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'GEOTEKNISKA INSTITUT 

1. INTRODUKTION 

1.1 Allmänt 

Både SGI och Vägverket har sedan flera år intresserat 

sig för forskning rörande vertikaldränering. Särskilt 

har det gällt att komma fram till bättre metoder för 

att förutsäga hur vertikaldränering fungerar. I sam

band härmed har diskuterats möjligheten att säkrare 

kunna bestämma konsolideringskoefficienten, som visat 

sig svår att bestämma med konventionella metoder (ödo

meterförsök). Möjligheten att bestämma konsoliderings

koefficienten med portrycksmätare har härvid obser

verats. Under senare år har utvecklingsarbete rörande 

denna metod bedrivits på Chalmers Tekniska Högskola 

samt hos Jacobson & Widmark (Bengt-Arne Torstensson). 

Tägverket och SGI ansåg resultaten vara lovande men 

rille testa metoden och beslöt därför starta ett mindre 

,rojekt. 

LOjektet har finansierats av både Vägverket och SGI. 

1dersökningar och utvärdering av resultaten har 

:förts av Sören Eskilson under 1977. I rapportutform

.ngen har Leif Andreasson deltagit. 

2 Syfte 

större erfarenhet av metoden att bestämma konsoli

c ~ingskoefficienten med ledning av utjämningsförlop

: för det porövertryck som alstras då en portrycks

"' .are nedpressas i lera. 

Bakgrund 

Se ovan nämnts har utvecklingsarbete tidigare bedri

av Bengt-Arne Torstensson. Arbetet startade under 

1a tid på Chalmers Tekniska Högskola, där han syss

med undersökninasmetoder för att få fram aeo-
~ ~ 

.y ologiska parametrar. Därvid kom han att i hög grad 

sig åt utveckling av portrycksmätare och utvecklade 
cl ~ en piezometersond. Metoden att mäta ch-talet i 
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lera med hjälp av portrycksmätare kan ses som en 

logisk utveckling i den forskning han då höll på med. 

Insamling av erfarenhetsdata har Torstensson sedan 

fortsatt med även efter det han lämnat Chalmers och 

gått över till Jacboson & Widmark. 

När en portrycksmätare drivs ner i lera deformeras 

leran närmast portrycksmätaren och en ökning av total

trycket uppstår. Hela tryckökningen upptas momentant 

av porvattnet. Genom att mäta den tidberoende por

trycksutjämningen och med hjälp av vissa teoretiska 

antaganden kan man beräkna lerans ch-tal. 

För att man tillfredsställande skall kunna utvärdera 

resultaten av sådan mätning krävs en relevant teori. 

Torstensson har i sina kalkyler utgått från det teoretisJ 

värdet av isotropa trycket runt en cirkulärcylindrisk 

kropp. Denna tryckkurva jämte portryckets uppmätta 

initialvärde används som basdata i kalkylen. Vidare 

används en numerisk lösning av den vanliga konsolide

ringsekvationen (med radiell vattenströmning). 

Teorin inrymmer en del svagheter. Bland annat används 

konstant ch-värde. Man kan anta att närmast sonden en 

starkt deformerad zon uppträder, där lerans kornskelett 

helt brutit samman och leran kan betraktas som normal

konsoliderad för rådande effektivtryck (som är mycket 

lågt, ungefär O omedelbart efter sondens neddrivning). 

Längre bort från sonden är leran mindre deformerad 

och kan antas ha kvar sin ursprungliga kompressions

kurva. Genom den tangentiella expansionen kan emeller

tid vertikala totaltrycksförändringen förväntas vara 

ringa, varigenom man får minskat vertikalt effektiv

tryck. Vid konsolideringen äger kompression rum i 

radiell led. Portrycksutjämningen äger sålunda rum 

i två skilda zoner med olika kompressionsmodul. 

Eftersom ch-värdet är direkt proportionellt mot 

kompressionsmodulens storlek borde man i analysen 

SGI nr 198 oe Ht53 ALLF 1s51eooa 
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arbeta med varierande ch-värde. Om man jämför med 

verkliga förhållanden (vertikaldränering med över

last) föreligger ytterligare en faktor av betydelse, 

nämligen att effektivtrycken då ligger på lerans 

jungfrukurva för vertikal last. Kompressionsmodulen 

är då annorlunda än i något av de ovannämnda fallen 

(san-nolikt lägre). Ytterligare en faktor av 

betydelse är att vattenströmningen runt partrycks

mätarspetsen ej går enbart i radiell led. 

Man kan gå ännu längre än ovan angivits och anta att 

portrycksutjämningen runt mätspetsen huvudsakligen 

beror på lerans permeabilitet, dvs man antar att 

kompressionen (vattenutpressningen) i leran runt 

spetsen är försumbar och att det huvudsakligen är per

meabiliteten som styr förloppet. 

Det finns alltså frågetecken rörande den nuvarande 

metoden för utvärdering av ch-talsbestärnning med por

trycksmätare. Man har heller inte lyckats finna någon 

exakt överensstämmelse mellan de värden som bestämts 

med metoden och dem som framräknats från utförda 

vertikaldräneringar. En konsekvens av detta är att 

Torstensson rekommenderar att man för praktiskt bruk 

använder ett lägre ch-tal än det med piezometersonden 

uppmätta. Tillräckligt erfarenhetsunderlag från olika 

typer av lera föreligger emellertid ännu inte. 

