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Förord 
Geoteknisk kunskap är en viktig förutsättning vid samhällsplanering och byggande. Att tillämpa kunskap om 
jord, berg och grundvatten på ett riktigt sätt är avgörande för att åstadkomma en säker, ekonomisk och 
miljöanpassad samhällsutveckling. 

Forskning och utveckling är då en förutsättning för att svara mot detta kunskapsbehov inom 
geoteknikområdet, ett kunskapsbehov som ständigt förändras allteftersom samhället utvecklas. Den 
geotekniska kunskapsuppbyggnaden i Sverige har bred omfattning och utförs på flera platser och 
forskningsmiljöer. Det är därför viktigt att olika insatser samordnas för att ra största möjliga utbyte och för 
att stärka den internationella konkurrenskraften. 

Statens geotekniska institut (SGI) och Byggforskningsrådet (BFR) tog därför initiativ till Geotekniska 
forskardagar Geo'99, med avsikten att skapa en mötesplats för forskare inom geoteknikområdet. Avsikten 
var att erbjuda ett tillfälle för kontakter och utbyte mellan forskare men också att kunna info1mera och 
marknadsföra geotekniska FoU-resultat och pågående projekt till beställare och användare av resultaten. Ett 
60-tal deltagare från högskolan, forskningsinstitut, entreprenörer, konsulter, kommuner och 
forskningsfinansiärer deltog. 

Programmet innehöll en översikt över den geotekniska forskningen, inriktning och trender. Huvuddelen av 
tiden ägnades ät att presentera och diskutera pågående forskning- och utvecklingsprojekt inom olika 
delområden. Vid forskardagarna behandlades inte bergteknisk FoU, eftersom det finns ett särskilt forum för 
sådana frågor vid Bergmekanikdagarna. Ett flertal av forskningsfinansiärerna presenterade sin inriktning av 
geoteknisk FoU. 

I föreliggande dokumentation har sammanställts korta presentationer av pågående och avslutade FoU-projekt 
i avsikt att ge en översikt över den svenska geoteknikforskningen. 

Linköping och Stockholm i december 1999 

Bengt Rydell Björn Sellberg 
Statens geotekniska institut Byggforskningsrådet 
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Geotekniska forskardagar 

Program 

Torsdagen den 2 december 1999 

Ordförande: Bengt Rydell, SGI 

9.00 Registrering och kaffe 
9.30 Inledning, Hjalmar Strömberg, SGI 

9.45 Översikt av pågående forskning, RolfLarsson, SGI 

10.10 Banverkets geotekniska forskning, Björn Paulsson, Banverket 

10.30 Materialegenskaper och beräkningsmodeller, sessionsledare Sven Knutsson, LTU 

- Forskare presenterar projekt om sättningar i jord, undersökningar i fält och laboratorier samt 

beräkningsmodeller. 
Frågor, diskussion och sammanfattning. 

12.00 Lunch 

13.00 Grundläggning ochjordförstärkning, sessionsledare Connie Olsson, SGI 

- Forskare presenterar projekt om grundläggnings- och jordförstärkningstelmik. 

Frågor, diskussion och sammanfattning. 

Kaffe (15.00-15.30) 

Stabilitet, sessionsledare Folke Ohlsson, GF Konsult AB 

- Forskare presenterar projekt om skredrisker, undersölmingstelmik i fält och förstärkningsåtgärder. 

Frågor, diskussion och sammm1fattning. 

17.30 Buffe, med informella och kollegiala san1tal 

Fredagen den 3 december 1 

Ordförande: Björn Sellberg, BFR 

8.30 Geofysik och geodynamik, sessionsledare Sven-ErikRehnman, KTH 

-Forskare presenterar projekt om undersölming, prognosticering och åtgärder vid vibrationer i mark. 

Frågor, diskussion och samma,ifattning. 

9.30 Kaffe 

9.50 Miljögeoteknik, tjäle och markvänne, sessionsledare Björn Sellberg, BFR 

- Forskare presenterar projekt om kretsloppsfi'ågor, byggande i kallt klimat och värmelagring i mark. 
Frågor, diskussion och sammanfattning. 

12.00 Lunch 

13.00 Geotelrniska F oU-behov 
Claes-Göran Ryden, Vägverket, Bertil Grandinson, SBUF, Björn Sellberg, BFR 

14.30 Summering/avslutning 
Bertil Pettersson, BFR och Hfalmar Strömberg, SGI 

15.00 Konferensen avslutas 
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l rGeo'99 

Den geotekniska forskningen i Sverige 
En överblick 

LeifViberg 
Statens geotekniska institut, Linköping 

1. SYFTE 
De som är verksamma inom geoteknisk forskning har 
förhoppningsvis mycket god kunskap om vad som 
pågår och vilka som är aktiva inom det egna områ
det. Det är däremot troligt att relativt få - om någon -
som har kunskap om forskningsverksamheten inom 
hela det geotekniska fältet, som sedan 197 0-talet också 
inrymmer geotekniskt anknutna miljö- och energifrå
gor. Den geotekniska vetenskapen vidgas successivt 
samtidigt som de "gamla" frågorna lever kvar i hög
sta grad. Det har därför blivit svårare att hålla reda på 
vad som pågår. Den allvetande geoteknikern är ett 
minne blott (?) 

