänstra och högra begränsningslinjerna i numeriska 

modellen begränsad till endast vertikala rörelser (inga horisontalrörelser), nedre begräns-

ningslinjen (botten) är helt låst och övre (markytan) fri att röra sig i både vertikal- och ho-

risontalled. Inverkan av elementnätets täthet (antalet element i numeriska modellen) har 

studerats genom att förfina nätet (öka antalet element) för att studera inverkan på resulta-

ten. I beräkningarna redovisade i detta kapitel har valts elementtäthet ”medium” i Plaxis, 

eftersom finare nätindelning inte gav någon skillnad i resultat (se Avsnitt 5.3). 

Det 9,0 m tjocka lagret av sulfidjord har delats in i tre lager, och dessa överlagras av en 

fastare sulfidjord (”torrskorpa”) med 0,6 m tjocklek och överst ett tunt torvlager med 0,4 

m tjocklek. Sulfidjorden underlagras av en bottenmorän, se Figur 4-13. I Figur 4-13 har 

också markerats positionen för de fyra portrycksgivare som har installerats i fält under 

nära bankmitt (på 3,0, 4,0, 5,0 respektive 7,0 m djup), eftersom jämförelser görs mellan 

beräknade (simulerade) och uppmätta porvattentryck (i slutet av detta avsnitt, 4.1.2). 

Grundvattenytan är i plaxismodellen placerad vid markytan (överkant torvlager). 

Fokus i studien är sättningar, dvs. vertikala rörelser och tillhörande portrycksändringar, 

och då i synnerhet de sättningar som utvecklas under bankmitt där en-dimensionellt till-

stånd (huvudsakligen vertikala rörelser) är mest utpräglat. Därför har i numeriska ana-

lysen med Plaxis särskilt tre punkter under bankmitt studerats, punkter på djupen 0,0 m, 

2,9 m och 4,7 m, se Figur 4-13.  

Bank 1 byggdes upp i tre delsteg, först en fyllning på 1,0 m (slutet av september 2010) 

och tre dygn senare ytterligare 0,5 m fyllning (oktober 2010). Ett knappt år senare (au-

gusti 2011), eller mera exakt 318 dygn, fylldes banken på med ytterligare 0,5 m fyllning i 

ett tredje delsteg. Dessa delsteg (belastningar) och tillhörande tider vid bankbyggnationen 

och fram till sept 2016 har återskapats vid simuleringarna (beräkningarna) i Plaxis, Tabell 

4-2. 

I Tabell 4-3 presenteras utvärderade parametrar till SS-modellen och SSC-modellen. 

Dessa parametervärden baseras i första hand på utvärderade värden från i projektet ut-

förda laboratorieförsök (eller fältförsök) och i andra hand baserade på tidigare undersök-

ningar och erfarenheter av aktuella jordmaterial, se förklaringar i Tabell 4-3.  
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Figur 4-13. Modell i Plaxis över jordprofil och bank 1 i Lampen (halva banken, symmetri antas). I 
bankmitt (vänstra begränsningslinjen) har de tre punkterna markerats (x) för vilka förskjutningar och 
porvattentryck speciellt har studerats och redovisats i de numeriska simuleringarna (beräkning-
arna). Grundvattenytan är antagen belägen i överkant torvlager. Vidare finns markerat (blå prickar) 
de fyra djup (3,0, 4,0, 5,0 och 7,0 m) där portrycksgivare installerades i fält runt bankmitt.  

 

Tabell 4-2. De olika faserna (stegen) simulerade i Plaxis, motsvarande situationen i fält för bank 1 i 
Lampen. 

Fas, nr Tid (dygn) Förklaring 

1 0 

Skapa initiala förhållhållanden innan belastning med 
bank: effektivspänningar vertikalt och horisontellt, por-
vattentryck, överkonsolideringsgrad m.m. 

2 1 
Pålastning med 1,0 m bankmaterial (delsteg 1), 20,0 
kPa 

3 3 Konsolidering 

4 1 
Pålastning med ytterligare 0,5 m bankmaterial (del-
steg 2), 10,0 kPa (30,0 kPa totalt) 

5 318 Konsolidering 

6 0,5 
Pålastning med ytterligare 0,5 m bankmaterial (del-
steg 3), 10,0 kPa (40,0 kPa totalt) 

7 1842 
Konsolidering under ytterligare ca 5 år (totalt ca 6 år 
sedan första pålastning) 

 

  

 

Sujord 1 (3,0 m) 

Sujord 2 (2,8 m) 

Sujord 3 (3,2 m) 

Morän  botten (1,0 m) 

Sujord fastare (0,6 m) 

Torv (0,4 m) 

Morän bank 

Laststeg uppbyggnad bank 
3 (0,5 m) 
2 (0,5 m) 
1 (1,0 m) 

   0 

2,9 

4,7 

m djup 

 

x 

x 

 

x 
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Tabell 4-3. Utvärderade parametrar för materialmodellerna Soft Soil (SS) och Soft Soil Creep (SSC) 
i Plaxis för de tre sulfidjordslagren, lagret med fastare sulfidjord (”torrskorpa”) och torvlagret. Para-
metervärden utgör ”bästa ansats”, baserat på tillgängligt experimentellt underlag. Symboler enligt 
Plaxis manualer. 

Para-

meter 

(enhet) 

Torv Sujord 

fastare 

Sujord 1 Sujord 2 Sujord 3 Förklaring 

unsat 

(kN/m3) 
- 15,50 14,50 14,50 14,50 

Omättad tunghet, antagen samma som mät-
tad tunghet 

sat 

(kN/m3) 
13,50 15,50 14,50 14,50 14,50 

Mättad tunghet, baserad på bestämning av  
densitet 

λ* 

(-) 
0,18 0,05 0,20 0,20 0,20 

Modifierat kompressionsindex, utvärderat 

från ödometerförsök, 𝑙𝑛𝜎𝑣
´ − 𝜀𝑣-kurva i nor-

malkonsoliderat område (i relevant intervall) 

* 

(-) 
0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

Modifierat svällningsindex, utvärderat från 

ödometerförsök, 𝑙𝑛𝜎𝑣
´ − 𝜀𝑣-kurva, av- och på-

lastningskurva (i relevant intervall); värdena 
antagna för torv och sujord fastare 

μ* 

(-) 
0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Modifierat krypindex (används bara för 
SSC), utvärderat från ödometerförsök, 𝑙𝑛𝑡 −
𝜀𝑣-kurva vid krypningsdelen av kurvan  
(i relevant intervall) 

cref 

(kN/m2) 
2 2 2 2 2 

Effektivt kohesionsintercept (baserat på ef-
fektivspänningar, Mohr-Coulombs brottlinje); 
antaget värde (försiktigt valt) baserat på tidi-
gare erfarenheter 

´ 

() 
30 30 30 30 30 

Effektiv friktionsvinkel (baserat på effektiv-
spänningar, Mohr-Coulombs brottlinje); an-
tagna värden (försiktigt valda) baserat på ti-
digare erfarenheter 

 

() 
0 0 0 0 0 

Dilatationsvinkel, antaget värde (försiktigt 
valt) 

K0
nc 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Vilojordtryckskoefficient vid normalkonsoli-
derat tillstånd, baserat på tidigare erfaren-
heter 

K0 0,6 0,8 0,5 0,5 0,5 
Vilojordtryckskoefficient vid in-situ-tillstånd, 
baserat på tidigare erfarenheter 

OCR - - - - - 
Överkonsolideringsgrad, satt till 1, valt istäl-
let att justera för OCR genom POP-funkt-
ionen i Plaxis 

POP 
(kN/m2) 

10 40 20 20 20 

Överkonsolidering, baserat på OCR från 
ödometerförsök (CRS, stegvisa) för sul-
fidjordslagren, antaget för torv och sujord 
fastare 

ky 

(m/s) 
4,051E-

07 
1,042E-

08 
4,051E-

09 
4,051E-

09 
4,051E-

09 
Baserat på ödometerförsök 

kx 

(m/s) 
4,051E-

07 
1,042E-

08 
4,051E-

09 
4,051E-

09 
4,051E-

09 
Antagit samma som för ky (baserat på erfa-
renheter av sulfidjord för sulfidjord) 
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Kommentar till tabellen: 

• De utvärderade λ*-värdena varierar 0,18-0,27 på 2-9 m djup och ett representativt 

värde valdes i de tre sulfidjordslagren. 

• De utvärderade κ*-värdena varierar 0,017-0,043 på 2-7 m djup och ett representativt 

värde valdes i de tre sulfidjordslagren. 

• De utvärderade μ*-värdena varierar som αs-värdena (αs-värden räknas om till μ*-vär-

den) som finns redovisade i Andersson (2012) på 2-7 m djup och ett representativt 

värde valdes i de tre sulfidjordslagren. 

De utvärderade värdena för SSC-modellen (λ*, κ*, μ*) för sulfidjorden har ungefär 

samma storlek som de värden som utvärderats för tre leror från Göteborgsområdet av Ols-

son (2010). 

 

Tabell 4-4. Utvärderade parametrar för materialmodellen Mohr-Coulomb (MC) i Plaxis för bank-
materialet (morän) och bottenmoränen längst ner i jordlagerföljden. Parametervärden utgör ”bästa 
ansats”, baserat på tillgängligt experimentellt underlag och bedömda värden. Symboler enligt Plaxis 
manualer. 

Parameter  

(enhet) 

 

Moränbank 

 

Moränbotten 

 

Förklaring 

unsat  

(kN/m3) 

20,00 20,00 Omättad tunghet, antagen baserad på mättad tunghet 

sat  

(kN/m3) 

23,00 22,00 Mättad tunghet, baserad på bestämning av densitet för 
morän bank, antagen för morän botten 

E 

(kN/m2) 

2,492E+04 1,869E+04 Elasticitetsmodul, antaget, baserad på tidigare erfa-
renheter av liknande material 

n 

(-) 

0,35 0,35 Tvärkontraktionstal, antaget värde baserat på tidigare 
erfarenheter av liknande material 

cref  

(kN/m2) 

2 2 Effektivt kohesionsintercept (baserat på effektivspän-
ningar, Mohr-Coulombs brottlinje); antaget värde (för-
siktigt valt) baserat på tidigare erfarenheter 

´ 

() 

30 30 Effektiv friktionsvinkel (baserat på effektivspänningar, 
Mohr-Coulombs brottlinje); antagna värden (försiktigt 
valda) baserat på tidigare erfarenheter 

 

() 

0 0 Dilatationsvinkel, antaget värde (försiktigt valt) 

K0 0,6 0,8 Vilojordtryckskoefficient vid in-situ-tillstånd, baserat på 
tidigare erfarenheter 

ky 

(m/s) 

4,051E-07 4,051E-09 Moränbank antaget baserat på andra egenskaper; vär-
det för bottenmorän vid enkelsidig dränering 

kx 

(m/s) 

4,051E-07 4,051E-09 Antagit samma som för ky ; värdet för bottenmorän vid 
enkelsidig dränering 
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Resultat av simuleringar 
 

Sättningar – simuleringar (beräkningar) 

I Figur 4-14 och Figur 4-15 illustreras grafiskt fördelning av vertikala förskjutningar (rö-

relser) efter ca 6 år vid beräkning (simulering) med SSC-modell (dvs. med krypdeformat-

ioner) respektive SS-modell (dvs. utan krypdeformationer) och enkelsidig dränering (drä-

nering uppåt i jordprofilen) för fallet med belastning med bank 1 i Lampen. Sättningarna 

(vertikala förskjutningarna) av ursprunglig markyta vid bankmitt (vänstra begränsnings-

linjen) efter 6 år är med SSC-modellen 0,92 m och med SS-modellen 0,59 m. Enligt be-

räkningarna är sättningarna relativt lika fördelade under banken från bankmitt till ungefär 

mitt mellan bankmitt och bankkrön och därefter avtar sättningarna ju närmare bankkrön 

man kommer. Med SS-modellen är de största sättningarna efter 6 år under bankmitt och 

med SSC-modellen är sättningarna något större ungefär mitt mellan bankmitt och slänt-

krön än vid bankmitt (om än med en liten skillnad). På 3 m djup under bankmitt är de 

vertikala förskjutningarna (sättningarna) efter 6 år ca 0,45 m med SSC-modellen och ca 

0,25 m med SS-modellen, dvs. ungefär hälften av sättningarna på markytan är orsakat av 

deformationer i översta tre metrarna av jordprofilen. I slutet av detta avsnitt (4.1.2) görs 

jämförelser mellan simulerade och uppmätta sättningar. 

I Figur 4-16 Figur 4-17 visas sättningar (vertikala förskjutningar) av ursprunglig markyta 

med tiden i bankmitt utvecklade under ca 6 år, simulerade med SS-modell respektive 

SSC-modell för dels enkelsidig dränering (dränering uppåt) och dels dubbelsidig dräne-

ring (även dränering nedåt). Sättningarna efter 6 år är med SSC-modellen 0,92 m och 

med SS-modellen 0,59 m, precis som också visas i Figur 4-14 och Figur 4-15. De mo-

mentana sättningarna vid pålastning med 1,5 m bank är vid bankmitt 0,06-0,07 m och 

strax före andra pålastningen med ytterligare 0,5 m fyllning (dvs. efter ca 1 år) är sätt-

ningarna 0,17 m med SS-modellen och 0,21 m med SSC-modellen. Den momentana ök-

ningen av sättningar vid andra pålastningen är 0,02 m. I takt med att tiden ökar blir skill-

naden i sättningar större och större mellan beräkning med SSC- respektive SS-modellen 

och efter ca 6 år är skillnaden 0,33 m, se Figur 4-16. Vid beräkning med dubbelsidig drä-

nering istället i jordprofilen blir sättningarna efter ca 6 år vid bankmitt för bank 1 0,82 m 

med SS-modellen och 1,44 m med SSC-modellen, dvs. sättningarna ökar med 0,23 m 

med SS-modellen och med 0,52 m med SSC-modellen i jämförelse med enkelsidig dräne-

ring, Figur 4-17. I slutet av detta avsnitt (4.1.2) görs jämförelser mellan simulerade och 

uppmätta sättningar. 
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Figur 4-14. Fördelning av vertikala förskjutningar (rörelser) efter ca 6 år vid beräkning med SSC-
modell (dvs. med krypdeformationer) och enkelsidig dränering (endast dränering uppåt), bank 1 i 
Lampen. 

