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Denna rapport är resultatet av en genomgång av lit

teraturen om lermorän och dess egenskaper. 

Att bygga på och i skånsk lermorän med avancera

de konstruktioner har blivit alltmer aktuellt i sam

band med Öresundsförbindelserna, den utbyggnad 

av infrastrukturen som i samband med dessa 

och övrig utveckling inom regionen. Detta medför 

att kunskaperna om elen skånska lermoränen och 

dess egenskaper behöver förbättras för ett rationellt 

undersökande och byggande. 

Huvuddelen av elen forskning som till grund 

för dagens undersöknings- och dimensioneringsreg

ler vid byggande på lermorän utfördes under 1960-

taleL främst av Moust Jacobsen i Danmark och Jan 

Hartlen i Sverige. Sedan dess har utvecklingen 

inom undersöknings- och dimensioneringsmetoder 

gått vidare. Dessa har fått en viss tillämpning i 
Danmark i samband med de stora infrastrukturpro

jekt som genomförts där. medan forskning och ut

veckling med avseende på svenska förhållanden va

rit mer begränsad. Projekt för utveckling av ny tek

nik har dock under 1990-talet genomförts av lokala 

entreprenörer, främst PEAB och Skanska Teknik 

AB, och ett geotekniskt provfält för undersökningar 

i lermorän har etablerats av Lunds tekniska högsko

la. Laboratorieundersökningar av lermoräners egen

skaper som utförts i samband med detta har resulte

rat i en licentiatavhandling vid LTH. 

För att få en mer samlad bild av lämpligheten och 

potentialen för olika metoder kommer ett utökat un

clersökningsprogram att genomföras under I999-

2000. Belastningsförsök i full skala kommer också 

att göras i LTH:s provfält för att en del av dimen

sioneringsmetodernas relevans skall kunna bedö

mas. Medel för detta har anslagits av Byggforsk

ningsrådet och SGI. 

Som ett första steg i detta arbete har denna littera

turinventering av erfarenheter från fasta leror ge

nomförts, med speciellt avseende på lermorän. Stu

dien av lermoräner har således kompletteras med 

ett insamlande av internationella erfarenheter som 

erhållits och rapporterats från liknande jordar, vilka 

i vissa avseenden kan anses tillämpliga även på ler

morän. 

Ett stort tack riktas till främst avdelningen för geo

teknik vid Lunds tekniska högskola, PEAB Grund

teknik och Skanska Teknik AB för den hjälp som 

med infonnation om de senaste erfarenheter

na från studierna av lermoränen i Skåne. 

Linköping hösten 1999 
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VILKET ÄR SYFTET'? 

Denna litteraturstudie har gjorts för att sammanfatta 
den nu tillgängliga kunskapen om lermoräner ur 
geoteknisk synvinkel. 

VILKA LERMORÄNER OMFATTAS'? 

Lermorän förekommer på flera platser i Sverige, 
men det är främst lennoränen i Skåne som under
sökts och behandlats i litteraturen. Det är också i 
Skåne som dagens stora utbyggnad av samhällen 
och infrastuktur pågår och rapporten inriktar sig 
därför främst på förhållandena där. Den största de
len av litteraturen om lermorän kommer från grann
landet Danmark, och dessa resultat är i Sverige 
också främst relevanta för skånska förhållanden. 

HUR ÄR RAPPORTEN UPPBYGGD'? 

Rapporten startar med en beskrivning av vad som 
menas med lennorän ur geoteknisk synvinkel och 
var i landet denna jordart förekommer. Därnäst föl
jer en relativt omfattande beskrivning av den geolo
giska avsättningsprocessen och förekomsten av oli
ka lermoräner i Skåne. Omfattningen beror dels på 
den komplexa bildningsprocessen och den stora va
riationen i lermoränernas sammansättning och 
egenskaper, dels på grund av en relativt vanligt fö
rekommande vanföreställning om att skånsk lermo
rän skulle utgöra en homogen jordart. Insikt om 
bildningsprocessen och variationen är absolut nöd
vändibo- för att man skall förstå den geotekniska pro-
blematiken och begränsningen för olika undersök-
ningsmetoders tillämplighet. Någon sådan beskriv
ning med geotekniker som målgrupp har dock inte 
kunnat åtrfinnas i den tidigare litteraturen. 

Efter dessa inledande kapitel följer en sammanfat
tande beskrivning av de allmänna geotekniska 
egenskaper hos lermoränen som kunnat utläsas ur 
litteraturen. 

Provtagning i lennorän fordrar speciell teknik och 
utrustning och ges ett eget kapitel. 

Följande två kapitel ägnas åt bestämning av håll
fasthets- respektive defmmationsegenskaper, såväl 
i laboratorium som in situ. Här behandlas förekom
mande provningsmetoder och vad som gäller speci
ellt för provning av le1morän 

Avslutningsvis nämns något om hur portrycksmät
ning i lennorän kan göras. 

HUR BÖR RAPPORTEN LÄSAS'? 

Hur rapporten bör läsas beror på läsarens syfte och 
förkunskaper. Är man väl förtrogen med den geolo
giska historien och därav följande förhållanden, kan 
man givetvis hoppa över inledningskapitlen och gå 
direkt på de geotekniska kapitlen. Dessa kan sedan 
läsas i valda delar beroende på om man är ute efter 
allmänna egenskaper hos lermorän, hur man tar 
prover, eller hur man provar egenskaperna. Är man 
för ögonblicket endast intresserad av en speciell 
egenskap eller en speciell provningsmetod, kan 
man också gå direkt till detta avsnitt. 
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1.1 

KAPITEL 1. 

Bildning och förekomst 

Källor: Magnusson, Lundquist och Regnell 1963, 
Freden 1994, Karlsson och Hansbo 1984, samt 
SGU:s jordartskartor med tillhörande beskrivning
ar och SGU:s Geohydrologiska kartblad. 

VAD ÄR LERMORÄN? 

Morän är den mest vanligt förekommande jordarten 

i Sverige. Morän är en osorterad jordart som ska

pats genom inlandsisens nednötning av berggrun

den och eventuella tidigare jordavlagringar och som 

sedan transporterats av isen till sitt nuvarande läge 

under vidare nednötning. Allt nedkrossat bergarts

material inuti eller på isen som avlagrats direkt på 

plats vid isens avsmältning kallas morän. Beroende 

på de ingående komstorlekarnas fördelning i mo

ränmassan benämns sedan jorden som blockmorän, 

stenmorän, grusmorän, sandmorän, siltmorän eller 

lermorän, där lermoränen utgör den finkomigaste 

moränen. Kriteriet för att en jord skall benämnas 

som lermorän enligt det svenska geotekniska klassi

ficeringssystemet är: 

• att den bildats som en morän. 

• att halten av block och sten är mindre än 40 

viktsprocent av den totala jordmassan. 

• att halten av finjord (silt och lera) är större än 40 

viktsprocent av det material som har en ekviva

lent komdiameter :E 60 mm, dvs är mindre än 

stenstorlek. 

• att lerhalten är större än 20 viktsprocent av tota

la finjordsmängden. 

I tidigare svensk geoteknisk litteratur, (före 1982), 

benämns lermoränen oftast moränlera. Denna be

teckning används fortfarande inom geologin och i 

Danmark används beteckningen moneneler. Krite

rierna för klassificeringen kan också avvika något 

från de som anges ovan. I de kapitel i denna skrift 

som handlar om bildning och förekomst av lermo-

rän har underlaget hämtats ur den geologiska litte

raturen. I dessa kapitel används till stor del de geo

logiska beteckningarna eftersom de inte direkt kan 

översättas till det nuvarande geotekniska klassifice

ringssystemet. 

Det skall också observeras att lerhalten i litteraturen 

ofta uttrycks på annat sätt än enligt dagens geotek

niska klassificeringssystem. 

1.2 BILDNING 

Nedisning av Sverige har skett under flera återkom

mande istider, med varmare interglaciala perioder 

däremellan. Under den senaste istiden skedde ned

isningen inom stora områden också i cykler med 

mellanliggande isfria interglaciala perioder. Under 

dessa interglaciala perioder avsattes olika sediment 

och moräner kan således vara såväl underlagrade, 

mellanlagrade som överlagrade av sediment. 

Under nedisningsperiodema uppträdde inlandsisen 

som ett plastiskt material, vilket rörde sig från till

växtområden inne i ismassans centralare delar mot 

avsmältningsområdena vid dess periferi. Iskroppens 

undre del var späckad med större eller mindre 

block, som brutits loss ur berggrunden och under 

isens rörelse ristades berggrunden och tidigare av

lagringar av dessa. Under de interglaciala perioder

na vittrade bergytorna och under påföljande nedis

ningsperiod fanns därmed också ett lager av relativt 

lätt nedbrytbart bergmaterial, samt eventuellt tidi

gare avsatta sediment och moräner, som helt eller 

delvis kunde brytas loss och transporteras vidare. 

Genom strömningar i ismassan gnuggades blocken 

och övriga loss brutna partiklar mot varandra eller 

mot underlaget och ältades och krossades ned till en 

homogen massa med allt finare komstorlekar. Mo

rän som tillhört isens bottenlager benämns botten

morän och material som varit infruset högre upp i 

ismassan kallas ytmorän. Gränsen mellan dessa är 
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normalt diffus och många gånger, då moränen haft 
stor mäktighet, har isen glidit fram över redan avla
grad ytmorän, varvid denna krossats ned ytterligare 
och övergått i bottenmorän. 

Det transporterade jordmaterialet utsattes således 
för en kontinuerlig nedkrossningsprocess och den 
slutliga moränjordens kornstorleksfördelning kom 
att bli avhängig av hur långt materialet totalt trans
porterats och hur nötnings- och krossningsbestän
digt det ursprungliga bergmaterialet var. Hårda och 
sega bergarter lämnade grova moräntyper och vissa 
typer av sandstenar med kvartsmineral gav inte fi
nare moräner än sandig morän. Grovkorniga grani
ter och ane1·ser aav moräner som ofta är siltiga. Ib ~ b 

närheten av områden med berggrund av sediment-
ära, finkorniga bergarter är moränerna ofta leriga; 
leri ba morän eller lermorän. Lermorän har nästan 
uteslutande bildats inom eller i anslutning till områ-
den med kambrosilurisk berggrund som kalksten 
och lerskiffer samt, i Skåne, också inom områden 
med kritberggrund. Sedimenten kalksten och, i 
ännu högre grad, märgelskiffer har ofta brutits ned 
så fullständigt att det kan vara svårt att skilja den 
slutliga krossprodukten moränlera från sedimente
rad lera, såvida den senare inte är varvig. Eftersom 
de flesta av de nämnda bergarterna är kalkhaltiga, 
är också lermoränerna normalt kalkhaltiga. Vissa 
av dessa moräner är dock bildade av icke kalkhalti
ga lerskiffrar. I Skåne har kalken senare delvis urla
kats i de översta jordlagren på grund av kemisk 
vittrina och fällts ut i SJ.öar i form av bleke eller b 

kalkgyttja. 

1.3 FÖREKOMST 

Den kalkhaltiga berggrunden i Sverige, och det i 
detta sammanhang aktuella närområdet, återfinns 
runt och norr om Storsjön i Jämtland, i Gävlebuk
ten norr om Uppland, runt Siljan i Dalarna, i några 
mindre lokaler i Närke, mellan Roxen och Vättern 
på Östgötaslätten och norr därom, i några lokaler i 
norra Västergötland samt i ett stort område i Öster
sjön som sträcker sig från Baltikum över Gotland, 
Öland, runt sydöstra Sverige och in över Skåne och 
Danmark, Fig. I. 

De finkomigaste moränerna återfinns motsvarande 
främst i och, i förhållande till isens rörelseriktning, 
i lä om dessa områden, dvs. oftast söder om dem. I 
Skåne, där isens rörelseriktning inom stora områ
den vridits medurs från att komma från nordost till 
nästan rakt från söder och inom vissa områden 
kommit ifrån nästan alla riktningar, kan något an
norlunda förhållanden råda. De finkornigaste mo
ränerna återfinns således främst i ett område runt 
Storsjön med ett stråk norrut mellan Östersund och 
Dorotea, i norra Uppland, mellersta Närke, västra 
Östergötland och nordöstra Västergötland, på Vi
singsö och vid Vätterns sydspets, på Öland och 
Gotland samt i Skåne, Fig. 2. De kan också mer 
sporadiskt uppträda i Dalarna i närheten av Siljan 
och i Norrlands inland. En stor del av dessa morä
ner är leriga silt- eller sanclmoräner. Lermorän åter
finns runt Storsjön och i trakterna runt och norr om 
Nomälje samt mer sporadiskt runt Örebro, på Öst
aötaslättens västra del, i norra och östra Västergöto 

land, runt Vätterns sydspets och på sydvästra 
Öland. Lermorän är vanligt förekommande på Got
land och i Skåne, framförallt dess södra och västra 
delar. 

Varia 480 8 



- Kalkrik berggrund 

Kalkrik berggrund 
(under vatten) 

Fig.ur I. Kalkrik bergrund i Sverige och Öster Figur 2. Förekomst av lerig morän och lermo
sjön, (Efter Magnusson, Lundquist och rän i Sverige, (Freden 1994). 
Regnell 1963 och Freden 1994). 
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KAPITEL 2. 

2.1 BILDNING 

Moränbildningen i Skåne är relativt komplex efter
som landisens rörelseriktning skiftade kraftigt un
der den sista istidens senare del. I många områden 
inträffade också isfria interglaciala perioder med 
sedimentavsättning mellan de olika isströmmarna. 
Därmed finns ett antal olika typer av morän med 
olika ursprungsmaterial som ofta överlagrar varan
dra och ibland åtskiljs av sedimentlager. Moränerna 
indelas traditionellt i gammalbaltisk morän, nord
ostmorän, medelbaltisk morän och lågbaltisk morän 
efter de isströmmar som avlagrat dem i nämnd tids
ordning. De baltiska moränerna har avlagrats av 
isströmmar som antas ha kommit i en riktning från 
Baltikum, vilket i detta sammanhang betyder att de 
kommit från Östersjön i riktningar från öster till sö
der, medan nordostmoränen, som namnet anger an
tas ha kommit från nordost. Isrörelserna var dock 
inte så regelbundna utan ovanstående anger endast 
huvudriktningarna. 

Den gammalbaltiska moränen är en moräntyp som 
påträffas ställvis på stÖlTe djup och som oftast över
lagras av sediment. Den antas ha avsatts under en 
tidig isframstöt under den senaste istiden. 

Nordostmoränen avsattes under huvudframstöten 
då isen nådde sin största utbredning. Den kan inde
las i urbergsmorän, sandstensmorän och lerskiffer
gnejsmorän. Av dessa är det endast den senare som 
är finkornig. Den utgörs av lerig siltig morän eller 
lermorän som till stor del bildats av lerskiffer från 
mellersta Skånes silurområde. Stenar av spräcklig 
flinta är ett karakteristiskt inslag i denna morän. 

Den medelbaltiska isströmmen antas ha avsatt den i 
sydöstra Skåne förekommande krita-silurmoränen. 
Denna är en lermorän vars stenmaterial utgörs av 
en blandning av urberg, kambrosiluriska skiffrar, 
kalkstenar och sandstenar samt kritbergarter. I den
na morän finns också stenar av enfärgad flinta, in
klusive rullflinta, valnötsstora rundade flintbitar 
samt östersjökalkstenar. 

Den baltiska moränen i västra Skåne har avlagrats 
av den lågbaltiska isströmmen. I sydväst förekom
mer denna morän som krita-moränlera, vilken är en 
utpräglad lermorän, med en hög halt av nedkrossa
de kritbergarter, skrivkrita, kritkalksten och med 
inslag av enfärgad flinta. Nedkrossningen kan dock 
vara ofullständig och ställvis kan man i lermoränen 
finna stora flak (skällor) av intakt skriv krita. I den
na lermorän är stenhalten obetydlig och lerhalten 
hög och materialet kan ofta likna en styv sedimen
tär lera. Orsaken till den höga lerhalten är också att 
denna isström gick fram över områden med leriga 
interglaciala sediment, vilka plöjdes upp och blan
dades in i moränmaterialet. 

I nordvästra Skåne förekommer den baltiska morä
nen som Krita-lias morän, vilket i korthet betyder 
att i detta område har krita-moränleran fått ett till
skott av material som härstammar från småländskt 
urberg samt från lokalt underliggande rätlias. 

De olika moräntypernas utbredning i Skåne fram
går av Fig. 3. 

Ovanstående beteckningar är de som infördes av 
Ekström (1936). Den geologiska utvecklingen är 
under ständig debatt och detaljer i bilden av denna 
förändras allteftersom kunskaperna ökar efter nya 
borrningar och undersökningar. Något annorlunda 
beteckningar och gränser för de olika moränområ-
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dena återfinns därför i senare geologiska beskriv
ningar. En ungefärlig indelning som kan härledas 
ur senare beskrivningar till de geologiska kartbla
den visas i Fig. 4. 

Fig. 3. 
Moränområden 

Enl. Gunnar Eks'lröm
i Skåne enligt 

Ekström ( 1936 ). 'N'.0.rdo1tmotä'n Baltisk morän 

(Magnusson, 
Lundquist och Rö/flor: - Medelbaltiskä och yngsta 

baltiska isströmmar 
Regnell, 1963). 

0 

- Hög kalkhalt 

~ Nordostlsen 
(huvudisen) 
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övervägande 
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mycket ytlig lermorän 
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lerig morän i 
Skåne. 
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I 

2.2 ISAVSMÄLTNINGENS FÖRLOPP I SKÅNE 

UNDER DEN SENASTE NEDISNINGS

PERIODEN. 

Under långa perioder av den senaste istiden var 
Skåne inte istäckt och sediment från smältvatten 
från isavsmältning i andra nedisade områden avsat

tes. Den första landis som kom in över Skåne var 
den yttre kanten av den så kallade Norska isen, som 
antas ha trängt ned från norr över norra Jylland, 
norra Själland och en bit in över nordvästra Skåne, 
Fig.5. Denna is avsmälte sedan och kan ha avsatt 
några undre moränlager i detta område. Den tidi

gaste moränavsättningen i övriga Skåne, bortsett 
från några lager i djupa partier av Alnarpssänkan 
som kan ha avsatts under tidigare istider, härrör sig 
från den Gammalbaltiska isframstöten som antas ha 

täckt Skåne för omkring 21 500 år sedan, Fig. 6. 
Denna is, som kom från sydost, avsmälte också och 
följdes av en ny period med sedimentavsättning. 
Den stora isframstöten, "Huvudframstöten" enligt 

dansk beteckning, som medförde isens största ut
bredning, kom sedan från nordost, Fig. 7. 

so 100km i 

~ 

Figur 5. Den Norska isens framträngning. 
(Ringberg 1984) 

Figur 6. Den Gammalbaltiska isframstöten. 
(Ringberg 1987) 

so 100 km 

~,\)\ 

·cs··. \\.: 
! I\ \D,\ • 
' I \ 

Figur 7. Nordostisen, (Huvudframstöten). 
(Ringberg 1987) 

När landisen hade sin största utbredning, låg dess 
rand ungefär vid en linje Nordtyskland - Jylland -

norska västkusten. Denna utbredning var mindre än 
för den föregående istiden, (den stora), då isen 
sträckte sig långt ned i Tyskland och ut över de 
brittiska öarna. Isens mäktighet torde också ha varit 

mindre. Vid avsmältningens bö1jan, som inträffade 
för cirka 20 000 år sedan, uppskattas istäcket i söd
ra Sverige ha varit 2 000 - 2 500 m tjockt. 

Den första del av Sverige som frilades från denna is 
var Bjärehalvöns sydsida. En vik hade här uppkom
mit mellan en isfront som retirerade in över Sverige 
mot nordost och en iskant som retirerade mot söder 

över de danska öarna. Detta inträffade för cirka 
14 000 år sedan och antas ha berott på att ett mer 
maritimt klimat fick isen över Jylland och i Katte
gatt att retirera snabbare än vid den södra iskanten. 
Den föregående isströmmen över Skåne hade kom
mit från nordost, men efter att istäcket hade för

svunnit över Kattegatt och tunnats ut över de dans
ka öarna ändrades isströmmens riktning till att 
komma från ost och söder, Fig. 8. Anledningen till 
detta är något omstridd. Enligt den klassiska model
len innebar det minskade motståndet på grund av 
isens uttunning och tillbakagång över Skåne och de 
danska öarna att de sydvästgående isströmmarna 
över Östersjön och östra Sverige vek av mot norr i 
en cirkelgående rörelse. De blev därmed ungefär 
västgående över sydöstra Skåne och nordväst och 

eventuellt nordgående över västra Skåne och de 
danska öarna. Enligt en annan teori bildades en is
kupol söder om Skåne varifrån isen rörde sig radi

ellt utåt, Fig. 9. 
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Figur 8. Den medelbaltiska isframstöten. 
(Ringberg 1987) 

a) 

b) 

Figur 9. Modeller för isrörelser över Skåne. 
a) den klassiska bilden av isrörelsernas 
förändring, b) modellen med en iskupol 
söder om Skåne. (Freden 1994) 

I många områden finns sediment mellan mori:inerna 

från de olika isströmmarna som visar att iskanten 

inte retirerat kontinuerligt utan att isen gjort förnya

de framstötar då nya isströmmar kommit att råda. 

Den lågbaltiska isströrnmen skulle gjort en större 

framstöt för cirka 13 500 år sedan och en annan 

framstöt skedde för cirka 13 300 år sedan då iskan

ten retirerat och stod i Simrishamnstrakten, Fig. 10. 

Lermorän - en litterature;tudie 

Figur I0. Den lågbaltiska isens sista större 
framstöt. (Ringberg 1987) 

Vid denna sista isframstöt skedde en nordgt1encle 

isrörelse upp genom Öresund och isen sköt in över 

viistra Skåne från väst och sydväst i stora lober. 

Ovanstående tidsuppgifter varierar i olika litteratur 

och är endast ungefärliga. 

Under den tid den från nordost kommande isström

men varade skedde isavsmältningen i huvudsak su

perakvatiskt, dvs över vatten och med isberg som 
kalvade ut från isfronten i framförliggande vatten. 

Detta fortsatte ocksft under isens senare reträtt över 

Östersjön. Den slutliga reträtten över Skåne hade 

dock mer karaktären av dödisavsmältning, dvs att 

is, som efter att isrörelserna upphört blivit stillastå

ende och uppsprucken, smälte på plats. Avsmält

ningen i sprickorna medförde att det lösgjorda 

moränmaterialet ansamlades i sprickornas lägen. 

Denna process anses bland annat ha givit upphov 

till det karakteristiska backlanclskapet i sydvästra 

Skåne. I många områden, speciellt där den lägbal

tiska isen gick fram, var dock elen infrusna mäng

den material högre upp i ismassan så låg att ytmo

räntäcket endast uppgår till någon meter och inte 

påverkar områdets topografi i nämnvärd grad 

Naturligt avsatt lermorän räknas normalt till de fas

ta lerorna och dess fasthet relateras ofta till att den 

varit utsatt för och konsoliderat för trycket från 

ovanliggande ismassor. Som framgår av ovanståen

de kan detta endast gälla för bottenmorän eftersom 

ytmoränens material varit infruset i isen och denna 

morän bildats först i samband med isavsmältningen, 

och därmed inte varit utsatt för motsvarande tryck. 

Också ifråga om bottenmoränen är det svårt att av

göra vilket istryck som kan vara relevant med hän
syn till den högst varierande istjocklek som torde 
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ha rått och som troligen också varierat med avst{m

det till isfronten vid de olika isframstötarna. Också 

tidigare avlagrad morän kan i detta sammanhang ha 

plöjts upp och omlagrats, och denna process har 

inte med säkerhet avslutats förrän alla isrörelser 

upphört. Under perioder mellan de olika isström

marna skedde i en del områden, förutom sediment

avsättning, också en svallning och omlagring av 

lagren av tidigare avsatt morän. Andra frågetecken 

har också rests beträffande konsolideringen hos de 
delvis frusna moränmassorna och vilka porvatten

tryck som kan ha varit rådande samtidigt som de 

totala istrycken under ismassorna i olika stadier av 

isperiodema. Någon generell relatering av egenska

per hos moränen till istäckets tjocklek låter sig där

för knappast göras. 