Denna sammanställning innebär ett försök att ge 
en överblick av svensk geoteknisk forskning och glim
tar av den internationella. Det har inte varit möjligt 
att ge en heltäckande bild. Avsikten är att ge en grov 
bild av den svenska geotekniska forskningens inrikt
ning under de senaste decennierna. Avsikten är ock
så att försöka se trender i några riktningar 

Någon redovisning av pågående forskning har inte 
gjo1ts eftersom mycket av pågående forskning kom
mer att redovisas på Geo' 99. Inte heller redovisas oli
ka organisationers forskningsprogram eftersom även 
detta kommer att behandlas på Geo'99. 

Sammanställningen kan tjäna som underlag för 
diskussioner om forskningens inriktning och innehåll. 

2. DEN GEOTEKNISKA 
FORSKNINGENS DRIVKRAFTER 

Geoteknik är en samhällsmotiverad vetenskap. Geo
tekniska problem och lösningar har funnits ända se
dan människan började bygga, ja kanske ännu längre 
tillbaka när människan böi:jade gräva i marken för 
försörjning, skydd och begravning. Geoteknisk forsk
ning påbörjades redan på 1700- och 1800 talen med 
Rankine, Coulomb m fl, dock i hög grad av teoretisk 
art. 

Sverige tillhörde de geotekniska pionjärerna när 
det gäller geoteknisk forskning och utveckling, re
dan i början av 1900-talet, genom främst Atterberg, 

Göteborgs hamn och SJ:s geotekniska kommission. 
Dessa tidiga insatser var framtvingade av geoteknis
ka konsekvenser, framför allt skred, i samband med 
samhällets utbyggnad. Så har det också fortsatt fram 
till våra dagar - samhällets behov har i hög grad styrt 
den geotekniska forskningens inriktning. 

Det inomvetenskapliga drivkraften har varit sva
gare. Detta är säkert typiskt för en samhällsmotive
rad vetenskap. Många gånger är det dock en kombi
nation av samhälleliga och vetenskapliga behov som 
driver den geotekniska forskningen. I Figur 1 redo
visas principiellt och översiktligt exempel på driv
krafter som påverkar den geotekniska forskningen. 
Bilden gör inga anspråk på att vara fullständig. 

En viktig fråga är om den geotekniska forskning
en svarar mot de behov som finns. När samhällets 
behov uppstår behövs ju kunskapen. Eftersom det tar 
tid - vanligtvis 5-10 år - innan geotekniska forsknings
resultat blir tillgängliga och praktiskt användbara blir 
forskningen nyttig först efter en tid. Detta är ett di
lemma, eftersom problemägarna har svårt att moti
vera forskning för framtida ännu inte uppkomna pro
blem. Detta är motsatsen till andra teknikområden som 
tex IT, där forskarna i princip driver utvecklingen 
inom teknikområdet - nya metoder innebär nya til
lämpningar. 

3. TRENDER I DEN GEOTEKNISKA 
FORSKNINGEN 

3.1 Allmänt 
Den geotekniska forskningen har utvecklats som följd 
av i första hand samhällets krav. Den geotekniska 
vetenskapen kan sägas ha "tvingats" fram av de pro
blem som uppstått vid samhällets utbyggnad. Tyngd
punkten i den geotekniska forskningen ligger därför 
inom den tillämpade forskningen . Den inomveten
skapliga verksamheten, d v s grnndforskning, är i 
huvudsak betingad av problem som måste lösas för 
att kunna genomföra den tillämpade delen. 

Den geotekniska forskningen bedöms ha svarat väl 

• 1 
l 
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L 
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Figur 1. Den geotekniska forskningens 
drivkrafter. Behovet av geoteknisk 
forskning styrs av både samhälleli
ga och vetenskapliga behov. 

mot samhällets behov och på så sätt legat rätt i tiden. 
Som ovan nämnts finns dock en fördröjning av an
vändningen av forskningsresultaten genom att forsk
ningen kommer igång när frågorna uppstår. Normalt 
är samhällsbygget inom en sektor relativt långsiktigt 
och de geotekniska forskningsresultaten har i de fles
ta fall "hunnit" användas. 

3.2 1900-talet 
Det kan var intressant att se trenderna i den svenska 
geotekniska forslmingen på lång och kort sikt. En 
grovt subjektiv bedömning av trenderna under 1900-
talet visas i Figur 2. Forskningen var naturligtvis av 
blygsam omfattning under de första årtiondena. I och 
med starten av Statens geotekniska institut under 
1940-talet och inrättande av professurerna i geotek
nik med tillhörande institutioner på 1960- och 70-ta
len ökade den geotekniska forslmingens omfattning. 

KRAV 

BEHOV AV 
GEOTEKNISK 
FORSKNING 

VETENSKA
PENS KRAV 

100 ,~1---------------~ 

~ 75 -

25 

0 

1890 1915 1940 1965 1990 

-111- Fdt- o ld:rrEtocl3" 
-X-Säfning:r ostcblite! 
--Fästäkn o gmd fTe!ocl3" 
-B- J::fCEg31Skq:a-

Figur 2. Subjektivt uppskattad fördelning 
av den geotekniska forskningen 
under 1900-talet. 
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3.3 1990-talet 

3.3.1 Översiktlig bild 
Infrastruktur, miljö, hållbara samhällen, IT-utveck
lingen och Europaharmoniseringen utgör fem vikti
ga företeelser i det svenska samhällets utveckling 
under 1990-talet. Dessa kommer även att prägla det 
första decenniet (decennierna?) på 2000-talet. 