 

 

Figur 4-15. Fördelning av vertikala förskjutningar (rörelser) efter ca 6 år vid beräkning med SS-mo-
dell (dvs. utan krypdeformationer) och enkelsidig dränering (endast dränering uppåt), bank 1 i Lam-
pen. 
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Figur 4-16. Sättningar (vertikala förskjutningar) av ursprunglig markyta med tiden i bankmitt utveck-
lade under ca 6 år, beräkning med SS-modell (dvs. utan krypdeformationer) respektive SSC-modell 
(dvs. med krypdeformationer) för enkelsidig dränering (endast dränering uppåt), bank 1 i Lampen. 

 

Figur 4-17. Sättningar (vertikala förskjutningar) av ursprunglig markyta med tiden i bankmitt utveck-
lade under ca 6 år, beräkning med SS-modell (dvs. utan krypdeformationer) respektive SSC-modell 
(dvs. med krypdeformationer) för såväl enkelsidig dränering (endast dränering uppåt) som för dub-
belsidig dränering (även dränering nedåt), bank 1 i Lampen. 

Ca 6 år (från år 

2010 till 2016) 

Ca 1 år (från år 2010 till 2011) 

Ca 1 år (från år 2010 till 2011) 

Ca 6 år (från år 

2010 till 2016) 
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Porvattentryck - simuleringar (beräkningar) 

I Figur 4-18 till Figur 4-21 illustreras grafiskt fördelning av porvattenövertryck efter ca 6 

år vid simulering (beräkning) med SSC-modell (dvs. med krypdeformationer) respektive 

SS-modell (dvs. utan krypdeformationer) för fallen enkelsidig dränering (dränering 

uppåt) respektive dubbelsidig dränering (även dränering nedåt) för bank 1 i Lampen. 

Porvattenövertrycket är som högst under bankmitt och avtar i riktning utåt, dvs. mot ban-

kens slänt. Som förväntat för de fyra illustrerade fallen är kvarstående porvattenövertryck 

som högst för SSC-modellen och enkelsidig dränering (Figur 4-18) och som lägst för SS-

modellen och dubbelsidig dränering (Figur 4-21). I SSC-modellen skapas ett tillskott i 

portryck (ökning) när krypdeformationer genereras. Vid enkelsidig dränering är de högsta 

porvattenövertrycken längst ner i jordprofilen och vid dubbelsidig dränering ungefär i 

mitten på sulfidjorden (ca 4,5 m djup). Det högsta kvarvarande porvattenövertrycket efter 

6 år vid beräkning med SSC-modellen är 28 kPa vid enkelsidig dränering och 10 kPa vid 

dubbelsidig dränering och för SS-modellen 13 kPa vid enkelsidig dränering och 5 kPa vid 

dubbelsidig dränering. Notera att enligt alla beräkningar finns ett visst porvattenövertryck 

på ca 0-5 kPa även i bankmaterialet (moränen) efter 6 år. 

I Figur 4-22 till Figur 4-24 visas porvattentryck under bankmitt på olika djup under ur-

sprunglig markyta som funktion av tiden utvecklade under ca 6 år, simulerade med SSC-

modell (dvs. med krypdeformationer) respektive SS-modell (dvs. utan krypdeformat-

ioner) för enkelsidig dränering (dränering uppåt). Portrycket ökar markant och momen-

tant vid de två pålastningarna med fyllning, först upp till 1,5 m fyllning (30 kPa) och ca 1 

år senare med ytterligare 0,5 m fyllning (ytterligare 10 kPa). Med SSC-modellen ökar 

portrycket vid första pålastningen med 21 kPa på 0,0 m djup (i torven), 26 kPa på 2,9 m 

djup och 26 kPa på 4,7 m djup. Motsvarande portrycksökningar med SS-modellen är 18 

kPa (0,0 m), 26 kPa (2,9 m) och 25 kPa (4,7 m). Vid andra pålastningen (upp till 2,0 m 

fyllning) ger beräkning med SSC-modellen en ökning av portrycket med 8 kPa (0,0 m), 9 

kPa (2,9 m), 10 kPa (4,7 m), och beräkning med SS-modellen 10 kPa (0,0 m), 11 kPa (2,9 

m) och 12 kPa (4,7 m) (notera att portrycket i simuleringar lokalt kan öka mer än pålagt 

totalt vertikaltryck, Plaxis (2017)).  

Porvattenövertrycket klingar av fortare med SS-modellen i jämförelse med SSC-mo-

dellen, beroende på att krypdeformationer genererar portrycksökningar, men ändå sker en 

nettominskning av porvattenövertrycket genom den dränering och portrycksutjämning av 

porvatten som sker, se exempelvis på 2,9 m djup i Figur 4-23. Efter ca 6 år är det kvarstå-

ende porvattentrycket väsentligt högre med SSC-modellen än med SS-modellen, se ex-

empelvis på 2,9 m djup i Figur 4-23. De kvarstående porvattenövertrycken efter 6 år är 

för SSC-modellen 6 kPa (0,0 m), 16 kPa (2,9 m) och 22 kPa (4,7 m), och för SS-modellen 

3 kPa (0,0 m), 7 kPa (2,9 m) och 10 kPa (4,7 m).  

 

I slutet av detta avsnitt (4.1.2) görs jämförelser mellan simulerade och uppmätta porvat-

tenövertryck. 
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Figur 4-18. Fördelning av porvattenövertryck efter ca 6 år vid beräkning med SSC-modell (dvs. med 
krypdeformationer) och enkelsidig dränering (endast dränering uppåt), bank 1 i Lampen. 

 

 

Figur 4-19. Fördelning av porvattenövertryck efter ca 6 år vid beräkning med SS-modell (dvs. utan 
krypdeformationer) och enkelsidig dränering (endast dränering uppåt), Bank 1 i Lampen. 
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Figur 4-20. Fördelning av porvattenövertryck efter ca 6 år vid beräkning med SSC-modell (dvs. med 
krypdeformationer) och dubbelsidig dränering (även dränering nedåt), bank 1 i Lampen. 

 

 

Figur 4-21. Fördelning av porvattenövertryck efter ca 6 år vid beräkning med SS-modell (dvs. utan 
krypdeformationer) och dubbelsidig dränering (även dränering nedåt), bank 1 i Lampen. 
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Figur 4-22. Porvattenövertryck under bankmitt på olika djup under ursprunglig markyta med tiden 
utvecklade under ca 6 år, beräkning med SSC-modell (dvs. med krypdeformationer) för enkelsidig 
dränering (dränering uppåt), bank 1 i Lampen. 

 

 
Figur 4-23. Porvattenövertryck under bankmitt på olika djup under ursprunglig markyta med tiden 
utvecklade under ca 6 år, beräkning med SS-modell (dvs. utan krypdeformationer) för enkelsidig 
dränering (dränering uppåt), bank 1 i Lampen. 
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Figur 4-24. Porvattenövertryck under bankmitt på 2,9 m djup under ursprunglig markyta med tiden 
utvecklade under ca 6 år, beräknade med SS-modell (dvs. utan krypdeformationer) respektive med 
SSC-modell (dvs. med krypdeformationer) för enkelsidig dränering (dränering uppåt), bank 1 i Lam-
pen. 

 

Rörelser (deformationer) - utveckling med tiden under banken - simuleringar (be-

räkningar) 

I Figur 4-25 till Figur 4-30 visas utvecklingen av vertikala förskjutningar (rörelser) med 

SSC-modellen för de olika faserna (se Tabell 4-2) för bank 1. Under det första året (fram 

till Fas 6, Figur 4-29) är de vertikala förskjutningarna störst strax innanför släntkrön. 

Detta beror på att säkerheten mot brott fram till dess var relativt låg (1,2 till 1,3) och att 

därför relativt stora horisontalrörelser och skjuvrörelser utvecklades i jorden under ban-

ken från strax innanför släntkrön till utanför släntfot. Trots stora skjuvdeformationer ut-

vecklades inte brott i beräkningarna. SSC-modellen överskattar enligt tidigare erfaren-

heter rörelserna (deformationerna) i horisontalriktningen beroende på att den inte tar hän-

syn till anisotropa egenskaper, vilket förefaller bekräftas även i dessa beräkningar. 

Efter ca 6 år (Fas 7) kan ses hur de vertikala förskjutningarna har utjämnats över banken 

och är ungefär lika stora från strax innanför släntkrön till bankmitt, se Figur 4-30. Vidare 

visas i Figur 4-31 och Figur 4-32 de totala respektive horisontella förskjutningarna efter 

ca 6 år. De totala förskjutningarna överensstämmer väl med de vertikala vilket tyder på 

att efter 6 år dominerar de vertikala förskjutningarna (i Figur 4-30). En bild över de inkre-

mentella totala förskjutningarna, dvs. förskjutningar i sista beräkningssteget i Fas 7, visar 

tydligt hur de största totala förskjutningarna utvecklas i bankmitt, Figur 4-33. 

Den utveckling av vertikala och horisontella förskjutningar under banken som beräkning-

arna visar för varje fas är principiellt lika med det rörelsemönster som har uppmätts i fält 

(se Avsnitt 3.7). Det som skiljer är att ingen direkt hävning har uppmätts utanför släntfot, 

vilket beräkningarna ger (redan från Fas 2). Det beror sannolikt bl.a. på den förmodade 

överskattning av skjuvdeformationer som beräkning med SSC-modellen ger. 
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Figur 4-25. Bank 1 i Lampen, Fas 2, pålastning 1,0 m bank (efter 1 dygn). Fördelning av vertikala 
förskjutningar (rörelser) med SSC-modell. 

 

 

Figur 4-26. Bank 1 i Lampen, Fas 3, konsolidering 3 dygn (efter totalt 4 dygn). Fördelning av verti-
kala förskjutningar (rörelser) med SSC-modell.  
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Figur 4-27. Bank 1 i Lampen, Fas 4, pålastning ytterligare 0,5 m bank (efter totalt 5 dygn). Fördel-
ning av vertikala förskjutningar (rörelser) med SSC-modell.  

 

 

Figur 4-28. Bank 1 i Lampen, Fas 5, konsolidering 318 dygn (efter totalt 323 dygn). Fördelning av 
vertikala förskjutningar (rörelser) med SSC-modell.  
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Figur 4-29. Bank 1 i Lampen, Fas 6, pålastning ytterligare 0,5 m bank (efter totalt 324 dygn). För-
delning av vertikala förskjutningar (rörelser) med SSC-modell.  

 

 

Figur 4-30. Bank 1 i Lampen, Fas 7, konsolidering ytterligare ca 5 år (efter totalt ca 6 år). Fördel-
ning av vertikala förskjutningar (rörelser) med SSC-modell.  
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Figur 4-31. Bank 1 i Lampen, Fas 7, konsolidering ytterligare ca 5 år (efter totalt ca 6 år). Fördel-
ning av totala förskjutningar (rörelser) med SSC-modell.  

 

 

Figur 4-32. Bank 1 i Lampen, Fas 7, konsolidering ytterligare ca 5 år (efter totalt ca 6 år). Fördel-
ning av horisontella förskjutningar (rörelser) med SSC-modell.  

 



SGI Publikation 41 

 

 

157 (200) 
 

 

Figur 4-33. Bank 1 i Lampen, Fas 7, konsolidering ytterligare ca 5 år (efter totalt ca 6 år). Fördel-
ning av inkrementella totala förskjutningar (rörelser) med SSC-modell.  

 

Porövertryck - fördelning under bank med tiden - simuleringar (beräkningar) 

I Figur 4-34 till Figur 4-39 visas portrycksutvecklingen, porvattenövertrycket, beräknat 

med SSC-modellen och med enkelsidig dränering (uppåt till torvlagret) för de olika fa-

serna (se Tabell 4-2) för bank 1. Under bankmitt är porvattenövertrycket ungefär lika 

stort från 1 m djup och nedåt fram till Fas 4 (upplastning till 1,5 m fyllning). Därefter på-

börjas konsolidering och porvattenövertrycket minskar mest överst och minst nederst i 

jordprofilen, Figur 4-37 och Figur 4-39. Porvattenövertrycket fram till Fas 4 är ungefär 

lika på motsvarande djup från bankmitt till mitt mellan bankmitt och bankkrön och por-

vattenövertrycket vid ett vertikalt snitt vid släntkrön är ungefär hälften av det under bank-

mitt på motsvarande djup. 