2. BESKRIVNING AV METODEN 

2.1 Utrustning 

Hittills har vid tillämpning av metoden använts den 

piezometersond, som Torstensson tagit fram. Spetsen 

till denna finns i några olika utföranden, men för be

stämning av konsolideringskoefficienten har använts 

den typ som visas i figur 1. Spetsen har diametern 15 mm. 

Vid SGI har diskuterats att kunna använda vanliga 

SG1nr190 c.sJI012 Aur1es1-;001 
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portrycksmätare (typ GEONOR, som är den mest använda 

vid SGI) för samma ändamål. GEONOR-mätaren har dia

metern 32 mm, och även utseendet hos denna spets 

framgår av figur 1. 

Till piezometersonden hör en neddrivare (konstant 

hastighet, 1 m per minut) samt en skrivare för kon

tinuerlig registrering av portrycket. Skrivaren drivs 

med en stegmotor, som matas med pulser. Pulsgivaren 

är kopplad till neddrivningsanordningen. Dessutom kan 

skrivaren köras med konstant hastighet oberoende av 

om neddrivning av sonden pågår eller ej. Detta kan 

utnyttjas vid registrering av portrycksutjämningen 

med stillastående sond. Med tillgänglig utrustning 

erhölls emellertid ej helt tillfredsställande noggrann

het vid registrering av portrycksutjämningen med hjälp 

av skrivaren, och i föreliggande undersökning har där

för i detta moment portrycksvärdena registrerats manu

ellt (avläsning på voltmeter). 

Piezometersonden mäter portrycket med en membran

spänningsmätare med fullbryggekoppling. Signalen från 

givaren mäts således med en voltmeter. GEONOR-mätaren 

däremot arbetar enligt principen svängande sträng. 

Egensvängningsfrekvensen mäts för en sträng vars ena 

ände är infäst i mätmembranet. Skilda instrument an

vänds således vid sondering med de olika spetsarna, 

men detta har ej haft någon betydelse i föreliggande 

fall, eftersom registreringen av portrycksutjämningen 

hela tiden varit manuell. 

Med piezometersonden mäter man tryckets absolutvärde, 

dvs variationer i lufttryck påverkar mätresultatet. 

Vid kortvarig mätning kan emellertid denna inverkan 

försummas eftersom lufttrycket ej brukar variera nämn

värt från timma till timma. GEONOR-mätaren har en 

öppen förbindelse mellan membranets insida och mark

ytan, varför lufttrycksvariationer ej påverkar de 

uppmätta porövertrycken. 

SGI nr 198 08 .. ,., ALLF 185 78 oo• 
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Mätnoggrannheten vid mätning av hela vattentrycket är 

för piezometersonden ± 5 cm vattenpelare och för 

GEONOR-spetsen ± 10 cm vattenpelare. Den något mindre 

känsligheten hos GEONOR-spetsen uppvägs emellertid 

av att nollpunktskontroll är möjlig vid längre tids 

mätning. A andra sidan används inte piezometersonden 

för längre tids mätning, knappast ej heller för att 

mäta vattentryckets absolutvärde utan endast för att 

registrera förändringar av vattentrycket. 

Vid bestämning av förändringar i vattentrycket under 

kortare tid, exempelvis när man mäter en portrycksut

järnningskurva, är noggrannheten högre. För piezometer

spetsen kan noggrannheten därvid uppskattas till ± 0, 5 

cm vattenpelare. För GEONOR-mätaren är motsvarande 

värde ± 3 cm. 

2.2 Utförande 

Vid mätning är man mån om att placera mätspetsen i 

representativa jordlager. Som underlag för val av 

nivåer kan användas trycksonderingskurvor eller prov

tagningsredovisning, men vanligast (och bäst) är 

resultat från piezometersondering. 

Före 'neddrivning av portrycksspetsen förborras genom 

torrskorpan. Hålet fylls därefter med vatten. Den 

omsorgsfullt vattenmättade spetsen (det är mycket vik

tigt att få bort alla luftblåsor) överflyttas i en 

rattenfylld plastpåse till det vattenfyllda hålet i 

8rden. Spetsen trycks sedan igenom plastpåsen. Van

gt är att därefter låta spetsen hänga på känd nivå 

let vattenfyllda hålet för att få en noggrant be-

s, nd nollpunkt vid den temperatur som råder i jorden. 

,c ien drivs sedan ner till önskad nivå. I allmänhet 

eJ letta 1 m i taget, eftersom skarvrör måste på

Neddrivningshastighet (åtminstone närmast innan 

ts ngsnivån) bör vara cirka 1 m per minut. När 

uppnått rätt nivå startas registreringen 

11 rt. 
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Det parvattenövertryck som alstras vid neddrivningen 

brukar variera mellan 4 a 6 qgr lerans odränerade 

skjuvhållfasthet för piezometersonden, medan f5r 

GEONOR-mätaren trycket är ytterligare ca 1,6 ggr större. 

Portrycksutjämningen följs minst så långt att por

trycket hunnit gå ner till 50% av det initiella över

trycket. Normalt innebär detta maximalt 1 timma för 

piezometersonden och 2 timmar för GEONOR-mätaren. 