2.3 LERMORÄNER I OLIKA OMRÅDEN I SKÅNE 

De baltiska moränleroma är som regel blockfattiga 

med en måttlig stenhalt. I de övre 0,5 - 1,5 metrar

na har kalkinnehållet lakats ur, men i övrigt är kalk

halten normalt i storleken 15- 20 % eller mer. Fär

gen är ofta rödbrun i den översta halvmetern för att 

övergå till gulbrun, brun eller gråbrun ner till ett 

djup av 3 4 meter. Detta beror på vittring och oxi

dering och därunder är moränleran grå eller blågrå. 

Färgen skiljer mot Skiffer-urbergsmoränen som 

nonnalt är brungrå i ytan. Block- och stenhalten 

ökar i grövre moräner och med ett ökat 

innehåll av urbergsmaterial. 

I sydöstra Skåne finns grov lermorän rikligt över 

större delen av Österlen, omväxlande med en lerig 

sandig siltig morän med endast några procent lägre 

lerhalt. Söder om Simrishamn finns också ett parti 

med mycket lerrik moränlera som närmast har 

egenskaper som en glaciallera. I områdets norra del 

består lermoränen av lerskiffermorän som kan vara 

upp till 5 m urn.,u,,F,- Denna är i huvudsak uppbyggd 

av skifferfragment som är mycket lättvittrade. Som 

en följd härav kan moränen vara mycket lerig i 

ytan, men övergår snabbt till grövre morän mot dju

pet och blir grusig sandig på 2-4 m djup. Längre 

söderut övergår moränen först till en urberg-skiffer

morän och sedan i en kritrik urberg-skiffermorän, 

vilken av Ekström betecknades som krita-kambro

silurmorän, se Pig. 3 och 4. Den kritrika urberg

skiffermoränen har ofta hög lerhalt i den övre halv

metern på grund av vittring, men lerhalten är lägre 

på större djup. Urberg-skiffermoränen innehåller 

rullflinta och mängden ökar mot söder. Västerut 

börjar olika moränlerelager och leriga moräner att 

åtskiljas av mellanliggande sediment. 

Området med lerskiffermorän fmtsätter norr om 

Romeleåsen. Inom stora områden är moränleran 

och den leriga moränen här täckta av isälvssedi

ment. På Romeleåsen finns endast ett sparsamt mo

räntäcke med delvis lerig morän. Söder om åsen 

fortsätter lermoränområdena från öster. I detta om

råde antas elen uppstickande Romeleåsen ha skurit 

av den retirerande isen, och i de olika dödisavsatta 

moränerna söder om åsen bildades olika landskaps

typer. I det nordligaste området bildades ett storku

perat backlandskap, där så kallad platålera och is

älvssediment sedan avsattes ovanpå moränen i de 

lokala djuphålorna och vattenansamlingarna. Detta 

landskap, som främst återfinns i urberg- skiffenno

ränområdet i områdets norra del, är i huvudsak lo

kaliserat norr om landsvägen mellan Malmö och 

Ystad. I de moräntäckta områdena växlar grov ler

moräu med lerig morän och söderut dominerar ler

moränen. Skillnaden i lerhalt mellan den grova ler

moränen och den leriga moränen är normalt liten. 

Mer lerrik lermorän finns i ett område norr om 

Ystad och lokalt väster därom. 

Väster om Ystad startar Alnarpssänkan. Denna är 

en bred jordfylld sänka i berggrunden som sträcker 

mellan Mellbystrand och Hötte och går mot 

nordväst där den når Öresund mellan Barsebäck 

och Burlöv. Sänkan är helt fylld av jordlager och 

syns inte på markytan. Dess botten ligger i medeltal 

cirka 60 m under havsytan, men hålor med djup på 

upp till cirka 120 m förekommer. Jordlagren i sän

kan består mest av sediment, men tidigare moräner 

finns också i de djupaste delarna. Den djupast be

lägna moränen i sänkan kan vara 20 - 30 m mäktig 

och kan häITöra från tidigare istider eller, alterna

tivt, från omlagrade moräner från dessa som plöjts 

upp och avsatts ånyo av isströmmar under den se

naste isperioden. De mäktiga sedimenten ovanpå 

denna morän antas ha avsatts av en vattenström ge

nom sänkan under perioder under den senaste isti

den då området inte var istäckt. Morän och sedi

ment har sedan avsatts växelvis allteftersom förhål

landena växlat. Också utanför sänkan förekommer 

denna växellagring av moränlera och sediment. De 

mäktiga grovkorniga sedimenten i sänkan utgör ett 
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av Skånes större grundvattenmagasin. De tjocka la
ger av friktionsjord som ofta förekommer under 
måttligt tjocka övre moräntäcken används också 
som grus och sandtäkter. 

Längs kusten är lermoränen täckt av svallsediment, 
som mestadels består av sand. Mot väster börjar 
lermoränen också innehålla skållor av kalksten och 
skrivkrita. Ett par sektioner genom Alnarpssänkan i 
Y stadstrakten visas i Fig. 11 och en mer schematisk 
bild av jordprofilen från Östersjökusten och upp 
mot Romeleåsen visas i Fig. 12. 

Det beskrivna landskapet fortsätter västerut mot 
Falsterbonäset och södra Öresund. Över hela Fals
terbonäset och uppefter Öresundskusten är lermorä
nen dock täckt av svallsediment. Den översta morä
nen är lågbaltisk, medan underliggande moränlager 
har avsatts av andra isströmmar. I den baltiska ler
moränen dominerar lermineralen illit och klorit. 
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Väster om Romeleåsen finns en utlöpare av områ
det med lerig sandig morän och grov lermorän av 
urberg-skiffertyp. I dess norra och centrala delar är 
lerhalten mindre och i den södra delen med högre 
lerhalt återfinns det storkuperade backlandskapet 
med stora områden täckta av platålera, kärr och is
älvsavlagringar. 

Norr om denna utlöpare, från en linje från Malmö 
och rakt österut mot Romeleåsen, övergår landska
pet i en svagt böljande moränslätt. Denna är till stor 
del täckt av lågbaltisk finkornig lermorän med en 
tjocklek från några decimeter till mer än 15 m. 
Största mäktigheten återfinns i öster vid gränsen 
mot Romeleåsen. Den höga lerhalten i detta områ
de, som fortsätter över Lund och norrut, antas bero 
på den sista framstöten av lågbaltisk is som kom 
upp genom Öresund och sköt in över området i lo
ber från sydväst till väst. 
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Figur 11. Profiler genom de kvartära avlagringarna vid Alnarpssänkan väster om Ystad. (Daniel 1992) 

Insjösediment 
lntermorän isälvsavlagring 

Skålla av kritkalksten 

Grov lermorän 

Figur 12. Schematisk profil som visar vanliga jordlagerföljder inom jordartskartan YSTAD NV. 
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Närmare Öresund är den finkorniga lermoränen princip ökande tjocklek med avstånd från Öresund, 

blandad med grövre lennorän och överlagras till 14. Den underliggande topografin spelar dock 

stor del av sandiga sediment. Söder om ovannämn också en stor roll för mäktigheten. Den finkorniga 

da linje och väster om utlöparen av urberg-skiffer lermoränen överlagrar lerig sandig siltig morän el
morän är leran något grövre och domineras här av ler grov lermorän som utgörs av nordostmorän. 

grov lermorän. Området kan anses utgöra en fort Ofta finns sediment mellan dessa moränlager, 
sättning på det tidigare beskrivna området söder om Fig. 15. I jordprofilen förekommer skållor av skriv
landsvägen Malmö-Ystad. I lermoränen finns skäl krita liksom defo1merad morän som inlagrats i sedi
lor av skrivkrita och ytliga sådana används som ment. 
kritbrott. Moränen består av olika avlagringar. Över 

Alnarpssänkan har karterats upp till 4 separata I väster, vid Öresund, överlagras lermoränen av ler
moränavlagringar, eventuellt med mellanliggande och sandsediment och i öster, vid Romeleåsen och 
sediment. Såväl gammalbaltisk-, nordost- som låg norr därom, övergår lermoränen gradvis till delvis 
baltisk morän är representerad. En profil genom lerig sandig siltig morän. 

sänkan och kringliggande mark i detta område visat Norr om Romeleåsen ökar också block- och sten

i Fig. 13. halten i skiffer-urbergsmoränen. Längre norrut, i 

skiffer-urbergsmoränen nord och ost om Eslöv och 

Området med finkornig lennorän fortsätter norrut söder om Söderåsen, finns också relativt stora om-

till Rååns dalgång, vilket är strax norr om gränsen råden med lermorän som mestadels är grov. 

för den kalkrika berggrunden. Den finkorniga ler-

morän som täcker detta område har karaktären av 

hårt packad bottenmorän. Endast de översta 0,5 2 

metrarna består av ytmorän. Den finkorniga lem10-

ränen är mestadels mellan 3 och 15 m tjock, med i 
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Figur 13. Profil genom Alnarpssänkan inom kartbladet SO. (Ringberg 1980) 
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Figur 14. Mäktighet hos den ler- och kritrika moränen mellan Löddeköpinge och Eslöv. 
(Ringberg 1987) 
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Figur 15. Profil genom jordlagren mellan Arlöv och Lund. Enligt E. Mohren. 
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En schematisk profil som visar olika typer av av
lagringar i området norr om Malmö visas i Pig. 16. 
En mer verklig och detaljerad profil baserad på 
brunnsborrningar i Alnarpssänkans nordvästra del 
mellan Bjärred-Lomma och Stång by visas i Pig. 17. 

Norr och öster om gränsen för den ler- och kritrika 
lermoränen fortsätter moränen inom krita-liasmo
rän- och urberg-skifferområdena att till stor del ut
göras av lermorän, om än med lägre lerhalt och mer 
blandad med lerig morän. Mot Söderåsen övergår 

Svämsediment 

Grov lermorän 

Finkornig lermorän 

Sill 

Lerig morän Kristallinskt urberg 

den gradvis i grövre och mer blockig-stenig morän. 
Längre norrut blir moränen alltmer överlagrad av 
sediment. Norr om Söderåsen finns moränlera i 
ytan endast på slätten närmast åsen. Norr om Hel
singborg finns moränlera i flera avsättningar över 
hela området upp till Kullaberg. Tjockleken och 
sammansättningen är dock mycket växlande med 
dels den lokala berggrunden, dels isens rörelserikt
ning vid avsättningen. I största delen av området, 
utom i dess västra del, är moränen överlagrad av 
sand- och lersediment samt av organisk jord. 

Insjösediment Kärr 

Postglacial lera 

Lerig morän 

Sandsten, skiffer lsälvsavlagringar 

Figur 16. Schematisk profil som visar normala lagerföljder inom området norr och 
nordost om Malmö. 
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Också i området med krita-gnejsmorän Kristian

stadstrakten i nordöstra Skåne finns lerig morän 

och lermorän, Den är här dock i huvudsak överlag

rad av olika sediment. Finkornig lermorän före

kommer också lokalt på ställen där berggrunden är 

kalkrik. I nordöstra Skåne har istlödena inte varit 

fullt så skiftande som i de sydvästra områdena. Den 

första isströmmen över området utgjordes av den 

gammalbaltiska isen och efter att denna smält av 

kom Nordostisen. En viss vridning av riktningen 

hos denna mot att komma mer från öster kan ha in

träffat i nedisningens slutskede, men området var 

inte direkt utsatt för de medelbaltiska och lågbaltis

ka isarna. 

2.4 GRU NDVA TTENFÖRHÅLLANDEN 

Lermorän och lerig morän är mycket täta jordar, 

varför det regnvatten som infilterar i jorden endast 

mycket långsamt genomströmmar denna. Som en 

följd av detta ligger en övre grundvattenyta normalt 

relativt högt i ytliga lager av dessa moräntyper. 

Moränerna underlagras dock av ett normalt betyd

ligt permeablare bergmaterial. De under- och mel

lanlagras dessutom ofta av sediment med avsevärt 

högre permeabilitet. Dessa permeablare zoner står 

ofta i kontakt med dels havet utanför kusten, dels 

svackor i terrängen. Trycknivån för grundvattnet i 

de underliggande akvifärerna styrs därför av närhe

ten till kusten, nivån hos närliggande svackor i ter

rängen samt närheten till stora vattenförande sccli

mentlager. Detta kan studeras i tryckprofilema i 
fyra ost-västgående sektioner genom sydvästra Skå

ne, Fig. 18. 

Den första sektionen går norr om Malmö i linjen 

Alnarp Dalby och Alnarpssänkan syns tydligt till 

vänster i sektionen. Stranden mot Öresund ligger 

lägst till vänster (väster) i sektionen. Man ser här 

hur närheten till Öresund påverkar rryckhöjden i 

grundvattnet i kalkberget. Denna ungefär i 

havsytans nivå och bö1jar inte stiga rejält förrän Al

narpssänkan med dess grovkorniga sediment är väl 

passerad. Därefter anpassas den mer till elen ovan

liggande topografin till att ligga några meter under 

markytan. 

Nästa sektion i höjd med Skabersjö söder om Mal

mö når inte fram till Öresund, och dess påverkan 

syns inte. Över stora delar av sektionen styrs grund-

vattentrycken i kalkbergets överyta sä att det i stort 

motsvarar hydrostatiskt tryck från nivåerna i ter

rängens lågpunkter. I närheten av och under Al-

narpssänkan är de dock på grund av den drä-

nering som sker mot havet genom de permeabla 

grova sedimenten i sänkan. 

rden tredje sektionen, som går i backlandskapet 

norr om landsvägen Malmö Ystad, styrs vatten

trycken i kalkberget nästan helt av terrängens låg

punkter. Endast i sektionens högerkant, dit den 

nordväst-sydostgående Alnarpssänkan nu flyttats, 

påverkas grundvattentrycken av de dränerande 

sedimenten i sänkan så att de blir lägre. 

Inom den sista sektionen, som går genom det små

kuperade landskapet söder om landsbägen Malmö 

Ystad på Söderlen, styrs vattentrycken nästan helt 

av terrängens lågpunkter. 

Denna grundvattentrycksfördelning innebär att 

portrycksfördelningen i moriinen, om denna går 

upp i ytan, normalt motsvarar en grundvattenyta 

någon eller några meter under markytan. I höjdpar

tierna finns sedan en nedåtriktad gradient som med

för att partrycken ökar långsammare än det hydro

statiska trycket från denna yta. I områden nära 

brantare partier mot djupsvackor, i närheten av en 

brant kust och över Alnarpssänkan kan denna ned

åtriktade gradient vara relativt stor. I lågpartierna är 
partrycken däremot oftast hydrostatiska, och i vissa 

punkter till och med artesiska jämfört med 

den övre grundvattenytan. 

Lokala variationer i detta mönster kan förekomma, 

till exempel i områden där stora uttag av grund

vatten i den underliggande permeabla jorden 

eller berggrunden. Maximala årstidsvariationer i 

grundvattnets tryckhöjd i kalkbergets övre del är i 

medeltal knappt 3 111 enligt observationerna i SGU:s 

grundvattennät. Hur stora variationer i portryck 

som kan förekomma i jordprofilen högre upp har 

inte studerats närn1are. 
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d) 

Figur 18. Grundvattnets trycknivå i kalkberggrundens överyta i 4 ost-västgående sektioner 
i sydvästra Skåne. (Hydrogeologiska kartbladet Trelleborg NO/Malmö SO) 
a) Linjen Alnarp Dalby norr om Malmö 
b) I höjd med Skabersjö söder om Malmö 
c) Linjen Mellan-Grevie - Ö. Grevie - Gärdslöv i landskapet, i huvudsak norr 

om landsvägen Malmö - Ystad 
d) På Söderlen i Linjen Skegrie - Bosarp - Klagstorp i landskapet söder om 

landsvägen Malmö - Ystad. 
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KAPITEL 3. 

Egenskaper hos Skånska lermoräner 

3.1 SAMMANSÄTTNING 

Kornstorleksfördelningen i lermorän kan, som tidi
gare nämnts, variera kraftigt från finkornig, främst 
baltisk, lermorän med lerhalter upp till cirka 40 % 

och ett ringa innehåll av grus och sten till grova ler
moräner med ett lerinnehåll som precis når upp till 
gränsen för denna klassificering och med stort inne
håll av grus, sten och block. Också i den finkorniga 
lermoränen kan innehållet av flinta vara så stort att 
det påtagligt påverkar möjligheterna för ostörd 
provtagning samt förslitningen av borr- och grävut
rustningar vid undersökningar och arbeten i jorden. 

Foged och Steenfelt (1992) beskriver den danska 
lermoränen som en osorterad sandig siltig lågplas
tisk lera med varierande inslag av grus, sten och 
block. 

Lermoränens bildningssätt och kornfördelning 
medför att den normalt är mycket månggraderad 
och tätt lagrad, även om mer mellangraderade ler
moräner kan förekomma. Månggraderingen och 
den täta lagringen medför att de vatten- och gasfyll
da porerna i jorden är små, parvolymen är liten och 
skrymdensiteten är hög. Portalet har i danska och 
svenska undersökningar befunnits variera mellan 
cirka 0,2 och 0,6. Skrymdensiteten varierar normalt 
mellan 2,0 - 2,4 t/m3 beroende på kornfördelning, 
fasthet, vattenmättnadsgrad och i någon mån på 
ingående kornmineral. Korndensiteten ligger nor
malt runt 2,7 t/m3. Värden mellan 2,64 t/m3 och 
2,72 t/m3 med tyngdpunkten vid 2,68 a2,69 t/m3 

har rapporterats. 

Kalkhalten i lermoränen varierar beroende på dess 
ursprung och efterföljande urlakning. Den kan såle
des variera i samma jordprofil och lokalt vara 
mycket hög. Halter på upp till 60 % har rapporte
rats, (Jacobsen 1967). 

3.2 VATTENINNEHÅLL OCH 

VATTEN MÄTTNADSGRAD 

Den ringa parvolymen medför också att lermorän
ens vattenkvot är låg. Normalt ligger denna runt el
ler lägre än jordens plasticitetsgräns. Man har också 
funnit att porerna i upptagna prover av lermorän 
normalt inte är helt vattenmättade. Detta gäller ofta 
också prover som tagits under grundvattenytan. An
ledningen till detta är inte närmare utredd. 

Jacobsen (1967) ansåg att man för praktiskt bruk 
kunde anta att lermoränen var vattenmättad under 
grundvattenytan och inom den kapillära zonen där
över. Högre upp är jorden inte vattenmättad och här 
skulle negativa tryck, som i stort motsvarar jordens 
kapillaritet, kunna förväntas råda. Fritt vatten vid 
markytan på grund av nederbörd skulle enligt mät
ningar endast påverka jorden inom en mycket tunn 
zon under den uppsprucka torrskorpan. Den ofull
ständiga vattenmättnaden i upptagna prover skulle 
till stor del kunna förklaras med att vid upptagning 
sjunker parvattentrycken och strävar att bibehålla 
den effektiva spänningsnivån i jorden. Härvid över
skrids ofta jordens kapillaritet och luft tränger då in 
i jorden eller gas utvecklas genom kavitation inne i 
jorden. Kapillariteten för danska lermoräner upp
skattades till från cirka 2 m till mer än 10 m. En 
viss uttorkning under provhanteringen medför att 
vattenmättnadsgraden sjunker ytterligare. Förekom
mande luft och annan gas i porerna skulle kunna 
antas vara jämnt fördelad i form av separerade 
bubblor, som inte påverkar spänningarna i jorden. 
Detta enkla betraktelsesätt har senare kommit att 
ifrågasättas, (Ekdahl 1997). 

Foged och Steenfeldt ( 1992) har framfört en teori 
om att danska lermoräner kan innehålla fickor med 
gas och att parvattnet kan innehålla gas som lösts i 
vattnet under perioder med höga partryck och som 
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sedan lösts ut då trycken sjunkit. Luft kan vidare ha 
trängt ned i jorden under perioder med varmare kli
mat och gas kan ha bildats i samband med vittrings

processer och nedbrytning av organiska substanser 
i jord och porvatten. Löst gas kan gå ur lösning då 
tryck eller temperatur ändras. Förändringar i jor
dens surhetsgrad, pH-värde, kan också medföra att 

porvattnets kapacitet att lösa respektive behålla löst 
gas förändras. Då jordprover tas upp ur jorden, 
sjunker oftast porvattentrycket och eventuell löst 
gas därvid delvis ur lösningen. För att det skall 
finnas kontinuerliga gasfyllda kanaler som tillåter 

gasen att stå i kontakt med atmosfärstrycket och att 
strömma ut ur jorden fordras ofta att vattenmätt
nadsgraden sjunker under 80 a90 %. Vid högre 
vattenmättnadsgrader förekommer gasen helt eller 

delvis som inneslutna bubblor. De vattenmättnads
grader som rapporterats för de naturliga lennoräne
rna ligger ofta i storleken 80 a 100 %. 

Gastrycket i icke vattenmättad jord brukar i allmän
het antas vara lika med atmosfärstrycket då det är 

de övre jordlagren som inte är vattenmättade och då 
andelen gas är så stor att gasfasen via grövre porer 
kan antas stå i kontinuerlig med luften vid mark
ytan. Då jord med inneslutna gasbubblor utsätts för 
ökande belastning ökar också trycket i gasen efter

som porvolym och porstorlek minskar. Om gasen 
inte kan ta sig ut ur den por den är innesluten i ökar 
trycket enligt Boyles lag. Enligt Almeida och San
tos Neto ( 1995) blir denna tryckökning kvarstående 

om inte gasen i lösning med porvattnet och kan 
vara betydligt större än pålagd vertikalspänning. 
Inverkan på det effektiva trycket i jorden är begrän
sad eftersom detta främst gäller jord med relativt 
hög vattenmättnadsgrad, vilken ytterligare ökar då 

gasblåsorna trycks samman. Analys av portrycksut
jämningsförlopp i fält och i laboratorieförsök blir 

dock komplicerad. Detsamma gäller om jorden är 
sprickig (Federico (1995). 

3.3 FÖRKONSOLIDERING 

Lermoränerna är no1malt kraftigt överkonsolidera
de, men överkonsolideringsgraden kan variera stort 
(Foged och Steenfcldt 1992). Detta gäller tex. vid 
ändmoräner där morän, som efter avlagringen inte 

utsatts för något större istryck, överlagrar och fyller 
fickor i tidigare avsatt morän som konsoliderat för 
ett stort istryck. Den lösare moränen fyller dessut
om de dalar som skapats mellan tidigare moränryg-

gar på grund av isens fram- och terga,!ncte rörelser. 
Också den lösare moränen kan dock vara överkon

soliderad. Thorsen et al. (1996) har visat att stark 
överkonsolidering kan uppvisas av leror som veter
ligen inte varit belastade av is eller annan överlast 
och i vilka överkonsolideringen endast till en min
dre del kan förklaras av sekundära konsoliderings

effekter. Andra moräner kan vara starkt uppspruck
na och åldrade , typ torrskorpa, på grund av väder
växlingar från permafrost till varmare klimatperio
der än den nu rådande samt kemisk påverkan. Inom 

mycket begränsade områden i Skåne kan det finnas 
olika typer av moräner, som dessutom mellanlagras 
av olika typer av sediment och överlagras av leror 
gyttjor och kärr, såsom beskrivits i föregående ka

pitel och av t.ex. Dueck och Garin (1995). 

