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FÖRORD 

Mätningar och beräkningar har i olika sammanhang utförts i naturliga slänter med låg säkerhet. 
Slänters ansträngningsgrad har normalt värderats med klassiska analysmetoder. I takt med att 
kunskapen om jords konstitutiva egenskaper ökat, finns nu även fömtsättningar att värdera slän
ters beteende och ansträngningsgrad med hjälp av avancerade numeriska beräkningsbetoder. 
Detta projekt har syftat till att ge en sammanställning, analys och värdering av beräkningar och 
mätningar i ansträngda lerslänter i Sverige kopplat till analyser av slänters ansträngningsgrad 
med avancerade numeriska beräkningsmetoder. Fördjupad kunskap om slänters beteende utgör 
en viktig bas för bl aval av relevanta tarmnivåer samt möjligheten att utnyttja numeriska beräk
ningsmetoder för värdering av lerslänters stabilitet. 

Projektet redovisas i denna sammanfattande huvudrapport och i följande sex delrapporter som 
utgör underlag för huvudrapporten. 

Delrapport I: Litteraturstudie 
Delrapport 2: Rörelse som funktion av ansträngningsgrad 
Delrapport 3: Inventering och beskrivning av valda slänter 
Delrapport 4: Klassiska beräkningar 
Delrapport 5: Numeriska beräkningar 
Delrapport 6: Analys av inklinometermätningar Kviström Södra och Lidköping 

Projektet har finansierats av: 
B yggforskn ingsrådet, B FR-pro jnr: 930591-0 
Statens geotekniska institut, SOi Dnr: 1-9306-294 

Projektet har utförts i arbetsgmpp bestående av Hjördis Andersson, Lars Johansson, Elvin 
Ottosson, Cecilia Torkeli och Helen Åhnberg. Hjördis Andersson har varit huvudansvarig för 
delrapporterna 3 och 4, Lars Johansson för delrapporterna I, 5 och 6 samt Cecilia Torkeli och 
Helen Åhnberg för delrapporten 2. Projektledare har varit Elvin Ottosson med Lars Johansson 
som biträdande projektledare. 

Värdefulla synpunkter har inhämtats från en referensgrupp som bestått av Per-Evert Bengtsson, 
Rolf Larsson och Björn Möller, samtliga SOi. Kenneth Axelsson vid Högskolan i Luleå har 
bidragit med konstruktiva diskussioner vad gäller avsnitten om numerisk modellering. 

Till alla som bidragit till att projektet har kunnat genomföras riktas ett varmt tack. 

Linköping i september 1998 

Elvin Ottosson Lars Johansson 
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SAMMANFATTNING 

Vid analys av slänter används vanligtvis klassiska beräkningsmetoder, vilka ger underlag för 
värdering om en slänt är "tillräckligt" säker eller inte, samt om en viss åtgärd i "tillräckligt stor 
utsträckning" höjer säkerheten mot brott. Innevarande projekt har syftat till att finna ytterligare 
möjligheter att förutsäga släntbeteende och tiden fram till väldokumenterade brott. Geotekniska 
utredningar av ett stort antal slänter har gåtts igenom och några av dessa har valts ut för den 
fortsatta analysen. För urval har som huvudkriterium använts naturliga slänter i vilka någon typ 
av åtgärd genomförts och där mätningar har utförts före, under och efter själva åtgärden. För ett 
antal av de klassiska beräkningar som genomförts inom projektets ram har även partrycks
modellering med beräkningsprogrammet SEEP/W utförts. 

Olika modeller för prognosticering av tid fram till brott i hårt ansträngda slänter har utvecklats i 
tex Japan. Modellerna kan sägas bygga på krypteori och kan egentligen tillämpas enbart på 
slänter i jordar där stora kryprörelser kan noteras. En konstant rörelsehastighet innebär att brott 
inte är nära förestående. En ökning i rörelsehastighet indikerar å andra sidan att jorden närmar 
sig krypbrott, och med olika tekniker kan återstående tid fram till brott uppskattas. Dessa 
metoder har gåtts igenom och tillämpbarheten för svenska förhållanden undersökts. 

Man kan förvänta sig att en slänts rörelsehastighet ökar med ökad ansträngningsgrad. Därför 
jämfördes några olika slänters och bankars ansträngningsgrad i form av klassisk säkerhetsfaktor 
med hastigheten på lutningsändringar uppmätta med inklinometer. Syftet var att om möjligt 
kunna bedöma storleken på säkerhetsfaktorn (och därigenom kunna förutsäga hur nära före
stående ett brott i jorden kan vara) genom att mäta hastigheten på lutningsförändringarna. 

Genom att komplettera klassisk analys med numerisk analys kan ytterligare värdefull 
information om släntbeteendet erhållas. Vad som framförallt är intressant att studera är 
rörelsemönster och spänningsfördelning i jorden. Till skillnad från klassisk analys, som hanterar 
spänningar enbart längs den antagna glidytan, behandlas jorden vid numerisk analys som ett 
kontinuum. Jordvolymen delas upp i ett antal element eller zoner. Spänningar och deformationer 
beräknas för varje element/zon. Antalet punkter som beräkningar sker för beror alltså på hur 
många element/zoner jordvolymen delats upp i. Beräkningarna kan utföras kopplade eller 
okopplade. Vid kopplad analys tas hänsyn till vätskefasen och den växelvisa påverkan denna och 
jordskelettet utövar på varandra. Vid en okopplad analys sker den hydrodynamiska och den 
mekaniska analysen var för sig och oberoende av varandra. Under projektet genomfördes såväl 
kopplade som okopplade beräkningar, varvid beräkningsprogrammen FLAC och ABAQUS 
användes. Inga fullständiga lösningar erhölls från de kopplade analyser som utfördes under 
projekttiden, varför ännu inga resultat föreligger. Arbetet fortsätter dock i ett doktorsarbete vid 
Luleås Tekniska Universitet. Doktorsarbetet syftar just till att underlätta användningen av tex 
kopplad analys vid analys av naturliga slänter. 

Följande konkreta resultat har uppnåtts med innevarande projekt: 

o Det förekommer i normalfallet, till skillnad från vad som är fallet i många andra länder, 
endast små eller rent av mycket små rörelser i naturliga svenska lerslänter. Ibland är 
rörelserna så små att de på grund av mätutrnstningens onoggrannhet inte kan registreras. 
Kryprörelser är därmed små att prognosticeringsverktyg liknande dem som utvecklats i t ex 
Japan inte är tillämpbara för svenska förhållanden. Krypbrott antas inte heller vara vanliga i 
svenska naturliga lerslänter. Vanligtvis antas skredbrott uppstå på grund av någon utlösande 
faktor, tex vatteninfiltration/parövertryck el ler erosion vid slänttå längs vattendrag. Även om 
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ett visst samband mellan slänters ansträngningsgrad (uttryckt som klassisk säkerhetsfaktor) 
och hastigheten på lutningsförändringar har erhållits inom ramen för detta projekt, är 
spridningen i resultaten så stor att några generella slutsatser egentligen inte kan dras på basis 
av befintligt underlag. 

• I allmänhet kan klassiska beräkningar genomföras utan större problem. Nödvändiga 
parametervärden kan antingen bestämmas med acceptabla fält- respektive laboratorieinsatser 
eller alternativt med god noggrannhet uppskattas empiriskt. Det finns idag en väl utvecklad 
ingenjörspraxis att värdera beräkningsresultatet. Klassisk analys innebär dock en rad 
approximationer och förenklingar vilka leder till vissa villkor för beräkningarna som måste 
vara uppfyllda för att de beräknade säkerhetsfaktorerna ska vara rättvisande. De SEEP/W
analyser som genomförts för att möjliggöra en mer korrekt uppskattning av portrycksför
hållandena har emellertid visat sig svårare, och resultaten är i några fall tveksamma. Under
laget har saknats för att med tillräckligt god noggrannhet bestämma värden på en del 
parametrar som används för att bygga upp SEEP/W-modellen. Beräkningsmodellen i sig har 
vid beräkningarna som genomförts inom detta projekt också visat sig inverka på resultatet på 
ett ibland svårförklarligt sätt, vilket sannolikt beror på numeriska problem. 

• Kopplade numeriska analyser är relativt enkla att utföra och ger värdefulla komplement till 
klassisk analys. Vid okopplad analys studeras sluttillståndet då samtliga kraft- och portrycks
obalanser, som förorsakats av tex en förstärkningsåtgärd, fullständigt har utjämnats. Svårig
heter kan uppstå vid parameterval om de materialmodeller som valts fordrar värden på 
parametrar som vanligtvis inte bestäms eller som endast med svårighet kan bestämmas med 
accetabel noggrannhet. I de fall enklare materialmodeller, somt ex Mohr-Coulomb, används 
bör inte sådana problem uppstå. Däremot kan problem uppstå vid själva modelleringen, 
beroende på vilka möjligheter det beräkningsprogram som används erbjuder. Det ärt ex 
viktigt att ett så kotTekt initialtillstånd, dvs partryck, spänningar, spänningsriktningar, som 
möjligt kan beskrivas. Den erosionsprocess som normalt är upphovet till naturliga slänter 
måste då kunna modelleras på ett rättvisande sätt. 

Som nämnts har inom projektet försök även gjorts att analysera slänter med kopplad analys, 
vilket är betydligt mer komplicerat än okopplad analys. Några fullständiga resultat har dock 
inte erhållits. Försök har gjorts att använda kopplad analys tidigare, bl a inom Skreclkommis
sionens arbete, men inte heller där givit fullgott resultat. 

• Olika installationseffekter kan vid mätning med fast installerade inklinometrar ge upphov till 
att mindre rättvisande rörelser registreras, detta gäller speciellt vid mätning i naturliga slänter 
där de verkliga rörelserna är mycket små. Möjliga orsaker till detta kan vara inspännings
effekter eller alltför stor avvikelse mellan avsedd mätriktning och installationsriktning för 
givarna. Arbete som utförts inom detta projekt har visat att det är möjligt att korrigera 
mätresultaten så att de beräknade rörelserna bättre överensstämmer med de rörelser som 
verkligen har förekommit slänten. 
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Analys av naturliga slänter 

Huvudrapport 

1. INLEDNING 

Klassisk stabilitetsanalys används uteslutande som underlag för att klassa slänter som 
"tillräckligt säkra" eller inte från stabilitetssynpunkt. Värderingen sker på basis av en beräknad 
säkerhetsfaktor. Den grundläggande iden med innevarande projekt har varit att använda 
numerisk analys som komplement till klassisk analys och studera vilken ytterligare information 
som kan erhållas och på vilket sätt denna kunskap kan leda till att inte bara släntens 
ansträngningsnivå eller säkerhetsmarginal kan bestämmas utan även dess beteendemönster, såväl 
vid nära förestående brott som vid eventuell åtgärd. 

En svårighet vid numeriska beräkningar, i vilka förändringar och beteende i tiden analyseras, är 
att datera slänten geologiskt. Resultat från mätningar i fält kan inte placeras in i släntens historia, 
vilket är nödvändigt om beräkningsresultat direkt ska kunna jämföras med mätresultat. Under 
innevarande projekts planeringsfas bestämdes därför att enbart slänter i vilka någon typ av åtgärd 
genomförts skulle studeras. Önskemålet var att mätningar (framförallt rörelsemätningar) skulle 
ha utförts före, under och efter åtgärd. På så sätt skulle en "fiktiv nollpunkt" kunna antas på den 
geologiska tidsaxeln motsvarande tiden för genomförandet av respektive åtgärd. 

Projektarbetet har bedrivits i sex olika etapper, och resultatet från dessa har redovisats i separata 
delrapporter 

• Etapp 1 består av en litteraturstudie som bl a inriktades på att beskriva möjligheter att 
analysera naturliga slänter med numerisk analys, krypeffekters inverkan på stabilitetsför
hållandena samt möjligheter att förutsäga släntbeteendet. 

• Etapp 2 omfattar en inventering och kartläggning av lerslänter som skulle kunna användas 
för analyserna i projektet. Totalt valdes tre naturliga slänter ut - Kviström Södra i Munkedal, 
lasarettsområdet i Lidköping och Ström i Lilla Edet - samt en slänt mot en kanal, Karls Grav 
i Vänersborg. Anledningen till att den sistnämnda medtogs trots att den inte är en naturlig 
slänt var bl a att kanalen tömts under kontrollerade förhållanden (kan liknas vid en åtgärd), 
rörelser mätts upp samt analyser tidigare utförts. I delrapporten från inventeringsfasen 
presenteras de utvalda slänterna i detalj medan samtliga studerade slänter redovisas mer 
schematiskt i bilaga. 

• Etapp 3 utgörs av en analys av rörelse som funktion av ansträngningsgrad. Syftet var att 
kartlägga ett eventuellt samband mellan ansträngningsgrad, uttryckt som klassisk säkerhets
faktor, och uppmätta horisontalrörelser i lerslänter och bankar på lerjord. 
Data för ett antal svenska lerslänter samt för några bankar på lera ur internationell litteratur 
användes i jämförelsen. De svenska lerslänterna valdes ut med hjälp av inventeringen från 
Etapp 2. Vid jämförelsen användes de lägsta beräknade säkerhetsfaktorerna tillsammans med 
hastigheten hos lutningsändringarna (inklinometermätningar) uttryckt i mm per m och år. För 
ett par bankar samt en slänt uppritades mätresultat även som tid för viss förskjutning som 
funktion av tiden i syfte att bedöma möjligheten att utvärdera teoretisk tid till brott. 
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A ven om stor spridning i resultat erhölls, indikerar studien ett samband mellan slänternas 
ansträngningsgrad och deras rörelser. 

• Etapp 4 omfattar utvärdering och analys av inklinometermätningar från två slänter, 
Kviström Södra i Munkedal och Iasarettsområdet i Lidköping. Resultat från mätningar med 
fast installerade inklinometrar har tidigare indikerat att det tar en viss tid innan i mätsystemet 
ingående komponenter har anpassat sig. Effekten har varit att mindre rättvisande mätvärden 
erhållits under delar av mätperioden. Därför gjordes nollmätning med manuell inklinometer i 
Kviström Södra och Lidköping innan givarpaketen med fast installerade inklinometrar 
installerades och eftermätningar efter det att de fast installerade systemen tagits upp. 
Parallellt med detta projekt har även ett separat utvecklingsprojekt för att identifiera och lösa 
problem med fast installerade inklinometrar bedrivits av SGI. 
Vid en första anblick är skillnaderna mellan resultat erhållna med fast installerade inklino
metrar och manuell inklinometer stora. En mer ingående analys har dock visat att avvikel
serna sannolikt kan förklaras med en längre anpassningsfas än vad som tidigare antagits (i 
Munkedal är den närmare ett år) samt någon eller några enstaka mindre väl fungerande 
inklinometergivare. En dålig funktion hos givaren behöver dock inte indikera givarfel. I 
samband med installationen kan givarriktningen komma att avvika från avsedd mätriktning, 
och i ogynnsamma fall blir avvikelsen så stor att detta påverkar mätresultaten. Även beräk
ningsalgoritmen med vilken av inklinometergivarna registrerade lutningsförändringar 
omräknas till horisontalrörelser har befunnits vara mindre rättvisande vid stora givaravstånd. 

• Etapp 5 omfattar analys av de utvalda slänterna med klassisk metod. Beräkningarna genom
fördes med stabilitetsprogrammet SLOPE/W, varvid såväl odränerad som kombinerad analys 
tillämpades. Eftersom de valda slänterna varit föremål för någon typ av förstärkningsåtgärd 
var beräknad säkerhetsfaktor för naturlig slänt låg. Morgenstern Price:s beräkningsmodell har 
genomgående använts, se närmare Skredkommissionens Rapport nummer 2:91. För några av 
slänterna har portrycksmoclellering utförts med hjälp av datorprogrammet SEEP/W. 

• Etapp 6 behandlar numerisk analys. Två datorprogram användes, FLAC och ABAQUS. Den 
stora skillnaden är att FLAC-beräkningarna inte utfördes med tiden som variabel, dvs enbart 
sluttillståndet efter att samtliga portrycks- och kraftobalanser utjämnats studerades, medan 
ABAQUS-beräkningarna utfördes med tiden som variabel. FLAC-beräkningarna är till sin 
natur relativt enkla att genomföra, och samma materialmodell (Mohr-Coulomb) som i de 
klassiska analyserna användes. En säkerhetsfaktor kan bestämmas genom att successivt 
reducera hållfasthetsparametrarna (vid vald jordmodell kohesionen c' och tangenten för den 
inre friktionsvinkeln tan(<j)') fram tills dess att orimligt stora förskjutningar/deformationer 
beräknas. Vid beräkningarna med ABAQUS, i vilka jordens egenskaper beskrevs med hjälp 
av modifierad Cam Clay modell, förutsattes även en koppling mellan porvattnet och jord
skelettet, sk kopplad analys. På detta vis studeras släntens beteende (rörelsemönster, por
trycksutjämningar etc) i tiden. Beräkningarna visade sig dock betydligt mer komplicerade än 
vad som väntats, och inga lösningar erhölls. Erfarenheten från liknande beräkningar är 
begränsade, såväl inom som utom landet. Försök har tidigare gjorts bl a inom Skredkommis
sionens ram, och gav inte heller då godtagbart resultat. Arbetet fortsätter i det doktorsarbete 
vid Luleå Tekniska Universitet som innevarande projekt utgör en del av. 
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2. HORISONTALRÖRELSEMÄTNINGAR 

Horisontalrörelser i slänter mäts idag i huvudsak med inklinometer, antingen manuell inklino
meter eller fast installerade inklinometrar. Med inklinometergivaren mäts lutningsförändringar. 
Med hjälp av en beräkningsalgoritm omräknas de uppmätta lutningsförändringama till hori
sontalrörelse. Vid mätning med manuell inklinometer krävs personella insatser vid varje mättill
fälle. Vanligtvis sker mätningar med en meters mellanmm i djupled. Systemet med fast instal
lerade inklinometrar bygger på att ett givarpaket med idag upp till maximalt femton givare med 
mellanliggande distansrör tillverkas och installeras i ett inklinometerrör av traditionell typ. 
Inklinometergivama mäter därefter frekvent och mätvärden erhålls med givna tidsintervaller. 
Vanligtvis insamlas flera mätvärden per dygn. Dessa används sedan för att beräkna ett dygns
medelvärde som sparas. Fast installerade inklinometrar ger således bättre möjligheter än den 
manuella inklinometem att kontinuerligt följa slänters rörelsemönster. I normalfallet är mät
perioden dock begränsad till ett speciellt skede, t ex då den beräknade säkerhetssfaktom 
befunnits vara otillfredsställande låg och förstärkningsåtgärder ännu inte utförts, och kan omfatta 
allt från någon/några månader till något år. Tillgången till längre mätserier (flera år) är mycket 
begränsad. 

Den manuella inklinometern har varit i bmk i många år och tekniken har utvecklats successivt. 
Dessa mätningar antas allmänt vara tillförlitliga och kunna användas som referens för andra 
system. Fast installerade inklinometrar har använts i Sverige sedan slutet av 80-talet. Med 
tillgång till längre mätserier, har man kunnat konstatera att det finns installationseffekter, en sorts 
anpassningsfas för i systemet ingående komponenter. Denna anpassning visar sig i en inlednings
vis hög rörelsehastighet, som successivt avtar, Figur 2.1. 

Horisontalrörelse (Station A) 
(Negativa v!lrden anger rörelse mot Alven) 

2-r---------------------------~ 
0 

-2 - 1nklA+6 
-4 lnklA+2 
-6 - lnklA-1 
-8 

- lnklA-2,5-10 
E' -12 - lnklA-4 
_§_ -14 - lnklA-5,5 
3J -16 - lnklA-7 
~ -18 - 1nklA-8,5-"' -20 

- inklA-10 
.@ -24 lnklA-12 
~ -26 

) ~ -22 
lnklA-14 

-28 
------ lnklA-17 -30 

-32 ---·-· 1nklA-20 
-34 - lnklA-33 
-36 lnklA-46 
-38 

-40 -----""'"""'-----------""""""--"""""'--'""'""'-""""""-"""""'"' 
930515 930714 930912 931111 940110 940311 940510 940709 940907 941106 950105 950306 

Dag 

Figur 2.1 Exempel på från inklinometermätningar beräknade horisontalrörelser som 
funktion av tiden, Kviström Södra, Munkedal. Figuren visar resultat för 
inklinometer vid släntkrön. Förstärkningsåtgärd i form av erosionsskydd/ 
matfyllning lades ut i juli/augusti 1994. 
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Vad som förorsakar denna anpassningsfas är inte känt. En sannolik förklaring är att spänningar 
byggs in i systemet vid installationen och att dessa spänningar successivt utjämnas med tiden. 
Inspänningseffekter kant ex uppstå om det yttre inklinometerröret inte är helt rakt när det inre 
givarpaketet installeras. Från Figur 2.1 framgår dels att anpassningsfasen kan pågå i upp till ett 
år, vilket är längre tid än vad de flesta mätuppdrag sträcker sig, dels att den kan ge upphov till 
registrering av stora rörelser som inte har någon motsvarighet i verkligheten mätutrustningen. 

Om tillgång endast finns till mätserier med fast installerade inklinometrar är det inte möjligt att 
direkt ur mätresultatet utläsa hur stora de verkliga rörelserna i slänten har varit. En korrekt 
mätning av storleken på röresler är dock mycket viktig för att kunna kalibrera numeriska 
metoder och materialmodeller, då det främsta syftet med numerisk analys just är att få 
information om rörelser och förskj~tningar i jorden. 

Eftersom mätning med manuell inklinometer kan anses ha stor tillförlitligt sådana kontrollmät
ningar för slänterna i Kviström Södra och Lidköping. Innan paketet med fast installerade 
inklinometergivare installerades i inklinometerröret utfördes en nollmätning. Eftermätningar 
utfördes sedan vid ett par tillfällen efter det att det fasta systemet tagits upp. Vid jämförelse 
mellan beräknade rörelser från de bägge metoderna noterades stora skillnader. 

För slänten i Kviström Södra var rörelserna beräknade med utgångspunkt från manuell inklino
meter enbart några få millimeter vid släntkrön, medan det fast installerade systemet gav vid 
handen att rörelser på upp mot 40 mm skulle ha förekommit. Även om den första fasen med 
kraftigt ökande horisontalrörelser, se Figur 2.1, bortses från (dvs fram till mitten/slutet av maj 
1993) blir skillnaderna i rörelse bestämda med de bägge metoderna oacceptabelt stora. Den med 
det fasta systemet registrerade rörelsen förefaller alltför stor med tanke på att inga förändringar i 
portryck/jordtryck/horisontaltryck hade noterats under motsvarande tid. 

Vad gäller Lidköping indikerade jämförelsen mellan de bägge metoderna i och för sig inte 
oacceptabelt stora skillnader i storlek på beräknade horisontalrörelser. Däremot var rörelse
riktningen motsatt, Figur 2.2. Antagandet att mätning med manuell inklinometer ger mer rätt
visande resultat är i detta fall rimligastt, eftersom mätningen med fast installerad inklinometer 
gav vid handen att slänten skulle ha rört sig från vattendraget och upp mot släntkrönet. 

Idag är erfarenheten att djupa inklinometerrör med glest utplacerade fasta inklinometergivare ger 
stora felkällor. Metoden är under utveckling. 
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Lidköping, Sektion 0/750 
(Negativa värden anger rörelse mot Alven) 
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- 0 -25 -20 _:.1~--;.. --1 0 -5 5 10 15 20 25 3 
,,- /,-,,,, / 

<, ( 
1"1 
,' > -5 
I I 
I I 
I I 
\ I 

\ ' \\ 

,1,, " 

(; 
/ I 

.... 
I 

'
I 

' .... ,' ....., 
' '- ' '-' ' ', ' ..... ..... 

...... , , ~15 , , , , 
' ~ 

- 920417 
-+-930715 
- 931028 

940111 
- 940531 
--940819 
--+- 950101 
--950304 
--951030 
--- Man. 951031 
- - - Man. 970326 

Figur 2.2 Beräknade horisontalrörelser som funktion av djup under markytan, 
Lidköping, Sektion 0/750. ) 

Vid den fortsatta analysen av resultatet från mätning med de fast installerade inklinometrarna 
gjordes följande antaganden (metodiken beskrivs närmare i Delrapport 6): u 
• Om man utgår från uppritningar av lutningsförändring som funktion av tiden visar de flesta 

givarlägen stabila förhållanden (rätlinjiga förändringar) efter en initiell period med mycket 
stora förändringar. De linjära segmenten kan extrapoleras bakåt till den tidpunkt då de 
manuella nollmätningarna utfördes och vid jämförelse med de manuella eftermätningarna 
framåt till den tidpunkt då dessa gjordes. Därefter kan lutningsförändringar bestämmas och 
horisontalrörelser beräknas, se Figur 2.3. 

• Den integrationsalgoritm som används för fast installerade inklinometrar är av enkelt slag 
och kan liknas vid en blockintegration. Registrerad lutningsförändring i ett givarläge antas 
gälla till närmast underliggande givarläge och horisontalrörelserna beräknas genom att 
multiplicera registrerad lutningsförändring med avståndet till närmast underliggande givare. 
Är givaravståndet stort kan således även ett litet givarutslag leda till att stora rörelser 
beräknas. I Kviström Södra var avståndet mellan de nederst belägna givarna upp till 13 
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meter. Sannolikt borde beräkningen utgå från någon form av icke-linjär variation, men detta 
har hittills inte prövats. 

1.2 ,-----------------------------, 

0.0 

•0.8 

-1 

Figur 2.3 Utvärdering av uppmätta /utningsförändringar med korrektion för 
anpassningseffekter. 

• Utvärdering av inklinometermätningar bygger på att inklinometerröret uppvisar jämna, 
mjuka utböjningsmönster. Enstaka givare i en kedja av fast installerade givare som mäter 
lutningsförändringar som väsentligt avviker från omkringliggande givare, såväl vad gäller 
storleksordning som riktning, bör bortses från vid utvärderingen. Om samtliga givare i 
Lidköping Sektion 0/750 analyseras på de detta vis, kan bl a givaren på djupet 13 m under 
markytan bortses från. I Figur 2.4 visas den så beräknade horisontalrörelsen som funktion av 
djupet under markytan (Just. fast inst 951030). Som jämförelse har ursprungliga utvär) 
deringar från fast installerade inklinometrar medtagits (heldragna linejr) samt manuell 
inklinometer (streckad linje). 

u 
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Lidköping, Sektion 0/750 
(Negativa värden anger rörelse mot älven) 
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Figur 2.4 Beräknade horisontalröre/ser Lidköping, Sektion 0/750, då givare som 
bedömts visa fe/utslag bortsetts från (''Just. fast inst. 951030'). Ursprung
liga utvärderade rörelser från mätning med fast installerad inklinometer 
anges med heldragna linjer och med manuell inklinometer med streckade 
linjer. 
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3. FÖRUTSÄGELSER BASERADE PÅ RÖRELSEMÄTNINGAR 

3.1 Modeller baserade på krypteori 

I framförallt Japan har under ett flertal år utvecklats modeller för att på basis av rörelsemätningar 
uppskatta tiden till brott (set ex Saito (1969, 1965), Fukozono (I 990, 1989), Hayashi (1988)). 
Modellerna beskrivs kortfattat i Litteraturstudien i detta projekt, Delrapport l. Samtliga modeller 
baseras på krypteori och förutsätter alltså att jorden uppvisar förhållandevis stora kryprörelser. 
Utgångspunkten är krypkurvans typiska tre faser, Figur 3.1. 

Figur 3.1 Typisk krypkurva med dess tre faser. 

Tankegången är att så länge kryphastigheten är konstant antas att jorden befinner sig i ett sorts 
jämviktstillstånd, vilket dock inte är permanent för all framtid. Ökar däremot kryphastigheten, 
antas jorden gradvis vara på väg in i den sista tredje fasen som slutar med krypbrott. 

Typiskt för naturliga svenska lerslänter är att kryprörelserna är små, ibland så små att de är i 
samma storleksordning som mätutrustningens onoggrannhet. De ibland ganska tydliga samband 
som har kunnat utvecklas fört ex japanska förhållanden kan i princip inte etableras för svenska 
jordar. Krypbrott antas inte heller vara den huvudsakliga mekanismen vid skred i svenska 
naturliga lerslänter. Istället antas någon eller några utlösande faktorer ge upphov till själva 
brottet. Sådana faktorer kan varat ex vatteninfiltration (stor nederbörd) med portrycksökning 
som följd och/eller erosion vid släntfot längs vattendrag, yttre påverkan i fo1m av laster etc. 
Någon dramatisk ökning av rörelsehastigheten före brott kan vanligtvis inte noteras och brottet 
kan ofta närmast betraktas som sprött. Därför bedöms inte heller modeller för prognosticering av 
tiden till brott kunna baseras på rörelsemätningar. Möjligtvis skulle man kunna tänka sig att 
basera sådana modeller på tex nederbördsmätningar eller portrycksmätningar, men tillräcklig 
erfarenhet saknas ännu för att generella modeller ska kunna formuleras. Ett problem med 
portrycksmätningar är att porövertryck kan uppstå i begränsade relativt tunna skikt. Det kan vara 
svårt att installera portrycksgivare så att just de för släntbeteendet styrande portrycken verkligen 
mäts. 
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3.2 Modeller baserade på ansträngningsgrad 

Ett alternativt sätt att försöka uppskatta återstående tid till brott är att relatera ansträngnings
graden (tex i form av beräknad säkerhetsfaktor) till förändring i rörelsehastighet eller lutnings
förändring vid mätning med inklinometer. En sådan jämförelse har inom detta projekt utförts för 
ett tiotal naturliga svenska slänter. Resultatet framgår av Figur 3.2 och beskrivs närmare i 
Delrapport 2. 

.
4 

111 Stale - ' I7,2 
A Kviström södra -~ 3,5 
x Kviström östra .c 

x E6 Kviström södra 0 
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Säkerhetsfaktor 

Figur 3.2 Uppmätt maximal hastighet för lutningsförändringar mot beräknad 
säkerhets faktor. 

För att studera rörelserna oberoende av mäktigheten hos ansträngda jord lagren gjordes en 
utvärdering av den maximala lutningsföränclringen per år. I de flesta fall sammanfaller nivån för 
störst uppmätt lutningsförändring hos inklinometem relativt väl med den för beräknad farligaste 
glidyta. Läget för glidytan med elen lägsta beräknada säkerhetsfaktom är dock i flera fall något 
djupare än nivån där inklinometermätningarna ger maximala lutningsförändringar. I några fall är 
avvikelserna i nivå stora. En orsak till detta kan vara att huvuddelen av de olika stabilitetsutred
ningarna har angivit en beräknad lägsta säkerhetsfaktor baserad enbart på odränerad analys, i 
enstaka fall kompletterad med en helt dränerad analys. Beräkningar baserade på odränerad 
analys leder ofta till att förhållandevis djupa glidytor blir farliga, dvs ger lägst säkerhetsfaktor. 
Speciellt vid branta slänter och i slänter med höga portryck skulle en dränerad och i viss mån 
också en kombinerad analys visa på en grundare farligaste glidyta. Några omvärderingar av 
beräkningsparametrar med förnyade beräkningar av stabilitet har inte utförts i projektet, utom för 
de speciellt studerade slänterna Karls Grav, Ström, Kviström Södra och Lidköping, se 
Delrapport 4. 

Jämförelserna mellan uppmätt maximal förändring i lutningshastighet och angiven säkerhets
faktor hos respektive slänt, se Figur 3.2, gav ett samband som man kan förvänta, även om det 
finns avvikelser åt båda håll. Något enkelt, entydigt samband är inte att förvänta med hänsyn till 
skillnader i geometri och jordegenskaper mellan olika slänter. Rörelsernas storlek påverkas bl a 
av skjuvmodulen hos jorden varför framförallt mer högplastiska leror kan förväntas ge större 
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rörelser. Vidare beror rörelsernas storlek på defonnationstyp och mekanism, så att mycket 
grunda rörelser utefter i stort sett plana glidytor oftast är större. 

En liknande jämförelse utfördes även med data från bankar som inventerats från litteraturen, men 
något samband kunde inte utläsas. Här bidrar det faktum att bankarna lastats upp stegvis med 
olika hastighet och har olika säkerhetsfaktorer vid skilda tidpunkter, vilket inte helt kan särskiljas 
ur de olika rörelsediagrammen. 

En nackdel med att avsätta rörelse som funktion av säkerhetsfaktor, är att det ofta blir kraftigt 
accelererande samband med minskande säkerhetsfaktor. Blir säkerhetsfaktorn mindre än ett visst 
värde (i dessa jordar Fe = I, 1 a 1,2) ökar rörelsehastigheten dramatiskt, och det blir svårt att läsa 
ut entydiga samband. För att studera långtidsbeteende under relativt konstanta förhållanden, 
skulle en alternativ uppritning kunna göra det möjligt att utläsa rörelsesamband även i de fall 
säkerhetsfaktorn är låg. Uppritning av "tiden för 1 cm förskjutning" som funktion av tiden för en 
av slänterna i studien visade visserligen inte entydiga resultat, men trenden var att hastigheten 
ökade något med tiden under mätperioden. Rörelsemönstret påverkades av ökningar och 
minskningar i rörelsehastigheten som fick sambandet att avvika från en rät linje. En svårighet i 
svenska slänter är att det som regel är mycket små rörelser, och ibland tveksamma värden på 
rörelser inom mätutrustningens onoggrannhet som ska utvärderas. 

Även om resultatet i denna begränsade studie inte är övertygande så visade studien ändå på att 
det finns samband mellan slänters ansträngningsgrad och deras rörelser. De jämförelser som 
gjorts i slänter där den maximala lutningsförändringens nivå sammanfaller med beräknad kritisk 
glidyta tyder på att det finns förutsättningar att ta fram ett användbart underlag för bedömningar 
av ansträngningsgrad baserade på rörelsemätningar. I en utökad studie bör fler slänter tas med 
och delas in i grupper med olika egenskaper vad gäller jordegenskaper, portryck osv. Fortsatta 
studier bör innefatta en förnyad värdering av beräkningsparametrarna och förnyade eller 
kompletterande stabilitetsberäkningar med kombinerad analys. 
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4. SLÄNT ANALYS 

4.1 Klassisk analys 

4.1.1 Portrycksmodellering 

För att erhålla en bättre bild av portrycksfördelningen i jordprofilerna utfördes för några av de 
studerade slänterna portrycksmodellering med datorprogrammet SEEP/W. För modelleringen, 
som i det använda datorprogrammet utförs med hjälp av finita element-metoden, behövs värden 
på ett antal parametrar, vilka inte har bestämts för de aktuella slänterna. Begränsad kunskap om 
de studerade områdenas grundvattenbildning och strömningsförhållanden samt jordens 
permeabilitet, inhomogenitet och vattenbindning innebär osäkerheter vid modelleringen av. De 
randvillkor som antas, och eventuellt också förändringar av dessa, har en direkt inverkan på den 
portrycksfördelning som beräknas. Därför kan en del frågetecken ibland resas mot de 
framräknade portrycksfördelningama, vilket ofta är fallet vid numeriska beräkningar, se vidare 
Avsnitt 4.2. 

En kon-ekt modellering av själva problemet är viktig när numerisk analys används. Erfaren
heterna från den inom projektet utförda portrycksmodelleringen har visat på några svårigheter ur 
just modelleringssynpunkt. Tex visade modelleringen av slänten i Ström att om gradienten är 
lägre måste vatten infiltreras på markytan som ett fiktivt regn för att en rimlig portryckfördelning 
mot djupet skulle erhållas. Alternativt måste grundvattenytan låsas på ett visst djup under 
markytan. I bägge fallen kommer lösningen att styras av de val som görs, och beroende på hur 
erfaren den som utför beräkningarna är av såväl problemställning som beräkningsverktyg 
påverkas lösningen i olika stor utsträckning. 

En praktisk fördel med att utföra en SEEP/W-beräkningar för modelleringen av portrycksför
delningen är att programmet genererar utdata (portryck) i datafiler som direkt kan läsas in i 
stabilitetsprogrammet SLOPE/W, vilket användes för de klassiska analyserna. 

4.1.2 Stabilitetsberäkningar 

De studerade slänterna har inte speciellt komplicerade geometrier, jordarna är inte skiktade och 
djupen till fast botten är stora (utom i Karls Grav där bottendjupet är begränsat). Vid beräk
ningarna har Morgenstern-Price:s metod med cirkulärcylinclriska glidytor använts. Den tillhör de 
rigorösa beräkningsmetoclerna och beöclms ge tillförlitliga resultat för de aktuella slänterna. 
Beräkningar har utförts med odränerad och kombinerad analys. 

I beräkningarna måste vissa villkor och förutsättningar vara uppfyllda för att lösningen ska anses 
vara godtagbar. Detta innebär bl a att brottplan (i stabilitetsberäkningar glidytan) måste uppfylla 
vissa krav vad gäller lutningen, eftersom det finns begränsningar på hur brant elen maximalt får 
vara i såväl aktiv- som passivzonen. I de nu utförda beräkningarna har samtliga villkor uppfyllts. 
För en något mer uttömmande beskrivning hänvisas till tex Skredkommissionens Rapport 2:91. 

Vid beräkningarna har ingen hänsyn tagits till lerans eventuella anisotropa hållfasthetsegen
skaper (olika skjuvhållfasthet i olika riktningar). Vanligtvis är leras hållfasthet anisotrop. Genom 
att ta hänsyn till anisotropin kan en något högre säkerhetsfaktor beräknas än om detta inte görs. 
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Ytterligare förenklingar som gjorts i beräkningarna är att byggnader grundlagda på kohesions
pålar antas belasta markytan med hela sin tyngd. Funktionsmässigt förs lasten successivt över till 
jorden längs pålarna. Detta kan betyda att hela byggnadslasten inte kommer att föras över till 
jorden inom den jord volym som påverkas av den kritiska glidytan. Eventuell inverkan av detta 
på beräkningsresultatet har dock bedömts som marginell. 

Som exempel på utförda beräkningar väljs här slänten i Ström efter utförda förstärkningsåt
gärder, dvs avschaktning och utlagt erosionsskydd. Resultatet av portrycksmodelleringen 
framgår av Figur 4.1. 
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Figur 4.1 Resultat från portrycksmodellering för slänten i Ström. 

Kritisk glidyta når ned cirka 8 m under markytan vid såväl odränerad som kombinerad analys. 
Inklinometermätningar i anslutning till beräkningssektionen visar på störst rörelse cirka 7 m 
under markytan, dvs någon meter ovanför den kritiska glidytan. Man ska dock ha i minnet att 
rörelser i en slänt inte sker enbart längs en begränsad "tunn" glidyta. I slänten finns en ansträngd 
zon med en viss utsträckning i djupled, och rörelser förekommer i princip i hela denna zon. En 
klassisk stabilitetsberäkning med cirkulärcylindrisk glidyta förutsätter i stort homogena 
förhållanden. I vart fall kan hänsyn inte enkelt tas till begränsade, tunna svaghetsskikt som kan 
finnas inom den mest ansträngda zonen och längs vilka rörelser kan ske. Skillnaden mellan 
kritisk glidyta vid odränerad analys och kombinerad analys är ofta liten. Resultatet från 
kombinerad analys visas i Figur 4.2. Beräknad säker- hetsfakor vid odränerad analys är Fe= 1,75 
och vid vid kombinerad analys Fk = l,57. 
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Figur 4.2 Beräkningsresultat vid kombinerad analys för slänten i Ström. 

4.2 Numerisk analys 

4.2.1 Okopplad analys 

Numerisk analys har genomförts med beräkningsprogrammet FLAC. Vid beräkningarna har 
materialet antagits följa Mohr-Coulomb:s materialmodell, dvs. samma materialmodell som 
antagits i de klassiska beräkningarna. Förutom de traditionella hållfasthetsparametrarna c' 

(kohesionen) och <j>' (den inre friktionsvinkeln) erfordras även parametrar som beskriver 
deformationsegenskaperna. För den materialmodell som valts används i FLAC tryckmodulen K 
och skjuvmodulen G. Dessa är relaterade till varandra via tvärkontraktionstalet v. För spän
ningsnivåer understigande jordens flytspänning antas linjär-elastiska egenskaper. Materialet 
antas inte hårdna vid plastisk flytning. 

Ett antal olika beräkningsantaganden och förenklingar görs också vid numerisk analys. En exakt 
överensstämmelse mellan tex rörelser uppmätta med inklinometrar eller portryck mätta i fält 
kan därför inte förväntas. Däremot kan man, om geometri, jord lagerförhållanden och laster 
modellerats korrekt samt relevanta materialmodeller valts för ingående jordarter, förvänta sig att 
det beräknade rörelsemönstret i stort ska överensstämma med det som mäts upp i fält. 

Ett kritiskt moment under analysen är att etablera intialspänningstillståndet, avseende såväl 
spänningar som spänningsriktningar. Vid numerisk analys antas ofta en initiellt normalkonso
liderad jordvolym med horisontell överyta. Därefter simuleras en erosionsprocess varvid material 
successivt skalas bort från den geometriska modellen tills dess att dagens släntgeometri har 
uppnåtts. 
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Okopplad analys innebär att ingen koppling mellan vätskefasen och mineralfasen antas under 
beräkningarna. FLAC utför analysen på så sätt att en slutlig grundvattensituation med 
grundvattenyta och portryck definieras. Därefter utjämnas den kraftobalans som uppstår genom 
att tex en förstärkningsåtgärd genomförs på så sätt att totalspänningarna successivt fördelas 
mellan de element som jord volymen delats in i före analysen. Denna fördelning avbryts när 
kvarstående obalans nått ned till ett värde som definierats i förväg. I de fall jordens flytspänning 
överskrids sker spänningsomlagring för att om möjligt överföra spänningar från de punkter i 
jorden som genomgår plastisk flytning till tillbaka till punkter i elastiskt tillstånd. Om inte detta 
är möjligt i tillräckligt stor utsträckning befinner sig jorden i brott, och oändligt stora 
deformationer beräknas. 

En säkerhetsfaktor som kan jämföras med den som beräknas med klassisk analys kan erhållas 
genom att successivt reducera hållfasthetsparametrarna med en faktor. På så vis kan även en upp
fattning om rörelsemönster när slänten närmar sig brott erhållas. 

Slänten i Ström väljs liksom i föregående avsnitt om klassiska beräkningar som exempel på 
erhållna resultat. I Figur 4.3 visas antagen släntgeometri efter det att "erosionsprocessen" 
avslutats och den släntgeometri som rådde före förstärkningen etablerats med ett rimligt 
intialspänningstillstånd. Detta utgör utgångspunkten för de egentliga beräkningarna. 
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Figur 4.3 Elementnät för numerisk analys efter att dagens släntgeometri med initial
spänningstillstånd etablerats. 

För fallet avschaktning och uppfyllnad med erosionsskydd har en "säkerhetsfaktor" (reduktions
faktor) beräknats till Fe= 1,85 vid odränerad analys. Vid klassisk analys beräknades säkerhets
faktorn till Fe= 1,75. Kombinerad analys har inte utförts. Resultatet i form av förskjutnings
vektorer vid brott visas i Figur 4.4. I stort överensstämmer den nedre begränsningen av den mest 
ansträngda zonen med den kritiska glidytan bestämd vid klassisk analys. I Figur 4.5 visas 
punkter i jorden som antingen befinner sig i plastisk flytning eller som tidigare har befunnit sig i 
plastisk flytning men som genom spänningsomlagring övergått till elastiskt tillstånd. Det framgår 
av figuren att den enligt beräkningarna mest ansträngda zonen (zonen i vilken plastisk flytning 
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råder) har en mäktighet av 1 å 2 m. Denna motsvarar ungefär den zon inom vilken de största 
rörelserna i inklinometermätningarna har detekterats. 

0 SE -1 

Figur 4.4 Förskjutningsvektorer som utvisar rörelsemönstret i slänten i Ström då 
hållfasthetsparametrarna reducerats med en faktor 1,85, i stort mot
svarande en säkerhetsfaktor i klassisk mening, och slänten i princip 
befinner sig i brottillstånd. 

Figur 4.5 Punkter i jorden som genomgår plastisk flytning (*) eller som tidigare 
befunnit sig i plastisk flytning men som genom spänningsomlagring 
återgått till elastiskt tillstånd (X). 
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En skillnad mellan resultatet från klassisk beräkning och numerisk analys är, förutom en viss 
skillnad i beräknad säkerhetsfaktor, vilket sannolikt beror på att något annorlunda beräkningsför
utsättningar antagits, formen på den ansträngda zonen jämfört med den i de klassiska beräk
ningarna antagna cirkulärcylindriska formen på den kritiska glidytan. Ingen annan form på glid
ytan har analyserats. Resultatatet från de numeriska beräkningarna visar att formen snarast är 
sammansatt med en närmast plan mittdel och cirkulärcylindrisk form på ömse sidor om denna. 
Vid numerisk analys anpassas rörelsemönstret efter jordens ansträngningsgrad. Därför borde en 
lägre säkerhetsfaktor ha bestämts vid den numeriska analysen för den sammansatta glidytan än 
vad som bestämts vid klassisk analys för den cirkulärcylindriska glidytan. Avvikelsen kan bero 
på många olika faktorer. Eftersom samma materialmodell använts vid beräkningarna står svaret 
att söka i hur problemet har modellerats och vilka ingångsdata som valts för olika parametrar. 

4.2.2 Kopplad analys 

Försök har gjorts att analysera slänten i Ström med kopplad analys, varvid beräkningspro
grammet ABAQUS har använts. ABAQUS är ett stort i princip generellt användbart finita 
elementprogram som är uppbyggt av olika moduler, bl a en modul som kan användas för att 
analysera geotekniska problem. Fördelen med kopplad analys är att tiden tas med som en 
variabel och att hänsyn tas till växelverkan mellan vätske- och jordfaserna. Det är alltså möjligt 
att i tiden följa beteendet hos en slänt under och efter olika typer av ingrepp, tex förstärknings
åtgärder. 

Den materialmodell som använts vid analyserna är modifierad Cam Clay modell. För denna 
fordras i princip helt andra hållfasthets- och materialparametrar än vid övriga beräkningar. 
Materialbeteendet har, liksom vid de okopplade analyserna med FLAC-programmet, antagits 
vara linjärt-elastiskt för spänningsnivåer understigande jordens flytspänning. 

Kopplad analys är avsevärt mer komplicerad att utföra än okopplad analys. Den växelverkan 
som sker mellan jordskelettet och parvattnet gör beräkningen numeriskt mycket känslig. 
Godtagbara lösningar erhölls inte, men ett antal olika alternativa angreppssätt hur man ska kunna 
utföra analyserna och därmed undvika numeriska problem har kommit fram. Dessa hann dock 
inte närmare undersökas inom detta projekt. Bl a kan man tänka sig kombinationer av okopplade 
och kopplade beräkningsetapper. 
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5. DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

Inom projektet har en grund lagts för fortsatt arbete med analys av naturliga slänter genom det 
underlagsmaterial som har tagits fram och det analysarbete som har genomförts. 

Arbetet har visat att många frågetecken finns kring mätningar med fast installerade inklino
metrar. Fortsatt forskning erfordras för att finna generella rutiner som eliminerar de problem som 
har kunnat identifieras. Inom detta projekt har visats att det med rimliga arbetsinsatser går att 
bearbeta befintliga mätresultatet så att mer rimliga rörelser beräknas. Det bör dock påpekas att 
det fanns långa mätserier (flera år) samt manuella inklinometermätningar för de två slänter för 
vilka en djupare analys av resultaten från fast installerade inklinometrar genomfördes. Under
lagsmaterialet var alltså betydligt bättre än vad som är normalfallet vid mätningar i slänter. 