För bedömning av när man passerar 50% måste man 

med tillfredsställande noggrannhet kunna uppskatta 

portrycket i den ostörda jorden. 

För utvärdering av resultatet måste man ha en 

noggrann mätning av portrycket på den nivå där man 

mäter utjämningskurvan. Vid användningen av GEONOR

mätare låter man rätt och slätt mätaren sitta kvar 

jorden till dess att fullständig utjämning uppnåtts. 

Vid användning av piezometersonden mäts vanligen det 

helt utjämnade portrycket med andra portrycksmätare, 

som får sitta kvar i jorden. 

2.3 Utvärdering 

Utvärderingen görs utgående från följande formler: 

T 
f 

= f(E/Tfu' U) 

ch t 
Tf = r-:r 

0 

där E = jordens elasticitetsmodul 

Tfu= jordens skjuvhållfasthet 

u = konsolideringsgraden 

= konsolideringskoefficienten vid horison
tell vattenströmning 

t = tiden till aktuell konsolideringsgrad 

= portrycksspetsens radie 

SGf nr 198 oe H1s, >.LLF ta5 1s 003 
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Tf som funktion av E/Tfu och U fås geno~ den tidigare 

omnämnda teoretiska kalkylen. Förhållandet E/Tfu an

sätts erfarenhetsmässigt (enl Torstensson) till 

200 för lösa leror. Diagram finns uppgjorda över sam

bandet mellan Tf och kvoten E/Tfu för uppmätt minskning 

• av porövertrycket u: = 25, 50 resp 75% av ursprungsöver

trycket u0. Med E/Tfu = 20D fås följande värden på Tf: 

Minskning av u, 
% av u 

0 

25 0,33 

50 2,20 

75 8,5 

För utvärderingen av ch används antingen värdet 0,33 

eller 2,20, dvs motsvarande uppmätt övertryck utgörande 

75 resp 50% av ursprungsövertrycket. Man använder alltså 

formeln 

T r 2
f· 0 

ch = t 

för beräkning av ch-värdet. Enligt hittillsvarande er

farenheter (Torstensson) divideras det vid 50% beräknade 

ch-värdet med två för att komma fram till "rätt" värde. 

3. ?ROJEKTUPPLÄGGNING 

Som försöksplatser valdes två lokaler med utförda 

vertikaldräneringar och där dräneringen följts upp i 

tidigare projekt: dels E4 V Stångån, dels E6 vid Kungs

backa. För båda dessa lokaler fanns vid projektstart 

ch-värden beräknade med ledning av uppföljningen 

(utförd av Leif Eriksson). 

För att i görligaste mån kunna bedöma relevansen hos 

teorin utfördes försök med spetsar av olika diameter 

SGI nr 198 08 ,.,,s Atcr 1101800• 
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som tidigare nämnts, dels CTHs piezometersond (spets

diameter 15 mm), dels GEONORs portrycksmätare (spets

diameter 32 mm). Båda spetsarna visas i figur 1. 

Valet av spetsar motiverades också av önskemål om 

att utröna om GEONOR-spetsen var användbar för ända

målet. 

Utöver de undersökningar som gjorts tidigare utfördes 

i samband med projektet vid båda lokalerna piezometer

sonderingar. I Kungsbacka utfördes dessutom komplette

rande provtagningar samt gjordes kompletterande ödo

meterförsök på dessa prover (se avsnitt 5). 

Den mest betydelsefulla skillnaden mellan de båda loka

lerna är att leran vid Stångån är något varvig, medan 

leran i Kungsbacka kan betecknas som homogen (skalav

lagringar förekommer dock, men dessa har undvikits i 

görligaste mån vid nu genomförda undersökningar - frå

gan är dock om skalavlagringarna kan påverka permea

biliteten i horisontalled). 

4. FÖRSÖKSPLATS E4 STÅNGÅN 

Läget av försöksplatsen vid E4 V Stångån framgår av 

figur 2, som sa~tidigt visar läge i plan av de utförda 

undersökningarna. Detaljer rörande portrycksmätningarna 

framgår av figurtexten. 

Jordens egenskaper på platsen framgår av tidigare ut

förda undersökningar. För sektion 30/400 redovisas 

dessa i figur 3. 

Piezometersonderingarna redovisas på figur 4 (hål Al) 

och figur 5 (hål Bl). Porvattenövertrycket är genom

gående något högre i hål Al än i Bl. Detta beror för

modligen på att man i samband med uppkomsten av de 

negativa portrycken nära markytan i hål Bl har fått 

något liten gasblåsa i mätspetsen. Tills vidare (innan 

SGI nr 198 os 341.. "" 1ao,. 003 
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SKALA 1: 200 

01 ® 30/400 

02 
MOTORVAG 

my +33,60 

V38m 

30 01 
30/38050 ®40 02 

my +33,53 

A1, A2, 81, 82 PIEZOMETERSOND 
A3,A4,A5 GEONORMÄTARE 

Fig 2. Plan över försökslokal E4 V Stångån. Huvud
gruppen är markerad A, kontrollgruppen ärmar
kerad B. Grupp B togs med främst för att få en 
uppfattning om repeterbarheten. 