Den geotekniska forskningen under 1990-talet har 
präglats av den kraftiga utbyggnaden av infrastruk
turen i Sverige. Stora satsningar görs påjordförstärk
ningsområdet, främst genom Svensk Djupstabilise
ring, där metoder att stabilisera lös jord utvecklas, 
men även nya tekniker som jordspikning och anne
rad jord utvecklas. Ökade satsningar har även gjorts 
på släntstabilitet, riskvärdering, kvalitet och IT. 

Det miljögeotekniska området har utvecklats kraf
tigt. Begreppet miljögeoteknik har myntats under 
1990-talet. Mi\jögeoteknik utgör numera en etable
rad gren inom geotelmiken med kraftig tillväxt. Mil
jöfrågornas stora betydelse i samhället har medfört 
att miljöfrågor fått stor tyngd i hela byggbranschen 
från myndigheter till byggplatsen. Nya avdelninga
rar för mi\jögeoteknik har bildats hos de etablerade 
byggorganisationerna och flera nya mer renodlade 
miljögeoteknikföretag har etablerats. Forskningen 
inom miljöteknikområdet bedrivs i huvudsak hos eta
blerade institutioner och företag. 

För att få ett grepp på den geotekniska forskning
ens fördelning under 1990-talet har SGI:s litteratur
databas SGI-Line utnyttjats. Det hade varit önskvärt 
att kunna längre tillbaka, men sökbegreppet "svensk 
litteratur" infördes först i början av 1990-talet. 

Litteraturen i SGI-Line klassas i enlighet med In
ternational Geoteclmical Classification System, för
kortat IGC. Hela IGC-systemet redovisas i BILAGA. 

Undersökningen består av följande delar: 

• Doktors- och licentiatavhandlingar inom geotek
nik och miljögeotelmik 1991-99 

• Litteratur publicerad i de geotekniska institutio
nernas namn och SGI.s publikationer 1994-99 

• All svensk litteratur fördelad på perioderna 1993-
94, 1995-96 och 1997-98 

3.3.2 Doktors- och licentiatavhandlingar 
inom geoteknik och miljögeoteknik 
1991-99 

Geoteknik 
Antalet doktors- och licentiatavhandlingar redovisas 
i Figur 3. Som framgår av diagrammet produceras 
dr- och licavhandlingar inom änmet geoteknik även 
på andra ställen än på geoteknikinstitutioner. 

I Tabell 1 redovisas dessa "icke-geoteknikinstitu
tioner". Det relativt stora antalet avhandlingar utan
för geoteknikinstitutionerna visar kanske främst att 
geotekniska frågor är gränsöverskridande och graden 
av geotekniskt inslag varierar. Det geotekniska insla
get i avhandlingar inom geologi, teknisk geologi och 
ingenjörsgeologi kan vara betydande. 

Tabell 1. Förteckning över institutioner -
andra än geoteknikinstitutioner -
där avhandlingar klassade som 
geotekniska har producerats 
under 1991-99. 

INSTITUTION 

XTH 
övriga 
Jord 

KTH Geodesi 
CTH Geologi 
L TU Anläggn prod teknik 
LTH Matematik 
SLU Lantbrukets 
byggnadsteknik 
Delsumma 

XTH 
övriga 
Berg 

CTH Geologi 
KTH Teknisk geologi 
LTU 
Delsumma 

Totalsumma 

Dr Lie 

1 
1 
1 
1 

3 

1 
5 3 

3 
4 
2 
9 

5 

5 

14 8 

~ 30 ,----------------------, 
Cl 
:§ 
-g 20 ---
(Il 

.c: 
i; i 0 

Figur 3. ~ 
Doktors- och licentiatavhand ~ 

C: 
0 -1-~~-~~~~-~~~~-~~~----'----< 

lingar i SGI-Line, som är klas XTH XTH XTH XTH UNIVERS 

sade inom geoteknikområdet Geoteknik Geoteknik övriga Övriga Jord 
Jord Berg Jord Bergunder perioden 1991-1999. 
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Miljögeoteknik 
Doktors- och licentiatavhandlingar, som är klassade 
inom miljögeoteknikområdet under 1991-99, redovi
sas i Figur 4. Antalet avhandlingar inom detta områ
de som producerats på geoetknikinstitutioner är litet. 
Det tycks inte finnas någon utpräglad "miljögeotek
nikinstitution". Ämnet är brett och kräver kunskap 
inom flera ämnesområden som geoteknik, geologi, 
hydrologi och i många fall djupa kunskaper i oorga
nisk och organisk kemi. Det breda kunskapsspektrat 
innebär att spridningen på institutioner blir stort. 

Hur avhandlingarna fördelas på olika delområden 
framgår av Tabell 2. Av denna framgår att tyngd
punkten i forskningen legat på lakning, sorption och 
spridning under den studerade tidsperioden. 