Vid Fas 3 (konsolidering tre dygn efter upplastning till 1,0 m fyllning) har ett porvattenö-

vertryck också uppstått i bankmaterialet till följd av transport av vatten upp till banken av 

underliggande torvlager (grundvattenytan i beräkningarna med Plaxis är satt till överkant 

torvlager). I torvlagret uppstår ett porvattenövertryck, vilket dock är mindre än i underlig-

gande sulfidjordslager till följd av betydligt högre permeabilitet i torvlagret än underlig-

gande lager. Vid pålastning med ytterligare 0,5 m fyllning (Fas 4) ökar porvattenöver-

trycket markant i hela jordprofilen, Figur 4-36. Efter ca 1 års konsolidering (Fas 5) är por-

vattenövertrycket 8-10 kPa intill bankmitt i nedre delen av bankmaterialet (moränen) och 

vidare avtar porvattenövertrycket ungefär radiellt från längst ner i sulfidjorden vid bank-

mitt, Figur 4-37. Efter ytterligare 5 års konsolidering är fördelningen av porvattenöver-

tryck liknande den som vid 1 års konsolidering, men med den skillnaden att porvattenö-

vertrycken är betydligt lägre, Figur 4-39. 
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Figur 4-34. Bank 1 i Lampen, Fas 2, pålastning 1,0 m bank (efter 1 dygn). Fördelning av porvatten-
övertryck med SSC-modell.  

 

 

Figur 4-35. Bank 1 i Lampen, Fas 3, konsolidering 3 dygn (efter totalt 4 dygn). Fördelning av 
porvattenövertryck med SSC-modell.  
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Figur 4-36. Bank 1 i Lampen, Fas 4, pålastning ytterligare 0,5 m bank (efter totalt 5 dygn). Fördel-
ning av porvattenövertryck med SSC-modell.  

 

 

Figur 4-37. Bank 1 i Lampen, Fas 5, konsolidering 318 dygn (efter totalt 323 dygn). Fördelning av 
porvattenövertryck med SSC-modell. 
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Figur 4-38. Bank 1 i Lampen, Fas 6, pålastning ytterligare 0,5 m bank (efter totalt 324 dygn). För-
delning av porvattenövertryck med SSC-modell.  

 

 

Figur 4-39. Bank 1 i Lampen, Fas 7, konsolidering ytterligare ca 5 år (efter totalt ca 6 år). Fördel-
ning av porvattenövertryck med SSC-modell.  
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Jämförelser 2D-simuleringar (beräkningar) och uppmätta värden 

I Tabell 4-5 presenteras en sammanställning över i Plaxis-2D simulerade respektive i fält 

uppmätta värden på sättningar och porvattentryck. De simulerade värdena ges för fallet 

enkelsidig dränering och dels för Soft soil-modellen (SS, dvs. utan krypdeformationer) 

och dels för Soft soil creep-modellen (SSC, dvs. med krypdeformationer), båda för fallet 

plant deformationstillstånd. De uppmätta värdena på totala sättningar är ett bedömt repre-

sentativt medelvärde baserat på resultat från horisontalslangar och markpeglar vid bank-

mitt för bank 1 (se Avsnitt 3.7). 

 

Tabell 4-5. Simulerade värden och i fält uppmätta värden på sättningar och porvattentryck vid olika 
tidpunkter, bank 1 i Lampen. 

Parameter (enhet) Tidpunkt 
Simulerat med 
SS-modellen 

Simulerat med 
SSC-modellen Uppmätt i fält Kommentar 

Totala sättningar 
bankmitt (m) 

5 dygn 0,06 0,06 0,07 Strax efter på-
lastning med 1,5 
m fyllning; upp-
mätta värden va-
rierade 0,02-0,12 
m för bank 1. 

Totala sättningar 
bankmitt (m) 

Ca 1 år 0,17 0,21 0,27 Precis före på-
lastning med yt-
terligare 0,5 m 
fyllning. 

Totala sättningar 
bankmitt (m) 

Ca 6 år 0,59 0,92 0,85 Vid mätning i fält 
i september 
2016. 

      

Porvattenövertryck 
vid pålastning 1,5 m 
bank 

5 dygn 18 (0,0 m) 
26 (2,9 m) 
25 (4,7 m) 

21 (0,0 m) 
26 (2,9 m) 
26 (4,7 m) 

 
26 (3,0 m) 
25 (4,0 m) 
24 (5,0 m) 

Maxvärdet efter 
momentana por-
trycksökningen. 

Porvattenövertryck 
vid ytterligare på-
lastning 0,5 m bank 
(totalt 2,0 m bank) 

Ca 1 år 16 (0,0 m) 
23 (2,9 m) 
26 (4,7 m) 

18 (0,0 m) 
30 (2,9 m) 
34 (4,7 m) 

 
27 (3,0 m) 
29 (4,0 m) 
29 (5,0 m) 

Maxvärdet efter 
momentana por-
trycksökningen. 

Porvattenövertryck Ca 6 år 3 (0,0 m) 
7 (2,9 m) 

10 (4,7 m) 

6 (0,0 m) 
16 (2,9 m) 
22 (4,7 m) 

 
19 (3,0 m) 
21 (4,0 m) 
20 (5,0 m) 

Vid mätning i fält 
i september 
2016. 

 

De uppmätta sättningarna efter ca 6 år predikteras väl med SSC-modellen, skiljer 0,07 m, 

medan SS-modellen underskattar de uppmätta sättningarna med ca 30%. Vid beräkning 

med SSC-modellen och antagandet om axialsymmetriska förhållanden (istället för plant 

deformationstillstånd) fås sättningen på 1,19 m efter 6 år.  

Porövertrycken efter 6 år i sulfidjordslagren (punkterna på 2,9 och 4,7 m djup) simulerade 

med SSC-modellen är relativt nära de uppmätta, skiljer 2-3 kPa, medan SS-modellen pre-

dikterar betydligt lägre porvattenövertryck (10-12 kPa lägre) än de uppmätta. De kvarva-

rande porvattenövertrycken efter 6 år är för SSC-modellen, med antagande om axialsym-

metriska förhållanden (istället för plant deformationstillstånd), 11 kPa (2,9 m) och 16 kPa 

(4,7 m), dvs lägre än för plant deformationstillstånd.  
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Porövertrycken i sulfidjordslagren direkt efter pålastning till 1,5 m bank simulerade med 

såväl SSC-modellen som SS-modellen stämmer väl överens med de uppmätta (inom 0-2 

kPa), medan porövertrycken direkt efter pålastning med totalt 2,0 m bank (dvs. efter tiden 

ca 1 år) underskattas något (3-4 kPa) med SS-modellen och överskattas något (3-5 kPa) 

med SSC-modellen. 

4.2 Västerslätt 

 Inledning och förutsättningar 

I detta avsnitt redovisas endimensionella sättningsberäkningar för två sektioner (882+540 

och 882+1430) av järnvägen över Västerslätt nordväst om centrala Umeå, se även tidi-

gare beskrivning av objektet i Avsnitt 2.4. Det som redovisas är sättningarnas storlek och 

tidsförlopp samt portrycksutveckling. Beräkningarna har utförts med programmet Em-

bankco version 1.02 och Trimble Novapoint GeoSuite Sättning. Prognostiserade sätt-

ningar för järnvägsbanken redovisas för tidpunkterna 9 år och 50 år, där 9 år motsvarar 

mättillfället som utfördes i oktober 2015. Syftet med dessa beräkningar är att dels jämföra 

resultaten mellan de olika programmen samt att göra en jämförelse med de verkligt upp-

mätta sättningarna (redovisade i Avsnitt 2.4). 

I slutskedet av entreprenaden (2008) i samband med att en extra avlastning i form av lätt-

fyllning utfördes gjorde SGI en granskning av konsultens (WSP) sättningsberäkningar för 

aktuella beräkningssektioner (SGI, 2008). Materialet, dvs. beräkningsunderlag från Em-

bankco har nyttjats i detta projekt, framförallt för att försöka bestämma verkligt använda 

geometrier vid uppbyggnad av banken och för att kunna ta fram belastningshistorik som 

redovisas i Tabell 4-6 och Tabell 4-7. Belastningshistorikens slutliga utseende har fast-

lagts efter diskussion med Trafikverket (Niklas Thun). Under 2009 utfördes inom ramen 

för detta projekt kompletterande fältundersökningar och laboratorieförsök, valet av para-

metrar till utförda beräkningar har baserats på dels de gamla undersökningarna och dels 

de nya kompletteringarna.  Samma parametervärden har använts för båda sektionerna då 

de är relativt närliggande och inom samma område/geologiska formation. 

Enligt uppgifter från Trafikverket fick man i samband med uppfyllnad av järnvägsbanken 

i Västerslätt stora vertikala rörelser i initialskedet, för de bägge beräkningssektionerna 

882+540 och 882+1430 har initiala vertikala rörelser på 0,3 m respektive 0,6 m uppskat-

tats och dokumenterats. Orsaken till detta har varit svår att fastställa då inga hävningar av 

markytan bredvid banken har kunnat iakttas, dvs. ett förmodat stabilitetsbrott. Enligt upp-

gift från Trafikverket kan en del av orsaken vara att entreprenören körde med arbetsfor-

don på färdig terrass före uppfyllnad av banken vilket man egentligen inte skulle få göra, 

detta har troligtvis orsakat en uppluckring av terrassytan. I rapport SGI (2008) har ett dia-

gram redovisats där bankens säkerhetsfaktor plottats mot initiala deformationer och utgår 

man från de uppskattade värdena och läser av säkerhetsfaktorn för de bägge beräknings-

sektionerna är de så låga som 1,2 (882+540) respektive 1,1 (882+1430). I sektion ca 

882+1400 skedde ett mindre skred i samband med uppfyllnad av banken men orsaken till 

detta var enligt uppgift från Trafikverket troligen ett lokalt problem i anslutning till ett 

mindre dike. 

Basen (bredden) för järnvägsbanken i de båda beräkningssektionerna varierar mellan 

18,3-19,8 m och släntlutningen är 1:1,5, höjder och last för de olika belastningsstegen re-

dovisas i Tabell 4-6 och 4-7. 
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Tabell 4-6. Belastningssteg och liggtider för sektion 882+540, Västerslätt. 

Pålastnings-
steg Tjocklek (m) Bankhöjd (m) Last (kPa) 

Liggtid i 
dygn (total 

liggtid) 
Utförandetid 

i dygn 

1 2,9 2,9 52 150 (150) 2 

2 1,3 4,2 75,4 270 (420) 2 

3 1,0 5,2 93,4 180 (600) 2 

Avlastning 1,9 3,3 59,2 
Avlastning  
efter 600  

2 

Avlastning 0,8* 3,3 49,2 
Lättfyllning  
efter 660  

2 

*Moränmassor ersattes med lättfyllning 

 

Tabell 4-7. Belastningssteg och liggtider för sektion 882+1430, Västerslätt. 

Pålastnings-
steg Tjocklek (m) 

Bankhöjd 
(m) Last (kPa) 

Liggtid i  
dygn (total 

liggtid) 
Utförandetid  

i dygn 

1 2,8 2,8 50,4 170 (170) 2 

2 1,0 3,8 68,4 300 (470) 2 

3 0,9 4,7 84,6 130 (600) 2 

Avlastning 0,5 4,2 75,6 
Avlastning 
efter 600  

2 

Avlastning 0,8* 4,2 65,6 
Lättfyllning 
efter 660  

2 

*Moränmassor ersattes med lättfyllning. 

 

I Embankco kan hänsyn tas till lastreduktion på grund av sättning hos banken. Indata bru-

kar då anges som förändring i effektiv tunghet hos materialet vid nedsänkning under 

grundvattenytan. Detta är något som GeoSuite Sättning inte hanterar och därför har värdet 

i beräkningarna här för Västerslätt ansatts till 0 kN/m3 för att det inte ska vara en avgö-

rande parameter då resultaten från programmen jämförs. Om man använder lastreduktion 

innebär det lägre laster från banken med tiden och därmed mindre sättning. 

Två månader efter avlastningssteget utfördes kompensationsgrundläggning med lättfyll-

ning (densitet 5 kN/m3), 0,8 m av befintlig moränbank schaktades bort och ersattes med 

lättfyllning. 

Porvattentryck enligt mätning före upplastning samt tolkning av troligt högsta och lägsta 

portryck presenteras i Figur 4-40 och Figur 4-41 samt i Tabell 4-8. Spridningen av resul-

taten vid portrycksmätningarna är relativt stor varför ett troligt högsta och lägsta värde 

har tolkats utifrån utförda mätningar. Rimligheten för dessa linjer har kontrollerats mot 

spänningsnivåer och jordparametrar som till exempel förkonsolideringstrycket. 
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Figur 4-40. Uppmätta portryck före belastning i sektionerna 882+540,1430 och 1750 samt 883+000 
och 080 (heldragna linjer), Västerslätt. De streckade linjerna visar ett tolkat troligt högsta (svart) och 
ett tolkat troligt lägsta (röd) portryck. 

 

Tabell 4-8. Tolkning av troligt högsta och lägsta portryck, Västerslätt. 

Djup (m) 

Troligt lägsta portryck 

(kPa) och tryckhöjd 

(m) 

Troligt högsta portryck 

(kPa) och tryckhöjd 

(m) 

1,3 0 och 0 0 och 0 

2,3 0 och 0 15,5 och -0,75 

11 115 och +0,50 150 och +4,00 
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Figur 4-41. Nivårelaterade portrycksmätningar mot trycknivå, Västerslätt. 