Piezometersonderingar gjordes i punkt Al och Bl. 
Portrycksutjämningskurvor är bestämda på tre 
nivåer, 6,0, 8,7 resp 13,0 m djup. Dessa nivaer 
valdes med ledning av piezometersonderingskur
vorna. Piezornetersonden användes för bestämning 
av portrycksutjämningskurvorna i hål A2 och B2. 
Med GEONOR-mätaren bestämdes portryckutjämningen 
på 6,0 m djup i hål A3, på 8,7 m djup i hål A4 
och på 13,0 m djup i hål AS. 

SGI nr 198 oe H15s ,ULF 186 1s oos 
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detta förhållande helt har utretts) bör man således 

vara noga med att förborra genom hela torrskorpan 

för att undvika sådana fenomen. Man kan vidare kon

statera att de karakteristiska pucklarna på ca 8 m 

djup resp den påtagliga portrycksstegringen till en 

ny puckel mellan 11 och 12 m djup ligger något ytli

gare i hål Al än i Bl. Detta torde bero på jordlagrens 

lutning. I övrigt är repeterbarheten god med undantag 

för att portrycksminskningen vid stångbyte är något 

snabbare i hål Al, men detta torde kunna hänföras till 

den ovan anförda hypotesen att en liten gasblåsa upp

kommit i spetsen vid försöket i hål Bl. I övrigt indi

kerar inte piezometersonderingen någon varvighet hos 

leran förrän på djup större än 11 m (med enstaka undan

tag, exempelvis 4,3 m djup i hål Bl). Med ledning av 

den okulära granskningen har emellertid leran benämnts 

varvig även på mindre djup än 11 m (färgskiftningar 

i materialet?). 

Portrycksutjämningskurvor bestämdes på djupen 6,0, 8,7 

samt 13,0 m med både piezometersond (läge A och B) och 

GEONOR-spets (läge A). Kurvorna redovisas i fig 6-11. 

Portrycket vid tiden t = 0 kan teoretiskt bestämmas ut

gående från att portrycket i början är en linjär funktion 

av Vt. En granskning av värdena visar emellertid att 

teorin ej håller och u har därför antagits vara högsta
0 

uppmätta portryck. Med kännedom om det statiska por-

trycket, som erhölls genom att mäta slutvärdet för 

GEONOR-spetsarna (och finns redovisat på fig 4 och 5), 

kan portrycken vid 25 resp 50% nedgång av ursprungs

porövertrycket be~äknas och motsvarande tider bestämmas 

ur diagrammet. Dessa bestämningar finns angivna i varje 

diagram utom i diagrammet fig 9, där en oegentlighet 

har visat sig. Förmodligen har en gasblåsa uppstdtt 

portrycksspetsen. Detta diagram (från 6,0 m djup) har 

ej medtagits i den vidare redovisningen. 

i 
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Figur 7. Försöksplats E4 Stångån. Portrycksutjämnings
kurva erhållen med piezometersond, djup 8,7 m. 
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Figur 8. Försöksplats E4 Stångån. Portrycksutjämnings
kurva erhållen med piezometersond, djup 13,0 m. 
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Figur 9. Försöksplats E4 Stångån. Portryckutjämnings
kurva erhållen med GEONOR-mätare, djup 6,0 m. 
Denna kurva har ett onormalt utseende, förmod
ligen beroende på att en gasblåsa uppstått i 
mätspetsen. Kurvan har ej använts för den fort
satta redovisningen. 
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Figur 10. Försöksplats E4 Stångån. Portrycksutjämnings
kurva erhållen med GEONOR-mätare, djup 8,7 m. 
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Figur 11. Försöksplats E4 Stångån. Portrycksutjämnings
kurva erhållen med GEONOR-mätare, djup 13,0 m. 
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21 STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT 

De porövertryck som uppkom vid mätspetsens neddrivning 

till aktuellt djup redovisas nedan i tabell 1. I tabel

len redovisas dels de porövertryck som erhölls vid stopp 

på resp nivå, dels som jämförelse de ur piezometerson

deringskurvorna utvärderade porövertrycken på samma djup 

för hål Al och Bl. I tabellen redovisas vidare kvoten 

mellan porövertryck uppmätta medGEONOR- resp piezometer

spets. 

TABELL 1 

Porövertryck, m Vp 
Djup, P. sonc P.sond P.sona P. sond Genor 

m Al Bl A2 B2 mät. 

6,0 11,7 9,6 9,8 9,6 -
8,7 13,3 11,2 11,4 11,2 18,3 

13,0 23,9 19,7 19,7 19,6 27,9 

Ur försöken utvärderades ch-värdet dels 

Geonor/P.sond 

-
1,62 

1,42 

vid 25% ned

gång av porövertrycket, dels vid 50% nedgång. Beräk

ningsresultatet finns redovisat i tabell 2 resp tabell 

3 nedan .Av tabellerna framgår att det råder ungefärlig 

överensstämmelse mellan de dubbelbestämningar som gjorts 

med piezometersonden, medan de värden som erhållits med 

GEONOR-mätaren är mellan 3 och 4 ggr högre. 

TABELL 2 

ch cm2/sek vid t25Djup, 

m P.sond A2 P.sond B2 

6,0 3,2·10-4 2,6 ·10-4 

8,7 3,5·10- 4 3,1·10-4 

13,0 3,J·l0-4 2,8"10- 4 

SGI nr 198 os Htss ALLF 1a51soo3 

Geonormät. 