Enligt Foged och Steenfeldt (1992) har man i Dan
mark dessutom funnit att gas och gas i lösning i 

porvattnet under avsättningsperioden skulle kunna 
ha gett upphov till konstaterade fickor med relativt 
lös jord inneslutna mellan lager av betydligt fastare 
jord. Den lösta gasen skulle då skapat en jord-gas
vattenblandning med egenskaper liknade de hos is 
medan trycken varit höga. Detta skulle ha medfört 
att jorden inte konsoliderat förrän vid en senare tid

punkt då temperaturen stigit, istäcket minskat och 
gasen lösts ut och konsolideringen skulle då skett 
för ett avsevärt reducerat överlagringstryck enligt 
en hypotes som framförts av Foged. Också i annat 

fall har porvattentrycken under isen medfört att för
konsolideringstrycken normalt är betydligt lägre än 
det maximala totala istrycket, Fig.19. Även i Wis-

Glacier surfoce with 

O',U 

Pore prcssure at sole 

l
1 

__L___..._-_,,_~-==-:...... 

Figur 19. Smältvattennivåer och portryck under 
en glaciär enligt Foged och Steenfeldt 
(1992) 
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consin i Nordamerika har man funnit att förkonsoli

deringstrycken i lermoränerna är än det maxi

mala istrycket, vilket antas bero på dels pernrnfrost 

i jorden under delar av istiden, dels begränsat drä

nage och höga portryck under andra delar av denna 

period, (Edil and Mickelson 1995). 

Tidigare skapade förkonsolideringstryck kan också 

ha förstö11s av starka vattenflöden som letat sig från 

isens underkant ned till och genom permeablare un

derliggande lager och sedan luckrat upp jorden vid 

uppströmningen till markytan framför iskanten. 

Också utlöst gas under högt tryck kan ha lyft och 

luckrat upp jorden. Överkonsolideringen i lermorän 

kan således vara starkt reducerad. Till och med när

mast normalkonsoliderad jord kan påträffas till be

gränsat djup och inom begränsade ytor. Bortsett 

från dessa anomalier anges förkonsolideringstryck

en i danska lermoräner normalt variera mellan 200 

och 2000 kPa. Motsvarande värden kan i stort antas 

gälla även för svenska förhållanden. 

Den metod som ofta använts att uppskatta förkon

solideringstrycket ur det uppskattade totala istryck

et är således alltför grov och förenklad. En upp

skattning av förkonsolideringstrycken bör därför 

göras ur ödometerförsök på upptagna prover, eller 

någon indirekt metod med användning av resultaten 

från t.ex. vingförsök och en empirisk relation mel

lan dessa och förkonsolideringstrycket. Enligt Ja

cobsen (1975) kan man uppskatta förkonsolide

ringstrycket, er'", ur sambandet 

er' 3 å 5-r där r är skJ·uvhållfastheten besUimd 
( i' i' 

med den danska fältvingen. 

Den första metoden är dock ofta svår, då både 

ostörd provtagning och tolkning av försöksresulta

ten kan vara problematiska. och den andra metoden 

är grov. 

Ett mer utvecklat uttryck för uppskattning av för

konsolideringstrycket ur skjuvhållfastheten be

stämd med den danska fältvingen har presenterats 

av Christensen et al ( 1992). 

där cr'0 är det rådande effektiva överlagringstrycket. 

I annan jord räknar man nonnalt med att det verti

kala förkonsolideringstrycket är störst och att det 

horisontella förkonsolideringstrycket är lika i alla 

riktningar. För lermorän är detta inte nödvändigtvis 

fallet. Dueck och Garin ( 1995) har med pressom

eterförsök visat att förkonsolideringstrycket kan 

vara mycket olika i olika riktningar i horisontalled. 

På grund av avsättningsförhållandena skulle för

konsolideringstrycket i vissa fall kunna tänkas vara 

störst i horisontalled i isens rörelseriktning. 

3.4 SKJUVHÅLLFASTHET 

3.4.1 Relevant skjuvhållfasthet 

För le1rnorän bör som regel både dränerad och 

odränerad skjuvhållfasthet beaktas. Lermoränen är i 

sig själv så lågpermeabel att den ofta uppträder 

odränerat vid kortvariga belastningsfall, som tem

porära schakter, och vid normala upplastningar som 

belastningar av fundament etc. På grund av dess 

överkonsolidering och fasthet är dock lermoränens 

dränerade hållfasthet ofta och långtidsstabili-

tet och bärighet måste kontrolleras för dränerade 

förhållanden. Också för temporära konstruktioner 

måste risken för vattentillförsel och uppluckring 

beaktas. Lermoränen är ofta mycket inhomogen 

med inlagrade skikt lager och linser av vat

tenförande material. Risken för hållfasthetsnedsätt

ning och schaktbottenuppmjukning är därför ofta 

stor även i det korta tidsperspektivet. 

Vid plattgrundläggning fann Jacobsen (1967) att 

den odränerade skjuvhå!Ifastheten normalt är di

mensionerande, utom vid ytlig grundläggning i 

mycket fast jord. Som kriterier för att den dränera

de hållfasheten skulle kunna bli dimiensionerande 

angavs: 

• ett portaler som var än 0,3 
• en plattdiameter eller plattbredd mindre än I m 

• en odränerad skjuvhållfasthet större än 500 kPa 

• grundläggning direkt vid markytan utan påtaglig 

yr last. 

Enligt Hartlen (1974) bestämdes den verksamma 

hållfastheten också av lermoränens sammansättning 

så att för lerrika jordar, (lerhalt cirka 30 % av mate

rial mindre än 20 mm), bestämdes bärigheten 

främst av odränerad skjuvhållfasthet medan de ler

fattiga jordarna, (med lerhalt 15 a I 7 % och lägre), 

snarast uppträdde som friktionsjord. 
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Enligt de riktlinjer för geologiska och geotekniska 
benämningar för jord som föreslagits av Danmarks 
geotekniska institut, DGI, (1997), hamnar de flesta 
lermoräner bland övergångsjordrutema. I dessa kan 
inga generella riktlinjer ges för när odränerat eller 
dränerat brott skall anses relevant, utan bedömning
en av detta får ske från fall till fall med avseende på 
yttre randvillkor, lastens variation med tiden och 
jordens konsolideringsegenskaper. 

3.4.2 Empiriska samband 

Hållfastheten i le1morän uppskattas ofta ur empiris
ka samband. Dessa är framtagna ur stö1Te under-

sökningar i Sverige och Danmark där jordens håll
fasthetsparametrar bestämda med främst triaxialför
sök relaterats till dess basparametrar. De senare ut
görs av främst portaler, men helst också vattenkvot 
och lerhalt. Alternativt kan ton skrymdensitet an
vändas i stället för portal och finjordshalt i stället 
för lerhalt. Motsvarande finska samband är relatera
de till resultaten från ringskjuvförsök i fält. Den 
dränerade skjuvhållfastheten uttrycks med en kom
bination av effektiv kohesion, c ', och friktionsvin
kel, </)'. Det bör observeras att relationerna mellan 
dessa parametrar delvis kan bero på hur utvärde
ringen gjorts. 

Empiriska samband har tagits fram för dansk le1morän av Jacobsen ( 1970). Dessa avser främst grövre ler
morän. Jacobsens samband relateras helt till moränens portal och är: 

-10 (0,77,ek-l,2)
Odränerad skjuvhållfasthet: T fi, - · e , kPa 

Dränerad skjuvhållfasthet: c' 430 · ) ,kPa och </J'=35,3-9·ek, 0 

där e naturliga logaritmens bas 
ek= portaler ("'e0) 

De i Skåne mest använda sambanden togs fram av Hartlen (1974). Dessa avser främst baltiska lermoräner 
i sydvästra Skåne. För denna typ av lermorän täcker sambanden ett brett område av olika jordar eftersom 
de tar hänsyn till såväl portal, e0, vattenkvot, w0, som lerhalt, le. Lerhalten är i detta fall beräknad på total 
jordmängd med kornstorlek < 20 mm. Sambanden är: 

Odränerad skjuvhållfasthet: 

T1,·, 18. w -2.os. e -1.ss · l 2,66 kPa T1;, "5, 200kPa() 0 C > 

Dränerad skjuvhållfasthet: 

omc'S20kPa 

c'=-24 140-logw0 -80,9·loge0 +155·log(., kPa orn20kPa<c'":!,50kPa 

,!.' I 22. )0,166 . -0.139 · l -0,3! I 
I.JJ Mo eo c , 

0 24° < (/J' < 33° 
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Ytterligare samband för de dränerade hållfasthets

parametrarna har tagits fram för finska siltiga ler

moräner av Helenelund (1964,1970). Dessa utgörs 

dels av en tabell där friktionsvinkeln kan uppskattas 

ur den torra skrymdensiteten, dels av funktioner för 

hur c' och (/J' varierar med finjordshalten: 

Tabell 1. Uppskattning av friktionsvinkel hos 
siltig lermorän med ledning av torr 
skrymdensitet enligt Helenelund 
( 1964). 

Torr skrymdensitet, t/m3 Friktionsvinkel, 0 

1.3-1,5 25 

1,5-1,7 28 

1,7-1,9 31 

1,9-2,l 34 

2, 1-2,3 37 

Uppskattning av dränerade hållfasthetsparametrar 

med ledning av finjordshalt görs enligt Helenelund 

( 1964) ur: 

c'""' 23 + finjordshalten - I0 kPa 

()f""' 37 - 0,4(.finjordshalten - I0) 

där finjordshalten är uttryckt i %. 

Liknande värden med en friktionsvinkel som varie

rar mellan 35° och 27° och en effektiv kohesion 

som minskar med ökande friktionsvinkel från 

28 kPa till 0 har presenterats för sandig, siltig ler

morän i Wisconsin, (Edil and Mickelson 1995). 

Fig. 21. 
Utvärdering av odränerad 

skjuvhållfasthet enligt 
SHANSEP-modellen med 

0värden för danska lermorä
ner enligt Steefeldt och 

Foged ( 1992). 
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Figur 20. Odränerad skjuvhållfasthet enligt triax
ialförsök på skånska lermoräner jäm
förda med jacobsens och Hartlens 
samband. (Dueck 1998). 

Senare undersökningar av Dueck ( 1998) har för 

baltisk lermorän givit högre odränerad skjuvhåll

fasthet än vad Jacobsens och Hartlens samband 

anger, Fig. 20. Dessa försök är utförda som triaxial

försök med varierande konsolideringsspänningar 

och visar att såväl aktuell spänning som överkonso

lideringsgrad påverkar skjuvhållfastheten. 

Enligt Steenfeldt och Foged (1992) kan man för 

danska lermoräner, på samma sätt som för lösare 

leror, utvärdera den odränerade skjuvhållfastheten 

ur överlagringstrycket och överkonsolideringsgra

den enligt SHANSEP-modellen (Ladd and Foott 

1974), Fig. 21. Enligt denna modell kan hållfasthe

ten uppskattas ur 

' OCRAr1;, =a . CJ ..r>. 

0,2 0,4 0,6 0,8 

cr'vo/cr'c (=1/0CR) 
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För lermorän har a empirisk funnits vara cirka 0,4 
och A cirka 0,85. 

Relationen har i begränsad omfattning applicerats 
också på skånska lermoräner, bl.a. Dueck ( 1998), 
och funnits ge relativt goda resultat med reservation 
för främst svårigheten att bestämma förkonsolide
ringstrycket. 

Ett enklare men grövre samband föreslogs av Ja
cobsen ( 1967) 

"Cj,1 0,25 · a'c 

Detta är nästan helt analogt med den empiriska 
överslagsrelation, r 1;, ~ 0,22 · 0"

1

1 , 

som föreslagits av Mesri (1975) för lösare leror. 

För övriga överkonsoliderade leror uppskattas para
metern c' ofta empiriskt. Enligt Larsson et al (1984) 

uppskattas den som 0, 1 Tfii eller c'"" 0,03 a'c· 
Detta ger i stort samma värden som de som erhålls 
med ovanstående relationer för lermorän. Enligt 
Mesri and Abdel-Ghaffar (1993) är motsvarande 
relation c,"" 0,02 a'c som medelvärde och varierar 
med överkonsolideringsgraden så att c' blir högre 
ju lägre OCR är. I sprickiga leror blir c'= 0. 

3.4.3 Inverkan av cementering, belastnings

hastigheter, ingrepp, uppmjukning och 

glidzoner 

I cementerade ( eller "strukturerade") jordar är den 
intakta hållfastheten högre än den hållfasthet som 
återskapas vid rekonsolidering i laboratoriet. Hela 
flytytan, (det spänningsområde inom vilket jorden 
uppträder "elastiskt"), och därmed såväl hållfasthet 
som förkonsolideringstryck och styvhet påverkas. 
Detta har visats för fasta leror med hög karbonat
halt av bl.a. B urland et al (1996). Av hållfasthetspa
rametrarna påverkas främst c', som är betydligt 
högre i cementerad jord, medan qi' inte påverkas i 
någon större grad. Detta gäller främst för vissa fasta 
jordar med en hög karbonathalt. Vid undersökning
ar av andra lennoräner fann t.ex. Atkinson and Litt
le (1988) inga motsvarande skillnader mellan intakt 
hållfasthet och hållfasthet efter rekonsolidering. 
Eventuella cementeringseffekter bryts ned för rela
tivt små deformationer, vmpå hållfastheten snabbt 
sjunker till den som motsvarar rekonsoliderade för
hållanden. På grund av ojämna deformationer och 

successiv (progressiv) nedbrytning av cementering
effekterna kan dessa ofta inte påräknas vid dimen
s10nermg. 

Den odränerade skjuvhållfasthet som kan påräknas 
i glidzoner mellan fundament och lera, respektive 
mellan spont eller och lera, motsvarar den 
odränerade skjuvhållfasthet som erhålls i normal
konsoliderat tillstånd. Den motsvarar således unge
fär T i, aa'N där a'N är det effektiva normaltryck 1 
som orsakas av belastning och fundamentets egen
vikt respektive det horisontella effektivtryck som 
orsakas av horisontaltrycket i jorden, (Kristensen et 
al 1992, Steenfeldt 1992, Bond and Jardine 1995). 
a är motsvarande faktor som i de tidigare presente
rade uttrycken för hållfastheten i den intakta över
konsliderade lermoränen. 

Olika horisontaltryck kan skapas beroende på hur 
de olika elementen installeras i jorden. Vid installa
tion av slitsmurar blir de moment, krafter och jord
rörelser som uppträder vid den efterföljande schakt
ningen i hög grad beroende av vilka spänningsänd
ringar och rörelser som uppstod vid installationen 
av slitsmurarna, och därmed i vilken grad hållfast
heten blivit mobiliserad, (Ng and Lings 1995). På 
motsvarande sätt har det visat att mycket styva 
sponter och slitsväggar inte medför några större 
vinster vid schakter, eftersom moment och stämp
krafter ökar kraftigt. Det är därför ofta bättre med 
flexibla konstruktioner, som medför att jordens 
egen hållfasthet kan mobiliseras, (Wong and Poh 
1995). 

För lösare leror tar man som regel hänsyn till kryp
effekter och deras inverkan på den odränerade 
skjuvhållfastheten. Provningshastigheterna väljs 
därför mycket låga eller alternativt kon-igerar man 
härför. Motsvarande effekter uppträder inte vid nor
mala belastningshastigheter i starkt överkonsolide
rad jord och provningshastigheten kan därför väljas 
högre, (tex. Larsson 1975, DeGroot and Sheahan 
1994, Sheahan et aL 1996). Den odrä:r1erade skjuv
hållfastheten ökar dock markant vid mycket höga 
belastningshastigheter. Detta kan tas i beaktade vid 
t.ex. dimensionering av påseglings- och andra kolli
sionsskydd, (Kristensen et al 1992), Fig. 22. 

Temporära schakter och skärningar i överkonsoli
derad lera kan utföras baserat på odränerad skjuv-
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figur 22. Ökning i skjuvhållfasthet hos lermorän 
vid ökande deformationshastighet, 
(Kristensen et al 1992). 

hållfasthet, men detta är osäkert med hänsyn till ris

ken för sprickor och vattentillförsel. Det är därför 

ofta tillrådligt att använda stödkonstruktioner eller 

att utforma slänten med hänsyn till den dränerade 

skjuvhållfastheten. Slänter i överkonsoliderad lera 

som står alltför brant förr eller senare till brott 

efter att de negativa porrryck som skapas vid 

schaktningen utjämnats och grundvattenytan åter 

stigit och bö1jat närma sig markytan. I vissa områ

den med homogena leror kan man ge riktlinjer för 

detta beroende på slänthöjd och släntlutning och 

tiderna innan brott inträffar varierar då upp till ett 

hundratal år, (Skempton 1977, Mc Guffey 1995). I 

sprickiga och heterogena leror med skikt av grövre 

jord kan inga sådana riktlinjer ges. 

I andra typer av fast överkonsoliderad lera styrs den 

hållfasthet som kan användas för beräkning av sta

biliteten i schakt- och skärningsslänter ofta av håll

fastheten vid progressivt brott, ( t.ex. Eide I 

Potts et al 1997). Vid ingreppet uppstår som tidiga

re nämnts en kraftig portrycksminskning på grund 

av att mothållet mot de stora horisontalspänningar

na tas bort. Då detta porundertryck börjar utjämnas, 

vilket som regel startar vid slännån, uppstår lokalt 

stora deformationer då de effektiva horisontalspän

löses ut. Detta medför plasticerade zoner 

med en nedsatt hållfasthet som grovt uppskattat 

närmar sig medelvärdet av maximal skjuvhållfast-
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het och residualhållfastheten. Eide ( 1983) anger 

detta som att endast halva friktionsvinkeln kan ut

nyttjas. Dessa zoner sträcker ungefär horison

tellt in från slänttån och blir större ju högre över

konsolideringen är, dvs ju högre jordtryckskoeffi

cienten och ursprunglig horisontalspänning är. 

Brott i en större jordmassa och skred i slänten utlö

ses då hållfastheten i en aktiv gliclzon från mark

ytan ned till den plasticerade zonen och den nedsat

ta skjuvhållfastheten i denna zon överskrids. I 

andra typer av lera (t.ex. shales) kan ofta endast re

sidualhållfastheten utnyttjas också för stabiliteten 

av ytliga glidytor, Wu (1981), och detsamma kan 

gälla för redan existerande glidytor, även om dessa 

skapats för mycket länge sedan. (t.ex. Widdis and 

Clapham 1981, Hutchinsson och Brornhead 1996). 
I lermorän av skandinavisk typ har dock reterligen 
inga brott av dessa orsaker rapporterats. 

I naturliga slänter i överkonsoliderad lera beror 

jordrörelser och ytliga skred ofta på infiltration av 

regnvatten och faktorer som uppmjukning på grund 

av repeterad frysning och upptining. Enligt Brand 

( 1981) bör hållfastheten vid vatteninfiltration prö

vas genom försök med konstanta totalspänningar 

och ökande vattentryck. För jord som uppmjukas 

på annat sätt bör man enligt Cancelli ( 1981) räkna 

stabiliteten för fullt uppmjukat tillstånd i jorden, 

dvs. med 0 och intakt friktionsvinkel cp'. Detta 

gäller för ett första skred. För efterkommande upp

repade rörelser i samma glidyta rekommenderas att 

hållfastheten baseras på friktionsvinkeln vid residu

alhållfasthet. Bortsett från den sista rekommenda

tionen torde ovanstående vara tillämpbart också på 

lermorän. 

3.5 DEFORMATIONSEGENSKAPER 

Lermoränen är som fast eller mycket fast. I 

denna jord har inte förkonsolideringstrycket samma 

betydelse för deformationsegenskaperna som i lösa

re leror. Dels är jorden nonnalt så överkonsoliderad 

att man vid normala belastningsfall inte når upp till 

förkonsolideringstrycket, dels medför inte ett över

skridande av förkonsolideringstrycket samma dra

matiska förändring i deformationsegenskaperna. 

Detta avspeglas bland annat i svårigheten att tolka 

ut förkonsolideringstryck ur ödometerförsök i labo

ratoriet. där man får använda speciella förfaranden 

med bl.a. studier av förändringar i krypegenskaper 

för att kunna göra en säkrare bedömning. Enligt ob-
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servationer av Jacobsen (1967) har mycket kalkrik 
lermorän något annorlunda egenskaper än övrig ler
morän. Bland annat uppträdar den betydligt styvare 
vid avlastning och återbelastning. Lermoränens 
kompressibilitet kan dock normalt i likhet med lö
sare leror relateras till överkonsolideringsgrad, den 
maximala avlastningens storlek och skjuvspän
ningsnivån, (set.ex. Larsson 1981 ). 

I vissa fall med lermorän med relativt hög lerhalt 
och vattenkvot samt begränsad skjuvhållfasthet kan 
relativt stora sättningar erhållas för stora laster, 
(Steenfelt och Christensen 1983). Jacobsen ( 1992) 
och Trankjaer ( 1996) visar att deformationerna 
också inom det överkonsoliderade området kan de
las upp i initiell sammantryckning och krypning en
ligt Bjerrums modell, (Bjerrum 1967, 1972), där 
krypförloppets start fördröjs med en ekvivalent ål
der som ökar med överkonsolideringsgraden. De 
långtidssättningar som uppmätts för fundament är 
också i princip linjära mot logaritmen för belast
ningstiden, t.ex. Kristensen et al (1992), Steenfelt 
och Christensen (1983), Fig. 23. Om några cemen
teringseffekter normalt finns i lermoränen bortsett 
från den konstaterade högre styvheten vid mycket 
höga kalkhalter, cirka 60 %, är osäkert. I starkt 
överkonsoliderad kalkhaltig lera i Italien har dock 
cementering konstaterats, (Gotecchia and Chandler 
1997), och egenskaperna i form av flytspänningar, 
dvs såväl hållfasthet som förkonsolideringstryck, 
påverkas då påtagligt av dessa effekter. 

Tillåtna grundtryck vid plattgrundläggning begrän
sas oftast med avseende på risken för uppkomna 
sättningsdifferenser under konstruktionen. På grund 
av lermoränens heterogenitet och känsligheten för 
bottenuppmjukning rekommenderar Hartlen (1974) 
att grundläggning görs med hel styv bottenplatta, 
vilket reducerar effekterna av variationer i under
grunden. 
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3.6 PORTRYCKSUTVECKLING OCH SVÄLLNING 

VID SCHAKT OCH AVLASTNING 

Vid avlastning uppstår en portrycksminskning och 

hävning, varpå jorden sväller ytterligare om den får 

möjlighet till vattenuppsugning. I princip sker detta 

som för övrig lera, men storleken på svällningen är 

betydligt mindre. På grund av lermoränens begrän

sade kapillaritet och eventuell ofullständig vatten

mättnad kan relationerna mellan elen initiella och 

den tidsbundna hävningen också vara olika. Om 

portrycksminskningen kvarstår och ingen tidsbun

den svällning inträffat är den effektiva avlastningen 

mindre och sättningarna vid återbelastning blir mot

svarande mindre, (t.ex. Suzuki 1995). Detta har stor 

betydelse för sättningar hos nedschaktade funda

ment, där sättningen hos fundamenten vid normala 

laster ofta blir starkt avhängiga av om schaktbotten 

fått svmla och luckrats upp innan plattan och lasten 

påförs, set.ex. Hansbo m fl (1968). För att för

hindra svällning och uppluckring Higgs ofta ett la

ger av grus ut på schaktbotten direkt efter schakt

ningen. Enligt Jacobsen ( 1967) räcker det ofta med 

ett effektivtryck av cirka 5 kPa för att förhindra att 

kraftig svällning uppstår. Ett annat vanligt sätt att 

undvika svällning är att vänta med nedschaktningen 

av den sista halvmetern till direkt innan grunclplat

tan eller bottenplattan för den blivande konstruk

tionen skall gjutas. Detta tillfälle avpassas dessutom 

så att nederbörd om möjligt - undviks under detta 

skede. 

De negativa portryck som uppstår i jorden har såle

des en stor betydelse för jordens styvhet så länge de 

består. Ju högre de negativa trycken är, desto högre 

blir modulerna. Detta gäller upp till ett visst gräns

värde, varefter modulen blir praktiskt taget konstant 

(Juca and Escario 1991 ). Detta är analogt med att 

det effektiva negativa portrycket ökar upp till jor

dens kapillaritet (eller luftgenomsläpplighetstal) 

varefter det blir praktiskt taget konstant, (Öberg 

1997). 