 

I Figur 4-42 och Figur 4-43 visas de jordmodeller som har använts vid sättningsberäk-

ningarna för de bägge sektionerna 882+540 och 882+1430, det översta lagret utgörs av ett 

1,3 m tjockt lager av sandig silt. Därunder följer ett 1,7 m tjockt lager med siltig sul-

fidlera som har högre permeabilitet jämfört med underliggande jordlager med samma be-

nämning. Det understa jordlagret med siltig sulfidlera har en mäktighet på 7,8 m i sektion 

882+540 och 6,0 m i sektion 882+1430. Med stöd av bland annat utförda CPT-sonde-

ringar (se nedan) har de översta 3 m i beräkningarna antagits vara fridränerande och det 

understa jordlagret har tillåtits att dränera både uppåt och nedåt, dvs. dubbelsidig dräne-

ring. Beräkningar har utförts med ett tolkat troligt högsta grundvattentryck och ett tolkat 

troligt lägsta grundvattentryck, vilket innebär att grundvattenytan är 1,3 m under marky-

tan eller 2,3 m under markytan. I båda fallen finns ett artesiskt grundvattentryck i under-

kant på den siltiga sulfidleran, en uppåtriktad gradient. 
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Figur 4-42. Jordprofil för 1-D sättningsberäkningar i Embancko och GeoSuite Sättning, sektion 
882+540, Västerslätt. Grundvattenytan är 1,3 m under markytan vid ett troligt högsta grundvatten-
tryck och 2,3 m under markytan vid ett troligt lägsta grundvattentryck. 

 

 

Figur 4-43. Jordprofil för 1-D sättningsberäkningar i Embancko och GeoSuite Sättning, sektion 
882+1430, Västerslätt. Grundvattenytan är 1,3 m under markytan vid ett troligt högsta grundvatten-
tryck och 2,3 m under markytan vid ett troligt lägsta grundvattentryck. 

 

Sonderingsresultat från två CPT-sonderingar visas i Figur 4-44 och Figur 4-45, dels från 

sektion 882+950 där jordlagertjockleken är ungefär densamma som i beräkningssektionen 

882+540 och dels från sektion 882+1550, jordlagertjockleken är dock något mindre här 

jämfört med beräkningssektionen 882+1430. Sonderingsresultaten visar att det övre något 

fastare jordlagret (saSi) är ca 1,3-1,5 m tjockt. Därefter genom sulfidjordlagret finns inga 

stora hack i spetstryckskurvan utan en markant förändring sker först när sonden når ner 

till det underliggande sandlagret. Registreringen av portrycket i båda sonderingarna visar 

att de översta ca 3 m av jordprofilen är relativt permeabla och underliggande jordlager är 

betydligt tätare och ett portryck kan därför byggas upp under sonderingen. Det upp-

byggda portrycket minskar först när de underliggande sandlagren nås, det är därför rim-

ligt att anta i beräkningarna att det råder en dubbelsidig dränering i aktuell lokal. 
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Figur 4-44. CPT-sondering sektion 882+950 H25, Västerslätt. 

 

 

Figur 4-45. CPT-sondering sektion 882+1550 H30, Västerslätt. 
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 1D-Sättningsberäkningar 

Indata 

I Figur 4-46 till Figur 4-51 är gamla undersökningar (före 2006), dvs. undersökningar 

som gjordes till järnvägsplanen i Västerslätt markerade med grön färg. Undersökningar 

med blå och röd färg är kompletteringar som utfördes 2009, där röda markeringar är obe-

lastad jord och blå är belastade prover (ca 3 års belastning) tagna i brunnar i järnvägens 

mitt. Den turkosa streckade linjen i varje diagram är en tolkning av värdet baserat på 

samtliga undersökningar, de tolkade värdena är de som har använts i beräkningarna.  

I Figur 4-52 och Figur 4-53 redovisas parametervärden som är specifika för programmet 

GeoSuite Sättning, parametrarna där är utvärderade baserat på jordens egenskaper, spän-

ningar för aktuell plats och aktuell belastning samt enligt metodik i (Olsson & Alén, 

2009). 

 

      

Figur 4-46. Skrymdensitet och förkonsolideringstryck (bruna cirklar är utvärderade från CPT-sonde-
ringar), Västerslätt. 
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Figur 4-47. Antagen modul vid låga spänningar under förkonsolideringstrycket, Västerslätt.  

 

       

Figur 4-48. Modul för spänningar (olika skalor på x-axeln men samma data) strax över förkonsolide-
ringstrycket, Västerslätt. 
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Figur 4-49. Till vänster modultal och till höger gränstryck, Västerslätt. 

       

Figur 4-50. Till vänster permeabilitet och till höger koefficient för permeabilitetens förändring med 
kompressionen, Västerslätt. 
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Figur 4-51. Krypparametrar, Västerslätt. 

      

Figur 4-52. Indata till GeoSuite Sättning, kryptal över förkonsolideringstrycket (r1) och kryptal under 
förkonsolideringstrycket (r0), Västerslätt. I figuren t.v. turkos linje är värden för section 882+540 och 
röd linje är värden för sektion 882+1430, troligt lägsta portryck, Västerslätt. Svart heldragen linje är 
värden för sektion 882+540 och grön streckad linje är värden för sektion 882+1430, troligt högsta 
portryck. 
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Figur 4-53. Indata till GeoSuite Sättning, Västerslätt. I figuren t.v. turkos linje är värden för sektion 
882+540 och röd linje är värden för sektion 882+1430, troligt lägsta portryck. Svart heldragen linje 
är värden för sektion 882+540 och grön streckad linje är värden för sektion 882+1430, troligt högsta 
portryck. 

Resultat 

I Figur 4-54 och Figur 4-57 redovisas de beräknade sättningarna av markytan för respek-

tive sektion. Beräkningar är utförda dels med Embankco och dels med GeoSuite Sättning, 

med två olika tolkade grundvattentryck (högsta och lägsta) samt med och utan krypde-

formationer. Resultaten visar i det här fallet att skillnaden mellan de bägge beräknings-

programmen är liten och man erhåller relativt samstämmiga resultat. Den maximalt be-

räknade sättningen för sektion 882+540 efter 50 år är knappt 0,9 m och efter 9 år drygt 

0,7 m, då med ett lägsta porvattentryck och med krypdeformationer. Vilket kan jämföras 

med de uppmätta vertikala rörelserna (se Figur 4-56) där maximalt uppmätt sättning efter 

9 år är 1,06 m. Lutningarna på sättningskurvorna är dock relativt lika för beräknad sätt-

ning och uppmätt men skillnaden är de stora initiala rörelserna i verkligheten. 

För sektion 882+1430 är den maximalt beräknade sättningen efter 50 år drygt 0,8 m och 

efter 9 år ca 0,7 m, då med ett lägsta porvattentryck och med krypdeformationer. Vilket 

kan jämföras med de verkligt uppmätta vertikala rörelserna (se Figur 4-59) där maximalt 

uppmätt sättning efter 9 år är ca 1,3 m. Lutningarna på sättningskurvorna är även här rela-

tivt lika för beräknad sättning och verkligt uppmätt men skillnaden är de stora initiala rö-

relserna i verkligheten. 

I Figur 4-55 och Figur 4-58 visas de beräknade återstående porövertrycken efter 1 år re-

spektive 9 år. Resultaten visar att portrycket i princip bör vara helt utjämnat efter 9 års 

konsolidering, vilket är något långsammare än vad fältmätningarna av portrycket indike-

rar, se Avsnitt 2.4.3.      
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Figur 4-54. Beräknad sättning i spårmitt för sektion 882+540, Västerslätt. 

 

Figur 4-55. Beräknat porövertryck mot djupet för sektion 882+540, Västerslätt. 
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Figur 4-56. Beräknad sättning för sektion 882+540 i jämförelse med de verkligt uppmätta sättning-
arna, Västerslätt. 

 

 

Figur 4-57. Beräknad sättning i spårmitt för sektion 882+1430, Västerslätt. 
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Figur 4-58. Beräknat porövertryck mot djupet för sektion 882+1430, Västerslätt. 

 

 

Figur 4-59. Beräknad sättning för sektion 882+1430 i jämförelse med de verkligt uppmätta sättning-
arna, Västerslätt.  
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5. Analys och diskussion 

5.1 Portryck och rörelser under bankarna i Lampen 

I Tabell 5-1 presenteras porvattentryck före belastning av provbank 2010 i Lampen och 

porvattentryck september 2016 (korrigerat med avseende på att givaren förflyttats verti-

kalt nedåt i takt med utvecklade sättningar, se Avsnitt 3.6), vertikala effektivspänningar 

före belastning 2010 och september 2016 samt förkonsolideringstryck 2010 (före belast-

ning). Effektivspänningar och förkonsolideringstryck från Tabell 5-1 presenteras i Figur 

5-1 (där tveksamma värden på portrycksgivaren på 5 m djup bank 2 har tagits bort). 

De tolkade vertikala effektivspänningarna under bank 1 (2,0 m bankhöjd) är efter ca 6 år 

något större än det ursprungliga vertikala förkonsolideringstrycket, medan under bank 2 

(1,5 m bankhöjd) är de lägre, Figur 5-1. Effektivspänningen under bank 1 respektive bank 

2 har ökat ungefär lika mycket på 3-7 m djup. 

I och med att effektivspänningarna har överskridit ursprungligt förkonsolideringstryck 

(och därmed ett normalkonsoliderat tillstånd inträffat) under bank 1 förväntas det initialt 

ge upphov till ökade porvattentryck och därefter ett tillskott till vertikala deformationer 

(sättningar) i takt med att porvattentrycket reduceras till följd av portrycksutjämning (or-

sakad av dränering). Portrycken under bank 1 är hösten 2016 något högre än 2015 på 3 

och 4 m djup och ungefär samma på 5 och 7 m djup, se Figur 3-19. Detta kan möjligen för-

klaras av en portrycksökning orsakad av att förkonsolideringstrycket har överskridits. 

Mätningar av rörelser på 3-7 m djup under bank 1 med skruvpeglar och med bälgslang vi-

sar tydligt på pågående sättningar senaste året (från hösten 2015 till hösten 2016), och de 

är inte uppenbart minskande eller ökande jämfört med året innan, Figur 3-33 och Figur 

3-37. Skruvpeglar från bank 2 på motsvarande djup visar på i princip inga rörelser senaste 

året, Figur 3-34. Dessa beteenden med pågående sättningar under bank 1 och inga under 

bank 2 senaste året, stämmer väl överens med aktuella effektivspänningstillstånd. Till 

detta ska läggas att krypdeformationer förväntas bidra till sättningar och portrycks-

ökningar och att dessa förväntas öka för effektivspänningar runt förkonsolideringstrycket. 

I Tabell 3-6 presenterades årstidsvariationer i porvattentrycket i form av lokala max- och 

minvärden under bank 1 under åren 2012-2014. Där framgår att såväl max- som minvär-

det minskar för varje år, med 3-4 kPa på 3-5 m djup och med 1-3 kPa på 7 m djup per år. 

Med dessa minskningar per år och med antagandet att dessa är konstanta med tiden görs 

en enkel prediktering av porvattentrycken för 2016, Tabell 5-2. Här har minskningen till 

2016 baserats på årlig minskning av maxvärden 2012-2014 och sedan har antagits att 

minvärdet är 5 kPa lägre än maxvärdet på alla djup. Vid en jämförelse av de predikterade 

porvattentrycken med de uppmätta och korrigerade porvattentrycken, Tabell 5-2, kan ses 

att skillnaden minskar med djupet. På 3 m djup är det uppmätta porvattentrycket högre än 

porvattentrycket i det predikterade intervallet och på 7 m djup är det uppmätta porvatten-

trycket mitt i det predikterade intervallet. Detta innebär att portrycksavklingningen har 

avtagit mest på 3 m djup och minst på 7 m djup, dvs. porvattentrycket har minskat mindre 

per år under 2015-2016 än under 2012-2014 på 3 m djup. På 7 m djup reduceras således 

porvattentrycket lika mycket under 2015-2016 som under föregående år. De högre upp-

mätta porvattentrycken på 3 och 4 m djup senaste åren kan sannolikt förklaras av att ef-

fektivspänningarna i sulfidjorden har ökat så mycket att förkonsolideringstrycket har 

överskridits och därmed nya portrycksökningar inträffat. Portrycksändringar och port-

rycksökningarna under åren 2010-2012 är responsen hos överkonsoliderad sulfidjord, 
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dvs. en mindre portrycksändring vid belastning än vid belastning i normalkonsoliderat 

tillstånd. Möjligen är det så att sulfidjorden är på väg in i normalkonsoliderat tillstånd på 

större djup (7 m och 5 m) och därför har inte portrycksökning inträffat under 2015-2016. 

Med punktmätningarna av porvattentryck i Lampen från juni 2014 och framåt (som fort-

sättning på de föregående kontinuerliga mätningarna) hamnar porvattentrycket någon-

stans mellan max- och minvärden beroende på årstidsvariationen. Detta skapar en osäker-

het kring bedömning av hur porvattentrycket förändras med tiden när porvattentrycket 

mäts endast en eller två gånger per år och när förändringen är så pass långsam som i den 

finkorniga sulfidjorden i Lampen. Då är det bra att känna till årstidsvariationen med max- 

och minvärde för att bättre kunna bedöma portrycksutvecklingen. Idealt kan man försöka 

att mäta antingen vid maxvärdet (för Lampen vid slutet av vintern) och/eller vid minvär-

det (sommaren/hösten, innan grundvattennivåerna börjar höjas), men det kan vara svårt 

att hitta max- och minvärdena. 