-

l,2·10- 3 

l,1·10- 3 

Geonor/P. sond 

3,64 
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-• 2KONSOLIDERINGSKOEFFICIENT, Cv· 10 cm/sek 
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Figur 12. Sammanställning av konsolideringskoefficienter 
vid E4 Stångån bestämd med såväl ödometerförsök 
som portrycksmätare. 
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23 STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT 

TABELL 3 

Djup, ch 
2 

cm /sek vid t50 

m P.sond A2 i P.sond B2 Geonormät. I Geonor/P.sond
I 

6,0 7,5·10-4 7,2·10- 4 -

8,7 8,1·10- 4 6,6·10- 4 2,7·10- 3 3,67 

13,0 6,6·10-4 6,2·10-4 2,0·10- 3 3,13 
I 

De konsolideringskoefficienter som bestämts vid t 50 
är i genomsnitt 2,3 gånger större än de som bestämts 

vid t Enligt tidigare iakttagelser brukar kvoten25 . 

vara ca 2, vilket gör att t -värdena skulle kunna25
användas direkt för beräkning. I fig 12 har samman

ställts samtliga konsolideringskoefficienter bestämda 

vid samt äldre värden, bestämda med ödometer.t 25 
I figuren har även inlagts det medelvärde, som beräk

nats med ledning av inträffade sättningar (Leif 

Eriksson). Av figuren framgår att så gott som alla 

ödometerbestämda värden ligger lägre än det med led

ning av sättningarna beräknade värdet, medan samtliga 

med portrycksmätare bestämda värden ligger högre. 

5. FÖRSÖKSPLATS E6 KUNGSBACKA 

Försöksplatsens läge jämte tidigare utförda undersök

ningar för motorvägen framgår av figur 13 med undan

tag för borrningar som gjordes i samband med uppfölj

ningen av vertikaldräneringen. De på försöksplatsen 

utförda undersökningarna redovisas i plan på figur 14. 

Jordartsdata för hela lerprofilen framgår av figur 15, 

som redovisar ett tidigare utfört borrhål i centrum 

av den grupp portrycksmätningar som utförts. Resul

tatet av den rutinundersökning som gjordes på de upp

tagna proverna i samband med nu föreliggande under

sökning redovisas i tabell 4. 
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ST ATENS GEOTEKNISKA INSTITUT 

"\ I 
-~ 

Figur 13. Försöksplats E6 Kungsbacka. Försöksplatsens 
läge samt tidigare utförda borrningar. 

Skala 1:2000. 
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V 50 SKALA 1 : 100 

3 6 6 2 

4 ö my+8,80 ö 1 5/015 

5 ö 6 6 

1, 2 PIEZOMETERSOND 
3,4,5,6 GEONORMÄTARE 

Figur 14. Försöksplats E6 Kungsbacka. Plan över undersök
ningar utförda i samband med portrycksmätningar. 
I hål 1 gjordes enbart piezometersondering, i 
hål 2 utfördes bestämning av portrycksutjämningen 
på fyra nivåer med piezometersonden. Med GEONOR
mätare mättes portrycksutjämningen på samma nivåer 
(3,0, 5,65, 7,65 och 11,65 m djup) i hål 3-6. 
Ostörda prover togs på samma nivåer. 
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Som framgår av texten till figur 14 gjordes piezo

metersondering i ett hål. Sonderingskurvan redovisas 

i figur 16. Tyvärr krånglade skrivarens drivenhet, 

så att en annan djupskala måste väljas för registre

ringen än vid försöken vid E4 Stångån. Kurvans ut

seende tyder på att jorden i huvudsak består av homo

gen lera. Enstaka "spikar" förekommer dock, mest mar

kant mellan 6 och 7 m djup. Dessa kan alternativt 

tolkas som friktionsjordlager eller förekomst av större 

partiklar, såsom snäckskal eller grus. Enligt provtag

ningen förekommer både skal och grus. När det är fråga 

om så grovt material får man genom piezometersonderingen 

ej något klart besked om permeabiliteten hos lagret i 

fråga. Man kan dock misstänka att skiktet mellan 6 och 

7 m djup är tillräckligt permeabelt för att leda vat

ten och således påskynda konsolideringen i samband med 

vertikaldräneringen. Även på andra nivåer finns lik

nande indikationer. 

Portrycksutjämningskurvorna registrerade med piezo

metersond redovisas i fig 16-19 och med GEONOR-mätare 

i fig 20-24. I diagrammen är även t resp t angivna.25 50 
Portrycket vid tiden t = 0 har bestämts på samma sätt 

som angavs i avsnitt 4. Observera att, i likhet med 

redovisningen från E4 Stångån, det i diagrammen är de 

totala portrycken som anges och ej porövertrycken. De 

angivna värdena för t och t motsvarar emellertid25 50 
25 resp 50% nedgång av porövertrycken. De statiska por

trycken på respektive nivå finns redovisade i figur 16. 

Samtliga kurvor med undantag för den i figur 24 kan 

godtas om man ser till det allmänna utseendet. Kurvan 

i figur 24 har justerats som framgår av figuren, var

efter t 25 -värdet har utvärderats. 