För att kalibrera beräkningar med numeriska metoder behövs tillförlitliga rörelse- och 
portrycksmätningar av hög kvalitet. 

Stabilitetsanalys med klassisk analys möter normalt inga svårigheter. Slänten måste dock 
modelleras på ett så riktigt sätt som möjligt och de villkor för analysens tillämplighet måste 
beaktas. Inom projektet har försök gjorts att göra en förbättrad portrycksmodellering, eftersom 
antaganden om portrycksfördelning respektive grundvattenytans läge har stor inverkan på 
resultatet vid kombinerad och dränerad analys. Samtliga modellerings- och analysproblem som 
uppstod i samband med portrycksmodelleringen inom projektet kunde inte lösas. 

Idag kan numerisk analys enligt okopplad teori utföras utan större problem. Den extra infor
mation som erhålls om rörelser och förskjutningar kan ge värdefull information fört ex val av 
instrumenteringslägen, bedömning av glidytans (eller snarare den mest ansträngda zonens) ut
bredning och utseende. Återigen utgör modelleringen av slänten den mest kritiska delen av 
arbetet. Vanligtvis används en enkel materialmodell, tex Mohr-Coulomb, vid okopplad analys, 
och i stort samma ingångsparametrar används som vid klassisk analys, med den skillnaden att 
också värden på parametrar som beskriver jordens deformationsegenskaper behövs. Vanligtvis 
används elasticitetsmodul, eller skjuvmodul och tryckmodul. För samtliga dessa moduler kan 
värden med tillfredsställande noggrannhet uppskattas på basis av empirisk kunskap. Initial
spänningstillståndet spelar en stor roll vid numerisk analys av en åtgärd, och det är viktigt att det 
kan modelleras med god noggrannhet. För detta utgör modelleringen av släntens geologiska 
utveckling och hur geometrin byggs upp och ändras en viktig del. Om beräkningsförutsätt
ningarna är desamma vid klassisk analys och vid numerisk analys ska likvärdiga resultat 
erhållas. För att bestämma en säkerhetsfaktor med numerisk analys kan hållfasthetspara
metrarnas värden successivt reduceras med en faktor tills dess att beräknade förskjutningar/ 
deformationer blir oacceptabelt stora. 

Kopplad analys, vid vilken tiden tas med som en variabel och även den växelvisa påverkan som 
sker mellan vätskefas och mineral fas tas i beaktan, är betydligt mer komplicerad att genomföra. 
Beräkningarna är känsliga och det uppstår ofta obalans vilket gör att lösningarna inte 
konvergerar. Inom innevarande projekt gjordes många försök att analysera slänten i Ström med 
kopplad analys, men problemen med numerisk obalans blev för stora. 

Det är dock viktigt att vidareutveckla metoderna att använda numerisk analys vid studier av 
naturliga slänter. Inte minst är det viktigt att kunna hantera tidseffekterna, tex vid avschaktning 
av slänter och efterföljande förändringar av portrycksbilden. 
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FÖRORD 

Mätningar och beräkningar har i olika sammanhang utförts i naturliga slänter med låg säkerhet. 
Slänternas ansträngningsgrad har normalt värderats med klassiska analysmetoder. I takt med att 
kunskapen om jords konstitutiva egenskaper ökat, finns nu även förutsättningar att värdera 
slänters beteende och ansträngningsgrad med hjälp av avancerade numeriska beräkningsmetoder. 
Detta projekt har syftat till att ge en sammanställning, analys och värdering av beräkningar och 
mätningar i ansträngda lerslänter i Sverige kopplat till analyser av slänters ansträngningsgrad 
med avancerade numeriska beräkningsmetoder. Fördjupad kunskap om slänters beteende utgör 
en viktig bas för bl aval av relevanta larmnivåer samt möjligheten att kunna utnyttja numeriska 
beräkningsmetoder för värdering av lerslänters stabilitet. 

Projektet redovisas i en sammanfattande huvudrapport och i följande sex delrapporter som utgör 
underlag för huvudrapporten. 

Delrapport 1: Litteraturstudie 
Delrapport 2: Rörelse som funktion av ansträngningsgrad 
Delrapport 3: Inventering av slänter 
Delrapport 4: Klassiska beräkningar 
Delrapport 5: Numeriska beräkningar 
Delrapport 6: Analys av inklinometermätningar Kviström Södra och Lidköping. 

I föreliggande del, delrapport 1, redovisas en litteratursökning som utfördes som första del av 
projektet. 

Projektet har finansierats av: 
Byggforskningsrådet, BFR-projektnr: 930591-0 
Statens geotekniska institut, SGI Dnr: 1-9306-294 

Projektet har utfö1is i arbetsgrupp bestående av Hjördis Andersson, Lars Johansson, Elvin 
Ottosson, Cecilia Torkeli och Helen Åhnberg. Hjördis Andersson har varit huvudansvarig för 
delrapporterna 3 och 4, Lars Johansson för delrapporterna 1, 5 och 6 samt Helen Åhnberg för 
delrapporten 2. Projektledare har varit Elvin Ottosson med Lars Johansson som biträdande 
projektledare. 

Värdefulla synpunkter har inhämtats från en referensgrupp som bestått av Per-Evert Bengtsson, 
Rolf Larsson och Björn Möller. Kennet Axelsson vid Högskolan i Luleå har också bidragit med 
konstruktiva diskussioner vad gäller avsnitten om numerisk modellering. 

Till alla som bidragit till att projektet kunnat genomföras riktas ett varmt tack. 

Linköping i juni 1998 

Elvin Ottosson Lars Johansson 
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Analys av naturliga slänter 
Delrapport 1 

Litteraturstudie 

1. SAMMANFATTNING 

I denna delrapport redovisas resultatet från en litteratursökning samt efterföljande genomgång av 
såväl svensk som internationell litteratur inom ämnet. Målet med studien har varit att samman
fatta dagens kunskap vad gäller: 

• i vilken utsträckning de beräkningsmetoder som idag används idag kan spegla slänt
beteeendet. 

• hur mätningar har utförts och eventuellt utvärderingar av hur olika givare har fungerat 
(pålitlighet, mätnoggrannhet). 

• hur inhämtad kunskap omsatts i modeller för prognosticering av slänters rörelse
mönster. 

• uppgifter om hur mätresultat använts för att extrapolera fram tiden till brott. 
• uppgifter om larmnivåer och hur dessa har hanterats (tex åtgärder och eventuella 

justeringar av lannninvåerna vid övereskridande). 
• klassificeringssystem för slänter med avseende på rörelsehastigheten; klassning av 

slänter. 

Sökning av referenslitteratur har framförallt gjorts i SGI:s databas SGILINE. Därutöver har 
proceedings från olika konferenser, bl a International Conference on Soil Mechanics and 
Foundation Engineering, European Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering, 
Intemational Symposium on Landslides samt olika konferenser om numeriska beräknings
metoder gåtts igenom. 
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2. INLEDNING 

En viktig orsak till att slänter - både naturliga och sådana skapade av människan - analyseras är 
främst önskemålet att kunna bestämma säkerheten mot brott (skredsannolikheten) och att kunna 
bedöma tiden jiwn till brott. Mer generellt skulle man kunna uttrycka det som att släntbeteendet 
försöker klarläggas, dvs en uppfattning om släntrörelserna som funktion av ansträningsgraden. 

Den enda möjligheten som idag står till buds för att bestämma säkerhetsfaktorn mot brott är att 
genomföra någon typ av stablitetsberäkning. Oftats genomförs beräkningen med hjälp av 
klassisk analys, varvid en klassisk säkerhetsfaktor bestäms, dvs en säkrehetsfaktor mot brott 
baserad på kraft- och/eller momentjämvikt för en antagen glidkropp. Det är även möjligt att 
bestämma si:ikerhetsfaktorn med hjälp av numerisk analys, varvid vanligaste tillvägagångssättet 
är att successivt skala ned värdena på hållfasthetsparametrarna till dess att förskjutningarna blir 
så stora, att brott i jorden antas ha uppstått. Någon egentlig utveckling inom området har inte 
skett under de senaste åren. Några nya materialmodeller har lanserats, vilket i en del fall ger 
ökade möjligheter att på ett mer riktigt sätt beskriva jordens egenskaper för de specifika 
spänningsnivåer och de späm1ingsvägar som är aktuella. Ett problem är att flera olika spännings
nivåer och spi:inningsvägar förekommer inom en slänt (tex aktivt tillstånd i vid släntkrön och 
passivt vid s!Lintfot). Därför behövs antingen förhållandevis komplexa materialmodeller, 
alternativt flera olika modeller, för att kunna beskriva jordens egenskaper på ett så riktigt sätt 
som möjligt. Ett annat problem är att bestämma de ingångsparametrar som används i material
modellerna. 0 fta krävs förhållandevis komplicerade försök för att bestämma dessa, åtminstonde 
om modellerna ska beskriva mer komplexa förhållanden, som t ex de som råder i en naturlig 
lerslänt. 

När det gäller att förutsäga tiden fram till brott, erbjuds i princip två möjligheter, en metod som 
skulle kunna bemämnas empirisk och en som skulle kunna benämnas teoretisk. Enligt den 
empiriska metoden baseras förutsägelserna på mätningar i fält, medan den teoretiska metoden 
utnyttjar resultat från numeriska beräknignar. Som grund i de numeriska beräkningarna ligger 
olika materi;_ilmodeller som beskriver de aktuella jordarnas spännings/töjnings-samband. 

Beroende på jordart och hur analysen utförs, kan olika klassiska säkerhetsfaktorer mot brott 
bestämmas, f c (odränerad analys), Fe~ (dränerad analys) eller Fkomb (kombinerad analys). De 
geotekniska parametervärden, grundvattenförhållanden, belastningsförhållanden och eventuellt 
vattennivå i omgivande vattendrag som på bästa och mest rättvisande sätt anses beskriva verkliga 
förhållanden används i beräkningarna. Ibland börs även en känslighetsstudie, vid vilken vissa 
eller samtliga parametrar varieras inom ett spann som bedöms som rimligt. Vid analyser av 
naturliga lerslänter utförs idag normalt odränerad analys och kombinerad analys. Vid 
kombinerad analys väljs det lägsta värdet av den odränerade skjuvhållfastheten och den 
dränerade skjuvhållfastheten i varje punkt längs glidytan. Säkerhetsfaktorn mot brott beräknas 
med klassiska metoder i brottillståndet och erbjuder därför varken någon möjlighet att värdera 
den analyserade släntens rörelsemönster eller att uppskatta tiden fram till brott. 

Under de senaste 10 åren har det blivit allt vanligare att även använda metoder baserade på 
sannolikhetsteori som komplement till de klassiska metoderna vid analys av säkerhetsmarginalen 
för brott, tex Sällfors (1990), Sällfors (1993). Analysen leder fram till en brottsannolikhet, p(f), 
och ansluter således till samma tankar och ideer som används inom de delar av byggtekniken, 
där partialkoefficientmetoden tillämpas. Storleken på partialkoefficienterna har bestämts bland 
annat med utgångspunkt från en brottsannolikhet för den konstruktion som analyseras. Inte heller 
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sannolikhetsbaserade analysmetoder ger någon möjlighet att bestämma rörelsemönster eller tiden 
fram till brott. 

De empiriska metoderna för att uppskatta tiden fram till brott, baseras vanligtvis på empiriska 
modellförsök, t ex Saito (1979), där slänter har drivits till brott under kontrollerade former under 
det att framförallt rörelser har mätts, eller fullkskaleförsök, tex Favre et al. (1992), Möller och 
Almberg ( 1992), där slänters rörelsemönster har följts under en längre tid, i förekommande fall 
till dess att brott inträffat. De försök som genomförts i modellskala har oftast utförts som vad 
som skulle kmma betecknas som krypförsök. Belastningen på slänten har successivt ökats i de 
olika försöken, t ex genom att öka släntlutningen, varvid också kryphastigheten ökat. På så sätt 
har någorlunda generella samband mellan kryphastighet och tid till brott erhållits. Vad som 
måste beaktas är dock dessa sambands generellt sätt ringa tillämpbarhet på svenska slänter. 
Medan jordar i andra länder kan vara relativt krypbenägna, och alltså uppvisar förhållandevis 
stora rörelser före brott, är situationen näst intill det motsatta för våra leror. Eftersom de inte är 
speciellt krypbenägna, kan inte heller några stora rörelser i normalfallet noteras före brott. I 
typiska svenska lerslänter sker brott relativt snabbt, och initieras snarast av förändringar i t ex 
porvattentrycksförhållanden eller grundvattennivå än av krypning. 

Om de teoretiska metoderna ska kunna användas för att förutsäga tiden fram till brott, måste 
beräkningarna kunna genomföras med tiden som en oberoende parameter. Vid dränerad analys 
måste s k kopplad analys användas, dvs beräkningsmetoder där porvattnets och jordskelettets 
ömsesidiga pflverkan på varandra i tiden kan beaktas, enligt den teori som ursprungligen 
formulerades av Biot (1941). Förutom att det finns stora osäkerheter i de randvillkor som ställs 
upp (tex portrycksförhållanden, initialspänningstillstånd), innehåller också de jordmodeller som 
används begränsningar och osäkerheter. Beräkningsresultatet ger således utrymme för olika 
tolkningar, och i dagsläget används teoretiska metoder (med kopplad analys) därför vanligtvis 
inte för rutinmässiga analyser, utan så gott som uteslutande i forskningsprojekt. De osäkerheter 
som finns avseende hur olika problem ska modelleras, t ex randvillkor, initialspänningstillstånd, 
måste lösas innan kopplad analys kommer att kunna utnyttjas fullt ut. 

Numeriska beräkningar utförs ofta okopplat, dvs där de mekaniska beräkningen görs frikopplat 
från flödes/portrycksberäkningen. Tiden tas då inte i beaktan som beräkningsparameter, utan 
beräkningarna utförs för vad som kan kallas ett sluttillstånd, då porvattentryck och spänningar 
står i jämvikt, dvs inga kvarstående porövertryck på grund av skjuvdeformationer finns. Med 
okopplad analys kan släntbeteendet för olika typer av förstärkningsåtgärder och beräkningsan
taganden studeras, medan det däremot inte är möjligt att uppskatta tiden fram till brott. I gengäld 
är okopplad analys betydligt enklare att genomföra än kopplad. 

Det kanske viktigaste vid analys av slänter är att skapa sig en förståelse för de geomekaniska 
egenskaperna hos hela systemet, såväl på mikroskopisk som makroskopisk nivå. Mycket av 
släntbeteendet kan ofta på ett tillfredsställande sätt förklaras med hjälp av jordens krypegen
skaper, mikro- och makrostruktur (sprickor, svaghetszoner), förändringar i omgivningsfaktorer 
(portrycksförhållanden, grundvattenförhållanden, belastningar) etc. Därför har valts att avsätta 
ett avsnitt i rapporten till en diskussion om detta, även om det möjligtvis ligger något utanför 
litteraturstudiens ursprungliga avgränsning. 
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3. SÄKERHETSFAKTOR MOT BROTT (KLASSISK ANALYS) 

3.1 Inledning 

Vid klassisk stabilitetsanalys tillämpas "limit equilibrium"-teorin, dvs beräkningarna baseras på 
ett gränsjämviktstillstånd, där mothållande krafter, framförallt jordens skjuvhållfasthet och 
egentyngd på mothållande sida, antas stå i jämvikt med pådrivande krafter, framförallt yttre 
belastning och jordens egentyngd på pådrivande sida. En säkerhetsfaktor av 1,0 innebär således 
omedelbart förestående brott. Ett värde mindre än 1,0 kan inte förekomma, eftersom det skulle 
innebära att slänten redan gått i brott. En högt värde på säkerhetsfaktorn indikerar stabila för
hållanden. Den säkerhetsfaktor som beräknas beskriver så att säga marginalen mellan den 
analyserade släntens faktiska tillstånd och gränsjämviktstillståndet. 

För att enklare kunna bestämma egentyngden hos den pådrivande respektive mothållande delen 
av glidkroppen, liksom för att kunna ta hänsyn till med djupet varierande parametervärden, delas 
vanligtvis glidkroppen in i ett antal lameller, typiskt cirka 30 a40 st. Antalet lameller styrs dock 
av glidkroppens storlek. Parametervärden bestäms enbart längs den analyserade glidytan i 
lamellernas mittpunkt. Därför måste lamellbredden vara tillräckligt liten för att dessa värden 
approximativt ska kunna antas gälla för den del av glidytan som varje lamell beskriver. Flera 
ytterligare beräkningsantaganden och förenklingar görs i klassisk analys. Några av de viktigaste 
är: 

• Skjuvspänningsltöjningssamband för jorden. I klassisk stabilitetsanalys antas att jorden 
följer ett stelt idealplastistiskt spännings/töjnings-samband, dvs att inga töjningar 
( deformationer) uppstår i jorden före brott och att jorden inte uppvisar något defor
mationshårdnande eller-mjuknande, se vidare avnsitt 3.2. 

• Brottvillkor för jorden. I klassisk stabilitetsanalys används uteslutande Mohr
Coulomb' s brottvillkor. 

• lnitialspänningstillstånd. Hänsyn tas till det rådande initialspänningstillståndet endast 
genom det vertikala överlagringstrycket. 

• Kraftspelet i glidkroppen. I de ekvationssystem som ställs upp finns det fler obekanta 
storheter än antal tillgängliga villkor för att lösa ekvationerna. Generellt gäller att 
antalet obekanta storheter är (6·n - 2), medan antalet villkor för att lösa dessa är 
( 4·n), där n är antalet lameller. Det klassiska släntstabilitetsproblemet är således 
statiskt obestämt. Olika antaganden om kraftspelet mellan lamellerna (de sk 
kopplingskrafterna) måste göras, och det är dessa antaganden som skiljer de olika 
analysmetoderna åt. En beskrivning av de vanligast förekommande analysmetoderna 
tillsammans med de antaganden som görs vad gäller kopplingskrafterna redovisas i 
Bilaga 1 (Johansson och Axelsson, 1991). 
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• Ansträngningsgraden (säkerhetsfaktorn mot brott1
) antas vara densamma längs hela 

glidytan, oberoende av faktiskt spänningstillstånd och jordmaterialets/materialens 
specifika spännings/töjnings-samband, vilket egentligen är en nödvändig följd av det 
tidigare gjorda antagandet att inga deformationer utbildas i jorden innan brott uppstår. 
Brott antas således uppstå momentant längs hela glidytan. Praktiskt sett innebär detta, 
att jorden antas uppvisa ett icke-sprött ( duktilt) brott. 

• Glidytans geometri måste definieras av den som utför beräkningen. Vanligt är att en 
cirkulärcylindrisk form på glidytan antas, eller att glidytan antas vara sammansatt av 
ett antal linjära segment, plana glidytor. Den cirkulärcylindriska formen ger möjlighet 
till en halvautomatisk sökning2 efter den glidyta som har den lägsta säkerhetsfaktorn. 
Något enstaka datorprogram ger möjlighet till halvautomatisk sökning även för plana 
glidytor, men det är mer vanligt att varje enskild glidyta för vilken säkerhetsfaktorn 
ska beräknas måste definieras separat. 

Dessutom krävs för beräkningarna att ytterligare faktorer klarläggs, t ex vad gäller vattenstånd i 
intilliggande vattendrag och sjöar, portryckssituation, grundvattennivå, vilka har en direk 
inverkan på den beräknade säkerhetsfaktorn. 

En fördel med klassiska anlaysmetoder är framförallt deras enkelhet och att problemen kan lösas 
analytiskt med hjälp av ett antal jämviktsekvationer. I takt med att datortillgängligheten ökar, 
kan även rigorösa beräkningsmetoder, dvs metoder som beräknar säkerhetsfaktorn på basis av 
såväl kraftjämvikt som momentjämvikt, hanteras utan större problem. Ytterligare en fördel är att 
det genom åren har utvecklats en ingenjörsmässig praxis att tolka beräkningsresultatet. 

Begränsade undersökningar, tex Fredlund och Krahn (1977), Espinoza et al. (1992) antyder 
dessutom att om säkerhetsfaktorn beräknas på basis av såväl kraft- som momentjämvikt 
(rigorösa metoder) blir skillnaden i säkerhetsfaktor med olika uttryck för kopplingskrafterna 
liten. Undersökningsmaterialet är dock begränsat, varför det är svårt att dra några generella 
slutsatser, Deschamps och Leonards (1992). Skillnaden i beräkningsresultat mellan icke-rigorösa 
och rigorösa beräkningsmetoder kan däremot vara väsentlig. Duncan och Wright (1980) pekar på 
att skillnaden i säkerhetsfaktor kan vara så stor som 50% mellan de enklaste metoderna och de 
mer avancerade rigorösa metoderna (tex för fallet dränerad analys, långsträckt flack slänt med 
höga portryck), men att skillnaden vid odränerad analys (totalspänningsanalys) vanligtvis är 
cirka 10%. Johansson och Axelsson (1991) redovisar en jämförelse där olika datorprogram och 
olika beräkningsmetoder använts för att analysera ett antal fiktiva slänter. 

3.2 Materialmodell 

Eftersom deformationsutvecklingen i tiden inte beaktas, används en stelt idealplastisk material
modell (spännings/töjnings-samband) i de klassiska beräkningarna, Figur 3.1. 

Vidare antas så gott som uteslutande att jorden uppfyller Mohr-Coulomb's brottvillkor: 

1 Ofta bestäms säkerhetsfaktorn mot brott på basis av de mest ansträngda lamellerna (säg de 5 a6 mest ansträngda). 
2 Med halvautomatisk sökning menas att sökningen sker automatiskt inom ramarna för de sökvillkor efter den 
farligaste glidytan som angetts av den som utför beräkningen (tex läget för glidkroppens rotationscentrum samt 
cirkelradiens längd - de vanligast använda sökvillkoren). 
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T =c'+cr'-tan(~') (3-1) 

där , = skjuvhållfasthet [kN/m2
] 

c' = kohesion [kN/nl] 
cr' = effektivt överlagringstryck [kN/nl] 
ql' = friktionsvinkel [0

] 

Skjuvspänning, , [kN/m2
] 

Skjuvhållfastheten ges 
Tfu 

av Mohr-Coulomb's brottvillkor 

Skjuvtöjning, y [%] 

Figur 3. 1 Skjuvspännings/töjnings-samband för ett stelt idealplastiskt material. 

Uttryck (3-1) representerar en rät linje i det Mohrska späm1ingsplanet (-r - cr' -planet). För det 
dränerade fallet har linjen lutningen f, Figur 3.2a. För det odränerade fallet är~'= 0 och c' 
kommer då att överensstämma med Tru (eller mer generellt cu), varvid uttryck (3-1) i det Mohrska 
späimingsplanet representeras av en horisontell linje, Figur 3.2b. Ibland används även bilinjära 
uttryck, där friktionsvinkelns värde kan variera beroende på effektivspäimingens storlek, Figur 
3.2c. På så sätt kan ett mjuknande beteende hos jorden modelleras. Vissa datorprogram ger även 
möjlighet för användaren att definiera valfria T - cr' - samband, tex icke-linjära. De flesta 
stabilitetsberäkningar genomförs emellertid på traditionellt sätt med ett linjärt brottvillkor 
motsvarnde uttryck (3-1). 

Cu 
c' cr' cr' 

....-
(a) (b) (c) 

Figur 3.2 Mohr-Coulomb's brottvillkor vid (a) dränerad analys, (b) odränerad analys 
och (c) dränerad analys med bilinjärt brottvillkor. 
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3.3 Möjligheter att bedöma slänters rörelsemönster 

Framförallt det första och i viss mån det femte av de antaganden som beskrves i Avsnitt 3. I 
innebär att det inte är möjligt att direkt använda resultat från klassiska stabilitetsanalyser 
(säkerhetsfaktorer) för att bedöma slänters rörelsemönster. Inga rörelser antas ju utbildas innan 
brott, och brott antas dessutom uppstå momentant längs hela glidytan. 

Baserat på empiri har dock en ingenjörsmässig praxis utvecklats genom åren som ger en viss 
möjlighet att bedöma tex risken för kryprörelser i en slänt. Understiger säkerhetsfaktorn ett visst 
värde kan antas att kryprörelser kommer att förekomma i slänten. Materialmodellen i sig ger 
dock inte utrymme för sådana tolkningar, varför dessa aldrig kan bli generellt tillämpbara, och i 
vissa fall kan de rent av vara felaktiga. 
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4. NUMERISK ANALYS 

4.1 Inledning 

Den stora fördelen med att analysera en slänt ( eller generellt en geoteknisk konstruktion) med 
hjälp av numeriska metoder jämfört med klassisk analys (limit equilibrium) är att information 
erhålls om såväl spänningar som förskjutningar/deformationer inom hela den analyserade 
jordvolymen. På så sätt kan släntens beteende för olika förändringar av t ex yttre belastning, 
geometri och portryck/grundvattennivå undersökas. Resultatet från en numerisk analys kan dock 
ibland uppfattas som svårtolkat, eftersom ingen säkerhetsfaktor mot brott i klassisk bemärkelse 
beräknas. Istället är det framförallt rörelsemönstret som studeras. Det är dock möjligt att 
successivt skala ned värdena på hållfasthetsparametrarna och genomföra beräkningar till dess att 
de beräknade förskjutningarna blir oacceptabelt stora, varvid brott i jorden antas ha uppstått. På 
så sätt erhålls en säkerhetsfaktor som i stort överensstämmer med den som bestäms med klassisk 
analys. I den mån formen på förskjutningsfältet3 överensstämmer med formen på den glidyta 
som antagits i de klassiska beräkningarna, kommer den beräknade säkerhetsfaktorn (skalfaktorn) 
med numerisk analys endast att avvika marginellt från den som bestämts med klassisk analys, 
förutsatt att samma materialmodell använts vid de bägge beräkningarna. Det är dock inte 
ovanligt att formen på förskjutningsfältet avviker från den i klassiska metoder ofta antagna 
cirkulärcylindriska formen, tex genom att en del av glidytan kan vara plan. Om så är fallet 
kommer säkerhetsfaktorn bestämd med numerisk analys generellt att avvika från den klassiska 
säkerhetsfaktorn. 

Numeriska beräkningar kan antingen utföras som okopplad analys eller som kopplad analys. 

Vid okopplad analys (set ex Zienkiewicz (1971), Gudehus (1977), Wiberg (1975), Smith 
(1982)) bortses från tidsaspekten i beräkningen. Numeriska beräkningsmetoder utvecklades 
ursprungligen inte för geotekniska analyser, och i många andra ingenjörsmässiga applikationer är 
tidsaspekten inte av primärt intresse. För jord är dock i allmänhet tidsaspekten betydelsefull, 
eftersom porvattentryck och spänningar i jordskelettet hela tiden samverkar och påverkar 
varandra. Speciellt i finkorniga jordar (lera, silt) sker inte förändringar momentant, utan med en 
viss fördröjning i tiden. I den okopplade analysen beräknas spänningar och förskjutningar för ett 
sluttillstånd, då de porövertryck som uppstått på grund av överlast och/eller skjuvdeformationer 
utjämnats fullständigt, varvid en elasto-plastisk materialmodell används. Det går emellertid inte 
från beräkningarna att uppskatta hur lång tid det tar innan denna portrycksutjämning är helt 
slutförd. Det går således inte heller att uppskatta tiden till brott för en slänt på grundval av 
resultat från okopplade analyser. Beräkningar med okopplad analys är däremot ett bra sätt att 
värdera betydelsen och effekterna av olika typer av ingrepp och förstärkningsåtgärder, liksom 
självfallet effekten av att avstå från att genomföra åtgärder. Och precis som görs vid klassisk 
analys, kan naturligtvis beräkningar genomföras för olika porvattentrycksfördelningar, mot
svarande olika steg i en utjämning av ett porvattenövertryck, varvid en schematisk bild av 
släntens beteende i tiden kan erhållas. Med dagens snabba datorer och användarvänliga 
numeriska bcräkningsprogram möter det inte alltför stora hinder, vare sig tidsmässigt eller 
kostnadsmässigt, att utföra okopplade analyser av olika geotekniska konstruktioner. 

Om spännings- och förskjutningsutvecklingen i tiden ska studeras, måste beräkningarna utföras 
med kopplad analys (set ex Sandhu (1982), Zienkiewicz (1985), Ohtsu och Kamemura (1985), 

3 Med förskjutningsfält menas en bild av de totala förskjutningsvektorema (storlek och riktning), oftast tillsammans 
med släntgeomctrin. 
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Lewis och Schrefler (1987), Vulliet och Rutter (1988), Desai et al. (1995)), i vilken den 
påverkan porvattnet och jordskelettet har på varandra tas i beakta med hjälp av elasto-visko
plastiska materialmodeller. Potrycksutjämningen i tiden ( då ett porövertryck successivt överförs 
till jordskelettet som effektivspänningar) kan således analyseras för olika belastningsfall. Den 
kanske mest välkända typen av kopplade analyser är traditionella sättningsberäkningar 
(konsolideringssättningar) enligt den teori som ursprungligen formulerades av Biot (1941). Från 
början utfördes enbart endimensionella analyser, men numera är även tvådimensionella analyser 
vanliga. Många av de datorprogram som finns på marknaden idag för beräkning av konsoli
deringssättningar, tex EMBANKCO, förutsätter dock endimensionella konsolideringsför
hållanden. Ytterligare en utvidgning av den kopplade analysen som gjorts på senare år är möjlig
heten att beakta jordens krypegenskaper (set ex Tavenas och Leroueil (1981), Kattan (1990), 
Desai et al. ( 1995)). 

Det är väsentligt svårare att genomföra kopplade analyser än okopplade analyser, eftersom såväl 
initialtillstånd (spänningar, portryck) som förändringar av randvillkoren har stor inverkan på 
bcräkningsresultatet. 

För traditionella sättningsberäkningar (tex beräkning av sättningen hos bankar) går det att 
erhålla rimliga resultat detta till trots, mycket beroende på att upplastningen är monoton och att 
belastningen ofta är relativt stor i förhållande till de spänningar som råder initiellt i jorden. Även 
schakter, som utförs från horisontell (eller i det närmaste horisontell) markyta kan analyseras 
med oftast tillfredsställande resultat, eftersom initialtillståndet för en horisontell markyta är 
relativt enkelt att etablera. 

Vid analys av slänter däremot, såväl naturliga slänter som schaktslänter liksom slänter i vilka 
tex förstärkningsåtgärder utförts, är det inte självklart hur initialtillståndet ska etableras och hur 
förändringar ska modelleras i beräkningarna. Det är mycket svårt, för att inte säga omöjligt, att 
bestämma sLintens ålder på den geologiska tidsskalan. Eftersom syftet med kopplade beräk
ningar framförallt är att spegla tidsförloppet hos släntens beteende, leder detta självklart till både 
problem och begränsningar vid tolkningen och värderingen av beräkningsresultatet. En direkt 
jämförelse mellan i fält uppmätta värden på tex horisontalförskjutningen är inte heller alltid 
riktig, eftersom beräkningsresultat och fältmätningar kanske inte speglar samma tidsperiod i 
släntens liv. 

Precis som vid klassisk analys görs också vid numeriska analyser ett flertal beräknings
antaganden och förenklingar, vilka naturligtvis har en direkt inverkan på resultatet. Det är kanske 
främst valet av materialmodell ( eller mer generellt de spännings/töjnings-samband som används 
för att beskriva jordens beteende - jordens konstitutiva egenskaper, flytlag och hårdnandelag) 
som avgör noggrannheten i beräkningarna. Naturligtvis är det viktigt att den jordmodell som 
används i bberäkningarna kan spegla jordens egenskaper på ett så rättvisande sätt som möjligt 
för aktuella belastningsfall (spänningsvägar) och spänningsnivåer. Men även beskrivningen av 
randvillkor och intialtillstånd har, som påpekades ovan, en direkt inverkan på beräknings
noggrannheten, liksom exempelvis elementnätets utforming och lösningsmetodik vid den 
numeriska integrationen 4• 

4 Vid numeriska beräkningar löses förekommande ekvationer inte analytiskt (till skillnad från klassiska 
beräkningar). Istället utförs en numerisk integration enligt någon given lösningsmetodik. 
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4.2 Materialmodeller 

Eftersom även jorens deformation och förskjutning beräknas vid numerisk analys, måste mer 
avancerade materialmodeller användas jämfört med vad som är fallet vid klassisk analys. 
Exempelvis kan deformationsmjuknande (värdet på deformationsmoduler och skjuvhållfasthet 
minskar med ökad deformation - gäller t ex vid överkonsoliderad lera efter det att skjuvhåll
fasthetens maximalvärde har passerats), Figur 4.1.a, och deformationshårdnande (gäller fört ex 
normalkonsoliderad lera), Figur 4.1 b, implementeras i materialmodellen, liksom dilatans 
(volymökning vid skjuvdeformation) och kontraktans (volymminskning vid skjuvdeformation). 

deformations
max.-/ mjuknande 
värde 

residual-
\ hållfasthet 

~ deformationshårdnandedeformationshårdnande 
y y 

(a) (b) 

Figur 4. 1 Schematisk bild av (a) deformationshårdnande och deformationsmjuk
nande då skjuvhållfasthetens maxima/värde passerats för överkonsolide
rad lera och (b) monotont deformationshårdnande för normalkonsoliderad 
lera. 

Generellt byggs materialmodeller upp av tre delar: 

• elastiskt spännings/töjnings-samband för jorden, dvs ett samband som beskriver 
relationen mellan spänningar och töjningar inom det elastiska området. 

• jlytlag för jorden, dvs ett samband som beskriver på vilket sätt jorden undergår 
plastiska deformationer (plastisk flytning). Man skiljer generellt på s k associerad 
flytning och icke-associerad flytning. Dessa begrepp förklaras mer i detalj i följande 
avsnitt. 

• hårdnande/ag för jorden, dvs ett samband som beskriver deformationshårdnande 
(eller deformationsmjuknande). Deformationsmjuknande är svårare att hantera än 
deformationshårdnande, eftersom samma skjuvspänning kommer att kunna relateras 
till två olika värden på skjuvdeformationen under det att maximal värdet passeras, 
jämför 1:A i Figur 4.la. 
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Från första början användes framförallt rent elastiska materialmodeller (antingen linjärt eller 
icke-linjärt elastiska modeller) i de numeriska beräkningsprogrammen, varvid endast elastiska 
(reversibla) deformationer kunde beräknas. Detta berodde dels på att många av de material som 
analyserades med tillräcklig noggrannhet kunde beskrivas med elastiska samband, dels på att de 
datorer som då fanns inte kunde hantera de komplexa ekvationssystem som mer avancerade 
materialmodeller leder till. Idag hanteras emellertid såväl elastiska som plastiska (kvarstående) 
deformationer rutinmässigt med hjälp av elasto-plastiska materialmodeller. 

Materialmodeller presenteras ofta som flytytor och brottytor i spänningsrymden ( cr1 - cr2 - cr3 -

rymden, där cr 1, cr2, cr3 är den största, den intermediära respektive den minsta huvudspänningen\ 
eller i något spänningsplan som representerar samtliga huvudspänningar, tex q - p' - planet, där 
q = deviatorspänningen = cr 1 - cr3, och p' = effektiva medelspänningen = (cr' 1 + cr' 2 + cr'3)/3. 
Flytytorna har olika form för olika jordarter, vilket avspeglar skilda deformationsegenskaper och 
inverkan av spänningsvägen, dvs hur spänningarna utvecklas från initialtillståndet. 

En vanligen använd jordmodell för lera baseras på den sk Critical State-teorin (kritiska 
tillståndets teori). Ursprungligen benämndes materialmodellen Cam-Clay, set ex Schofield och 
Wroth (1968). Man fann dock att den ursprungliga formen på flytytan inte kunde beskriva leras 
defonnationsegenskaper på ett tillfredsställande sätt, varför vissa förändringar genomfördes. Den 
nu använda modellen har formen av en ellips i q - p' - planet och benämns modifierad Cam
Clay, set ex Wroth och Houlsby (1980), Britto och Gunn (1987), Gens och Potts (1988), Wood 
(1991), Larsson (1994), Figur 4.2a. Är ellipsen centrerad kring medelspänningsaxeln (x-axeln) 
som i Figur 4.2a antas att jorden är isotropt konsoliderad, dvs konsoliderad för lika stora 
spänningar i alla riktningar. Ellipsens bortre skärningspunkt med x-axeln motsvarar förkonsoli
deringstrycket, som allmänt betecknas p' c• Om jorden istället har genomgått en anisotrop 
konsolidering, dvs att jorden konsoliderat för en vertikalspänning som till storleken har varit 
skild från horisontalspänningarna, kommer ellipsen istället att vara orienterad kring en Ko - linje, 
som beskriver förhållandet mellan horisontal- och vertikalspänningar under konsolideringen, 
Figur 4.2b. Förkonsolideringstrycket representeras av ellipsens bortre skärningspunkt med Ko -
linjen. En väsentlig skillnad mellan isotrop konsolidering och anisotrop konsolidering är att det i 
det senare fallet introducerats skjuvspänningar i jorden redan under konsolideringsfasen. 

5 För samtliga möjliga kombinationer av spänningar som kan verka på ettjordelement, går det att bestämma tre plan 
(vinkelräta mot varandra) mot vilka enbart normalspänningar verkar. Dessa normalspänningar benämns huvud
spänningar och riktningen för respektive plan benämns huvudspänningsriktning. Många hållfasthetssamband är 
definierade utgående från huvudspänningar. Mot ett godtyckligt plan (annat än huvudspänningsplan) kommer såväl 
normal- som skjuvspänningar att verka. 
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q q 

P'c p' p' 

(a) (b) 

Figur 4.2 Flytyta enligt modeifierad Cam-Clay-mode/1 för (a) isotrop konsolidering 
och (b) anisotrop konsolidering (Ko - konsolidering). 

Varje tillåten kombination av spänningar motsvaras av en spänningspunkt innanför flytytan, t ex 
punkten B i Figur 4.3a, eller på själva flytytan. Spänningspunkter utanför flytytan är inte tillåtna. 
Spänningspunkter innanför flytytan beskriver ett elastiskt tillstånd. Vid en förändring av 
spänningstillståndet från punkt B i Figur 4.3.a flyttar sig spänningspunkten inom det elastiska 
området till dess att punkten stöter emot flytytan. Vid ytterligare förändringar av spännings
tillståndet som leder till att späm1ingspunkten vill flytta sig utåt från flytytan, kommer denna 
istället att följa med, att expandera, varvid jorden genomgår plastisk flytning, vilket indikeras av 
de koncentriska flytytorna i Figur 4.3a (streckade linjer). Den plastiska flytningen kan antingen 
följa en associerad flytlag, varvid töjningsresultanten är riktad normalt ut från flytytan, eller en 
icke-associerad flytlag, varvid töjningsresultanten kan ha en godtycklig riktning ut från flytytan, 
Figur 4.3b. Den plastiska flytningen kan fortgå till dess att spänningspunkten når brottytan, och 
brott uppstår i jorden. 

q q 

Expansion av flytytan -
plastisk flytning 

Icke-associerad 
flytning Associerad 

de flytning 
de 

p' p' 

(a) (b) 

Figur 4.3 (a) spänningsväg och plastisk flytning i Cam-Clay-modellen. (b) 
associerad respektive icke-associerad plastisk flytning. 
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En materialmodell som ofta används för att beskriva såväl friktions- som kohesionsjord är Mohr
Coulomb's modell. Modellen är välkänd i det tvådimensionella spänningsplanet (--c - cr' - planet), 
där den avnänds bl a i klassiska stabilitetsberäkningar, men kan även användas i tredimensionella 
rymden. Modellen finns beskriven i alla grundläggande böcker i kontinuumsmekanik, tex 
Malvern (1969). 

Ytterligare en vanligen förekommande materialmodell vid numerisk analys är den s k Drucker
Pragers jordmodell, set ex Chen och Mizuno (1990). 

Den huvudsakliga skillnaden mellan de olika materialmodellerna är utseendet på flytytan i 
spänningsrymden (cr1- cr2 - cr3 - rymden), framförallt i det sk rc - planet. Flytytan definierar 
tillåtna spänningstillstånd, varför olika materialmodeller leder till olika spänningspunkter. 

4.3 Möjligheter att bedöma slänters rörelsemönster 

Generellt ger numerisk analys möjlighet att bedöma slänters rörelsemönster, framförallt för att 
värdera effekten av en förstärkningsåtgärd eller alternativt att avstå från en åtgärd. 

Om okopplad analys genomförs, bortses som tidigare nämnts från tidsaspekten och samtliga 
beräkningar genomförs för vad som kan betecknas som ett sluttillstånd, när de porövertryck som 
uppstår på grund av belastning och skjuvdeformationer är fullständigt utjämnade. Det är således 
inte möjligt att följa rörelsemönstret i tiden. Däremot kan de totala rörelserna uppskattas. 

Genomförs däremot en kopplad analys, kan rörelseutvecklingen i tiden uppskattas. En kopplad 
analys är dock betydligt svårare att genomföra än en okopplad analys. 
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5. KRYPNING 

5.1 Inledning 

Även om krypning inte bedöms ha lika stor inverkan på släntstabilitet i svenska lerslänter som i 
många andra länder, har ändå valts att ägna ett avsnitt i denna rapport åt frågeställningen. De 
samband som presenteras för att bedöma stabilitetsförhållanden och tid fram till brott baserat på 
iakttagelser av kryphastigheter har dock sannolikt begränsad tillämpning under svenska för
hållanden. 

Redan i slutet av förra århundradet började intresset vakna för att kryprörelser i jorden kan ha 
betydelser för släntstabiliteten, Davisson (1889). Vad som däremot avses med kryprörelser kan 
skilja sig högst väsentligt mellan olika författare, eftersom definitionen av krypning i jord inte är 
helt entydig. Genom åren har ett flertal olika definitioner presenterats. Ter-Stepanian (1980) 
redovisar de vanligast förekommande definitionerna på krypning i slänter. Terzaghi (1953) 
definierade tidigt två olika typer av krypning, nämligen en säsongsmässig krypning, som 
begränsas till de översta jordlagren, och krypning förorsakad av tyngden från ovanförliggande 
massor, sk masskrypning eller kontinuerlig krypning. Den säsongsmässiga krypningen uppstår 
på grund av klimatiska variationer. Maskrypningen pågår på större djup än som påverkas av den 
säsongsmässiga krypningen. Drivkraften är tyngden av ovanförliggande massor (tyngdkraften). 
Andra definitioner finns också, tex Sharpe (1938), Maslow (1955), Ter-Stepanian (1962), 
Hutchinsson (1968). Genomgående för samtliga dessa är, att krypning betecknas som en långsam 
rörelse som pågår under en längre tid. I en del fall koncentreras beskrivningen till en rörelse 
mellan enskilda partiklar, Davisson (1889), i andra fall görs en tämligen avancerad beskrivning 
av jorden som ett visköst kontinuum, Stokes och Varnes (1955). Det sker i litteraturen en sorts 
sammanblandning mellan krypning och flöde (engelskans "flow"). Termen flöde (flow) 
härstammar ursprungligen från teorin om viskösa vätskor, och betecknar en konstant skjuv
deformation i tiden, Vyalov (1986), dvs egenskaperna för en idealt viskös vätska, Newtonsk 
vätska. Sammanblandningen av begreppen är olycklig, därför att kryprörelser i jord inte fortgår 
under konstant hastighet annat än under begränsade tidsperioder. Det är mer vanligt med en 
varierande kryphastighet än en konstant. Detta kommer att diskuteras i avsnitt 5.2. 

För att undvika en sammanblandning mellan olika begrepp, föreslår Vyalov (1986) en mer 
generell definition av krypning, nämligen att krypning används för att beteckna alla typer av 
tidsberoende deformationer. På så sätt skulle flöde (flow) vara ett specialfall av krypning, 
nämligen krypning med konstant deformationshastighet. 

5.2 Krypning i jord vid laboratorieförsök 

Olika jordarters generella krypegenskaper bestäms i laboratorieförsök. Eftersom labotatorie
försök alltid genomförs under ordnade och kontrollerade former, kan man förvänta sig att det i 
fält observerade krypbeteendet kan komma att skilja sig från det som bestäms i försöken. 

Kryp hastigheten beror till stor del på kvoten T-hr, där T- är aktuell skjuvspänningsnivå och T-r är 
skjuvhållfastheten [kN/m2

]. Kryphastigheten ökar när denna kvot närmar sig värdet 1,0, set ex 
Vyalov (1986), Esu och Grisolia (1977). Det är mycket denna insikt som har gjort det möjligt att 
göra ingenjörsmässiga bedömningar vad gäller krypning i slänter på basis av resultat från 
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klassiska stabilitetsanalyser. Exempel på kryphastighetens beroende av kvoten -r:hr framgår av 
Figur5.l. 
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Figur 5. 1 Horisontell deformation som funktion av tiden vid krypförsök utförda i 
laboratorium för olika värden på kvoten rlrr,, där rt här betecknar aktuell 
skjuvspänningsnivå under försöket (Esu och Grisolia, 1977). 

Esu och Grisolia (1977) konstaterar att kryphastigheten i stort är obefintlig om -r:tf-r:r < 0,4. Inom 
intervallet 0,4 < -r:tf-r:r < 0,9 ökar kryphastigheten med skjuvspänningsnivån. Vidare konstateras 
att kryphastigheten ökar markant om -r:1hr � 1,0. Detta resultat ligger i linje med vad som också 
konstaterats av andra, tex Biarez och Boucek (1973), Murayama och Shibata (1961), Figur 5.2. 
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Figur 5.2 Förändring av töjningshastigheten med tiden för olika värden på kvoten r/r,. 
Resultaten erhållna från konventionella triaxialförsök (Murayama och 
Shibata, 1961). 
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Teoretiskt kan krypkurvor tecknas som i Figur 5.3, varvid tre i princip skilda förlopp kan 
noteras, nämligen visköst flöde ( dvs krypning med konstant hastighet), krypning med icke 
avtagande kryphastighet respektive krypning med avtagande kryphastighet. Vid kyrpning med 
icke avtagande kryphastighet, kan förloppet delas in i tre delar; primärkrypning, sekundär
krypning och tertiärkrypning. Den första transienta delen av kryp kurvan beskriver primär
krypningen, som erhålls vid lastpåläggningen. Kryphastigheten ökar först för att sedan avta och 
gå in i en fas med konstant kryphastighet, sekundärkrypningen. Beroende på materialegen
skaperna fortsätter fasen med konstant kryphastighet under en längre eller kortare tid. Därefter 
går kryphastigheten in i en accelererande fas, tertiärkrypningen, som slutligen leder till brott. När 
det gäller krypning med avtagande kryphastighet, sker med tiden en stabilisering, och såvida 
ingenting förändras kommer kryphastigheten att minska tills den blir försumbart låg. Krypning 
med konstant hastighet (visköst flöde) kan leda till brott i jorden med tiden, eftersom jord i 
normala fall endast kan ta upp en viss deformation. 

C 
0 .., 
0 

E 
L 
0 
QJ 
0 

Tlme, t 

Fig. 1-3. Dcvelopment of deformation in a body with time: / = viscous flow: 2 = non-atlcnualing crccp 
3 = atlcnuating creep. 