Viktigt för bedömning av vilka portryck som råder i en jord under en belastning (väg, 

järnväg, byggnad) då stora sättningar utvecklas, säg minst 0,3-0,4 m, är att korrigera port-

rycket med avseende på att portrycksgivare rör sig nedåt i jorden i takt med att sättningar 

utvecklas.  

Tabell 5-1. Porvattentryck mitt under bank 1 respektive bank 2 i Lampen på 3-7 m djup före start 
belastning (in-situ porvattentryck), korrigerat porvattentryck (sept 2016), effektivspänningar in-situ 
(2010) och september 2016 samt förkonsolideringstryck före belastning (september 2010). 

Provbank Djup 

[m] 

Porvatten-
tryck, 

före belast-
ning 

sept 2010 

[kPa] 

Porvatten-
tryck, 

korrigerat 

sept 2016 

[kPa] 

Effektiv-
spänning, 

före belast-
ning sept 

2010 

[kPa] 

Effektiv-
spänning, 

sept 2016 
[kPa] 

Förkonso-
liderings-
tryck, sept 

2010 

[kPa] 

Kommen-
tar 

Bank 1 3,0 26 45 16 38 35  

Bank 1 4,0 37 58 21 40 38  

Bank 1 5,0 47 67 25 45 40  

Bank 1 7,0 68 89 32 52 50  

Bank 2 3,0 28 47 16 26 35  

Bank 2 4,0 38 59 21 29 38  

Bank 2 5,0 48 
59 * 25 43 * 40 * Värdet 

tveksamt 

Bank 2 7,0 70 85 32 46 50  
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Figur 5-1. Effektivspänningar före belastning (2010), september 2016 under bank 1 respektive bank 
2 samt förkonsolideringstryck före belastning (2010), Lampen. 

 

Tabell 5-2. Prediktering av porvattentryck 2016 baserat på årstidsvariationer i form av max- och 
minvärden på uppmätta porvattentryck under bank 1 i Lampen under åren 2012-2014, samt i sep-
tember 2016 uppmätt och korrigerat porvattentryck. 

Provbank Djup 
mätning 

[m] 

Min 2016,  
predikterat 

[kPa] 

Max 2016,  
predikterat 

[kPa] 

Porvattentryck, korrigerat 
sept 2016 

[kPa] 

Bank 1 3 35 40 45 

Bank 1 4 52 57 58 

Bank 1 5 63 68 67 

Bank 1 7 86 91 89 



SGI Publikation 41 

 

 

179 (200) 
 

5.2 Odränerad skjuvhållfasthet och förkonsoliderings-
tryck i Lampen 

 Odränerad skjuvhållfasthet – anisotropi och hållfasthetstillväxt 

Odränerad skjuvhållfasthet utvärderad från odränerade direkta skjuvförsök och odräne-

rade aktiva och passiva triaxialförsök presenteras i Figur 5-2. De direkta skjuvförsöken år 

2015 är utförda på prov tagna i fält under provbank i Lampen, dvs. sulfidjord som under 

ca 5 år belastats av provbanken och delvis konsoliderats, medan övriga försök är utförda 

på (obelastad) naturlig sulfidjord. 

Sulfidjorden som varit belastad under 5 år visar en högre odränerad skjuvhållfasthet än 

den (obelastade) naturliga vid direkt skjuvning, ca 30 % högre på 2-5 m djup, jämför de 

två streckade linjerna i Figur 5-2. På större djup, 6-8 m, är hållfasthetstillväxten liten eller 

ingen alls. De odränerade passiva triaxialförsöken visar en odränerad skjuvhållfasthet 

som är något lägre eller lika stor som de direkta skjuvförsöken, se djupen 2-5 m. De odrä-

nerade aktiva triaxialförsöken visar en högre odränerad skjuvhållfasthet än de direkta 

skjuvförsöken på de undersökta djupen (2-5 m), 10-20 % högre (förutom ett försök då 

skjuvhållfastheten är ca 5 % högre). 

Anisotropi vad gäller odränerad skjuvhållfasthet som konstaterats hos svenska icke-orga-

niska leror (exempelvis Larsson et al., 2007 b), är även fallet för resultaten för den under-

sökta sulfidjorden i Lampen. Skillnaden i odränerad skjuvhållfasthet mellan passiv och 

direkt skjuvning är dock liten eller ingen alls. Resultat från (Larsson et al., 2007 a) som 

avser sulfidjord i Kalix (Gammelgården) och i Umeå (Västerslätt) visar på en väsentligt 

högre utvärderad odränerad skjuvhållfasthet från aktiva triaxialförsök än från direkta 

skjuvförsök. 

En tydlig hållfasthetstillväxt efter ca 5 år visar resultaten från fallkonförsöken, utförda på 

dels (obelastad) naturlig sulfidjord och dels på under ca 5 år belastad sulfidjord, Figur 

5-3. På djupen 2-4 m är skillnaderna i odränerad skjuvhållfasthet stora och sedan minskar 

de med djupet och på 8-9 m djup är det inga skillnader. 

I Figur 5-4 visas odränerad skjuvhållfasthet bestämd från CPT-sondering dels i under ca 5 

år belastad sulfidjord (2015) och dels i (obelastad) naturlig sulfidjord. Resultaten visar på 

en hållfasthetsökning under de 5 åren, där den är störst överst i jordprofilen (1,5-3,5 m) 

och sedan visar resultaten (de två röda kurvorna) på en avtagande ökning med djupet.  
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Figur 5-2 Odränerad skjuvhållfasthet utvärderad från odränerade direkta skjuvförsök och odräne-
rade aktiva och passiva triaxialförsök. Direkta skjuvförsök 2015 (röda trianglar) utförda på prover 
tagna i fält som under ca 5 år belastats av provbank och delvis konsoliderats, övriga försök utförda 
på (obelastad) naturlig sulfidjord, Lampen. 
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Figur 5-3 Odränerad skjuvhållfasthet utvärderad från fallkonförsök utförda dels på (obelastad) na-
turlig sulfidjord (blå trianglar) och dels på belastad sulfidjord (röda trianglar), dvs. prover tagna i fält 
som under ca 5 år belastats av provbank, Lampen. 
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Figur 5-4 Odränerad skjuvhållfasthet bestämd från CPT-sondering. De röda kurvorna är resultat 
från 2015 och de gröna kurvorna är resultat från 2011, och sonderingar i belastad och delvis konso-
liderad sulfidjord, och de blå kurvorna från sondering i (obelastad) naturlig sulfidjord, Lampen. 

 Förkonsolideringstryck – förändringar med tiden 

Förkonsolideringstrycken utvärderade från CRS-försök och stegvisa ödometerförsök på 

prov från 2 m djup visar samstämmigt på högre värden för den belastade (delvis konsoli-

derade) jorden jämfört med den naturliga (se Figur 3-8 och Figur 3-9). Detta tyder på att 

en väsentlig effektivspänningsökning har skett på 2 m djup under de 5 åren. Men för öv-

riga djup ligger medelvärdet på förkonsolideringstrycket generellt lägre för de belastade 

proven än för den naturliga sulfidjorden och resultaten sprider mer för de belastade pro-

verna. 

Den utvärderade odränerade skjuvhållfastheten som funktion av djupet pekar tydligare på, 

än vad det utvärderade förkonsolideringstrycket gör, att förändringar i hållfasthet i sul-

fidjorden har skett i fält under de 5 åren. Den utvärderade odränerade skjuvhållfastheten 

tycks således vara en tydligare indikator på när jordmekaniska förändringar sker med sul-

fidjorden med tiden än vad det utvärderade förkonsolideringstrycket är. 
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5.3 Sättningsberäkningar i sulfidjordar 

 Provkvalitet – undersökningar av parametrar för 
sättningsberäkningar 

Det är viktigt och avgörande att parametrar för sättningsberäkningar av sulfidjordar base-

ras på laboratorieundersökningar av ”ostörda” kolvprover med hög provkvalitet. Eftersom 

sulfidjordar ofta innehåller en relativt stor andel silt är det en utmaning att leverera prover 

med hög provkvalitet till laboratoriet. För provresultat från störda prover kommer utvär-

derat förkonsolideringstrycket att bli för lågt och kompressionsmodulen utvärderas så att 

beräknade sättningar blir felaktiga (kan bli både för stora och för små). 

Låg kvalitet på prover ger felaktiga beräkningsresultat och sämre eller felaktigt underlag 

för dimensionering och val av tekniska lösningar, vilket som regel innebär ökade kostna-

der vid byggnation/underhåll. 

Kolvprovtagning inklusive transport och hantering av prover med sulfidjord måste ge-

nomföras med högsta möjliga kvalitet och varsamhet. Erfarenheter visar att kolvprovta-

gare St II ger högre provkvalitet än St I och därmed bör (ska) St II användas i sulfidjor-

dar. Proverna och provlådan ska behandlas ytterst varsamt, dvs. de får inte utsättas för 

skakningar och vibrationer, slag eller stötar och inte heller minusgrader och de ska bäddas 

in mjukt. Provlådor ska personligen transporteras till laboratoriet, helst av en fältgeotek-

niker eller geotekniker. Är inte det alls möjligt ska personen som transporterar provlådan 

mycket tydligt informeras om vikten av att hantera den ytterst varsamt. 

För att kunna uppnå högsta möjliga kvalitet på kolvprover som testas i laboratoriet finns 

det tydliga rekommendationer att följa: SGF Notat 3:2007 Laboratorieprovning för Geo-

tekniska utredningar (SGF, 2007), SGF Rapport 2009:1 Metodbeskrivning standardkolv-

provtagare – Ostörd provtagning i finkornig jord (SGF, 2009), Checklistor Laboratorie-

kommittén (se http://www.sgf.net), och SGF Rapport 1:2013, Geoteknisk fälthandbok 

(SGF, 2013); se www.sgf.net för dessa skrifter). 

Sannolikt måste blockprover eller prover med större diameter, som trimmas till mindre 

prover i laboratoriet, tas för att ha möjlighet att uppnå hög provkvalitet för de sulfidjordar 

som är känsliga för störningar i samband med provtagning och transport. Detta skulle be-

höva undersökas för sulfidjordar med olika lerhalter och organiska halter. Tagning av 

blockprover eller större prover är dock förenat med relativt stora kostnader och det är i 

nuläget begränsat med utrustningar och kompetens för detta i Sverige. Utmaningen blir 

också större då provdjupen ökar. 

Ett tydligt förkonsolideringstryck kunde utvärderas från nästan alla CRS-försök på prover 

(tagna med standard kolvprovtagare St II) från Lampen (Andersson, 2012). Kompress-

ionen vid förkonsolideringstrycket var typiskt 4-5 % (Andersson, 2012), vilket är en nor-

mal töjning för att vara en organisk lera (icke-organiska leror visar normalt mindre töj-

ning till förkonsolideringstryck). Detta tyder på hög provkvalitet på de i laboratoriet tes-

tade proverna från Lampen. 

Notera att sulfidjord (precis som andra finkorniga jordar) och dess kompressionsegen-

skaper (och hållfasthetsegenskaper) i laboratoriet bör idealt undersökas vid den tempera-

tur jorden har i in-situ. Detta eftersom egenskaper och parametrar utvärderade från under-

sökning vid jordtemperatur skiljer sig från de vid rumstemperatur, exempelvis erhålls ca 

10-15 % högre förkonsolideringstryck vid provning av sulfidjord i jordtemperatur än 
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rumstemperatur (Eriksson, 1992). Sker provning vid rumstemperatur ska utvärderade pa-

rametrar korrigeras så att de motsvarar värden vid jordtemperatur. Vidare ska prover tes-

tas så snart som möjligt, helst direkt, i laboratoriet efter provtagning i fält för att reducera 

tidsberoende effekter på provens egenskaper. 

 Beräkningar och indata till beräkningar 

I denna studie har visats genom provbankarna i Lampen, där sulfidjorden har en hög ler-

halt och är en siltig sulfidlera, att det genom hög kvalitet i utförande vid provtagning och 

provhantering går att uppnå tillräckligt hög provkvalitet för att efterföljande sättningsbe-

räkningar ska kunna ge resultat vad gäller sättningar och porvattentryck som är represen-

tativa för förhållanden i fält. Detta förutsatt att gjorda antaganden för beräkningarna är re-

presentativa för fältförhållanden, huvudsakligen plant deformationstillstånd och aktuella 

dräneringsförhållanden. Dessa beräkningar har utförts med 2D-modeller i Plaxis, med 

Soft soil creep-modellen, dvs. inkluderat krypdeformationer. Beräkningar med 1D-pro-

grammen GeoSuite Sättning och Embankco gav ca 20 % respektive ca 30 % mindre sätt-

ningar än de uppmätta (efter 6 år). Beräkningar utan hänsyn till krypdeformationer gav 

sättningar och porvattentryck som var betydligt lägre än de uppmätta värdena. 

Det kan vara svårt att prediktera representativa sättningar i sulfidjordar där andelen silt är 

stor, exempelvis i en lerig silt. Detta framförallt kopplat till problemen att provkvaliteten 

ofta brister vid provning i laboratoriet och att därmed icke-representativa värden på sätt-

ningsparametrar utvärderas. Vidare tenderar ofta sulfidjord som är siltigare att vara mer 

skiktad än sulfidleror vilket gör att egenskaperna kan variera mer från cm till cm och 

skapa en spridning i egenskaper och parametrar.   