Tabell 2. Fördelning av avhandlingar inom 
miljögeoteknik på olika områden 
under perioden 1991-99. 

INDELNING Dr Lie 

Undersökningsmetoder 1 1 
Karaktärisering 2 3 
Lakning, sorption,spridning, 13 4 
Risk, sårbarhet, konsekvens 5 1 
Användning av restprodukter 1 1 
Deponier 3 1 
Summa 25 11 

Spridningen av institutioner som forskar inom mil
jögeoteknikområdet är stor, se Tabell 3. Av tabellen 
framgår att avhandlingar producerats på 14 institu
tioner. 
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Tabell 3. 

HÖGSKOLA 

CTH 
CTH 
CTH 
KTH 
KTH 
KTH 
KTH 
LTH 
LTH 
LiTH 
LiTH 
LTU 
LTU 
SLU 

Förteckning över institutioner, där 
dr- och licavhandlingar producerats 
inom miljögeoteknik under 
perioden 1991-99. 

INSTITUTION 

Geologi 
Vattenbyggnad 
Vattenförsörjnings- och avloppsteknik 
Kemi 
Mark- och vattenresurser 
Vattenbyggnad 
Vattenvårdsteknik 
lngenjörsgeologi 
Vattenresurser 
Tema vatten 
Fysik 
Geoteknik 

3.4 ÖVERBLICK AV SVENSK 
GEOTEKNISK FORSKNING 
SPEGLAD I LITTERATUR
REFERENSER 

3.4.1 Undersökningsmetod 
Publicerad litteratur är visserligen ett något trubbigt 
verktyg för att mäta utveckling inom den geoteknis
ka forskningen. Det finns flera felkällor. Tidsfaktorn 
är en. Litteratur kan publiceras flera år efter själva 
forskningsarbetets slutförande. Det kan också saknas 
litteratur i SGI-Line. Det kan vara svårt i vissa fall att 
klassa litteraturen. Eftersom endast antalet används 
får alla referenser samma vikt oavsett värde och om
fattning. Vissa forskningsområden kan redovisas i ett 
flertal publikationer medan andra redovisas med en
staka publikationer. De redovisade diagrammen skall 
ses mot denna bakgrund. Trots dessa begränsningar 
bedöms dock referenserna kunna ge en realtivtv bra 
bild av forskningens inriktning. 

Figur 4. 
Doktors- och licentiatavhand
lingar i SGI-Line, som är klas

XTH XTH XTH UNIVERS sade inom miljögeoteknikom
Geoteknik Geologi Övriga övriga rådet under 1991-99. 
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3.4.2 Referenser från geotekniska 
institutioner och SGI 1994-99 

Genom att välja referenser från publikationsserierna 
på de tekniska högskolorna och SGI bedöms att en 
relativt skarp bild fås denna del av den geotekniska 
forskningen. Perioden har valts till 1994-99. 

Referenserna har fördelats på IGC:s huvudklas
ser och redovisas i Figur 5. och i Tabell 4. Tyngd
punkten inom den klassiska geotekniken ligger jämnt 
fördelat på analys, grundläggning och förstärkning. 

De miljögeotekniska referenserna uppgår till ca 
25 % av totala antalet (322). 

I Tabell 5 redovisas en mer detaljerad klassifice
ring av referenserna. Härav framgår att den svenska 
geotekniska forskningen är bred och täcker in stora 
områden av den geotekniska vetenskapen. 

Tabell 4. Referenser från tekniska högskolor 
och SGI. Fördelning av antal refe
renser på IGC:s huvudklasser 

A ALLMÄNT 10 
B GEOLOGI OCH MILJÖ 9 
C FÄLTUNDERSÖKNINGAR 13 
D JORDS EGENSKAPER 31 
E ANALYS AV JORDMEKANISKA PROBLEM 49 
H GRUNDLÄGGNINGSVERKSAMHET 55 
K FÖRSTÄRKNINGSMETODER 49 
0 MILJÖGEOTEKNIK 86 
P ENERGIGEOTEKNIK 17 
T ANGRÄNSANDE VERKSAMHETSOMRÅDEN 3 

322 

0 20 

Antal referenser 

40 60 80 100 

A ALLMÄNT 

B GEOLOGI OCH MILJÖ 

C FÄL TUNDERSÖKNINGAR 

DJORDSEGENSKAPER 

E ANALYS AV JORDMEKANISKA 
PROBLEM 

H 
GRUNDLÄGGNINGSVERKSAMHET 1--'----'--'----'--',---' 

K FÖRSTÄRKNINGSMETODER 

0 MILJÖGEOTEKNIK 

P ENERGIGEOTEKNIK 

T ANGRÄNSANDE 
VERKSAMHETSOMRÅDEN 

Figur 5. 
Referenser från tekniska hög
skolor och SGI. Fördelning av 
antal referenser på IGC:s hu
vudklasser. 
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Tabell 5. Referenser från tekniska högskolor och SGI. Fördelning av antal referenser 
på IGC:s underindelning. 