Figur 5.3 Teoretisk teckning av krypförlopp hos jord (1) visköst flöde, dvs krypning 
med konstant hastighet, (2) krypning med icke avtagande hastighet och (3) 
krypning med avtagande hastighet. 

Analogt med de resultat som redovisas av Esu och Grisolia (1977) samt Murayama och Shibata 
(1961 ), där kryphastigheten är försumbar om värdet på kvoten 1:tf'tr <::::; 0,4, påpekar också Ter
Stepanian (1980) att skjuvspänningsnivån i materialet måste överstiga en viss tröskelnivå för att 
krypning ska initieras6, dock utan att närmare ange storleksordningen på denna tröskelnivå. För 
att krypning ska kunna pågå en längre tid utan att brott uppstår i jorden, menar Ter-Stepanian 
vidare att skjuvspänningsnivån måste befinna sig på en nivå väl understigande brottnivån. 

6 Detta känns även igen från t ex konsolideringsteorin, där man antar att effektivspänningsnivån måste vara minst 
80% av förkonsolideringstrycket ( cr' :?: 0,8·0' c) för att krypning ska initieras. 
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Ter-Stepanian (1980) har valt att redovisa jords krypegenskaper med så kallade reologiska 
kurvor, Figur 5.4, vilka visar förhållandet mellan skjuvtöjningshastighet och skjuvspänning 
( y som funktion av 1:) för ett givet tidsintervall från det att jorden utsattes för en skjuvbelastning. 
1:r motsvarar skjuvhållfastheten. Den övre x-axeln i Figur 5.4 visar skjuvspänningsnivån 1: och 
den nedre x-axeln visar mobiliserad skjuvhållfasthet (tan(0)) för tidsintervallen t1 och ti från det 
att provet utsattes för en skjuvbelastning, där ti > t1. 1:0 respektive tan(0) motsvarar det tröskel
värde under vilket krypning inte uppträder. T] = tan(a) motsvarar jordens dynamiska viskositet. 

W, krypvidden, och A, krypamplituden är två karaktäristiska parametrar som läses ut ur y - 1: -

kurvorna, såsom framgår av Figur 5.4. 

I~, 

Lo ------w _______,'tj: '"C 

tari r.p' ta.n. 8 

Figur 5.4 Exempel på reologisk kurva i form av förhållandet mellan skjuvspänning och 
skjuvtöjningshastighet (Ter-Stepanian, 1980). 

Tiden som har förlöpt efter det att provet utsattes för en skjuvbelastning är viktig vid alla kryp
förlopp. Vid låga skjuvspänningsnivåer minskar kryphastigheten gradvis och övergår till ett 
konstant förlopp med mycket låg hastighet, som kan pågå i tiotals, hundratals eller till och med 
tusentals år. Bara vid höga skjuvspänningsnivåer, i närheten av brottnivån, ökar kryphastigheten 
gradvis med tiden tills brott slutligen uppstår. Detta förhållande avspeglas i Figur 5.4 med en 
streckad linje för ett långt tidsintervall (t2) efter det att provet utsattes för en skjuvbelastning. 
Den heldragna linjen motsvarar ett kort tidsintervall (t1). Den streckade linjen (ti) löper väl under 
linje t1för låga och medelhöga skjuvspänningsnivåer och passerar den först nära brott. 

Eftersom skjuvspänningsnivåerna varierar naturligt i en jordvolym, kommer även kryphastig
heten att variera i olika delar av enjordvolym. I områden med höga skjuvspänningsnivåer 
kommer kryphastigheten att öka med tiden och tvärtom i områden med låga eller medelhöga 
skjuvspänningsnivåer. Således kommer kryprörelserna att koncentreras till vissa områden i en 
jordvolym. 
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Krypvidden, W, och krypamplituden, A, skiljer sig något mellan normalkonsoliderad (index 
NC) och överkonsoliderad (index OC) jord. Såväl krypvidden som krypamplituden är lägre för 
en normalkonsoliderad jord, Figur 5.5. 
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Figur 5. 5 Reologiska kurvor för två typiska jordar i det initiella skedet efter det att 
provet utsatts för en skjuvbelastning. OC betecknar överkonsoliderad jord 
och NC normalkonsoliderad jord (Ter-Stepanian, 1980). 

Bjerrum (1973) presenterar en fenomenologisk beskrivning av krypning i lera. Han menar att 
jordens skjuvhållfasthet byggs upp av dels en effektiv friktion, som ökar linjärt med effektiv
spänningsnivån, dels en effektiv kohesion, vars storlek är beroende av vatteninnehållet i jorden 
och ökar linjärt med ett ekvivalent förkonsolideringstryck. Ursprunget till friktionsdelen av 
skjuvhållfastheten tros vara motståndet mot glidning mellan partiklar som är i kontakt mineralyta 
mot mineralyta. Kohesionen utgör bidraget till skjuvhållfastheten från partiklar som inte är i 
kontakt mineralyta mot mineralyta, utan som skiljs åt av en vattenfilm. 

Bjerrum menar att kryprörelser på partikelnivå kommer att ske i kontaktpunkterna av kohesiv 
natur. Kryphastigheten kommer att öka med ökad skjuvspänningsnivå och med tjockleken på 
vattenfilmen mellan partiklarna, dvs lerans plasticitet. Som en konsekvens av kryprörelserna 
kommer kohesiva kontaktpunkter att brytas ned, vilket ger upphov till töjningar som i makro
skopisk skala observeras som krypning. 
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5.3 Krypning i slänter 

För att krypning ska uppstå i slänter, måste tröskelvärdet för krypning vara lågt eller 
ansträgningsgraden vara hög. Ter-Stepanian (1980) menar att bägge dessa situationer normalt 
existerar i en slänt. Den första situationen (lågt tröskelvärde för krypning) kan förväntas påträffas 
i de ytligaste jordlagren, där skjuvhållfastheten i jorden på grund av årstidsvariationer (tex 
variation i vatteninnehåll och temperatur) inte är tillräckligt hög, varför ibland relativt stora 
kryprörelser kan utbildas. Den senare situationen (hög ansträngningsgrad) kan uppstå på större 
djup under markytan, där en koncentration av skjuvspänningar på grund av tyngden av ovan
förliggande massor kan förväntas. Ansträngningsgraden är således tillräckligt hög för att 
krypning ska initieras. Det är dock inte nödvändigtvis så att krypning förekommer på större djup, 
Larsson (1996). En naturlig slänt som bildats genom en successiv erosion från en i stort sett 
horisontell markyta, kommer efter en tid att befinna sig i ett sorts jämviktstillstånd, som 
karaktäriseras av att kryphastigheten är försumbart låg. Varje förändring som en sådan slänt 
utsätts för, ytterligare erosion vid slänttån (tex i anslutning till vattendrag), ökad belastning på 
släntkrönet etc, kommer självfallet att leda till att kryphastigheten omedelbart ökar igen, och 
fortgår tills ett nytt jämviktsläge uppstår, eller, om förändringen varit dramatisk, till dess att 
slänten går i brott. Normala variationer i kryphastigheten förekommer sannolikt över året som en 
naturlig del av släntens liv, Larsson (1996), men detta behöver inte betyda att det är någon 
överhängande risk för att skred ska inträffa. Också Ter-Stepanian (1980) poängterar att krypning 
som förekommer på större djup inte ska betraktas som en kontinuerlig process, utan kommer att 
variera med inverkan av skredskapande faktorer (engelskans landslide producing factors). 

Att överföra resultat från laboratorieförsök, som normalt genomförs på mycket små provkroppar 
i förhållande till den totalajordvolym som är inblandad it ex ett skred, kan ebart på grund av 
skalskillnacler vara svårt, och ibland till och med omöjligt. Det är dessutom svårt att såväl 
detektera som att bestämma värden på geotekniska parametrar för svaghetszoner. Och ändå har 
just svaghetszoner en icke försumbar inverkan på släntebeteendet, se avsnitt 8. Därför kan man 
inte heller förvänta sig att det beteende som bestäms på laboratorium i alla stycken överens
stämmer med det beteende som noteras i fält, Oyo (1979). Oyo menar att det fullständiga 
krypförloppel med primär-, sekundär- och tertiärkrypning inte kan noteras i de modell- och 
fullskaleförsök som han har genomfört. Typiskt saknas primärkrypningen och jorden går direkt 
in i en fas med sekundärkrypning, Figur 5 .6. Dessutom förefaller, enligt Oyo (1979), fasen med 
tertiärkrypning pågå under kortare tid vid modell- och fullskaleförsök än vid laboratorieförsök. 
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Figur 5.6 Typiska töjnings/tids-samband för (a) modellförsök och (b) fullskaleförsök 
(Saito, 1979). 

Förändringar i släntbeteendet med årstiden och den relativa inverkan av skredskapande faktorer 
( engelskans landslide producing factors) brukar kallas släntens skreddynamik ( engelskans 
landslide dynamics). I allmänhet är inte det skreddynamiska förloppet vare sig konstant i tiden 
eller likadant överallt i den jordvolym som påverkas av skredrörelser. Ter-Stepanian (1980) 
menar att ökningen i kryphastighet startar i glidkroppens intermediära del och sprider sig sedan 
successivt mot glidkroppens aktiv- respektive passivsida. När ansträngningsgraden närmar sig 
den maximalt möjliga, övergår kryprörelserna på djupet till nästa fas i släntens skreddynamik, 
nämligen den fas då skred utvecklas. Beteendet under denna fas skiljer sig, enligt Ter-Stepanian 
mellan slänter i överkonsoliderad lera och slänter i normalkonsoliderad lera, Figur 5.7. 

·o \0\ \ 
C: I

.J.,c~\ 
~--'11 

f\ 

f 

(a) (b) 

Figur 5. 7 Storleken på krypzonen och krypdeformationema (SJ innan brott uppstår för 
två identiska slänter i (a) överkonsoliderad lera [betecknas OC] och 
(b) normalkonsoliderad lera [betecknas NC]. f betecknar område med drag
sprickor (Ter-Stepanian, 1980). 
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Som framgår av Figur 5.7 kommer krypzonen att vara betydligt större i överkonsoliderad lera än 
i normalkonsoliderad lera, eftersom Woc > WNc, varför krypprocessen kommer att inbegripa en 
större jordvolym (W betecknar krypvidden och definierades i föregående avsnitt). Vidare gäller 
att Aoc > ANc, varför också de deformationer som utbildas före brott (S) är större för den över
konsoliderade leran än för den nomralkonsoliderade leran (Soc > SNc). Detta kan vara en för
klaring till att kryprörelser oftast kan noteras under en relativt lång tid före brott i slänter med 
överkonsoliderad lera, medan skred ibalnd kommer helt ovätnat i slänter med normalkonsoli
derad lera, dvs kryprörelserna före brott har varit så små att de inte alls har iakttagits. Detta går 
helt i linje med vad vi känner till från våra svenska slänter med oftast lös, normalkonsoliderad 
lera, nämligen att kryprörelserna är mycket små och att vi oftast inte noterar några indikationer 
på nära förestående skredbrott. 
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6. FÖRUTSÄGELSE AV SLÄNTBETEENDET 

6.1 Inledning 

Med släntbeteende avses vanligen rörelsemönsteret, oftast uttryckt som funktion av 
ansträngningsgraden (säkerhetsfaktorn mot brott). 

Det finns principiellt två olika sätt att förutsäga släntbeteendet, dels med hjälp av empiriska 
samband, dels med hjälp av teoretiska studier (numerisk analys). 

En förutsägelse av släntbeteendet med hjälp av empiriska samband bygger på att en serie modell
eller fullskaleförsök genomförs. Modellförsöken skulle kunna karaktäriseras som krypförsök och 
tillgår så att belastningen på slänten ökas (säkerhetsfaktorn minskas) under det att rörelsehastig
heten mäts. Det vanligaste sättet att öka belastningen på slänten är att öka släntlutningen. Också 
vid fullskaleförsök kan någon förändring genomföras som ökar belastningen på slänten (tex 
avschaktning vid slänttån, ökning av bbelastningen vid släntkrönet, anordna vattenfyllda slitsar 
en bit innanför släntkrönet), även om det är vanligast att rörelsemönstret hos naturliga slänter 
som inte utsätts för någon åtgärd eller förstärks följs. Det är dock väsentligen svårare att tolka 
resultatet från mätningar i naturliga slänter och omsätta i modeller för att prognosticera slänt
beteendet än från modellförsök, vid vilka det finns en möjlighet att hålla relativt god kontroll på 
ett flertal av de styrande parametrarna, såsom exempelvis jordlagerföljd och jordlagrets egen
skaper, portrycksförhålladen etc. 

Teoretiska studier (numerisk analys) kan med fördel användas för att göra prognoser för slänt
beteendet. Vanligast är att rörelsemönstret och därmed släntens beteende för olika tänkta 
åtgärder analyseras, varefter den relativa skillnaden i beteende studeras. Problemet vid numerisk 
analys är, precis som påpekats i tidigare avsnitt, att definiera en materialmodell som på ett så 
riktigt sätt som möjligt beskriver jordens deformationsegenskaper för samtliga belastningsfall 
och spänningsvägar som förekommer. 

6.2 Empiriska samband 

6.2.1 Saito:s samband 

Ett av de första empiriska sambanden för att förutsäga slänters rörelsemönster och tiden till brott 
utvecklades av Saito (1965) baserat på krypbrott. Saito konstaterar att det inte är troligt att en 
slänt hastigt och utan förvarning går till brott. Tvärtom, menar Saito, kan man förvänta sig att ett 
antal dragsprickor uppstår runt det instabila området, liksom rörelser som är möjliga att detektera 
i form av förskjutningar av olika byggnadskonstruktioner inomo det instabila området. Samtidigt 
kan det, enligt Saito, vara svårt att upptäcka sådana indikationer eller att följa mycket långsamma 
rörelser under en längre tid. I sin artikel beskriver Saito en serie fullskaleförsök i fält, vid vilka 
brott i slänterna uppnåddes genom att spruta in vatten. Slänternas beteende fram till brott regi
strerades genom töjningsmätning, mätning av lutningsförändringar på markytan och mätning av 
jordtryck. Ett typiskt resultat visas i Figur 6.1. 

c:\dokument\word\rap\anaslant\littsearch\littrap.doc Utskrivet: 1998-06-16 08;33 



SGI 1998-06-13 19502062 27 (56) 

0 ' I Eanh pressure I I [13 

i 
I 

6--- ·--·--
II, 

II,i
4 !rrs-

C -v, m,l / ~ m, / m,~,· 11:r!..x~o.2 
w il -..<._ / -· ~!4 

= 
v, I\ - V,

0
9 Il I 2 Ji me<hrl\IQ.n~n,;"--17, \_Il,Il, ~arth pressure 

-;;• ISr--,--.-,--;::====--,----.-'rnc=re7asect suctdenly 

e 
c•I01---+-~~~. 

12 Time Chrl 
-s,t:::±::::±==E:::c'.;'.::J__L_L_l_L_J 

f lnclino.uon increasect srMua11y 
+2 

I Straln I 
•I 5 

I 
IN0.4 

0 --- -- .---- _....,,L- _l9 
./

5 ? 

;; 
X 

0 

-
• 

3 

9 -- 11 12 T; me (tifl-----::: I-------..____,____ lo I 
~ ~ 

5 -------
'-,,,,,,,,,__, :--._6 ,\\

0 
[ 'lMovement ceased~ FaiJu re occurrect

I ICro.cKS appeared 
Strnin rate increasect suctctenly 

-I 5 

Figur 6.1 Exempel på resultat från fullskaleförsk i fält (Saito, 1965). 

Saito konstaterade att det var möjligt att notera en tydlig ökning av töjningarna liksom en tydlig 
förändring av markytans lutning innan brott uppstod. Jordtrycksmätningarna gav däremot inte 
något entydigt utslag som skulle kunna tänkas som ett förestående brott, varvid han konstaterade 
att modelleringen bör bygga på töjningsmätningar (deformationsmätningar). 

Saito:s ursrprungliga modell har vidareutvecklats genom åren både av honom själv och av andra, 
t ex Saito (1969), Saito (1979), Fukuzono (1990), Vyalov (1986). Den ursprungliga modellen 
gällde strikt enbart för krypning med konstant hastighet och byggde på sambandet 

y · t f =konstant (6-1) 

där y = kryphastigheten 
tr = tiden till brott 

Detta samband bygger i sin tur på en beskrivning av Vyalov (1965) och Goldstein (1957), 
nämligen att brott i jorden uppstår på grund av plastisk deformation (krypdeformation), yC, som 
kan uppgå till ett visst konstant gränsvärde, y\ och att brott är nära förestående när detta gräns
värde har överskrids. Det brottvillkor som föreslogs utgör således en punkt när krypdeforma
tionerna når ett konstant värde: 
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C C ky = y f = onstant (6-2) 

Detta är alltså enjordparameter och påverkas varken av spänningsnivån eller av tiden till brott. 
Vid krypning med konstant hastighet kan den totala krypdeformationen vid varje tidpunkt 
tecknas som 

(6-3) 

vilket direkt leder till samband (6-1). En sammanställning av flera olika objekt i olika jordarter 
som har gjorts av Vyalov (1986) visar att punkterna som motsvarar försöksresultaten relativt väl 
följer en linje i ett dubbbellogaritmiskt diagram, Figur 6.2. 
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Figur 6.2 Samband mellan töjningshastighet och tid till brott: 1 = data från /aboratorie
försök; 2 = data från fältmätningar och fullskaleförsök (Vyalov, 1986). 

Den linje som erhålls i Figur 6.2 kan generellt skrivas tr = log(C) + b·log( y), eller 

(6-4) 

där C och b är konstanter. 
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Värdet på parametern b varierar mellan 0,92 och 1,08, varför värdet b = 1 kan antas (Vyalov, 
1986), och samband (6-4) kommer att överensstämma med samband (6-1). Värdet på parametern 
C anges till mellan 0,017 och 0,023 i litteraturen, dvs variationen är liten taget i beaktande att 
försöken genomförts vid mycket olika förhållanden, för olika jordarter etc. 

Ovanstående uttryck gäller strikt bara för Newtonskt flöde, dvs krypning med konstant hastighet 
från tidpunkten t = 0, då lasten läggs på, till dess att brott inträffar. För att kunna beakta fasen 
med tertiärkrypning, under vilken kryphastigheten ökar, ersätts samband (6-4) med samband 
(6-5). 

(6-5) 

där y = krypdefonnationen vid en godtycklig tidpunkt, t 
to = referenstid 
tr = tiden till brott räknat från referenstiden t0. 

Samband (6-5) kan lösas grafiskt för det värde på tr som är av intresse genom att använda tre 
punkter på krypkurvan. Genom att välja tre godtyckliga punkter (t1, t2, t3) vilka uppfyller 
villkoret att skillnaden i krypdeformation som svarar mot var och av dessa tidpunkter är 
densamma, dvs y3 - y2 = Y2 -y1, kan samband (6-5) omvandlas till 

0,5 · (t2 - t1 )2
tf -ti = ·········-· --~--···· (6-6)

(t2 - ti)-0,5 · (t3 - ti) 

Värdet på tr bestäms lämpligen grafiskt. Sambanden (6-5) och (6-6) kan med utgångspunkt från 
förskjutningsmätningar i fält användas för att förutsäga möjliga skred, såväl för naturliga slänter 
som schaktslänter. 

6.2.2 Fukozonos metod 

Fukozono (1985, 1989, 1990) har utarbetat en modell för prognosticering av skredbrott, baserad 
på modellskaleförsök i en så kallad regnfallssimulator (fri översättning från engelskan: "rainfall 
simulator"). Försöken utfördes med 1 m tjocka lager med kohesions- och/eller friktionsjord med 
en släntlutning av 30° eller 40°. Försöksutrustningen gav möjlighet att bygga upp en slänt som 
var 5 m hög och 4 m bred. Skredbrott initierades genom att utsätta slänten för ett simulerat regn. 
Under försöken mättes ytförskjuningarna kontinuerligt, från stabilt läge till dess att brott 
uppstod. 
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Man fann att det inkrementella tillskottet av logaritmen för accelerationen var proportionellt mot 
logaritmen av hastigheten mot vilken ytan förskjuts omedlbart före slutligt brott, dvs: 

(6-7) 

där x = ytans förskjutning 
t = tiden 
A = konstant 
m = konstant 

Den integrerade hastigheten är en potentialfunktion av tiden t för O < m < 1, en exponential
funktion av tiden t för m = 1, och slutligen en negativ potentialfunktion av tr - t för m > 1, där 
trär tiden till brott. Fukozono har i sina studier liksom Varnes (1983) kommit fram till att m > 1 
för ungefär 80% av alla skredförlopp som har följts, och att m = 2 för ungefär 50% av dessa. 

Den integrerade hastigheten för m > 1 är 

(6-8) 

I 
där a = (A(m -1)t~~l 

1 
n = 

m-1 

För de fall m > 1 har Fukozono (1985, 1989) utvecklat en metod för att förutsäga tiden till brott, 
baserad på det reciproka värdet av medelhastigheten7

. Proceduren att bestämma tiden till brott, 
som utförs grafiskt och åskådliggörs i Figur 6.3, omfattar följande punkter: 

1) Ytförskjutningen bestäms, tex X 1 vid tiden t 1, X2 vid tiden t2, X3 vid tiden t3 etc. 

7 Med reciprokt värde av storheten x menas 1/x. 
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t1 + t2 t2 t t3 tr 
-2- t2 + t3

--2-
T i m e 

Figur 6. 3 Diagram som åskådliggör Fukuzonos metod för att bestämma tiden till 
brott med hjälp av reciproka värdet på mdelhastigheten (Fukozono, 1990). 

2) Det reciproka värdet av medelhastigheten beräknas: 

l t2-t1. 
- -,~~~-, - -------·- etc. 

V 1 X2-X1' 

1 t1 + t2 .. 0 1 t2 + t3
3) ·· - plottas mot ---~ for att erhalla punkten A och - mot --- för att erhålla 

VJ 2 V2 2 
punkten B. 

4) En rät, heldragen linje dras mellan punkterna A och B. 

5) Denna linje förlängs som en streckad linje tills den skär x-axeln (tidsaxeln). 

6) Tiden till brott, tr, avläses där den förlängda, streckade linjen skär x-axeln (tidsaxeln). 

Om den reciproka medelhastigheten som funktion av tiden inte utgör ett linjärt samband utförs 
en grafisk lösning av tiden till brott. Metoder för detta beskrivs av Fukozono (1985, 1989). 
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6.2.3 Hayashis metod 

Genom att analysera resultat från modellförsök vid vilka slänter drivits till brott samt genom att 
arrangera mätdata avseende ytförskjutning hos inträffade skred, har Hayashi et al. (1989) före
slagit ett nytt koncept för att förutsäga tiden till brott, där fasen med tertiärkrypning delats in i 
två steg, I och II, Figur 6.4. 

600.-------------------r~ 

o AGOYAMA
(Cm) 

6 JIZUKIYAMA(c) 
400 

30 40 
f - ( 0 ( d ays) 

Figur 6.4 Kurvor som relaterar skredsträcka till tid för skreden i Agoyama och 
Jizukiyama. I= första steget, Il= andra steget (Hayashi et al, 1988). 

Hayashi et al. Kom fram till att sambandet mellan hastighete och ytförskjutning är linjäJ.i under 
det första steget, och att det inkrementella tillskottet i logaritmen av hastigheten är proportionell 
mot ytförskjutningen under det andra steget. Dessa samband kan uttryckas: 

v=a·l+v0 eller v=vo·ea·t för första steget} 
(6-9)b-(1-1 0 ) 1 

v=vo •e eller V= för andra steget 
b·(tr-t) 

där t = tid 
v = hastighet 
vo = utgångsvärde på v 
1= ytförskjutning 
lo = utgångsvärde på l 
tr = tid till brott 
a, b = konstanter 
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Det första steget av tertiärkrypningen, som följer direkt efter det att fasen med sekundär
krypning avslutats, är det i tiden mest omfattande av de två stegen. Det andra steget är relativt 
kortvarigt. Modelleringen av det andra steget öaverensstämmer med Fukozonos och Saitos 
metoder som beskrivits i föregående avsnitt. Det nya med Hayashis metod är således att tiden till 
brott under det första steget av tertiärkrypning kan uppskattas. 

Hayashi et al. Konstaterar att ju högre den initiella hastigheten under det första steget är, desto 
kortare blir tiden till brott. Detta kan uttryckas som att tiden till brott (tr - t0) blir längre om den 
tid som åtgår (~t = t - t0) att flytta en partikel på ytan sträckan (~l = 1-10) under den initiella 
delen av första steget ökar. Man har föreslagit en exponentialfunktion för att beskriva detta 
samband: 

(6-10) 

där a, b = konstanter 

6.2.4 Azimis metod 

Azimi et al. (1988) har presenterat en grafisk metod, baserad på sättningsuppskattningar från 
observationier vid endimensionell konsolidering, formulerad av Asaoka (1978), för att förutsäga 
tiden till brott. Det praktiska tillvägagångssättet visa schematiskt i Figur 6.5a och 6.5b och kan 
sammanfattas i följande punkter, Salt (1989): 

1) Rådata plottas i form av förskjutning som funktion av tiden. 

2) De så erhållna punkterna förbinds, så att en jämn kurva erhålls. 

3) Accelerationsfaserna delas in i inkrement av lika längd. 

4) Korresponderande tider t1, t2, .... , ti, .... t11 avläses. 

5) ti-I plottas som funktion av ti. 

6) Linjen ti = ti-I konstrueras. 

7) Skärningspunkten mellan de två linjerna ger tiden till brott. 
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Figur 6.5 (a) kurvor utvisande vertikal förskjutning vid brott, (b) ti som funktion av 
ti-1 (Azimi et al., 1988). 

Den linje som konstruerades under punkt 5 på föregående sida har ekvationen ti =a + b · ti-l 

eller ti+l =a + b · ti. Vid skärningspunkten mellan de två linjerna gäller tr = a + b · tr-l och 

tr = tr-l · Genom att arrangera om dessa ekvationer erhålls: 

2t. - t· 1 · t· lt - I I+ 1- (6-11) 
r - 2t· -(t· I +t· 1)I I+ 1-

vilket är identiskt med den ekvation Saito (1965) föreslog för att förutsäga tiden till brott under 
fasen med tertiärkrypning för m = 2. 

6.2.5 Favres metod 

Favre et al. (1992) presenterar en metod för förutsägelser av släntbeteende som funktion av 
nederbördsmängd. Modellen är uppdelad i två delar, en första del som beräknar piezometriska 
nivåer med utgångspunkt från den nederbördsmängd som infiltrerar jorden, och en andra del som 
relaterar piezometriska nivåer till rörelsehastigheter hos slänten. I artikeln redovisas resultat som 
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visar en acceptabel överensstämmelse mellan beräknade och uppmätta rörelsehastigheter. 
Metoden gör dock ingen skillnad på jordart, utan uttrycken är dessam för samtliga jordar. 

6.2.6 Gudehus metod 

Gudehus et al. (1976) presenterar en krypmodell som ger möjlighet att uppskatta hur lång tid en 
slänt kan stå innan brott uppstår (livslängden). Släntens livslängd ges av uttrycket: 

(6-12) 

1
där -r= yR ·h·(cot(P12)-cot(p))•si1i2(p12)

2 

8 = konstant, som bestäms genom triaxialförsök med språngvisa förändringar i 
töj ningshastigheten 

cr0 = vertikalt förkonsolideringstryck 
cra =vertikalavlastning 
K = återbelastningslinjens lutning (efter avlastning) 
'A. = iosotropa konsolideringslinjens lutning 
c = skjuvhållfasthet bestämd vid direkt skjuvförsök med godtycklig deformations-

hastighet y0 

YB = konstant 
YR = skrymdensitet 

Med hjälp av dessa uttryck kan livslängden för slänter i olika jordar bestämmas. Som exempel 
visas ett diagram, där livslängden har avsatts som funktion av slänthöjd och släntvinkel, Figur 
6.6. Den här typen av diagram måste utarbetas för varje specifik typ av jord eftersom uttrycken 
ovan innehåller jordberoende parametrar. 
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Figur 6.6 Livslängd som funktion av slänthöjd och släntlutning (Gudehus et al., 1976). 

6.3 Teoretiska studier 

6.3.1 Inledning 

Om släntbeteendet och tiden till brott ska analyseras med teoretiska studier (numerisk analys) är 
det av största vikt att en materialmodell som på ett riktigt sätt som möjligt beskriver den aktuella 
jordens egenskaper väljs. Aktuella randvillkor och förändringar av dessa måste också kunna 
modelleras på ett riktigt sätt. Det finns inga färdiga beräkningsmodeller framtagna till vilka 
enbart ett antal parametrar erfordras som indata att tillgå. Varje problem är unikt och måste 
modelleras på bästa sätt med utgångspunkt från vad som specifikt gäller för just det aktuella 
problemet. Att beskriva alla möjliga sätt att utföra teoretiska studier av säntbeteende i den här 
rapporten, skulle ta alltför stort utrymme. Dessutom skulle det ej vara möjligt att täcka in alla 
tänkbara fall. Beroende på belastningsfall, spänningssituation och jordart kan olika sätt att 
beskriva spännings/töjnings-egenskaperna bli aktuella, alltifrån de mer enkla linjärt elastiska till 
mer avancerade materialmodeller. 

För att visa vilka möjligheter som kan erbjudas med numerisk analys, har vi valt att lite mer i 
detalj beskriva ett intressant angreppssätt, presenterat av Tavenas och Leroueil ( 1981 ). Vi 
begränsar oss också till att diskutera naturliga slänter. Teorin bygger på modifierad Cam-Clay-
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teori, set ex Britto och Gunn (1987), Gens och Potts (1988), med den elliptiska flytytan 
centrerad kring en Ko-linje, set ex Kattan (1990). 

Tavenas och Leroueil poängterar betydelsen av de förändrade randvillkoren (fluktuerande 
grundvattennivåer och nivåer i vattendrag intill slänten, temperatur, lufttryck etc) för slänt
beteendet. Förändringar av grundvattennivån leder till förändringar av porvattentrycket. Något 
som ofta bortses från vid analyser är att förändringarna i porvattentryck inte sker momentant, 
utan uppvisar en viskös, tidsberoende tendens. En förändring av porvattentrycket från t ex 
punkten D i Figur 6.7, motsvarande någon form av medelvärde över en viss tidsperiod, till en 
situation med en högre grundvattennivå (HW) eller till en lägre nivå (L W), resulterar i en 
förändring av portalet ('6.e), vilket kan beskrivas med en rörelse längs en återbelastningskurva. 
Den svällning eller kompression som jorden genomgår är med nödvändighet en tidsberoende 
process. Hastigheten styrs av jordlagrets dräneringsförhållanden liksom jordens svällnings-

koefficient ( Cvs = kM / y w ), där kär hydraulisk konduktivitet och M ödometermodul. 
Förändringen av porvattentrycket med tiden måsste alltså fördröjas och dämpas jämfört med 
grundvattennivåns förändringar. Denna typ av beräkning kan bara utföras med kopplad analys, 
och beskrivningen av de styrande parametrarna och deras variation i tiden är oftast komplicerad. 

vert,col effecfi,e stress ( IQ CY ~) 

l 
6e I 

'O 
ö ' , r 

Figur 6. 7 Förändringar i effektivspänning och portal i lera (Tavenas och Lerouei/, 
1981). 

Naturliga slänter har bildats genom erosion från en horisontell, eller i vart fall i det närmaste 
horisontell, markyta. Det är realistiskt att tänka sig att spänningssituationen i ett jordelement då 
markytan är horisontell kan beskrivas med hjälp av spänningspunkten O i Figur 6.8. Hur huvud
spänningsriktningarna roterar när slänten bildas är inte helt klarlagt. Sannolikt förflyttas 
spänningspunkten i spänningsrymden motsvarande riktningen O-D i Figur 6.8. Den heldragna 
kurvan i figuren representerar gränstillståndet (brottytan). Ju närmare denna yta spännings
punkten är, desto högre blir ansträngningsgraden och det är rimligt att anta att jorden börjar 
krypa. Dett visas schematiskt med de streckade koncentriska flytytorna i figruen, samtliga 
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motsvarande olika kryphastigheter. Kryphastigheten ökar i takt med att spänningspunkten 
närmar sig brottytan (i takt med att ansträngningsgraden ökar). Vi kan i Figur 6.8 se, att en 
ökning av vatteninnehållet, en förflyttning från punkten D till HW, leder till en ökning av kryp
hastigheten, och det omvända gäller för en minskning av vatteninnehållet. 

•~;
2 I 

I 

( Y1 I 

Figur 6. 8 Schematisk bild av effektivspänningssituation och kryphastighet för 
naturliga slänter (Tavenas och Leroueil, 1981). 

För en naturlig slänt orsakas förändringar av randvillkoren till stor del av förändringar i 
porvattentryck som ett resultat av nederbörd. Under torrperioder blir slänten mer stabil, 
efterseom spänningspunkten rör sig in mot brottytans centrum. Vid peridoer med mycket 
nederbörd gäller dete omvända, och under olyckliga omständigheter, kan spänningspunkten 
lokalt för något/några enstakajordelement nå brottytan, och lokalt brott uppstår. Den last som 
jordelementen i brott inte längre kan bära fördelas ut på omgivande jordelement, som eventuellt 
också går i brott. Så småningom, om detta fortsätter, kommer hela slänten att gå i brott. Por
trycksförändringar på grund av klimatiska förändringar spelar således en stor roll för naturliga 
slänters beteende, vilket i och för sig inte är någon nyhet. Figur 6.9 visar en sammanställning av 
inträffade skred som funktion av tid på året för Sverige, Norge och Quebec, och indikerar ett 
klart samband. 

Provmce of Ouebec {Lebu,s 6. R,ssmonn 1979) 

Nor woy ( J~rstod 1968 o) 
________S_w_ed_en_( In onös 6. Viber 1979) 
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Figur 6. 9 Antal inträffade skred som funktion av tid på året (Tavenas och Leroueil, 
1981). 
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Liknande samband kan också uppritas mellan nederbörd och rörelsehastighet, Figur 6.10. 
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1000 2000 3000 

(b) Profllt of Londslldt 

Figur 6. 10 Samband mellan nederbörd och rörelsehastighet, Portuguese bend 
lands/ide, California (Wilson, 1970). 

En materialmodell som den ovan beskrivna, som kan beskriva tidsberoende förändringar av 
parvattentryck och portal kan, om den implementeras it ex ett FEM-program, utgöra ett värde
fullt verktyg för att förutsäga släntbeteende och tiden till brott. 

Desai et al. (1995) beskriver i en artikel hur kryprörelser i slänter kan modelleras. Den föreslagna 
modellen bygger på elasto-viskoplasticitetsteori ursprungligen formulerad av Perzyna (1966). 

Samtidigt får vi inte blunda för problemet att fastställa en slänts ålder på den geologiska tids
skalan. Det är en nästan omöjlig uppgift, och ändå är det mycket viktigt vid den här typen av 
avancerade numeriska analyser, där tidsaspekten tas i beaktande. Exakt hur problemen ska 
modelleras är inte känt idag. För att kunna ge riktlinjer och råd för beräkningarna erfordras 
ytterligare forskning. 

6.3.2 Exempel på analysresultat 

Några typiska resultat från numerisk analys redovisas i detta avsnitt, som inte på något sätt gör 
anspråk på att vara komplett. Vi har valt ut några exempel, återigen för att belysa de möjligheter 
som numerisk analys ger. 

Den övervägande delen av alla geotekniska beräkningar, såväl vid klassisk analys som numerisk 
analys, utförs i två dimensioner, dvs antingen för plant spänningstillstånd eller plant töjningstill
sttmd. 
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Stefanoff et al. (1976) har utfört en FEM-beräkning, i vilken en schaktad slänt analyserades 
under antagande av plant töjningstillstånd. Jorden antogs uppvisa linjärt elastiskt beteende. 
Stefanoff et al. Anser att beräkningsresultaten är illustrativa, eftersom de visar att det uppstår 
zoner med dragspänningar i den övre delen av slänten. Zonen med dragsprickor växer i 
omfattning och rör sig närmare släntkrönet ju brantare slänten är, Figur 6.11. Resultatet visar 
dessutom att det uppstår zoner med begränsad utbredning inne i jordlagren, inom vilka skjuv
spförningsnivån överskrider skjuvhållfastheten. Dessa zoner tillväxer likaledes i storlek och rör 
sig ut mot slänten ju brantare schaktslänten är. 

Tensile s&ress 

E 

,,.....-1,~ 
II) I 

C 

8 

E 

D 

C 

8 

Figur 6. 11 Zoner med dragspänningar uppstår vid markytan. Ju brantare schaktslänten 
är, desto större blir dessa zoner, samtidigt som de rör sig mot släntkrönet 
(Stefanoff et al., 1976). 

Ytterligare exempel på resultat från en numerisk analys, också det av en schaktad slänt, 
presenteras av Axelsson et al. (1992). Statens geotekniska institut (SGI) utförde ett fullskale
försök under fyra års tid, se Möller och Åhnberg (1992), vid vilket en slänt schaktades ut från en 
horisontell markyta och drevs till brott dels genom att vattnet i schaktgropen successivt 
pumpades bort, dels genom att en slits, som sedan vattenfylldes, grävdes vid släntkrönet. Ett av 
syftena med projektet var att studera släntbeteende och skredmekanismer, ett annat att utprova 
ett automatiskt övervakningssystem, som utvecklats vid SGI. Därför var slänten välinstrumen
ter,1d med såväl fast installerade inklinometergivare, portrycksgivare som jordtrycksgivare. Både 
odränerad analys (totalspänningsanalys) och kopplad analys genomfördes och analysen utfördes 
i åtta steg, motsvarande hur schaktningen genomfördes i verkligheten. Vid analysen användes en 
modifierad Cam-Clay materialmodell. 

I Figur 6.12 görs en jämförelse mellan uppmätta och beräknade horisontalförskjutningar vid 
sliintkrön för den odränerade analysen ( elastist-idealplastiskt beteende hos jorden). Som synes 
överskattas horisontalförskjutningama, speciellt för de senare schaktstegen. A vvikelsema skulle 
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kunna förklaras dels med att rörelserna i verkligheten sker med en viss tidsfördröjning, dels med 
att en idealplastisk modell, som ju inte tar hänsyn till jordens deformationshårdnande, kan under
skatta jordens styvhet. 
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Figur 6. 12 Jämförelse mellan uppmätta och beräknade horisontalförskjutningar vid 
släntkrön (totalspänningsanalys) för olika schaktsteg (Axelsson et al., 
1992). 

Resultat från den kopplade analysen redovisas i Figur 6.13a Gämförelse mellan beräknad och 
uppmätt horisontalförskjutning vid släntkrön) och Figur 6.13b Gämförelse mellan beräknade och 
uppmätta portryck vid släntfot). De beräknade horisontalrörelserna överensstämmer bättre med 
de uppmätta för den kopplade analysen än för totalspänningsanalysen, men fortfarande är 
avvikelserna stora, vilket kan ha många olika förklaringar. Jämförelsen av uppmätta och 
beräknade porvattentryck (negativa eftersom det handlar om en avlastning) visar på relativt god 
överensstämmelse vid släntfot. Vid övriga mätstationer är dock överensstämmelsen mindre god. 
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Figur 6. 13 Resultat från kopplad analys. (a) jämförelse mellan beräknade och upp
mätta horisontalrörelser vid släntkrön, (b) jämförelse mellan beräknade och 
uppmätta parvattentryck vid släntfot, Axelsson et al. (1992). 
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7. DEFINITION AV ANSTRÄNGNINGSGRADEN 

7.1 Klassisk stabilitetsanalys 

Vid klassiska stabilitets beräkningar, se avsnitt 3, antas att brott sker i jorden utan att några 
deformationer uppstår. En säkerhetsfaktor mot brott i jorden bestäms med hjälp av statisk kraft
och/eller momentjämvikt. I stort sett kan metodiken tolkas som att man bestämmer hur "stor del 
av" jordens skjuvhållfasthet som måste tas i anspråk för att jämvikt ska råda mellan pådrivande 
och mothållande krafter/moment, Figur 7.1. Om en skjuvspänning motsvarande just värdet på 
skjuvhållfastheten måste tas i anspråk för att jämvikt ska råda, motsvaras det av säkerhetsfaktom 
F = 1,0. Om däremot en skjuvspänning motsvarande bara en del av skjuvhållfastheten måste tas i 
anspråk för att nå jämvikt, erhålls en säkerhetsfaktor F > 1,0. Skjuvhållfasthetsparametramas 
värden (c' och~') skalas då ned successivt till dess att brott uppstår, varvid ett värde på säker
hetsfaktorn bestäms. Vanligen avses med släntens ansträngningsgrad just den så beräknade 
siikerhetsfaktom. 

0 
....--

0Il 
....--
I\ 

LL y 

Figur 7. 1 Schematisk bild av säkerhetsfaktorns storlek som funktion av hur stor del 
av skjuvhållfastheten som måste tas i anspråk för att kraft- och moment
jämvikt ska råda. 

Praktiskt vid bestämning av ansträngningsgraden, utgår vi från att den rådande spännings
situationen i jorden i den punkt på lamellens bas (glidytan) som analyseras är känd, eller 
åtminstonde med tillräckligt stor noggrannhet kan antas. Oftast bestämmer vi skjuvspänningen -c 

och effektiva normalspänningen cr' n som verkar mot den lamell som analyseras. Det är även 
rnöj ligt att bebstämma största och minsta huvudspänningarna ( cr' 1 respektive cr' 3). Beräkningarna 
utförs under antagande av plant spänningstillstånd, varför spänningarna antas vara desamma i de 
bligge horisontella riktningarna. Med hjälp av denna information kan en spänningscirkel som 
beskriver den i jorden rådande spänningssituatione ritas upp i det Mohrska spänningsplanet, 
Figur 7.2. Vidare antas att skjuvhållfastheten uttrycks i form av en kohesion c' och en friktions
vinkel ~'. Då kan brottlinjen konstrueras i det Mohrska spänningsplanet (tjock heldragen linje i 
Figur 7.2). 
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Figur 7.2 Parametrar för att definiera ansträngningsgraden för Mohr-Coulomb's 
material-lbrottmode/1. 

Utgående från den punkt där brottlinjen skär normalspänningsaxeln, punkt A i Figur 7.2, kan en 
linje dras som tangerar spänningscirkeln, som beskriver rådande spänningssituation, i en punkt 
motsvarande maximal skjuvspänning, streckad linje i figuren. Ett värde på den friktionsvinkel 
och kohesion som måste mobiliseras för att jämvikt ska råda, f mob respektive c' mob, ges av 
linjens lutning respektive skärning med -c - axeln. Praktiskt sett kan man se säkerhetsfaktorn som 
ett mått på hur mycket brottlinjen så att säga kan fällas ned innan brott uppstår. 

Det är svårt att exakt bestämma den verkliga spänningssituationen i en slänt. Om markytan är 
horisontell och leran är normalkonsoliderad, är det troligt att vertikalspänningen crv också är den 
största huvudspänningen, cr1. Horisontalspänningarna crh relateras till vertikalspänningen med 

hjälp av vilojordtryckskoefficienten Ko via det välkända sambandet cr'h =Ko· cr'v. Horisontal

spänningen utgör då också minsta huvudspänningen, cr3• När slänten sedan bildas, antingen det 
sekr naturligt genom erosion eller genom mänsklig aktivitet, tex schaktning, sker en rotation av 
detta ursprungliga vertikala/horisontella huvudspänningstillstånd. Att med fullständig säkerhet 
siiga hur huvudspänningarna är orienterade är en näst intill omöjlig uppgift. 

Ibland görs försök, utifrån empiriska erfarenheter, att relatera olika nivåer på den beräknade 
sLikerhetsfaktorn till släntrörelser, t ex att kryprörelser kan förväntas om säkerhetsfaktorn vid 
odränerad analys är Fe,::; 1,3 eller lägre. Själva beräkningsmodellen vid klassisk analys ger dock 
inte utrymme för några sådana tolkningar. Det finns alltså skä att inte acceptera den typen av 
slutsatser utan en mycket noggrann kontroll. 
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7.2 Numerisk analys 

Ansträngningsgraden (eller mer generellt SSR = Shear Stress Ratio) definieras på olika sätt, 
beroende på vilken materialmodell som används för att beskriva jordens beteende. Om Mohr
Coulomb's materialmodell används, tecknas ansträngningsgraden på samma sätt som vid 
klassisk analys, se avsnitt 7 .1. 

( '111 jordens beteende istället beskrivs med kritiska tillståndets teori ( engelskans Critical State 
Thcory), dvs Cam-Clay-modellen för le1jord, kan ansträngningsgraden tecknas som en relation 
n:cllan lutningen av kritiska tillståndslinjen (i q - p' - planet) och lutningen av en tänkt linje 
g,.:nom den aktuealla spänningspunkten, samband (7-1) och Figur 7.3. 

qi/p'jSSR = ···········-- (7-1)
M 

där qi = ( cr 1 - cr3)/2 = deviatorspänningen i punkten i 
p' = ( cr' 1 + 2-cr' 3)/3 effektiva medelspänningen i punkten i. 

q 
Kritiska tillstånds

linjen \ 
M 

p'p\ 

Figur 7.3 Parametrar som används för att definiera ansträngningsgraden för kritiska 
tillståndets teori (Cam-Clay-modellen för lerjord). 

En annan modell som vanligen används för att beskriva jords beteende är Drucker-Prager's 
modell. SSR tecknas då enligt samband (7-2). 

(7-3) 
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Numeriska beräkningar, se avsnitt 4, ger som resultat bl a såväl spännings- som förskjutnings
fölt. Därför är det också möjligt att utvärdera rörelsemönster som funktion av ansträngnings
graden enbaii från utförda beräkningar. Varje programvara innehåller vanligtvis ett antal olika 
modeller som kan väljas. I mer avancerade programpaket finns ofta även möjligheten att själv 
definiera modeller för jordens beteende. Precis som vid klassiska beräkningar, kan rörelse
mönster som uppmätts i fältjämföras med beräknade ansträngningsgrader, men därutöver kan en 
j:imförelse även göras mellan beräknade och uppmätta rörelsemönster. 
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8. INGENJÖRSGEOLOGISKA ASPEKTER PÅ SLÄNTSTABILITET 

8.1 Inverkan av svaghetszoner 

Mycket av den information och kunskap vi har samlat om skredmekanismer och skreddynamik 
kommer från analyser av och bakåtberäkningar från redan inträffade skred. Möjligheterna att 
återskapa de förhållanden som rådde vid skredinitieringen är oftast begränsade, och en väsentlig 
del av informationen har således gått förlorad. Grivas (1981) påpekar t ex att bakåtberäkningar 
inte tar hänsyn till alla relevanta data såsom exempelvis: 

• den exakta jordstratigrafin. 
• initialtillståndet före det att skredet ägde rum ( dvs spänningstillstånd, portrycks

nivåer etc). 
• jordparametrarnas variation. 

Samtidigt är det inte ofta man har tillgång till naturliga slänter, som kan instrumenteras och 
drivas till brott, vilket naturligtvis är en paradox i sammanhanget. Ytterligare ett dilemma är, att 
0111 sådana slänter kan hittas, kommer instrumenteringen att installeras först när skredförloppet 
har inletts, varför den första inledande delen inte kommer att kunna mätas, Leonards (1982). 