Ett annat problem kan vara att beskriva den aktuella spänningssituationen i fält med dju-

pet, vilka är egentligen de ursprungligen rådande porvattentrycken och därmed vertikala 

effektivspänningarna? Dessa spänningar i förhållande till bedömda förkonsoliderings-

tryck och den spänningsökning och portrycksökning som sker med djupet orsakat av las-

ten av en konstruktion, är avgörande för såväl storleken som tidsförloppet hos sättning-

arna. Förhållanden med dränerande skikt och artesiskt porvattentryck påverkar portrycks-

förhållandena och därmed också sättningsförloppet. 

Gängse princip är att utvärdera krypparametern αs från laboratorieförsök på ”ostörda” 

prover och det vanligaste är att utvärdera dessa från stegvisa ödometerförsök och den 

sista delen av kurvan för varje laststeg vid representation i kompressions-tid (logskala). 

Dessa laboratorieförsök utförs under ett dygn per laststeg, på prov som har varit utsatt för 

krypning i fält i kanske tusentals år, men som tagits upp och därmed utsatts för spän-

ningsavlastning och svällning. Vilken kryphastighet har jorden i fält idag och hur skiljer 

den sig från den som utvärderas ur laboratorieförsök? Sannolikt är kryphastigheten lägre i 

fält än den som utvärderas ur laboratorieförsök. Bjerrum (1967) har föreslagit samband 

för att uppskatta kryphastigheter i fält. Man kan också bakräkna fram en kryphastighet 

som ger de sättningar som har mätts i fält. Det förutsätter dock att man har god precision i 

beräkning av konsolideringssättningar samt god kunskap om och precision i övriga egen-

skaper och parametrar som påverkar beräknade sättningar, vilket är en stor utmaning. Ut-

värdering av krypparameter relevanta för fältförhållanden borde undersökas vidare för 

sulfidjordar. 

Uppmätta sättningar påverkas även av skjuvdeformationer och dessa ökar med minskande 

säkerhetsfaktor mot brott vid en pålastning i form av exempelvis en vägbank eller en järn-

vägsbank. Vid jämförelse mellan uppmätta och beräknade sättningar ska hänsyn tas till 
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att skjuvdeformationer bidrar till ökande horisontaldeformationer och därmed ökande ver-

tikaldeformationer. Således kan i många fall beräknade sättningar vid byggnation av ban-

kar underskattas. I 2D-beräkningar tas hänsyn även till horisontella deformationer och 

skjuvdeformationer vilket inte görs i 1D-beräkningar. Detta har också noterats i resultaten 

i denna studie och exempelvis även i Törnqvist (2013). 

Vid 1D-beräkningar bör man även bedöma storleken på bidraget från förenklingen av 2D 

till 1D och då kommer säkerheten mot brott vid pålastningen att vara avgörande för denna 

bedömning (se SGI Information 13; Larson et al. 1993). 

Inverkan av elementnätets täthet (antalet element i numeriska modellen i olika lager) har 

studerats genom att förfina nätet (öka antalet element) för att studera inverkan på resulta-

ten. I Plaxisberäkningarna redovisade i Kapitel 4 har valts elementtäthet ”medium”, ef-

tersom finare nätindelning inte gav någon skillnad i resultat. Samma resultat erhölls med 

elementindelning ”mycket fint” och elementens grovhetsfaktor 0,33. Vidare är numeriska 

modellens högra begränsningslinje tillräckligt långt borta för att inte påverka resultaten av 

beräkningarna. 

Sättningarna efter 6 år är under bankmitt med SSC-modellen 0,92 m och med SS-mo-

dellen 0,59 m. Vid beräkning med SSC-modellen och antagandet om axialsymmetriska 

förhållanden (istället för plant deformationstillstånd) fås sättningar 1,19 m efter 6 år. De i 

fält uppmätta sättningarna efter 6 år är 0,85 m. Konsolideringsförloppet går snabbare vid 

förhållanden med axialsymmetri än vid plant deformationstillstånd, vilket visar sig i dessa 

beräkningar genom större sättningar och mindre kvarvarande porvattenövertryck för axi-

alsymmetriskt tillstånd. 

Vid beräkning med dubbelsidig dränering istället i jordprofilen blir sättningarna efter ca 6 

år vid bankmitt för bank 1 0,82 m med SS-modellen och 1,44 m med SSC-modellen, dvs. 

sättningarna ökar med 0,23 m med SS-modellen och med 0,52 m med SSC-modellen i 

jämförelse med enkelsidig dränering (plant deformationstillstånd). 

Det högsta kvarvarande porvattenövertrycket efter 6 år vid beräkning med SSC-modellen 

är 28 kPa vid enkelsidig dränering och 10 kPa vid dubbelsidig dränering och för SS-mo-

dellen 13 kPa vid enkelsidig dränering och 5 kPa vid dubbelsidig dränering. De kvarstå-

ende porvattenövertrycken efter 6 år är för SSC-modellen 16 kPa (2,9 m) och 22 kPa (4,7 

m), och för SS-modellen 7 kPa (2,9 m) och 10 kPa (4,7 m). De kvarvarande porvattenö-

vertrycken efter 6 år är för SSC-modellen, med antagande om axialsymmetriska förhål-

landen (istället för plant deformationstillstånd), är 11 kPa (2,9 m) och 16 kPa (4,7 m) och 

det högsta kvarvarande porvattenövertrycket (längst ner under bankmitt) är 21 kPa. De 

uppmätta porövertrycken i fält i sulfidjordslagren efter 6 år är 19 kPa (3,0 m), 21 kPa (4,0 

m) och 20 kPa (5,0 m). 

Beräkningar med SSC-modellen med antagande om plant deformationstillstånd ger be-

räknade sättningar och porvattentryck efter 6 år som stämmer väl och mest överens med 

de i fält uppmätta värdena, detta i jämförelse med SS-modellen (plant deformationstill-

stånd) och SSC-modellen med antagande om axialsymmetriskt tillstånd.  

Deformationstillståndet i fält under bankarna i Lampen är i strikt meningen vare sig plant 

eller axialsymmetriskt utan skulle för mer precision i beräkningarna behöva modelleras 

som ett 3D-problem. Då skulle bankarnas exakta geometrier och variationer i egenskaper 

i jordprofilen i olika punkter kunna simuleras. En annan aspekt är att det i 1D-program-

met Embankco utförs en reduktion av ytlasten då den med tiden trycks ned under grund-

vattenytan, en reduktion som inte utförs i 1D-programmet Geosuite eller i 2D-program-

met Plaxis. 
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Inom ramen för FoU-projektet presenterat i denna rapport har ett examensarbete (Al-Zu-

baidi, 2017) utförts för att göra kompletterande simuleringar (beräkningar) i Plaxis 2D till 

de i denna rapport presenterade simuleringarna och resultaten. I examensarbetet konstate-

rades bland annat att för antagen belastningssituation i beräkningar att det var något större 

sättningar och något mindre porvattentryck efter 420 dygn under antagandet av axialsym-

metri istället för plant deformationstillstånd. 

Sättningsberäkningar av provbank i Lampen med 2D-programmet Plaxis och Soft soil 

creep-modellen (och plant deformationstillstånd) som inkluderar krypdeformationer vi-

sade på god överensstämmelse med uppmätta sättningar och porvattenövertryck. Botten-

moränen är mest troligt inte fridränerande (konstaterat baserat på portrycksmätningar på 7 

m djup). Därför har det bedömts att dräneringen för sulfidjordsprofilen i Lampen sanno-

likt snarare är enkelsidig än dubbelsidig. 

Parametrar som inte har kunnat mätas eller är osäkra för sulfidjorden eller andra antagan-

den som exempelvis dräneringsförhållanden i fält, bör vid beräkningar studeras genom 

känslighetsanalyser baserade på bedömda rimliga max- och minvärden för parametern, 

för att undersöka inverkan på resultaten. Dock bör man försöka ta fram, där så möjligt 

och baserat på tillgängliga försök och mätningar, den mest troliga ansatsen vad gäller pa-

rametrar och förhållanden. 

”Murro clay” är en sulfidjord i Finland med liknande geologiskt ursprung och geotek-

niska egenskaper som den i Lampen och där en provbank byggdes 1993 (e.g. Koskinen et 

al., 2002). Mycket arbete har utförts för att modellera sulfidleran med avancerade jordmo-

deller och räkna på beteendet för provbanken (e.g. Karstunen et al., 2005, Karstunen & 

Yin, 2010). Vid planeringen av arbetet med och analys av provbankarna i Lampen har re-

sultaten från Murro test embankment varit en god kunskapskälla. 

Det är viktigt att ha en kritisk hållning till de resultat som blir resultatet av beräkningar i 

olika beräkningsprogram. Det finns många faktorer som påverkar de resultat som blir ut-

fallet av beräkningar i beräkningsprogram, exempelvis parametervärden och vald beskriv-

ning av jordprofilens fältförhållanden. Dessutom, ju mer komplext programmet och dess 

modeller är desto större risk att välja eller göra fel vid inmatning av förutsättningar och 

materialdata. 

Portrycksökningen under vintern under bankarna kan möjligen bero på att grundvatteny-

tan höjs under vinterperioden om banken och marken runt omkring fryser och vattnet 

”stängs inne” i sulfidjorden. Bottenfrysning av intilliggande diken och frysning av mar-

ken kan möjligen leda till ökat porvattentryck under bankarna. Men mätningar av tempe-

raturen i jorden under bankarna i Lampen visar att jorden inte fryser under bankmaterialet 

(mätt vid släntfot på olika djup, se Figur 3-16 och Figur 3-17). Trycket av snötäcket på 

vintern ger en ökad belastning på banken, vilket också kan vara en orsak till ökning i por-

vattentryck. En vattenmättnad av bankmaterialet ger ett ökat totaltryck och portryck på 

sulfidjorden. Inverkan på konsolideringsförloppet och portrycksutjämningen av eventuell 

frysning av jorden vintertid har inte tagits med i beräkningarna av sättningar och portryck 

för provbankarna i Lampen. Detta dels på grund av att mätningar av temperaturen i jorden 

under bankarna i Lampen visar att jorden inte fryser och dels att vattenströmningen och 

portrycksutjämningen till delar också är horisontell. Det kan möjligen vara så att den ho-

risontella andelen, relativt den vertikala, av strömningen av porvatten ökar under vintern 

om dränering uppåt är förhindrat helt eller delvis och att konsolideringen därmed under-

lättas under vintern. 
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Det rekommenderas att utföra stegvisa ödometerförsök för att utvärdera krypparametrar. 

Tidigare erfarenheter av storlek på krypparametrar ger att det kan skilja en del från lokal 

till lokal. Har man väl tagit kolvprover som undersöks i laboratoriet är tilläggskostnaden 

för stegvisa ödometerförsök liten. 

Resultat från CPT-sondering bör alltid nyttjas för bättre tolkning av trender vad gäller va-

riationer i jordprofilen för sulfidjordar, som underlag till bedömning av bland annat po-

tentiella dränerande skikt och för att skapa en modell över aktuell jordprofil. Vidare kan 

resultat också användas för att studera variation av odränerad skjuvhållfasthet och förkon-

solideringstryck med djupet och till viss del också storleken på dessa parametrar (Larsson 

et al., 2007 a). CPT-sonderingen kan stoppas på ett visst djup för att studera portrycksut-

jämningen i aktuellt skikt för att exempelvis identifiera permeabla skikt. För att uppnå 

tillförlitliga resultat från CPT-sondering måste förberedelser och utförande ske enligt 

standard, exempelvis att temperaturen i spetsen utjämnas på plats i jorden innan sonde-

ring, torrskorpan förborras och att rätt hastighet används vid sonderingen (SGI Informat-

ion 15 (Larsson, 2007), SGF Rapport 1:2013, Geoteknisk fälthandbok (SGF, 2013)). 
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6. Slutsatser och rekommendationer 

6.1 Slutsatser 

 Provbankar på sulfidjord i Lampen 

Baserat på resultat från fältmätningar, fält- och laboratorieundersökningar och beräk-

ningar av rörelser och portryck vad gäller de två provbankarna på sulfidjorden i provom-

rådet Lampen, har följande slutsatser dragits. 

Sättningsberäkningar 

Med förfarande enligt normal praxis för noggrann provtagning och hantering av kolvpro-

ver och standardiserade laboratorieförsök och tillhörande utvärdering av parametrar, blev 

med Soft soil creep-modellen i 2D-programmet Plaxis, dvs. en modell som inkluderar 

krypdeformationer, och antagandet om plant deformationstillstånd beräknade sättningar 

och portryck i god överensstämmelse med de i fält uppmätta för provbank på sulfidjord i 

Lampen. 

Med Soft soil creep-modellen blev beräknade sättningar 0,92 m i bankmitt efter 6 år, att 

jämföra med uppmätta sättningar på 0,85 m. Porövertrycken skiljde 2-3 kPa mellan upp-

mätta och beräknade efter 6 år (med kvarvarande uppmätta porvattenövertryck på 19-21 

kPa på djupen 3-5 m).  

Vid beräkningar utan att ta med krypdeformationer ger Soft Soil-modellen sättningar på 

0,59 m i bankmitt efter 6 år, dvs. underskattar de uppmätta sättningarna med ca 30 %, och 

predikterar betydligt lägre porövertryck, 10-12 kPa lägre, än de i fält uppmätta. 

Vid beräkningar med Soft soil creep-modellen och antagandet om axialsymmetriska för-

hållanden (istället för plant deformationstillstånd) fås sättningar på 1,19 m efter 6 år, och 

de då kvarvarande porvattenövertrycken är 11 kPa (2,9 m djup) och 16 kPa (4,7 m djup). 