A ALLMÄNT H GRUNDLÄGGNINGSVERKSAMHET 55 
10 H00 Allmänt, kontrakt, skador, kontroll 1 

A06 Firmor, institut och laboratorier 1 H01 Grundläggning av byggnadsverk 12 
A08 Yrkesetik, juridiska frågor, normer 7 H02 Stödkonstruktioner, avskärande väggar S 
A10 Forskningsaktiviteter 2 H04 Dammar och reservoarer 3 

HOS Tunnlar, byggnadsverk under mark 4 
B GEOLOGI OCH MILJÖ 9 H06 Vägar, järnvägar, flygfält 27 
B02 Hydrogeologi 6 HOS Ledningar, kulvertar 2 
B03 Jords rörelser och sjunkning 3 H10 Markanvändning, fysisk planering 1 

C FÄL TUNDERSÖKNINGAR 13 K FÖRSTÄRKNINGSMETODER 49 
coo Allmänt 2 K00 Allmänt, ekonomiska aspekter 2 
C02 Geofysiska undersökningar 2 K01 Dräneringsmetoder 1 
C03 Sondering 3 K02 Tätnings- och injekteringsförfaranden 6 
C07 Mätning av fältförhållanden 6 K04 Jord- och bergschaktning 1 

KOS Packningsförfaranden 2 
D JORDS EGENSKAPER 31 K06 Jordstabilisering, åtgärder mot erosion 22 
000 Allmänt 2 KO? Pålar, pålslagning 8 
001 Klassificering och beskrivning 2 K14 Åtgärder för förbättring av sättnings-, 
002 Fysikalisk-kemiska egenskaper 1 deformations- och stabilitetsförhållanden. 
003 Sammansättning, struktur, Grundförstärkning 7 

densitet, vattenkvot s 
004 Hydrauliska egenskaper 1 0 MILJÖGEOTEKNIK 86 
006 Skjuv-, deformations- och 0 1 

hållfasthetsegenskaper 8 A08 Yrkesetik, juridiska frågor, normer 1 
007 Dynamiska egenskaper 1 A 10 Forskningsaktiviteter 1 
008 Termiska egenskaper 2 B02 Hydrogeologi 8 
010 Egenskaper hos blandningar av C03 Sondering 1 

jord-tillsatsämnen 9 C06 Provtagning 1 
C07 Mätning av fältförhållanden 1 

E ANALYS AV JORDMEKANISKA PROBLEM 49 001 Klassificering och beskrivning 4 
E00 Allmänt, säkerhetsfaktorer 4 002 Fysikalisk-kemiska egenskaper 33 
E02 Deformations- och sättningsproblem 14 004 Hydrauliska egenskaper 2 
E04 Bärförmåga hos pålar och annan E00 Allmänt, säkerhetsfaktorer 1 

djupgrundläggning 8 F08 Termiska egenskaper 1 
E06 Stabilitet hos slänter, skärningar och schakter 12 H06 Vägar, järnvägar, flygfält 16 
E08 Dynamiska problem 6 H11 Deponering (restprodukter o likn.) 10 
E10 Beläggningar, skiktade system, armerad jord 1 T06 Väg-och vattenbyggnadsteknik S 
E12 Växelverkan jord - byggnadsverk 2 
E13 Matematiska/statistiska metoder, datoranalys 2 P ENERGIGEOTEKNIK 17 

008 Termiska egenskaper 6 
T06 Väg-och vattenbyggnadsteknik 11 

T ANGRÄNSANDE VERKSAMHETSOMRÅDEN 3 
T06 Väg-och vattenbyggnadsteknik 3 

3.4.3 Förändringar med tiden traktas som en redovisning av den totala geotekniska 
under 1993-98 verksamheten i Sverige. 

Med syftet att försöka få fram en förändringsbild av Det bör också påpekas att en artikel kan få flera 
den geotekniska inriktningen har samtliga svenska klasskoder och på så sätt förekomma flera gånger. 
referenser i SGI-Line under 1993-98 fördelats på pe För att få en uppfattning om det verkliga antalet ar
rioderna 1993-94, 1995-96 och 1997-98. tiklar kan man dividera det totala antalet med 1,6. 

I dessa referenser ingår alla svenska referenser in Resultatet redovisas i Figur 6 (antal) och Figur 7 
klusive de som redovisats i föregående avsnitt. Anta (procentuell fördelning). Några större förändringar 
let blir betydligt större eftersom framför allt litteratur kan inte ses under den studerade perioden. 
konferens- och tidskriftsaitiklar och myndigheter och Troligen är perioden för kort för att se större för
företa tillkommer. Andelen forskningsartiklar blir ändringar. Man kan ändå troligen dra slutsatsen att 
mindre i denna sammanställning, som mer bör be- den geotekniska forskningens inriktning förändras 
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Figur 6. Antal svenska referenser referenser i SGI litteraturdatabas SGI-Line fördelat på IGC:s 
huvudklasser. Indelat på perioderna 1993-94, 1995-96 och 1997-98. Totalt 2704 referenser. 
Observera, att en referens kan förekomma flera gånger i databasen. 
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Figur 7. Andel svenska referenser i SGI litteraturdatabas SGI-Line fördelat på IGC:s huvudklasser. 
Procentuell andel referenser indelat på perioderna 1993-94, 1995-96 och 1997-98. 
Totalt 2704 referenser. 98. Observera, att en referens kan förekomma flera gånger 
i databasen. 
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relativt långsamt. Det ligger i forskningens natur att 
det tar tid att bygga upp en forskningsmiljö. Forskar
gruppen bör sedan verka inom sitt område under re
lativt lång tid för att ge "avkastning" på investering
en i kompetensuppbyggnad och resurser. 