Grundläggande uppgifter om geologin, liksom ingenjörsgeologiska aspekter för den slänt vars 
beteende ska förutsägas kan ofta utgöra ett bra komplement till såväl avancerade beräkningar 
som fält- och laboratorieanalyser. Lera är en sedimentär jordart, och en av de viktigaste 
aspekterna är det faktum att samtliga sedimentära jordarter är mer eller mindre heterogena till sin 
natur (varviga leror). Dessutom är det vanligt med sprickplan och svaghetszoner (strukturella 
defekter) som sannolikt till stor utsträckning påverkar jordens beteende, Janbu och Grande 
( 1976), Esu och Grisolia (1977), Leonards (1982), Humphrey och Leonards (1986), Leonards 
och Deschamps (1996). 

Leonards (1982) presenterar en mycket omfattande analys av möjliga orsaker till ett antal skred. 
När det gäller skred i styv, överkonsoliderad lera är det sedan länge väl känt att sprickplan 
existerar, set ex Thomson och Morgernstern (1977), Morgenstern et al. (1977), längs vilka 
glidning sker, vilket i sin tur leder till en hållfasthetsnedsättning när skjuvhållfasthetens 
maximal värde passeras. Att liknande formationer även förekommer i lös lera kanske kanske inte 
har noterats i lika stor utsträckning, Leonards (1982), Leonards och Deschamps (1996). Leonards 
diskuterar förekomsten av "svaga sömmar" (engelskans weak seams) i leran med orsak i olika 
avsättningsförhållandne. Ibland kan dessa "sömmar" vara så tunna att det är svårt att upptäcka 
dem, beroende på skalskillnaden mellan "sömmarnas" tjocklek och storleken på fält- och 
laboratorieutrustning. Leeonards påpekar vidare att även om svaghetszoner ibland upptäcks, tex 
i form av distinkt lägre värden på skjuvhållfastheten, är det inte alltid detta tas i beaktande fullt 
ut vid en stabilitetsberäkning. 

Ytterligare en aspekt som Leonards (1996) för fram är förekomsten av skred under det att lerjord 
,1 vsätts i svackor i berggrunden, Figur 8 .1. Dessa tidigare glid plan ugör såväl strukturella 
defekter (engelskans structural directional defects) som svaghetszoner och potentiella nya 
glidytor. 
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Figur 8. 1 Skred kan inträffa under det att lera avsätts i svackor i berggrunden. Dessa 
skredplan utgör svaghetszoner och ger upphov till en potentiell instabilitet 
(Leonards och Deschamps, 1996). 

förutom ovan beskrivna faktorer, är det självklart nödvändigt att undersöka och bestämma djup 
ti 11 fast botten, jordlagerföljd, lutande bergyta under lösare jordlager, möjliga infiltrationsvägar 
och maximalt porvattentryck på grund av infiltration etc. 

8.2 Skredskapande faktorer 

Många författare har gjort förteckningar över skredskapande faktorer ( engelskans landslide 
producing factors). En av de mere heltäckande har presenterats av Zaruba och mencl (1982). En 
rnman förteckning som kan nämnas är Vames (1978). 
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När en stabilitetsanalys genomförs är det av största vikt att identifiera de faktorer som orsakar en 
slänts instabilitet och som orsakar skredrörelser. Känsligheten för skred bestäms av (Zaruba och 
iv1encl, 1982): 

• släntens geologiska struktur 
• den hydrogeologiska situationen 
• den morfologiska utvecklingen i området 

För att kunna göra en riskbedömning för om skred ska inträffa eller inte samt för att kunna fatta 
beslut om riktiga förstärkningsåtgärder, måste en korrekt diagnos för den aktuella slänten ställas. 
Den stora variationen i slänters rörelsemönster speglar den stora mängden faktorer som bidrar till 
i: istabilitet. De viktigaste faktorerna är: 

• Förändringar i släntlutningen. Förändrignar kan förorsakas av naturliga orsaker 
eller av tex mänsklig påverkan (såsom u nderminering av släntfoten på grund 
av erosion eller genom urgrävning). 

• Förändringar i slänthöjd som kan förorsakas av vertikal erosion eller genom ur-
grävning. 

• Förändringar av belastning på slänten. 
• Vibrationer från t ex sprängning, trafik eller maskiner. 
• Förändringar av vatteninnehållet i jorden. Regn- och smältvatten tränger ned i 

sprickor och förorsakar ett hydrostatiskt tryck. Detta leder till att parvattentrycket 
ökar och följaktligen till att skjuvhållfastheten minskar. Sammanställningar har 
visat att skred ofta uppstår under perioder med exceptionellt stor nederbörd. 

• Effekter av grundvattenflöde: 
a) Grundvatten i rörelse utövar ett tryck påjordpartiklar som i kritiska fall kan 

äventyra släntstabiliteten. Hastiga förändringar i vattennivån, vilket kan inträffa 
tex i reservoirer, förorsakar en förhöjning av porvattentrycket i slänten. 

b) Grundvatten kan skölja ur finkorniga partiklar och på så sätt försvaga jordens 
struktur och därmed dess hållfasthet. Detta är särskilt uttalat om det finns 
permeablare tunnare skikt (tex med sand eller silt) i lera. 

• Flysnings- och tiningseffekter. När jord fryser, bildas islinser, som i princip 
kontinuerligt tillväxer i storlek, eftersom fritt vatten "sugs upp" till linsen. Vatten
innehållet i jorden kommer således att bli väsentligt högre efter tining än vad som var 
fallet när jorden började frysa till. Detta leder till en nedsättning av skjuvhållfastheten. 

• Nedbrytning. Kemiska förändringar i jorden, t exjonbyte, har visat sig kunna ge 
upphov till skred. 

• Vegetation. Träd och buskar bidrar med sina rotverk dels till att stabilisera jorden ( en 
sorts armering skulle man kunna säga), dels minskas vatteninnehållet. Nedhuggning av 
skog eller borttagning av vegetation leder alltid till att grundvattenförhållandena 
ändras. 

Kopplingen mellan nederbörd och skredrörelser respektive skredbrott är också väl känd sedan 
Wnge. Sannolikt utgör förändringar i portrycksnivåer och grundvattennivåer en i många fall 
dominerande skredskapande faktor, Varnes (1978), Zaruba och Mencl (1982), se Figurerna 6.9 
och 6.10. 

c:ldokumentlwordlrap\anaslantllittsearchllittrap.doc Utskrivet: 1998-06-16 08:33 



SGI 1998-06-13 19502062 50 (56) 

9. KLASSIFICERINGSSYSTEM FÖR SLÄNTER 

Liksom för andra typer av naturfenomen (naturkatastrofer), tex jordbävningar, kan någon typ av 
klassificeringssystem för slänter vara av stort värde för att bedöma såväl sannolikhet för brott 
som skadornas omfattning vid brott. Ett klassificeringssystem underlättar dessutom jämförelsen 
av olika slänter och skredmekanismer och kan på så sätt bidra till att öka förståelsen för slänters 
beteende. Det ligger nära till hands att basera ett klassificeringssystem på observerad rörelse
hastighet. För att göra en riskbedöming är detta dock inte tillräckligt. En uppfattning om den 
volym som skredrörelsen omfattar är också nödvändig, eller mera konkret skadeverkan i form av 
anläggningar, infrastruktur och människoliv. Ytterligare en parameter av vikt vid en riskbedöm
ning är i vilken mån skredmassorna rörs om eller inte. Det finns exempel, tex Huder (1976) som 

3beskriver ett område om 25 km2 (total volym 4-109 m ) som rör sig med en hastighet av 0,37 
m/år (dvs klass 3 enligt Tabell 9.1). Inom skredområdet finns en relativt stor mängd byggnader, 
t o m kyrkor, och ingen av dessa har fått några allvarliga skador. Anledningen till detta är att 
skredmassorna glider fram utan att röras om. 

Ett av de första klassificeringssystemen för slänter presenterades av Varnes (1958). Systemet 
möjliggjorde en indelning av slänter i sju klasser med utgångspunkt från observerad rörelse
hastighet. Varför Varnes valde just sju klasser är inte helt klarlagt. Ytterligare ett klassificerings
system presenterades av Varnes (1978). Detta är dock identiskt med det ursprungliga systemet, 
fiirutom att rörelsehastigheterna uttrycks i SI-enheter. Rörelsehastigheterna varierar mellan 3 
n:/s och 0,06 m/år. 

\Vorking Group on Rate ofMovement inom UNESCO Working Party on World Landslide 
lilventory (WP/WLI) har arbetat fram ett dokument för att klassificera slänter A Suggested 
11 fethodfor Describing the Rate afMovement afa Landslide. En slutlig version av dokumentet 
g:1vs ut i maj 1995. The Working Party föreslår att indelningen i sju klasser på basis av 
o'.)serverad rörelsehastighet, uprsprungligen föreslagen av Varnes (1958, 1978) behålls, men att 
gränserna utgörs av multiplar av 100, tex 0,5 och 50 mm/s, Tabell 9.1. Samtidigt påpekar man 
sd'irigheten att i ett och samma klassificeringssystem hantera mycket långsamma skredförlopp i 
t ex lera, vilka kan pågå i flera hundra år, och extremt snabba rasförlopp i berg, vilka pågår 
k:mske någon minut. 
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Tabell 9. 1 Klassificering av slänter på basis av observerad rörelsehastighet (UNESCO 
WPIWLI, 1995). 

Gamla klasser Nya klasser 
(Varnes, 1978) (WP/WLI, 1995) 

Rörelse- Rörelse- Hastighets- Beskrivning av Gräns- Gräns-
Hastighet hastighet klass släntrörelsen hastighet hastighet 

[mm/s] [mm/s] 
7 Extremt snabb 

3 m/s 3-103 ----------- ---------------------- 5 m/s 5-103 

600// 6 Mycket snabb 100// 

0,3 m/min 5 ----------- ---------------------- 3 m/min 50 
288 5 Snabb 100 

1,5 m/dygn 17-10-3 ----------- ---------------------- 1,8 m/dygn 0,5 
30 4 Måttlig 100 

1,5 m/månad 0 6-10-3 ----------- ---------------------- 13 m/månad 5.10-3 

' ,.,
12 .) Långsam 100 

1,5 rn/år 48-10-6 ----------- ---------------------- 1,6 m/år 50-10-6 

25 2 Mycket långsam 100 

0,06 rn/år 1 9. 10-6 ---------------------- 16 mm/år 0 5-10-6 

' ' 
1 Extremt långsam 

För att kunna göra en riskvärdering av den slänt som ska klassificeras har UNESCO WP/WLI 
( 1995) också valt att förtydliga hastighetsklasserna enligt Tabell 9.1 med en "känslighetspara
rneter" enligt nedan. 

7. Katastrof eller allvarlig förstörelse. Byggnader inom skredområdet förstörs totalt och 
människor omkommer antingen på grund av att de träffas av kringflygande material (från 
t ex byggnader) eller av skredmassor. 

6. Några människor omkommer, eftersom rörelsehastigheten inom skredområdet är alltför hög 
för att alla människor ska hinna sätta sig i säkerhet. Stor förstörelse. 

5. En evakuering av människor inom området är möjlig. Anläggningar, byggnader och infra
struktur förstörs av skredmassorna. 

4. Skador på okänsliga byggnader och anläggningar kan repareras löpande om de är belägna en 
kort bit från slänttån. Byggnader och anläggningar som befinner sig inom skredområdet f'ar 
om fattande skador. 

3. Vägar och andra känsliga byggnader och anläggningar kan underhållas/repareras med korta 
och regelbundna intervall, om rörelsen inte pågår under en allt för lång tidsperiod och om 
skillnaden i rörelsehastighet vid skredområdets gränser sprids ut över ett relativt stort 
område. 

2. Vissa permanenta byggnader och anläggningar förblir oskadade eller kan repareras i den 
mån sprickor uppstår. 

8 Multiplikator mellan den lägre och den högre gränshastigheten. 
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1. Inga skador på byggnader och anläggningar som uppförts under iakttagande av att det är ett 
skred område. 

Avslutningsvis kan konstateras, att i den mån kontinuerliga rörelser observeras i svenska slänter, 
motsvar rörelsehastigheten vanligtvis klass 1 eller någon enstaka gång klass 2 enligt Tabell 9 .1. 
Exempel på uppmätta rörelsehastigheter för några svenska slänter ges i Tabell 9.2. 

Tabell 9.2 Exempel på uppmätta rörelsehastigheter för några svenska slänter. 

Plats, inkl.nr. Rörelsehastighet Kommentar 
[mm/år) 

Ström-31 28 Före avschaktning 
Ström-31 5 Intill 2 år efter 

avschaktning 
Ström-31 10 Längre tid än 2 år 

efter avschaktning 

Kviström Östra-6 0,2-1,4 
K viström Östra-7 1,4-5 

Vålberg-1 0,1 - 1,2 
Vålberg-2 0,2 

Parkudden 22,1 

Togrol (1984) ger förslag på en definition på vad som avses med kryprörelser och skredrörelser 
p[1 basis av rörelsehastigheten, Figur 9 .1. 

Oisplacement ro te -12-10 8 6 1, -2 O 2 t, 
(log cm/sec) ·-- L_L_L_l_,_L_L_J__ __j__l_ 

C r ee p moveme nt 

s low 
Landsl1de ~ ·-------

rap, d ./ _______,________,__-i-----+----
,,_,.L_,,,,.,_______ _ 

Cur teo de /',rge~ 
[ Z O f1 C 

~ .....- ..... -r80 
--s-1

.,,-,-0 .. /Q C in
E /
~ 60 - / 
C 0/ 
<11 / 

E 40 - /
<lJ I<.) 

0 I 
g- 20 -/ 

I 3cm 

2 4 6 8 10 
t1me (mon1hs) 

Figur 9. 1 Definition av kryprörelse och skredrörelse (Togrol, 1984). 
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BILAGA 1 

Antaganden om 
Metod Uppfyllda jämviktsvillkor resulterande krafter 

mellan lamellerna 

'--< LX LY LMA LM,,(l) 

v 
E 
(l) Hultin- - - X Krafterna antas ta ut 
E Petterssons varandra<'Cl -

metod~ w 
Bishops rutin- - X X - Enbart horisontella krafter 
metod 

Jan bus enkla X X - - Enbart horisotella krafter 
metod 

Bells metod X X X - Tas ej med. Antas vara 
interna 

Bishops metod X X - Angreppslinje definieras 

Nonveillers - X X Enbart vertikala krafter 
<'Cl metod 
bl) 

u 
(:; Lowe/Karfiaths X X - - Lutningen är medelvärdet 

'--< 

~ 
metod av mark- och glidytans U) 

:::i
(l) 

'U ::i lutning
E ö 
QJ 

E Corps of X X - Lutningen är 
<'Cl 
X Engineers a) parallell med glidytan 
QJ 

b) medelvärdet av hela 1 
0 glidytans lutning 
~ 

Janbus metod X X X - Angrepps linje 
definieras 

Morgenstem/ X X X X X/E = Af(X)a 
Prices metod 

U) 
<'Cl Spencers metod X X X X Konstant lutning :o 
0 
'--< (X/E=konstant)
bl) 

c2 
GLE, General X X X X X/E = A, f(~? 
formulation 

( Johansson och Axelsson, 1991) 

2:X = Horisontalkraftsjämvikt uppfylld 
2:Y = Vertikalkraftsjämvikt uppfylld 
2:MA = Momentjämvikt för glidkroppen uppfylld 
2:M8 = Momentjämvikt för varje enskild lamell uppfylld 
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FÖRORD 

Mätningar och beräkningar har i olika sammanhang utförts i naturliga slänter med låg 
säkerhet. Slänternas ansträngningsgrad har normalt värderats med klassiska analysmetoder. I 
takt med att kunskapen om jords konstitutiva egenskaper ökat, finns nu även förutsättningar 
att värdera slänters beteende och ansträngningsgrad med hjälp av avancerade numeriska 
beräkningsmetoder. Detta projekt har syftat till att ge en sammanställning, analys och 
värdering av beräkningar och mätningar i ansträngda lerslänter i Sverige kopplat till analyser 
av slänters ansträngningsgrad med avancerade numeriska beräkningsmetoder. Fördjupad 
kunskap om slänters beteende utgör en viktig bas för bl a val av relevanta larmnivåer samt 
möjligheten att utnyttja numeriska beräkningsmetoder för värdering av lerslänters stabilitet. 

Projektet redovisas i en sammanfattande huvudrapport och i följande sex delrapporter som 
utgör underlag för huvudrapporten. 

Delrapport 1 : Litteraturstudie 
Delrapport 2: Rörelse som funktion av ansträngningsgrad 
Delrapport 3: Inventering och beskrivning av valda slänter 
Delrapport 4: Klassiska beräkningar 
Delrapport 5: Numeriska beräkningar 
Delrapport 6: Analys av inklinometermätningar Kvistrum Södra och Lidköping 

I föreliggande del, delrapport 2, redovisas "Rörelse som funktion av ansträngningsgrad" 

Projektet har finansierats av: 
Byggforskningsrådet, BFR-projnr: 930591-0 
Statens geotekniska institut, SGI Dnr: 1-9306-294 

Projektet har utförts i arbetsgrupp bestående av Hjördis Andersson, Lars Johansson, Elvin 
Ottosson, Cecilia Torkeli och Helen Åhnberg. Hjördis Andersson har varit huvudansvarig 
för delrapporterna 3 och 4, Lars Johansson för delrapporterna 1, 5 och 6 samt Cecilia Torkeli 
och Helen Åhnberg för delrapporten 2. Projektledare har varit Elvin Ottosson med Lars 
Johansson som biträdande projektledare. 

Värdefulla synpunkter har inhämtats från en referensgrupp som bestått av Per- Evert 
Bengtsson, Rolf Larsson och Björn Möller, samtliga SGI. Kenneth Axelsson vid Högskolan i 
Luleå har bidragit med konstruktiva diskussioner vad gäller avsnitten om numerisk 
modellering. 

Till alla som bidragit till att projektet kunnat genomföras riktas ett varmt tack. 

Linköping i juni 1998 

Elvin Ottosson Lars Johansson 
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Analys av naturliga slänter 
Delrapport 2 

Rörelse som funktion av ansträngningsgrad 

ALLMÄNT 

Syftet med delstudien har varit att kartlägga ett eventuellt samband mellan 
ansträngningsgrad uttryckt i beräknad säkerhetsfaktor och uppmätta horisontalrörelser i 
lerslänter och bankar på lerjord. Ett sådant relativt enkelt samband skulle teoretiskt kunna se 
ut som i Figur 1, där en slänt med låg säkerhetsfaktor uppvisar större rörelser än en slänt med 
högre säkerhetsfaktor, vid i övrigt lika förhållanden. 

w 
(I) 
...J 
w 
0:: 
:Q 
0:: 

SÄKERHETSFAKTOR 

Figur 1. Principfigur av förhållandet mellan rörelse och säkerhets/aktar. 

Svårigheten ligger i att separera och analysera depåverkande faktorerna (t.ex. jordlager- och 
portrycksförhållanden, belastningshistoria) och därmed få värden som kan jämföras på ett 
likvärdigt sätt. I studien har data för ett antal svenska lerslänter, samt för några bankar på 
lera ur internationell litteratur använts. Direkta jämförelser mellan svenska och utländska 
slänter har inte utförts eftersom skillnaderna i rörelsernas storlek ofta är alltför stora, 
beroende på olika geologiska förhållanden. 
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STUDERADE SLÄNTER OCH BANKAR 

2.1 Slänter 

Slänterna har valts ut bland de svenska lerslänter som inventerats tidigare i projektet 
(Delrapport 3, Inventering av slänter). Slänter där inga inklinometermätningar utförts, eller 
där säkerhetsfaktorn inte beräknats har fallit bort. Även de slänter där inklinometern har varit 
placerad bortom den beräknade glidytan har utgått. Andra slänter som utgått är de där 
inklinometrar varit installerade vid sidan av undersökt sektion och där släntförhållandena 
bedömts avvika något från den undersökta beräknade sektionen. 

Inklinometermätningarna har framförallt analyserats med avseende på hastigheten hos 
lutningsändringarna uttryckt i mm per m och år. De värden som använts vid jämförelse med 
ansträngningsgrad uttryckt i beräknad säkerhetsfaktor motsvarar den uppmätta maximala 
lutningsändringshastigheten på en viss nivå i jordprofilen, jämför Figur 2. 

Lutningsändringshastighet 
l2 -ll 

t2 -tl 

Figur 2. Princip för beräkning av maximal lutningsändringshastighet 

De säkerhetsfaktorer som använts vid analyserna är de i olika utredningar angivna beräknade 
lägsta säkerhetsfaktorena för respektive slänt. I de flesta fallen sammanfaller nivån för störst 
lutningsändring hos inklinometern relativt väl med den för beräknad farligaste glidyta. I 
några fall är avvikelserna i nivå stora. Säkerhetsfaktorer för glidytor på de nivåer där 
lutningsändringarna är som störst finns i dessa fall inte tillgängliga i utredningarna utom i ett 
fall, Vålberg VIII, där även säkerhetsfaktorn för en grundare glidyta än den 
beräkningsmässigt farligaste angivits. Då denna grundare glidyta sammanfaller med nivåerna 
för uppmätt störst lutningsändring är det detta något högre värde på säkerhetsfaktorn som 
använts vid analysen. Några omvärderingar av beräkningsparametrar med förnyade 
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beräkningar av stabilitet har inte utförts i projektet, utom för de speciellt studerade slänterna 
Karls Grav, Ström, Kvistrum S och Lidköping. 

De olika slänter som analyserats med avseende på lutningsändringsförändring och 
ansträngningsgrad beskrivs kortfattat nedan. Beskrivningar av de olika slänterna finns även 
redovisat i Delrapport 3 "Inventering av slänter". En sammanställning av analyserade slänter 
med beräknade säkerhetsfaktorer och lutningsändringshastigheter visas i Tabell 1. 

Stale, Munkedals komun 
Ca 20 m hög slänt mot kraftigt nederoderad bäck i halvfast till fast lera. Ungefärlig 
säkerhetsfaktor 1,0 vid odränerad analys. Manuella inklinometermätningar utförda en gång 
per månad i samband med stabilitetsutredning och förstärkning av slänten, 1988-89. 
Glidytans djup vid inklinometerns läge är ca 6 m. Maximala lutningsändringen hos 
inklinometern finns på ett djup mellan 6 och 8 m. 

Kviström Södra, Munkedals komun 
Ca 20 m hög slänt mot nederoderad älvfåra i fast lera samt silt och sand. Ungefärlig 
säkerhetsfaktor 1,0 vid odränerad analys. Manuella inklinometermätningar utförda i 
samband med stabilitetsutredning och förstärkning av slänten 1987-89. Den beräknade 
glidytans djup vid inklinometerns läge är ca 10 m. Maximal lutningsändring hos 
inklinometern finns på ett djup mellan 6-10 m. 

Kviström Östra, Munkedals komun 
Ca 25 m hög slänt mot nederoderad älvfåra i halvfast till fast lera. Beräknad säkerhetsfaktor 
vid odränerad analys ca 0,9. Manuella inklinometermätningar utförda en gång per månad i 
samband med stabilitetsutredning och förstärkning av slänt 1986-87. Rör 6 ( se bilaga XX) 
närmast älven visar maximal lutningsändring på mellan 1-4 m djup. Glidytans djup vid detta 
läge är betydligt större, ca 10-12 m. Rör 7 vid krönet av slänten visar rörelser från älven, 
men har förmodligen påverkats av förstärkningsarbetet. 

EG Kviström Södra, Munkedals komun 
Ca 20 m hög slänt mot nederoderad älvfåra i fast lera överlagrad av silt och sand. Ungefärlig 
säkerhetsfaktor 1,0 vid odränerad analys. Manuella inklinometermätningar utförda en gång 
per månad 1986-89. Den beräknade glidytans djup vid inklinometerns läge är ca 8 m. 
Maximala lutningsändringen hos inklinometern finns på mindre djup mellan 1-4 m. 

Munkedals Station, Munkedals komun 
Ca 17 m hög slänt mot nederoderad älvfåra i halvfast till fast lera. Ungefärlig säkerhetsfaktor 
1,0 vid odränerad analys. Manuella inklinometermätningar utförda i samband med 
stabilitetsutredning och förstärkning av slänten 1983-88. Den beräknade glidytans djup vid 
inklinometerns läge är ca 15 m. Maximal lutningsändring hos inklinometern finns på ett djup 
mellan 18-20 m. 
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Ström, Lilla Edets kommun 
Ca 12 m hög slänt mot nederoderad älvfåra i halvfast lera. Säkerhetsfaktor vid odränerad 
analys ca 1,2 - 1,3 och vid kombinerad analys ca 1,2. Manuella inklinometerinätningar 
utförda för stabilitetsutredning och förstärkning av slänten 1974-89. Den beräknade 
glidytans djup vid inklinometerns läge är ca 7 m. Maximal lutningsändring hos 
inklinometern finns på ett djup av 4-6 m. 

Eckens Väg, Partille kommun 
Ca 11 m hög slänt mot nederoderad älvfåra i halvfast till fast, siltig lera. Säkerhetsfaktor 1,2 
vid odränerad analys samt 1, 1 vid dränerad analys. Manuella inklinometermätningar utförda 
i samband med stabilitetsutredning och förstärkning av slänten 1990 och framåt. Den 
beräknade glidytans djup vid inklinometerns läge är 9-14 m. Maximal lutningsändring hos 
inklinometern finns på ett djup mellan 9-13 m. 

Vålberg VI, Karlstads kommun 
Ca 15 m hög slänt mot nederoderad älvfåra i lös till halvfast lera överlagrad av ca 6 m silt 
och sand. Säkerhetsfaktor 1,2 vid odränerad analys. Manuella inklinometermätningar utförda 
1981-89. Den beräknade glidytans djup vid inklinometerns läge är ca 18 m. Maximal 
lutningsändring hos inklinometern finns på ett djup mellan 14-19 m. 

Vålberg VII, Karlstads kommun 
Ca 10 m hög slänt mot nederoderad älvfåra i lös till halvfast lera, överlagrat av ca 6 m silt 
och sand. Säkerhetsfaktor 1, 18 vid odränerad analys samt 0,95 vid dränerad analys. 
Manuella inklinometermätningar utförda 1981-89. Den beräknade glidytans djup vid 
inklinometerns läge är ca 10-12 m. Lutningsändringen hos inklinometern är i stort sett jämnt 
fördelad över djupet. 

Vålberg VIII, Karlstads kommun 
Ca 12 m hög slänt mot nederoderad älvfåra i lös till halvfast lera, överlagrat av ca 6 m silt 
och sand. Säkerhetsfaktor 1,0 vid odränerad analys samt 0,9 vid dränerad analys. En 
grundare glidyta som stämmer bättre med inklinometerns lutning har en odränerad 
säkerhetsfaktor 1,3. Manuella inklinometermätningar utförda 1981-89. Den beräknade 
glidytans djup (F = 1,3) vid inklinometerns läge är ca 7-8 m. Maximala lutningsändringen 
hos inklinometern finns på ett djup mellan 6-11 m. 

Vålberg IX, Karlstads kommun 
Ca 12 m hög slänt mot nederoderad älvfåra i lös till halvfast lera överlagrad av ca 6 m silt 
och sand. Säkerhetsfaktor 1, 1 vid odränerad analys samt 1,2 vid dränerad analys. Manuella 
inklinometermätningar utförda 1981-89. Den beräknade glidytans djup vid inklinometerns 
läge är ca 7-10 m. Maximal lutningsändring hos inklinometern finns på ett djup mellan 2-8 
m. 

Delsjöbäcken, Göteborgs kommun 
Ca 10 m hög slänt mot ned eroderad bäck i halvfast lera. Lägsta säkerhetsfaktor 1,0 vid 
odränerad analys samt 1,2 vid dränerad analys. Manuella inklinometermätningar utförda 
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1987 till 1994. Den beräknade glidytans djup vid inklinometerns läge är ca 8-10 m. Maximal 
lutningsändring hos inklinometern finns på ett djup mellan 6-7 m. 

Parkudden, Lilla Edets kommun 
Ca 13 m hög slänt mot nederoderad älvfåra i lös lera. Säkerhetsfaktor vid odränerad analys 
ca 1,5 och vid dränerad analys 1,2-1,4. Manuella inklinometermätningar utförda för 
stabilitetsutredning och förstärkning av slänten, 1974-89. Den beräknade glidytans djup vid 
inklinometerns läge är ca 3-4 m. Maximal lutningsändring hos inklinometern finns på ett 
djup mellan 2-4 m. 

Lasarettsområdet, Lidköping 
Ca 10 m hög slänt mot nederoderad älvfåra i lös till halvfast lera överlagrad av 4 - 5 m silt 
och sand. Säkerhetsfaktor vid odränerad analys ca 1,2 och vid kombinerad analys 1, 16. 
Automatiska inklinometermätningar utförda för stabilitetsutredning och färstärkning av 
slänten april - oktober 1994. Manuella mätningar utfördes före och efter denna period. Som 
komplettering till denna utredning utfördes ytterligare en mätning 1997. De största 
lutningsändringarna registrerades under sommarmånaderna på djup större än 15 m. Den 
maximala lutningsändringen hos inklinometern sett i ett längre tidsperspektiv finns på ett 
djup mellan 6-8 m. Den beräknade glidytans djup vid inklinometerns läge är ca 8 m. 

Stabilitetsberäkningarna visar i flera fall att djupet för glidytan med lägst beräknad 
säkerhetsfaktor är något djupare än läget där inklinometermätningarna ger maximala 
lutningsförändringar. Huvuddelen av de olika stabilitetsutredningarna har angivit en 
beräknad lägsta säkerhetsfaktor baserad enbart på odränerad analys, i enstaka fall 
kompletterad med ren dränerad analys. Vid tidpunkten för dessa utredningar var detta 
fortfarande allmän praxis även om beräkning med kombinerad analys, med antagande av 
odränerade och dränerade förhållanden utmed skilda delar av glidytan, hade börjat tillämpas 
i viss grad. Beräkningar baserade på odränerad analys leder ofta till att förhållandevis djupa 
glidytor blir farliga, dvs ger lägst säkerhetsfaktor. Speciellt vid branta slänter och i slänter 
med höga portryck skulle en dränerad och i viss mån också en kombinerad analys visa på en 
grundare farligaste glidyta. 
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Tabell 1. Lutningsändringshastighet och angiven säkerhetsfaktor hos de olika slänterna. 

SLÄNT Lutning Mättid Djup där Beräknad Beräknad WN(%) WL (%) 
(mrn/rn/år) (som lutning säkerhets- farligaste 

använts i avlästs faktor glidyta vid 
beräkn.) inkl.läge 

Stale 2,8 4 mån 6-8 111 ~1,0 Ca6m 15-50 20-50 
K viström södra 0,2 1,3 år 6-8 m 0,85 Ca 10 m 30-50 30-60 
K viström östra 2,25 8mån 1-4 111 0,9 11-12111 40-65 
E6 Kviström södra 1,65 1 år 1-3 111 1,0 Ca8m 30-50 30-55 
Munkedals station 1,54 7mån 18-20 m ~1,0 Ca 15 m 40-70 30-60 
Ström 3,9 2 år 4-6111 1,16 6-7 111 70-80 65 
Eckens väg 1,44 14mån 9-13 111 1,06 9-14 m 50-100 40-80 
Vålberg VI 0,06 5,5 år 14-19 m 1,21 ca 18 m 25-40 25-40 
Vålberg VII 0,05 7 år 3-9111 1, 18 10-12 m 25-40 25-40 
Vålberg VIII 0,15 6,5 år 6-11111 1,31 7-9 111 25-40 25-40 
Vålberg IX 0,14 5 år 2-8111 1,08 8-10 111 25-40 25-40 
Delsjö bäcken 1,08 8 år 6-7111 1,04 8-10111 20-50 25-40 
Park.udden 7,6 8 år 2-4111 1,2 3-4111 60-90 55-75 
Lidköpings Lasarett 1,1 1 år 6-8 111 1,0 ca8111 60-75 50-70 

2.2 Bankar 

Några olika bankar har studerats från litteratur framtagen ur SGI Line Databas. Antalet 
bankar som uppfyllde ställda krav avseende redovisade beräknade säkerhetsfaktorer och 
utförda inklinometermätningar var begränsat. Gemensamt för de studerade bankarna är att de 
byggts upp stegvis och drivits till brott. 

De olika testbankarna beskrivs kortfattat nedan. En sammanställning av bankarna med 
angivna säkerhetsfaktorer finns i Tabell 2. 

Wilkes & Eng (1972) 
En L-formad testbank i King' s Lynn (England) på Kimmeridge Clay överlagrad av siltig lös 
lera ( ca 3 m), torv ( ca 1 m) samt överst lerig silt och finsand ( ca 2 m). Banken lastades upp 
till brott på 53 dagar och hade då en ungefärlig höjd av 6 m. Redovisad inklinometermätning 
utfördes vid foten av banken. Maximal lutning av inklinometern finns på ett djup mellan 5-6 
m. Den beräknade glidytan finns på ett djup av ca 5 m vid läget för inklinometern. 

Ladd (1972) 
Testbank på lös, siltig lera norr om Boston (USA). Banken lastades upp till brott på 31 dagar 
och hade då en höjd på ca 6 m. Inklinometerns läge är ca 3 m innanför bankens fot. Maximal 
lutning av inklinometern finns på ett djup mellan 7-11 m. Den beräknade glidytan finns på 
ett djup av ca 7-8 m vid läget för inklinometern. 
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Holtz & Holm (1979) 
Testbank på organisk, siltig lera vid Kalix (Sverige). Banken lastades upp till brott på 10 
dagar och hade då en höjd av ca 3 m. Inklinometerns läge är ca 1 m upp på bankslänten. 
Maximal lutning av inklinometern finns på ett djup mellan 4-7 m. Den beräknade glidytan 
finns på ett djup av ca 5 m vid läget för inklinometern. 

Dauncey et al ( 1987) 
Testbank på lös lera överlagrad av torv och silt ( ca 2 m) i Athlone (Irland). Banken lastades 
upp till brott på 190 dagar och hade då en höjd av ca 3 m. Inklinometerns läge är ca 3 m 
utanför bankens fot. Maximal lutning av inklinometern finns på ett djup av ca 6 m. Den 
beräknade glidytan finns på ett djup av ca 6 m vid läget för inklinometern. 

Dascal & Tournier (1975) 
Testbank på siltig lera vid James Bay, Kanada. Banken lastades upp till brott på 50 dagar och 
hade då en höjd av ca 8 m. Inklinometern var placerad vid foten av banken. Maximal lutning 
av inklinometern finns på ett djup mellan 6-9 m. Den beräknade glidytan finns på ett djup av 
ca 12 m vid läget för inklinometern. 

Tabell 2. Studerade bankar ur litteraturen 

Bank Referens Säkerhets- Jordart 
faktor 

King's Lynn, England Wilkes & Eng, 1972 1,5 Silt/torv/siltig lera 
Athlone, Irland Dauncey et al, 1987 0,79 Torv/silt/lera 
James Bay, Kanada Dascal & Tournier, 1975 1,2 Siltig lera 
Boston, USA Ladd, 1972 1,1-1,3 Siltig lera 
Kalix, Sverige Holtz 6 Holm, 1979 1,3 Organisk lerig 

sulfidsilt 
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JÄMFÖRELSE SÄKERHETSFAKTOR - HORISONTALRÖRELSER 

Den första jämförelsen av rörelse som funktion av säkerhetsfaktor gjordes genom att rita upp 
den maximala totala rörelsen per år mätt mot den lägsta beräknade säkerhetsfaktorn för 
respektive slänt, se Figur 3. Eventuella stora lutnings ändringar alldeles vid markytan har ej 
tagits med i summeringen av rörelser utmed djupet i de fall maximal rörelse uppmätts vid 
markytenivå. I de fall beräknad säkerhetsfaktor angivits vara lägre än 1,0 har detta värde 
används, trots att det representerar ett orimligt värde (slänten står kvar idag), för att få 
jämförbara resultat gentemot de slänter där säkerhetsfaktorn beräknats vara större än 1,0. 
Några av slänterna har i utredningarna angivits ha en säkerhetsfaktor lika med 1,0 i de fall 
beräknade värden varit lägre än 1,0. Dessa har dock fått ha kvar värdet 1,0 i jämförelserna 
mellan rörelser och ansträngningsgrad som redovisas i detta avsnitt, då det verkligt 
beräknade värdet inte angivits i utredningsrapporterna. Som kommenterats tidigare har nya 
beräkningar av stabiliteten inte utförts utom för de fyra specialstuderade slänterna. Inte heller 
har någon ny värdering utförts av beräknade glidytor och angivna säkerhetsfaktorer. Vid 
betraktande av resultaten nedan bör man också tänka på att de använda värdena är tagna ur 
stabilitetsutredningar där normalt val av dimensionerande beräkningsparametrar sker på 
"försiktiga sidan" med lägre beräknade säkerhetsfaktorer som följd, jämfört med vad som 
skulle blivit resultatet vid ett mer objektivt val av karakteristiska värden. Beräkningarna kan 
allmänt också antas ha utförts för ett dimensioneringsfall som innehållit delar, t ex yttre 
laster i form av trafik, lågvattenstånd etc, som inte rått fullt ut under mätperioden. 
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Figur 3. Uppmätta totala maximala rörelsehastigheter mot angivna säkerhetsfaktorer hos 
slänterna. 
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I Figur 3 kan en tendens till minskande rörelsehastighet med ökande säkerhetsfaktor ses men 
spridningen i resultat är stor. Detta är inte oväntat då storleken av den uppmätta maximala 
rörelsen på en viss nivå beror av rörelser utmed andra, djupare liggande delar av lerlagret 
och lermäktigheten vid inklinometerrören varierar mellan de olika slänterna. Även om 
hänsyn till djupet tas genom att studera lutningen per meter och år genom att dividera 
maximal rörelse med det totala ansträngda djupet erhålls inget tydligare samband, se Figur 4. 
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Figur 4. Uppmätt lutningshastighet mot angiven säkerhetsfaktor hos slänten. 

För att studera rörelserna oberoende av mäktigheten hos ansträngda djupen gjordes en 
utvärdering av den maximala lutningsförändringen per år, dvs den brantaste lutningen på 
inklinometerkurvan bestämdes, jämför Figur 2. Läget för denna maximala 
lutningsförändring jämfördes sedan med läget för den beräknade glidytan för att kunna 
värdera relevansen i de jämförda värdena. De slänter där jämförelsen är mindre relevant är 
K vistrum Ö och E6 K vistrum S där nivån hos den beräknade farligaste glidytan kraftigt 
avviker från den där maximala lutningsändringar uppmätts. Nivån hos den beräknade 
farligaste glidytan avviker kraftigt från den där maximala lutningsändringar uppmätts också i 
fallet Vålberg VIII, men här har en angiven beräknad säkerhetsfaktor för en glidyta som går 
högre upp än den beräknat farligaste glidytan använts som jämförelse. Figur 5. 
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Figur 5. Uppmätt maximal lutningshastighet mot angiven säkerhetsfaktor hos slänten. 

Denna jämförelse ger ett samband mellan rörelser och säkerhetsfaktor som liknar det man 
kan förvänta, även om det finns avvikelser åt båda håll. Den inlagda "trend-linjen" är 
manuellt bedömd, dvs inte matematiskt beräknad. 

Något enkelt, entydigt samband är inte att förvänta med hänsyn till skillnader i geometri och 
jordegenskaper mellan olika slänter. Rörelsernas storlek påverkas bl a av skjuvmodulen hos 
jorden vilken i sin tur är relaterad till flytgränsen wL, eller plasticitetsindex Ip, så att ju högre 
flytgräns jorden har desto större blir rörelsen. Vidare beror rörelsernas storlek på 
deformationstyp och mekanism, så att relativt grunda rörelser med i stort sett plana glidytor 
oftast ger större rörelser. 

En liknande jämförelse har vidare utförts med data från de bankar som hittats i litteraturen, 
se Figur 6. Något samband kunde dock inte utläsas. Här bidrar det faktum att banken lastas 
upp stegvis med olika hastighet och därmed har olika säkerhetsfaktorer vid skilda tidpunkter, 
vilket inte helt kan särskiljas ur de olika rörelsediagrammen. 
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Figur 6. Uppmätt maximal lutningshastighet mot angiven säkerhetsfaktor hos bankar ur 
litteraturen. 
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4. JÄMFÖRELSE "TID FÖR 1 CM FÖRSKJUTNING - TID" 

Ett annat sätt att uttrycka ansträngningsgraden i en slänt är att plotta "tiden för 1 cm 
förskjutning" som en funktion av tiden. Detta förfaringssätt borde då ge räta linjer för varje 
slänt och säkerhetsfaktor där man teoretiskt kan utläsa tiden för brott genom extrapolering. 

Denna jämförelse har utförts för två bankar från litteraturstudien ovan, se Figur 7. 
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..... ,_ ~:o.._ 
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i= 
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T T ..... 
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Tid (dagar) 

Figur 6. Uppmätta förskjutningar för testbankarna. 

Resultatet blev relativt gott, med i stort sett linjära förhållanden förutom strax före brott som 
kan förklaras med att hastigheten ökade när banken gick till brott. 

Ovanstående jämförelse utfördes även på mätresultat från en svensk slänt, Lasarettsområdet i 
Lidköping se Figur 8. 
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Figur 8. Uppmätt förskjutning med tiden hos slänten i Lidköping. 

Resultatet är inte entydigt. Kurvan kan till en del bedömas återspegla årstidsvariationer i 
rörelserna. På hösten ökar hastigheten, och på våren minskar den. Den totala trenden är dock 
att hastigheten ökar något med tiden. 

En nackdel med att avsätta rörelse som funktion av säkerhetsfaktor som i föregående avsnitt, 
är att det ofta blir kraftigt asymptotiska samband med minskande säkerhetsfaktor. Blir 
säkerhetsfaktorn mindre än 1, 1 a1,2 ökar rörelsehastigheten dramatiskt, och det blir svårt att 
läsa ut entydiga samband. 

Slänter där rörelsehastigheten varierar i stor utsträckning ger svårtolkade resultat i vilket 
system som än används för att plotta storheter. Är man ute efter att hitta långtidsbeteende 
under relativt konstanta förhållanden, kan en plottning med styrande parametrar (tiden) såväl 
på x- som y-axeln göra det möjligt att utläsa rörelsesamband även i de fall säkerhetsfaktorn 
är låg. 

Ändras rörelsemönstret genom en distinkt ökning eller minskning av rörelsehastigheten, 
kommer sambandet att avvika från den ursprungliga räta linjen. En svårighet är att det som 
regel i svenska slänter är mycket små rörelser, och ibland även tveksamma värden på 
rörelser inom mätutrustningens egenvariation som registreras, varför samtliga samband kan 
ge 'lustiga' resultat. 
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5. SLUTSATSER 

Även om resultatet i denna begränsade studie inte är övertygande så visar studien ändå på att 
det finns ett samband mellan släntens ansträngningsgrad och dess rörelser. Detta vore 
värdefullt att undersöka i en utökad studie, där fler slänter kan tas med och delas in i grupper 
med olika egenskaper vad gäller jordart, portryck osv. De utförda jämförelserna i slänter där 
den maximala lutningsförändringens nivå sammanfaller med beräknad glidyta tyder på att 
förutsättningar finns att på detta vis ta fram ett användbart underlag för bedömningar av 
ansträngningsgrad baserade på rörelsemätningar. Fortsatta studier bör innefatta en förnyad 
värdering av beräkningsparametrar och förnyade eller kompletterande stabilitetsberäkningar 
med kombinerad analys. 
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FÖRORD 

Mätningar och beräkningar har i olika sammanhang utförts i naturliga slänter med låg säkerhet. 
Slänternas ansträngningsgrad har normalt värderats med klassiska analysmetoder. I takt med att 
kunskapen om jords konstitutiva egenskaper ökat, finns nu även förutsättningar att värdera slän
ters beteende och ansträngningsgrad med hjälp av avancerade numeriska beräkningsmetoder. 
Detta projekt har syftat till att ge en sammanställning, analys och värdering av beräkningar och 
mätningar i ansträngda lerslänter i Sverige kopplat till analyser av slänters ansträngningsgrad 
med avancerade numeriska beräkningsmetoder. Fördjupad kunskap om slänters beteende utgör 
en viktig bas för bl aval av relevanta larmnivåer samt möjligheten att utnyttja numeriska beräk
ningsmetoder för värdering av lerslänters stabilitet. 

Projektet redovisas i en sammanfattande huvudrapport och i följande sex delrapporter som utgör 
underlag för huvudrapporten. 

Delrapport 1: Litteraturstudie 
Delrapport 2: Rörelse som funktion av ansträngningsgrad 
Delrapport 3: Inventering och beskrivning av valda slänter 
Delrapport 4: Klassiska beräkningar 
Delrapport 5: Numeriska beräkningar 
Delrapport 6: Analys av inklinometermätningar Kvistrum Södra och Lidköping 

I föreliggande del, delrapport 3, redovisas den utförda inventeringen av naturliga slänter och en 
beskrivning av valda slänter görs. 

Projektet har finansierats av: 
Byggforskningsrådet, BFR-projnr: 930591-0 
Statens geotekniska institut, SGI Dnr: 1-9306-294 

Projektet har utförts i arbetsgrupp bestående av Hjördis Andersson, Lars Johansson, Elvin 
Ottosson, Cecilia Torkeri och Helen Åhnberg. Hjördis Andersson har varit huvudansvarig för 
delrapporterna 3 och 4, Lars Johansson för delrapporterna 1, 5 och 6 samt Cecilia Torkeli och 
Helen Åhnberg för delrapporten 2. Projektledare har varit Elvin Ottosson med Lars Johansson 
som biträdande projektledare. 

Värdefulla synpunkter har inhämtats från en referensgrupp som bestått av Per- Evert Bengtsson, 
Rolf Larsson och Björn Möller, samtliga SGI. Kenneth Axelsson vid Högskolan i Luleå har 
bidragit med konstruktiva diskussioner vad gäller avsnitten om numerisk modellering. 

Till alla som bidragit till att projektet kunnat genomföras riktas ett varmt tack. 

Linköping i juni 1998 

Elvin Ottosson Lars Johansson 
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Analys av naturliga slänter 
Delrapport 3 

Inventering och beskrivning av valda slänter 

INVENTERING 

1.1 Syfte 

Ett syfte med projektet har varit att studera mätningar i ansträngda lerslänter i Sverige och att 
kritiskt värdera såväl mätresultat som hållfasthetsparametrar i dessa slänter. Utifrån dessa para
metrar har slänternas ansträngningsgrad analyserats med avancerade numeriska beräkningsmeto
der och jämförelse med beräkningar med klassiska beräkningsmetoder har genomförts. Målsätt
ningen har varit att erhålla en fördjupad kunskap om slänters beteende, vilket utgör en viktig bas 
för bla val av relevanta larmnivåer. 

En inventering av främst naturliga slänter har utförts som underlag för denna studie. Invente
ringen har inriktats på slänter där man utfört rörelsemätningar samt någon form av förstärkning 
(avschaktning, motfyllning, utläggning av erosionsskydd). Avsikten har varit att i ett första skede 
inventera ett stort antal slänter och utifrån dessa göra ett urval av några slänter för detaljanalyser. 
Resultatet från övriga slänter vad avser rörelsehastighet, rörelsestorlek och ansträngningsgrad har 
utnyttjats för studier av eventuella samband mellan rörelser och ansträngningsgrad. 