Beräkningar med Soft soil creep-modellen med antagande om plant deformationstillstånd 

ger beräknade sättningar och porvattentryck efter 6 år som stämmer väl och mest överens 

med de i fält uppmätta värdena, detta i jämförelse med Soft soil-modellen (plant deform-

ationstillstånd) och Soft soil creep-modellen med antagande om axialsymmetriskt till-

stånd.  

Deformationstillståndet i fält under bankarna i Lampen är i strikt mening vare sig plant 

eller axialsymmetriskt utan skulle för möjligheter till mer precision i beräkningarna be-

höva modelleras som ett 3D-problem. Då skulle bankarnas exakta geometrier och variat-

ioner i egenskaper i sulfidjorden i olika punkter kunna simuleras. 

Med 1D-programmet GeoSuite Sättning erhölls beräknade sättningar inklusive krypsätt-

ningar som var mindre än de uppmätta (0,66 m kontra 0,85 m uppmätta) medan poröver-

trycken var väl överensstämmande (inom 1-4 kPa) efter 6 år. Med 1D-programmet Em-

bankco fås sättningar som är ca 0,1 m mindre än med GeoSuite Sättning, vilket delvis be-

ror på den lastreduktion som utförs i Embankco. 
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Beräkningar med GeoSuite Sättning visar att markytans sättning är ca 3 gånger så stor ef-

ter 50 år när krypning inkluderas i beräkningarna i jämförelse med utan krypning. 

Det är viktigt att ta hänsyn till att resultaten av såväl 1D- som 2D-beräkningarna baseras, 

som i princip alltid är fallet vid beräkningar, även på några antaganden som har varit 

tvunget att göras i beräkningsmodellen, utöver de huvudsakligen uppmätta och utvärde-

rade parametrarna. Dessa antaganden var för Lampen framförallt val av deformationstill-

stånd (plant deformationstillstånd eller axialsymmetriskt), dräneringsförhållanden i fält 

och val av vilojordtryckskoefficienten. Beroende på dessa val har olika resultat i beräk-

nade sättningar och porvattentryck erhållits. 

Med hög provkvalitet hos undersökta kolvprover kan sannolikt representativa sättningar 

och portryck för en finkornig sulfidjord som den i Lampen beräknas med Soft soil creep-

modellen, förutsatt att gjorda antaganden i beräkningar är rimliga för fältförhållanden. 

Det finns behov av att ytterligare verifiera att så är fallet med Soft soil creep-modellen. 

Med GeoSuite Sättning underskattades långtidssättningarna medan porvattentrycken 

fångades väl för provbank i Lampen. 

Den utveckling av vertikala och horisontella förskjutningar under banken som 2D-beräk-

ningarna i Plaxis med soft soil creep-modellen visar för de olika faserna (belastningsste-

gen) är principiellt liknande det mönster som har uppmätts i fält. 

Porövertrycken i sulfidjordslagren och sättningen av banken direkt efter pålastning av to-

talt 1,5 m fyllning (dvs. ur ett korttidsperspektiv, 5 dygn) simulerade med såväl Soft Soil 

Creep-modellen som Soft Soil-modellen stämmer mycket väl överens med de i fält upp-

mätta, porvattentrycken skiljer 0-2 kPa och sättningarna skiljer 0,01 m. 

Uppmätta sättningar och horisontalrörelser 

Det är generellt god överensstämmelse mellan rörelsemätningar med olika mätutrust-

ningar, dvs. horisontalslangar och markpeglar respektive skruvpeglar och bälgslangar vi-

sar på samma utveckling av rörelser med tiden och också god överensstämmelse för sätt-

ningarnas storlek efter ca 6 års mätningar. 

Mellan släntkrönen var initialt efter byggnation av bankarna den största vertikalrörelsen 

ungefär vid släntkrön och den minsta vertikalrörelsen vid bankmitt. De initiala sättning-

arna var runt 0,1 m (varierade typiskt mellan 0,05-0,15 m) vid byggnation av bank 1 och 

bank 2 med 1,5 m bankhöjd. I takt med att tiden ökade blev sättningarna under bankmitt 

större och större relativt sättningarna under släntkrön, och efter 2-3 år var de största totala 

sättningarna under bankmitt. 

Med tiden har de uppmätta horisontalrörelserna i riktning ut från banken avstannat, efter 

2-3 år, och efter ytterligare en tid, 3-4 år, har horisontalrörelserna vänt och utvecklats i 

riktning in mot banken. 

Den beräknade låga säkerhetsfaktorn vid uppbyggnad av bank 1 och bank 2, säkerhets-

faktorn 1,2-1,3 för banklasten 30 kPa (motsvarande 1,5 m höjd), bekräftades av att rela-

tivt stora horisontalrörelser uppmättes strax efter pålastning. Dessa rörelser innebar dock 

inte så stora skjuvdeformationer att brott uppstod. 

Utvecklingen av uppmätta horisontalrörelser och vertikalrörelser vid pålastning av bank 

och med tiden visar tydligt och som förväntat vad som händer under och på sidan av en 
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bank på finkornig sulfidjord (siltig lera) med en initialt låg säkerhetsfaktor (1,2-1,3) vid 

pålastning. 

Efter ca 6 år är sättningarna under bankmitt ca 0,85 m för den höga banken (2,0 m; bank 

1) och ca 0,75 m för den låga banken (1,5 m; bank 2). 

Mätningar av rörelser på 3-7 m djup under höga banken med skruvpeglar och med bälg-

slang visar tydligt på pågående sättningar efter 6 år och de är inte uppenbart minskande 

eller ökande jämfört med året innan. Skruvpeglar från låga banken på motsvarande djup 

visar på i princip inga rörelser mellan år 5 och 6. 

Uppmätta porvattentryck 

De uppmätta porvattentrycken före byggnation av provbankarna visar att det råder initialt 

hydrostatiska förhållanden, dvs. trycknivå är initialt ungefär lika på 3-7 m djup. 

Portrycksökningen var tydlig och ”momentan” på studerade djup, 3-7 m, under båda ban-

karna vid byggnation (pålastning) av provbankarna. Vid första pålastningen med 30 kPa 

ökade portrycket direkt (momentant) mellan 23-27 kPa på 3-7 m djup, och vid andra på-

lastningen med ytterligare pålastning 10 kPa (bank 1) ökade portrycket mellan 9-12 kPa. 

Portrycksresponsen vid första pålastningen tyder förenklat på att överkonsoliderade för-

hållanden rådde och vid andra pålastningen betedde sig sulfidjorden förenklat som vid 

normalkonsoliderade förhållanden (även om inte normalkonsoliderade förhållanden rådde 

då).  

De automatiska och kontinuerliga mätningarna av porvattentrycket under bankarna de 

fyra första åren visar att porvattentrycket varierar med årstiden. Under vintern ökade por-

vattentrycket ca 3-4 kPa och under våren minskade porvattentrycket först markant med ca 

2-3 kPa, vilket indikerade en snabb sänkning av grundvattenytan. Sedan skedde en fort-

satt minskning av porvattentrycket under resterande våren och sommaren fram till grund-

vattenytan började höjas igen under augusti-september till följd av nederbörd. 

Årstida max- respektive minvärdet för porvattentrycket under tredje till femte året mins-

kade för varje år, med 3-4 kPa på 3-5 m djup och med 1-3 kPa på 7 m djup per år. Detta 

visar också att medelvärdet av porvattentrycket i jordprofilen minskar med tiden. 

Portrycksutjämningen är långsam i sulfidjorden under bankarna. Efter ca 6 år är porvat-

tenövertrycket på djupen 3-7 m mellan 19-21 kPa under den höga banken (2,0 m, 40 kPa 

belastning) och mellan 15-21 kPa under den låga banken (1,5 m, 30 kPa belastning). Por-

vattentrycken är efter ca 6 år 8-11 kPa lägre för bank 1 och 3-10 kPa lägre för bank 2 än 

det högsta uppmätta porvattentrycket för respektive portrycksgivare. 

Effektivspänningar och förkonsolideringstryck 

De vertikala effektivspänningarna under höga banken (bank 1) är efter ca 6 år något 

större än det ursprungliga vertikala förkonsolideringstrycket (utvärderat från CRS-försök 

och stegvisa ödometerförsök), och under låga banken (bank 2) är de lägre. Detta åter-

speglas i tydliga pågående sättningar på olika djup efter 6 år under bank 1 men inte under 

bank 2. 

Endast högst upp i jordprofilen, 2 m djup, utvärderas förkonsolideringstryck som är tyd-

ligt högre för den under 5 år i fält belastade sulfidjorden jämfört med den ursprungliga 
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naturliga jorden. Detta tyder på att en väsentlig effektivspänningsökning har skett på 2 m 

djup under de 5 åren. 

Odränerad skjuvhållfasthet – anisotropi och hållfasthetstillväxt 

Sulfidjorden som varit belastad under 5 år i fält visar en högre odränerad skjuvhållfasthet 

än den (av banken inte belastade) naturliga vid direkta skjuvförsök, ca 30 % högre på ytli-

gare djup, 2-5 m, medan på större djup, 6-8 m, är hållfasthetstillväxten liten eller ingen 

alls. De odränerade passiva triaxialförsöken visar en odränerad skjuvhållfasthet som är 

något lägre eller lika stor som de direkta skjuvförsöken. De odränerade aktiva triaxialför-

söken visar en något högre odränerad skjuvhållfasthet än de direkta skjuvförsöken, 10-20 

% högre. 

En anisotropi som avser odränerad skjuvhållfasthet som konstaterats tidigare hos svenska 

icke-organiska leror, är även fallet för resultaten för den undersökta sulfidjorden i Lam-

pen. Skillnaden i odränerad skjuvhållfasthet mellan passiv och direkt skjuvning är dock 

liten eller ingen alls. 

En tydlig hållfasthetstillväxt efter ca 5 år, särskilt i övre delen av jordprofilen ner till ca 4 

m djup, visar resultaten från fallkonförsöken och tolkningen från CPT-sondering, utförda 

på dels (av banken ej belastade) naturlig sulfidjord och dels på under ca 5 år belastad sul-

fidjord. 

 Sulfidjordar och indata till sättningsberäkningar 

Baserat på resultat från studierna utförda i detta projekt, avseende sättningar och indata 

till sättningsberäkningar för sulfidjordar, har följande slutsatser dragits. 

Det är viktigt och avgörande att parametrar för sättningsberäkningar av sulfidjordar base-

ras på laboratorieundersökningar av ”ostörda” prover med hög provkvalitet. 

Kolvprovtagning inklusive transport och hantering av prover med sulfidjord måste ge-

nomföras med högsta möjliga kvalitet och varsamhet. Erfarenheter visar att kolvprovta-

gare St II ger högre provkvalitet än St I och därmed bör (ska) St II användas i sulfidjor-

dar. Kolvprover och provlådor ska behandlas ytterst varsamt, dvs. de får inte utsättas för 

skakningar och vibrationer, slag eller stötar och inte heller minusgrader eller uttorkning 

och de ska bäddas in mjukt. 

Eftersom sulfidjordar ofta innehåller en relativt stor andel silt är det en utmaning att leve-

rera prover med hög provkvalitet till laboratoriet. För provresultat från störda prover 

kommer utvärderat förkonsolideringstryck att bli för lågt och värden på kompressionsmo-

duler bli felaktiga i olika spänningsintervall. 

Det kan således vara svårt att prediktera representativa sättningar i sulfidjordar där ande-

len silt är stor, exempelvis i en lerig silt. Detta framförallt kopplat till problemen med att 

provkvaliteten ofta brister vid provning i laboratoriet och att därmed icke-representativa 

värden på sättningsparametrar utvärderas.  

Sannolikt måste blockprover eller prover med större diameter tas, som trimmas till 

mindre prover i laboratoriet, för att ha möjlighet att uppnå hög provkvalitet för de sul-

fidjordar som är känsliga för störningar i samband med kolvprovtagning och transport. 
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I denna studie har visats genom provbank i Lampen, där sulfidjorden har en hög lerhalt 

och är en siltig lera, att det genom rätt utförande vid kolvprovtagning och provhantering 

sannolikt går att uppnå tillräckligt hög provkvalitet för att sättningsberäkningar ska kunna 

ge resultat vad gäller sättningar och porvattentryck som är rimliga för förhållanden i fält. 

Dessa beräkningar har inkluderat krypdeformationer och utförts med 2D-modeller i 

Plaxis under antagandet om plant deformationstillstånd. 

Beräkningar utan hänsyn till krypdeformationer gav sättningar och porvattentryck för 

provbank i Lampen som var betydligt lägre än de uppmätta värdena. 

Vid jämförelse mellan uppmätta och beräknade sättningar ska hänsyn tas till att skjuvde-

formationer bidrar till ökande horisontaldeformationer och därmed ökande vertikalde-

formationer. Således kan i många fall beräknade sättningar vid byggnation av bankar un-

derskattas. I 2D-beräkningar tas hänsyn även till horisontella deformationer och skjuvde-

formationer vilket inte görs i 1D-beräkningar. 

Det kan vara svårt att beskriva den aktuella spänningssituationen i fält med djupet, det 

vill säga de ursprungligen rådande porvattentrycken och därmed vertikala effektivspän-

ningarna. Dessa spänningar i förhållande till bedömda förkonsolideringstryck och den 

spänningsökning och portrycksökning som sker med djupet orsakat av lasten av en kon-

struktion, är avgörande för såväl storleken som tidsförloppet hos sättningar. Förhållanden 

med dränerande skikt och artesiskt porvattentryck påverkar portrycksförhållandena och 

därmed också sättningsförloppet. 