4. INTERNATIONELL GEOTEKNISK 
FORSKNING 

Det är svårt att få en något så när heltäckande över
blick av den geotekniska forskningen. Det är framför 
allt länder med liknande geologi och geotekniska för
hållanden som Sverige som är av primärt intresse. 
För att ge ett litet smakprov på internationell verk
samhet redovisas här utdrag från hemsidor för NGI, 
VTT och Quebecs Tranportministerium. 

NORGES GEOTEKNISKA INSTITUTT, NGI 
http://www.ngi.no/ 

Forskning, utveckling och rådgivning inom: 
• Geoteknik 
• Ingeniörsgeologi 
• Reservoarmekanik 
• Hydrologi 
• Miljögeoteknik 
• Skredfara 

Spetskompetens inom: 
• Bestämning av materialegenskaper 

(jord, berg, snö) 
- Fält- och laboratorieundcrsökningar 

• Numerisk modellering och analys 
- Bärförmåga och stabilitet, defonnation, sam
verkan med konstruktioner, grundvattentröm
ning, miljöförorening 

• Model(forsök i_fält och laboratorium 
• Instrumentering 

- overvakning och tillståndskontroll 

VTT COMMUNITIES AND 
INFRASTRUCTURE, FINLAND 
http:/lwww.vtt.fi/vki/indexe.htm 

VTT Communities and Infrastructure är en huvudav
delning på VTT. Geoteknik och Miljögeoteknik är 
avdelningar inom denna huvudavdelning. 

Geotechnics 
The research of soil and foundation engineering ser
ve the whole building trade. Our research subjects 
are, among others, a substructure, a municipal engi
neering, road technique, hydraulic engineering and 
environmental engineering. Our know-how is based 

on the strong knowing of the geotechnics. 
• Site investigation methods 
• Geotechnical design of foundations and soil 

structures 
• Development of design and dimensioning 

methods 
• Sofi soil geotechnics 
• Geosynthetic products 
• Ground water protection 
• Foundations and infrastructure in cold climate 
• Reuse of by-products 

Environmental Engineering 
Our research in environmental engineering is based 
on broad technical-scientific expertise, especially 
within the following fields: geohydrology and hydro
logy, geophysics, geology, geochemistry, rock mecha
nics and urban planning. 

Key application fields include 
• Geophysical investigations 
• Rock Engineering 
• Groundwater protection and contamination risk 

assessment 
• Environmcntal impact assessment (EIA) 
• Rcuse of by-products 
• Reseach of nuclear wastc disposal 

MINISTRY OF TRANSPORTS, 
QUEBEC, CANADA 
http://wv-rw.gouv.qc.ca/minorg/indexf.htm 

Research List & Development Projects 

Materials 
• Electro-osmotic Consolidation of Clay Sub-bases 

under Existing Embankments 
• Devclopmcnt of a Mcthod for Analysing Mctals 

in Contaminated Soils 
• Development ofa Methodology for Dimcnsioning 

Temporary Excavations 
• The Effect of Sodium Carbonate on the Behavi

our of Sofi Clay 
• In Situ Test to Measure the Mechanical Characte

ristics of Partially or Complctcly Destructured 
Clay 

• Study ofthe Performance ofEmbankments <luring 
the November 25, 1988, Earthquake 

• Geophysical Methods for Prospecting for Granu
lar Deposits, Surveying Soils and Inspecting Pa
vement 

• Large (305 mm) Proctor Mould 
• Induration of Clay by Electro-injection 
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• Surface Instability in Till Slopes 
• Smface Instabilities in Roadside Slopes 
• Pre-loading through Consolidation by Vacuum 

Treatment and by Heating ofClayey Deposits Test 
Slabs and Follow-up 

• Protecting a Section ofHighway 20 from Erosion 
through Restoration of Tidal Marshes 

• Restoration of Disrupted Sites in a Northem En
vironment 

• Stabilisation, Protection and Restoration of Sho
relines through Planting 

• Stability of Slopes - Detection of Unstable Zones 
(Phase 1) 

• Stability of Slopes -Detection of Unstable Zones 
(Phase 2) 

• Expert System for Hydrogeological Studies 
• Techniques for Pre-loading through Consolidation 

by Vacuum Treatment and by Heating of Clayey 
Deposits 

Environment, Energy Conservation 

• Mapping and Classification of the Felix-Leclerc 
Highway Corridor' s Roadsides 

• Development of a Method for Analysing Metals 
in Contaminated Soils 

• Restoration of Disrupted Sites in a Northem En
vironment 

• Stabilisation, Protection and Restoration of Sho
relines through Planting 

• Environmental Monitoring ofthe Causeway on the 
Grandes-Bergeronnes River Estuary 

GEODELFT 
Delft, Holland 

http://www.delftgeot.nl/site geodelft uk/index.html 

Research and Development (R&D) 
GeoDelft is involved in high level geotechnical re
search and development, covering: 
• development of methods and techniques for app

lication by geotechnical engineers, notably in
cluding those of GeoDelft itself; 

• scientific research for fundamental problems 
encountered in present day geotechnical engi
neermg; 

• specialist suppo1t in consulting complex geo
technical problems, such as projects involving 
uncommon soil material, specific or complex 
computation schemes, earthquake loading, soil -
water interaction. 