1.2 Metodik 

I Skredkornmissionens rapporter 2:89; "Spänningar och deformationer i slänter, Praktikfall", och 
1 :91; "Mätning av jordtryck och horisontalrörelse, Redovisning av tre projekt", redovisas ett 
antal projekt där mätningar utförts i naturliga slänter. Inventeringen har startat med dessa slänter. 
Den på detta sätt framtagna listan på slänter har sedan kompletterats efter diskussioner med ett 
antal personer, i första hand på SGI, som arbetar med stabilitetsutredningar, mätningar eller på 
annat sätt har kännedom om slänter där mätningar utförts. 

Nästa steg har varit att gå igenom befintligt material om de aktuella slänterna, dvs Skredkornmis
sionens rapporter, stabilitetsutredningar, redovisning av utförda mätningar samt övriga arkiv
handlingar. De uppgifter som varit av primärt intresse har sedan sammanställts översiktligt på ett 
släntdatablad, se Bilaga 1. En mer utförlig sammanställning har dessutom gjorts där även planer, 
sektioner och redovisning av rörelsemätningar mm medtagits. Detta material har samlats i en 
arbetspärm, vilken finns i arkivhandlingama till detta projekt. 

1.3 Urvalskriterier och inhämtade uppgifter 

De slänter som inventerats är i första hand naturliga slänter där någon form av åtgärd genom
förts och rörelsemätningar utförts både före och efter åtgärden. Dessutom har resultat i erforder
lig omfattning från befintliga undersökningar som sonderingar, provtagning och portrycksmät
ningar eftersträvats. De åtgärder som åsyftas är bla avschaktning, motfyllning och utläggning av 
erosionsskydd. Åtgärder som tex spontning har däremot ansetts mindre intressanta för värdering 
av naturliga slänter. 
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Slänter som inventerats i andra hand är naturliga slänter som ej åtgärdats genom förstärkning 
men med långa mätserier av rörelse- och/eller portrycksmätningar. 

Dessutom har ett antal slänter inventerats mer översiktligt, vilka ej medtagits på släntdatabladet. 
Dessa slänter har bedömts vara av mindre intresse för detta projekt, tex slänter där man utfört 
rörelsemätningar men där geotekniska undersökningar saknas eller där enbart jordtrycksmät
ningar utförts. De översiktligt inventerade slänterna finns dock sammaställda i såväl den 
"Nulägesrapport" som sändes till BFR, 1996-06-24, som i arkivmaterialet till detta projekt. 

• De uppgifter som inhämtats från utredningarna är följande: 
• Slänt; uppgifter som projektnamn och diarienummer. 
• Läge; ortsnamn, kommun, namn på vattendrag, sektionsbeteckning mm. 
• Geologi; omgivande landskap, släntbildning/typ av vattendrag, typ av jord. 
• Slänttyp; slänthöjd, släntlutning mm. 
• Stabilitet; säkerhetsfaktorer, analysmetoder, år, företag mm. 
• Utförd förstärkning; typ, omfattning, år. 
• Utförda fält- och laboratorieundersökningar. 
• Rörelsemätningar; typ, omfattning, mätperiod, resultat. 
• Portrycksmätningar; typ, omfattning, mätperiod, resultat. 
• Vattennivåer i vattendrag. 
• Uppgiftslärnnare. 
• Särskilda kommentarer ( osäkerhet mm) och övrigt (planerade förstärkningar mm). 

En översiktlig utvärdering har utförts av följande geotekniska parametrar; skjuvhållfasthet (ving
och konförsök), sensitivitet, konflytgräns, vattenkvot och överkonsolideringsgrad. Dessutom har 
visst material kopierats, tex plan över området, aktuell sektion samt resultat av rörelse-, jord
trycks- och portrycksmätningar. Detta material finns samlat i arkivhandlingarna till detta projekt. 

För att kunna göra en så fullständig utvärdering som möjligt av de inventerade slänterna har ett 
stort antal uppgifter efterfrågats, jfr ovan. Under arbetets gång har det visat sig svårt att få fram 
vissa uppgifter, speciellt uppgifter om hur förstärkningen blev utförd och till vilken säkerhets
nivå. Bakgrundsmaterialet har i många fall varit mycket omfattande. Därför har i de flesta fall 
utvärderingen koncentrerats på att få fram de uppgifter som varit väsentliga för den inbördes 
värderingen av slänterna för val av slänter för detaljstudier. 

1.4 Val av slänter 

De slänter som inventerats och utvärderats redovisas tillsammans med utvärderade data, utan 
inbördes prioritetsordning, på släntdatabladet i Bilaga 1. 

På basis av inventeringen har fyra slänter valts, vilka uppfyller kriterierna för i första hand in
tressanta slänter enligt ovan, och dessa har analyserats mer i detalj: Karls Grav, Vänersborg; 
Ström, Lilla Edet; K viström Södra, Munkedal och Lasarettsområdet, Lidköping. 

Slänten Karls Grav i Vänersborg (slänt mot en kanal) har inte förstärkts, men kanalen tömdes på 
vatten för underhållsarbeten under augusti 1987. Portrycks- och rörelsemätningar har utförts 
före, under och efter tömning av kanalen. Resultatet av mätningarna har redovisats av Andersson 
och Ottosson (1997). 
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I slänten Ström i Lilla Edets kommun har förstärkning i form av avschaktning och motfyllning 
utförts. Slänten är också relativt väl undersökt och en lång serie inklinometermätningar och sätt
ningsmätningar har gjorts både före och efter förstärkn.ingsåtgärden. I anslutning till förstärk
ningsarbetena har även portrycksmätningar utförts. Resultatet av mätningarna har redovisats av 
Elander och Ottosson (1997). 

Slänten i Kviström Södra, Munkedal, som på basis av en tidigare stabilitetsutredning visat sig ha 
låg säkerhet, valdes ut till studier i ett tidigare FoU-projekt (Ottosson & Johansson 1994). Syftet 
med detta projekt var att öka förståelsen för vilka mekanismer som styr ett skredbrott och utföra 
mätningar av "skredparametrar" i en naturlig slänt under tillräckligt lång tid för att kunna se om 
och hur parametrarna beror på yttre förutsättningar. Mätningar av vertikal- och horisontaldefor
mationer, porvattentryck och horisontaltryck utfördes under 18 månader, före, under och efter 
utförandet av en förstärkning i form av en tryckbank/erosionsskydd. 

Slänten vid Lasarettsområdet i Lidköping har förstärkts genom utläggning av en tryckbank. 
Slänten är relativt väl undersökt och mätning av horisontalrörelser har utförts under en period 
före, under samt strax efter färdigställandet av förstärkningen. 

BESKRIVNING AV VALDA SLÄNTER 

2.1 Karls Grav, Vänersborg 

I kanalslänten vid Karls Grav i Vänersborg utfördes fältundersökningar samt portrycks- och 
rörelsemätningar i samband med att kanalen tömdes på vatten för underhållsarbeten under 
augusti 1987. Ett avsnitt, vid farledsmarkering 162, där kanalen passerar lerlager med 10 m 
mäktighet utvaldes för undersökning. Tömningen av kanalen utfördes inom loppet av 12 timmar 
med början 87-08-18 och kanalen var därefter torrlagd under 17 dygn, perioden 87-08-19 -- 87-
09-04. Resultaten av mätningarna har redovisats av Andersson & Ottosson (1997). 

I detta projekt har tidigare utförda undersökningar kompletterats med två CPT-sonderingar och 
bestämning av lerdjupet under kanalbotten. 

2.1.1 Topografi 
I det valda området, vid farledsmarkering 162, är kanalsläntens höjd drygt 8 m och vattendjupet 
före tömningen var drygt 7 m. Marken i området bakom släntkrön är i stort sett plant. Plan över 
området samt en sektion redovisas i Bilaga 2.1-1 - 2.1-2. 

2.1.2 Geotekniska förhållanden 
Jorden består i huvudsak av lera till ca 10 m djup. Utförd mekanisk trycksondering bedöms ha 
stoppat i underlagrande friktionsmaterial. Till 1,5 m djup bedöms jorden bestå av utfylld lera och 
därunder av torrskorpelera till 3 a4 m djup. Under torrskorpeleran vidtar en halvfast mellan
plastisk lera. 

Lerans vattenkvot varierar huvudsakligen mellan 50 och 70 % och konflytgränsen mellan 35 och 
55%. Leran är överkonsoliderad. Under torrskorpeleran är förkonsolideringstrycket 90 - 120 kPa 
större än det rådande effektivtrycket, dvs en överkonsolideringsgrad (OCR) av 2,4-3,7. Leran är i 
huvudsak kvick med sensitivitetsvärden mellan 170 och 360. Densiteten ligger kring 1,65 tJm3. 

Med vingförsök och fallkonförsök uppmätta skjuvhållfasthetsvärden har korrigerats med hänsyn 
till konflytgränsen enligt SGI Information 3. För att bedöma rimligheten av utvärderade hållfast-
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heter har dessa jämförts med den erfarenhetsmässiga (empiriska) skjuvhållfastheten bedömd med 
ledning av förkonsolideringstryck, överkonsolideringsgrad och flytgräns i enlighet med vad som 
anges i SGI Information 3 och IVA Skredkommissionens rapport 3:95 "Anvisningar för släntsta
bilitetsutredningar". Lerans skjuvhållfasthet ovan släntkrön kan uttryckas som konstant 25 kPa 
de översta 1,5 m under torrskorpan och därunder ökar den linjärt med 3,0 kPa/m. Utvärderade 
skjuvhållfastheter redovisas i Bilaga 2.1-3. 

Porvattentrycket i leran på 5 - 9 m djup motsvarade före tömningen en fri vattenyta på ca 1 m 
under kanalbankens markyta (87-08-10). Vattennivån i kanalen var ett par decimeter lägre vid en 
avvägning utförd 87-07-17. Resultatet av portrycksmätningarna redovisas i Bilaga 2.1-5. 

2.1.3 Utförda mätningar 
Mätning av kanalbankens horisontalrörelser har utförts med inklinometer i en punkt 4 m från 
släntkrön (se Bilaga 2.1-1 ). Mätningar har utförts manuellt vid sex tillfällen utöver nollmät
ningen, vilken utfördes ca 10 dagar efter installationen. Inklinometeröret installerades 1 månad 
före tömningen av kanalen. 

Portrycksmätningar utfördes på fyra nivåer: 3,7, 5,5, 8,0 och 9,3 m djup under markytan i en 
sektion ca 4 m från släntkrön (se Bilaga 2.1-1). Mätspetsarna var av typ BAT, delvis modifierade 
av SGI. Registrering av portrycken gjordes varje timme med ett automatiskt mätsystem. Mät
ningarna påbörjades tre veckor före tömningen och pågick fram till tre veckor efter det att 
kanalen åter vattenfyllts. 

2.1.3.1 Resultat av rörelsemätningar 
Två inklinometermätningar utfördes då kanalen var tömd. Vid mätning utförd 87-08-20, 1,5 
dygn efter tömningen av kanalen, uppmättes en horisontalförskjutning av ca 4,5 mm ut mot 
kanalen. Förskjutningen var störst i markytan och avtog i stort sett linjärt med ökande djup. Efter 
ytterligare 14 dygn hade förskjutningen ökat till ca 5,5 mm. Resultatet av mätningarna redovisas 
i Bilaga 2.1-4. 

Efter att kanalen åter vattenfyllts utfördes ytterligare tre mätningar, två dygn (87-09-07), en 
månad (87-10-05) och tre år (90-11-05) efter återfyllningen. Resultaten visar att hälften av hori
sontalrörelsen gick tillbaka då kanalen återfylldes och att denna rörelse inträffade under de första 
två dygnen efter återfyllningen. 

2.1.3.2 Resultat av portrycksmätningar 
Resultaten av portrycksmätningarna är svårtolkade beroende på störningar orsakade av åskned
slag och därför redovisas endast mätresultat från perioden i samband med tömningen. Resultatet 
av utförda portrycksmätningar för perioden i samband med tömningen redovisas i Bilaga 2.1-5. 

Mätarna på 5,5 - 9,3 m djup visar före tömning ett portryck motsvarande en grundvattenyta ca 1 
m under markytan. Portrycksmätaren på 3,7 m djup visar ett betydligt lägre portryck, motsva
rande en grundvattenyta ca 2 m under markytan. Sannolikt beror detta snarare på ett fel på mäta
ren än en faktiskt uppmätt portrycksskillnad. Tre dagar före tömning ökade portrycken något, ca 
2 kPa, i samtliga mätare. 

Då kanalen tömdes, natten till den 19 augusti, reagerade portrycksmätarna omedelbart och 
portrycken sjönk snabbt i samtliga fyra mätare. Portrycken i mätarna på djupen 5,5 och 8,0 m 
under markytan sjönk inom loppet av några timmar 3 - 4 kPa. På 9,3 m djup sjönk trycket ca 10 
kPa inom loppet av 12 timmar, dvs ungefär den tid det tog att tömma kanalen. Under de två 
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dygn som följde efter tömningen av kanalen registrerades en liten ökning i portrycken på 3,7 -
8,0 m djup, medan trycket på 9,3 m djup sjönk ytterligare. 

Fyra dygn efter tömning visar mätarna på 5,5 och 8,0 m djup ett portryck motsvarande en grund
vattenyta ca 1,5 m under markytan. Mätaren på den djupaste nivån visar den största sänkningen 
av portrycket, en nivå motsvarande en grundvattenyta 2 - 2,5 m under markytan. Orsaken till 
detta kan vara att leran på denna nivån har inslag av siltskikt och därigenom är mer 
vattengenomsläpplig. 

2.1.4 Åtgärder 
Mätningar har utförts då kanalen tömts på vatten för underhållsarbeten. Tömningen av kanalen 
utfördes inom loppet av 12 timmar med början 87-08-18 och kanalen var därefter torrlagd under 
17 dygn, perioden 87-08-19 -- 87-09-04. 

2.2 Ström, Lilla Edet 
Inom det aktuella avsnittet av Göta älv vid Ström, Lilla Edet, utförs rutinmässigt manuella rörel
semätningar, såväl mätning av horisontellajordrörelser i inklinometerrör som mätning av verti
kala rörelser i sättningsmätare. Mätningarna ingår i SGis övervakning av älvdalen. Vid en rutin
mätning 1990-01-03 noterades att stora horisontalrörelser ägt rum sedan närmast föregående 
mätning (1989-07-02). Även mätningen dessförinnan indikerade att rörelsehastigheten hade ökat. 
Inom området hade också sedan lång tid observerats att en markspricka utbildats. 

Som en följd av observationerna utfördes stabilitetsberäkningar baserade på undersökningsre
sultat från äldre utredningar (Götaälvutredningen 1962 (SOU 1962:48), SGI 1972 Dnr 50116, 
SGI 1973 Dnr 20300 och Konsultföretaget GF 1984 ref nr 36202182230) och nya uppmätningar 
av släntens geometri. Beräkningarna visade att släntens stabilitet var otillfredsställande (SGI Dnr 
2-13/90) och beslut togs om att utföra förstärkning av den aktuella sträckan. 

För övervakning av slänten under den tid förstärkningsarbetena projekterades och utfördes in
stallerades portrycksmätare och automatiska inklinometrar vilka kopplades till ett automatiskt 
mätsystem. Resultaten av dessa mätningar har redovisats av Elander & Ottosson (1997). 

I detta projekt har tidigare utförda undersökningar kompletterats med CPT-sondering och ving
försök i två punkter samt provtagning i en punkt. 

2.2.1 Topografi 
Det aktuella området utgörs av Göta älvs västra strand i Lilla Edet, i söder begränsat av Ströms 
sluss och i norr av en bäck som mynnar i älven, se Bilaga 2.2-1. Sträckan med likartade förhål
landen är ca 500 m lång. Strandbrinken är 12-15 m hög, varav ca 8 m ligger under vatten. Bakom 
strandbrinkens krön finns i områdets södra del småhusbebyggelse. Inom området finns vidare en 
fotbollsplan med klubbhus. 

2.2.2 Geotekniska förhållanden 
Jorden inom området består i huvudsak av lös till halvfast lera. Djupet till fastare bottenmaterial 
varierar mellan 15 och 23 m, räknat från marknivån bakom släntkrön. Borrplan och två sektioner 
med geotekniska undersökningar utmed slänten visas i Bilaga 2.2-2 och 2.2-3. 

Lerans vattenkvot varierar huvudsakligen mellan 60 och 80 % och konflytgränsen ligger kring 
60%. Leran är mellan- till högsensitiv och ställvis förekommer kvicklera. Leran är svagt över
konsoliderad med en överkonsolideringsgrad av ca 1,25. Densiteten ligger kring 1,6 t/m3. 
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Med vingförsök och fallkonförsök uppmätta skjuvhållfasthetsvärden har korrigerats med hänsyn 
till konflytgränsen enligt SGI Information 3. Utvärderade hållfästheter har jämförts med den 
erfarenhetsmässiga ( empiriska) skjuvhållfastheten i enlighet med vad som anges i SGI Informa
tion 3 och IVA Skredkommissionens rapport 3:95 "Anvisningar för släntstabilitetsutredningar". 

Lerans skjuvhållfasthet kan uttryckas nivårelaterat. Skjuvhållfastheten bakom släntkrön kan be
skrivas enligt följande. Från nivån+12 till +9 minskar hållfastheten från 25 till 21,5 kPa. Från 
nivån +9 är hållfastheten konstant 21,5 kPa till nivån +6 m och därunder ökande med 0, 7 kPa/m 
till nivån+1 m. Under denna nivå ökar hållfastheten med 2,8 kPa/m. Utvärderade skjuvhållfast
heter bakom släntkrön redovisas i Bilaga 2.2-4. I slänten kan skjuvhållfastheten uttryckas som 
minskande från 30 kPa till 22 kPa från nivån + 10 m till +5 m, därunder ökande med ca 0,6 
kPa/m till nivån+1. Därunder ökar hållfastheten med ca 2,6 kPa/m. Utvärderade skjuvhållfast
heter i slänten redovisas i Bilaga 2.2-5. I vattenområdet finns förutom empirisk bedömning en
dast en uppmätt hållfasthetsbestärnning, vilken redovisas i Bilaga 2.2-6. 

De portrycksmätningar som utfördes före förstärkningen visar att trycknivån bakom släntkrönet 
låg ungefär i markytans nivå, medan trycknivån längre ner i slänten låg 2-3 m under markytan. 
Portrycksökningen med djupet var något mindre än vad som motsvarar hydrostatiskt tryck. 
Uppmätta portryck redovisas i Bilaga 2.2-12 -- 2.2-13. Tidigare mätningar av portryck inom om
rådet har givit liknande resultat. 

Uppmätta vattenstånd i älven var strax före förstärkning i genomsnitt på nivån +6,82 m, under 
förstärkning genomsnittligt på nivån +6,95 och strax efter förstärkning i genomsnitt på nivån 
+6,93 m. 

2.2.3 Utförda mätningar 
Inom ramen för SGis övervakning av Götaälvdalen har manuella mätningar av såväl horisontal
rörelser (inklinometermätningar) som vertikalrörelser (bälgslangsmätare, magnetsättnings
mätare) genomförts rutinmässigt längs det aktuella avsnittet. Mätningar har utförts fyra gånger 
om året sedan starten 1974. En förnyad nollmätning utfördes i september 1987. Lägen för 
inklinometerrör och sättningsmätare framgår av Bilaga 2.2-1. 

För att rörelseutvecklingen i slänten skulle kunna följas kontinuerligt under förstärknings
perioden installerades 12 st automatiska inklinometrar med en meters mellanrum i befintligt in
klinometerrör. Inklinometrarna kopplades till ett automatiskt mätsystem. Installationen utfördes i 
det rör som vid mättillfället 1990-01-03 visade kraftig rörelse (mätpunkt m 6). 

För registrering av portryck installerades portrycksmätare av typ BAT, vilka kopplades till det 
automatiska mätsystemet. Lägen för portrycksmätama framgår av Bilaga 2.2-1. 

Kortare avbrott i de automatiska mätningarna inträffade ett par gånger under mätperioden, som 
framgår av resultatredovisningarna i Bilagorna 2.2-9 och 2.2-12- 2.2-13. Avbrotten berodde på 
skador som orsakades av förstärkningsarbetena (kabelbrott etc). 

Under den tid det automatiska systemet för mätning av rörelser och portryck var installerat 
kunde inga manuella inklinometermätningar utföras. Däremot utfördes rutinmässiga sättnings
mätningar. Det automatiska mätsystemet var i drift under perioden 1990-01-26 tom 1990-11-
05. 
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2.2.3.1 Resultat av rörelsemätningar 
De rc;Srelser som uppmätts i inklinometerrör (punkt 6) och sättningsmätare (punkt 1) vid den ru
tinmässiga uppföljningen av slänten framgår av Bilaga 2.2-7 - 2.2-10. Inklinometermätningarna 
redovisas i Bilaga 2.2-7 som den ackumulerade horisontella jordrörelse som uppmätts på olika 
djup som funktion av tiden. Motsvarande lutningsändringar framgår av Bilaga 2.2-9. Sättnings
mätningarna redovisas i Bilaga 2.2-10 som uppmätt tids-sättningsförlopp. Redovisningen om
fattar samtliga mätningar från och med nollmätningen 1987-09-15 och fram till och med den 
senaste mätningen 1993-06-16. En sammanställning av uppmätta rörelser i samtliga rör före för
stärkning visas i Bilaga 2.2-11. Uppmätta rörelser vid rör 8 var mycket små, mindre än 3 mm. 

Av Bilaga 2.2-7 och 2.2-9 framgår att de största rörelserna uppmättes 4-6 m under den ursprung
liga markytan vid rör 6, men att signifikanta rörelser noterades även på 9 m djup under markytan 
( observera att djupangivelserna i de aktuella Bilagorna är 2 m mindre än vad som här anges be
roende på att de är justerade med hänsyn till utförd avschaktning). Det framgår av mätningarna 
att rörelserna i slänten accelererade under året närmast före förstärkningen. Uppmätta vertikal
rörelser följer i huvudsak samma mönster. 

De lutningar som uppmätts under den tid det automatiska mätsystemet var i drift redovisas i 
Bilaga 2.2-9. 

Inga signifikanta horisontalrörelser uppmättes under den tid som förflöt från det att det automa
tiska mätsystemet installerats och fram till dess att förstärkningen påbörjades, dvs under perioden 
januari tom maj 1990. Däremot uppmättes manuellt vissa vertikalrörelser under denna period, 
jfr Bilaga 2.2-10. 

När krönavschaktningen av slänten utfördes erhölls en tydlig återfjädring på den nivå där de 
största rörelserna uppmätts före förstärkning, d v s på 5 m djup relaterat till ursprunglig markyta, 
som framgår av de automatiska mätningarna (Bilaga 2.2-9). Återfjädringen utbildades under ca 
två veckor. Därefter erhölls under en tvåmånadersperiod förnyade mindre rörelser mot älven 
varefter en ytterligare återfjädring uppmättes fram till dess att den automatiska mätningen av
bröts. På större djup kunde små rörelser i riktning från älven noteras i samband med avschakt
ningen. En jämförelse mellan de manuella horisontalrörelsemätningama före och efter förstärk
ning visar att den erhållna återfjädringen 5 m under markytan två år efter förstärkningen mot
svarar 30 - 40 % av den rörelse som uppmättes under året närmast före förstärkningen (Bilaga 
2.2-7). 

Vertikalrörelserna följde samma mönster som horisontalrörelserna och hävningen två år efter 
förstärkningen motsvarar ca 40 % av den totala sättningen året före förstärkningen (Bilaga 2.2-
10). 

2.2.3.2 Resultat av portrycksmätningar 
Resultaten från de automatiska portrycksmätningarna redovisas på figurer i Bilaga 2.2-12 - 2.2-
13. Under perioden från installation av portrycksmätarna och fram till förstärkningsåtgärdernas 
genomförande var portrycken relativt stabila. Ett undantag utgjordes av portrycket uppmätt på 6 
m djup under markytan i punkt P 1, den mätpunkt som låg närmast älven. Det uppmätta por
trycket i denna givare visade i ett inledande skede oregelbundna variationer, sannolikt beroende 
på mätfel. Uppmätta värden under denna period redovisas därför inte. 

Vid tidpunkten för avschaktning vid respektive rör uppmättes i stort sett momentana portrycks
sänkningar i leran. I punkterna Pl (6 m under ursprunglig markyta) och P2 (5 m och 14 m under 
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ursprunglig markyta), motsvarande avschaktningama ca 2,0 m respektive 2,4 m, registrerades 
initiellt avsänkningar av portrycke1: på ca 6 kPa i punkt Pl och på ca 10 kPa respektive 12 kPa i 
punkt P2. 

I punkten Pl kunde en viss avsänkning av portrycket i underlagrande friktionsjord, 19 m under 
ursprunglig markyta, noteras vid tiden för avschaktning. Avsänkningen var liten och ligger inom 
intervallet för registrerade naturliga variationer. 

Efter den initiella portryckssänkningen noterades tydliga svängningar av portrycken på de övre 
mätnivåerna i leran (5 m och 6 m under ursprunglig markyta). 

Den långsiktiga trenden efter avsänkningen var för samtliga punkter en successiv återhämtning 
av portrycken. Fyra månader efter avschaktningen, då den automatiska mätningen avbröts, 
uppmättes en kvarstående portryckssänkning om 2-4 kPa på samtliga övre mätnivåer. Den kvar
stående avsänkningen ligger inom intervallet för de naturliga säsongsvariationerna. På större 
djup i leran erhölls något större initiala portryckssänkningar (12-20 kPa). Fyra månader efter 
avschaktningen uppmättes den kvarstående avsänkningen på 14 m djup i punkten P2 till ca 6 
kPa. 

2.2.4 Utförda förstärkningsåtgärder 
Förstärkning av slänten utfördes genom avschaktning av släntkrönet. Genomförda förstärknings
åtgärder framgår av situationsplan och sektion Bilaga 2.2-14- 2.2-15. Förstärkningsarbetena 
utfördes under perioden maj - augusti 1990. 

2.3 Kviström Södra, Munkedal 

Försöksslänten är belägen i Munkedals kommun, Kviström Södra. Slänten valdes ut till studier i 
ett tidigare FoU-projekt som syftade till att öka kunskapen och förståelsen för hur ansträngda 
naturliga slänter fungerar och vilka mekanismer som styr utvecklingen av ett skredbrott. Syftet 
var att utföra mätningar av "skredparametrar" i en naturlig slänt under tillräckligt lång tid för att 
kunna se om, och i så fall hur, parametrarna beror på yttre förutsättningar, som tex årstidsvaria
tioner. Genom att rikligt instrumentera den utvalda slänten mättes olika parametrar, vertikal- och 
horisontaldeformationer, porvattentryck och horisontaltryck, under cirka 18 månader. Resultatet 
av dessa mätningar har redovisats av Ottosson & Johansson (1994). 

Inga kompletterande undersökningar har utförts i denna utredning och de i det tidigare FoU-pro
jektet utvärderade jordparametrar har även använts i denna utredning. 

2.3.1 Topografi 
Den aktuella slänten lutar relativt brant ned mot Örekilsälven. Plan över området redovisas i 
Bilaga 2.3-1. På ömse sidor om slänten är marken något flackare. Vid älvkanten ligger nivån på 
cirka ±0 och på ett avstånd av cirka 40 m från älven (i jämnhöjd med huset, se Bilaga 2.3-1) är 
marknivån omrking +13. Därifrån utbreder sig ett något flackare område, som sträcker sig fram 
till järnvägen, där marknivån är omkring+17. Bortom befintlig järnväg från sektionen räknat är 
marken förhållandevis plan till ett avstånd av cirka 140 m från älven, där ett höjdparti med berg i 
dagen tar vid, och marknivån stiger kraftigt. 

På motstående sida om Örekilsälven från den aktuella sektionen räknat finns ett höjdparti med 
relativt kraftigt stigande marknivå. Mindre, lokala utglidgningar i älven har observerats. 
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2.3.2 Geotekniska förhållanden 
Jordlagerföljden framgår av sektionsritning, Bilaga 2.3-2. Överst i jordlagerföljden finns frik
tionsjord, som utgörs av sandiga och siltiga älvsediment. I dessa förekommer såväl växtdelar 
som grus- och lerskikt. Under friktionsjorden finns halvfast till fast lera avsatt i havet. Leran 
innehåller skal och skalrester och kan ställvis vara siltig, framförallt i de allra översta delarna. 
Lerlagret, som är 40-60 m tjockt, underlagras av morän eller berg. 

Friktionsjordens mäktighet varierar kraftigt i den aktuella sektionen. Närmast älven är tjock
leken cirka 1 m, medan den mitt i slänten ökat till 4 å 5 m. Vid släntkrönet är mäktigheten drygt 
8 m. Fast botten (morän eller berg) har vid sondering vid älvkanten bestämts till nivån -36,9. I 
höjd med släntkrön har fast botten vid sondering bestämts till nivån -46,0. 

Den naturliga vattenkvoten i leran har uppmätts till 40-60 % och konflytgränsen till 50-70 %. 
Skrymdensiteten kan för friktionsjorden antas till p = 1, 9 a2, 0 t/m3 och för kohesionsjorden 
har den bedömts till p = 1, 7 å 1, 8 t/m3. Sensitiviteten, bestämd med konmetoden, varierar mellan 
7 och 30, varför leran kan betraktas som mellansensitiv. Leran är överkonsoliderad med en över
konsolideringsgrad av 1,6 å 1,7 vid marknivån ca +10 m (punkt 104) och 2,5 - 5,5 vid mark
nivån ca +1 m (punkt S 1 ). 

Odränerade skjuvhållfasthetsvärden uppmätta med vingförsök och fallkonförsök har korrigerats 
med avseende på konflytgränsen enligt SGI Information 3. En jämförelse har gjorts med den 
empiriska hållfastheten utvärderad från kompressionsförsök (CRS-försök) i enlighet med SGI 
Information nr 3 och Skredkommissionens rapport 3:95 "Anvisningar för släntstabilitetsutred
ningar". Utvärderade skjuvhållfastheter visas i Bilaga 2.3-3. Den odränerade skjuvhållfastheten 
tillväxer med cirka 1,4 kPa per meter. För nivåer ovan cirka nivån ±0 kan en konstant odränerad 
skjuvhållfasthet av 40 kPa antas. Det är med ledning av resultat från tidigare undersökningar 
längs älven rimligt att anta en lägre skjuvhållfasthet för sedimenten närmast under älvfåran. Inga 
skjuvhållfasthetsbestämningar har dock gjorts under älvfåran. 

Inga hållfasthetsbestämningar har utförts för den överlagrande friktionsjorden. Erfarenhets
mässigt kan dock antas en inre friktionsvinkel av~•= 30° å 35°, vilket bekräftats av utförda 
CPT-sonderingar. 

2.3.3 Utförda mätningar 
På basis av en utförd stabilitetsutredning (SGI Dnr 2-436/86), som visade på en låg säkerhet mot 
brott, installerades under juni 1991 ett automatiskt övervakningssystem (Instrumenteringsläge 
B), bestående av två porvattentrycksmätare av typ BAT på nivåerna -7,0 och 
-11,0 samt inklinometergivare på sammanlagt 12 nivåer. Samtliga givare placerades i en och 
samma mätstation, instrumenteringsläge B, belägen i princip mitt i slänten, mitt emellan 
borrpunkterna 104 och S 1 ( eller tidigare 102). (Tidigare instrumentering framgår av Bilaga 2.3-4 
och Bilaga 2.3-5) 

I samband med det tidigare FoU-projektet (Ottosson och Johansson, 1994) installerades i instru
menteringsläge C ett inklinometerrör med 15 givare, porvattentrycksmätare på sex nivåer samt 
jordtrycksdosor (horisontaltrycksgivare) på fyra nivåer. Vid instrumenteringsläge A installerades 
ett inklinometerrör med 15 givare, porvattentrycksmätare på sex nivåer samt jordtrycksdosor 
(horisontal trycks givare) på två nivåer. Därutöver installerades en automatisk sättningsmätare i 
instrumenteringsläge A och en i instrumenteringsläge C. För att kontinuerligt bestämma vatten
nivån i älven, placerades en porvattentrycksgivare också på älvbotten. Läget i plan och djup för 
de olika mätarna och givarna framgår av Bilaga 2.3-4 -- 2.3-6. 
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2.3.3.1 Resultat av rörelsemätningar 
Horispntalrörelser 
Resultatet av de automatiska inklinometermätningarna har analyserats i detalj i delrapport 6; 
"Analys av inklinometermätningar Munkedal och Lidköping". Nedan redovisas delar av den 
analys som utfördes i det tidigare FoU-projektet (Ottosson och Johansson 1994). 

Instrumentläge A: 
Beräknade rörelser som funktion av tiden för hela mätperioden (930519-941026) redovisas i 
Bilaga 2.3-7. Installationseffekter från inklinometrarnas anpassning till inklinometerröret har 
bedömts pågå under 4-5 veckors tid ( en noggrannare analys av detta görs i Delrapport 6). Därför 
har startdatum för integreringen av horisontalrörelserna i instrumenteringsläge A flyttats fram 
och valts till 930625. Det nya startdatumet (nollmätningsdatum) har valts med utgångspunkt från 
mätresultatet och kan skilja sig mellan olika inklinometerrör. Beräknade rörelser som funktion av 
tiden vid justerat startdatum redovisas i Bilaga 2.3-8 och som funktion av djupet i Bilaga 2.3-9. 
Mätsystemet har varit ur funktion vid sammanlagt två tillfällen under mätperioden, vilket marke
rats med streckade linjer i diagrammen i bilagorna. 

De beräknade rörelserna för den nedersta inklinometern (installationsnivå -46) var mycket små, 
helt inom noggrannheten för använd typ av givare. 

I övrigt visade de ur mätningarna beräknade rörelserna ett enhetligt mönster med en rätlinjig 
tillväxt med tiden fram till april/maj 1994, då rörelserna började avta. I början av juni var rörel
seökningen mycket liten. I mitten/slutet av juni anlades en tryckbank och ett erosionsskydd längs 
älvkanten. Effekten av detta syns tydligt i diagrammet i Bilaga 2.3-8. Även tillbakagående rörel
ser har uppmätts, dvs rörelser bort från älven. De uppmätta tillbakagående rörelserna är störst 
närmast markytan ( cirka 3-4 mm) och avtar sedan successivt med djupet. På den lägsta nivån, 
som motsvarar fast botten, har ingen förändring i rörelserna noterats. I början av augusti ändra
des rörelseriktningen gradvis och rörelser mot älven uppmättes igen för alla nivåer utom den näst 
lägsta (nivå -33) 

Instrumentläge B: 
I instrumenteringsläge B var rörelserna under mätperioden 930519-941026 små, betydligt 
mindre än vad som uppmätts både i instrumenteringsläge A och C, se Bilaga 2.3-10 som visar de 
ur mätningarna beräknade rörelserna som funktion av tiden och Bilaga 2.3-11 som visar ur mät
ningarna beräknade rörelser som funktion av nivå. Några installationseffekter kan inte noteras 
och inte heller förväntas eftersom instrumenteringen utfördes redan 1991. Mätsystemet har varit 
ur funktion under sammanlagt två tillfällen under mätperioden, vilket i diagrammen har marke
rats med streckade linjer. Rörelserna på den ytligast belägna mätnivån (nivå-I) ökade i mitten av 
november 1993. För övriga mätnivåer har ett enhetligt rörelsemönster uppmätts. 

Effekten av tryckbanken/erosionsskyddet, som anlades i mitten av juni, syns tydligt genom en 
tillbakagående rörelse i likhet med de rörelser som uppmätts i instrumenteringsläge A och C. 
Rörelserna var störst vid markytan och avtog sedan successivt med djupet. Den tillbakagående 
rörelsen avstannade i mitten av juni, varefter rörelser mot älven på nytt uppmättes. Den nedersta 
inklinometern är inte installerad vid fast botten, vilket framgår av att effekten av tryckbanken/ 
erosionsskyddet syns även på denna nivå. Tendensen att de ytligast belägna inklinometrarna 
(nivå -1 och nivå -3) visade en högre rörelsehastighet kvarstår. 

Instrumenteringsläge C: 
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Beräknade rörelser som funktion av tiden för hela mätperioden (930519-941026) redovisas i 
Bilaga 2.3-12. Inklinometramas anpassning till röret har bedömts pågå under cirka två veckor, 
varför startdatum för integreringen av horisontalrörelserna i instrumenteringsläge C flyttats fram 
och valts till 930601. Det nya startdatumet (nollmätningsdatum) har valts med utgångspunkt från 
mätresultatet och kan skilja sig mellan olika inklinometerrör. Beräknade rörelser som funktion av 
tiden vid justerat startdatum redovisas i Bilaga 2.3-13 och som funktion av djupet i Bilaga 2.3-
14. Mätsystemet har varit ur funktion vid sammanlagt två tillfällen under mätperioden (930519-
941026). Mätstationen i instrumenteringsläge C avvecklades då tryckbanken/erosionsskyddet vid 
älvkanten anlades. Tider då mätresultat ej erhå11lits har markerats med streckade linjer i dia
grammen i bilagorna. 

I övrigt visade de ur mätningarna beräknade rörelserna, i likhet med resultatet från instrumente
ringsläge A, ett enhetligt mönster med en rätlinjig tillväxt med tiden fram till februari/mars 
månad 1994, då rörelserna började avta. Därefter har något tillbakagående rörelser uppmätts tills 
tryckbanken/erosionsskyddet anlades i mitten/slutet av juni. Effekten av detta syns tydligt i dia
grammet i Bilaga 2.3-13. Liknande rörelsemönster som i instrumenteringsläge A och B med re
lativt sett stora tillbakagående rörelser har noterats. De uppmätta tillbakagående rörelserna var i 
princip lika stora på samtliga nivåer. På den lägsta nivån, som motsvarar fast botten, har ingen 
förändring i rörelserna noterats. Efter att de tillbakagående rörelserna avstannat ( augusti/ sep
tember 1994), har rörelserna i princip ej förändrats. Storleken på de beräknade rörelserna i 
instrumenteringsläge C var mindre än i instrumenteringsläge A. 

Vertikalrörelser 
Under mätperioden (930619-941026) har givaren i sättningsmätaren i instrumenteringsläge C 
inte fungerat under några korta perioder på grund av att vatten trängt in i mäthuset och förorsakat 
kortslutning. Därutöver har mätsystemet varit ur funktion vid två tillfällen under mätperioden; 
oktober-december 1993 och februari-juni 1994. 

I Bilaga 2.3-15 redovisas uppmätta vertikalrörelser som funktion av tiden. Tider då mätvärden ej 
har erhållits har markerats med streckade linjer i diagrammet i bilagan. Mätvärdena pekar på att 
markytan har sjunkit i såväl instrumenteringsläge A som C. Givaren vid instrumenteringsläge C 
monterades så att maximalt utslag för hävning skulle erhållas. Eftersom markytan satt sig också i 
läge C, har givarens mätområde överskridits, varvid givaren ommonterats så att tillräckligt stort 
utslag erhållits också för sättningar. Efter ommontering av givaren har mätningarna kunnat fort
sätta. 

Effekterna av tryckbanken/erosionsskyddet syns tydligt vid instrumenteringsläge C, där en kraf
tig sättningsrörelse noterats i samband med att mätningarna återupptogs efter arbetets slut. 

2.3.3.2 Resultat av portrycksmätningar 
Instrumentläge A: 
Uppmätta portryck som funktion av tiden redovisas i Bilaga 2.3-16. Mätsystemet har varit ur 
drift, varvid mätvärden ej erhållits, vid sammanlagt två tillfällen under mätperioden (930519-
941026), vilket markerats med streckade linjer i diagrammet i bilagan. 

Vid några tillfällen har troligen gas trängt in i mätspetsens vattenkammare. Ökning av portrycket 
som bedömts bero på gasinträngning i portrycksspetsamas vattenkammare med efterföljande 
avluftning har markerats med punktstreckade linjer i diagrammen i Bilaga 2.3-16. 
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Instrumentläge B: 
Porvattentrycksmätare har varit placerade på två nivåer sedan övervakningen startade 910520. 
Uppmätt portryck som funktion av tiden för den totala mätperioden (910520-941026) redovisas i 
Bilaga 2.3-17 och för mätperioden under projektet "Slänters beteende" (930519-941026) i Bilaga 
2.3-18. Mätsystemet har varit ur drift vid sammanlagt tre tillfällen under mätperioden omfattande 
övervakningsuppdraget (910520-930515) samt sammanlagt två tillfällen under mätperioden om
fattande FoU-projektet (930519-941026), varvid mätvärden ej har erhållits, vilket markerats med 
streckade linjer i diagrammen i bilagorna. 

Mycket små förändringar i porvattentrycket kan noteras under mätperioden. I maj/juni 1994 
gjordes, med ledning av mätvärden från instrumenteringsläge A och C, en bedömning att de por
vattentrycksvärden som uppmättes på nivån -7 inte var helt korrekta. Efter översyn och justering 
av portrycksspets (avluftning) och givare, erhölls korrekta mätvärden, värden som också över
ensstämde med mätresultaten från instrumenteringsläge A och C. 

Instrumentläge C: 
Uppmätta porvattentryck som funktion av tiden redovisas i Bilaga 2.3-19. Mätsystemet har varit 
ur drift vid sammanlagt två tillfällen under mätperioden (930519 - 941026), liksom i samband 
med att tryckbanken/erosionsskyddet anlades Guni - augusti 1994), varvid mätvärden ej erhållits, 
vilket markerats med streckade linjer i diagrammet i bilagan 

Små variationer i porvattentrycket har uppmätts under mätperioden. I samband med att tryck
banken/ erosionsskyddet anlades vid älvkanten i mitten av juni 1994 upphörde samtliga por
trycksmätare utom en (nivå -10,5) att fungera. En ökning av portrycket på nivån -10,5 kunde 
noteras efter färdigställandet av tryckbanken/erosionsskyddet. 

2.3.4 Utförda förstärkningsåtgärder 
Den utförda stabilitetsutredningen (SGI Dnr 2-436/86) resulterade i olika förslag till förstärk
ningsåtgärder för olika sektioner längs Örekilsälven. För den i detta projekt aktuella sektionen 
föreslogs dels anläggande av en tryckbank/ett erosionsskydd vid släntfot, dels en avschaktning 
vid släntkrön. Tryckbanken/erosionsskyddet anlades under sommaren 1994, med start i mitten av 
juni. Arbetet avslutades i slutet av augusti. Tryckbankens/erosionsskyddets utsträckning framgår 
av Bilaga 2.3-20. Avschaktningen utfördes aldrig då det hotade objektet (byggnaden) undan
röjdes i stället. 

2.4 Lasarettsområdet, Lidköping 

För att klarlägga stabiliteten för slänten mot Lidan vid lasarettsområdet i Lidköping utförde 1994 
SGI en stabilitetsutredning med förslag på förstärkningsåtgärder (SGI Dnr. 2-9301/005). Redan 
tidigare, vid en första stabilitetsutredning 1990 (SGI Dnr 2-260/90) hade dock älvbrinkens stabi
litet bedömts som otillfredsställande och som en följd infördes restriktioner för markbelastning 
liksom kontroll/övervakning av slänten. För kontroll/övervakning av slänten installerades auto
matiska inklinometrar vilka kopplades till ett automatiskt mätsystem (SGI Dnr 2-18/92). 

Inga kompletterande undersökningar har utförts i denna utredning. 

2.4.1 Topografi 
Inom området ligger älvbrinken på 5-10 m avstånd från befintliga lasaretts byggnader. Brinkens 
höjd är 9-10 m räknat från älvbotten. Ovan släntkrönet är marken plan och lutar endast obetyd-
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ligt. Vattendjupet i Lidan är 5-6 m. Strandområdet utgörs av ett parkområde med gräsmattor och 
lövträd. En plan över området redovisas i Bilaga 2.4-1. 

Byggnaderna inom lasarettsområdets södra del är huvudsakligen grundlagda med kohesionspålar 
av betong med undantag av enstaka huskroppar som är grundlagda med plattor. Inom områdets 
nordöstra del finns äldre byggnader som har ytlig grundläggning med plattor. 

2.4.2 Geotekniska förhållanden 
Jorden inom området består bakom släntkrön överst av 4-5 m sand och silt och därunder av 15-
25 m lös till halvfast lera/siltig lera. I slänten och vid släntfoten består jorden av 15-25 m lös till 
halvfast lera/siltig lera. En sektion med geotekniska undersökningar redovisas i Bilaga 2.4-2. 

Lerans vattenkvot varierar huvudsakligen mellan 50 och 70% och konflytgränsen mellan 50 och 
60%. Leran är mellan- till högsensitiv. Ovan släntkrön är leran svagt överkonsoliderad med en 
överkonsolideringsgrad (OCR) av 1,2 och i älvfåran är leran överkonsoliderad med OCR på 3-5. 
Lerans densitet är mellan 1,6 och 1,7 tfm3. 

Med vingförsök och fallkonförsök uppmätta skjuvhållfasthetsvärden har korrigerats med hänsyn 
till konflytgränsen enligt SGI Information 3. Utvärderade hållfastheter har jämförts med den er
farenhetsmässiga ( empiriska) skjuvhållfastheten i enlighet med vad som anges i SGI Information 
3 och Skredkommissionens rapport 3:95 "Anvisningar för släntstabilitetsutredningar". 

Lerans skjuvhållfasthet kan uttryckas nivårelaterat. Skjuvhållfastheten bakom släntkrön kan be
skrivas som konstant 21 kPa från nivån +44,0 m till +41,5 m. Från nivån +41,5 och nedåt ökar 
hållfastheten med 2, 15 kPa/m. Utvärderad skjuvhållfasthet bakom släntkrön redovisas i Bilaga 
2.4-3. Skjuvhållfastheten under Lidans åf'ara kan uttryckas som minskande med 0,31 kPa/m från 
nivån +40,0 till +35,5. Från nivån +35,5 och nedåt ökar hållfastheten med 2,30 kPa/m. Utvärde
rad skjuvhållfasthet i Lidan redovisas i Bilaga 2.4-4. 

Sanden/siltens egenskaper har ej bestämts. 

Utförda portrycksmätningar bakom släntkrön visar på i stort sett hydrostatisk portrycksfördel
ning med en grundvattenyta ca 3 m under markytan. Uppmätta portryck redovisas i Bilaga 2.4-5. 

Karakteristiska vattenstånd i Lidan är: 
HHW +45,57 m.ö.h. 
MHW +44,85 m.ö.h. 
MW +44,26 m.ö.h. 
MLW +43,54 m.ö.h. 
LLW +43,16 m.ö.h. 

2.4.3 Utförda mätningar 
För övervakning av rörelseutvecklingen i slänten installerades under 1992 automatiska inklino
metrar i två sektioner; 0/750 och 0/900. Mätningarna avslutades efter utförd förstärkning. Läget 
för inklinometerrören framgår av plan, Bilaga 2.4-1. I sektion 0/750 installerades 10 st inklino
metrar på djupen ca 2, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 18, 21 och 25 m under markytan. I sektion 0/900 in
stallerades 11 st inklinometrar på djupen ca 1, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 19, 22 och 25 m under 
markytan. Automatiska mätningar utfördes i sektion 0/750 under perioden 1992-07-07-1995-06 
då ett åsknedslag slog ut mätarna. I sektion 0/900 utfördes automatiska mätningar under perioden 
1992-04-17-1995-10-30. 
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Innan installationen av det automatiska mätsystemet utfördes 1992-04-14 en nollmätning med 
manuell inklinometer i båda inklinometerrören. Efter utförd förstärkning, utfördes 1995-10-31 
ytterligare en mätning och inom detta projekt har ännu en mätning utförts, 1997-03-26. 