Portrycksutvecklingen i jorden vid sidan av schak

ter beror på om elen aktuella nivån ligger över eller 

under schaktbotten. I starkt överkonsolicleracl jord 

är horisontalspänningarna höga och ofta större än 

vertikalspänningen. Vid sidan av en schakt fås där

för en relativt måttlig portrycksminskning så länge 

schaktbotten ligger över elen aktuella nivån, men 

denna ökar kraftigt då schaktbotten passerar nivån 

och de totala horisontella spänningarna löses ut, 

(Bicz6k 1997). Stora negativa portryck som kraftigt 

påverkar stabiliteten inom ett begränsat tids

perspektiv kan därmed uppstå. Studier av de effek

ter som uppstår då dessa portryck utjämnas visar att 

hävningar då uppstår i schaktbotten och trycken 

mot styva och avsträvade konstruktioner ökar. Är 

dessa mycket styva blir krafterna mycket stora. Vid 

vekare konstruktioner blir trycken mer begränsade 

men deformationerna och rotationen av konstruk

tionerna ökar, (Bolton et al 1987). Motsvarande 

effekter kan också påverka äldre konstruktioner om 

grundvattenytan stiger och portrycken ökar på 

grund av minskande vattenuttag och/eller vattentill

förseln ökar. 

3.7. PROVNING AV DEFORMATIONS-

EGENSKAPER 

Ovannämnda förhållanden och lermoränens fasthet 

medför att speciella förfaranden bör tillgripas för 

provning av deforrnationsegenskaperna. Bland an

nat har SGF:s laboratoriekomrnitte ( 1996) därför 

gått ut med ett tillägg till laboratorieanvisningarna 

som behandlar öclometerförsök pä lermorän. Triaxi

alförsök, som utförs med speciellt avseende pä cle

formationsegenskaper, bör utföras med interna cle

formationsmätare, som är monterade direkt på pro

vet, så att apparaturens egendeformation och an

liggningsproblem vid övergången mellan prov och 

stämplar elimineras. Vidare bör man noga tillse att 

jordens spänningshistoria återskapas vid konsolide

ringen och att den påförda belastningen under för

söket så väl som möjligt simulerar elen spännings

väg som kommer att skapas i det aktuella fallet i 

fälL(t.ex. Stallebrass and Taylor 1997). 

För provning av cleformationsegenskaper i fält med 

pressometer har nya metoder föreslagits, (t.ex. Du

eck och Garin 1995, Ekdahl och Bengtsson 1996), 

och för provning med plattförsök rekommenderas 

att deformationerna också mäts direkt i jorden för 

att inverkan av övergången mellan platta och jord 

skall kunna utvärderas och elimineras, (Burlancl 

1989). 
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3.8 PERMEABILITET 

Permeabiliteten i lermorän är ofta starkt volymsbe
roende på grund av jordens heterogenitet, inbädda
de skikt och linser samt eventuell sprickighet. Den 

är också starkt avhängig av lerinnehållet. Jacobsen 
( 1967) anger att vid samma portal är lermoränens 
permeabilitet 10-4 a 10-5 ggr den för sand vid mot

svarande portal och I 02 a I03 ggr den för lera. Detta 
skulle ge en permeabilitet ungefär motsvarande fin
silt. Enligt svenska riktlinjer (Fagerström och Wie
sel 1972) är permeabiliteten för lermorän något läg

re. 

I laboratoriet är bestämning av permeabiliteten i 
lermorän svår och tidsödande, bl.a. på grund av he
terogenitet, sprickighet och eventuell ofullständig 
vattenmättnad. Permeabiliteten sjunker kraftigt med 

minskande vattenmättnadsgrad. I fält kan permeabi
liteten mätas med ringinfiltrometrar. En speciell typ 
av enkelringsinfitrometer typ SGI har konstruerats 

för att mäta permeabiliteten i tätskikt av packad 
morän, bl.a. lermorän, (Sjöholm et al. I994). Per
meabiliteten kan också uppskattas bl.a. på basis av 

resultaten från plattförsök med insättande av platt
bredden som ekvivalent dräneringsväg. I samband 
med byggandet av Lilla Bältbron befanns dräne
ringen för provplattor gå cirka I00 ggr så fort som 
beräknat från resultaten från ödometerförsök och 

för brostöden gick den cirka 500 ggr så fort, (Ja

cobsen ( 1967). 

För icke vattenmättad jord anger Leong och Ra

hardjo ( 1997) också att mätning av permeabiliteten 
är svår. Normalt används därför empiriska eller sta
tistiska metoder i vilka permeabiliteten uppskattas 
med ledning av jordens vattenbindningskurva, vat

tenmättnadsgrad och portal. S.k. makroskopiska 
modeller som baseras på samma parametrar rekom
menderas inte, eftersom de inte tar hänsyn till por
storleksfördelningen och resultaten sprider alltför 

mycket. 
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KAPITEL 4. 

Provtagning i lermorän 

Provtagning i lermorän kan göras med olika meto
der vilkas tillämplighet bl.a. beror på moränens 
komfördelning och innehåll av grus och grövre ma
terial. Störda prover kan tas med skruvborr om mo
ränen inte är alltför fast och/eller innehåller alltför 
mycket sten och block. Den störning som uppstår 
medför att bestämning av skrymdensiteten blir 
mycket osäker eftersom avlastnings- och omrör
ningseffektema medför att jorden kan svälla. Vid 
provtagning under grundvattenytan finns också en 
påtaglig risk att jordens vattenkvot skall förändras 
under provtagningen, vilket i lermoränen främst re
sulterar i en för hög vattenkvot. "Ostörd" provtag
ning kan i undantagsfall med mycket finkornig ler
morän utan påtagligt innehåll av grus och grövre 
partiklar utföras med standardkolvborr. "Blockpro
ver" kan också grävas fram till begränsat djup. 

En annan metod för provtagning i lermorän är an
vändande av s.k. Americanerrör, Fig.24. Dessa be
står av stålrör med en inre diameter av 70 mm och 
en godstjocklek av cirka 2 mm, som svarvats ned 
till en skäregg i nederänden. Provtagaren får där
med ett areaförhållande mellan rörets och provets 
tvärsnittsytor av cirka 3 %. Röret sänks ned till bot
ten av ett förborrat hål och trycks sedan vidare ned 
i lermoränen. En invändig kolv med o-ringstätning
ar används för att, om så behövs, skapa ett vakuum 
vid provets överände så att detta följer med vid rö
rets uppdragning. Normalt tas på detta vis prover 
som blir cirka 0,5 m långa. Provutstansningen får 
dock ofta avbrytas tidigare på grund av att provta
garen går på sten eller block eller att den ohärdade 
eggen stukats i så hög grad att den inte längre skär. 
Röret används sedan som provhylsa och försluts 
lufttätt i ändarna tills provet undersöks i laboratori
um. På grund av att eggen normalt blir tillstukad, 
måste en bit av röret ofta sågas av innan provet kan 
tryckas ut. En ny skäregg kan därpå svarvas till 
innan röret återanvänds. Inte heller Americanerrör 

Figur 24. Americanerrör (Dueck 1997). 

kan användas då lermoränen blir för fast eller inne
hållet av grövre material blir för stort. 

Andra typer av öppna provtagare och kolvprov
tagare kan användas på motsvarande sätt och med 
motsvarande risk att dessa skall skadas eller kraftigt 
förslitas, och härdade skäreggar riskerar att spräck
as eller brytas sönder. Dessa risker medför att Ame
ricanerrör eller liknande provtagare oftast föredras. 
Enligt amerikanska erfarenheter kan öppna provta
gare och kolvprovtagare användas så länge dessa 
kan drivas ned, (McManis and Lourie 1995). Prov
tagarna bör vara tunnväggiga med ett areaförhållan
de << 10 % och rekommenderas ha en inre släpp-

Lermorän - en litteraturstudie 31 



,

ning av drka 0,25 <f. !\,fcd jnre slä11pning mena:; arr 
skäreggen har e n nägol mindre dimm,1<'.r än det cf-
1crföljano.lc provröret, vilket medför att provet släp
per nfLgOt från rön~t:s ino;ida. ,1\ vsiktcn rncd denna 
~lä1}pning är all minska s idoliiklionen mellan prov 
och provrör. Slaglfingden är ocksa här ci rka 0.5 m 
och den anv[inda ncddrivnings hastighc1cn md la11 
20 nch SO 111111/s. Provrng.iren bör helst roteras 
innan den dra~ upp. För be;,;,.tämning av parametrar i 
sprickig jord och jord med skikt rckomrnc11d <>.n\S 
smra prover mecl upp till 250 111111 diameter. Då jor
den fr för fast för dcuna typ av provtagning an
vänd., ldirnborrning. 

l'rover kan tr)·"kas ut direkt i fält nch frirvaras pa
raffinerade eller insvepta i aluminium- och plastfo-
1icr. Uttryck11 ing efter en län~re tids förvaring i la
bornlOriet anses kunna förorsakcl Slörrc o;tönI ing än 
utryckning direkc i nur och forvaring ~nligt ovan. 
Laglin~ av spccicl11sprickiga proveJ' under längre 
Lid med bontagna yllrc 101abpttnningar bör dock 
undvikas. Tsprickig jord anses dessmom au pack
ning ,w jorden vid provrngningcn kan ,k:,pa förhöj

Kiin,/l()rnzi11g med (ieo/u,r-S, som bland annat an
vänd::; för 11rovrngni11g i undcdigg,inde berg. har ut•· 
vecklar~ till att också ta prover i lennoriin, J:-'jg_25. 
llt borrningcn skc.r här mer\ en roterande horrkrnna 
med vföskcspolning. Den utbOJT~dc kärJ11l 11 hnr en 
diameter av I02 mm och förs in i en ovanliggande 
prov hyl.,a )}led Jijng,tcn 1.5 m. Provhylsan kan för
ses med olika typer a v ;lul arc som v[iljs bc rocwk 

pä typ av jord. Efter att elen angivna längden bor
ri1I$ ned, )yrt, provhylsa och prov upp med en in
vändig wire. Provhylsan kun van•1delad på Hingden 
sä att den kan öppnas för provkl,c,sificering i fält. 

[k n k~11 också vari, hd, vilket är en fördel d:1 o.len 
förs]uts och m1vänds ~0111 provhylsa ~om proverna 
rrnnspoI1craF- och förvara.~ i. 

(,eobor-S utrustningen är avsedd för olika l)'l}er av 
ou11cri al och man kan variera bon·kronans UT"ecndc 
och kons1ruk1ion, spolvlitska, spulu·y"k och spolflö
de, läge för .,poMitskans utlopp, piilagd nedtryck

ning5krart, vridkraftc 11 uch rotati onsl1as1ighetcn. 
Dessmom vmieras slu1ar1ypen beroemk p~ den ak-

da hiillfasthe ter. - ---·· · ··-··- --···· 

Martin .:t ;,I (1995) f:-11111 vidjämfö1\!lser 
me llan provtagning och cf1crföljan,k tJ°ia,i• 
alförnök i labor:,tOJi um, rcsp,.:ktive pres
snrnc.rerförsök i fält att hällfasthetema och 
speciell t modulerna blev kr.lf'ti3t undcrskat• 
tade efter provtagning. Endast blockprover 
gav mo1svarande moduler som i fö]r. Vid 
undersökni11g~n anvä11dcs provtagarc av 
olika storlek och med olika areaförhi\Jlan
dcn. Rcsul1,i1e11 visade att provk vali teten 

<ikade med mins~m11.lc arcaförMllan,tc oeh 
au relativt bra prover erhölls ocksi\ med 
den sti°i.rs,a provtaga,·cn, vilken hade ett 
areaförh~llanc.le av 5 ~~ ':.~. 1\5gon prov l;tgfl.. 
re med lägre areaförhi\JJande utprovades 
i11lC. 

Fig.lS. 
Princip för Geobor•S provt ag..ire och 

exempel på upptaget prov i baltisk 
lermorän. Provet är taget m ed del..id 

provhy!sa och den övre ha.Ivan är bort ta
gen for inspektion av provet, 

(Jonsson et al !995). 

Håldiameler 1<16 mr:i 

Pl;i$;,(~ 
lr ,3ft:,, 
'1'~ 10' 
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tuella jordarten. Nedtryckningskraften varieras be
roende på jordens eller bergets fasthet. Den skall 
vara tillräckligt hög för att få skären att bita, men 

ännu högre tryck ökar skärens förslitning och jor
dens störning. Spolvätskeflödet måste också kon
trolleras. Stiger trycket indikerar detta art spolkana
lerna och skären sätts igen, medan ett för stort tryck 
och/eller flöde skapar erosion i jorden. Man har 
funnit att för att borra igenom fiintbitar i kalkberg 

erfordras en borrkrona av typen "impregnated bit 
with matrix quality" medan kronor av typen 
"surface set bits" ger högre provkvalitet i lermorän, 
speciellt om denna innehåller lager med friktions
jord, (Jonsson et al 1995). Övriga parametrar behö

ver regleras mer eller mindre kontinuerligt under 
borrningens gång allteftersom jordens sammansätt
ning varierar. Det har visat sig att på detta vis kan 
prover av mycket god kvalitet erhållas även i kom

plexa jordprofiler men att detta samtidigt kräver 
stor erfarenhet hos operatören. 

Vattenspolningen medför en påtaglig risk för att 

vattenuppsugning i provet skall kunna ske under 
provtagningen. Observationer av Dueck ( 1997) i 
samband med trimning och provpreparering visade 
att vattenkvoten efter provtagning och lagring var 
förhöjd inom en upp till 20 mm tjock zon vid prov
ens periferi för prover av baltisk lermorän. För 

nordostmorän var motsvarande zon cirka IOmm 

tjock. 

Ett skär med en "irnpregnated bit" uppskattas ha en 

livslängd av 25 - 30 m borrning i flintrikt kalkberg. 
I annat kalkberg och i jord är förslitningen mindre, 
men elen är avsevärd även i lermorän. Att ta upp en 
kontinuerlig borrkärna till 20 rn djup kan beräknas 

ta upp till 2 dagar med förberedelser, etablering, 
borrning och provhantering. Tiden för själva borr
ningen av en 1,5 111 delkärna kan beräknas till cirka 

20 minuter. 

Jämförelser mellan stora fältförsök och laboratorie
försök på "ostörda" prover av lermorän visar att det 

är möjligt att erhålla motsvarande resultat i labora
toriet genom god provtagning och noggranna labo
ratorieförsök. Detta gäller såväl hållfasthet som de

formationsegenskaper. (Hircl et al 1991 ). Det främ
sta undantaget är cementerad jord, där cleforma
tionsegenskaperna i den initiellt mycket styva jor
den normalt inte kan bibehållas under provtagning-

en. Andra undersökningar tyder på att en viss på

verkan uppstår vid tubprovtagning, (Georgiannou 
and Hight 1994). Denna avser då främst den initiel
la styvheten, i någon mån den spänningsväg som 
erhålls i försöken men endast i obetydlig grad den 
uppmätta skjuvhållfastheten. 
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KAPITEL 

5.1 ALLMÄNT 

På senare år har trenden inom geotekniska under
sökningar varit att fältförsöken kommit att öka som 
andel av de totala undersökningarna. Bland fältför
söken har moderna sonderingsmetoder som CPT
sondering kommit att ersätta äldre metoder som 
t.ex. vikt- och trycksonderingar. För sonderingar i 
mycket fast jord och berg har jord-bergsondering 
med 6-kanals registrering av borrparametrar ut
vecklats. Bland in-situförsöken har dilatometerför
sök blivit vanliga och pressomete1försöket har un
dergått en starkt utveckling. Dessutom har nya seis
miska metoder utvecklats. 

I laboratoriet har grövre försöksmetoder som enkla 
tryckförsök och okonsoliderade triaxialförsök till 
stor del utgått. Provtagningstekniken har utvecklats 
och de laboratorieförsök som utförs är som regel 
mer avancerade försök i främst ödometrar och tri
axialapparater. 

Från USA rapporteras en liknande trend, där man 
alltmer övergår från SPT-sondering och UU-triaxi
alförsök till CPT-sondering, pressometerförsök och 
dilatometerförsök i fält samt CU-triaxialförsök med 
interna mätningar av krafter och deformationer. 
(Mesri och Abdel-Ghaffar (1993). 

5.2 VOLYMSBEROENDE 

Lermorän är ett heterogent material vars egenska
per har ett stort volymsberoende, dvs det behövs en 
viss minsta volym hos den jord som är involverad i 
provningen av en egenskap för att ett värde som är 
representativt för en större jordvolym skall erhållas. 
Vid provning av hållfastheten hos relativt finkorni
aa baltiska lermoräner fann Hartlen (1974) att prov-
"' 
volymen borde vara 2 70 cm3 för att ett representa-
tivt värde skulle erhållas, 26. Denna volym 
ökar dock med komstorleken hos det provade mate-

500!,------,----.-----,----,,--------, 

100 150 200 250 

PROVVOLYM, 

Figur 26. Volymsberoende hos uppmätt sl<juv
hållfasthet i lermorän från Lund, 
(Hartlen 1974) 

rialet, och bör således vara stöJTe för moräner med 
lägre finjordshalt och större inslag av grövre mate
rial. Också för sprickiga jordar ökar kraven på 
minsta provstorlek, som bör vara större ju grövre 
sprickmönstret är. 

I laboratoriet har man därför i Sverige strävat efter 
att använda prov kroppar med minst diametern 50 
mm och höjden 100 mm, vilket ger en provvolym 
av cirka 200 cm3. Detta är den normala provstorle
ken för triaxialförsök och enkla tryckförsök på pro
ver tagna med standardkolvprovtagare. Motsvaran
de normala provdimension i Danmark har varit pro
ver med 70 mm diameter och 70 mm prov höjd, vil
ket ger en provvolym av cirka 270 cm3. För prover 
med grövre inslag, sprickiga prover etc. är inte hel
ler dessa provstorlekar alltid tillräckliga. De prover 
som nu tas med Geobor-S provtagaren har diame
tern 102 mm och motsvarande provnings utrustning 
finns nu i en del svenska laboratorier. Med den nor-
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mala provdimensionen med höjden 2 ggr diametern 
erhålls en provvolyrn av cirka 1700 crn3, vilket tor
de täcka in cle flesta fall. Speciellt sprickiga ler
moräner kan dock kräva ännu större prover för 
provning av främst permeabilitet, men i vissa fall 

också hållfasthet. 

Av ovanstående framgår attfallkonförsök, som en
dast involverar någon enstaka cm3 av jordens vo
lym, och ofta inte ens det, inte är användbara för 
bestämning av skjuvhållfasthet i lermorän. Av labo

ratorieförsök är det främst triaxia{försök och enkla 
tryckförsök som är aktuella. Hållfastheten i skiktad 
jord och kontaktytor mellan jord och konstruktioner 
kan också provas med direkta skjuvförsök, men då 

bör skjuvapparater för prover med minst 100 mm 
diameter och 40 mm höjd användas, vilket ger en 
provvolym av cirka 310 cm3. 

I fält bestäms hållfastheten oftast genom vingfor
sök. Resultaten av vingförsöken är volymsberoende 

på motsvarande sätt. Den jordvolym som är invol
verad i ett vingförsök är svår att bedöma, men kan 
enligt Hartlen ungefär antas motsvara volymen hos 
den jorclkropp som roteras under försöket. Hartlen 
rekommenderar att vingar med höjden 2 ggr diame

tern och en minsta höjd av 100 mm används. Av 
praktiska skäl kan detta krav inte alltid uppfyllas i 

mycket fast lermorän. 

Vid provning av bärigheten genom plattförsök är 
resultaten också volymsberoende (dvs beroende av 
plattdiametern), Fig. 27. Hartlen rekommenderar 

därför att plattförsök utförs med en plattdiameter 
som är minst 0,6 m. Motsvarande rekommendation 
ges i handboken Plattgrundläggning (Bergdahl m.fl. 

1993). 

Numera uppskattas skjuvhållfastheten ofta ur resul
taten från CPT-sondering. Detta görs genom att 
spetstrycket, eller hellre nettospetstrycket, divideras 

med en empirisk konfaktor. Den jordvolym som 
influerar spetstrycket är relativt stor och normalt 
beaktas inte något volymsberoende. Engelska erfa
renheter, (Marsland and Powell 1988), visar dock 

att i sprickig fast lera finns ett sådant volymsbero
ende. Detta visar sig i att ju grövre sprickmönstret 
är desto högre konfaktorer måste användas för att 
man skall få hållfasthetsvärden som är relevanta för 

stora jordvolymer. 
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Figur 27. Utvärderat kritiskt grundtryck som 
funktion av plattdiameter vid plattför
sök på moränlera i Lund. 
(Hartlen 1974). 

5.3 LABORATORIEFÖRSÖK 

5.3.1 Provpreparering 

Laboratorieförsök för bestämning av hållfasthets

egenskaper i lermorän utförs helst på ostörda pro
ver, som rekonsoliderats till rådande in situspän
ningar och spänningshistoria. I de fall man inte har 

tillgång till sådana prover kan också störda prover 
som packats in i laboratoriet användas. Detta an
vänds dock främst då man skall förhandsbestämma 
vilken hållfasthet som erhålls i utfylld och packad 

lermorän. 

Enligt Hart I ens (197 4) erfarenheter ger störda pro
ver som packats in till samma vattenkvot och portal 

som elen ostörda lermoränen i stort sett också sam
ma hållfasthetsparametrar som denna. Detta skulle i 
princip betyda att jordens hållfasthetsegenskaper är 
helt beroende av dess portal, samtidigt som förkon

solideringstryck och överkonsolideringsgrad res
pektive packningsmetod skulle vara utan betydelse. 
Detta strider i sin tur mot andra erfarenheter som 

tyder på att hållfastheten i naturlig lermorän är en 
direkt funktion av förkonsolideringstryck och över
konsolideringsgrad, (Steenfelclt och Foged 1992), 

respektive att packningsmetoden har stor betydelse 
för den erhållna hållfastheten, (t.ex. Seed and Chan 
1959). Användande av resultat från inpackade pro
ver bör därför ske med viss försiktighet och reser
vation. 
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I de fall packade prover används, bör dessa packas i 
packningscylindrar med den avsedda provdimensi
onen så att proverna inte behöver trimmas efteråt. 
Packningen görs i och packningscylinderns 
yta bör vara försedd med ett effektivt släppmedel så 
att lermoränen inte häftar fast i cylinderväggarna. 

Också för ostörda prover bör trimning undvikas i så 
hög som möjligt. För alla prov måste dock 
ändytoma prepareras så att de blir planparallella 
och jämna. Vid förekomst av gruspartiklar i prover
na medför detta att man ofta får ta bort enstaka 
gruskorn och fylla de uppkomna hålrummen med 
annat material. Detta kan göras med gips, betong
spackel eller annat snabbhärdande fyllningsmaterial 
som inte avger för mycket värme under denna reak
tion. Mindre hål kan fyllas av finkornigare lermo
rän. Inverkan av dessa inhomogeniteter blir relativt 
mindre ju stöITe provdimensionerna är. Också stör
re håligheter i provernas sidoytor, som t.ex. kan 
förorsaka inträngning av gummimembranet vid tri
axialförsök, skall fyllas igen på motsvarande sätt 
före provningen. 

5.3.2 Enkla tryckförsök 

Det enkla tryckförsöket är det enklaste :w de labo
rato1ieförsök som är relevanta för att bestämma den 
odränerade skjuvhållfasthet i lermorän. Eftersom 
inga portryck mäts kan dock inga effektiva hållfast
hetsparametrar utvärderas ur resultaten och någon 
möjlighet att rekonsolidera proverna och därmed 
avhjälpa eventuella störningseffekter från provtag
ning finns inte. 

Enkla tryckförsök kan utföras på alla provdimensi
oner, men som ovan nämnts bör de inte vara mindre 
än 50 mm diameter och 100 mm höjd (alternativt 
70 mm diameter och 70 mm höjd) på grund av vo
lymsberoendet. 