GeoDelft maintains close contacts with other 
research institutes and university departments in the 
disciplines involved. 

The main fields for development are: 

1. Tunnelling in soft soil 
(shield tunnelling techniques, 3D finite element 
analysis) 

2. Earthquake engineering and environmental 
vibrations 
(hazard evaluation, structural response, soil dy
namics, wave propagation) 

3. Large deformations in soil 
(finite element analysis, pile penetration) 

4. Risk evaluation 
(probabilistic approach) 

5. Analysts ojcoastal structures 
(breakwaters, erosion, revetments, wave loads) 

6. Deformation ojthe deep sub-sotl 
( earthquakes, mining, creep and consolidation) 

7. Behaviour and consoltdation ojsoft sotl 
(material models, material behaviour, densifica
tion, liquefaction, physico-chemical effects) 

8. Groundwater mechantcs 

9. Geotechnical instruments 
(penetration systems, boring systems, monito
ring system, environrnental probes, data acqui
sition system) 

10. Environmental geotechnics 

11. Dredging 
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□ 
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Verksamhetskedjan för FoU i sin enklaste prinD 
cipiella form. 

□ 
Initieringsfasen består av två steg, -ide:fangst och 
förstudie. Idefångst genomförs på många olika sätt,□ 
bland annat genom kvalitativ verksamhetsuppfö\j

□ nmg. 

□ Förstudie ären viktig fas som bl.a. skall klarlägga 
att:

□ • Att problemet är möjligt att lösa, dvs det finns en 
trovärdig hypotes.□ • Att ett FoU-projekt är det effektivaste sättet att 
lösa problemet.□ 

• Att problemet inte redan är löst. 

□ • Projektets erforderliga resursramar och troliga 
lönsamhet.u • Att resultatet kommer att kunna implementeras 

[.J 
Forskning och Utveckling följer gängse defini

tionerf.J 

u 
0 

□ 
[J 

□ 

TILLÄMPNINGS
FÖRVALTNI.NG 

IMPLEMEN
TERING 

· Enheten för statlig väghållning --

Implementering innebär att i första hand att införa 
utvecklingsresultat i verksamheten, varigenom den
na kommer att bedrivas med nya rutiner eller nya 
verktyg. Detta är en kritisk fas , vilken ofta neglige
ras eller underskattas . 
Eftersom forskning består i att ta fram ny kunskap, 
utförs implementering av forskningsresultat genom 
kunskapsöverföring. 

Tillämpningsförvaltning innebär att se till att til
lämpningen fungerar och kan användas. Vid an
vändning av det implementerade FoU-resultatet 
uppstår den vinst, som motiverar att FoU-satsningar 
över huvud taget genomförs . 
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-···25" Vägverket------ Presentationsmaterial FoUförväghållning 1999-12-03 ---.... 

Delprocesser för FoU 

1998 1999 2000 

Revidera 
FoU-

1"-r-pl_an_-+' I Ansökan 11 Beredning 1 _IA_vs1_ag_l__ 
.1' I Förhandlingar I.-PI-·o-1e_k_t---------+--------'I 

Beslut/ 

~trakt 

I Ansökan 11 Beredning 11 Avslag I 
~-----'. 

;Jt Förhandlingar
Beslut/ 

Kontrakt 

Revidera FoU-plan 

Enheten för statlig väghållning 

· ~ Vägverket------- Presentationsmaterial FoU för väghållning 1999-12-03 -,.,,.,.,....,__ 
!V 

FoU-budget 2000 per planområde 
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~ Vägverket"""""""""""""""",,,,,,...., Presentationsmaterial FoU för väghållning 1999-12-03 """"'""""'"""""-.. 

Inriktning : 

•· Vägkonstruktion med god och 
känd bärförmåga, som är optimerad 
i ett livscykelperspektiv. 
•· Vägyta, vars samverkan med 
trafiken (friktion, spår, ojämnheter, 
slitage, buller m.m.) är känd och 
optimerad med hänsyn till 
Vägverkets mål. 
•· Känd och minimerad påverkan 
på omgivningen vid vägens drift och 
användning. 
•· Effektiva, trafiksäkra och 
miljöanpassade metoder och 
hjälpmedel som särskilt hänför sig 
till vägkonstruktionen. 

Exempel 

• Underhållsbehov som kan 
förutsägas och planeras, när 
trafikbelastningen är känd. 

• Återanvändbar bullerdämpande 
beläggning. 

• Anordning för omhändertagande 
av vägdagvatten 

• Utrustning och metod för 
återvinning av beläggningsmassor 

Enheten för statlig väghållning 

~ Vägverket"""··"""'""""-....,...,..,... Presentationsmaterial FoU för väghållning 1999-12-03 """"""""""-"'-

Ramprojekt IBudget 2000 

I PMS (datorstödd styrning av vägunderhåll) 6 000 kkr 
----·-··~····--·•--··---'---------. 