Mätning av grundvattennivåer i 7 st öppna rör med filterspets har utförts av Lidköpings kommun 
under perioden 1993-09-10-1994-02-07 samt under perioden 1995-02-03-1995-06-29, dvs då 
förstärkningsarbetena pågick. Läget för rören framgår av Bilaga 2.4-6. 

För registrering av portryck under förstärkningsperioden installerades 5 st portrycksmätare typ 
BAT vilka kopplades till ett automatiskt mätsystem. Portrycksmätarna avlästes under perioden 
1995-02-09-1995-06-17, då ett åsknedslag träffade mätsystemet. Läget för portrycksmätarna 
framgår av Bilaga 2.4-6. 

2.4.3.1 Resultat av rörelsemätningar 
Resultatet av de automatiska inklinometermätningarna redovisas i Bilaga 2.4-7-2.4-9 och 
resultatet av de manuella mätningarna i Bilaga 2.4-10-2.4-11 . Resultatet av de automatiska 
inklinometermätningarna är mycket svårt att tyda. I sektion 0/900 visar de under mätperioden en 
rörelse mot Lidan på 35-55 mm ner till 13 m djup. Mätningarna med manuell inklinometer under 
motsvarande period uppvisar ingen rörelse mot älven. Snarare finns en tendens till rörelse från 
älven på 8-12 m djup. I sektion 0/750 kan med de automatiska inklinometermätningarna en 
rörelse mot älven på några mm noteras under mätperioden fram till åsknedslaget. Manuella in
klinometermätningar visar, under en något längre period, rörelser mot älven på ca 20 mm ner till 
20 m djup. Resultatet av de automatiska inklinometermätningarna har analyserats mer i detalj i 
Delrapport 6; "Analys av inklinometermätningar Munkedal och Lidköping". 

Det som kan urskiljas ur mätningarna med de automatiska inklinometrarna är en tillbakagående 
rörelse på 15 m djup i sektion 0/900 vid tiden för förstärkningsåtgärderna, 1995-02-1995-05, jfr 
Bilaga 2.4-8. Denna rörelse fortsätter även ett par månader efter avslutad förstärkning. En mot
svarande tillbakagående rörelse, men mindre, kan dock även urskiljas under samma tidsperiod 
året innan förstärkning, varför årstidsvariationer inte kan uteslutas. I sektion 0/900 uppvisar mät
ningarna en förnyad rörelse mot ån ca 2 månader efter avslutad förstärkning. 

2.4.3.2 Resultat av portrycksmätningar 
Resultatet av de automatiska portrycksmätningarna redovisas i Bilaga 2.4-12. Under mätperio
den varierade portrycken ca 5 a.10 kPa. Eftersom mätningarna började samtidigt som förstärk
ningsåtgärderna kan någon inverkan av detta ej utläsas. Ej heller någon variation efter mätning
arnas färdigställande kan konstateras. 

De manuellt mätta grundvattenrören med filterspets visar jämna nivåer under förstärknings
perioden, med en variation av 1-2 kPa. Även mätningar som utfördes 1993-09-10-1994-02-07 
visar små variationer ( < 4 kPa). 

2.4.4 Utförda förstärkningsåtgärder 

Förstärkning av slänten utfördes som en tryckbank i Li dan. Genomförda förstärknings åtgärder 
framgår av plan och normalsektion Bilaga 2.4-13-2.4-14. Förstärkningsarbetena utfördes under 
perioden februari- maj 1995. Vattenståndet under förstärkningsperioden har varierat mellan 
+44, 10 m och +44,30 m. 
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Inventering och beskrivning av valda 
slänter 

Bilaga 1 



- Släntdatablad 

S.lli.atbe.s.krlvnlag S.tab.ilire.t 

Nr Slänt Läge: Ort/ Slänttyp Höjd Slänt- Vattendrag, Fe Fkomb Fe* Förstärkning, Fetter Anm. 
Kommun {m) lutning djup {m) år 

älv Erosionsskydd/ 

1 Kviström södr Munkedal naturlig slänt mot älv 20 1:2 2-3 m 1,0 - - avschaktn. 88/89 +30% 
älv Erosionskydd/ 

2 Kviström öst Munkedal naturlig slänt mot älv 25 1 :3 1-2 m 0,9 - - avschaktn.87-88 +30% 
älv " 

3 E6 Kviström s Munkedal naturlig slänt mot älv 18 1 :1,5 2-3 m 1,0 - - mm. 87/88 +30% 
älv Ålvomgrävning 

4 Munkedals st. Munkedal naturlig slänt mot älv 20 1:2 2m 1,0 - - mm.1986 ca 1,5 
älv " 

5 Atorp Munkedal naturlig slänt mot älv 12 1:3 1 m 1,0 - - Tryckbank 86/87 X 

bäck Kulvertering + 30 
6 Stale Munkedal naturlig slänt mot bäck 20 1:2 X 1,0 - - mm. 88/89 eller 50% 

jämn lutn. kanal 

7 Karls Grav Vänersborg slänt till grävd kanal 8m 1:2 7m 1,4 1,1 - - -
Parkudden Avschaktning 

8 sekt.36.44 Lilla Edet naturlig strandbrink ca 14 m 1:3 Göta älv 1,5 - 1,2 - 1,4 1978 och 1990 + 30-40% 
Ström Avschaktn. och 

9 sekt.36,0-36,2 Lilla Edet naturlig strandbrink 12-15 1:4 Göta älv 1,2-1,3 1,1 1,1-1,4 motfyllning 1990 1,4 
Agnes berg naturlig lång jämn K-C-pelare och * för undervatten-

10 sekt. 4 Agnesberg sluttande terräng >5 lutn.>1:10 Göta älv 1,2 * 1,0 * 1,1 * motfyllning1993 X slänt 
Säveån 

11 Ugglum Partille naturlig slänt mot å 8 1:4 2m 1,6 - 1,3 - -
å Avschaktning, * muntlig uppgift, 

12 Eckens väg Partille naturlig slänt mot å 11 1:4 2m 1,2 - 1,06 vert.dränering * + 30% * Åke J 
Mölndal sluttande terräng Bankpåln. + ev. 

13 Gunnebomotet Mölndal motE6 8 1:2 Mölndalsån 0.8 - 1.2 - 1,3 avshaktn.,vert.dr. X 

Viskan Stödfyllning, 

14 Nynäsgatan Mark nederoderad dalgång 25m 1:1-1 :3 X 1,0-1,1 - - utflackning mm +30% 
älv Erosionsskydd/ nederbördsmätn 

15 Vålberg VI Karlstad naturlig slänt mot älv 5-10 m 1:3 6-10 m 1,21 - - avschaktning-93 X finns 

15 VII " " " " " 1,18 - 0,95 " X " 

15 VIII " " " " " 1,04 - 0,94 " X " o3 
::.i. 

15 IX " " " " " 
älv 

1,08 - 1,16 " X " (j) p 
-:...CD 

16 Edsvalla Karlstad naturlig slänt mot älv 17 1 :3 5m - - - - - ~p
<.......---

- ej utfört --.:::..... 
x värde ej tillgängligt i insamlat material invent-CTrev.xls inv-data 



- Släntdatablad 

S.läatb.e.s.krfvn{ag_ S.ta.b.ilite.t 

Nr Slänt Läge: Ort/ Slänttyp Höjd Slänt- Vattendrag, Fe Fkomb Fe~ Förstärkning, Fetter Anm. 
Kommun (m) lutning djup (m) år 

tjärn Vertikaldräner -
17 Rossötjärn Kramfors naturlig slänt mot tjärn 2 1:50 X - - - 72 -

älv 

18 E4 Ullånger Kramfors siltig slänt mot älv X X X 1,25(ny) 1,0(gam) - Kalkpelare -94 X 

å 
19 Rönneå Klippan naturlig slänt mot å 10 1:3 1-2 m - - - - -

Lasarettsom- Skaraborg/ Tryckbank 
20 rådet sekt. 5 Lidköping naturlig strandbrink ca 10 m 1:2 Lidan ca 1,2 1,0-1,2 - 1995 1,5 

å 
21 Köplngsån Köping naturlig slänt mot å 4-5 1:2,5 1-2 m 1,0 - - - -

bäck Jetpelare 
22 Delsjöbäcken Göteborg naturlig slänt m. bäck ca 10 m 1 :2,5 - 1 :3 ca 1 m 1,04 - 1, 14 8605-8707 -

Erosionssk, av-
23 Kvlbergsbäck. Göteborg naturlig slänt m. bäck ca 10 m 1:3-1 :4 1,04 schaktn. 85-86 

Säveån/ å Kalkpelare 
24 Österlyckan Partille naturlig slänt mot å ca 10 m 1:1-1:4 2,5 m 0,87 - - 1984? 

25 Lärjeån Göteborg naturlig slänt mot å 

c:r) 
:::i_ 

CP p 
7--.::,C.O 
r-... ~ 
6' -.::.... 
'--" - ej utfört 

x värde ej tillgängligt i insamlat material invent-CTrev.xls inv-data 



- Släntdatablad 

GeQm.knls.ls.a egeas.ka12.ec 

Nr Slänt Lermäktig- Sa&Si WN 

het (m) övr/m (m) (%) 

1 Kviström södr 20-25 m 7/- 27-59 

_,_
2 Kvlström öst 30-40 m 30-65 

3 E6 Kviström s 20-40 m 10/x- 30-50 

4 Munkedals st. 32m -/- 40-70 

5 Åtorp 25m -!- X 

6 Stale 20-25 m -!- 15-50 

7 Karls Grav 10 -/- 35-65 
Parkudden 

8 sekt.36.44 ca 13 0 60- 90 

Ström 
9 sekt.36,0-36,2 ca 20 0 60- 80 

Agnes berg 
10 sekt. 4 >25 0 40-95 

11 Ugglum ca30 m x/- 60-80 

12 Eckens väg 25-29 m -/- 50-100 
Mölndal 

13 Gunnebomotet 10- 35 X X 

14 Nynäsgatan stort djup 4-10/- X 

15 Vålberg VI 20-25 m 5/x 30-35 

Il Il Il15 VII 

15 VIII " " " 

15 IX Il Il " 

16 Edsvalla X -/- 30-60 

- ej utfört 
x värde ej tillgängligt i insamlat material 

WL 

(%) 

29-66 

X 

30-50 

30-60 

35-60 

20-50 

35-55 

60 - 80 

60 - 80 

40- 70 

60-80 

40-80 

X 

X 

30-35 

Il 

Il 

" 

30-50 

S1 

4-26 

5-30 

20-150 

20-350 

15-80 

10-65 

170-360 

10 - 45 

10- 30 

10 - 200 

5-15 

30-100 

X 

X 

15-20 

Il 

Il 

Il 

30-90 

'rtu 

(kPa) 

35-60 

40-65 

45-65 

20-80 

25-60 

40-70 

20-40 

20 - 40 

20-45 

15- 30 

10-40 

20-40 

15-25 * 

X 

25-55 

" 

" 

" 

25-50 

OCR 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

1-3 

X 

X 

X 

X 

30-40 
överkons. 

-

X 

X 

X 

X 

X 

-

Eä.ltr.må.. (il.ara.i Y.iå. s.eif.tlQD.) 

Vb Kv CPT 

7 5 -

X X -

X X -

X X -

X X -

X X -

1 1 -

4 1 0 

4 1 0 

7 1 4 

X X -

X X 

X X X 

X X X 

2 2 -

4 2 -

3 2 -

3 2 -

X X -

DMT 

-

-

-

-

-

-

-

0 

0 

0 

-

-

X 

-

-

-

-

-

-

Lab.f.ö.cs.,-s12.e~.(il.atl . 

CRS Skjuvf/ Anm. 
Triax 

3 -

X -

X -
X 

X X 

X 

X X 

X -

1 -/-

X x/-

X -/-

X -lx 

X -

X 

X -/- * ej reducerad 

X -/-

4 -/-

4 4/-

4 -/- d) 
20 4/- p-( 

- -/- (;)m 
()J p 
~~ 

invent-CTrev.xls inv-data 
'-../°' 

http:E�.ltr.m�
http:sekt.36.44
http:egeas.ka12.ec


- Släntdatablad 

G.e.o.te.kn[s.ka e.ge.as.kaQe.c 

Nr Slänt Lermäktig- Sa&SI 
het (m) övr/m (m) 

17 Rossötjärn 8-10 m -/-

18 E4 Ullånger X X 

19 Rönneå X -/-
Lasarettsom-

20 rådet sekt. 5 15-25 3,5/-

21 Köpingsån ca 10 m -/-

22 Delsjö bäcken 10-25 m -/x 

23 Kvibergsbäck. 
Säveån/ 

24 Österlyckan 40-50 m -/-

25 Lärjeån 

- ej utfört 
x värde ej tillgängligt i insamlat material 

WN 

(%) 

40-50 

X 

20-30 

60-75 

-

20-50 

20-60 

60-100 

WL 

(%) 

40-60 

X 

30-70 

50- 70 

-

25-40 

30-50 

60-80 

S1 

10-20 

X 

X 

20 - 200 

-

15-20 

5-50 

20-40 

'fu 

(kPa) 

15-30 

X 

ca 10 

15 - 30 

ca 15 

11-50 

10-50 

10-35 

OCR 

-

-

-
15-30 

överkons 

-

-

Eältuad. (il.atal 'Lid s.e.ktiQal 

Vb Kv CPT 

- X -

X X -

- X -

2 2 2 

X - -

2 1 -

4 1 -

3 1 -

DMT 

-

-

-

-

-

-

-

-

l.a.11.tö.cs.,-s.TJ.e.c..(iJ.atJ 

CRS Skjuvf/ Anm. 
Triax 

- -/-

- -/-

- -/-

6 -/-

- -/-

- -

ci) 
=-.L 

(j) p 
--b- CJ:) 
r---_ p
0~ 

invent-CTrev.xls inv-data 

http:G.e.o.te.kn[s.ka


- Släntdatablad 

H.Qr.,r.ö.r.e.ls.e.mä.tnlag eQctryctss.mät� i�g JQrdtn::clss.mät� i�g 

Nr Slänt Antal (A, M) Mät- Totalrörel- Max/Min Max lutn.ändr Antal Mät- Max/Min Antal Mät- Variation 
rör/nivåer period se (mm) hast. (mm/år) (mm/m(/år)) st. & niv. period (mu my) st. & niv. period max/min Anm. 

Skredk. 2:89 
1 Kviström södr M 1/26 1987-91 13 Max30 2mm/m 2x2 1987-89 2mö/12m - - - dnr 2-436/86 

2 Kviström öst M 2/16-34 1986-87 30 X X X 1986-87 X - - - Skredk. 2:89 

3 E6 Kviström s M 2/27-31 1986-89 20 X X X 1986-89 X - - - Skredk. 2:89 
1983-86 

4 Munkedals st. M 3/20-40 1985-88 7 X X X 1983-88 X - - - Skredk. 2:89 

5 Atorp M 217-12 1985-87 6 X X X 1985-87 X - - - Skredk. 2:89 

6 Stale M2/12-13 1988-89 6 X X X 1988-89 X - - - Skredk. 2:89 
6 veckor * beräknad under 2 

7 Karls Grav M 1/10 1987-1990 5,5 Max 970 * X 1x4 1987 210,8 - - - dagar vid tömn. 
Parkudden M 2/nivå Skredk. 2:89, 2-

8 sekt.36.44 13 och 10 m 1974-1996 X X X X X X - - - 492/87, K 5314 
Ström A+M 2/nivå Skredk.2:89,50116,20300 

9 sekt.36,0-36,2 23 och 19 m 1978-1996 110 X X 2x2 0190-1190 0-3 - - - 2-492/87,K 5314,2-13/90 

Agnes berg A+M 2/nivå SGI r.nr.44, K 
10 sekt. 4 29m 1993-1996 X X X 1x5 X X - - - 5314,GF 451/93 

Skredk.2:89 
11 Ugglum X X X X X X 1 år X 3x3 X X CTH 

12 Eckens väg A 1/7 1990-91 45 X 5mm/m 6x1-3 1990-91 2mö/2mu 3x2 1990-91 max 5 kPa Skredk. r.nr.1 :91 
Mölndal 2-325/81, + 

13 Gunnebomotet M 11/x 1977-1983 X X X 2x2 1079-0180 X - - - info Jan Schälin 
Muntlig info från 

14 Nynäsgatan A2/x X X X X öppna rör X X - - - Åke Johansson 
Skredk. 2:89 

15 Vålberg VI M 1/32 1981-93 5 X 3mm/m 3xx 1981-95 0,5/1,5 - - - dnr. 2-204/81, 
2-127/81, 

15 VII M 1/33 " 5 X " 3xx " 2,0/1,0 - - - 5.7-239/89 

o:J 
15 VIII M 1/31 " 20 X " X X X - - - " =.L 

15 IX M 1/20 " 10 X " 7xx " 0,5/2,5 - - - " & 
Skredk. 1 :91 ~p16 Edsvalla M 2/7-12 2 år 20mm X X - - - - - - SJ 

r--. 
~~ - ej utfört 

x värde ej tillgängligt i insamlat material invent-CTrev.xls inv-data 

http:sekt.36.44


- Släntdatablad 

l:J.o.r.,clir.els.e.mätalng eQctr:y~lssmät� i�g JQrdtr:y~lssmät� i�g 

Nr Slänt Antal (A, M) Mät- Totalröret- Max/Min Max lutn.ändr Antal Mät- Max/Min Antal Mät- Variation 
rör/nivåer period se (mm) hast. (mm/år) (mm/m(/år)) st. & niv. period (mu my) st. & niv. period max/min Anm. 

Skredk. 1 :91 

17 Rossötjärn M 11/x 6 år 70mm X X X X X - - - SJ 
Muntlig info 

18 E4 Ullånger awägning X 90 - - öppet rör X X - - - LeifViberg 
Skredk. 1 :91 

19 Rönneå M 9/ ca 10 6 år 245 X X - - - - - - SJ 
Lasarettsom- 7 i angr. 2-9601-005, 

20 rådet sekt. 5 A+M 1/x 1992-1996 X X X sekt. X X - - - 2-479/88, 2-260/90 
awägning Skredk. 2:89 

21 Köpingsån av dubb X X X - - - - - - - dnr 2-549/85 
2 rör uppgifter från GK, 

22 Delsjöbäcken 2/8-9 1986-1994 45 13/4 5 2 /1 X X - - - Göteborg 
uppgifter från GK, 

23 Kvibergsbäck. 3/7-21 92-94 9 4/0 2/2 Göteborg 

Säveån/ uppgifter från GK, 

24 Österlyckan 8/20 84-94 126 17/0 öppet rör Göteborg 
uppgifter från GK, 

25 Lärjeån 2/20 91-94 24 8/0 Göteborg 

ri) 
=.i 

(p g
CY---p 
~ 
'---' ~ 

- ej utfört 
x värde ej tillgängligt i insamlat material invent-CTrev.xls inv-data 
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-0 
C: 
:l 
C. \ 

1
\ ' 

:l 
i5' 7 -t-----+--'\~IUl/-0-ll<,-+-----+-----+-------1J 7' 

X \ ,, 

'J ) ~ 
8 +-------+--111-A\1:-9-<)I·--,~-+----+-----l-----1 

' \10
9 -f----.-'.-+---.ioo--:;111(+-----l------+------I. 

.. 
10 +-----h\-..,/-I-----__.----+-----+----~ 

11 +-------+-.. -~\----1----+-----I 

)( SGI Vinge 

)( VIAK Vinge 

8 SGI Fallkon 

$ Hansbo 

--CPT1 

--CPT2 

---valt värde 
krön

� EmpiriOC 

A Empiri NC 

- - - valt värde 
slänt 

• • • • • • valt värde 
botten 

12 .L-----~----I..----___J------'--------1 

Sida 1 
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!i • I 
10 '---+-- - ,1 ---t-·· ·-----------'----- 1o----·:-----

___;_ ____l _ _.
~-_j_____.J15' 15 

TECKENFÖRKLARING 
SYMBOL MÄTOMG DATUM DAGAR KALFAKT AO A1 A2 VRIDN KORA 
G) 0 870717 REF-M 0.000 1.000 0.000 0.00 1.000 
r;r 1 870814 28 0.000 1.000 0.000 0.00 1. 000 
+ 2 870820 34 0.000 1.000 0.000 0.00 1.000 
X 3 870904 49 0.000 1.000 0.000 0.00 1.000 
~ 4 870907 52 0.000 1.000 0.000 0.00 1.000 
~ 5 871005 80 0.000 1.000 0.000 -0.20 1.000 
~ 6 901105 1207 0.000 0.570 0.000 1.00 1.000 
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Analys av naturliga slänter 

Delrapport 3 

Inventering och beskrivning av valda 
slänter 

Bilaga 2.2 
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cu nivå kr (2) 

Ström, Lilla Edets kommun 

Skjuvhållfasthet på krönet (korr) (kPa) 

0 10 20 30 40 50 60 

15 +---------+---+--,.......j--+--+-+---!--4----,..-;..--+---+--t-........--+---+---i--4--+------..........i 

nivå: 12 till +9 cu=25!-1, 17z 

nivå +9 till+,: cu=21,5 

I 
niv +6 till +1: cu=21,5+0,70z 

•<"Cl 
.:! 
z 

nivå <+1 cu=25+2,80z 

� Sekt 36.00, Bh 4 vinge 
A Sekt 36.00, Bh 5 vinge 

---Sekt 36.11, Bh 4 fallkon 
• Bh S2, fallkon 
)E Bh S2, vinge 

-5 :( Bh S2, CPT 
0 Bh S2, skjuvförsök 

---valt värde 
• • • • • • Bh S2, empiri 

-10 _._________.______._____..._____--1.____-1.-_______,1 

Cu.xls Sida 1 



cu nivå si 

Ström, Lilla Edets kommun 

Skjuvhållfasthet i slänten (korr) (kPa) 

0 10 20 30 40 50 
15 -t--+---+--+--i-+--+--+--+--+-+-+-+--+--+--+--+-+--+--+--+--+--+-,-...;.._.j 

nivå+ 0 till +5: 30-1,602 

nivå +5 till +1: cu=22+0,625z

I 
•<Il -~ z 

nivå +1: cu=24,5+2,57z-+-Sekt 36.00, Bh 3 vinge 
_._Sekt 36.11 Bh 1 vinge 
-e-Sekt 36.11, Bh 2 vinge 
-f-Sekt 36.11, Bh 2 fallkon 
-Sekt 36.00, Bh 3 fallkon 

::t: Bh S1, CPT 
--valt värde krön 
-valt värde slänt 

-10 ..,_______.._________._____---1..._____-1...________J 

Cu.xls Sida 1 



1:5i1Clja J.~ -ta 
emp vtn (2) 

• .< 

Ström, Lilla Edet 
Empiri under älvbotten 

Skjuvhållfasthet (kPa) 

0 10 20 30 40 50 60 

5 +--+--t--t-----,---t--+--+-+--+--+--t--+-+--+--+--+---f--l---+--+--+-+--+--+--t--+-+--+--+---1 

ni å +0 till -1: cu= 0,5+4,5z 

nivå < -1: cu=25+2,50z 

-_§_ 
•11:S 
.:::: 
z 

-10 +-----~---t~-----~~..:::..:::..:::..:::..t:"..:::..:::..::::=-=.---+------+------t------i 
--empiriNC 

--empiriOC 

-.-sekt. 36.00, bh 2, vinge 

-valt värde 

-15 ~---~---~---~--------~---

1998-06-17 Sida 1 



lnklinometermätning 
Rör6 

Rörelser mot älven i mm 
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lnklinometermätning 
Rör 6 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
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ij1 
Staltll3 geotekniska inslilul 

581 93 LINKÖPING 
TeWl3--20 18 00 

Inklinometermä tning Lilla Edet 
Rör 6 

Mätning t.o.m 901031 
20---------------------------~20 

rCHAKTNING 12.0 m I 
MÄTAVBROTT

15 15rt 
MÄTAVBROTT 

1' r10 10 

5~ i ' 5 

~ 
......._ s 
s 0i·~.~ ~l ~Q
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8 =--==== 
.,___ L,..___________ -~ 

-5 
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----- _j_______L-5 
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~ J.lL._______ 10 --

11 

~ . _____ .__J2..______L -10-10 J --------------- . 
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-20 l''""'''''"''''•••••••••••"1••••••••••••••••••••••"'''l"'••••••••""'''"''"''''''l''"'••••••••••••''"''"''''J''''""''''''"'''''''''''•••1•••••••••• •••••••••"'''"''l''''''''''''''''"''''''''''''I'' •••• •••••• ,,,,,,,,,,,1 nnm,nmnnnnnnnl''"""mnnnnn , -20 
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV 
1990 

Horisontalrörelser rör 6 
Januari - Oktober 1990 

Inklinomeler 

Lulning i varje nivå 
Siffror anger djup under markyla 

Djupangivelserna refererar 
till ursprunglig markyta 

Mätarna på 1 och 2 m djup 
borttagna 1990-0l-28 

~ 
c2 
9 
.?-:, 
NI , 

-0 
·> I 
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Sättningsmätning med magnetringar 
Ström 1 

1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 
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Rör 4 

8h (mm} 15 

8v (mm) 
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Mätstation 3 
Porvattenlryck P1 och P2 Porva t ten tryck Lilla Edet 
Januari - Oktober 1990~ 

Statens geotekniska inslilul 
581 93 LINKÖPING Mätning t.o.m 901031 

TeWl3--20 18 00 

200-----------------------------200 

AVSCHAKTNING VID P1 I 2.0m)180 180 

AVSCHAKTNI NG VID P2 12.' m i 

160 MÄTAVBROTT 160 

TT "fAVr 

j 
OTT ! "M' 

140 ~ ,....________,, ~ 140 

120 120 

~ 100 ~ -------.l.L-..r-.-__ -JL...---
_,.---.r---...--..,_Jj_-1" 100 

__,.,.____--

80 80 
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40J 40 
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0 i'""'"'''''''''''''''''''"'l'''''''''''''''''''''''''''l''''''"'''"'''"''''"'''"'l''''''''''''''''''"''''"'"l"""''"'""'"'"''''"'''l'''''''''''''''''''''''''''''l'''''''''''''''''"'"'''"'"l''''''''''''''''''''''''''''''l'''''''''''''''''''''''''''''l'"'''''''''''''''''''''''''''f 0 
JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV 
1990 

Portryck station 3 

Nr Nivå 
06 Pl 6 mu my 
19 Pl 19 m 

05 P2 5m 
14 P214 m 

Djupangivelserna refererar 
till ursprunglig markyta 

0 50 100 150 200 uCKPal 
0 -!,-----+--f----+---1----� 

5 --j----,~,-----1--+----l 

10--i-----ir'<'<----+---! 

15,---t--f,;__:~__J 

20 -----L--L_J_ _...:::::,) u=l'wO
1 

o Partryck Före Förstörk~ng. 
Punkt Pi. 

D<m) 
• Partryck Före Förstörkning. 

Punkt P2. 

x Partryck 5 m6nader efter 
avschoktn~~ Punkt P2. 

ex) 
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Mätstation l 

Porva t t ent ryck P 1 Porvattentryck Lilla Edet 
Januari- Oktober 1990~ 

Stalru geotekniska inslilul 
581 93 LINKÖPING Mätning t.o.m 901031 

TeW13-20 18 00 

200----------------------------200 
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Analys av naturliga slänter 

Delrapport 3 

Inventering och beskrivning av valda 
slänter 

Bilaga 2.3 
(Från Ottosson & Johansson 1994) 
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Odränerad 
skjuvhållfasthet (kPa) 

0 20 40 60 80 100 
10 _ _..___...____..___-l-.___f-L..-..-1 

8 
6 
4 
2 
0 

-2 
-4 
-6 -+-Konförsök 

-8 -x-Vingförsökot:::: 
-~ -10 - • - Sensitivitet (kon) 
~ -12 Il 

Il --CPT 

11 CRS - empiri -14 
-16 
-18 
-20 Il 

-22 
-24 
-26 
-28 
-30 -t---r--+--r--+----.---t-----.-----1 

0 20 40 60 80 

Sensitivitet 
Figur Sammanställning av odränerad skjuvhål/fasthet (korrigerad med 

avseende på konflytgränsen enligt SG/ Info nr. 3) och sensitivitet. 
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INSTR. LÄGE B 
TIDIGARE INSTR. INSTRLÄGE A 
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• • • 

SLÄNTERS BETEENDE '"BT/QAQ:· 2,3-b 
,__, 1 (2) 

MUNKEDAL, KVISTRÖM SÖDRA 941115 HJO 
INSTRUMENTERINGLÄGE A SKALA 1: 100 

HUS 
I/ 3,05 m I/ 

/ / 
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'- 1111 Å.'- • • • •+6,0 -23,0 -10,0 -1,0 

BAT = Portrycksgivare 

HOR = Jordtrycksgivare 

ASAT = Automatisk söttningsmötare 

INKL = lnklinometergivare 

Siffrorna anger installationsnivå 
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Horisontalrörelse (Instrumenteringsläge A) 
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MUNKDATA.XLS- Diagr20 Bli.AGA Ri= 

Horisontalrörelse (Instrumenteringsläge A), justerat startdatum 930625 
(Negativa värden anger rörelse mot älven) 
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MUNKDATA.XLS - Diagrl9 ~ 

Horisontalrörelser (Instrumenteringsläge A), justerat 
startdatum 930625 

(Negativa värden anger rörelse mot älven) 
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Horisontalrörelse (lnstrumenteringsläge B) 
(Negativa värden anger rörelse mot älven) 
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MUNKDATA.XLS Diagr24 

Horisontalrörelse (Instrumenteringsläge B) 
(Negativa värden anger rörelse mot älven) 
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MUNKDATA.XLS - Diagr21 Bl1AGA22 

Horisontalrörelse (Instrumenteringsläge C), justerat startdatum 930601 
(Negativa värden anger rörelse mot älven) 
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MUNKDATA.XLS- Diagr22 

Horisontalrörelse (Instrumenteringsläge C), justerat 
startdatum 930601 

(Negativa värden anger rörelse mot älven) 
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MUNKDATA.XLS - Diagr30 I; 
lPorvattentryck (lnstrumenteringsläge B), korrigerat m a p lufttryck 
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MUNKDATA.XLS - Diagr4 

Porvattentryck (Instrumenteringsläge B), korrigerat m a p lufttryck 
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MUNKDATA.XLS - Diagr5 

Porvattentryck (Instrumenteringsläge C), korrigerat m a p lufttryck 
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Analys av naturliga slänter 

Delrapport 3 

Inventering och beskrivning av valda 
slänter 

Bilaga 2.4 
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Lasarettsområdet Lidköping 
Skjuvhållfasthet på land 

Skjuvhållfasthet, korr (kPa) 
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Lasarettsområdet Lidköping 
Skjuvhållfasthet under ån 
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FÖRORD 

Mätningar och beräkningar har i olika sammanhang utförts i naturliga slänter med låg säkerhet. 
Slänternas ansträngningsgrad har normalt värderats med klassiska analysmetoder. I takt med att 
kunskapen om jords konstitutiva egenskaper ökat, finns nu även förutsättningar att värdera slän
ters beteende och ansträngningsgrad med hjälp av avancerade numeriska beräkningsmetoder. 
Detta projekt har syftat till att ge en sammanställning, analys och värdering av beräkningar och 
mätningar i ansträngda lerslänter i Sverige kopplat till analyser av slänters ansträngningsgrad 
med avancerade numeriska beräkningsmetoder. Fördjupad kunskap om slänters beteende utgör 
en viktig bas för bl aval av relevanta larmnivåer samt möjligheten att utnyttja numeriska beräk
ningsmetoder för värdering av lerslänters stabilitet. 

Projektet redovisas i en sammanfattande huvudrapport och i följande sex delrapporter som utgör 
underlag för huvudrapporten. 

Delrapport 1: Litteraturstudie 
Delrapport 2: Rörelse som funktion av ansträngningsgrad 
Delrapport 3: Inventering och beskrivning av valda slänter 
Delrapport 4: Klassiska beräkningar 
Delrapport 5: Numeriska beräkningar 
Delrapport 6: Analys av inklinometermätningar Kvistrum Södra och Lidköping 

I föreliggande del, delrapport 4, redovisas resultaten av utförda klassiska beräkningar. 

Projektet har finansierats av: 
Byggforskningsrådet, BFR-projnr: 930591-0 
Statens geotekniska institut, SGI Dnr: 1-9306-294 

Projektet har utförts i arbetsgrupp bestående av Hjördis Andersson, Lars Johansson, Elvin 
Ottosson, Cecilia Torkeri och Helen Åhnberg. Hjördis Andersson har varit huvudansvarig för 
delrapporterna 3 och 4, Lars Johansson för delrapporterna 1, 5 och 6 samt Cecilia Torkeli och 
Helen Åhnberg för delrapporten 2. Projektledare har varit Elvin Ottosson med Lars Johansson 
som biträdande projektledare. 

Värdefulla synpunkter har inhämtats från en referensgrupp som bestått av Per- Evert Bengtsson, 
Rolf Larsson och Björn Möller, samtliga SGI. Kenneth Axelsson vid Högskolan i Luleå har 
bidragit med konstruktiva diskussioner vad gäller avsnitten om numerisk modellering. 

Till alla som bidragit till att projektet kunnat genomföras riktas ett varmt tack. 

Linköping i juni 1998 

Elvin Ottosson Lars Johansson 
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Analys av naturliga slänter 

Klassiska beräkningar 

1 INLEDNING 

Ett syfte med projektet är att sammanställa portrycks- och rörelsemätningar från ansträngda ler
slänter i Sverige och att kritiskt värdera såväl mätresultat som hållfasthetsparametrar från dessa 
slänter. Utifrån hållfasthetsparametrarna analyseras slänternas ansträngningsgrad med såväl 
avancerade numeriska beräkningsmetoder som klassiska beräkningsmetoder. Sammantaget för
väntas detta resultera i en fördjupad kunskap om slänters beteende, vilket utgör en viktig bas för 
bla val av relevanta larmnivåer. 

I föreliggande delrapport redovisas resultatet av de i projektet utförda klassiska beräkningarna 
för de valda slänterna. De geotekniska förhållandena i dessa slänter samt utförda rörelse- och 
portrycksmätningar redovisas i detalj i Delrapport 3; "Inventering och beskrivning av valda 
slänter". Resultatet av de i projektet utförda numeriska beräkningarna redovisas i Delrapport 5; 
"Numeriska beräkningar". 

2 BERÄKNINGSMETODER 

2.1 Metod för portrycksberäkning 

Portrycksmodelleringen har utförts med datorprogrammet SEEP/W som använder finita element 
metoden för lösning av problem relaterade till portrycksfördelning och grundvattenströmning. 
Programmet bygger på Darcy' s lag, vilket innebär att flödet vid en viss tidpunkt är beroende av 
tryckhöjden och den hydraliska konduktiviteten vid denna tidpunkt. För tidsberoende (transienta) 
analyser måste även jordens vattenbindningskurva anges. 

I SEEP/W används triangulära och kvadratiska element. Triangulära element kan ha upp till tre 
sekundära noder (totalt sex noder) och kvadratiska element kan ha upp till fyra sekundära noder 
(totalt åtta noder). Gauss numeriska integrationer används för att formulera använda matriser. 
För triangulära element utan sekundära noder är integreringsordningen normalt ett och gradien
ten därmed konstant i elementet. För kvadratiska element utan sekundära noder är integrerings
funktionen linjär och integreringsordningen är fyra. För både triangulära och kvadratiska noder 
med sekundära noder är integreringsfunktionen icke-linjär och en högre integreringsordning 
erfordras. 

Lösningsproceduren baseras på förutsättningen att totalspänningarna är konstanta (ingen på- eller 
avlastning) och trycket i porerna är detsamma som atmosfärstrycket i den transienta analysen. (se 
även GEO-SLOPE 1991-1994) 
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2.2 Metod för stabilitetsberäkning 

Stabilitetsberäkningarna har utförts enligt klassisk teori, dvs de baseras på en förenklad gräns
lastteori. Beräkningarna har utförts enligt Morgernsern-Price och datorprogrammet SLOPE/W 
har använts vid beräkningarna. Anvisningarna i Skredkommissionens Rapport 3:95, 
"Anvisningar för släntstabilitetsutredningar", har följts. 

Beräkningar enligt klassisk teori innebär att jorden antas vara ett stelt-idealplastiskt material. 
Detta antagande innebär att brottlasten är oberoende av de deformationer som inträffar såväl före 
som efter brott. Skjuvhållfastheten antas därmed mobiliseras fullt ut längs en glidyta oberoende 
av vilka deformationer som krävs. Spännings-töjningskurvan för ett stelt-idealplastiskt material 
redovisas i Figur 2.1. 

o"(-c) 

.··························---···················································· 

- s(y) 

Figur 2.1 Spännings-töjningssambandför ett stelt-idealplastiskt material. 

I de klassiska metoderna för släntstabilitetsanalys, baserade på den förenklade gränslastmetoden, 
betraktas släntstabilitetsproblemet som ett rent jämviktsproblem där en stel kropp tillåts glida 
utefter en given glidlinje/glidyta. För denna stela kropp ställs jämviktsvillkoren upp och säker
hetsfaktorn kan bestämmas. Eftersom det endast är i undantagsfall som skjuvhållfastheten är 
konstant längs hela glidytan, delas den stela glidkroppen upp i ett antal beräkningslameller, med 
krafter som verkar på varje enskild lamell. De krafter som verkar på en (frilagd) lamell är dels 
kopplingskrafter, normalkraft och skjuvkraft, till omgivande lameller, dels skjuv- och normal
krafter verkande i lamellens bottenyta mot glidytan samt lamellens egentyngd och eventuell yttre 
last verkande i lamellens topp. Ett antal obekanta krafter och hävarmar måste således införas för 
varje lamell och för att lösa dessa kan ett antal villkor ställas upp. Dessa villkor är vertikal kraft
jämvikt, horisontell kraftjämvikt, momentjämvikt för varje beräkningslamell och momentjämvikt 
för glidkroppen som helhet. Eftersom antalet villkor inte är tillräckligt för att bestämma de obe
kanta storheterna är problemet statiskt obestämt och därmed måste ett antal antaganden göras. 
De metoder där krafterna mellan lamellerna finns med vid formuleringen av ingående ekvationer 
kallas komplexa metoder. De metoder som dessutom uppfyller jämviktsvillkoren för varje en
skild lamell kallas rigorösa. Morgenstern-Price's metod hör till de rigorösa metoderna. De 
klassiska metoderna beskrivs mer utförligt i Skredkommissionens rapport 2:91. 

Morgernstern-Price's metod ger möjlighet att välja en funktion som beskriver fördelningen mel
lan skjuvandelen och normalandelen av kopplingskrafterna mellan lamellerna. Vid beräkning
arna har en halv-sinusfunktion använts. Vid denna funktion är skjuvandelen av kopplings
krafterna noll vid glidytans början och slut, vilket avspeglar väl de aktuella slänterna där 
glidytorna slår upp i vatten (där ingen skjuvandel kan tillräknas). 



3 

SGI 1-9502-062 6 (21) 

Idealt skall klassisk jordtrycksteori användas för att bestämma gränserna för glidytans utseende. 
Glidytans lutning i aktivzonen skall sålunda vara mindre än ~ '/2 + 45° och i passivzonen mindre 
än ~ '/2 - 45°. Om så inte är fallet kan detta orsaka problem vid beräkningarna. 

Den säkerhetsfaktor mot brott i en slänt som man räknar fram med någon klassisk beräknings
metod definieras som förhållandet mellan maximalt tillgänglig skjuvhållfasthet och mobiliserad 
skjuvspänning. Ett alternativt uttryck för säkerhetsfaktorn är kvoten mellan mothållande och 
pådrivande moment för en antagen glidkropp. Ju högre säkerhetsfaktor som erhålls vid analysen 
desto stabilare ( eller mindre ansträngd) är slänten. En slänt med säkerhetsfaktorn 1,0 står och 
väger mellan att gå till brott och stå kvar i jämvikt. 

De val av jordparametrar, belastningar, portryck, vattennivåer etc som gjorts för stabilitetsberäk
ningarna i detta projekt har utförts enbart för analys av de aktuella förhållandena under den stu
derade tidsperioden. I projektet har förhållandena före en utförd förstärkning och efter förstärk
ningen studerats. De val av parametrar mm som gjorts är aktuella för dessa tidsperioder. Detta 
innebär att avvikelser mot det som valts i dimensioneringsfallet, och därmed i de tidigare utförda 
stabilitetsutredningarna, förekommer. I dimensioneringsfallet måste hänsyn tas till långsiktiga 
variationer och maximalt ogynnsamma förhållanden, såsom lägsta lågvatten, trafiklaster mm 
beaktas. 

KARLS GRAV, VÄNERSBORG 

I kanalslänten i Karls Grav i Vänersborg utfördes fältundersökningar samt portrycks- och rörel
semätningar i samband med att kanalen tömdes på vatten för underhållsarbeten under augusti 
1987. Ett avsnitt där kanalen passerar lerlager med 10 m mäktighet utvaldes för undersökning. 
Tömningen av kanalen utfördes inom loppet av 12 timmar med början 87-08-18 och kanalen var 
därefter torrlagd under 17 dygn. Resultaten av mätningarna har redovisats av Andersson & 
Ottosson (1997). 

3.1 Jordmodell 

3.1.1 Geometri och laster 
Den beräknade släntens geometri framgår av Figur 3 .1. 

Området har under mät- och undersökningstiden inte varit belastat med yttre laster och i beräk
ningarna har därför området antagits obelastat. 

3.1.2 Jordlager, skjuvhållfasthet och densitet 
De geotekniska förhållandena redovisas i detalj i Delrapport 3; "Inventering och beskrivning av 
valda slänter". I beräkningssektionen har jorden ovan släntkrön bedömts bestå av utfylld upp
sprucken lera till 1,5 m djup och därunder av torrskorpelera ned till 3,5 m djup. Därunder vidtar 
halvfast lera till ca 10 m djup. I slänten mot vattnet finns överst ett 1 m tjockt erosiosskydd av 
sprängsten. Jordlagren i beräkningssektionen redovisas schematiskt i Figur 3 .1. 
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Utfylld lera 

Torrskorpelera 

Vatten (Karls Grav) 
Lera 

Figur 3.1 Schematisk figur över topografi och jordlagerförhållanden i beräkningssektionen. 

Vid beräkningarna har densiteten 1,85 tJm3 använts för den ut~llda leran och torrskorpeleran. I 
den underlagrande halvfasta leran har densiteten 1,62-1,65 t/m använts. Den vid beräkningarna 
använda odränerade skjuvhållfastheten i leran ovan släntkrön, i slänten och under kanalbotten 
framgår av Figur 2.2. Lerans dränerade skjuvhållfasthetsparametrar har valts utifrån empiri till 
~'=30° och c'=0,hfu. 

Skjuvhållfasthet korrigerad (kPa) 
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Figur 3.2 Odränerad skjuvhållfasthet använd vid beräkningarna. 

Erosionsskyddet har antagits ha en skryrndensitet av 2, 1 tfm3 och en friktionsvinkel på 40°. 
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3.1.3 Modellering av portrycksförhållanden 

Beräkningsunderlag 
Portrycksfördelningen i slänten har beräknats med programmet SEEP/W, under antagandet om 
2-dimensionell strömning. Initiellt har beräkningar utförts för fallet vattenfylld kanal. Därefter 
har ett stort antal transienta (tidsberoende) analyser utförts för att simulera tömningen av kanalen 
och ge en uppfattning om portryckets fördelning i slänten 17 dagar efter att kanalen tömts på 
vatten. 

Uppmätta portrycksförhållanden har beskrivits i detalj i Delrapport 3; "Inventering och beskriv
ning av valda slänter". Vid modellering av portrycken i slänten före tömning av kanalen har por
trycken vid sektionens vertikala rand ovan släntkrön valts till att öka hydrostastiskt från nivån 
+45, 1 m, utifrån de mätningar av portrycket som gjorts innan kanalen tömdes. Den nedre verti
kala och horisontella randen har antagits impermeabel (dvs inget flöde). Vid beräkningarna har 
uppmätt vattennivå i kanalen innan tömning, +44,8 m, använts. Ett regn har antagits infiltrera på 
markytan. Använda uttryck redovisas i Figur 3.3. 

Vertikal rand 

övre/ovan släntkrön) 

~ i Vatten Vertikal rand 
~I (Karls Grav) 

(nedre) 

Nedre horisontell rand 

Figur 3.3 Uttryck använda vid SEEP-modelleringen 

Lerans permeabilitet i området bakom släntkrön har bestämts med CRS-försök på laboratorium 
och med utströmningsförsök i fält, och har i beräkningarna genomgående satts till 2,0*l0-9 m/s. 
Permeabiliteten i kanalbotten och i slänten har dock antagits vara högre och en parameterstudie 
av permeabilitetens inverkan i dessa delar av slänten har utförts. Permeabiliteten i friktions
jordslagret har ej bestämts och även här har permeabilitetens inverkan på resultatet studerats. 
Permeabiliteten i friktionslagret har varierats mellan 1,0*lQ-6 och 7,S*lo-6 m/s. 

Resultat av utförda beräkningar 
Att simulera hur portrycksförhållandena i en lerprofil förändras under en viss tidsperiod vid töm
ning av en angränsande vattenreservoar är ett komplext problem. Kännedom erfordras om såväl 
de ingående jordarternas permeabilitet som dess inhomogenitet och förekomst av eventuella 
spricksystem i jordprofilen samt de olika jordlagrens geometri. De undersökningar som ligger till 
grund för antagandena i den utförda analysen är i detta avseende begränsade. Antagandet om 2-
dimensionell strömning innebär också en förenkling. Otillräcklig kännedom om de 3-dimensio
nella strömningsförhållandena gör det svårt att sätta randvillkor i modellen, som speglar vatten
strömningen på ett så bra sätt som möjligt. Värderingen av resultatet vid speciellt den transienta 
analysen ( efter 17 dygn) skall därför göras med viss försiktighet. 
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Resultatet av de trans i en ta analyserna har jämförts med de portrycksmätningar som utförts i be
fintlig~ portrycksmätare efter tömningen av kanalen. Avgörande för portrycksprofilen i leran 
efter tömning, är permeabilitetsförhållandena i själva slänten. Flera beräkningar har utförts med 
varierad permeabilitet i slänten för att få en känsla för hur portrycksförhållandena kan variera, 
samtidigt som en överensstämmelse eftersträvats med uppmätta portryck bakom släntkrön. Trots 
detta erhålls i samtliga beräkningsfall väl höga portryck i släntens yttre delar och det är svårt att 
avgöra vilket fall som bäst avspeglar den faktiska portrycksfördelningen i slänten. En rimlig 
portrycksfördelning i slänten efter tömning av kanalen redovisas i Bilaga 3.1. Det skall noteras 
att "svackan" i portrycken vid släntkrönet sannolikt beror på ett numeriskt betingat problem. Vid 
den redovisade beräkningen har en permeabilitet av 1,0* 1 o-7 m/s antagits i leran närmast ero
sionsskyddet. Något längre in i slänten, samt i leran under kanalbotten har en permeabilitet av 
8* 1 o-9 m/s antagits. Resulatet av portrycksmodelleringen för fallet fylld kanal redovisas i Bilaga 
3.2. 