Försök av Jaco bsen ( 1967) har visat att det är 
mycket väsentligt att försöken utförs med smorda 
ändytor. För detta använde Jacobsen plana glasplat
tor på stämplarna. Dessa smordes med fett varpå 
töjbara gummimembran lades mellan fettet och pro
vets ändytor. Vid grovkornigt material fordras flera 
lager av smorda gummimembran, vilket dock sam
tidigt påverkar defmmationsmätningen negativt. 
Hartlen (1974) använde dubbla lager av aluminium-

folier smorda med molybdendisulfid eller alterna
tivt dubbla lager av teflonfilm. 
Jacobsens resultat visar att provhöjden vid smorda 
ändytor kan variera mellan 0,7 och 2,0 ggr provdia
metern utan att resultaten påverkas. Försök med 
icke smorda ändytor ger å andra sidan endast cirka 
hälften av den hållfasthet som erhålls i de förgåen
de försöken. Anledningen till detta är enligt Jacob
sen att spänningskoncentrationer vid osmorda 
änclytor initierar enstaka skjuvzoner som sprider sig 
ned genom provet. Vid dilatant jord, som lermorän, 
medför detta att jorden i denna eller dessa tunna zo
ner tenderar att dilatera och suga vatten från omgi
vande mindre påverkad jord, varvid hållfastheten i 
skjuvzonen blir nedsatt. Motsvarande problem upp
står inte i lösare kontraktant jord. 

Motsvarande effekter har konstaterats av Christen
sen et al ( 1992), som fann att enkla tryckförsök ut
förda enligt British Standard endast gav cirka hälf
ten av den skjuvhållfasthet som uppmäts i vingför
sök med en stor spridning i försöksresultaten. 
Okonsoliderade triaxialförsök, ( dvs triaxialförsök 
där ett yttre totaltryck appliceras runt provet utan 
att detta får tillfälle att konsolidera så att portrycks
utjämning sker), som utfördes enligt motsvarande 
standard, gav inte stort bättre resultat. I dessa upp
mättes cirka 60 % av hållfastheten bestämd med 
vingförsök. 

De enkla tryckförsöken bör också utföras med 
tryckstämplar som är större än provdiametem så att 
inte elen senare blir större då provet trycks samman 
och ändrar fo1m. 

Enkla tryckförsök utförda på detta vis och med 
smorda änclytor ger enligt såväl Jacobsen som Hart
len normalt hållfastheter som är direkt jämförbara 
med den hållfasthet som utvärderas ur plattförsök. 
Enligt Jacobsen ger de hållfasthetsvärden som är 
cirka 95 % av de som erhålls med vingförsök i fält. 
Liknande värden erhölls av Hartlen i de fall till
räckligt stora vingar kunde användas. 

5.3.3 Fallkonförsök 

Fallkonförsök skall inte användas för bestämning 
av skjuvhållfastlzet i lermorän. 
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5.3.4 Triaxialförsök 

Triaxialförsök används med fördel för att bestämma 

hållfasthetsegenskaperna i lermorän. Försöken bör 

utföras som rekonsoliderade försök där proven först 

rekonsoliderats för spänningar nära det uppskattade 

förkonsolideringstrycket i såväl vertikal- som hori

sontalled. Nonnalt appliceras 85 - 90 % av dessa 

effektiva tryck. Spänningarna minskas sedan till in 

situspänningama och provet får anpassa sig till 

dessa, vilket normalt innebär en viss återsvällning. 

Därpå utförs hållfasthetsprovningen. Triaxialförsö

ken bör således föregås av ödometerförsök eller nå

gon annan form av uppskattning av förkonsolide

ringstrycket i jorden. 

Vid triaxialförsöken gäller samma kriterier för 

minsta provstorlek som för de enkla tryckförsöken. 

På grund av det mycket styva jordmaterialet bör 

också apparaten var mycket styv och mätutrust

ningen för defonm1tioner anbringas så att inverkan 

av egendeformationer i apparatur och anliggnings

problem i möjligaste grad minimeras eller elimine

ras. Vid volymmätningarna skall också beaktas att 

felkällor från kompression av filter och andra delar 

i dräneringssystemet samt inpressning av gummi

membran i olika håligheter skall minimeras. Ändy

tornas råhet är av betydelse också i detta försök. In

verkan av detta minimeras normalt genom att prov

höjden görs minst 2 ggr provdiametem. Enligt för

sök av Berre ( 1988) påverkas spförnings-deforma

tionskurvoma i detta fall endast vid stora defomrn-

tioner, större än cirka I O och inverkan resulterar 

i något lägre maximalt uppmätt skjuvhållfasthet än 

då försöken utförs med smorda ändytor i enlighet 

med dansk praxis. Enklare arrangemang kan också 

användas med mindre filterstenar som endast täcker 

en del av arean bos polerade ändytor med något 

större diameter än provet, eller alternativt polerade 

ändytor med ett ringformigt filter längre ned på 

stämplarnas utsidor och överlappande filterpapper 

för kontakt med provet, (Lacasse and Berre 1988, 

De Groot and Sheahan 1995), 28. 

Europeiskt normalfr51fara11de 

Triaxialförsök utförs enligt europeiskt nonm1lförfa

rande (Berre 1995) som dränerade eller odränerade 

försök på prover där provhöjden är något större än 

eller lika med 2 ggr provdiametem. I båda fallen 

använder man sig av ett back-pressure för att till-

Drainage tubes 
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\ s teel plate 

Dins to avoid tnat the \ 
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from the plates membrane 

Filter paper in co.itactRubber membrane w1th 
with ring filterss1l1cone grease betweeÄ 

membrane and pedestal Polished 
steel plate

Ring-snaped filter 

f- Drainage 
tubes 

Fig.28. Arrangemang för reduktion av 
ändfriktion vid triaxialförsök. 
(Lacasse and Berre 1988) 

försäkra sig om full vattenmättnad i proverna under 

försöken samt att portrycken under hela försöket 

kommer att vara högre än atmosfärstrycket. Med 

back-pressure menas att såväl porvattentrycket i 
provet som celltrycket i triaxialapparaten förhöjs 

lika mycket i förhållande till det uppskattade por

vattentrycket och totala horisontaltrycket i jorden i 

fält. Vid denna förhöjning, som måste utföras för

siktigt, trycks eventuell gas i provet ihop och går 

delvis i lösning i porvattnet. En fullständig vatten

mättnad krävs för att provets volym och portrycks

utvecklingen skall kunna mätas korrekt på ett kon

ventionellt sätt. Vidare förhindrar den att en i kon

ventionella försök icke mätbar så kallad "falsk ko

hesion" påverkar resultaten. Hur stort back-pressu

re som måste appliceras beror på den initiella vat

tenmättnadsgraden. Vattenmättnaden testas nonnalt 

genom att man efter att ha stängt dräneringsled

ningarna höjer celltrycket och registrerar tillhöran

de portrycksökning. Enligt (Berre 1982) rekom

menderas att normalt eftersträva ett B-värde, (f'::..u/ 

f'::..s), av minst %. Detta kan dock modifieras be

roende på vilken typ av jord och vilken typ av för

sök som avses samt vad som är praktiskt möjligt. 

Ett alternativt kriterium är att en ytterligare förhöj

ning av applicerat back-pressure inte ger någon höj

ning av B-värdet, (t.ex. De Groot and Sheahan 

1995). I de fall det visar sig svårt att uppnå en god 

vattenmättnad, kan man överväga att utföra försö

ken med konstant volym, där celltrycket varieras så 

att in- eller utströmning av porvatten förhindras och 
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portrycksförändringen antas motsvara den cell
trycksförändring som erfordras för att åstadkomma 

detta. 

Dränerade försök utförs med mätning av volymför
ändringen genom mätning av ut- eller in.strömmad 

porvattenmängd och defonnationerna sker så lång
samt att inga pe1manenta portrycksförändringar 
uppstår. De kan utföras med styrning av spänning
arna så att olika spänningsvägar följs, men vanligen 
ökas endast vertikalspänningen medan horisontal
spänningen hålls konstant under försöket. För att de 
dränerade hållfasthetsparametrama skall kunna ut

värderas erfordras att en serie om normalt minst tre 
försök utförs med olika spänningsvägar, eller olika 
konsolideringsspänningar, så att hållfasthetens be
roende av effektivspänningen och därmed paramet
rarna c, och qy' kan utvärderas. Detta sker med an

vändande av Mohrs spänningscirklar, Fig. 29. Ef
tersom brottlinjen 1101malt är något krökt bör försö
ken utföras så att de utvärderade hållfasthetspara
metrarna är relevanta för det aktuella effektivspän
ningsintervallet. 

Odränerade försök utförs med stängda dränerings
ledningar och mätning av porvattentryckets föränd
ring under provningens gång. Också i detta fall kan 
man utföra försöket med styrning av totalspänning
arna, vilket tillsammans med den under försöket 
uppkomna portrycksförändringen resulterar i olika 
effektivspänningsvägar. I likhet med de dränerade 
försöken är s.k. aktiva försök, (kompressionsför
sök), där endast vertikalspänningen ökas och det 

Aktuellt ·ntervoll 

c' 

totala horisontaltrycket hålls konstant vanligast. 
Försöken resulterar i en odränerad skjuvhållfasthet 
och ur den effektiva spännings vägen kan man ock
så utvärdera de effektiva hållfasthetsparametrarna 
under odränerade förhållanden. Den senare utvär
deringen blir normalt säkrare om spänningsvägarna 
från flera försök med olika spänningsnivåer efter 
konsolideringen sammanställs, tex. resultaten från 

försök i samma boIThål där in situspänningarna, och 
därmed konsolideringsspänningarna i försöken, 
ökar med provtagningsdjupet. Spänningsvägama 
plottas nonnalt i ett diagram med (cr'1+cr' )/2 på 3 
abskissan och ( cr' 1-cr'3)/2 på ordinatan. Detta inne

bär att maximal skjuvspänning plottas mot medel
normalspänningen, dvs att toppunkten på Mohrs 
spänningscirkel plottas kontinuerligt som en spän
nings väg under försökets gång. Detta innebär i sin 
tur att lutningen för den del av spänningsvägen som 
motsvarar brottlinjen motsvarar sinqy' istället för 
tanqy', som erhålls med den föregående utvärdering
en där brottlinjen i stället tangerar Mohrs cirklar i 
punkter som motsvarar brottplanets lutning. Av
skärningen på ordinatan motsvarar på motsvarande 
sätt c'cosqy' i stället för c' som fås ur tangeringslin
jen till cirklarna, Fig 30. 

Det skall observeras att dränerade försök utförs 
med fri utveckling av provets volym och därtill hö
rande utveckling av dilatanseffekter under skjuv
ningen medan det odränerade försöket utförs med 
konstant volym. Tendenser till dilatanseffekter i det 
senare fallet resulterar i stället för volymändring i 
po1trycksförändringar som i sin tur förändrar effek-

CJ, I (brott) cr' !(brott) cr' 

Figur 29. Utvärdering av hållfasthetsparametrar med Mohrs spänningscirklar. 
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tana = sin~ 

c' cos~' {.~-~---------------
a; +03-,-

Figur 30. Utvärdering av effektiva hållfasthets
parametrar ur spänningsvägar. 

tivspänningsnivån. Resultaten från odränerade för

sök kan således inte helt jämställas med och ersätta 

resultat från dränerade försök. 

Enligt Jacobsen ( 1967) är det svårt att mäta rättvi

sande värden på den effektiva kohesionen i triaxial

försök, speciellt i vanliga sådana, på grund av att 

vattenanrikningen i tunna utbildade brottzoner kan 

ge för låga värden. Den utvärderade friktionsvin

keln är dock i stort sett opåverkad av detta. 

Dansk praxis 

Enligt dansk praxis utförs triaxialförsöken med pro

ver som har samma höjd som provdiametern, (Ja

cobsen 1970). Speciella arrangemang med smorda 

stämplar används i detta fall så att friktionen mot 

provets ändytor kan elimineras. Detta kräver också 

speciella arrangemang för dräneringsledningar som 

ger kontakt med porvattnet i provet. Anledningen 

till detta försökstekniskt krångligare förfarande är 

att man på detta sätt erhåller ett homogenare spän

nings- och deformationstillstånd i provet. Detta är 

av speciellt intresse för provning av lermoräner där 

deformationerna, speciellt i odränerade fall, nor

malt är stora innan brott uppstår. I försök enligt 

dansk praxis används inget back-pressure och ingen 

direkt mätning av porvattentryck. Odränerade för

sök utförs istället som försök med konstant volym 

efter att konsolideringsfasen avs! utats och skjuv

ningen startats. Detta sker genom att celltrycket 

regleras så att inget porvatten strömmar vare sig ut 

eller in i provet under skjuvfasen. Den kontinuerli

ga celltrycksförändring som därvid måste göras kan 

sägas vara ett indirekt mått på portrycksförändring

en under motsvarande försök med konstant cell-

tryck och portrycksmätning. Den relativa tryckni

vån i porvattnet är dock konstant och motsvarar at

mosfärstrycket, vilket skiljer sig från förhållandet i 

vanliga triaxialförsök med back-pressure. 

Den försöksmetod som idag är vanligast i Danmark 

är s.k. ACUu=O eller MACUu=O försök. I dessa upp
skattas förkonsolideringstrycket ur resultaten från 

vingförsök och rådande överlagringstryck enligt 

l/0.85 
, , r,. 

(Jc=(Jo ,(0,4CJ () J 
och proverna konsolideras för 90 % av denna verti

kalspänning varpå de lastas av till rådande överlag

ringstryck. Konsolideringen sker med konstant de

formationshastighet och under denna fas regleras 

horisontaltrycket så att provets tvärsnittsarea förblir 

konstant. Provningen sker sedan med konstant vo

lym enligt ovan, (Christensen et al. 1992), Fig. 31. 

~ 
~4;.,~· ,,. ,,er .,,.~

_,,./.,,,. X.o •D.47 

./.. 
4 _,,. -------- K • • 0.47 • OCR o. 

0 

p' (kPa) 

Figur 31. Spänningsvägar vid konsolidering och 
provning i MACUu=oförsök. 
(Christensen et al. 1992) 

Triaxialförsök på icke vattenmättad jord 

I samband med bl.a. släntstabilitetsproblem i icke 

vattenmättade jordar, som siltjordar, tropiska jordar 

och inpackade jordar, har nya undersökningsmeto

der för att prova hållfastheten i icke vattenmättad 

jord tagits fram. I dessa metoder provas jorden icke 

vattenmättad och trycken i vätske- respektive gas

faserna i porerna separeras. Denna separation görs 

med hjälp av ett high-air-entry filter i provets un

deryta. Detta filter medför att gas inte kan penetrera 

in i och genom filtret och att den vätskefyllda 
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tryckkammare och tryckmätaren dänmder endast 
står i kontakt med vätskefasen i provet. Den mest 
använda tekniken att mäta negativa portryck i pro
verna, vilka dels kan existera naturligt på grund av 
uttorkningseffekter, dels kan uppstå på grund av 
avlastning eller dilatanseffekter vid skjuvningen, är 
Hilfs translationsteknik, (Hilf 1956). Med denna 
teknik utsätts porgasen i provet för ett övertryck, på 
motsvarande sätt som man normalt applicerar ett 
back-pressure. Skillnaden mellan detta applicerade 
gastryck och det uppmätta porvattentrycket i provet 
antas direkt motsvara det negativa portryck som 
skulle uppträtt i provet om gastrycket istället mot
svarat atmosfärstrycket. Det applicerade gastrycket 
under konsolideringsfasen kan anpassas så att man 
antingen återanpassar provet till de negativa por
tryck som kan ha antagits råda i fält, varvid upp
mätt porvattentryck vid rätt anpassat gastryck skall 
vara noll, eller till annat önskat trycktillstånd. 

Nya metoder att mäta negativa porvattentryck som 
är lägre än vakuum har utvecklats på senare tid, 
främst vid Imperial College i London, (Ridley and 
Brady 1997). Med användning av specialpreparera
de mätare för porvattentrycken är det därmed möj
ligt att mäta de negativa trycken direkt, och på detta 
vis bortfaller kravet på förhöjda porgastryck och 
antagandet att skillnaden mellan porgastryck och 
porvattentryck är konstant. 

I triaxialförsök på vattenmättade prover används 
mätning av ut- eller inströmmad mängd porvatten 
för att beräkna provets volymändring och en stäng-
111.na av dränerino-sledningarna antas medföra vo-o b ~ 

lymkonstans eftersom såväl vatten som mineralpar-
tiklar kan antas vara inkompressibla. Detta används 
i sin tur för att beräkna provets tvärsnittsarea och 
dess förändring under provningen samt för att be
räkna dilatanseffekter. För icke vattenmättade pro
ver gäller inte detta, utan här medför gasfasen en 
felkälla. Antingen får denna accepteras eller så får 
provets volymförändring mätas på annat sätt. Det 
senare kan ske indirekt genom mätning av volymen 
av cellvätskan, vilket får anses vara en osäker me
tod, eller med mätare som direkt registrerar provets 
diameter. 

Membran och cellvätska 

På grund av att moränlera oftast innehåller skarp
kantade partiklar och proverna ofta har en viss 
mängd håligheter i ytan, även om dessa i görligast 
män spacklats används ofta dubbla gummi-
membran. Detta kan också göras med hänsyn till att 
moränlera är en mycket lågpermeabel jord som er
fordrar relativt lång tid för konsolidering och prov
nino- varvid diffusion e:enom membranen kan med-o, . ;._; 

föra problem. För att minska risken för påtaglig dif
fusion genom membranen används ofta glycerin, 
silikonolja eller ricinolja som cellvätska, (t.ex. La
casse and Be1Te 1988, De Groot and Sheahan 
1995). Som en ytterligare tätning kan olika typer av 
fett eller andra elastiska massor appliceras mellan 
membranen. Eftersom membran av gummi, beroen
de på dess sammansättning, har en viss tendens att 
absorbera vatten rekommenderas ofta att de förva
ras i vatten under ett dygn före användandet. Kor
rektioner för spänningar i gummimembran kan bli 
aktuella vid användande av annan cellvätska än 
glycerin. Behovet av konektion minskar med pro
vets styvhet och storlek, men eftersom deformatio
nen till brott normalt är stor, speciellt i odränerade 
försök, kan korrektionen ändå bli signifikant. 

5.3.5 Direkta skjuvförsök 

Direkta skjuvförsök används no1111alt inte för prov
ning av moränlera. De kan dock bli aktuella om 
man vill prova mycket skiktad jord, där t.ex. ett in
bäddat tunt av glaciallera skulle kunna utgöra 
en svaghetszon, eller hållfastheten i kontaktytor 
mellan moränlera och olika konstruktionsmaterial . 

Också vid direkta skjuvförsök bör hållfasthetens 
volymberoende observeras. Att modifiera storleken 
på de direkta skjuvapparaterna är svårt och det 
finns i princip bara två apparater med normala 
provstorlekar som skulle kunna vara lämpliga; 
NGis apparat för 80 mm prover och SGis apparat 
för 100 mm prover. SGis apparat kan därvid använ
das direkt för prover tagna med Geobor-S utrust
ning. 

Före provningen bör proverna, på motsvarande sätt 
som för triaxialförsök, rekonsolideras för spänning
ar nära förkonsolideringstrycket och sedan avlastas 
till överlagringstrycket in-situ. På grund av att pro
verna oftast är kraftigt överkonsoliderade, kan åt-
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gärder behöva vidtas för förbättring av vidhäftning/ 5.4 FÄLTFÖRSÖK 
friktion mellan prov och filterstenar i provens ändy

tor. 

Direkta skjuvförsök (eller skjuvboxförsök) kan 
också användas för provning av hållfastheten (frik

tionen alt. vidhäftningen) i kontaktytan mellan ler
morän och t.ex. betong under fundament eller stål i 
spontplankor. En stor skjuvbox av detta slag för 
prover med 400 mm diameter har beskrivits av Bak 
och Steenfelt (I 992), 

5.4.1 Vingförsök 

På grund av att lermorän är mycket fast och inne
håller grövre material, skadas de vingar som i 

normalt används för lösare leror mycket 
lätt vid neddrivningen och vridmomenten vid prov
ningen kan också ofta överstiga dessa vingars 
maximala kapacitet. Däiför används oftast en dansk 
typ av vinge av betydligt kraftigare konstruktion, 
Fig. 33. Denna finns i flera storlekar, med som re

gel höjden lika med dubbla diametern. Vingutrust
ningen finns i två modeller; en som är avsedd att 
användas under botten av borrhål på större djup och 
en med klenare konstruktion som är avsedd att in
stalleras direkt från markytan till mer begränsade 

djup. Vingama trycks eller slås försiktigt ned till 
provningsdjupet, (DGF Feltekomite 1993). 

För försök vid botten av borrhål trycks vingen nor
malt ned så att dess underkant är 0,2 111 under borr

hålsbotten. Vingar med större höjd än 0, I m trycks 
ned så att dess underkant kommer 2 ggr vinghöjden 
under hålbotten. Av vingarna för djupförsök upp
fyller modell V5 med höjden 100 mm och diame
tern 50 mm, samt den större vingen V7,5 de kriteri
er som givits av Hartlen (1974), medan mindre 

500mm 

Figur 32. Principskiss för skjuvbox för mätning av hållfasthet i kontaktytor mellan 
jord och konstruktionsmaterial, (Bak och Steenfelt 1992). I) Elektroniskt 
kontrollerad dragstång. 2) Elektroniskt kontrollerad dragdomkraft. 
3) qi 400 mm jord prov med I00 mm ursprungshöjd. 4) Skjuvyta. V och H 
betecknar vertikalkraft respektive horisontalkraft. 
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Rundstål 

friktionsring 

Snit A-A 

l 
A 

Tabel 1. Geometrifor l'inger 

T)'pC h {mm) d (mm) 

V4 80 40 

V5 HJO 50 

V7,5 150 75 

V9.2 350 92 

HVA 66 33 

HVB 96 48 

r (min) 

10,0 

12.5 

18,8 

23,0 

7,0 

10,0 

t(mm) 

3,0 

3,0 

3.0 

2.5 

2,5 

d 1 (mm) 

20 

20 

20 

20 

15 

15 

d, (mm) 

26 

26 

26 

26 

18 

18 

Borestang 

Kuglelejeophreng 

Fast håndtag 
Borestang 

L0st håndtag 

Kraftmåler 

Borestang 

Foringsrnr 

Bund af borehu 

h 

h 

Kobling

JV Vingestang 

~V Vinge 

Figur 33. Dansk vingutrustning. Vinge och vingdimensioner samt utrustning för försök 
i botten av borrhål. (DGF Feltel<omite I 993). 
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vingar i princip är för små för att ge relevanta vär-

den. Den största vingen V 9.2 uppfyller inte 
normalkraven på vingform och är inte heller aktuell 

för fast moränlera. 

För den klenare handmodellen uppfyller den större 

vingen, HVB, i princip Hartlens krav på provad 

jordvolym, men användningen är begränsad till 

skjuvhållfastheter s; 108 kPa. 

På grund av lermoränens heterogenitet med inslag 

av grövre partiklar och ojämn störning vid installa

tion av vingen erhålls ofta en stor spridning i för

söksresultaten. 

Enligt svenska regler för lösare leror skulle inte 

hållfastheten bestämd med vingförsök i jordar med 

lägre Jlytgräns än 43 %, vilket som regel gäller för 

lermorän, behöva reduceras. Enligt Jacobsen (1967) 

bör dock elen odränerade skjuvhållfastheten utvär

clerad från vingförsök i lermorän reduceras med 

10 % för att ge värden som är relevanta för beräk

ning av bärighet hos grundplattor. Detta gäller för 

homogen lera. För sprickig lera kan hållfastheten 

bestämd med vingborr behöva reduceras till en 

trecljeclel, för att ge relevanta värden (Dansk Inge

jörsförenings norm 1984). 