I likhet med E4 Stångån har kurvorna granskats med av

seende på om de i sin första del är linjära funktioner 

av v't: överensstämmelsen är bättre än för Stångån, 
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Figur 17. Försöksplats E6 Kungsbacka. Portrycksutjämnings
kurva erhållen med piezometersond, djup 3,0 m. 
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Figur 18. Försöksplats E6 Kungsbacka. Portrycksutjämnings
kurva erhållen med piezometersond, djup 5,65 m. 
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Figur 19. Försöksplats E6 Kungsbacka. Portrycksutjämnings
kurva erhållen med piezornetersond, djup 7,65 m. 
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Figur 20. Försöksplats E6 Kungsbacka. Portrycksutjämnings
kurva erhållen med piezornetersond, djup 11,65 m. 
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Figur 21. Försöksplats E6 Kungsbacka. Portryckutjämnings
kurva erhållen med GEONOR-mätare, djup 3,0 m. 
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Figur 22. Försöksplats E6 Kungsbacka. Portryckutjämnings
kurva erhållen med GEONOR-mätare, djup 5,65 m. 
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Figur 23. Försöksplats E6 Kungsbacka. Portrycksutjämnings
kurva erhållen med GEONOR-mätare, djup 7,65 m. 
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Figur 24. Försöksplats E6 Kungsbacka. Portrycksutjämnings
kurva erhållen med GEONOR-mätare, djup 11,65 m. 
Den uppmätta kurvan är uppenbarligen störd. En 
"korrigerad" kurva har lagts in för att medge ut
värdering av t25. 

SGJ nr 198 os Ht5s ALLF 1as1soo3 



38 STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT 

men en del kurvor uppvisar avvikelser. Initialpor

trycket har, i likhet med Stångån, antagits vara det 

högsta uppmätta portrycket. För piezometersonden ob

serverades att portrycket steg under de första sekun

derna efter det att sondspetsen stannat. Detta tolkas 

som en materialegenskap. 

De med de olika spetsarna uppmätta porövertrycken på 

respektive nivå redovisas nedan i tabell 5. I samma 

tabell har även för jämförelse lagts in de poröver

tryck, som tolkats ur piezometersondkurvan (kolumnen 

betecknad piezometersond 1). I samma tabell redovisas 

även förhållandet mellan porövertryck uppmätta med 

GEONOR-mätaren respektive piezometersonden (alltså f5r

hållandet mellan GEONOR-mätare och piezometersond 2). 

Både för piezometersond 2 och GEONOR-mätaren redovisas 

de höqsta uppmätta övertrycken. 

Ur de i figurerna 16-24 redovisade värdena på t resp25 
t har konsolideringskoefficienterna beräknats. Dessa50 
redovisas i tabell 6. I samma tabell redovisas 

även förhållandena mellan värden bestämda med GEONOR

mätaren resp piezometersonden. 

TABELL 5 

Porövertryck, m Vp Djup, 

m P.sond 1 P.sond 2 Geonormät. Geonor/P.sond 

3,0 7,90 7,55 12,30 1,63 

5,65 9,05 10,72 15,65 1,46 

7,65 10,10 11,86 17,50 1,48 

11,65 17,90 15,44 24,60 1,59 
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TABELL 6 

Djup, ch cm 2/sek vid tso ch cm 2/sek vid t25 

m P.sond Geonor-
mät. 

Geonor/ 
P.sond 

P.sond Geonor- IGeonor/ 
mät. P.sond 

3,0 2,6·10-3 9,5·10-3 3,65 8,2·10-4 5,2·10-3 6,34 

5,65 l,2·10-3 4,1·10-3 3,42 4,9·10-4 2,6·10-3 5,31 

7,65 5,0·10-4 1,4 ·10-3 2,80 2,9·10-4 1,1·10-3 3,79 

11,65 4,4·10-4 1,4·10-3 3,14 2,5·10-4 2,8·10-3 11,20 
1 

Av tabell 6 framgår att piezometersonden ger ca 2,5 

gånger så höga konsolideringskoefficienter vid t 50 
som vid t (i genomsnitt). Värdena bestämda med25 
GEONOR-mätare står i ett ganska bestämt förhållande, 

ca tre ggr större, till värdena bestämda med piezo

metersonden för t 50 , men värdena bestämda för t 25 
ger en kvot som varierar i avsevärd grad. 

På de upptagna jordproverna gjordes även ödometerförsök 

(CRS). Samtliga prover stansades så att diametern blev 

40 mm. Höjden var som vanligt 20 mm. På varje nivå gjorde~ 

dels ett vanligt försök med bibehållen vertikalriktning 

hos provet, dels ett försök där en provkropp stansades 

ut i horisontalled (dvs provet trycktes i horisontal

riktningen). Resultatet från samtliga ödometerförsök 

redovisas i tabell 7 .. 
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TABELL 7. Sammanställning av ödometerförsök (CRS) Kungsbacka 