3.2 Stabilitetsberäkningar 

3.2.1 Allmänt 
Stabilitetsberäkningarna har utförts för cirkulärcylindriska glidytor med Morgenstern-Price's 
metod och datorprogrammet SLOPE/W har använts. 

3.2.2 Resultat av utförda beräkningar 
De beräkningar som utförts för fallet vattenfylld kanal gav en säkerhetsfaktor med odränerad 
analys av Fe= 2,43. Då kanalen töms på vatten sjunker denna till Fc=l,33. Resultatet av beräk
ningarna inklusive beräkningsförutsättningar redovisas i Bilaga 3.3 - 3.4. 

Vid beräkningarna med kombinerad analys blir den dränerade hållfastheten dimensionerande 
utefter större delen av glidytan. För fallet vattenfylld kanal erhålls en säkerhetsfaktor Fk=l,57. 
Den beräknade säkerhetsfaktorn för fallet då kanalen tömts på vatten är starkt beroende av por
trycksfördelningen i slänten. Som redovisats i Kapitel 3 .1.3 är resultatet av portrycksmodel
leringen beroende av vilka antaganden som görs avseende släntens permeabilitet. Med i Bilaga 
3.1 redovisad portrycksfördelning erhålls en säkerhetsfaktor med kombinerad analys Fk= 0,95. 
För de portrycksmodelleringar som utförts med lägre permeabilitet i slänten erhålls lägre säker
hetsfaktorer. Resultatet av beräkningarna inklusive beräkningsförutsättningar redovisas i Bilaga 
3.5 -3.6. 

3.3 Diskussion och analys 

De utförda beräkningarna visar att vissa antaganden har avgörande betydelse för resultatet av 
stabilitetsberäkningarna. Eftersom de dränerade parametrarna blir dimensionerande utefter 
huvuddelen av glidytan vid den kombinerade analysen, blir portrycksförhållandena i slänten 
starkt avgörande för resultatet. I den yttre delen av slänten är portrycksförhållandena ej kända 
och endast i en punkt bakom släntkrön har mätningar gjorts före, under och efter tömning av 
kanalen. Likaså har lerans pemeabilitet endast bestämts i en punkt bakom släntkrön och såväl 
permeabiliteten i den yttre delen av slänten som i friktionslagret är okänd. Geometrin hos frik
tionsjordslagret är ytterligare en faktor som påverkar resultatet av portrycksmodelleringen. 

Som beskrivits i Kapitel 3.1.3 är det ett komplext problem att simulera hur portrycksförhållan
dena i en lerprofil förändras vid tömning av en angränsande vattenreservoar. Begränsad kunskap 
om områdets grundvattenbildning och strömningsförhållanden samt jordens permeabilitet, in
homogenitet och vattenbindning innebär osäkerheter vid modelleringen och antagande om två
dimensionell geometri är också en förenkling. De antaganden som görs om såväl randvillkor som 
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variation och värde på jordens permeabilitet påverkar starkt vilken portrycksfördelning som er
hålls i slänten efter tömning av kanalen. En känslighetsanalys har utförts där parametrar varierats 
och en rimlighetsbedömning av resultatet har gjorts med hänsyn till att befintlig kunskap om de 
för portrycksmodelleringen styrande parametrarna har varit begränsad. Det resultat av por
trycksmodelleringen som redovisas i Kapitel 3.3.1 har bedömts i stort motsvara rimliga por
trycksförhållanden i slänten. Den tidigare omnämnda "svackan" i partrycken vid släntkrönet 
beror dock sannolikt på ett numeriskt betingat problem. 

På grund av de osäkerheter som råder, huvudsakligen avseende portrycksförhållandena, är det 
svårt att avgöra släntens ansträngningsgrad vid en tömning av kanalen. Att bedöma hur lång tid 
som erfordras vid en tömning av kanalen, för att ett dränerat brott skall ske är vanskligt. Detta är 
beroende av faktorer som jordens permeabilitet, modul, dilatanseffekter vid skjuvning och slänt
geometri. För att ett dränerat dilatant brott skall kunna ske, erfordras att jorden i glidytan kan 
suga upp vatten från kringliggande jord. I detta fall saknas i stort tillgång till fritt externt vatten, 
utom möjligen i botten på kanalen. En i huvudsak odränerad analys torde därför vara mest rele
vant i detta fallet. Även tredimensionella effekter, såsom ändyteeffekter, medverkar till att ka
nalslänten med all sannolikhet har en högre säkerhet än den beräknade. 

Morgenstern Price's metod hör till de rigorösa (jfr Kapitel 2.2). Den studerade slänten har också 
en enkel geometri och relativt homogena jordlagerförhållanden, varför beräkningsmetoden kan 
bedömas ge tillförlitligt resultat i detta avseende. 

I aktivzonen har en torrskorpespricka antagits i det översta lerlagret. Därför har brantare glidytor 
i aktivzonen inte erhållits än de brottvinklar som uppstår vid aktivt brott i friktionsjord, vilket 
annars är en faktor som kan orsaka fel vid beräkningar med cirkulärcylindriska glidytor då de 
dränerade parametrarna är dimensionerande. 

STRÖM, LILLA EDET 

Inom det aktuella avsnittet av Göta älv vid Ström, Lilla Edet, utförs rutinmässigt manuella rörel
semätningar. Vid en rutinmätning 1990-01-03 noterades att stora horisontalrörelser ägt rum se
dan närmast föregående mätning (1989-07-02). Som en följd av observationerna utfördes stabi
litetsberäkningar, som visade att släntens stabilitet var otillfredsställande. Beslut togs om att ut
föra förstärkning av den aktuella sträckan. Förstärkningen utfördes genom avschaktning av 
släntkrönet och arbetena genomfördes under perioden maj - augusti 1990. För övervakning av 
slänten under den tid förstärknings arbetena projekterades och utfördes installerades partrycks
mätare och automatiska inklinometrar vilka kopplades till ett automatiskt mätsystem. Resultaten 
av dessa mätningar har redovisats av Elander & Ottosson (1997). 

4.1 Jordmodell 

4.1.1 Geometri och laster 
Den beräknade släntens geometri före och efter förstärkning framgår av Figur 4.1. 

Området har under mät- och undersökningstiden inte varit belastat med yttre laster och i beräk
ningarna har därför området antagits obelastat. 
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Figur 4.1 Schematisk figur över topografi och jordlagerförhållanden i beräkningssektionen 
före respektive efter förstärkning. 

4.1.2 Jordlager, skjuvhållfasthet och densitet 
De geotekniska förhållandena redovisas i detalj i Delrapport 3; "Inventering och beskrivning av 
valda slänter". Jordlagren i beräkningssektionen består överst av ca 1 m torrskorpelera och där
under av lös till halvfast lera till ca 20 m djup, räknat från marknivån bakom släntkrön. Jordlag
ren i beräkningssektionen redovisas schematiskt i Figur 4.1 . 
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Figur 4.2 Vid beräkningarna använd odränerad skjuvhållfasthet bakom släntkrön och i 
slänten. 
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Vid beräkningarna har densiteten 1,65 tfm3 använts i torrskorpan, 1,62 tfm3 i lagret närmast 
under torrskorpan och 1,58 tfm3 därunder. Den odränerade skjuvhållfasthet som använts bakom 
släntkrön och i slänten framgår av Figur 4.2. Den odränerade skjuvhållfastheten i leran under 
älven redovisas i Figur 4.3. Lerans dränerade hållfasthet har valts utifrån empiri till ~'=30° och 
c'=0, 1-cfu. 

! 
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Figur4.3 Vid beräkningarna använd odränerad skuvhållfasthet i leran under älven. 

4.1.3 Modellering av portrycksförhållanden 

Beräkningsunderlag 
Portrycksfördelningen i slänten har beräknats med programmet SEEP/W. Beräkningarna såväl 
före som efter förstärkning har utförts för stationära förhållanden. 

Uppmätta portrycksförhållanden har beskrivits i detalj i Delrapport 3; "Inventering och beskriv
ning av valda slänter". Uppmätt vattennivå i älven innan förstärkning, +6,82 m, respektive efter 
förstärkning, +6,93 m har använts vid beräkningarna. Vid modellering av portrycken i beräk
ningssektionen har portrycket i den vertikala randen ovan släntkrön valts så att en överensstäm
melse erhålls mellan modellerade portryck och uppmätta portryck före respektive efter förstärk
ning. Den nedre vertikala och horisonella randen har antagits impermeabel ( dvs inget flöde). Ett 
regn har antagits infiltrera på markytan ovan släntkrön. För definition av använda uttryck se 
Figur 3.3. 

Lerans permeabilitet har bestämts med CRS-försök på laboratorium. I beräkningarna har lerans 
permeabilitet satts till 9,5*10-10 m/s i den övre delen och 4,0*Io-10 m/s i den undre delen. Frik
tionsjordens permeabilitet har satts till 1,0* 1 o-4 m/s. 

Resultat av utförda beräkningar 
Med valda randvillkor erhålls en rimlig portrycksfördelning i slänten och en god överensstäm
melse med uppmätta portryck. Dock kan en något skev portrycksfördelning i det bakre området 
konstateras, vilket dock ej påverkar stabilitetsberäkningarna. Resultatet av portrycksmodelle
ringen för slänten innan förstärkning redovisas i Bilaga 4.1 och efter förstärkning i Bilaga 4.2. 
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4.2 Stabilitetsberäkningar 

4.2.1 Allmänt 
Stabilitetsberäkningarna har utförts för cirkulärcylindriska glidytor med Morgenstern-Price's 
metod och datorprogrammet SLOPE/W har använts. 

4.2.2 Resultat av utförda beräkningar 
De beräkningar som utförts av släntens stabilitet innan förstärkning ger en beräknad säkerhets
faktor med odränerad analys av Fc=l,34. Beräkningarna med kombinerad analys ger en säker
hetsfaktor av Fk=l,16. Utefter huvuddelen av glidytan blir dock de odränerade hållfasthetspara
metrarna dimensionerande även vid den kombinerade analysen. Resultatet av beräkningarna in
klusive beräkningsförutsättningar redovisas i Bilaga 4.3 4.4. 

Efter förstärkning med avschaktning och erosionsskydd erhålls en beräknad säkerhetsfaktor med 
odränerad analys på Fc=l,75 och med kombinerad analys på Fk=l,57. Även i detta fallet blir de 
odränerade hållfasthetsparametrarna dimensionerande utefter huvuddelen av glidytan vid den 
kombinerade analysen. Resultatet av beräkningarna inklusive beräkningsförutsättningar redovi
sas i Bilaga 4.5 - 4.6. Lokalt för glidytor som angriper strax bakom erosionsskyddet erhålls en 
säkerhetsfaktor med kombinerad analys av Fk=l,26. I detta fall är de dränerade parametrarna 
dimensionerande längs hela glidytan. 

4.3 Diskussion och analys 

Resultatet av portrycksmodelleringen visar även i denna slänt på vikten av väl bestämda para
metrar, (iordlagerförhållanden, permeabiliteter och portrycksmätningar), såväl för att ställa upp 
randvillkor som för utvärdering av erhållen portrycksprofil. Då dessa analyser utförts som statio
nära analyser har dock permeabiliteten ej så stor inverkan på resultatet jämfört med fallet i Karls 
Grav. Det kan också noteras att vissa anpassningar måste göras i modellen vid portrycksförhål
landen där gradienten är lägre (som i detta fallet) eller högre än hydrostatiskt. För att erhålla en 
rimlig portrycksfördelning mot djupet vid modelleringen erfordras, i fallet med lägre än hydro
statisk gradient, att vatten infiltreras på markytan som ett regn eller att grundvattenytan låses på 
ett visst djup under markytan. 

Den aktuella slänten har inte speciellt komplicerad geometri, jorden är ej skiktad och djupet till 
fast botten är stort. Morgenstern Price's metod, vilken hör till de rigorösa metoderna (ifr Kapitel 
2.2), bedöms ge tillförlitligt resultat för den aktuella slänten vid beräkning med cirkulärcylind
riska glidytor. En kontroll har gjorts av vilken inverkan indelningen av slänten i ett stort antal 
material har på resultatet. Resultatet visar att beräkningsmetoden ger exakt samma glidyta och 
säkerhetsfaktor oberoende av om slänten delas in i ett flertal material med materialgränser såväl 
vertikalt som horisontellt eller om ett material används. 

Den beräknade farligaste glidytan med kombinerad analys har en lutning i såväl aktiv- som 
passivzonen, vilken är flackare än de brottvinklar som uppstår vid respektive brottyp i friktions
jord. Detta innebär att de felkällor som kan uppkomma vid beräkning med otillbörligt branta 
glidytor i aktiv- eller passivzonen kan borträknas, även om de dränerade parametrarna är dimen
sionerande i dessa zoner. 

I beräkningarna har ej någon hänsyn tagits till eventuella effekter av lerans anisotropa odräne
rade hållfasthetsegenskaper, dvs att lerans odränerade skjuvhållfasthet avviker från den normalt 
utvärderade då brott uppstår i andra skjuvplan än det horisontella. Lerans anisotropi har ej stude
rats i detta projekt, men inverkan av anisotropieffekter skulle sannolikt ge en något högre håll-
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fasthet i aktivzonen, och därmed en, i detta fallet, sannolikt marginellt högre säkerhetsfaktor vid 
odränerad analys. 

Beräkningarna har utförts i en sektion utefter en sträcka där slänten innan förstärkning har likar
tad geometri. Djupet till friktionsjord och berg varierar dock efter den aktuella sträckan och 
söder om beräkningssektionen blir djupet till berg mindre och går även längs ett begränsat av
snitt i dagen i älvbotten. Någon gång efter 1992, dvs efter de förstärkningar som utfördes anlades 
en mindre kaj strax söder om beräkningssektionen. Kajen förankrades med spont och en utfyll
ning gjordes innanför kajkonstruktionen. Samtliga dessa tredimensionella faktorer inverkar på 
den beräknade stabiliteten och innebär avvikelser från de förhållanden som antagits i beräknings
sektionen. 

Inverkan av att något för höga modellerade portryck erhålls vid erosionsskyddets nedre del, 
medverkar sannolikt till att låga säkerhetsfaktorer erhålls lokalt för korta glidytor strax bakom 
erosionsskyddet. Beräkningsmässigt erhålls även på en mycket kort sträcka längs den beräknade 
glidytan dragspänningar i materialet, vilket ej kan anses relevant. Antaganden om erosionsskyd
dets egenskaper, som dess densitet, kan också innebära att dessa korta glidytor beräkningsmäs
sigt erhåller en låg säkerhet. 

Djupet för farligaste glidyta i läget för inklinometerrör nr 6, vilket är beläget i anslutning till be
räkningssektionen, når ca 8 m under markytan vid såväl odränerad som kombinerad analys. I 
inklinometerrör nr 6 har rörelser uppmätts på 5-7 m djup under markytan, således 1-3 m över 
beräknad farligaste glidyta. 

KVISTRÖM SÖDRA, MUNKEDAL 

Försöksslänten, Kviström Södra, är belägen i Munkedals kommun,. Slänten valdes ut till studier i 
ett tidigare FoU-projekt som syftade till att öka kunskapen och förståelsen för hur ansträngda 
naturliga slänter fungerar och vilka mekanismer som styr utvecklingen av ett skredbrott. Genom 
att rikligt instrumentera den utvalda slänten mättes olika parametrar, vertikal- och horisontal
deformationer, porvattentryck och horisontaltryck, under cirka 18 månader. Resultatet av dessa 
mätningar har redovisats av Ottosson & Johansson (1994). Slänten förstärktes genom utläggning 
av en tryckbank/erosionsskydd under sommaren 1994. Erosionsskyddet lades ut främst för att 
förhindra pågående erosion. Planerad avschaktning utfördes aldrig då det hotade objektet (en 
villa) revs. 

5.1 Jordmodell 

5.1.1 Geometri och laster 
Den beräknade släntens geometri före och efter förstärkning framgår av Figur 5 .1. 

I beräkningssektionen finns en plattgrundlagd villa i trä och denna har antagits belasta markytan 
med 10 kPa. 

5.1.2 Skjuvhållfasthet och densitet 
De geotekniska förhållandena redovisas i detalj i Delrapport 3; "Inventering och beskrivning av 
valda slänter". I beräkningssektionen består jorden ovan släntkrön överst av ca 10 m sand och 
silt som underlagras av halvfast till fast lera med en mäktighet på över 30 m. Vid förstärkningen 
utlades ett erosionsskydd i älven. Jordlagren i beräkningssektionen framgår av Figur 5 .1. 
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Figur 5.1 Schematiskfigur över topografi och jordlagerförhållanden i beräknings
sektionen. (från Ottosson &Johansson 1994) 

Vid beräkningarna har densiteten 1,8 tfm3 använts för leran ovanför nivån ca +0 m. Därunder har 
densiteten 1,7 tJm3 använts i leran. Den odränerade skjuvhållfasthet som använts vid släntkrön, 
där markytan ligger på ca+10 m, framgår av Figur 5.2 (från Ottosson & Johansson 1994). På 
basis av utförda kompressionsförsök (CRS-försök) vid älvstranden (punkt SI), har den odräne
rade skjuvhållfastheten under älvbotten bedömts empiriskt med stöd av uppmätt hållfasthet vid 
släntkrön. Den odränerade skjuvhållfastheten högre upp i slänten, där markytan ligger högre än 
ca+13 m, har skjuvhållfastheten bestämts på motsvarande sätt utifrån bedömd överkonsolide
ring. Använd odränerad skjuvhållfasthet under älvbotten samt högre upp i slänten, relaterat till 
vald hållfasthet vid släntkrön framgår av Figur 5.3. Lerans dränerade hållfasthet har valts utifrån 
empiri till~ '=30° och c'=0, h'fu. 

I sanden/silten har skrymdensiteten 19 tJm3 och friktionsvinkeln 30° använts vid beräkningarna. 

Odränerad skjuvl,å//fasthet (kPa) 
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Figur 5.2 Vid beräkningarna använd odränerad skuvhållfasthet vid släntkrön (från Ottosson 
& Johansson 1994). 
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Figur 5.3 Vid beräkningarna använd odränerad skuvhållfasthet under älvbotten samt högre 
upp i slänten (my ca +13 m). 

5.1.3 Portrycksförhållanden 
Vid stabilitetsberäkningarna har de portrycksförhållandena som utvärderats i det tidigare FoU
projektet (Ottosson & Johansson 1994) använts. Så har portrycket i beräkningssektionen be
dömts vara hydrostatiskt med en grundvattenyta ca 4 m under markytan bakom släntkrön, som 
gradvis ansluter till markytan vid älvkanten. Grundvattenytans läge i beräkningssektionen fram
går av Bilaga 5.1. 

5.2 Stabilitetsberäkningar 

5.2.1 Allmänt 
Stabilitetsberäkningarna har utförts för cirkulärcylindriska glidytor med Morgenstern-Price's 
metod. 

5.2.2 Resultat av utförda beräkningar 
Resultatet av de beräkningar som utförts av släntens stabilitet innan förstärkning ger en beräknad 
säkerhetsfaktor med odränerad analys av Fc=0,96. Beräkningarna med kombinerad analys ger 
säkerhetsfaktorn Fk=0,92. Resultatet av beräkningarna inklusive beräkningsförutsättningar redo
visas i Bilaga 5.1-5.2. 

Efter förstärkning med erosionsskydd erhålls en beräknad säkerhetsfaktor med odränerad analys 
på Fc=l,03 och med kombinerad analys på Fk=l,02, dvs en ökning med ca 10 %. Resultatet av 
beräkningarna inklusive beräkningsförutsättningar redovisas i Bilaga 5.3 - 5.4. 

5.3 Diskussion och analys 

Den aktuella slänten har inte speciellt komplicerad geometri, jorden är ej skiktad och djupet till 
fast botten är stort. Morgenstern Price's metod som hör till de rigorösa metoderna, jfr Kapitel 
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2.2, bedöms ge tillförlitligt resultat för den aktuella slänten vid beräkning med cirkulärcylind
riska glidytor. 

Den beräknade farligaste glidytan har en lutning i friktionslagret i aktivzonen, som är mindre än 
de brottvinklar som uppstår vid aktivt brott i friktionsjord. Glidytorna är sålunda inte brantare än 
förväntat och de felkällor som kan uppkomma vid beräkning med otillbörligt branta glidytor i 
aktiv- eller passivzonen kan borträknas. 

I beräkningarna har ingen hänsyn tagits till eventuella effekter av anisotropi. Lerans anisotropi 
har inte studerats i detta projekt, men eftersom aktivzonen utgör en relativt stor andel av varje 
beräknad glidyta, bedöms beräkningar där hänsyn tas till anisotropi ge en högre beräknad säker
hetsfaktor. 

Farligaste glidyta innan förstärkning når till ett djup av 10 a 12 m under markytan i läge A för 
inklinometerröret, med såväl odränerad som kombinerad analys. Farligaste glidyta efter förstärk
ning når till ett djup av 13 a15 m. Den utvärdering av de automatiska inklinometrarna som ut
förts i Delrapport 6; "Analys av inklinometermätningar Munkedal och Lidköping". visar på rö
relser på 20-30 m djup under markytan. Brottzonen beräknad med cirkulärcylindriska glidytor 
ligger således högre än de med inklinometermätningarna uppmätta rörelserna. Det finns dock ett 
antal osäkerheter i de utförda mätningarna (se Delrapport 6) och därför skall resultatet tolkas 
med försiktighet. 

LASARETTSOMRÅDET, LIDKÖPING 

För att klarlägga stabiliteten för slänten mot Lidan vid lasarettsområdet i Lidköping utförde SGI 
1994 en stabilitetsutredning med förslag på förstärkningsåtgärder (SGI Dnr. 2-9301/005). Redan 
tidigare, vid en första stabilitetsutredning 1990 (SGI Dnr 2-260/90) hade älvbrinkens stabilitet 
bedömts som helt otillfredsställande och som en följd infördes restriktioner för markbelastning 
liksom kontroll/övervakning av slänten. För detta syfte installerades automatiska inklinometrar 
vilka kopplades till ett automatiskt mätsystem (SGI Dnr 2-18/92). Slänten förstärktes genom 
utförandet av en tryckbank i Lidan under perioden februari - maj 1995. 

Beräkningar har utförts för sektion 0/750, där ett av inklinometerrören va beläget. Förhållandena 
i sektion 0/750 är mycket lika de som råder i sektion 0/900 där det andra inklinometerröret var 
beläget, varför inga ytterligare beräkningar utförts för denna sektion. 

6.1 Jordmodell 

6.1.1 Geometri och laster 
Den beräknade släntens geometri före och efter förstärkning framgår av Figur 6.1. 

I beräkningssektionen (sektion 0/750) finns en kohesionspålad byggnad. Byggnaden har tre vå
ningar med källare. Lasten från denna byggnad har antagits som en ytlast på 15 kPa på markytan. 
Byggnadens läge framgår av Figur 6.1. I anslutning till beräkningssektionen finns också en platt
grundlagd byggnad i två våningar med källare. I sektion 0/900 finns på samma avstånd från 
Lidan som byggnaderna i sektion 0/750 en byggnad i två våningar och delvis källare, vilken är 
grundlagd med kallmurar. Byggnadernas läge i plan redovisas i Delrapport 3; "Inventering och 
beskrivning av valda slänter". 
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Längs med Lidan finns en cykelväg och inom Lasarettsområdet finns körytor. Någon last från 
trafik på dessa ytor har ej antagits i beräkningarna. 

Utefter Lidan fanns före förstärkning en rad korta träpålar som erosionsskydd och stöd mot 
cykel vägen. 

6.1.2 Skjuvhållfasthet och densitet 
De geotekniska förhållandena redovisas i detalj i Delrapport 3; "Inventering och beskrivning av 
valda slänter". Jordlagren i beräkningssektionen ovan släntkrön består överst av ca 4-5 m sand 
och silt och därunder av ca 25 m lös till halvfast lera/siltig lera. Under älven består jorden av ca 
20 m lös till halvfast lera/siltig lera. Jordlagren i beräkningssektionen redovisas schematiskt i 
Figur 6.1. 

SAND 

VATTEN (Lidan) 

LERA 
LERA 

F riktionsjord/berg 

Figur 6.1 Schematisk figur över topografi och jordlagerförhållanden i beräkningssektionen. 

Utifrån densitetsbestämningarna har vid beräkningarna lerans densitet bakom släntkrön satts till 
1,75 tfm3 mellan nivåerna +45 m och +43 m. Därunder har densiteten succesivt varierats från 1,6 
tfm3 mellan nivåerna +42 m och +38 m till l,72 tfm3 under nivån +36 m. Under åbotten har den
siteten mellan nivån +42 m och +36 m satts till 1,6 tfm3 och mellan nivåerna +36 m och +32 m 
till 1,65 tfm3. Därunder ökar densiteten till 1,72 tfm3. I beräkningarna har dock denna ökning 
försummats, då det förenklade modelleringen samtidigt som densiteten på dessa djup inte be
dömts inverka på beräkningsresultatet. 

Den odränerade skjuvhållfastheten som använts för leran på land framgår av Figur 6.2 och den 
hållfasthet som använts i leran under åbotten framgår av Figur 6.3. Lerans dränerade hållfast
hetsparametrar har valts utifrån empiri till f=30° och c'=O,hfu. 

I sanden/silten har har skrymdensiteten 18 tfm3 och friktionsvinkeln 33° använts vid 
beräkningarna. 
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Figur 6. 2 och 6. 3 Vid berälrningarna använd odränerad skjuvhållfasthet under åbotten 
respektive på land. 
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6.1.3 Portrycksförhållanden 
Utifrån utförda portrycksmätningar har en hydrostatisk portrycksfördelning antagits. Inga por
trycksmätningar har utförts i Lidan, men utifrån portrycksmätningar på land samt vattenståndet i 
Lidan bedöms portrycken vara hydrostatiska även här. Grundvattensytans läge framgår av Bilaga 
6.1. 

Vid beräkningarna har vattenståndet i ån +44,20 m använts, vilket är representativt för den aktu
ella perioden. 

6.2 Stabilitetsberäkningar 

6.2.1 Allmänt 
Stabilitetsberäkningarna har utförts för cirkulärcylindriska glidytor med Morgenstern-Price's 
metod och datorprogrammet SLOPE/W har använts. 

6.2.2 Resultat av utförda beräkningar 
De beräkningar som utförts av den obelastade slänten innan förstärkning ger en säkerhetsfaktor 
Fc=l,39 med odränerad analys. Med kombinerad analys erhålls en säkerhetsfaktor Fk=l,28. De 
odränerade parametrarna är dimensionerande utefter huvuddelen av glidytan. Vid beräkning med 
en byggnadslast på 15 kPa erhålls ingen skillnad i beräknad lägsta säkerhetsfaktor. Resultatet av 
beräkningarna inklusive beräkningsförutsättningar redovisas i Bilaga 6.1-6.2. 

Vid beräkning av slänten med en utlagd stödfyllning i Lidan erhålls en säkerhetsfaktor med 
odränerad analys på Fc=l,60 och med kombinerad analys på Fk=l,59. Vid beräkning med 15 
kPa byggnadslast erhålls säkerhetsfaktorerna Fc=l,59 och Fk=l,59, med odränerad respektive 
kombinerad analys. Resultatet av beräkningarna inklusive beräkningsförutsättningar redovisas i 
Bilaga 6.3-6.4. 

6.3 Diskussion och analys 
Den aktuella slänten har inte någon speciellt komplicerad geometri, jorden är inte skiktad och 
djupet till fast botten är stort. Det enda komplexa inslaget i sektionen är raden med träpålar, vil
ken modellerats som ett relativt vertikalt släntparti. Detta har dock inte påverkat beräkningarna. 
Morgenstern Price's metod, vilken hör till de rigorösa metoderna Gfr Kapitel 2.2), bedöms ge 
tillförlitligt resultat för den aktuella slänten vid beräkning med cirkulärcylindriska glidytor. 

Den beräknade farligaste glidytan har en lutning i friktionslagret i aktivzonen, som överens
stämmer med de brottvinklar som uppstår vid aktivt brott i friktionsjord. Glidytorna är sålunda 
inte brantare än kinematiskt tillåtet och de felkällor som kan uppkomma vid beräkning med otill
börligt branta glidytor i aktiv- eller passivzonen kan borträknas. 

I beräkningarna har ingen hänsyn tagits till eventuella effekter av anisotropi. Lerans anisotropi 
har ej studerats i detta projekt, men då aktivzonen i slänten främst består av friktionsmaterial 
bedöms anisotropi inte ha någon påtaglig inverkan på stabiliteten. 

Farligaste glidyta före förstärkning når beräkningsmässigt ned, beräknad med såväl odränerad 
som kombinerad analys, till ett djup av 6 a7 m under markytan i läget för inklinometerröret. 
Farligaste glidyta efter förstärkning når till ett djup av ca 10 m i samma punkt. De rörelser som 
uppmätts i sektion 0/750 med manuell inklinometer efter förstärkning och den utvärdering av de 
automatiska inklinometrama som utförts i Delrapport 6; "Analys av inklinometermätningar 
Munkedal och Lidköping". visar på rörelser på ca 11 m djup under markytan. Mätresultaten skall 
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dock tolkas med stor försiktighet då det finns ett antal osäkerheter i de utförda mätningarna. 
Detta diskut~ras närmare i Delrapport 6. 

Beräkningarna har utförts i en sektion utefter en sträcka längs ån där marken ovan släntkrön är 
bebyggd med ett stort antal byggnader, på olika avstånd från ån och grundlagda på olika sätt. I 
den aktuella sektionen (0/750) finns en kohesionspålad byggnad. Att anta att konstruktionslasten 
av denna angriper på markytan kan inte anses helt korrekt. Ett rimligare antagande, som möjli
gen skulle kunna göras, vore att lasten förs ned i pålarna och belastar jorden på olika nivåer ut
efter pålarna. Hur detta inverkar på kopplingskrafterna mellan lamellerna vid själva stabilitetsbe
räkningen är dock svårt att avgöra. Byggnadslasten påverkar heller inte beräkningsresultatet i 
detta fallet. Att bedöma vilken inverkan byggnader på ömse sidor sektionen har på stabiliteten är 
också svårt. Norr om sektionen finns en kohesionspålad byggnad närmare ån, vilken borde in
verka på stabiliteten i området som helhet. 
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FÖRORD 

Mätningar och beräkningar har i olika sammanhang utförts i naturliga slänter med låg säkerhet. 
Slänternas ansträngningsgrad har normalt värderats med klassiska analysmetoder. I takt med att 
kunskapen om jords konstitutiva egenskaper ökat, finns nu även förutsättningar att värdera 
slänters beteende och ansträngningsgrad med hjälp av avancerade numeriska beräkningsmetoder. 
Detta projekt har syftat till att ge en sammanställning, analys och värdering av beräkningar och 
mätningar i ansträngda lerslänter i Sverige kopplat till analyser av slänters ansträngningsgrad 
med avancerade numeriska beräkningsmetoder. Fördjupad kunskap om slänters beteende utgör 
en viktig bas för bl aval av relevanta larmnivåer samt möjligheten att kunna utnyttja numeriska 
beräkningsmetoder för värdering av lerslänters stabilitet. 

Projektet redovisas i en sammanfattande huvudrapport och i följande sex delrapporter som utgör 
underlag för huvudrapporten. 

Delrapport 1: Litteraturstudie 
Delrapport 2: Rörelse som funktion av ansträngningsgrad 
Delrapport 3: Inventering av slänter 
Delrapport 4: Klassiska beräkningar 
Delrapport 5: Numeriska beräkningar 
Delrapport 6: Analys av inklinometermätningar Kviström Södra och Lidköping. 

I föreliggande del, delrapport 5, redovisas resultatet från numeriska beräkningar. 

Projektet har finansierats av: 
Byggforskningsrådet, BFR-projektnr: 930591-0 
Statens geotekniska institut, SGI Dnr: 1-9306-294 

Projektet har utförts i arbetsgrupp bestående av Hjördis Andersson, Lars Johansson, Elvin 
Ottosson, Cecilia Torkeli och Helen Åhnberg. Hjördis Andersson har varit huvudansvarig för 
delrapporterna 3 och 4, Lars Johansson för delrapporterna 1, 5 och 6 samt Helen Åhnberg för 
delrapporten 2. Projektledare har varit Elvin Ottosson med Lars Johansson som biträdande 
projektledare. 

Värdefulla synpunkter har inhämtats från en referensgrupp som bestått av Per-Evert Bengtsson, 
Rolf Larsson och Björn Möller. Kennet Axelsson vid Högskolan i Luleå har också bidragit med 
konstruktiva diskussioner vad gäller avsnitten om numerisk modellering. 

Till alla som bidragit till att projektet kunnat genomföras riktas ett varmt tack. 

Linköping i juni 1998 

Elvin Ottosson Lars Johansson 
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Analys av naturliga slänter 
Delrapport 5 

Numeriska beräkningar 

1. INLEDNING 

Genom att genomföra numeriska analyser som komplement till klassisa stabilitetsanalyser kan 
värdefull information om en slänts beteendemönster erhållas. Numeriska analyser ger 
information om spänningar och förskjutningar/deformationer i hela den analyserade 
jordvolymen, till skillnad från klassiska analyser som enbart hanterar spänningar längs den 
kritiska glidytan. 

Numeriska analyser ger möjlighet att värderat ex relativ inverkan av olika förstärkningsåt
gärder. Grunden i en numerisk beräkning är de materialmodeller som väljs för att beskriva 
ingående jordars egenskaper (last-förskjutningssamband). Dessa samband utgör alltid en 
approximation (förenkling) av verkligheten, varför exakt överensstämmelse med tex rörelser 
eller spänningar uppmätta i fält aldrig kan förväntas från utförda analyser. Har materialmodeller 
som på ett rättvisande sätt beskriver jordmaterialen valts kommer emellertid släntens beteende
mönster, såväl opåverkad som påverkad av olika åtgärder eller förändringar i omgivningsfak
torer, att kunna analyseras. 

Vid numerisk analys skiljer man generellt mellan sk kopplad analys och okopplad analys. 
Kopplad analys tar hänsyn till vätskeflöde i jordporerna och den växel visa påverkan vätskefasen 
och mineralkornen utövar på varandra, medan den okopplade analysen genomförs under 
antagande att vätske- och fastfasen inte påverkar varandra mer än rent mekaniskt (i form av 
överföringar av spänningar och rörelser mellan faserna). 

Olika mer eller mindre sofistikerade materialmodeller kan implementeras i ett numeriskt 
beräkningsprogram. Valet av materialmodell avgörs av flera olika faktorer, bl a typ av 
konstruktion som ska studeras, aktuella spänningsnivåer, relevanta spänningsvägar (förändringar 
i spänningssituation för godtyckligt valdajordelement) etc. Generellt gäller för geokonstruk
tioner att tillgången till indata i form av olika geotekniska parametrar är begränsad och många 
parametrar uppskattas med ledning av fåpunktsobservationer, något som gör det mindre lämpligt 
att använda allt för sofistikerade modeller, vilka ofta bygger på att materialbeteendet kan 
beskrivas relativt exakt. 

2. BERÄKNINGAR MED FLAC 

2.1 Kort beskrivning av beräkningsprogrammet FLAC 

Beräkningsprogrammet FLAC tillhör gruppen Finit Differensprogram och har utvecklats av 
ITASCA. Idag finns programmet att tillgå i såväl en 2D-variant som en 3D-variant. Det finns 
några olika materialmodeller att välja mellan, även om den vanligast använda i programmet är 
den traditionella Mohr-Coulomb:s modell. Förutom traditionella hållfasthetsparametrar måste 
även värden på deformationsmoduler anges. I FLAC används den elastiska skjuvmodulen och 
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den elastiska bulkmodulen som ingångsdata. De olika elastiska deformationsmodulema är 
kopplade mot varandra genom tvärkontraktionstalet v. 

Programmet är uppbyggt på så sätt att användaren skapar en indatafil bestående av en 
kombination av nyckelkommandon och parametervärden. Denna indatafil, som skapas i en 
traditionell texteditor av enklaste slag, läses in i själva beräkningsprogrammet varvid exekvering 
sker. I princip ger programmet obegränsade möjligheter att redovisa beräkningsresultatet. Grafer 
kan skapas mellan samtliga parametrar. Med hjälp av ett speciellt programmeringssprå (FISH) 
kan användaren även definiera egna parametrar. Önskas resultatet redovisat i effektivspänningar 
måstet ex effektivspänningarna beräknas med hjälp av en FISH-funktion eftersom beräknings
programmet arbetar med totalspänningar. 

2.2 Vald materialmodell 

Vid nu utförd analys har Mohr-Coulomb:s materialmodell använts. Den kännetecknas generellt 
av att hållfastheten beskrivs med hjälp av uttrycket (i spänningsplanet) 

i;= c'+cr'·tan(~') (2-1) 

där i: = skjuvhållfasthet [kN/m2
] 

c' = kohesion [kN/m2
] 

cr' = effektivt överlagringstryck [kN/m2
] 

~' = friktionsvinkel [0
] 

För det odränerade fallet är friktionsvinkeln 0° och c' övergår till jordens odränerade skjuvhåll
fasthet Cu. 

Vidare antas materialet uppvisa ett linjärt elastiskt - idealplastiskt beteende, Figur 2.1. 

Skjuvspänning, i: 

'1:fu - --------

Skjuvdeformation, y 

Figur 2.1 Linjärt elastiskt - idealplastiskt materia/beteende. 
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Upp till brotthållfastheten (som i detta fall även är flytgränsen) styrs materialbeteendet av de 
elastiska parametrarna, skjuvmodulen G och bulkmodulen K. Så snart brotthållfastheten uppnåtts 
antas oändliga deformationer uppstå för oförändrad last, dvs materialet antas inte uppvisa defor
mationshårdnande egenskaper. 

Bulkmodulen K respektive skjuvmodulen G är relaterade till elasticitetsmodulen E enligt 

K= E (2-2a)
3(1-2v) 

G= E (2-2b)
2(1 +V) 

Friktionsmaterial 

För friktionsmaterial har elasticitetsmoduler uppskattats med ledning av Plattgrundläggnings
handboken Tabell I :3. 

Värden på friktionsvinklar, i förekommande fall kohesion och densitet har hämtats från den 
inventering som har gjorts (se Delrapport 3) respektive från de klassiska beräkningar som 
genomförts (se Delrapport 4). 

Kolzesionsmaterial 

Värden på elasticitetsmodulen har uppskattats med hjälp av empiri (Larsson, 1986) enligt 

215 
E= ·ln(F)·tfu (2-3)

Ip 

där Ir = plasticitetsindex 
F = säkerhetsfaktor (hur stor del av arbetskurvan som tas i anspråk) 
tru = odränerad skjuvhållfasthet 

Typiskt används ett värde på säkerhetsfaktom F = 2,0. 

Värden på odränerad skjuvhållfasthet och densitet har hämtats från den inventering som har 
gjorts (se Delrapport 3) respektive från de klassiska beräkningar som genomförts (se Delrapport 
4). I förekommande fall har även värden på dränerad kohesion och friktionsvinklar hämtats. 
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2.3 lnitialspänningar 

I en numerisk beräkning, till skillnad från klassiska beräkningar, har initialspänningstillståndet 
en stor betydelse. Det är därför av största vikt att ett så korrekt initiellt spänningstillstånd som 
möjligt etableras i beräkningarna. 

Som ingångsdata föreligger vertikalspänningar och horisontalspänningar i två riktningar. Hori
sontalspänningarna kan vara olika i de bägge riktningarna, men väljs vanligtvis identiska och kan 
på något sätt relateras till vertikalspänningarna. 

Det sätt som har valts i nu utförda beräkningar är att utgå från en horisontell markyta. Jorden 
antas vara naturligt avlagrad (sedimenterad). Således antas jorden vara normalkonsoliderad. 
Horisontalspänningarna som råder i jorden kan då relateras till vertikalspänningarna via vilo
j ordtryckskoefficienten Ko 

(2-4) 

där index H anger spänningar i horisontalled och V spänningar i vertikalled. Vilojordtrycks
koefficienten bestäms 

Ko =1 - sin(~) för friktionsjord (2-5a) 

K3c =0,31+0,71-(wL -0,2) för kohesionsjord (2-5b) 

där WL = flytgräns (i absoluttal) 

Därefter modelleras en så att säga fiktiv erosionsprocess genom att material (egentligen element) 
successivt tas bort från den ursprungliga modellen fram till dess att nuvarande geometri erhålls. 
På så sätt antas att en god beskrivning av rådande spänningsförhållanden i slänten erhålls. 

2.4 Beräkning av säkerhetsfaktor 

Även om numeriska beräkningar främst syftar till att ge ytterligare kompletterande information 
om släntens rörelsemönster jämfört med en traditionell klassisk beräkning, kan ändå en säker
hetsfaktor i klassisk mening beräknas. Detta görs genom att successivt skala ned skjuvhållfast
hetsparametrarna till dess att oacceptabelt stora deformationer erhålls eller alternativt till dess att 
ingen konvergerad lösning kan erhållas. 

Om identiska förhållanden (geometri, materialmodell, omgivande faktorer) antagits skall stor
leksordningen på den på så sätt erhållna säkerhetsfaktorn vid numerisk analys överensstämma 
med den erhållen vid klassisk analys. 

c:\dokument\word\rap\anaslant\numerik\numrap.doc Utskrivet: 1998-06-29 13:41 



SGI 1998-06-29 8 (11) 

2.5 Beräkningsresultat 

2.5.1 Lasarettsområdet, Lidköping 

Resultatet redovisas grafiskt i Bilaga 1:1 -1:7. 

Bilaga 1: 1 visar ursprunglig geometri innan den fiktiva erosionsprocessen inleds med linjer 
inlagda i elementnätet motsvarande markyta, vattendrag och motfyllning/erosionsskydd. 

Bilaga 1 :2 visar geometri efter slutförd fiktiv erosionsprocess. Vattennivå i vattendrag och 
grundvattenytans läge har även angivits i grafen. 

I Bilaga 1 :3 visas förskjutningsvektorer för den säkerhetsfaktor som har bestämts enligt den 
teknik som beskrivits i avsnitt 2.4 för naturlig slänt. Säkerhetsfaktom vid antagna odränerade 
parametrar för kohesionsjorden och dränerade för friktionsjorden bestämdes till F = 1,26. Som 
framgår av grafen är den mest ansträngda zonen ( där förskjutningarna är störst) begränsad till 
släntens övre del. I princip överensstämmer den mest ansträngda zonen i den numeriska 
beräkningen med den kritiska glidyta som bestämts vid klassisk analys Gfr Bilaga 6: 1, 
Delrapport 4). Säkerhetsfaktorernas numeriska värden skiljer sig dock mellan klassisk och 
numerisk analys. 

Bilaga 1 :4 utgör en redovisning av de jordelement som antingen befinner sig i plastiskt brott eller 
som befinner sig i plastiskt brott. Denna typ av redovisning underlättar att identifiera de mest 
ansträngda zonerna i en slänt. 

Efter det att motfyllningen/erosionsskyddet har placerats ut erhålls horisontalförskjutningar 
enligt vad som redovisas i Bilaga 1 :5. Det kan konstateras att horisontalförskjutningar erhålls 
mer eller mindre symmetriskt i såväl positiv som negativ riktning ( enligt antaget koordinat
system) kring motfyllningen. Storleksordningen indikeras till någon/några millimeter, även om 
detta värde med ledning av vad som anförts ovan ska betraktas som osäkert. 

Bilaga 1 :6 redovisar motsvarande förskjutningsfält (förskjutningsvektorer) efter det att mot
fyllningen/erosionsskyddet lagts ut. Som framgår av figuren har den mest ansträngda zonen så 
att säga tryckts uppåt mot motfyllningens överkant. I princip innebär detta att styrande för 
släntens stabilitet efter förstärkningsåtgärd är den överlagrande friktionsjordens egenstabilitet, 
något som enkelt kan åtgärdas genom utflackning av slänten eller någon form av stöd
konstruktion. Den klassiska analysen har inte visat på detta, utan redovisar istället en djup 
glidyta i leran med en relativt sett hög säkerhetsfaktor. 

I Bilaga 1 :7 redovisas återigenjordelement som antingen befinner sig i plastisk flytning eller 
tidigare har gjort det och därefter genom spänningsomlagring återgått till elastiskt tillstånd. 
Bilden säger i princip samma sak som Bilaga 1 :6. 
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2.5.2 Kviström Södra, Munkedal 

Bilaga 2: 1 redovisar ursprunglig horisontell markyta innan den fiktiva erosionsprocessen inleds. 
Linjer för markyta, jordlagergränser, förstärkningar samt vattendrag finns inlagda. 

I Bilaga 2:2 redovisas geometri efter det att den fiktiva erosionsprocessen slutförts. I figuren 
finns även vattennivå i vattendraget och grundvattenytans läge markerade. 

Belastning från tåg och byggnad har markerats i Bilaga 2:3. Även tryck från vattnet i vatten
draget har lagts in, eftersom FLAC utför samtliga beräkningar med totalspänningsanalys. 

I Bilaga 2:4 redovisas förskjutningsvektorer för erhållen säkerhetsfaktor för naturlig slänt. Den 
beräknade säkerhetsfaktorn uppgår till F = 1,005, vilket är marginellt högre än den som erhållits 
med klassisk analys. Även för detta fall överensstämmer kritisk glidyta från klassisk analys väl 
med den mesta ansträngda zonen i den numeriska beräkningen Gfr Bilaga 5:1, Delrapport 4). 

Bilaga 2:6 utgör en redovisning av de element som antingen befinner sig i plastisk flytning eller 
som tidigare gjort det och som genom spänningsomlagring återgått till elastiskt tillstånd. 

I Bilaga 2:7 redovisas de horisontalförskjutningar som erhålls efter det att motfyllningen/ 
erosionsskyddet lagts ut. Samma mönster kan noteras som i Lidköping, nämligen att horisontal
förskjutningar förekommer i såväl negativ som positiv riktning (relativt valt koordinatsystem) i 
princip symmetriskt kring den utlagda motfyllningen. Också i detta fall indikeras storleksord
ningen någon/några milllimeter. 

Det förskjutningsmönster (förskjutningsvektorer) som erhålls efter det att förstärkningsåtgärden 
genomförts (motfyllning/erosionsskydd) redovisas i Bilaga 2:8. Den beräkningsmässiga säker
hetsfaktorn har ökat till F = 1,09. Här är skillnaderna mellan klassisk analys och numerisk analys 
mer uttalade. I den klassiska ananlysen Gfr Bilaga 5:3, Delrapport 4) har cirkulärcylindrisk form 
på glidytan antagits, medan den numeriska analysen indikerar mer plan form längs en stor del av 
den mest ansträngda zonen. Detta är sannolikt förklaringen till att den numeriska analysen ger en 
högre säkerhetsfaktor. 

Motsvarande graf med jordelement i plastisk flytning eller tidigare plastisk flytning redovisas i 
Bilaga 2:9. 

2.5.3 Ström, Lilla Edet 

Bilaga 3: 1 redovisar ursprunglig horisontell markyta innan fiktiv erosionsprocess inletts. Linjer 
för markyta, förstärkningsåtgärder (motfyllning, avschaktning) samt vattendrag har lagts in. 