6.2 Rekommendationer – Sulfidjordar och andra 
finkorniga jordar 

OBS: De rekommendationer som ges här till branschen och andra kan tillämpas allmänt 

på svenska finkorniga jordar (leror, organiska leror, siltiga leror, leriga silter, och lik-

nande jordar) och inte bara finkorniga sulfidjordar. 

 Kvalitet på indata till sättningsberäkningar 

Det är viktigt och avgörande att parametrar för sättningsberäkningar av sulfidjordar och 

andra finkorniga jordar baseras på laboratorieundersökningar av ”ostörda” prover med 

hög provkvalitet. För provresultat från störda prover kommer utvärderat förkonsolide-

ringstryck att bli för lågt (eller inte alls kunna utvärderas) och kompressionsmoduler ut-

värderas så att beräknade sättningar blir felaktiga.  

Därför måste kolvprovtagning St II inklusive transport och hantering av prover med sul-

fidjord och andra finkorniga jordar genomföras med högsta möjliga kvalitet. Proverna 

och provlådan ska behandlas ytterst varsamt, dvs. de får inte utsättas för skakningar och 

vibrationer, slag eller stötar och inte heller minusgrader, Figur 6-1. 

Provtuberna i provlådan ska bäddas in på lämpligast sätt för att de inte ska röra på sig och 

provlådan ska stå på ett lagom mjukt underlag vid transport för att minimera skakningar. 

Provtuberna och tillhörande lock ska vara av hög kvalitet, plastfilm appliceras på provets 

ändytor och locken tejpas med exempelvis eltejp. 
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Figur 6-1 Hantera kolvprover ytterst varsamt, annars kan vi skippa att ta kolvprover! (figur av Chris-
ter Åkerman) 

 

Provlådor ska personligen transporteras till laboratoriet, helst av en fältgeotekniker eller 

geotekniker. Är det absolut inte möjligt ska personen som transporterar provlådan inform-

eras tydligt om vikten av att hantera den ytterst varsamt. Hur och av vem som provet har 

transporterats borde alltid anges i protokoll vid överlämning till laboratoriet. Det närm-

aste laboratoriet från provtagningsplatsen bör helst användas. 

För att kunna uppnå högsta möjliga kvalitet på kolvprover som testas i laboratoriet finns 

det tydliga rekommendationer att följa: SGF Notat 3:2007, Laboratorieprovning för Geo-

tekniska utredningar (SGF, 2007), SGF Rapport 2009:1, Metodbeskrivning standardkolv-

provtagare – Ostörd provtagning i finkornig jord (SGF, 2009), Checklistor Laboratorie-

kommittén, och SGF Rapport 1:2013, Geoteknisk fälthandbok (SGF, 2013); se 

http://www.sgf.net för dessa skrifter. 

Provtagning av blockprover eller prover med större diameter, som trimmas till mindre 

prover i laboratoriet, kan användas för att sannolikt i de flesta fall uppnå högre provkvali-

tet. Tagning av blockprover eller större prover är dock förenat med relativt stora kostna-

der och det är i nuläget begränsat med utrustningar och kompetens för detta i Sverige. 

Det rekommenderas att utföra stegvisa ödometerförsök för att utvärdera krypparametrar. 

Tidigare erfarenheter av krypparametrar är att dessa kan skilja en del från en lokal till en 

annan lokal. Har man väl tagit kolvprover som undersöks i laboratoriet är tilläggskostna-

den för stegvisa ödometerförsök liten. 

Notera att sulfidjord och andra finkorniga jordar och dess kompressionsegenskaper (och 

hållfasthetsegenskaper) i laboratoriet bör idealt undersökas vid den temperatur jorden har 

i in-situ. Sker provning vid rumstemperatur ska utvärderade parametrar korrigeras så de 

motsvarar värden vid jordtemperatur (se Eriksson, 1992, för sulfidjordar). Vidare ska pro-

ver testas så snart som möjligt, helst direkt, i laboratoriet efter provtagning i fält för att re-

ducera tidsberoende effekter på provens egenskaper (se e.g. Wood, 2016). 

Resultat från CPT-sondering bör alltid användas för bättre tolkning av trender vad gäller 

variationer i jordprofilen för sulfidjordar och andra finkorniga jordar, som underlag till 

bedömning av bland annat potentiella dränerande skikt och för att skapa en modell över 
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aktuell jordprofil. Vidare kan resultat också användas för att studera variation av odräne-

rad skjuvhållfasthet och förkonsolideringstryck med djupet och till viss del också storle-

ken på dessa parametrar. 

CPT-sonderingen kan stoppas på ett visst djup för att studera portrycksutjämningen i ak-

tuellt skikt för att exempelvis identifiera permeabla skikt (så kallade utjämningsförsök, 

SGI Info 15 CPT-sondering (Larsson, 2007)). 

För att uppnå tillförlitliga resultat från CPT-sondering måste förberedelser och utförande 

ske enligt standard, exempelvis att temperaturen i spetsen utjämnas på plats i jorden innan 

sondering, torrskorpan förborras och att rätt hastighet används vid sonderingen av spetsen 

(SGI Information 15 CPT-sondering (Larsson, 2007), SGF Rapport 1:2013, Geoteknisk 

fälthandbok (SGF, 2013)). 

 Portrycksmätningar 

Som underlag till sättningsberäkningar är det viktigt att känna till initiala (naturliga in-

situ) porvattentrycket och dess variationer med djupet och årstiden. Porvattentrycket på-

verkar de initiala effektivspänningarna och därmed predikterade sättningar och predikte-

rad portrycksutveckling. 

Det är en utmaning att bestämma tillförlitliga värden på porvattentryck i en jordprofil. 

Särskilt i skiktade jordar och jordar med artesiskt porvattentryck kan det vara en utma-

ning att ta fram en relevant portrycksfördelning. Det finns många faktorer som kan på-

verka de slutligen bestämda porvattentrycken. Utrustning för portrycksmätning ska vara 

kalibrerad, kontrollerad, väl installerad samt funktionstestas då felaktiga värden miss-

tänks. 

För att bättre kunna bestämma och öka tillförlitligheten till uppmätta porvattentryck i sul-

fidjordar och andra finkorniga jordar både vad gäller initiala portryck som portryck vid 

uppföljning, som ett underlag till sättningsberäkningar, ges följande rekommendationer: 

• Noggrann och enligt standard/rekommendation utförd installation av portrycksspets är 

en förutsättning för tillförlitliga mätresultat. 

• Mät tätare i början av en mätserie. Detta bland annat för att studera eventuella årstids-

variationer. 

• Korta mätserier kan ge missvisande resultat, i synnerhet om manuella punktvisa mät-

ningar sker. 

• Mät helst automatiskt (kontinuerligt) istället för punktvisa mätningar. 

• Viktigt att mäta på tillräckligt många nivåer i en punkt, och tätare i övre delen av jord-

profilen för att skapa en trovärdig bild av portrycksfördelning. Mät hellre i färre punk-

ter och fler nivåer än i många punkter och få nivåer. 

• Mät varje portrycksspets två gånger vid ett mättillfälle (mät först alla spetsar en gång 

och upprepa det sedan igen samma dag). 

• Vänta alltid tills det att porvattentrycket har utjämnats.  

• Kontrollera och bedöm om initialt porvattentryck vid start mätserie är rimligt. 

• Ha alltid med mätresultat från föregående mätningar för att på plats direkt kunna be-

döma om uppmätta portryck är rimliga. 
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• Porvattentrycket kan variera med årstiden och i dessa fall avgör tidpunkten för mättill-

fället under året storleken på uppmätta porvattentryck. Försök bedöma när högsta och 

lägsta porvattentrycket kan tänkas uppstå och mät om möjligt vid dessa tillfällen. 

• Funktionskontroll viktigt särskilt då icke-representativa mätresultat misstänks. 

• Presentera portrycksresultat också som tryckhöjd (och inte bara porvattentryck) för att 

tydligare kunna studera eventuella avvikelser från hydrostatiska porvattentrycksförhål-

landen, dvs. om strömning sker och i vilken riktning. Framförallt viktigt då stora för-

ändringar i porvattentryck sker inom kortare tidsrymder. 

• Noteras bör att i takt med att sättningar ökar i en jord förflyttas också portrycksgivarna 

nedåt i förhållande till ursprungsnivåer. Porvattentrycken bör då korrigeras för denna 

rörelse. 

 Sättningsmätningar 

Sättningsmätningar ska utföras med kontrollerad utrustning och med precision. Mycket 

viktigt att referensmätning (nollmätning) sker vid ett genomtänkt tillfälle och dessutom 

att förutsättningarna vid mättillfället dokumenteras. Sedan är det av största vikt att man 

under hela resans gång har kontroll över resultatet av mätningar så man kan göra korrige-

rande åtgärder och även ersätta inte fungerande utrustning. Man ska veta vad mätvärdena 

var vid förra mättillfället för att direkt kunna göra bedömning av rimligheten i resultaten. 

Peglar ger oftare än horisontalslangar resultat som är rimliga, varför peglar bör användas 

även då horisontalslangar används. Rätt installerade bälgslangar kan fungera länge och 

för relativt stora sättningar i sulfidjordar och andra finkorniga jordar. Skruvpeglar satta på 

olika djup under markytan fungerar ofta bra. 

 Sättningsberäkningar 

Det är viktigt och avgörande att parametrar för sättningsberäkningar av sulfidjordar och 

andra finkorniga jordar baseras på laboratorieundersökningar av ”ostörda” prover med 

hög provkvalitet. Eftersom sulfidjordar som regel innehåller en relativt stor andel silt är 

det en utmaning att leverera prover med hög provkvalitet till laboratoriet. För provresultat 

från störda prover kommer utvärderat förkonsolideringstryck att bli för lågt (eller kan inte 

alls utvärderas) och kompressionsmoduler utvärderas så att beräknade sättningar blir fel-

aktiga. 

I 2D-beräkningar tas hänsyn även till horisontella deformationer och skjuvdeformationer 

vilket inte görs i 1D-beräkningar. Detta är särskilt viktigt att beakta då säkerhetsfaktorn är 

låg för studerad konstruktion. 

Det är viktigt att beakta att resultat av såväl 1D- som 2D-beräkningarna baseras, som i 

princip alltid är fallet vid beräkningar, även på antaganden som behöver göras i beräk-

ningsmodellen, utöver uppmätta och utvärderade förhållanden och parametrar. Dessa an-

taganden kan exempelvis vara val av deformationstillstånd (plant deformationstillstånd, 

axialsymmetriskt eller annat), dräneringsförhållanden i fält såsom dränerande skikt och 

eventuell dränering i botten, initial portrycksfördelning och val av vilojordtryckskoeffici-

ent. Beroende på dessa val fås olika resultat i beräknade sättningar och porvattentryck. 

Känslighetsanalyser kan visa på inverkan av olika val, men i slutänden ska också en be-

dömning försöka göras av de mest troliga förhållandena.  
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Den ansvarige handläggande geoteknikern bör (ska), gärna i samråd med laboratorie- och 

fältpersonal, göra en bedömning av kvaliteten hos provresultaten. Viktigt! 

Parametrar som inte har kunnat mätas eller är osäkra för jorden, bör vid beräkningar stu-

deras genom känslighetsanalyser baserade på bedömda rimliga max- och minvärden för 

parametern, för att undersöka inverkan på resultaten. 

Utdata – slutresultaten ska vad gäller rimlighet jämföras med överslagsberäkningar eller 

erfarenhetsbedömningar. 

 Framtida arbete 

Undersöka beteende och utvärdera parametrar för sättningsberäkningar (och stabilitetsbe-

räkningar) för prover som trimmats ur blockprover eller prover med större diameter, som 

trimmas till mindre prover i laboratoriet, och jämföra med resultat av kolvprover (St II). 

Vilka skillnader i egenskaper och utvärderade parametrar för sättningsberäkningar blir det 

för olika sulfidjordar? I en sådan studie inkluderas förslagsvis även hållfasthetsparametrar 

och stabilitetsberäkningar och kanske även beteendet vid små töjningar (skjuvmoduler). 

Identifiera för vilka sulfidjordar och vilka utvärderade parametrar tillräckligt hög kvalitet 

(eller inte) kan uppnås med kolvprovtagare (St II) och när blockprovtagning behövs. En 

sådan studie skulle ligga till grund för rekommendationer vad gäller krav på provtagning 

och hantering av prover för att uppnå hög provkvalitet. 

Det bör etableras fler väl instrumenterade och väl uppmätta och uppföljda bankar på olika 

sulfidjordstyper och olika utformning på bankarna. En del av bankarna redovisade i in-

venteringskapitlet (Kapitel 2) i denna rapport skulle kunna följas upp med nya mätningar 

i fält och nya fält- och laboratorieundersökningar. Kunskapen om sättningsförloppet för 

bankar på olika sulfidjordstyper och jordlagerföljder är begränsad och detta skulle behöva 

undersökas vidare. Detta för att vid projektering öka möjligheterna till en förbättrad pro-

gnostisering av sättningars storlek och tidsförlopp samt tillhörande hållfasthetsökning. 

Utvärdering av krypparametrar relevanta för fältförhållanden borde undersökas vidare för 

sulfidjordar, och andra finkorniga jordar, för en förbättrad precision i prognostisering av 

sättningar. 
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