5.4.2 CPT·sondering för bestämning av 

jordlagerföijd och skjuvhållfasthet 

5.4.2.1 Utrustning 

CPT-sonclering har kommit att användas alltmer 

också i lermorän. En stor del av erfarenheterna 

kommer från Danmark, där CPT-sondering började 

användas i stor utsträckning i samband med under

sökningarna för Stora-Bältförbindelserna. Enligt 

dessa erfarenheter penetrerar CPT-sonclema nor

malt lermorän, utom då denna är extremt fast eller 

innehåller mycket fasta lager av sand och grövre 

friktionsjorcl, (Christensen et al. 1992). Tidigare er
farenheter från CPT-sonderingar i fast lera och ler

morän finns bl.a. i Storbritannien och där främst 

hos Building Research Establishment, (Marsland, 

Powell rn.fl.). Erfarenheterna har visat att CPT-son

clering är en rationell metod för grundundersökning 

i le1morän. Den visar dock också att den utrustning 

som bör användas skiljer sig från elen relativt lätta 

utrustning som normalt används för andra typer av 

jordar i Sverige. 

På grund av lem1oränens fasthet krävs ofta kraftiga

re sonder och kraftigare necldrivningsutrustningar 

än de i Sverige nomrnla. På grund av de lösa jordar

nas begränsade bärighet och svårframkomlig ter

räng används här mest lätta handvagnar med en 

neddrivningskraft som är begränsad till några få 
ton. Den vanligaste soncltypen är 5-tons sonder och 

i områden med lös lera används ofta sonder med 

betydligt lägre kapacitet. På kontinenten används 

ofta s.k. CPT-truckar, dvs tunga lastbilar med in

byggd CPT-utrustning med en nedclrivningskraft av 

cirka 20 ton. 10- och 20 tons sonder är också vanli

ga och ännu kraftigare utrustningar finns. Sådana 

utrustningar finns bland annat i Danmark och skulle 

också vara användbara inom stora delar av område

na med lermorän i Skåne. 

Dessa områden är dock begränsade, varför det är 

troligast att mer flexibla utrustningar kommer att 

användas. Med vanliga necldrivningsutrustningar 

tar sig CPT-soncleringen normalt igenom elen ler

rika baltiska moränen, medan det snabbt blir stopp i 

elen grövre och fastare nordostmoränen. Sonderna 

klarar i dessa fall normalt maximal kraft från ned

drivningsutrustningen. I fastare lermorän behöver 

necldrivningskraften ökas, och/eller mantelfriktio

nen mot sonclstängerna minskas, samtidigt som ro

bustare sonder används. Det första kan göras med 

kraftigare banclvagnsmonterade riggar. Idag finns 

såclana med upp till 20-tons tryckkapacitet med i 
stort samma terränggående kapacitet som de mindre 

bandvagnarna. Teknik för friktionsreducering ge

nom upprymmare och bentonitsmörjning finns ock

så utvecklad. van Staveren (1995) har visat att i 

mycket fast lera med spetsmotstånd av 4 till 6 MPa 

kunde sonderingarna drivas till mer än 35 m djup 

med vanliga neddrivningsutrustningar när bentonit 

pumpades in ovanför friktionsreduceringen. Genom 

att injicera borrvätskan under högt tryck under upp

dragningen kunde hålen dessutom tätas på ett ratio

nellt sätt. 

I princip bör neddrivningsutrustningens kapacitet 

vara lika med eller större än sondens kapacitet. 

Även om sonden klarar maximal kraft, finns ändå 

stor risk för att den skall skadas eller förloras på 

grund av att sond och stänger knäcks ut då sonden 

träffar stenar eller andra inbäcldacle grövre föremål i 
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moränen. För att inte förlusterna i utrustning skall 
bli för stora, bör sonderna därför vara försedda med 
inbyggda inklinometrar och en automatisk brytning 
av neddrivningen om sonden hastigt knäcker ut el
ler dess ackumulerade lutning blir för stor. 
Utifrån erfarenheter som erhölls vid undersökning
an,a för Stora-Bältbron har DGI introducerat föl
jande kriterier som inte bör överskridas, om inte 
risken för att risken för att sonderna skall förloras 
eller skadas skall bli oacceptabel, (Steenfelt och 
S0rensen 1995): 

• Maximal nedpressningskraft - 20 ton 
• Maximalt spetsmotstånd - 80 MPa 
• Maximal mantelfriktion 0,5 MPa 
• Maximal plötslig lutningsändring 

vid högt spetsmotstånd -
• Maximal lutningsavvikelse 

från lodlinjen - 20° 

Enligt dessa erfarenheter erhölls också generellt 
bättre resultat med vanliga standardsonder med 
l 000 mm2 tvärsnittsarea än med sonder med större 
tvärsnitt. 

CPT-sondering i lermorän skall utföras med samti
dig mätning av genererade porövertryck. Eftersom 
stora negativa portryck ofta genereras i denna typ 
av jord måste en mycket god mättnad av filter och 
tryckkammare med ett trycköverförande medium, 
som är resistent mot kavitation, erhållas vid förbe
redelserna av sonden. Vanliga filter och glycerin 
och speciellt spaltfilter med fett har använts med 
goda resultat, (Garin 1994, Dueck och Garin I 995). 

För sondering i stenig och blackig jord har kombi
nerade CPT- och jord-bergborrningsmetoder res
pektive CPT-dynamiska sonderingsmetoder utveck
lats, ( S terckx and van Calster I 995, Sanglerat et al. 
1995). I den första metoden ersätts CPT-sonden av 
en roterande borrkrona då sonden stannar mot sten 
eller block, varpå sonderingen återupptas då detta 
hinder genomborrats. I den andra metoden ersätts 
den ordinarie CPT-sonden först med en mycket 
kraftig sond som enbart mäter spetstryck upp till 
140 MPa, varpå en kraftig hydraulisk hammare kan 
användas för att driva sonderingen vidare. Den dy
namiska sonderingen avbryts med täta mellanrum 
för provning om det går att fortsätta sonderingen 
statiskt med tryck lägre än 140 MPa. Om detta är 

fallet återupptas den statiska spetstryckssondering
en och om spetstrycket motsvarande sjunker ned till 
gränsvärdet för CPT-sonderingen återupptas denna. 

5.4.2.2 Tolkning 

Klass(fl cering 

Tolkningen av CPT-sondering i lermorän är empi
risk. Alla empiriska metoder för klassificerincr av 
jord med ledning av CPT-sondering avser i p;incip 
vilken relativt ensgraderad jord som resultaten när
mast är representativ för. De har dänned starkt be
gränsad tillämplighet för klassificering av den nor
malt extremt månggraderade lermoränen, liksom av 
andra moräner. Med samtliga av dessa metoder 
klassificeras lennorän inom ett spektrum från lera 
till sand med tonvikt på silt, vilken är den jord som 
med hänsyn till uppmätta spetsmotstånd, mantel
friktioner och portryck nonnalt kommer närmast. 
En påtaglig förbättring av det i Sverige mest använ
da utvärderingsprogrammet CONRAD , (Larsson et 
al 1995), har kunnat göras på basis av insamlade 
svenska erfarenheter från sonderingar i lermorän, 
silt och sand. Det är dock fortfarande den ensgrade
rade jord, vars uppträdande vid sonderingen de 
uppmätta parametrarna främst representerar, som 
utvärderas. Genom ytterligare insamling av eli'aren
heter är det möjligt att utvärderingen skulle kunna 
förbättras ytterligare och därmed ge bättre möjlig
het att särskilja starkt överkonsoliderad lera, där 
inga porövertryck genereras, från grövre jordar där 
porövertryck inte heller utbildas. Detta skulle bland 
annat kräva en revidering av gränserna för indel
ning av jord med avseende på friktionskvoten, vil
ket skulle kräva en avsevärd statistisk bearbetning 
av erfarenhetsdata. Alternativt skulle ett lokalt kl;s
sificeringssystem kunna skapas, i likhet med vad 
som föreslagits av olika danska forskare, (t.ex. J0r
gensen och Denver 1992, Karnmer Mortensen et al 
1991). 

Även om jordartsklassificeringen har brister, så ger 
resultaten av CPT-sonderingen en klar bild av jord
lagerföljden och även relativt tunna skikt registre
ras. Efter verifiering och modifiering av jordarts
klassificeringen med hjälp av upptagna jordprover 
kan sedan olika egenskaper utvärderas. 

Enligt Jörgensen och Denver (1992) räcker det ofta 
med ett kompletterande provtagningshål per områ
de för att jordlagren och deras variation i läge och 

~ ~ 
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tjocklek inom området skall kunna fastläggas. För 

att undersökningen skall bli fullständig bör dock 

CPT-sonderingen ofta kompletteras med och inte

greras med seismiska undersökningar och laborato

rieförsök, (Steenfelt och Sörensen 1995). 

4000 
Nkl = JO 
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3000 ,...... 
"' g 2500 

2000 

Odränerad skjuvhäl/f'asthet 

Den odränerade skjuvhållfasthelen i jord som l,das

sificerats som lera utvärderas ur det uppmätta spets

trycket vid sonderingen. Detta bör ske genom att 

nettospetstrycket. 
10

, divideras med en kon

faktor 

Cfr -0',,o 
TJi, = 

NkT 

där totalt spetstryck (mätt spetstryck C/1 
korrigerat för portryckseffekter) 

a,.o totalt överlagringstryck 

NkT = konfaktor 

Eftersom såväl portryckseffekter som överlagrings

tryck spelar en relativt liten roll, och portrycken 

dessutom ofta inte mätts, har ovanstående formel 

ofta förenklats så att totalt spctstryck ersatts med 

mätt okorrigerat spetstryck, qC' och inverkan av 

överlagringstrycket har dessutom ofta försummats. 

Konfaktorema har värderats ut empiriskt genom 

jämförelser med främst vingförsök och i viss mån 

triaxialförsök. Dessa referensvärden har normalt 

haft en avsevärd spridning och sammantaget varie

rar de olika föreslagna konfaktorema cHirmed en 

del. 

För lermorän har normalt en konfaktor av cirka lO 

använts. Denna hänför främst till erfarenheterna 

från Stora Bält, där statistiska medelvärden gav en 

faktor av I 0,0 ä I 0,3, (Kammer Mortensen et al 

1991 ). Senare har konfaktorer av I O (Luke 1996) 

och 10,9 (J0rgensen och Denver 1992.) föreslagits, 

Fig. 34. Dessa kan jämföras med den meclelkonfak

tor av I 0,7 som erhållits vid jämförelser mellan re

sultat från triaxialförsök och andra svenska leror 

som rapporterats av Larsson och Mulabdic ( 1991 ). 

Med hänsyn till detta och tanke på elen mindre kor

rektion av hållfasthetsvärclena från vingförsök som 

tidigare föreslagits av Jacobsen (1967) förefaller 

det vara lämpligt att använda en konfaktor runt 11 

om ingen bättre lokal kalibrering föreligger. 

<:r' 1500 
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• Yoldia clay 
0 C!ay till I

• Tertiary clay 
+ Holocem: clay 
X Clay till 2 

0 
□ Organicmud 

0 50 100 150 200 250 300 350 400 

cu(CAoeVC) (kPa) 

figur 34. Konfaktorer utvärderade ur jämförel
ser mellan resultat från CPT-sonde
ringar och odränerade triaxialförsök i 
danska leror. (Luke 1996) 

För andra danska leror har ännu lägre konfaktorer 

föreslagits. Detta skiljer mot större delen av övrig 

erfarenhet från leror, där man dels på grund av tids

effekter och anisotropieffekter använder betydligt 

högre konfaktorer för att utvärdera en representativ 

medelskjuvhållfasthet, dels på grund av sprickor 

kan behöva använda höga kon faktorer för att utvär

dera en representativ dimensionerande skjuvhåll

fasthet. Anisotropieffekternas storlek kan oftast re

lateras till jordens flytgräns och för sedimentär lera 

används i Sverige en högre konfaktor ju högre flyt

gränsen är, (Larsson 1992). Behovet att korrigera 

för sprickor ökar ju grövre sprickmönstret är och i 

fast uppsprucken lera kan konfaktorer av 20 - 30 

ofta behöva användas för att elen hållfasthet som är 

dimensionerande för jordmassan som helhet, och 

som i hög grad baseras på sprickhållfastheten, skall 

utvärderas (Powell and Quarterman 1988). Rasmus

sen et al (1995) fann också indikationer på att kon

faktorn skulle öka med aktivitetsindex, (lp/lJ, och 

överkonsolideringsgrad, vilket skulle vara en mot

svarighet till ovanstående. 

I lermorän brukar man dock inte beakta vare 

hastighetseffekter, anisotropi eller spriekighet (möj

ligen bortsett från de översta metrarna av torr

skorpekaraktär). Hållfastheten utvärderas därmed 

med en konstant konfaktor, som med ledning av 

ovanstående bör sättas till cirka 11. Enligt Steenfelt 

och S0rensen (I 995) kan CPT-sondering anses vara 
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en överlägsen metod att bestämma den odränerade 

skjuvhållfastheten jämfört med vingförsök, främst 

på grund av att spridningen i resultaten är mindre. 

Vid skjuvhållfastheter under 100 kPa mt1ste por

trycken mätas under sonderingen och spetstrycket 

korrigeras för portryckseffekter. Vid användande 

av t.ex. utvärderingsprogrammet CONRAD sker 

korrektion för portryckseffekter och överlagrings

tryck automatiskt. Ett exempel på en sådan utvärde

ring och jämförelse med vingförsök i en svensk bal

tisk lermorän visas i Fig. 35. 

Dränerad skjuvlzållfasthet 

Trots att några större porövertryck ofta inte genere

ras i lermorän, och sonderingen därmed skulle kun

na ses som dränerad, har veterligt ingen utvärde

ringsmetod för dränerade eller effektiva hållfast

hetsparametrar föreslagits för denna typ av jord. 

Möjligen skulle den genere11a metod som föresla

gits av Senneset och Janbu ( 1984) kunna användas, 

men detta är inte verifierat. 

Den dränerade hållfastheten i olika grövre sedi

mentlager som är inbäddade i jordprofilen kan ut

värderas med gängse metoder. Det skall dock ob

serveras att dessa lager måste ha en viss minsta 

tjocklek för att sonderingsmotståndet skall bli re

presentativt för det aktuella lagret och rättvisande 

CPT 

X Vingförsök 

35. 
Odränerad skjuvhållfasthet 
utvärderad ur CPT-sondering 
och vingförsölk i baltisk lermo
rän i Lund. NKT= 11. 

egenskaper skall kunna utvärderas. Dessa minimi

tjocklekar kan uppskattas till cirka 0,7 m för fasta 

och 0,4 m för lösa lager. 

5.3.3 Hejarsondering 

Hejarsonclering tillgrips i jordar där CPT-sonclering 

inte kan utföras. Sonderingen utförs i Sverige nor

malt enligt Hfa-metoden, vilken är elen metod som 

svensk erfarenhet baseras på. Nya undersökningar i 

fast lera och lermorän av B utcher et al. (1995) visar 

att en lätt utrustning ofta är att föredra framför 

tyngre utrustningar, även i de fastaste le1jordarna, 

eftersom upplösningen i resultaten blir bättre. Om 

möjligt skulle man således hellre använda de inter

nationella DPM, eller t.o.rn. DPL. Förutsättningen 

för detta är dock att inga grövre objekt finns inbäd

dade i jorden, som sten och block, vilka medför 

stopp i sonderingen,. Neddrivningen i fast lera 

försvåras av en hög mantelfriktion mot stängerna. 

Enligt Hfa-rnetoden skall man korrigera för denna 

genom att mäta stångfriktionen med täta intervall. I 

fast lera kan denna korrektion bli stor och friktio

nen kan också förhindra att sonderna kan drivas 

ned trots att spetsmotstånden inte är alltför höga. 

För de fasta lerorna rekommenderar därför B utcher 

et al. ( 1995) att stångfriktionen reduceras genom 

inpumpning av bentonitslurry ovanför sondspetsen. 
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Resultaten från hejarsondering redovisas ofta som Parametern rd uttryckt i Mpa är för Hfa-metoden 

ett trappstegscliagram där antalet slag för en viss numeriskt ungefär lika med det antal slag/0,2m pe

penetration avsätts mot djupet. Penetrationsinter netration som normalt redovisas i Sverige, Fig. 36. 

vallen är 0, 1 m för lätta sonderingsmetoder (DPL, 

DPM och DPH) och 0,2 m för tyngre metoder (Hfa Speciellt det "dynamiska spetstrycket" qd har visat 

och DPSH). Ett annat sätt att redovisa resultaten är ge mycket samstämmiga resultat i alla typer av 

att redovisa motståndsvärdena rc1 eller q" där le1jordar oavsett vilken typ av hejarsondering som 

utförts, bortsett från att de lättare metoderna ger 
bättre upplösning. Enligt Butcher et al. (1995) skul11,,1 

rd = , Pa och CJ 1 =r1 ---,Pa le man för fasta leror kunna utvärdera den odräne
Ae ' 'M+M' 

rade skjuvhållfastheten ur detta dynamiska spets

tryck som ]i, qd I 22. Samtidigt anges dock att i 
M fallviktens massa, kg 

samma leror är det dynamiska spetstrycket praktiskt 
g jordaccelerationen 9,81 m/s2 

taget lika med det spetstryck som uppmäts i statiska 
Fallviktens fallhöjd, m CPT-sonderingar. Eftersom motsvarande konfaktor 

A Sondspetsens tvärsnittsarea, m 2 för utvärdering av skjuvhållfästheten ur de senare 

sonderingarna endast är cirka 11, bör den föreslag
e genomsnittlig penetration per slag inom 

na hftllfasthetsutvärderingen användas med mycketaktuellt djupintervall, m 
stor försiktighet innan en kalibrering utförts i ler

M, = Totala massan av sonderingsstänger, 
morän av skandinavisk typ. 

slagdyna och styrrör, kg. 

Motstånd, sl/0,2m resp MPa 
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0 

2 ---sl/0,2m 
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Figur 36. Jämförelse mellan parametrarna, s/10,2 m, rd och qd vid sondering i en profil 
med baltisk lermorän överlagrande en nordostmorän. Kurvorna för s/10,2 m 
och rd sammanfaller nästan helt varför den senare är svår att urskilja. 
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5.4.4 Jord-bergsondering 5.4.5 Dilatometerförsök 

Jord-bergsondering används då sten- och blockhal Dilatometerförsök har sitt huvudsakliga använd
ten är så stor att vare sig CPT-sondering eller hejar ningsområcle för bestämning av deformationsegen
sondering förmår att penetrera jorden samt då son skaper i sand och finkornigare jord. Den har en be
deringarna skall drivas vidare ner i underliggande gränsad nedträngningsförmåga i mycket fast jord 
berg. Metoden har utvecklats så att man nu kan va och jord med inslag av grus och grövre partiklar. 
riera och kontinuerligt registrera borrparametrarna Den jordvolym som är involverad i provningen är 

också relativt liten. Dilatometerns möjliga använd• Pålagd statisk kraft, (matningskraft), kN 
ningsområde torde därför vara begränsat till relativt 

• Pålagt vridmoment, (rotationstryck, mäts som 
finkorniga lermoräner med ett begränsat innehåll av

tryck på vridrnotorn), MPa 
grövre partiklar. Också för denna typ av jord har 

• Rotationshastighet, rpm den provats i mycket begränsad omfattning. Erfa
• Spolmediatryck, MPa renheterna från motsvarande engelska leror antyder 

• Spolmediaflöde, 1/rnin att en relativt god klassificering av jorden och ut
värdering av skjuvhållfastheten skulle kunna erhål• Applicerad slagenergi, (hammartryck, mäts som 
las, (Powell and U glow 1986 och 1988, Larsson tryck på slaghammaren), MPa 
och Eskilsson 1989). 

samt sjunkningshastighet och djup, (SGF:s fältkom
Ur dilatorneterförsök utvärderas också empiriskt mitte 1998). 
parametrar som jordtryckskoefficient och överkon
solideringsgrad. Denna utvärdering är dock mycketUr en uppritning av dessa borrparametrar mot dju
känslig för jordens homogenitet och sprickighet. pet kan tjocklek och gränser för olika lager utvärde

ras samt ett mått erhållas på jordens homogenitet 
5.4.6 Pressometeroch relativa fasthet, Fig. 37. Någon möjlighet att 

kvantitativt utvärdera en skjuvhållfastbet finns dock Pressometern har, i likhet med dilatometern, sitt 
inte. främsta användningsområde för bestämning av de

formationsegenskaper i jord. Resultaten av pres-

Matningskraft Matningshastighe! Spoltryck Spolfiöde Vridnings hastighet T,·yck på vridmotor Hamrnartryci< 
[kN] [mrn/s] [MPa] fllrnin] [rp-nj [MPa] [MPa] 
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Figur 37. Exempel på jord-bergsondering i lermorän. Sonderingen är utförd i samma profil som 
hejarsonderingen i föregående figur. Övergångarna mellan baltisk morän och nordostmorän 
respektive mellan morän och berg är klart definierade. 
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someterförsök är starkt beroende av i vad mån man 
har kunnat installera pressometem i ostörd jord. För 
vanliga pressometrar som installeras i förborrade 
hål är resultaten således beroende av kvaliteten på 
det förborrade hålet med avseende på ostörd jord 
och släta hålväggar. För självborrande pressornetrar 
blir det på motsvarande sätt en fråga om hur väl in
stallationstekniken fungerat och hur ostörd jorden 
runt sonden förblivit. 

Den odränerade skjuvhållfastheten i jorden kan ut
värderas på olika sätt. Den enklaste metoden an
vänder sig av skillnaden mellan gränstrycket, Pc 
och det totala horisontaltrycket i jorden, p0• Håll
fastheten utvärderas då ur 

vilket med ett antagande av att kvoten El1;, är mel
lan 500 och I 000 och ett V-värde av cirka 0,4 ger 

T. ""PL -po 
ju 6 5 

pL är det gränstryck som utvärderas ur pressometer
försöket. Detta är som regel endast begränsat käns
ligt för störningsgraden, såvida denna inte är myck
et stor. p0 motsvarar rådande horisontaltryck i jor
den och detta kan vara svårare att uppskatta om inte 
installationen varit så ostörd att det kan uppskattas 
ur pressometerkurvan. I lösa leror, vars hållfast
hetsegenskaper är starkt tidsberoende, ersätts gräns

trycket Pt av flyttrycket Pw Detta tillämpas normalt 
inte i fasta leror. · 

För fasta leror, i vilka en ostörd installation kunnat 
göras, finns mer utarbetade metoder att utvärdera 
skjuvhållfastheten ur pressometerkurvan och en 
fullständig skjuvspännings-defonmttionskurva kan 
då erhållas, (Clarke 1995). Denna utvärdering är 
dock mycket känslig för jordens stömingsgrad och 
dess tillämpbarhet i lermorän är därför ofta begrän
sad. Möjligheten att installera självborrande presso
metrar i lem10rän är i hög grad en fråga om hur 
stort innehållet av partiklar av grusstorlek och gröv
re är, (Skanska Teknik 1998). Erfarenheter från in-

stallation av självborrande pressometrar i skånsk 
lermorän och exempel på utvärdering av skjuvhåll
fastheten med olika metoder från resultat från dessa 
försök har presenterats av Dueck och Garin ( 1995) 
och Skanska Teknik ( 1998), (se vidare sid 62). 

Ekdahl ( 1997) har föreslagit en alternativ utvärde
ring av skjuvhållfastheten, där pressomete1försöket 
modelleras i en FEM-beräkning med en elasto-plas
tisk jordmodell och där skjuvhållfastheten bestäms 
genom passningsberäkning mot den uppmätta pres
someterkurvan. 

5.4.7 Plattförsök 

Plattförsök används ofta inom forskningen för att 
verifiera provnings- och beräkningsmetoder. De 
kan också användas för att direkt utprova dimensio
neringsparametrar i grundläggningspro jekt. Plattor
na bör ha en diameter av minst 0,6 m, vilket medför 
att krafterna blir stora och erforderliga arrange
mang för mothåll blir omfattande. Försöken utförs 
med platsgjutna plattor, eller plattor som undergjuts 
med betong eller liknande, för att ge en fullständig 
anliggning mot jorden. Försöken utförs i flera steg, 
normalt minst IOst, och sättningsutvecklingen med 
tiden studeras. Ur sättningsutvecklingen för de oli
ka laststegen ut vtirderas ett kryptryck, där sätt
ningsutveckligen med tiden markant ökar och detta 
antas normalt motsvara en form av brottvärcle med 
avseende på stora deformationer. I lermorän blir 
dessa försök varken fullständigt dränerade eller 
fullständigt odränerade med avseende på hållfasthe
ten. Vilket hållfasthet som är mest relevant i det ak
tuella fallet beror på jordens egenskaper i form av 
överkonsolideringsgrad, kornstorleksfördelning etc. 