I Bilaga 3 :2 redovisas markytans geometri efter det att den fiktiva erosionsprocessen slutförts. 
Vattennivå i vattendraget samt antagen grundvattennivå har även lagts in. 

I Bilaga 3 :3 redovisar förskjutningsmönster för naturlig slänt. Den beräkningsmässiga säkerhets
faktorn uppgår till F = 1,45. Medan den klassiska analysen antagit cirkulärcylindrisk form på 
glidytan Gämför Bilaga 4:3, Delrapport 4), indikerar den numeriska analysen plan form längs en 
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del av den mest ansträngda zonen. Den beräknade säkerhetsfaktorn med numerisk analys är 
också i detta fall något högre än med klassisk analys. 

I Bilaga 3 :4 redovisas jordelement som antingen befinner sig i plastisk flytning eller som tidigare 
har befunnit sig i plastisk flytning och som genom spänningsomlagring återgått till elastiskt 
tillstånd. 

Slänten i Ström har även analyserats med kombinerad analys. För att möjliggöra detta har en 
speciell FISH-funktion skrivits som väljer det minsta av den dränerade respektive odränerade 
skjuvhållfastheten för varje element. Säkerhetsfaktorn bestämdes till F = 1,40, vilket är något 
lägre än för den rent odränerade analysen. Skillnaderna i förskjutningsmönster är marginella. 
Resultatet redovisas i Bilaga 3:5. 

Bilaga 3 :6 redovisar motsvarande jordelement i plastisk flytning eller som tidigare varit i plastisk 
flytning men som på grund av spänningsomlagring återgått till elastiskt tillstånd. 

Geometri efter det att förstärkningsåtgärder genomförts (motfyllning vid slänttå och 
avschaktning i aktivzonen) redovisas i Bilaga 3 :7. 

Motsvarande förskjutningsmönster redovisas i Bilaga 3:8. Den mest ansträngda zonen har ökat i 
storlek och den plana formen blir mer uttalad. Säkerhetsfaktorn stiger därvid till F = 1,85. I den 
klassiska beräkningen Gämför Bilaga 4:5, Delrapport 4) används även i detta fall cirkulärcylind
risk form på glidytan, och uppenbarligen blir skillnaden i säkerhetsfaktorer större ju mer uttalad 
plan den ansträngda zonen är. 

I Bilaga 3 :9 redovisas jordelement i plastisk flytning eller element som tidigare befunnit sig i 
plastisk flytning men som genom spänningsomlagring återgått till elastiskt tillstånd. 

Bilaga 3: 10 utgör en redovisning av horisontalförskjutningarna efter det att motfyllningen/ 
erosionsskyddet lagts ut samt avschaktningarna slutförts. Även här, liksom för övriga slänter, 
indikeras horisontalförskjutningar i såväl negativ som positiv riktning (relativt valt koordinat
system) symmetriskt kring den utlagda motfyllningen. Storleksordningen är även här någon/ 
några millimeter. 

2.5.4 Karls Grav 

Kompletteras med senare. 
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3. BERÄKNINGAR MED ABAQUS 

Kompletteras med senare. 

4. SLUTSATSER OCH DISKUSSION 

Kapitlet skrivs färdigt sedan resultat från analys med ABAQUS (kopplad analys) föreligger. 
Kompletteras alltså senare. 
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FÖRORD 

Mätningar och beräkningar har i olika sammanhang utförts i naturliga slänter med låg säkerhet. 
Slänternas ansträngningsgrad har normalt värderats med klassiska analysmetoder. I takt med att 
kunskapen om jords kostitutiva egenskaper ökat, finns nu även förutsättningar att värdera 
slänters beteende och ansträngningsgrad med hjälp av avancerade numeriska beräkningsmetoder. 
Detta projekt har syftat till att ge en sammanställning, analys och värdering av beräkningar och 
mätningar i ansträngda lerslänter i Sverige kopplat till analyser av slänters ansträngningsgrad 
med avancerade numeriska beräkningsmetoder. Fördjupad kunskap om slänters beteende utgör 
en viktig bas för bl a val av relevanta larmnivåer samt möjligheten att utnyttja numeriska 
beräkningsmetoder för värdering av lerslänters stabilitet. 

Projektet redovisas i en sammanfattande huvudrapport och i följande sex delrapporter som utgör 
underlag för huvudrapporten. 

Delrapport 1: Litteraturstudie 
Delrapport 2: Rörelse som funktion av ansträngningsgrad 
Delrapport 3: Inventering av slänter 
Delrapport 4: Klassiska beräkningar 
Delrapport 5: Numeriska beräkningar 
Delrapport 6: Analys av inklinometermätningar K viström Södra och Lidköping 

I föreliggande del, delrapport 6, redovisas en noggrannare analys och jämförelse av rörelse
mätningar med fast installerade inlinometrar respektive manuell inklinometer. 

Projektet har finansierats av: 
Byggforskningsrådet, BFR-projnr: 930591-0 
Statens geotekniska institut, SGI Dnr: 1-9306-294 

Projektet har utförts i arbetsgrupp bestående av Hjördis Andersson, Lars Johanson, El vin 
Ottosson, Cecilia Torkeli och Helen Åhnberg. Hjördis Andersson har varit huvudansvarig för 
delrapporterna 3 och 4, Lars Johansson för delrapporterna I, 5 och 6 samt Helen Åhnberg för 
delrapporten 2. Projektledare har varit Elvin Ottosson med Lars Johansson som biträdande 
projektledare. 

Värdefulla synpunkter har inhämtats från en referensgrupp som bestått av Per- Evert Bengtsson, 
Rolf Larsson och Björn Möller. Kennet Axelsson vid Högskolan i Luleå har också bidragit med 
konstruktiva diskussioner vad gäller avsnitten om numerisk modellering. 

Till alla som bidragit till att projektet kunnat genomföras riktas ett varmt tack. 

Linköping i juni 1998 

Elvin Ottosson Lars Johansson 
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Analys av naturliga slänter 

Delrapport 
Analys av inklinometermätningar 
Munkedal och Lidköping 

1. SAMMANFATTNING 

En jämförelse av mätresultat erhållna från manuell inklinometer med dem erhållna från fast 
installerade inklinometrar har genomförts för två objekt: 

• Lasarettet i Lidköping. 
• K vi ström Södra, Munkedal, den sk forskningsslänten. 

I bägge fallen har de fast installerade systemen varit i drift i 3-4 år, vaiför längre mätserier med 
enbart ett fåtal avbrott har kunnat erhållas. Mätningen med manuell inklinometer utfördes dels en 
kort tid innan det fasta systemets givarpaket, det s k innersystemet, installerades (nollmätning) 
respektive efter det att innersystemet avlägsnats efter mätperiodens slut (eftermätning). I 
Kviström Södra har dessutom ytterligare en kontrollmätning med manuell inklinometer utförts 
ett par år efter att den första eftermätningen gjordes. Liknande jämförelser mellan utfallet från de 
två mätmetoderna har i övrigt inte genomförts annat än i något enstaka fall. 

En jämförelse kan göras med utgångspunkt dels från storleksordningen på beräknade totala 
horisontalförskjutningar under hela mätperioden, dels från inklinometerrörets utböjningsform. 
För de två nu aktuella objekten erhålls genomgående större värden på horisontalförskjutningarna 
då de beräknades från mätningar med det fast installerade systemet än vad som var fallet när 
beräkningarna utfördes på basis av mätresultat från den manuella inklinometern. Skillnaden kan i 
vissa fall uppgå till flera hundra procent. Medan utböjningsformen stämmer något så när överens 
(om än långt från godtagbart) från mätningarna i Munkedal, kan konstateras att de är näst intill 
varandras spegelbilder i Lidköping. 

Även om direkta jämförelser liknande denna inte genomförts tidigare har noterats att mätningar 
med det fast installerade systemet i många fall indikerat allt för stora framförallt initiella rörelser, 
vilka antagits framförallt bero på anpassningseffekter mellan det inre systemet (givarpaketet) och 
det yttre systemet (inklinometerröret) samt själva inklinometerrörets anpassning till den om
givande jorden. Det är egentligen först i och med den nu genomförda jämförelsen, där försök har 
gjorts att eliminera inverkan av denna initiella anpassningsperiod vid utvärderingen, som under
lag har erhållits som visar att det även kan finnas andra faktorer som påverkar det fasta inklino
metersystemets beteende och därmed också mätnoggrannheten. I dagsläget är den gängse upp
fattningen att resultat med tillfredställande noggrannhet erhålls vid mätning med den manuella 
inklinometem, varför alla jämförelser genomförs mot resultat från denna. 

Det finns emellertid två omständigheter som särskilt bör beaktas vid tolkningen av den 
jämförelse som redovisas i denna rapport. För det första är de verkliga rörelserna såväl i 
Kviström Södra som i Lidköping små eller rent av mycket små, något som är typiskt för svenska 
naturliga lerslänter. Storleken på förväntade rörelser måste alltid ställas i relation till den 
mätnoggrannhet som kan uppnås med vald utmstning. Mätnoggrannheten för fast installerade 
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givare är i samma storleksordning som de rörelser som många gånger kan förväntas i typiska 
svenska naturliga lerslänter, något som självfallet har en direkt inverkan på kvaliteten i utförda 
mätningar. För det andra har den manuella eftermätningen såväl i Lidköping som i K viström 
Södra utförts efter sedan det inre systemet tagits upp. Inklinometerröret har naturligtvis utsatts 
för en många gånger inte oväsentlig störning (vibrationer, skakningar etc.) vid demonteringen av 
det fasta systemet. Omständigheterna vid den manuella eftermätningen har således inte varit 
exakt desamma som de som rådde under den avslutande mätperioden med det fast installerade 
systemet. Det relativa inverkan av en sådan störning är naturligt större om de förväntade rörel
serna är små. Därför finns det skäl att i viss utsträckning kanske också ifrågasätta de manuella 
inklinometermätningarnas kvalitet just i de specifika fall som redovisas i den här rapporten. Den 
optimala situationen skulle ha varit att ha två separata inklinometerrör installerade i anslutning 
till varandra, varav ett skulle ha använts för mätning med fast installerat system och ett för 
mätning med manuell inklinometer. 

Faktum kvarstår dock, att mätning med fast installerade inklinometrar i många fall verkar ge 
resultat med otillräcklig noggrannhet, och detta särskilt då förväntade rörelser är små. Sannolikt 
står en del av lösningen på problemen att söka i: 

• Mätvärdesgivarnas noggrannhet, stabilitet och långtidsegenskaper. 
• Innersystemets egenskaper (tex styvhet) med effekter på såväl kort som lång sikt. 
• Installationseffekter (inspänningseffekter, riktningsavvikelser etc.) 
• Integrationsproceduren vid beräkning av horisontalförskjutningar utifrån uppmätta 

lutningsförändringar. 

Vid en mer ingående analys av resultatet från tex Munkedal, där avstånden mellan några av 
inklinometergivarna är mycket stort (upp till 13 m), kan konstateras att den integrationsalgoritm 
som för närvarande används vid beräkningen av horisontalrörelser med utgångspunkt från 
uppmätta lutningsförändringar inte är tillfredsställande, framförallt vid stora givaravstånd. Lut
ningsförändringen i en punkt (vid en givare) antas gälla oförändrat till närmast underliggande 
givare. Även en marginell lutningsförändring kommer således att få en otillbörligt stor inverkan 
på de beräknade rörelserna om avståndet till närmast underliggande givare är stort. Detta är 
särskilt allvarligt med tanke på att alla lutningsförändringar som mäts upp inte motsvarar faktiska 
rörelser i jorden. I den elektroniska mätutrustningen förekommer alltid ett visst "normalt brus" 
som i slutändan redovisas som små lutningsförändringar. 

Det förefaller också som om innersystemet vid installationen på något sätt spänns in i yttre röret, 
om än i olika omfattning. De så utbildade spänningarna utlöses därefter under en förhållandevis 
lång tid (i fallet Munkedal rör det sig om cirka ett år), vilket ger upphov till uppmätta lutnings
förändringar som inte har någon motsvarighet i faktiska rörelser i jorden. 

Om lutningsförändringarna som funktion av djupet studeras, verkar det som om givarutslag på 
en nivå kan påverka omkringliggande givare. Detta skulle kunna vara en effekt av det inre 
systemets egenskaper med alltför styva distansrör åtskiljande de enskilda inklinometergivama. 

Det finns starka skäl att anta att givarnas slutliga installationsriktning i många fall inte kommer 
att överensstämma med avsedd mätriktning. Storleken på uppmätta lutningsförändringar kommer 
därvid att bli mindre än vad som är verkliga fallet. Två olika system med anslutningar mellan 
distansrör och inklinometergivartapp har använts vid Institutet. Den äldre varianten, som dock 
inte längre används, har befunnits ge upphov till en systematisk riktningsavvikelse. Även den 
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nyare varianten har kunnat konstateras ge upphov till ritkningsavvikelser i en utsträckning som 
inte är godtagbar. Med godtagbar mätnoggrannhet kan en riktningsavvikelse av ± 20° accepteras. 

I föreliggande rapport redovisas olika alternativa sätt att utifrån uppmätta lutningsförändringar 
beräkna horisontalförskjutningar, liksom ett rimligt sätt att ta hänsyn till effekten av en första 
initiell anpassning mellan det inre och det yttre systemet. De förslag som ges ska inte ses som 
fulländade lösningar, utan snarare som ideunderlag hur befintliga mätresultat skulle kunna tänkas 
behandlas för att kunna användas för tolkning av naturliga slänters beteende. 

2. BAKGRUND 

Statens geotekniska institut har under ett knappt tiotal år använt en typ av fast installerat 
övervakningssystem för att bland annat följa naturliga slänters beteende under längre och kortare 
tidsperioder. Systemet har utvecklats vid Institutes enhet för Fält- och mätteknik (FMT) och den 
slutliga utprovningen skedde i samband med att en konstgjord slänt (schaktad) drevs till brott. I 
princip kan vilka givare som helst som ger en digital utsignal användas. Följande typer av givare 
används vanligen: 

• Inklinometergivare (mätning av lutningsförändringar som via speciella algoritmer omvandlas 
till horisontalförskjutningar). 

• Portrycksgivare (för mätning av porvattentryck och vattennivåer i tex vattendrag). 
• Jordtrycksdosor (för mätning av horisontaltryck i jord [totaltryck]). 
• ASAT- sättningsmätare (för mätning av vertikalförskjutningar relativt förutbestämt djup). 
• Lufttrycksgivare (för att kunna kompensera mätvärden från tryckgivare för variationer i 

lufttryck). 
• Temperaturgivare (för uppmätning av temperatur i luft och jord). 

Utöver de ovan uppräknade typerna av givare kan även t ex ytligt placerade lutningsgivare med 
libeller ingå i övervakningssystemet, även om det inte är särskilt vanligt vid Institutet. 

Systemet vidareutvecklas självfallet hela tiden, och har under årens lopp förbättrats ur en mängd 
aspekter. När det gäller inklinometergivarna kvarstår dock en del frågetecken kring såväl 
egenskaperna hos själva givarna som hos det komplett installerade systemet (innersystem med 
inklinometergivare och mellanliggande distansrör samt yttersystemet, själva inklinometerröret 
som borras ned i jorden). Resultat från mätningar med fast installerade inklinometrar ingående i 
typiska övervakningssystem har inom ramen för två forskningsprojekt som bedrivits vid 
Institutet under de senaste fem åren kunnat jämföras med mätresultat från traditionell manuell 
inklinometer. En no1lmätning med den manuella inklinometern har utförts innan innersystemet 
installerades. Efter mätperiodens slut och innersystemet tagits upp ur inklinometerröret har en ny 
mätning med manuell inklinometer genomförts. På så sätt har mätresultaten från de bägge 
metoderna direkt kunnat jämföras, såväl vad gä1Ier lutningsförändringamas och de beräknade 
horisontalförskjutningarnas storlek som utseendet på förskjutningskurvorna. 

För att ytterligare undersöka det fasta mätsystemets egenskaper och ta fram ett erforderligt 
åtgärdsprogram för att komma ti11rätta med de problem som fortfarande finns, har under de två 
sista åren ett separat utvecklingsprojekt bedrivits vid Institutet. Vissa preliminära resultat har 
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erhållits från det arbetet, men dessa kommer att redovisas i särskild rapport och omnämns därför 
inte här. 

3. TRADITIONELL METOD VID UTVÄRDERING AV VID UTVÄRDERING AV 
MÄTNING MED FAST INSTALLERADE INKLINOMETRAR 

3.1 Nollvärde 

I syfte att låta det yttre systemet (inklinometerröret) "växa fast" i jorden, installeras vanligtvis det 
inre systemet (paket med inklinometergivare och distansrör) först någon månad efter det att 
inklinometerröret satts på plats. Detta är inte alltid möjligt. Vid akuta mätinsatser (övervakning 
vid t ex risk för nära förestående brott) har mätningar påbörjats direkt efter installationen av 
inklinometerröret. Onoggrannheten bedöms därvid dock öka. 

Efter installation av givarpaketet avvaktas någon/några dagar medan beteendet hos varje enskild 
givare kontrolleras. De lutningsvärden som registreras svänger vanligtvis betydligt under dessa 
inledande dagar, vilket antas bero på olika installationseffekter. När mätvärdena har stabiliserats 
(vanligtvis efter några dagar), genomförs en nollmätning. Från början beräknades horisontalför
skjutningar utifrån de lutningsvärden som erhölls vid nollmätningen, varvid en sorts korrektions
faktor för den horisontalförskjutning som successivt bestämdes på basis av därefter uppmätta 
lutningsförändringar erhölls. Det var efteråt dock svårt, för att inte säga rentav omöjligt, att 
återskapa nollmätningens mätvärden, eftersom beräkningsalgoritmen innebär en successiv 
addition av horisontalförskjutningama på de olika nivåerna från den nedersta inklinometer
givaren till den översta. Därför görs justeringen numer direkt mot uppmätta lutningsvärden, så att 
de faktiska lutningsvärdena från nollmätningen alltid finns bevarade. 

3.2 Integration av lutningsändring till horisontalrörelse 

Integrationen av uppmätta lutningsförändringar till horisontalrörelser sker på enklast tänkbara 
sätt. Lutningen i en punkt (ett givarläge) antas gälla hela vägen till närmast underliggande 
givarläge. Integrationen kan således betecknas som en "blockintegration". Metoden åskådliggörs 
schematiskt i Figur 3.1 och 3.2. 
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2m 

Avst(1)=integrationsavstånd 2m 
Givare 3 

för nedersta givaren. Givare 2 

5m Horrörelse( 1 )=Lutn.förändr.( 1 )*A vst( 1) 

Givare 1 
Horrörelse(2)=Lutn.förändr.(2)*5 

+Horrörelse( 1) 
Horrörelse(3)=Lutn.förändr(3)*2+ 

Horrörelse(2) 
Horrörelse( 4)=Lutnförändr( 4)*2 

+Horrörelse(3) 

Figur 3.1. Schematisk bild av hur uppmätta lutningar integreras till horisontalrörelser 
enligt traditionell metod. 

Givarläge 5, Lutningsförändring L5 

5 

Givarläge 4, Lutningsförändring L4 

4 
Givarläge 3, Lutningsförändring L3 

3 

Givarläge 2, Lutningsföröndring L2 

2 

L Givarläge 1, Lutningsförändring L1 

1 

Figur3.2. Schematisk bild av ''blockintegration". 
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3.3 Exempel på resultat 

Det finns relativt få längre mätserier (flera år) med fast installerade inklinometrar att tillgå. 
Övervakningsärenden är oftast korta till sin natur, vanligtvis högst något år. Inom föreliggande 
projekt har längre mätserier från två lokaler hanterats, nämligen Munkedal, Kviström Södra samt 
Lidköpings Lasarett. Många av de frågetecken som har rests mot hur resultat från mätning med 
fast installerade inklinometrar utvärderas har därför framkommit just i samband med att dessa 
två lokaler analyserats. I Figur 3.3 visas integrerade horisontalrörelser enligt traditionell metod 
för Munkedal Station A (placerad vid släntkrön). 

Horisontalrörelse (Station A) 
(Negativa vArden anger rörelse mot Alven) 

2 ~ ----------------------------~ 
0 

-2 - 1nklA+6 

-4 lnklA+2 
-6 - lnklA-1 
-8 

- 1nklA-2 ,5 
-10 

E' -12 - lnklA -4 
_§_ -14 - 1nklA-5 ,5 
1l - 16 - lnklA-7 
:~ -18 - lnklA -8 ,5 
:§ -20 
§ -22 - inklA-10 

-~ -24 lnklA-12 
~ -26 lnklA-14 

-28 
----· lnklA -17 

-30 
--·- tnklA -20-32 

-34 --- · lnklA -33 
-36 lnklA -46 
-38 

-40 ----------ffl-------------------930515 930714 930912 931111 940110 940311 940510 940709 940907 941106 950105 950306 

Dag 

Figur3.3. Exempel på integrerade rörelser enligt traditionell metod från Munkedal, 
Kviström Södra, Station A (placerad vid släntkrön). Erosionsskyddet/mot
fyllningen lades ut i juli/augusti 1994. 

Det framgår tydligt att någon typ av installationseffekt kraftigt påverkar mätresultatet under den 
första initiella mätfasen, i stort sett under hela den första månaden. Vetskapen om en sådan 
initiell anpassningsfas har funnits sedan en tid, något som vanligtvis beaktas vid tolkningen. När 
de första systemen med fast installerade inklinometrar togs i bruk, väckte dylika kraftiga mätut
slag emellertid en viss oro. 

Anpassningsfasen mellan inner- och yttersystem tycks fortsätta under en mycket lång tid. Stabila 
mätvärden erhålls först runt mars 1994, dvs i stort sett ett år efter att innersystemet installerades. 
Den totala horisontalförskjutningen har enligt traditionell metod beräknats till ca 35 mm vid det 
översta givarläget. Redan innan kontrollmätningen med manuell inklinometer hade genomförts 
föreföll denna horisontalrörelse vara alltför stor, särskilt med tanke på att inga förändringar i 
portryck/horisontaltryck/vertikalrörelse kunnat noteras. Denna misstanke bekräftades också av 
den manuella mätningen, och slutsatsen blev att den initiella anpassningsfasen verkligen sträckte 
sig över en tidsperiod av runt ett år. Liknande resultat kunde noteras från Station C (vid släntfot). 

Resultatet från Station B (släntmitt), i vilken givarpaketet installerades några år tidigare i 
samband med ett konsultprojekt, indikerar motsvarande initiella anpassningsfas, Figur 3.4, och 
dessutom en viss årstidsvariation i mätresultatet. I samband med att forskningsprojektet inleddes 
byttes mätstationer (enhet som samlar in mätdata från givarna) och variationerna på grund av bl a 
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temperaturskillnader minskade avsevärt, vilket kan noteras i Figur 3.4. Mätvärdena var dock 
redan från början av forskningsprojektet (sommaren 1993) stabila, eftersom anpassningsfasen 
redan var slut. 

Horlsontalrörelse (lnstrumenterlngsläge B) 
(Negativa värden anger rörelse mot älven) 

2 
0 - InkIB-1 

-2 lnklB-3 
-4 - InkIB-4 

- InkIB-5e' -6 

.§. -8 - InklB-6 
-10 §~§===--- _=_==_ _=-_=_==_ =_( 1l - InklB-8
-12 

:~ - InkIB-10-14 
~ 

- InkIB-12s -16
c:: 
0 -18 - lnklB-14 -~ -20 -InkIB-16 
~ -22 lnklB-18 

-24 ---- InkIB-20 
-26 
-28 
-30 

910501 910730 911028 920126 920425 920724 921022 930120 930420 930719 931017 940115 940415 940714 941012 950110 

Dag 

Figur 3.4. Integrerad rörelse från upmätta lutningar enligt traditionell metod i Station 
B, Munkedal, Kviström Södra. Givarna installerades i samband med ett 
konsultprojekt under sommaren 1991, varför givarna gav stabila mät
värden redan från start när forskningsprojektet inleddes sommaren 1993. 

Storleksordningen för de beräknade horisontalrörelsema i Station B (räknat under den period 
forskningsprojektet pågick) överensstämmer också bättre med resultatet från manuell inklino
meter och vad som från övriga observationer skulle kunna förväntas. 

u 4. ALTERNATIVA SÄTT ATT UTVÄRDERA MÄTNINGAR MED FAST 
INSTALLERADE INKLINOMETRAR FÖR NATURLIGA SLÄNTER 

4.1 Beaktande av initiell anpassning mellan det inre och det yttre systemet 
(installationseffekter) 

Som visats i föregående avsnitt leder den initiella anpassningsprocessen mellan det yttre 
inklinometerröret och det inre givarpaketet till att lutningsförändringar som inte motsvaras av 
verkliga rörelser i jorden mäts upp. Följden blir att alltför stora horisontalrörelser beräknas, detta 
särskilt om de verkliga rörelserna är små, vilket oftast är fallet i naturliga lerslänter. Det är därför 
av största vikt att beakta detta vid utvärderingen och tolkningen av mätresultatet. I de fall de 
verkliga rörelserna är förhållandevis stora (tex vid vissa schaktningsarbeten och spontkonstruk
tioner etc) kommer effekten av den initiella anpassningsfasen att minska i betydelse, eftersom de 
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verkliga rörelserna i dessa fall kommer att dominera över de fiktiva rörelser som har sitt 
ursprung i anpassningen mellan inklinometersystemets olika delar. 

Föreslagen metod bygger på antagandet att horisontalrörelserna (lutningsförändringarna) är 
relativt konstanta i tiden. Efter den initiella icke-linjära fasen i lutningsförändring/tid-dia
grammet (antas motsvara installationseffekter), jfr Figur 3.3, kan ett linjärt förlopp identifieras 
med måttliga lutningsförändringar i tiden. Detta linjära förlopp antas motsvara en verklig 
beskrivning av lutningsförändringen i respektive givarläge. En extrapolation görs dels mot 
mätperiodens början, dels mot mätperiodens slut, under iakttagande av förändringar i rörelse
mönstret till följd av åtgärder (förstärkningar) som utfördes. Metoden åskådliggörs schematiskt i 
Figur 4.1. I Figuren har de linjer som använts vid beräkningen av horisontalrörelserna markerats 
med rött. 

1.2 -r----------------------------, 

O.B 

0.B 

o., 

? 
~ 0.2 

1 
"' t 
C 

0 

9411 10 950208 
~ 
ll, 
.s -0.2 

s 
.:l 

-0 .-4 

-o.e 

-0.8 

-1 

Figur 4.1. Schematiskt åskådliggörande av föreslagen metod för att beakta den 
initiella anpassningsfasen mellan givarpaket och yttre inklinometerrör vid 
beräkningen av horisontalrörelser. 

Utvärderingen går till så, att värdet på lutningen där det första röda linjesegmentet skär y-axeln 
läses av. I Figur 4.1 blir det således 0,0 för den nedre linjen och 0,38 för den övre linjen. Dessa 
värden betraktas som nollvärden och övriga lutningsvärden reduceras med dessa, dvs lutnings
förändringen relativt startdatumet 930519 bestäms och används vid beräkningen av horisontal
rörelserna. På så sätt behöver inga ytterligare korrigeringsfaktorer användas. Integreringen utförs 
därefter på samma sätt som vid utvärdering enligt tradtionell metod. 

Genom beskrivet förfarande kan således troligt rörelserförlopp återskapas för perioder med in
stallationseffekter. (Alternativt kan mätperioden framflyttas och nya nollvärden bestämmas vid 
en tidpunkt efter det att inverkan av installationseffekterna bedöms ha upphört. Härigenom fås 
dock ingen information om rörelseförloppet under perioden med installationseffekter, varför t ex 
en jämförelse av mätresultat erhållna med manuell inklinometer inte kan göras. 
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4.2 lntegrationsproceduren 

Vid integrationen av lutningsförändring till horisontalrörelse används, som påpekats tidigare, 
enklast tänkbara algoritm, en sorts "blockintegration", jfr Figur 3.1 och 3.2. Speciellt vid stora 
avstånd mellan intilliggande givare är sannolikheten stor för att beräknade horisontalrörelser 
kommer att bli missvisande, jämför exempelvis Kviström Södra, Munkedal, Station A, där 
avståndet mellan de nederst belägna inklinometergivama är 13 meter. Även en måttlig lutnings
förändring leder då till relativt stora beräknade horisontalrörelser, inte bara i det enskilda 
givarläget, utan i samtliga ovanförliggande givarlägen eftersom de beräknade rörelserna 
successivt adderas från det nedersta givarläget till det översta. 

Åtgärder som medför förbättringar är exempelvis: 

• Om fler givare installeras så att avståndet mellan två intilliggande givare blir 
maximalt cirka 2 m. Detta är emellertid inte alltid möjligt, eftersom utrymmet i 
inklinometer-röret (ytterröret) inte medger kablage för mer än maximalt 15 givare. 
Således kommer maximal rörlängd att begränsas. 

• Om integrationsproceduren ändras till en metod som tar hänsyn till lutningsför-
ändringar också hos flera intilliggande givare. 

Sannolikt är den mest frnktbara vägen att följa den andra punkten, men det ligger utanför syftet 
med denna utredning. Vid nu utförd analys har en modifierad integrationsprocedur tillämpats, i 
vilken en linjär variation av skillnaden i lutningsförändring mellan två intilliggande givarlägen 
antagits, Figur 4.2 

Givarläge 4, Lutning L4 

Givarläge 3, Lutning L3 

Givarläge 2, Lutning L2 

Givarläge 1, Lutning L1 

Antag t ex att avståndet a2är 13 m (jfr Kviström Södra, Munkedal). Skillnaden i lutningsförändring mellan 
givarläge 2 och 1 (L2 - L2) delas då med 13, varvid en linjär variation baserad på enmeterssteg erhålls. 
Integrationen utförs sedan stegvis. 

Figur 4.2. Schematisk bild av modifierad metod med linjär variation av skillnaden i 
lutningsförändring mellan två intilliggande givarlägen. 
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4.3 lnnersystemets egenskaper 

Förutom den initiella anpassningsfasen mellan innersystem och yttersystem som omnämnts 
tidigare, har även följande effekter noterats: 

• De nederst belägna givarna är instabila. Observeras bör att de är installerade antingen 
i fast botten eller på ett sådant djup att inga horisontalrörelser kan förväntas, jfr Figur 
4.3 som visar exempel från K viström Södra, Munkedal, Station A. 

• Det förefaller som om rörelser i ett givarläge via det inre stångsystemet (distansrören) 
påverkar intilliggande givare. Det ligger utanför detta projekts ram att analysera detta 
i detalj, men om tex lutningsförändringen på de olika nivåerna i Figur 4.3 successivt 
följs kan noteras att det förefaller finnas en viss koppling mellan givarna. 

Munkedal (Station A) - Lutning mot djup 
Okorrigerade v!lrden (Negativa v!lrden anger rörelse mot !liven) 

,-.-----------·rn--.--------

Lutnin (m l m) 

-1 .5 -1 1 5 
- 930519 

- 930519 

930719 

- 930819 

- 930919 

- 931119 

- 931219 

- 940119 

- 940219 

- 940419 

940519 

940619 

- 940719(_j 

u 

--940819 

- 940919 

941019 

- 941119 

- 941219 

- 950119 

-----------~-•51)-..___________, 

Figur4.3. Exempel på okorrigerade lutningsvärden (Kviström Södra, Munkedal). Det 
framgår tydligt att den nederst belägna givaren (nivå -46) registrerar om
fattande lutningsförändringar, trots att den är installerad i friktionsjord. Om 
utvecklingen av lutningsförändringarna följs i detalj kan ett mönster skön
jas där det förefaller som om en förändring i ett givarläge även påverkar 
givarutslagen i intilliggande lägen. Således tycks t ex givarutslaget på nivå 
-33 påverkas av beteendet hos givaren på nivå -46. 
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Vid en första anblick kan kanske det som händer på nedersta nivån i Figur 4.3 förefalla sakna 
betydelse, eftersom integrationsavståndet för den nedersta givaren är mycket kort (0,37 m). 
Således blir den integrerade rörelsen liten även om den registrerade lutningsförändringen är stor. 
Men vid en nogrannare analys förefaller det som om beteendet hos givaren på nivå-46 via det 
inre stångsystemet (distansrören melJan inklinometergivarna) påverkar beteendet hos givaren på 
nivå -33. Liknande påverkan kan även noteras mellan några av de övriga nivåerna. Enbart en 
liten påverkan på givaren på nivå -33 får stor inverkan, eftersom integrationssträckan i detta fall 
är 13 m. 

Det är svårt att åtgärda detta på ett enkelt och konsekvent sätt. Ett alternativ är att förutsätta att 
rörelsen i friktions jorden (nedersta givarnivån) är obefintlig, dvs att ansätta lutningsförändringen 
0 i nedersta givarläget. Detta angreppssätt eliminerar dock inte den inverkan givarutslaget i 
nedersta givarläget eventuellt kan ha haft på givarutslaget i närmast ovanförliggande givarläge. 

Inklinometermätningar bygger på antagandet om en jämn förskjutningskurva med djupet. Sådana 
distinkta förändringar i rörelseriktning (somt ex på nivån -10 i Figur 4.3) är svårförklarliga, och 
kan inte helJer på ett godtagbart sätt hanteras i den utvärderingsmetod som tillämpas för inklino
metermätningar. 

KVISTRÖM SÖDRA, MUNKEDAL 

5.1 Kort beskrivning 

Forskningsslänten i Munkedal, K viström Södra är en relativt brant slänt bestående av medelfast 
lera underlagrande någon/några meter friktionsjord. Mätstationer har funnits vid släntkrön 
(Station A), i släntens mittzon (Station B) och vid släntfot alldeles invid älven (Station C). 
Mätningarna i Station B inleddes i form av ett konsultprojekt ett par år innan slänten valdes ut 
som forskningsslänt. Under sommaren 1994 genomfördes förstärkningsåtgärder, i form av en 
kombinerad motfyllning och erosionsskydd. 

Geotekniska och topografiska data finns beskrivet i en annan delrapport inom detta projekt, 
Inventering av slänter. 

5.2 Horisontalrörelser bestämda på basis av okorrigerade data (traditionell 
metod) 

Horisontalrörelser som funktion av tid för Station A och Station B beräknade med okorrigerade 
data har redovisats i Figur 3.3 respektive Figur 3.4. Motsvarande diagram för Station C visas i 
Figur 5.1. 
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Horisontalrörelse (Station C) 
(Negativa värden anger rörelse mot älven) 

12 -,-----------------------------~ 

- lnklC-2,5 

lnklC-4,5 
- lnklC-6 

- lnklC-7,5 
- lnklC-9 

- lnklC-10,5 
- lnklC-12 

- lnklC-13,5 

- lnklC-15 

lnklC-16,5 

lnklC-18 
--- lnklC-22 

--- lnklC-26 
-- lnklC-30

-6 
lnklC-37,5 

-8 -

-10 ---------------------~----~-930515 930714 930912 931111 940110 940311 940510 940709 940907 941106 950105 950306 

Dag 

Figur 5.1. Integrerade rörelser enligt traditionell metod från Munkedal, Kviström 
Södra, Station C (placerad vid släntfot). 

Enligt traditionell utvärderingsmetod görs en värdering av den initiella anpassningsfasen. I ett 
inledande skede bedömdes den till någon månad. Därefter beräknas horisontalrörelsema 
utgående från lutningsförändringen relativt det justerade startdatumet. Resultatet kan sedan 
plottas som funktion av djup eller nivå, Figur 5.2 - 5.4. 

u 
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Horisontalrörelser (Station A) 
(Negativa värden anger rörelse mot älven) 

Horisontalrörelse (mm) 

0 -5 -10 -15 -20 

10 

5 

0 

-5 

0 -10 
~ 930625 
--- 930725 

-15 930825 
~ 930921 

oq:J 

-=! -20 --- 931125 
< -e- 931225 

-+- 940125 
-25 - 940225 

- 940325 
-30 -+- 940425 

940525 
....... 940626 
~ 940726 

940826 
-40 · - 940926 

941026
(J ........ 941126-45 

- 941226 
--+- 950126

-50 }______________.:====~ 

u 
Figur 5.2. Integrerad rörelse som funktion av nivå, Station A. lnitie/1 anpassningsfas 

har beaktats genom att startdatum har skjutits fram från 930519 till 
930625. Detta reducerar beräknad maximal horisontalförskjutning från 
cirka 36 mm till 18 mm. 
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Horisontalrörelse {Station B} 
(Negativa värden anger rörelse mot älven) 

Horisontalrörelse (mm) 

1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -1 0 

-+- 930515 

--- 930615 

0 930715 
~ 930815 

---- 930915 
--+- 931115 

0 -+- 931215 

- 940115 
- 940215 
-+- 940324 

940415 
-r 940515 

~ 940615 

940715 
- 940815 

940915 
-0- 941015 

- 941115-21 
-22 -+- 941215 
-23 -D- 950115 
-24 

Figur 5.3. Integrerad rörelse som funktion av nivå, Station B. Eftersom systemet 
hade varit i bruk några år innan forskningsprojektet inleddes finns ingen 
initie/1 anpassningsperiod under den tid som forskningsprojektet pågick. 
Korrigering av starttidpunkt har därför inte utförts. 
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tbisontalrörelse (Statia, q 
(t,egativa vä'c:len a,ger rä'else rrot älven) 

/-txismtafrcrese (rrnj 

5 0 -5 -10 -15 -20 

n 
-+-~1 

--- 93)701 

~1 
~ 93:ro1 

-r 9311CY2 

-e- 931201 

-20 -+- 940101 
~ 

- 940201~ 
-25 - -+- 940401 

- 94ffi)1 

94ffi)1 

940011 
~·· 94(ID1 

-¼- 941001 

-e- 941(Y26 

u 
Figur 5.4. Integrerad rörelse som funktion av nivå, Station C. lnitie/1 anpassningsfas 

mellan inre och yttre system har beaktats genom att skjuta fram start
datum från 930519 till 930601. 
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5.3 Horisontalrörelser genom att approximera lutning/tid-kurvorna med linjära 
segment 

En detaljerad beskrivning av metoden ges i avsnitt 4.1. Syftet är att eliminera effekten på mät
resultaten av den initiella anpassningsfasen mellan inre och yttre system genom att välja linjära 
förlopp och extrapolera dessa till mätperiodens början. För att erhålla en enhetlighet i betrak
telsesättet har linjära segment även använts för tiden efter det att den initiella anpassningsfasen 
har upphört. Tekniken baseras på antagandet att slänten uppvisar relativt stabila förhållanden 
med måttliga lutningsförändringar i varje givarläge, dvs brott är inte nära förestående. 

I Figur 5.4 och 5.5 redovisas resultatet för Station A (släntkrön) respektive Station C (släntfot). 
Resultat från mätning med manuell inklinometer finns också medtagna för jämförelse i 
Station A. 

Kviström Södra, Munkedal (Station A) 
Beräknad rörelse fast inst. och manuell inklinometer 

(Negativa värden anger rörelse mot älven) 

- 0 -8 

-M-- 930519 

-+-940513 

---- 940723 

--..- 950129 

- - - Man . 950405 

- - - Man . 970401 

Niv;} 

Horisontalröre/se 

4' \ 2 

' 
I 

l 

-20 l 
'f 

Figur 5.4. Horisontalrörelse som funktion av nivå, Station A. Lutning/Tid-kurvorna har 
approximerats med stabila linjära segment före beräkningen av rörelserna. 
Resultat från mätning med manuell inklinometer anges med streckade linjer. 
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Kviström Södra, Munkedal (StationC) 
Beräknad rörelse fast Installerad lnkllnometer 

(Negativa värden anger rörelse mot älven) 

Horisontalrörelse 

- 0 2 4 6 8 
Nivå 

n 

--930519 

--- 940223 
1 ~ 940305 

-M- 940613 

--940812 

--950129 

u Figur 5.5. Horisontalrörelse som funktion av nivå, Station C. Lutning/Tid-kurvorna har 
approximerats med linjära segment före beräkningen av rörelserna. 
Resultat från mätning med manuell inklinometer kunde ej erhållas, efter
som inklinometerröret skadades vid utläggningen av stödfyllning/ 
erosionsskydd. Den översta givaren på nivån -2,5 har bortsetts från, efter
som den bedömts ge orimliga mätvärden. 

Som framgår av Figur 5.4 och 5.5 är storleksordningen på horisontalrörelsema bestämda utifrån 
mätning med fast installerad inklinometer betydligt rimligare till storlek, när föreslagen metod 
används jämfört med traditionell metod. 
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5.4 Alternativ integrationsprocedur 

För Station A har rörelser med alternativ integrationsprocedur (linjär variation av lutningsför
ändringar mellan intilliggande givare istället för "blockintegrering") beräknats. Resultatet visas 
tillsammans med rörelser beräknade från mätresultat med manuell inklinometer i Figur 5.6. 

Rörelse mot nivå (Station A) 
Lutnlngsförändrlngen mellan två lntllllggande nivåer linjär 

(Negativa värden anger rörelse mot älven) 

, , "tO...' 
) 

' ' '\.
I0 

~ 

/
I 

- 0 -8 -6 2 4' l_ 

'
/ 

l 

I 
\ j ) --930519 

--940613 
940723 ) 

--9501290 ~ 
- - - Man. 950405 
- - - Man. 970401 

Figur 5.6. Horisontalrörelse som funktion av nivti för Station A (släntkrön). Rörel
serna beräknade med alternativ integrationsprocedur under antagandet att 
lutningsförändringarna variera linjärt mellan intilliggande givare. 
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6. LIDKÖPING 

6.1. Kort beskrivning 

Jorden inom området består ovan släntkrön av 4 a5 m sand och silt som underlagras av 15-25 m 
lös till halvfast lera/siltig lera. I själva slänten och vid släntfot överlagras inte leran av friktions
jord. Leran är i huvudsak normalkonsoliderad eller något överkonsoliderad, i älvfåran över
konsoliderad med en OCR av mellan 3 och 5. 

Övervakning och stabilitetsanalys har utförts i två sektioner, 0/750 och 0/900. 

6.2. Horisontalrörelser genom att approximera lutning/tid-kurvorna med linjära 
segment 

En detaljerad beskrivning av metoden ges i avsnitt 4.1. Syftet är att eliminera effekten på mät
resultaten av den initiella anpassningsfasen mellan inre och yttre system genom att välja linjära 
förlopp och extrapolera dessa till mätperiodens början. För att erhålla en enhetlighet i betrak
telsesättet har linjära segment även använts för tiden efter det att den initiella anpassningsfasen 
har upphört. Tekniken baseras på antagandet att slänten uppvisar relativt stabila förhållanden 
med måttliga lutningsförändringar i varje givarläge, dvs brott är inte nära förestående. 

I Figur 6.1 och 6.2 redovisas resultatet för Sektion 0/750 respektive Sektion 0/900. Resultat från 
mätning med manuell inklinometer finns också medtagna för jämförelse. 

Som framgår av figurerna överensstämmer inte beräknade horisontalrörelser från mätning med 
fast installerad inklinometer respektive med manuell inklinometer. 
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Lidköping, Sektion 0/750 
(Negativa värden anger rörelse mot älven) 

Rörelse 

- 0 -25 -20 _ ,::..1~--;.. - 10 -5 
,,,,- /

,; ,; 

<..._ ( 
h 
/ I 
I I -5 
I I 
I I 
I I 
\ I 
\ I 
\I 

,, " " 
/ I 

.... 
/ 

'
I 

' ' ' ' ' ' ' ' ' 
..... "' ',' ..... ..... ..... .....

'- , -15 ..... ,, , 0 ' '::.. 

- 920417 
-+-930715 
- 931028 

940111 
- 940531 
- 940819 
---1- 950101 
--950304 
--951030 -25 \ 
- -- Man. 951031 
- - - Man . 970326 

Figur 6.1. Beräknade horisontalrörelser Sektion 0/750, då lutning/tid-kurvorna 
approximerats med linjära segment. Resultat från mätning med manuell 
inklinometer anges med streckade linjer. 

Det är svårt att avgöra vad som är orsaken till de stora avvikelserna mellan mätning med fast 
installerade inklinometrar och manuell inklinometer. Särskilt svårt att förklara är att de visar 
rörelser i motsatt riktning. Mycket arbete har lagts ned på att kontrollera datauppsättningar, 
kopplingar, rnätriktningar osv. Någon lösning har dock inte kunnat erhållas. Vanligtvis antas att 
de mest rättvisa rörelserna erhålls med manuell inklinometer, vilket i detta fall är högst rimligt, 
eftersom rörelserna då är åt "rätt håll", dvs i förväntad riktning mot älven. 

Det är här inte meningsfullt att laborera med alternativa integrationsprocedurer osv, eftersom 
själva mätriktningen är osäker, och någon överensstämmelse mellan de olika mätsystemen ändå 
inte kan erhållas. 
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Lidköping, Sektion 0/900 
(Negativa värden anger rörelse mot älven) 

Rörelse [mm] 

- 5 -30 -1..() -5 5 

' ' 1 I 
I I 
\ 
\ 

' ' 

- 920417 

- 930315 

-+-- 930721 

- 931019 

- 940119 

- 940507 

--+- 940807 

--941018 

--950121 

-----+- 950512 

950812 
-25 ; , 

951030 

--- Man. 951031 

- - - Man. 970326 

Figur6.2. Beräknade horisontalrörelser sektion 0/900, då lutning/tid-kurvorna 
approximerats med linjära segment. Resultat från mätning med manuell 
inklinometer anges med streckade linjer. 

En möjlig väg att angripa problemet är att bortse från de givare som bedöms visa felaktiga 
resultat. I Sektion 0/750 finns tre givare som indikerar att slänten rör sig från älveb, vilket 
bedöms som felutslag. Om dessa givare bortses från vid integreringen erhålls resultat enligt 
Figur 6.3. Det framgår då att rörelseriktningen överensstämmer med den som kan förväntas och 
att storleksordningen på rörelserna vid de övre givarlägena bättre överensstämmer med dem som 
beräknats på basis av mätningar med manuell inklinometer Vid integrationen av lutningsföränd
ringar till rörelser har en linjär variation av lutningsförändringen mellan intilliggande givare 
antagits. 
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Lidköping, Sektion 0/750 
(Negativa värden anger rörelse mot älven) 

- 0 -25 -20 _:.1,.5 ~ ....10 -5 
,, ..... / ,,,,,,,,,. 

/ /

<..... (
1"t 
/ ) -5 
I I 
I f 
I I 
\ I 
\ I 
\I 
\\ 
,l 

/ I 
I I -10 

I I
', ', . 

.._ '- I' , .. 

' , 1 
'-, "'-,.._, , 

...... ' 
'· ' , , -15 

\ ' :::: ' ' ~ 

Rörelse 

5 10 15 20 25 

- 920417 
-+-930715 
- 931028 

940111 
---940531 
- 940819 
-+-950101 
- 950304 
- 951030 
--- Man. 951031 
- - - Man . 970326 
- ·-· · Just. fast inst. 951030 

Figur6.3. Beräknade horisontalrörelser Sektion 0/750, då givare som bedömts visa 
fe/utslag bortsetts från (jfr beteckning "Just. fast inst. 951030'J. Ursprung
liga resultat samt rörelser beräknade på basis av mätning med manuell 
inklinometer har också medtagits för jämförelse. 
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