Sektion <1'Benämning C ML cvmin k 
Djup kPa kPa 10-8 10-9 

m2/s m/s 

5/015 V54 

3,0 vert. Grå lera rottrådar 52 256 3,0 6,5 

hor. Grå lera rottrådar 26 292 4,5 7,0 

5,65 vert Grå lera sk 50 324 3,0 2,1 

hor. Grå lera sk 38 476 4,0 2,2 

7,65 vert Grå svfl. lera sk 58 490 1,3 1,2 

hor. Grå svfl. lera sk 68 520 2,2 1,3 

11,65 vert Grå svfl, lera (sk) 90 884 3,0 0,9 

hor. Grå svfl, lera (sk) - JOOO 3 , 6 0,8 

De konsolideringskoefficienter som erhållits med 

hjälp av portrycksmätare och med ödometerförsöken 

ovan jämte tidigare bestämda konsolideringskoeffi

cienter i samband med såväl planeringen av vägen som 

vid uppföljningen av vertikaldräneringen har samman~ 

ställts i figur 25. I samma figur har även inlagts 

det värde som beräknats med ledning av inträffade sätt

ningar. 
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KONSOLIOERINGSKOEFFICIENT. Cv· 1Ö'cm
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Figur 25. Försöksplats E6 Kungsbacka. Konsoliderings
koefficienter bestämda med olika metoder. 
Beträffande beskrivning av "speciella kompres
sionsförsök", se redovisning av Leif Eriksson 
gällande uppföl1ning av vertikaldräneringen. 
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6. DISKUSSION AV RESULTAT 

Försöken har utförts i lera av två olika typer. Resul

tatet kan, med hänsyn till att endast två typer under

sökts, ej användas för att dra några generella slut

satser rörande användbarheten. Däremot kan man våga gå 

längre när det gäller det omvända förhållandet, dvs 

att dra slutsatser rörande vad som icke är möjligt. 

Man kan inledningsvis konstatera att teorin bakom ut

värderingen ej är hållbar. Detta framgår tydligt av 

att konsolideringskoefficienterna bestämda vid t resp25 
ej överensstämmer med varandra. Det framgår även avt 50 

att man får olika konsolideringskoefficienter vid an

vändningen av de två olika spetsarna. Skillnaden här 

kan till en del förklaras av att filtret har olika läge 

på de båda spetsarna, men detta torde vara endast en 

del av förklaringen. Även om man tv bibehåller teorin 

som hjälpmedel bör man närmast betrakta bestämningen 

av konsolideringskoefficienten med hjälp av portrycks

mätare som vilande på empirisk grund. Utan en lång rad 

erfarenhetsvärden från olika typer av jord kan man 

således inte ange metodens begränsningar. 

I anslutning till ovanstående kan man också konstatera, 

att piezometersonden, utvärderad vid t ger ungefär25 , 

rättvisande värden i Kungsbacka (med "rättvisande" menas 

då värden som överensstämmer med beräknat värde från 

inträffade sättningar). Däremot fås vid Stångån något 
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för höga värden med piezometersonden. Detta är så 

mycket mer anmärkningsvärt som en viss varvighet torde 

föreligga vid Stångån (enligt Leif Erikssons uppfölj

ning). Det är osannolikt att piezometersonden på samt

liga nivåer influerats av varv av betydelse. Det värde 

som beräknats med ledning av inträffade sättningar bör 

alltså ligga högt i förhållande till värden som bestämts 

med försök i homogena delar av leran. Resultaten från 

de båda försöksplatserna ger alltså inte någon hållbar 

empirisk grund och styrker ej heller i tillräcklig grad 

tidigare erfarenheter. Enligt dessa skulle man kunna 

använda värdena från t delade med två. Denna metod50 
ger värden, som blir något högre än t -värdena, som25
i sin tur synes vara något för höga (gäller både 

Stångån och Kungsbacka). 

För att komma till fullständig klarhet rörande ovan 

redovisade frågor krävs en ny, hållbar teori. En sådan 

kan sannolikt endast erhållas i kombination med försök 

som ger klart svar på hur porövertrycket runt spetsen 

uppstår och vilka parametrar hos leran som styr por

övertrycket. I den nuvarande teorin saknas sannolikt 

någon parameter. Genom att laborera med olika E/Tfu

värden kan man förklara en del av de avvikelser som 

diskuterats ovan, dock ej förhållandet att t 25 - och 

t -värdena avviker från varandra. Endast skillnader50
mellan de två olika platserna kan förklaras på detta 

sätt. Skillnaden i exempelvis flytgräns mellan de 

båda platserna är så stor att man med hjälp av denna 

parameter skulle kunna förklara olikheterna. Det är 

emellertid alltför magert för att man på rent empi

risk väg skall kunna föra in en ny parameter. 

De porvattenövertryck som genereras vid spetsens ned

drivning varierar för de båda spetsarna. Förhållandet 

är emellertid relativt konstant, ca 1,5 ggr högre för 

GEONOR-mätaren. Denna skillnad torde vara orsakad av 
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att filtren sitter annorlunda placerade på de båda 

spetsarna. Teoretiskt skall man, när filtret sitter 

i samma position, få samma portryck oberoende av 

spetsdiametern. Tidigare försök (examensarbete CTH) 

med samma spetsdiarneter men olika filterplacering 

har visat att man kan få så stora skillnader som 1,5 

ggr övertrycket. 

Förhållandet mellan den odränerade skjuvhållfastheten 

och porövertryckets storlek är intressant. Teoretiskt 

skall detta vara konstant. Omvänt kan man använda det 

för att få ett mått på elasticitetsmodulen. Antagandet 

om konstant förhållande visar sig emellertid ej stämma. 