Resultaten utvärderas med allmänna bärighetsekva
tionen. För att resultaten skall kunna utvärderas 
med avseende på dränerad hållfasthet erfordras att 
förekommande negativa (eller positiva) porvatten
tryck i jorden under plattan är uppmätta. Negativa 
portryck beaktas enligt Jacobsen (l 967) som en ex
tra ytlast. Enligt Fred lund och Rahardjo ( 1993) bör 
deras inverkan snarare beaktas i form av ett tillskott 
av falsk kohesion. 

Också i de fall plattförsöken utvärderas med avse
ende på odränerad skjuvhållfasthet bör förekom
mande negativa porvattentryck vara mätta. Detta 
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ger en indikation på om jorden före belastningen är 
opåverkad av grundläggningsarbetena, varvid de 
negativa portrycken kvarstår, eller om jorden fått 
tillfälle att suga upp vatten, varvid jorden svällt, 
portrycken utjämnats och hållfastheten blivit ned
satt. Enligt Jacobsen (1967) sträcker sig den upp
mjukning som sker om markytan i schaktgropen 
vattendränks endast några decimeter ned i jorden. 
En överlast som ger ett effektivtryck av 5 kPa är 
normalt tillräckligt för att förhindra en sådan upp
mjukning. Efter att plattan bötjat belastas sker där
för ingen påtaglig uppmjukning av jorden under 
plattan om schaktbotten vattendränks, eftersom las
ten från plattan då förhindrar att jorden sväller. 
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KAPltEL 6. 

Provning av deformationsegenskaper 

6.1 ALLMÄNT 

Provning av deformationsegenskaper i lermorän 
ställer speciella krav eftersom det som regel främst 
är egenskaperna inom det överkonsoliderade, "elas
tiska", spänningsområdet som är av intresse. Detta 
medför att provningen avser mycket små töjnings
nivåer där felkällor på grund av störning av jorden 
vid provtagning eller installation av provningsut
rustningen i jorden får stor betydelse. Olika anligg
ningsproblem i provningsapparaturen blir också 
ofta utslagsgivande. Provning av deformations
egenskaperna i laboratorium sker därför oftast efter 
att proverna rekonsoliderats till in situspänningarna 
på ett sådant sätt att också jordens spänningshisto
ria återskapats och att eventuella anliggningspro
blem upphört att utgöra större felkällor. Mätning
arna av deformationerna bör också göras på ett så
dant sätt att deformationer i apparaturen och vid 
övergångar vid provens ändytor inte påverkar resul
taten. 

Vid provning i fält är det viktigt att installationen 
av provningsutrustningen sker med så liten störning 
och så små anliggningsproblem som möjligt. Vid 
plattförsök ställer detta speciella krav på att jorden 
närmast under plattan störs och luckras upp i sä li
ten grad som möjligt under och efter schaktningsar
betena, samt att anliggningen mellan platta och jord 
blir sä god som möjligt. Trots detta bör - om möj
ligt- sättningsfördelningen mot djupet under plattan 
mätas så att eventuella extra stora deformationer 
närmast plattans underkant kan särskiljas. I pres
someterförsök eftersträvas en så ostörd installation 
av pressometern som möjligt. Trots detta utförs 
dessa försök numera ofta med på- och avlastnings
cykler för att jordens opåverkade "elastiska" egen
skaper vid små töjningsnivåer skall kunna utvärde
ras. 

6.2 LABORATORIEFÖRSÖK 

6.2.1 Ödometerförsök 

Ödometerförsök kan utföras som CRS-försök eller 
stegvis upplastade försök. För lermorän är den se
nare typen vanligast, dels pä grund av att de etable
rade rutiner som finns för tolkning av förkonsolide
ringstryck i denna jord är baserade på stegvisa för
sök, dels pä grund av att ödometerförsöken pä ler
morän brukar utföras med en av- och återbelast
ningscykel som är svårare att utföra i CRS-ödome
tern, (se t.ex. SGF:s Laboratoriekommitte 1996). 

Ödometerförsök utförs normalt, och enligt europe
iska rekommendationer, med ett diameter/höjd-för
hållande för proverna som skall vara minst 2,5. Vid 
små provdiametrar kan det vara nödvändigt att göra 
avsteg från denna princip vid provning av lermo
rän. Dels innehåller jorden grövre partiklar, och 
provhöjden bör vara minst 10 ggr största partikel
storlek, dels medför störningen av ändytorna vid 
trimningen och ojämnheter i dessa att felkällor upp
står, vilka får en relativt större inverkan ju lägre 
provhöjden är. I de fall man behöver göra stora av
steg från det normala dimensionsförhållandet bör 
mätning av ringfriktion eller användande av s.k. 
flytande ring övervägas. Försök på blockprover ut
förs om möjligt på prover som stansas in i ödome
terringen efter att provet trimmats till en något stör
re diameter. Detta går inte utan stor störning om 
lermoränen innehåller rikligt med grövre partiklar. 
Man får då trimma fram ett prov med en diameter 
som möjliggör att ödometerringen med så god pass
ning som möjligt träs över provet. Vid prover som 
tagits med en cylindrisk provtagare utförs försöken 
helst med samma provdiameter som provtagarens, 
så att den nya störning och ofta relativt större fel
källa, som ett trimmande och instansning i en min
dre ödometerring medför, kan undvikas. Kvaliteten 
i de senare proverna är ofta god och enligt Jacobsen 
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( 1967) erhölls ingen skillnad i resultat mellan trim
made prover som tagits med 70 mm diameter prov
tagare respektive trimmade blockprover. 

Ödometerringarna måste vara mycket nötningsbe
ständiga på grund av innehållet av grövre partiklar 
och skarpkantad flinta i jorden. De skall smöijas 
med ett fett som fungerar väl även under höga 
tryck. Deformationsmätningen bör också vara ar
rangerad på ett sådant sätt att den inte påverkas av 
apparaturens egendeformation och att endast pro
vets deformation mäts. För lösare jordar kalibreras 
ofta apparaturens egendeformation och denna sub
traheras sedan från de uppmätta totala defmma
tionerna. Detta förfarande är inte lämpligt vid prov
ning av le1morän med hänsyn till de stora krafter 
som appliceras och de små defo1mationer som skall 
mätas noggrant. 

Proverna monteras med filterstenar mot båda ändy
torna för dubbelsidigt dränage. Vid monteringen 
skall dessa filterstenar vara torra så att provet, som 
efter uppdragningen normalt har stora negativa 
portryck, inte kan suga vatten från filterstenarna. I 
samband med att det första laststeget läggs på fylls 
vatten i ödometerskålen och upp över provöver
ytans nivå, vilket förhindrar att negativa portryck 
kvarstår eller skapas i provet, eller att provet krym
per på grund av uttorkning. Det första laststeget 
skall vara så stort att provet inte tenderar att svälla 
när vattnet fyllts på. Detta kontrolleras, och om den 
pålagda lasten visar sig otillräcklig läggs nästa last i 
lastserien på direkt. Det första laststeget på lermo
rän blir därmed normalt avsevärt högre än vid övri
ga ödometerförsök på le1jord och är ofta i storleken 
20 - 80 kPa eller 25 - l 00 kPa, beroende på vilken 
belastningssekvens som används. I de följande last
stegen avläses sättningen mot belastningstiden och 
vmje laststeg får ligga på i 24 timmar eller så länge 
att den sekundära sättningshastigheten säkert kan 
utvärderas. 

Olika belastningsrutiner används beroende på vad 
ödometerprovningen avser. Avser man att bestäm
ma förkonsolideringstrycket fortsätts belastningen 
tills förkonsolideringstrycket är väl passerat. Oftast 
fortsätts laststegen upp till ödometerns maximala 
kapacitet som bör vara i storleken 3000 4000 kPa. 
Enligt svensk praxis ritas Iast-sättningskurvan som 
24 timmars-kompressionen mot logaritmen för be-

lastningen. Ur den första pålastningskurvan kan se
dan förkonsolideringstrycket utvärderas med Casa
grandes metod. Denna utvärdering fordrar att man 
kan identifiera en punkt på ödometerkurvan där 
krökningsradien har ett minimum samt en del av 
kurvan därefter där denna är rät och har sin maxi
mala lutning. Detta är ofta svårt i lermorän och oli
ka hjälpkonstruktioner får då tillgripas. En sådan, 
som föreslagits av Jacobsen (1992), är att pröva vil
ket konstanta spänningstillskott, cr'k· som behöver 
läggas till det pålagda trycket för att ödometerkur
van skall bli en rät linje i e - logcr' diagrammet, 
Fig. 38. Störst vikt skall härvid läggas på de senare 
punkterna från lastserien. Förkonsolideringstrycket 
kan sedan uppskattas ur 

Den räta linje som erhållits på detta vis kan också 
användas för en utvärdering enligt Casagrande. I 
detta fall antar man också att den punkt där krök
ningsradien på ödometerkurvan är minst motsvarar 
det effektiva vertikaltrycket cr'1:· 

Utomlands delas sättningarna inom laststeget ofta 
upp i primär- och sekundär sättning, 39a. och 
plottning av ödometerkurvan och utvärdering av 
förkonsolideringstrycket görs med avseende på pri
märsättningen. Detta ger något högre utvärderade 
förkonsolideringstryck. 

Ett annan hjälpfunktion, som ursprungligen föresla
gits av Akai ( 1960), är att studera sekundärsätt
ningshastigheten i de olika laststegen. Väl under 
förkonsolideringstrycket är denna hastighet låg för 
att sedan öka tills förkonsolideringstrycket nås. Vid 
förkonsolideringstrycket uppstår en markant bryt
punkt i last-sekundärsättningshastighetskurvan, var
efter sekundärsättnings hastigheten sjunker, eller 
blir i det närmaste konstant, beroende på typ av 
jord. Detta mönster används för att beskriva kryp
egenskaperna vid sättning i lös finkornig jord, se 
t.ex. Larsson et al (l 994 ), och kan också användas 
för att få en indikation av förkonsolideringstryckets 
storlek, Fig. 39b. 

En annan möjlig hjälpfunktion för utvärdering av 
förkonsolideringstrycket är att studera förändringen 
i "strain energy'', (DeGrout and Sheahan 1994). I 
detta fall används helst mindre laststeg, med en ök-
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Figur 38. Utvärdering av förkonsolideringstryck 
enligt Jacobsen ( 1992). 
a) Konstruktion av en rät linje som 
motsvarar normalkonsoliderat tillstånd 
och utvärdering av a\. 
b) utvärdering enligt Casagrande med 
stöd av föregående utvärdering av <1'" 

och den räta linjen. 

ning av pålagd last med 50 % istället för I00 %. 

Utvärderingen görs sedan genom att finna en bryt

punkt i kurvan för pålagd last mot töjningsenergin. 

Den senare beräknas som 

Modulen vid förstagångsbelastning kan utvärderas 

som ett kompressionsindex ur lutningen för den 

kon-igerade räta linjen i den halv logaritmiska upp

ritningen av ödometerkurvan, eller genom att utvär

dera tangent- eller sekantmodulerna för ödometer

kurvan i en linjär uppritning och uttrycka dessa 

som en funktion av det effektiva vertikaltrvcket- ' 
Pig. 40. 

0.2 

0.1 

a' log a' 
0-t"tJ----+----~~

o 100 1000 

Figur 39. Utvärdering av krypegenskaper, 
Qacobsen 1992). 
a) Uppdelning av deformationerna un
der ett laststeg i konsolideringsfas och 
krypning samt utvärdering av kryp
hastighet Es. 

b) Uppskattning av förkonsoliderings• 
tryck med ledning av kryphastighetens 
variation enligt Akai ( 1960). 

I de flesta fall är det 1nodulerna inom det överkon

soliderade området som är av primärt intresse. I 
detta fall bör man uppskatta förkonsoliderings

trycket genom föregående provning i ödometern 

eller genom en empirisk uppskattning med ledning 

av resultat från vingförsök eller CPT-sondering. 

Provet förbelastas stegvis i ödometern till i närhe

ten av denna spänning, vilken dock inte bör över

skridas (Jacobsen 1967). Därefter lastas provet av 

stegvis till rådande vertikalspänning in situ, varpå 

en förnyad stegvis upplastning görs. Alla dessa 

laststeg bör ges en varaktighet av cirka 24 timmar. 

Detta vid nonnala provhöjder och dubbelsi

digt dränage. Vid större provhöjder och ensidigt 

dränage kan längre tider bli aktuella. Helst bör ock

så tids-svällnings- respektive ticls-sättninoskurvorna 
~ 0 

registeras, men detta är inte absolut nödvändigt om 

Iaststegen ges tillräcklig varaktighet. 
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lnitiell återbelastningsmodul 

Effektivt vertikaltryck 

Efter återbelastningen kan detta ödometerförsök 
fortsättas för att om möjligt verifiera det uppskatta
de förkonsolideringstrycket och för att bestämma 
ödometermodulerna över detta. 

Svällningsegenskapema kan utvärderas ur den 
halvlogaritmiska uppritningen av vertikaltryck
kompressionskurvan som ett svällningsindex 

41. I denna uppritning blir av lastningskurvan 
en i det närmaste rät linje och as utvärderas ur 

D,E 

~lncr',. 

Effektivt vertikaltryck 

i 

Figur 40. 
Uppritning av ödometer
försök i linjära skalor för 
utvärdering av kompres
sionsmoduler. 

a) Schematisk ödometer
kurva i linjära skalor. 

b) Schematisk variation 
av kompressionsmodulen 
vid förstagångs- respekti
ve återbelastning. 

Svällningsmodulen, Ms, minskar kontinuerligt med 
minskande effektivt vertikaltryck och tangentmodu
len kan uttryckas som 

Denna beskrivning har i Sverige främst applicerats 
på lösa leror, men liknande samband har föreslagits 
av Jacobsen (1967) för danska lermoräner och ett 
begränsat antal försök på skånska lermoräner har 

visat på motsvarande beteende. 

i naturlig logaritmisk skala 

C: 

.2 
en 
en 
e 
C. 
E 
0 
~ 

Figur 41. 
Utvärdering av 
svällningsindex a5• 
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Detta generella uppträdande vid avlastning medför 

att svällningen ökar dramatiskt vid mycket låga 

vertikaltryck och om jorden efter i det närmaste 

fullständig avlastning får suga vatten under en läng

re tid. 

Återbelastningsmodulen utvärderas ur återbelast

ningsgrenen. Ibland kan denna approximeras till en 

rät linje vid uppritning i linjära skalor och modulen 

kan då anges som ett konstant värde. I andra fall 

beskrivs dess variation med effektivspänningen 

med en lämplig matematisk funktion. Speciellt då 

jorden av lastats till och tillåtits svälla för mycket 

låga spänningar blir återbelastningsmodulen ofta 

relativt låg inom de första återbelastningsinterval

len innan jorden åter styvnar. Återbelastningsmo

dulen bör då uttryckas som en funktion av effektiv

spänningen. Vid denna utvärdering måste modulens 

schematiska variation med belastningen beaktas för 

att beskrivningen skall bli relevant, se Pig. 40b. 

Jacobsen ( 1967, 1970, 1975) visar att vid platt

grundläggning är elen initiella modulen från återbe

lastningsgrenen av speciellt intresse, eftersom det 

hårdnande som därefter inträffar i ödometern mot

verkas av ökande sidodeformationer under plattor

na. Detta resulterar ofta i en nära nog konstant mo

dul inom det spänningsområde som är av nonnalt 

intresse. Hartlen ( 1974) fann att man fick en relativt 

god överensstämmelse mellan uppmätta sättningar 

och sättningar beräknade från återbelastningskur

van då modulen utvärderas för aktuellt spänningsin

tervall. Enligt Hartlen överskattas dock sättningen 

vid små laster. Skillnaderna i dessa observationer 

kan bero på dels olika beräkningsmetoder, dels på 

återbelastningsmodulens känslighet för hur stor ef

fektiv avlastning som utförts i fält respektive labo

ratorium samt om förkonsolideringstrycket över

skridits i öclometetförsöken eller inte. 

Trots de åtgärder som vidtas för att minska friktio

nen har denna ofta en stor inverkan på vissa av re

sultaten från öclometerförsöken. Speciellt vid första 

laststeget vid återbelastning är ofta horisontaltryck

et i jorden mycket stöne än vertikaltrycket och frik

tionen kan då till och med vara större än den pålag

da lasten. Detta resulterar ofta i en s-fonn på last 

sättningskurvan och en initiellt förhöjd utvärderad 

modul som bör bortses från vid utvärderingen (Ja

cobsen l 967). Den sekundärsättningshastighet som 

mäts påverkas av om friktionen växer till under ti

den, eller alternativt släpper på grund av mindre 

stötar eller vibrationer. 

På grund av friktion och ofullständig vattenmättnad 

ägnar sig ödometerförsöket relativt dåligt för utvär

dering av konsolicleringskoefficient och permeabili

tet i lermorän. Jacobsen ( 1967) föreslog att värden 

på permeabiliteten som utvärderats ur tids-sätt

ningskurvorna ur öclometerförsök skulle korrigeras 

för gasinnehåll enligt 

kkorr =kww:irdcrm 

e" 
där Ei är den initiella (omedelbara) kompressionen i 

laststeget, som antas bero på sammantryckning av 

gasfasen, och El' kompressionen på grund av primär 

konsolidering. Motsvarande skulle då utvärderade 

konsolideringskoefficienter korrigeras på samma 

sätt. Bland annat på grund av jordens heterogenitet 

är det svårt att fä relevanta värden även om denna 

korrektion utförs. 

6.2.2 Triaxialförsök 

I triaxialförsök bestäms normalt jordens elasticitets

modul och tvärkontraktionstal. Försöken kan utfö
ras dränerade eller odränerade, beroende på vilket 

fall som avses simuleras. Proverna monteras och 

konsolideras på motsvarande sätt som för hållfast

hetsprovning. Spännings-deformationskurvorna 

från de vanliga hållfästhetsprovningarna kan också 

användas för utvärdering av deformationsegenska

per, men noggrannheten är då endast tillräcklig för 

att värdera ut parametrar som avser relativt stora 

clefonnationer. Denna utvärdering görs normalt en

ligt Duncan and Chang ( 1970) och elasticitetsmo-
clulen, beskrivs då som sekantmodulen 

eller tangentmodulen 

I ett konventionellt triaxialförsök är c1 elen vertikala 

kompressionen och parametrarna E0 och b utvärde

ras ur ett diagram där E1 plottas mot E/(C5'1-CJ' 

Fig. 42. 
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Figur 42. Utvärdering av elasticitetsmodul och tvärkontraktionstal samt elasticitetsmodul
ens deformationsberoende ur triaxialförsök. 

TvärkontrnklionsHtlcL Hr ingen kon~lmll, ulan \'ctrh:-~.. 

n1renlig1 Jacohsen (1%7) i IHincip frän Otill I med 
mobiliserad mmrängningsgrad, r.l ,,, i dr:1neradc 
försök. Också i odriineradc försök ·k.m del skilja 
från d"l vanligen an1ag,1a viirdet av 0,5. 

Enl igt Jacohsen ( 1975) erhillls en mycket god över
c n~~Li1mmcJse mellan sätmingar beräknade med 
elasticitetsmodule r friln rekonsolideradc 1riaxial för 
sök oclt sät1ningar vid plattförsök. Ocksii senare 
undersökningar vi sar a1t det är möjligt att er-hälla 
motsvarande defonnationscgw skaper i 11iaxialför
sök i labo,·a1.oriet som vid scorn planförsök på ler
moriin i fäll, (Hird cl al 1991 , Powcll and Bu1cher 
1991 ). Deua fordnu· dock au defonualionsrniil
ningarna mförrs internt i cellen och att proverna rn
gits med tunnvHggiga prov1agarc, som dänn~xl har 
små arcaförhällanden, och helst med s.k. block
provlagan: av Lytx:11 l.ava l-prnv1agal'c (LaRochelle 
et al.1 98 1) 

Enligt dansk pra., js utför$ uia~ialförsök p:1 pl'over 
med höjden lika med diamete rn och smorda Undy -
1or för all få homogenare defonnationer i provet 
och mer riillvisandc provrc~ultar. Undersökningar 
,w llerre ( 1')88) tyder på au spHnnings-ddorma
lionskurvor .i försök som utför., p~, delta vis skiljer 
sig markam från dem son, erhitlls vid vanliga för·· 
sök först vid mycket stora axiella deformationer, 
> 10 %. För noggrannare hcscäcnr1iL1g av moduler 
vid små töjningar, mindre iin cirka l %, krävs spe• 
cicl la märmetoder. Defonnationsmiilninganm bör 

dh utförn~ di rekt pii pnwkroppen stl all all inverkan 
av apparaturens egendeformation och effekter av 
ojämn anl iggning och :;törning vid trimning av 
Hndytorna eJitninerns. Prover av lcrmorföl är nor
malt sa fasta att dessa mätare kan fästas direkt på 
1.11·ove1. Pig. 43. Jmcro rn:~tning av dc-forma1ioncrna 
fordrar nonnalt alt cdlviilskan iir icke elektriskt le
dande. Kravet på noggrannhet i mätningarna av 
.;m:\ dcfonJ1nl ioncr medför också nonm1lt an dessa 
miiHtrt; inte kan anviindas vid hftllfasthcl!$provning
ar, efrersom odränerat hrnrr i lel'morän ofta inträffar 
vid s1orn dcfomml ione r av .1 0 a I 5 %. 

Figur 43. Exempel på deformationsmätning 
d lrelrt. på provkroppen vid 
triaxialförsök, 
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Modulerna vid relativt små deformationer är starkt 

avhängiga av jordens tidigare spänningshistoria och 

hur provet belastas i försöket. (set.ex. Larsson 
1992). För en noggrann bestämning av dessa defor

mationsegenskaper krävs således att provet rekon

solideras till i närheten av tidigare uppskattade 

maximala spänningar och att jordens senare spän

ningshistoria uppskattas och simuleras med motsva

rande spänningsväg vid avlastningen. Vid själva 

provningen bör sedan den spänningsväg som för

väntas uppstå i det aktuella belastningsfallet följas i 

görlig mån. 

Den initiella skjuvmodulen mäts numera ofta med 

s.k. "bender elements" som sticker in några mm i 

provets ändytor och med vilka en skjuvvåg kan 

skapas genom provet och dess gånghastighet mätas. 

Metoden är veterligt inte utprovad i lermorän. 

Cykliska.försök 

Triaxialförsök för bestämning av jordens egenska

per vid cyklisk belastning utförs normalt odränera

de med "fullständigt vattenmättade" prover. Speci

ellt för dessa försök är att det är svårt att mäta 

portrycksresponser och portrycksuppbyggnad om 

jorden inte är fullständigt vattenmättad. Inverkan av 

ofullständig vattenmättnad på deformationer och 

successiv strukturell nedbrytning varierar bl.a. med 

jordens överkonsolideringsgrad och är svårbedömd. 

Kraven på vattenmättnad i elen vanliga försöksme

toden är därför högre för cykliska försök än för för

sök med monoton belastning. 

6.3 FÄLTFÖRSÖK 

6.3.1 Pressometerförsök 

Vanliga presson1eterf'örsök 

Pressometerförsök är en beprövad och ofta använd 

metod att bestämma deformationsegenskaperna i 

bl.a. lermorän. Resultaten av pressometerförsök är 

dock i hög grad avhängiga av hur ostört man lyckas 

installera pressometern i jorden. De flesta presso

metrar installeras i förborrade hål och för detta 

finns olika tekniker utvecklade för håltagning och 

hålstabilisering. Gemensamt för samtliga av dessa 

metoder är att då inslaget av partiklar av grusstor-

lek och grövre blir för stort det inte att skapa ett 

fullgott förborrat hål med jämna väggar och ostörd 

jord därutanför. 