I fallet Stångån är skjuvhållfastheten på de tre aktu

ella nivåerna ca 20 kPa (figur 3). Porövertrycket där

emot varierar mellan 9,6 och 19,7 m, uppmätt med piezo

metersonden (tabell 1). I Kungsbacka var skjuvhållfast

heten på de båda översta nivåerna ca 20 kPa och på de 

båda lägre nivåerna lägre än 20 kPa, se figur 15. De 

genererade porövertrycken ökade emellertid med djupet, 

exempelvis för piezometersonden: 7,6 mVp - 3,0 m djup, 

10,7 mVp - 5,65 m djup, 11,9 mVp - 7,65 m djup och 

15,4 mVp - 11,65 m djup. Man skulle kunna använda 

materialet för att spekulera över möjliga variationer 

hos elasticitetsmodulen, men underlaget torde vara för 

magert för detta. Man kan emellertid konstatera att 

man ej kan använda porövertrycken för att okritiskt 

härleda skjuvhållfastheten. Erfarenhetsmässigt är 

emellertid skjuvhållfastheten användbar för att upp

skatta ungefär vilket porövertryck man kommer att få 

och är på så sätt en ledning vid val av portrycksspets 

(spetsens mätområde). 

En jämförelse mellan de båda portrycksspetsarna visar 

att GEONOR-mätaren ger ojämnare resultat än piezometer

sonden. I ett fall har dessutom mätresultatet blivit 

oanvändbart (översta nivån vid Stångån). I,ett annat 
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fall (7,65 m djup vid Kungsbacka) har ett förvånande 

lågt värde erhållits. Med ledning av försöken torde 

man därför kunna säga, att om man skall bestämma kon

solideringskoefficienten med portryckmätare är piezo

metersonden det lämpligaste instrumentet. Varför det 

blivit så är ännu icke bekant. 

De ödometerförsök som utfördes på lera från Kungs

backa ger anledning till en del reflexioner. Resul

taten från CRS-försöken stämmer relativt väl med 

"facit". Detta gäller både de vertikala och horison

tella kompressionsförsöken. Som framgår av tabell 7 

är leran förvånansvärt homogen och har exempelvis 

så gott som samma permeabilitet i både vertikalled 

och horisontalled. Man kan utan vidare säga att av 

de utförda försöken ger CRS-försöken bäst överens

stämmelse med beräknat värde från inträffade sättningar. 

För det fall att leran har olika permeabilitet i hori

sontalled och vertikalled ger också den använda typen 

av ödometerförsök möjlighet att beräkna en konsoli

deringskoefficient med hjälp av permeabiliteten från 

horisontalledsförsöken och kompressionsmodulen från 

vertikalledsförsöken. Det är ej möjligt att dra några 

slutsatser rörande detta från de nu utförda försöken 

pga lerans homogenitet, men uppslaget kan vara an

vändbart i framtiden. Man kan också beträffande både 

Stångån och Kungsbacka allmänt säga, att det vid pro

jekteringen använda medelvärdet är minst lika bra 

som det med piezometersond bestämda (i fallet Stångån 

är det bättre, i fallet Kungsbacka något sämre). Det 

vid projekteringen utnyttjade medelvärdet har bedömts 

med ledning av konventionella ödometerförsök och juste

rats uppåt enligt empirisk metod. 
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7. SLUTSATSER 

Bestämning av konsolideringskoefficienten med hjälp 

av portrycksmätare in situ ger ej bättre resultat än 

bestämning på konventionellt vis med ödometer. 

Den nuvarande metoden att utvärdera konsoliderings

koefficienten med portrycksmätare har empirisk grund. 

Tillräcklig erfarenhet föreligger ännu icke för att 

man skall kunna tillämpa metoden utan samtidig kon

troll med ödometerförsök. 

Metoden att bestämma konsolideringskoefficienten med 

hjälp av CRS-försök på både vertikalt och horisontellt 

utstansade prover bör kunna utvecklas ytterligare. 

Piezometersonden är synnerligen lämplig för att välja 

representativa nivåer vid provtagning. 

Fortsatt insamling av empiriska data i samband med 

praktikfall rekommenderas. 

8. FORTSATTA UNDERSÖKNINGAR 

Något fortsättningsförsök av samma typ som det nu genom

förda föreslås ej. Relationen utfall/insats bedöms vara 

så låg att andra geotekniska forskningsprojekt bör få 

företräde. 

önskvärt är att få till stånd en hållbar teori. De in

satser som krävs för att åstadkomma detta torde emeller

tid få anstå till dess att behovet ytterligare styrkts. 

Alternativt kan man avvakta att någon doktorand tar 

upp problemet till närmare studier. 

Piezometersonden är synnerligen användbar, även om vi 

ännu ej till fullo känner dess möjligheter och be

gränsningar. När vertikaldräneringar är aktuella torde 

det emellertid vara en självklarhet att piezometer

sonden skall användas. Samtidigt bör man, för att kunna 
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göra en relevant sättningsberäkning, bestämma por

trycksprofilen i leran. Detta görs rutinmässigt med 

vanliga portrycksmätare. När man sålunda har det 

statiska portrycket, krävs det ej mycket i form av 

extra insatser för att man också skall kunna få fram 

konsolideringskoefficienten med hjälp av piezometer

sonden. Man behöver endast stanna någon halvtimrna på 

några olika nivåer och registrera portrycksutjärnningen. 

I samband med konsultuppdrag bör alltså tillvaratas 

möjligheten att samla in ytterligare erfarenhetsdata. 
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