Lermorän - en litteraturstudie 

Speciellt för lermorän är att de naturliga horisontel

la spänningarna i jorden normalt är höga. Håltag

ningen medför att dessa kan lösas ut, speciellt om 

alltför lång tid mellan håltagning och prov-

ning och om jorden får tillgång till fritt vatten i hå

let. Provningen bör därför utföras omedelbart efter 

håltagningen och fritt vatten i hålet skall om möjligt 

undvikas. En speciell teknik för håltagning i myck

et fast lermorän under grundvattenytan har utveck
lats av PEAB, (Ekdahl et al 1996). 

Tidigare erfarenhet i Sverige relaterar sig i huvud

sak till försök med Menardpressometer och tillhö

rande utvärdering. Försök med Menardpressome

tern utförs med stegvis tryckpåläggning och ger en 

lryck-volymändringskurva. Ur denna utvärderas en 

s.k. pressometermodul som med tillhörande empi

riska korrektions- och beräkningsmetoder främst 

används för alt beräkna sättningen hos grundplattor 
och andra fundament, Baguelin et al ( 1978), 

Fig. 44. En översättning av denna pressometermo

dul till vanliga skjuv- elasticitets- och kompressi

onsmoduler blir dock mycket osäker. 

I grövre jord, där inga ostörda hål kan tas upp, kan 

försök utföras inuti foderrör som slitsats på längden 

och som hejas ned eller installeras med tung berg

borrningsutrustning (Bergdahl 1984). Vid presso

meterns expansion pressas då rörets slitsade del in i 

den omgivande jorden och det samlade motståndet 

från rörets och den omgivande jordens expansion 

mäts. Metoden är grov och en betydande risk för 

störning finns. Å andra sidan är detta den enda me

tod utöver grova sonderingsmetoder som står till 
buds för provning av denna typ av jord. 

En antal nyare pressometrar med bättre möjligheter 

att mäta och reglera tryck och med vilka försöken 

också utförs i förborrade hål finns nu på markna

den. Dessa ger möjlighet att styra försöken så att 

tryckökning eller expansion t.ex. kan ske med kon

stant hastighet och att olika av- och pålastnings

cykler kan utföras. På detta vis kan man mäta jor

dens skjuvmodul vid återbelastning efter olika gra
der av avlastning, samt studera hur denna skjuvmo

dul ökar allteftersom det maximala expansions

trycket ökar, (set.ex. Larsson och Sällfors 1985, 

Briaucl 1992, Ekdahl och Bengtsson 1996, Skanska 

Teknik 1998), Fig. 45. Resultaten från dessa avlas1-

nings-återbelastningscykler är mindre känsliga för 
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Figur 44. Exempel på resultat från försök med Menardpressometer i lermorän. 
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Figur 45. Utvärdering av skjuvmodul ur av-och 
pålastningsloopar i pressometerförsök. 

jordens störning än den första pålastningskurvan. 
De är endast relevanta för avlastning-återbelastning 
i överkonsoliderad jord, vilket dock normalt är av 
primärt intresse i lermorän, 

Briaud ( 1992) har beskrivit hur dessa nya presso
rneterförsök kan utföras för att utvärdera olika as
pekter på av- och pålastningsmodulemas storlek. 
Baserat på detta har Ekclahl och Bengtsson ( 1996) 
föreslagit en metodik för försökens utförande så att 

mesta möjliga information erhålls ur ett och samma 
försök. På detta vis kan pressometermodulen, åter
belastningsmodulen, dess spännings och deforma
tions beroende samt dess tidsberoende utvärderas ur 
försöket. Fig. 46. 

Metoden baserades på resultaten från omfattande 
provningar av baltisk lermorän på en specifik nivå i 
Tomhill utanför Lund, för vilken en konsistent mo
dell för elasticitetsmodulen och dess variation med 
spänning och töjning kunde skapas, 47a. Sena
re har motsvarande försök och modell också an
vänts för fastare nordostmorän,( Ekdahl et al. 
1996). 47b. 

En ny beräkningsmetod för sättningar hos funda
ment som baseras på dessa mätningar och jämförel
ser med resultat från prov belastningar har föresla
gits av Ekdahl och Bengtsson ( 1996). Metoden har 
givit beräknade sättningar i rätt storlek. Den före
faller dock att i sin nuvarande form något överskat
ta inverkan av jordens hårdnande med ökande spän
ningsnivå i relation till styvhetens avtagande med 
skjuvdefonnationcn, eftersom elen beräknade last
sättningskurvan svagt kröker åt fel håll i förhållan
de till vad som erfarenhetsmässigt uppmäts. 
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Försök med självborrande pressometrar 

Självborrande pressometrar har konstruerats för att 

om möjligt eliminera störningen vid installationen. 
Dessa pressometrar är ihåliga. Nederdelen är utfor
mad som en cirkulär skäregg med eggen på utsidan. 
Den utskurna jordvolymen pressas därmed in i 
pressometern där den skärs sönder och rörs om av 
ett roterande skärverktyg och sedan spolas upp till 
markytan med bentonitspolning, 48. Olika ty
per av skärverktyg finns för olika typer av jord, och 

Hydroul motor 
Tryck
givare 

Mätcell Självborrning 
i fast jord 

Självborrning 
i los Jord 

F ronsk självborrande pressometer 
PAFSOR 

Mi:itcell Portrycks
g1vare 

t Jord och 
Il spolvötska 

Engelsk SJälvborrande pressometer 
Cambridge In Situ 

Figur 48. lnstallationsmetoder för självborrande 
pressometrar. 

under förutsättning att jorden inte innehåller alltför 
grova partiklar, kan dessa pressometrar normalt in

stalleras med långt mindre störning än pressometrar 
i förborrade hål. Självborrande pressometrar har 
visat användbara i fast lera, silt och sand och 
också i vissa typer av finkornig lermorän. 

Till skillnad från enklare pressometrar, där den ra
diella töjningen utvärderas indirekt från pressome
terns totala volymförändring, mäter många själv
borrande pressometrar den radiella utvidgningen av 
pressometern direkt med ett antal mätarmar. Detta 
ger möjlighet att studera horisontaltrycken i olika 
riktningar i jorden och eventuella skillnader i jor
dens styvhet och hållfasthet i dessa, Fig. 49. 

För att kunna installera den självborrande presso
metern utan alltför stor sidofriktion i mycket fasta 
leror måste en något större skärdiameter som boer en 
överboJTning av cirka 0,2 mm användas. Undersök-
ningar i lennorän av Dueck och Garin (1995) visa
de att det var relativt svårt att reglera skärverkty-

gets och rotationshastighet samt spoltryck och 
nedtryckningshastighet så att installationen blev 
ostörd i de heterogena J·ordprofilema. Störninoen 

~ b 

vid installationen av den självborrande presso-
metern blev också alltför stor för att horisontal
trycket skulle kunna utvärderas ur det s.k. "lift
off'trycket, vilket är den känsligaste parametern för 

störning. Trycken kan bedömas utifrån en bakåtrik
tad extrapolering av tryck-töjningskurvan, men hur 
relevanta dessa värden blir är svårt att bedöma. Me
toden ger dock möjligheter till att särskilja eventu
ella störningar och anisotropa egenskaper och i en 
del av försöken erhölls en klar skillnad i horisontal
spänningarnas storlek i olika riktningar. Motsvaran

de befanns den initiella skjuvmodulen utvärderad 
från förstagångsbelastningen vara kraftigt varieran
de i olika riktningar. De uppmätta av- och pålast
ningsmodulema var betydligt jämnare och i storlek 
med de högsta uppmätta initiella modulerna. Detta 
är i enlighet med tidigare nämnda erfarenheter. Mo
dulernas variation med töjningsnivån kunde stude
ras i av- och pålastningsgrenarna liksom deras till
växt med ökande spänningsnivå. Det mönster som 
erhölls överensstämmer med vad som allmänt antas 
om skjuvmodulens variation med töjningsnivån och 

som formulerats på olika sätt av tex. Atkinsson och 
Säll fors ( 1991) och Duncan and Chang ( 1970). 
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Figur 49. 
Exempel på tryck-töjning
skurvor vid små töjningar i 
tre olika riktningar från 
pressometerförsök i lermo

Art1s 3 & 6 rän samt utvärderad 
anisotropi hos horisontal
spänningarna in situ, 
(Dueck och Garin 1995). 

Enligt författarna tyder resultaten på att skjuvtöj skjuvmodulen och y lir skjuvtöjningen. bestäms 

ningar vid olika påkänningar kan beräknas utifrån ofta med t.ex. seismisk CPT-sondering och elen 

en initiell skjuvrnodul, G,;, med vanligen använda odränerade skjuvhållfastheten r1;, bestäms normalt 
samband av typen med vingförsök eller CPT-sonciering. 

Senare undersökningar av Skanska Teknik ( 1998) ir G() 
y 

y elen övre baltiska lermoränen i Tornhill utanförl +G0 
Lund visade på motsvarande resultat. De visade r;Ji, 

dock också att det är mycket svårt att installera den 
där r pålagd skjuvspänning, G0 är den initiella självborrande pressometem då innehållet av panik-
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lar i grusfraktionen och grövre ökar. Detta innehåll 
kan variera stort i en jordprofil och omöjliggöra in
borrning i profilen eller på vissa nivåer i denna. I 
den skånska lermoränen är inslaget av skarpkantade 
flintpartiklar dessutom stort, och risken för att 
membranen skall punkteras under inbormingen el
ler provningen är påtaglig. För att eliminera en del 
av dessa problem kan jorden förbo1Tas till en nivå 
cirka en meter ovanför provningsnivån innan själv
borrningen startar. Trots detta, och trots att endast 
de övre 2-3 metrarna under markytan provades, 
lyckades installationen av den självbommde pres
sometern endast i 50 % av provningspunktema i 
Tomhill. 

Enligt engelska undersökningar blir den utvärdera
de skjuvmodulen från av- och pålastningscyklema i 
pressometerförsök något högre än vad som uppmäts 
i triaxialförsök och vid plattförsök i starkt överkon
soliderad lera. I mer måttligt överkonsoliderad lera 
blir modulerna ungefär lika och i endast svagt över
konsoliderad lera blir modulen från pressometerför
sök lägre, (Powell and Butcher I991 ). Relationen 
förhåller således i princip som förhållandet mel-
lan de horisontella och vertikala in situspänningar
na. 

Den odränerade skjuvhållfasthet som utvärderades 
ur de självborrande pressometerförsöken i finkornig 
lermorän stämde relativt väl med de värden som 
utvärderades ur vingförsök, (Dueck och Garin 
1995). Detta gällde såväl då den utvärderades ur 
gränstrycket som då den utvärderades med sub
tangentmetoden ur tryck-töjningskurvan enligt 
Wroth and Hughes ( 1973) , 50. Gränstryckets 
variation följde i stort samma trend som det totala 
spetstrycket i CPT-sonderingama. 

En del självborrande pressometrar är också utrusta
de med portrycksmätare. I undersökningarna i ler
morän befanns dessa mätningar initiellt väl motsva
ra de portryck som mättes i vanliga installerade 
portrycksmätare. Någon utvärdering av rådande ho
risontaltryck ur portrycksresponsen under försöket 
kunde dock inte göras ur Dueck och Garin's försök. 

Ett diagram har föreslagits av Becue et al. för klas
sificering av jord utifrån resultaten från presso
meterförsök, (Clarke 1995). Den provade skånska 
lermoränen var dock så fast att den hamnade utan
för gränserna för detta diagram. 
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Figur 50. Jämförelse mellan odränerad skjuvhållfasthet utvärderad ur vingförsök, CPT-sondering 
och pressometerförsök i profiler med fast lera och lermorän, (Dueck och Garin i 995). 
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6.2.2 Dilatometerförsök 

Dilatometerförsök är en beprövad metod för be
stämning av sättningsmoduler i främst sand och silt. 
~etoden begränsas bland annat av att dilatometern 
skall kunna tryckas ned i jorden och denna får där
med inte innehålla alltför mycket grova partiklar. 
Metoden har ocksä föreslagits för fasta överkonso
liderade leror, men erfarenheterna är begränsade 
och skiftande. En jämförande undersökning mellan 
dilatometerförsök och pressometerförsök som 
gjorts av Kalteziotis et al ( 1991) visar en god koITe
lation mellan det maximala trycket vid full expansi
on i dilatometerförsöket, p 1, och gränstrycket från 

pressometerförsöket, pL; ""0,8pf' En god korre-
lation mellan dilatometermodulen, E1y och pres
sornetermodulen enligt ~enard, EM, erhölls också; 

EM "" OA E1y Mellan jordens kompressionsmodul 
(ödornerermodul), M, och dilatometermodulen an

tas relationen 1v! =ED(0,14+2,36 logK0 ) råda. Rela
tionen påverkas av parametern KD, vilken erhålls ur 
dilatometerförsöket. För fast lera och lermorän kan 
K0 antas variera mellan 5 och 15, vilket i sin tur ger 

sambanden M""' 1,8 a2,9 ED och M"" 4,5 a7 Eiw 
Det senare sambandet stämmer relativt väl med vad 
som föreslagits av Calhoon ( 1970) och svenska er
farenheter från sedimentära avlagringar med om
växlande lerig silt och siltig lera i Mjärdevi, Linkö
ping, (Larsson 1997). 

Erfarenheterna från försök i fasta engelska leror 
och lermoräner visar att de empiriska metoder som 
finns för att utvärdera andra egenskaper, som jorcl
tryckskoefficient och överkonsolicleringsgrad, inte 

alltid fungerar i heterogen och sprickig jord. Jämfö
relser mellan resultat från dilatometerförsök och 
uppmätta sättningar i mycket fast lera har i en del 
fall visat på motsvarande skillnader. Enligt Larsson 
( 1989 och 1997) är det ofta bättre att använda si co 
av empiriska relationer mellan skjuvhållfasthet och 
sättningsmodul än gängse utvärderingsrnetocler för 
dilatometerförsöket för överkonsoliderad lera. Den 
odränerade skjuvhållfastheten kan då i princip ut

värderas ur bl.a. dilatomererförsök, men hur rele
vant den skjuvhållfasthet som utvärderas ur dessa 
försök är för lennoräner är osäkert. 

6.2.3 Plattförsök 

Plattförsök används främst för att verifiera utvärde
rade hållfastheter och sättningsmoduler. De kan 

också utföras för att erhålla dimensioneringspara
metrar direkt på plats. Plattförsök utförs enligt de 
regler som anges i handboken Plattgrundfäoonino ,._, ,._, ~b c,, 

(Bergdahl et al. I 993). Rekommendationen att de 
använda plattorna skall ha en diameter av minst 
0,6 m gäller speciellt i lennorän (Hartlen 1974). 

Sättningens storlek är beroende av i vilken mån jor
den sugit upp vatten efter schaktning till grundlägg
ningsnivån, eller om den på grund av avlastningen 
skapade portrycksminskningen kvarstår. För att 
kunna utvärdera effekten av eventuell uppmjukning 
i det översta lagret vid kontakten mot plattan bör 
sättningarna mätas på olika nivåer under plattan 
med en mätpunkt strax under plattans underkant. 
Dessutom bör, som föreslogs av Jacobsen (1967), 

portryckssituationen inklusive eventuella kvarstå
ende negativa portryck vara uppmätt. 

På grund av störning eller uppluckring vid schakt
botten och övergången mellan platta och jord kan 
Iast-sättningskurvans första del ofta bli en i det när
maste rät linje. Försök utförda av Smoltczyk et al 
( 1995) på fast lera visar att vid repeterad på och av
lastning blir en last-sättningskurva, som vid första 
pålastning varit i det närmaste rät, krökt med en 
successivt minskande modul i återbelastningsgre
narna, då eventuella effekter av svällning och dåli o ,._, e 

kontakt vid plattans underyta eliminerats. Bortsett 
från dessa eventuella uppmjukningseffekter och an
liggningsproblem är de last-sättningskurvor som 
erhålls ur plattbelastningsförsök krökta. 

Sättningsmodulerna får utvärderas med hänsyn här
till som sekantmoduler för aktuellt spänningsområ
de. De kan också uttryckas som en initialrnodul 
med tillhörande korrektionsfaktor för ökande på

känningsgrad, qfqlirmr' eller som en modul som är 
giltig för en viss relativ sättning, s/b, med tillhöran

de omräkningsforrnel för andra storlekar på sätt
ningen. Det första alternativet föreslogs av Jacob

sen ( 1967) som också presenterade en empirisk 
korrektionsfaktor, Fig. 51. 

Det andra alternativet har föreslagits för sand och 
silt (Larsson 1997) och ger i princip samma sätt
ningskurva som Jacobsens förslag, med en sättning 
som ökar med kvadraten på lasten. Också detta al
ternativ innehåller empiriska faktorer, vilka ännu 
inte är utprovade och verifierade för lermorän. 
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Figur 51. Korrektionsfaktor för sättningar beräknade med initialmodulen bestämd ur 
plattförsök, (Jacobsen 196 7). 

Uttrycken som beskriver last-sättningskurvans 
krökning behövs för att efterkommande konstruk
tioners bärighet med avseende på alltför stora de
formationer skall kunna beräknas. Tas inte kurvans 
krökning i beaktande beräknas för små sättningar 
vid höga laster och ofta för hög "brottlast" i detta 
avseende. Beräknas sättningen å andra sidan med 
elasticitetsteori, elasticitetsmodulens variation med 
ansträngningsgraden och fri sidoutvidgning, d. v .s. 
utan hänsyn till att horisontaltrycket kraftigt växer 
till då sidorörelser uppstår, beräknas för stora sätt
ningar vid höga laster och därmed för låga "brott
laster", (Jacobsen 1967). 

6.2.4 Sonderingar 

Sonderingsmotstånd är mått på jordens hållfasthets
egenskaper och några deformationsegenskaper mäts 
inte vid sonderingarna. För överslagsberäkningar i 
överkonsoliderad lera används ofta kompressions
moduler och elasticitetsmoduler som uppskattas 
med ledning av jordens odränerade skjuvhållfast
het. I de fall detta är tillfyllest, kan den odränerade 
skjuvbållfasthet som utvärderas ur CPT-sondering 
användas för uppskattningen av modulerna. 

Den initieUa (dynamiska) skjuvmodulen utvärderas 
ofta genom mätning av skjuvvågshastigheten i jor
den. Detta kan göras i samband med CPT-sonde-

ring om sonden utrustas med mätare som registrerar 
gångtiden för en skjuvvåg från markytan till son
dens nivå, en s.k. seismisk sond. Metoden är i prin
cip användbar för all slags jord, men är ännu be
gränsat utprovad i lermorän. 

6.2.5 Seismiska försök 

Geofysiska metoder används dels för att bestämma 
djup till berg, grundvattenytans läge samt tjocklek 
och utbredning av olika jordlager, dels för att be
stämma jordens elastiska egenskaper. För det första 
syftet används främst refraktionsseismik eller elek
triska resistivitetsrnätningar och för det senare kan 
borrhålsseismik, seismisk CPT-sondering, ytvågs
seismik eller refraktionsseismik användas. De geo
fysiska metoderna bör endast användas som kom
plement till sonderingar, borrningar och laborato
rieförsök för att ge en bättre bild av variationer 
inom området och/eller en bestämning av den ini
tiella skjuvmodulen. 

Vid olika seismiska skjuvvågsmätningar i fält bör 
man observera att olika resultat erhålls beroende på 
skjuvvågens och svängningsrörelsernas riktningar. I 
mycket fast överkonsoliderad lera går vågor med 
horisontella svängningsrörelser betydligt fortare i 
horisontell riktning än vertikalt, (Ng et al 1995, 
Butcher and Powell 1995, Pennington et al. 1997). 
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Skillnaden är beroende av relationen mellan verti

kal- och horisontalspänningama och är störst då 

jordtryckskoefficienten, K0, är störst, dvs i kraftigt 

överkonsoliderad jord som lermorän. Detta medför 

att resultaten från t.ex. mätning med ytvågsseisrnik 

och refraktionsseismik kan bli mycket olika. och att 

cross-hole seismik med horisontella svängningsrö

relser kan ge mycket högre värden än övriga under

sökningar. Skillnaden i vågutbredningshastighet 

kan vara upp till I 00 (Butcher and Powell 

1995), vilket ger en skillnad i initiell skjuvmodul av 

4 ggr. A andra sidan ger detta förhållande också en 

möjlighet att direkt i fält mäta skillnader i jordens 

styvhet genom att använda olika seismiska prov

ningsmetoder, (Powell and Butcher 1997). Den ho

risontella gånghastigheten vid horisontella sväng

ningsrörelser har också visat sig kunna direkt rela

teras till det rådande effektiva horisontaltrycket i 

jorden, vilket ger nya möjligheter att indirekt utvär

dera detta ur seismiska försök. 

Resultaten från mätning av Rayleighvågor och van

liga seismiska CPT-sonderingar blir ungefär lika 

eftersom båda försökstyperna mäter en kombina

tion av horisontella svängningar och vertikala 

rörelser. Detta fordrar dock att en empirisk korrek

tion appliceras för Raylcighvågornas hastighet och 

även i detta fall blir Rayleighvågornas gånghastig-

het normalt lägre än skjuvvågshastigheten 

mätt med seismiska CPT-sonderingar. Mätningar 

med ytvågsseismik ger därmed ett försiktigt 

mått på jordens styvhet. Ytv[1gsseismiken har den 

fördelen att man inte behöver föra ned någon mäta

re i jorden, och den kan därmed användas också i 
mycket svårpenetrerade jordar, (t.ex. Svensson 

1999). 

De initiella skjuvmocluler som mäts med de seis

miska metoderna kan räknas om för stö!Te deforma

tioner med Hardin och Dmevich ( 1972) samband. 

Förfarandet har provats ut för ett antal engelska le

ror, varav de flesta Hr mycket fasta och ett par ut

görs av lermorän, (Powell and Butcher I 991 ). 

Mycket höga initiella styvheter som skapats av ce

mentering i kalkhaltig jord kan också mätas, men 

dessa effekter bryts snabbt ned då deformationerna 

ökar och kan endast påräknas i speciella fall. 
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KAPITEL 7. 

Portrycksmätning i lennorän kräver som regel för
borming med foderrör ned till strax ovan mätnivån, 

varpå mätarna försiktigt kan tryckas ned den sista 
biten. I grövre lem1orän kan förborming fordras 
hela vägen, varpå mätarna placeras i en sandfyll
ning i hålet. Hålet och eventuellt kvarvarande fo
derrör måste sedan tätas så att de mätta trycken av
ser det naturliga tillståndet på nivån och inte vatten 
som via hålet och rören letat ned. Flera grund-
vattenmagasin med olika tryckförhållanden kan fin
nas på grund av växellagringar i jordprofilen. 

Problem vid portrycksmätning i lermorän, som kan 
vara orsakade av gas bildning, har rapporterats i fle
ra fall, (bl.a. Dueck och Garin 1995 och Dueck 
1995). Material i filter, portrycksspetsar och even
tuellt kvarstående foderrör bör därför avpassas så 
att risken för kemiska reaktioner och gasutveckling 

i porvattnet minimeras. Mätama bör också utfonnas 
så att eventuellt utvecklad gas kan avgå utan att på
verka mätningama eller så att mätarna kan avluftas. 

Små negativa porvattentryck, mindre än cirka 
90 kPa, kan i ytliga lager mätas med tensiometrar 
eller den modifierade BAT-mätare som utvecklats 
för portrycksmätning i silt (Öberg 1998). Den sena
re utrustningen kan också användas för mätning av 
såväl positiva som negativa porvattentryck på större 
djup. Mätning av större negativa tryck har hittills 
utförts med indirekta metoder som mätning av ter
misk konduktivitet eller elektrisk resistivitet (gips
block). Dessa indirekta metoder är relativt osäkra 
(Tremblay 1995). 

Nya metoder, som gör det möjligt att direkt mäta 
också stora negativa porvattentryck i jord, har nu 
utvecklats vid främst Imperial College, (Ridley and 
Brady 1997). Dessa utrustningar finns dock ännu 
inte kommersiellt tillgängliga och tekniken är ännu 
inte utprovad i någon större omfattning i lermorän. 
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