I Regelverk för vägunderhåll 2 500 kkr I 
·---

1 Nedbrytning väg 4 447 kkr ! 

Bärighet och tjäle 4 150 kkr i 
_············..·········.··························.···························•·• --~.-----

1 Kretsloppsanpassad vägproduktion -~- 1 940 kkr i 
____I .. ___ 

I Underbyggnad och undergrund 1 2s2 kkr I ................ r·· 
-----····················-·•···· 

i Produktionsmetodkatalog för vägunderhåll ·,-~4 375 kkr I 

·,.'._."".. ~-=-........................................................=..=............................................... Enheten för statlig väghållning 
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. g Vägverket------ Presentationsmaterial FoU för väghållning 1999-12-03 ...,..........,,,,,,,__ 

FoU 2000-2004 per planområde 

.Sumnering per planområde 
Trafik och Effekter hittills beskrivet 

Planområdets ekonomiska ram 
Vägutformning I hittills beskrivet 

Planområdets ekonomiska ram 
Vinter I hittills beskrivet 

Planområdets ekonomiska ram 
Vägkonstruktionen I hittill!> beskrivet 

Planområdets ekonomiska ram 
Bro och andra konstbyggnader I hittills beskrivet 

Planområdets ekonomiska ram 
Tunnel I hittills beskrivet 

Planområdets ekonomiska ram 
Beställarrollen I hittills beskrivet 

Planområdets ekonomiska ram 
Gemensamma verktyg och modeller I hittills beskrivet 

Planområdets ekonomiska ram 
Summa hittills beskrivet 

Summa planeringsram 

kkr 2000 
10150 
10 150 
12 325 
12 325 
8293 
8 293 

24694 
24 694 
8 000 
8 000 
2 000 
2 000 
3538 
3 538 

11 000 
11 000 
80 000 
80 000 

kkr 2001 
11 550 
11 600 
15475 
15 600 
8890 
9 000 

19215 
25 000 
9750 
9 800 
2974 
3 000 
3687 
4 000 

12000 
12 000 
83 541 
90 000 

kkr 2002 
9 900 

11 700 
11785 
14 000 
7600 
9 000 

15 950 
25 000 
9750 
9 800 
3 500 
3 500 
1 550 
4 000 

13 000 
13 000 
73035 
90 000 

. . 
kkr 2003 kkl'2004 

2750 l'•C •,:. 0 
,· ·,;: 

12000 , 12.000 

8145 ; :r~ 
13000 i. 12000 
9100 :\'. ·.·. [j

<:\ ~.. ',/',:,·,,j 
9000 · ·L•9000 

13500 ·.t?i":';g 
25000 25.000 

...... 02000 I 

9000 1()000 
.··-1/2500 ...; :·009 

4000 • 5000 
350 . ':"i) 

4000 ••.'AOOO 
6000 ,...... '··o 

14000 . 1$000 
·< 430044345 · 

90 000 • ~Q()Q() 

Enheten för statlig väghållning 
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Banverkets syn på geoteknisk FoU 

Björn Paulsson 
Banverket 

u 
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Vad styr FoU hos Banverket? 

Krav på Banverket 

En kos~nads
En säker En miljö Nyakravpä

effek_tiv 
järnväg :i,:änlig järnväg järnvägen

Järnväg 

[ I 

Behov för Banverket 

l 
Konsekvenser för Banverket fuitiera iF.eU 

Vilka frågor ställer vi oss på Banverket ? 

• Hur kan geoteknisk FoU stödja Banverket? 

• Vilka frågor är viktiga? 

• Hur prioriterar vi ? 

• Hur tydliggör vi detta för de som bedriver geoteknisk F o U ? 

• Hur bedriver vi geoteknisk F o U ? 
[• Hur tillgodogör vi oss geoteknisk FoU? 

L 

I ... 

30 r 
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FoU-Projekt på Banverket -

dagens geotekniska inriktning 

• Släntsta bilitet 
- Långsiktig F o U påbörjades 1991 klar 1996 och 

kompletterades 1997-199 8 m. a.p. Dynamiska förlopp 
- Flera kortsiktiga FoU-projekt utfördes 

" Fältundersökningsmetodik, Postograf, Tåglaster, STAX 30 ton 
• Sättningar 

• Svensk Djupstabilisering 

FoU-Projekt på Banverket -

inriktning mot systemfrågor 

• Miljögeoteknik 
• Bridge Ends 
• Geokalkyler 
• Eurobalt 

Vilka områden kan Banverket och FoU
utförarna bli bättre på ?? 

Här måste vi bli bättre 
.Fång4~pp verkcpå att fånga upp "rätt" såmliefons beboy 

frågor 

l 
Här överlämnar vi 
ansvaret till de som 
utför FoU 

l 
Här.finns en mycket 
stor potential till 
förbättring 

31 
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Geotekniska FoU-behov 

Bertil Pettersson 
BFR 
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Uppdrag att utarbeta en r I 

forskningsstrategi för byggsektorn , l 

, l 
- FoU-behov för verksamhet som berör fysisk planering, 

projektering, entreprenadverksamhet inklusive försörjn
ingssystem och installationer, byggmaterialindustrin samt 
förvaltning av byggnadsverk. 

- bedömning av den nuvarande och framtida fakultetsfors
kningens inriktning och kvalitet. 

- uppdraget skall redovisas senast den 15 december 1999. 

Der-1 utHaligGI stGJden 9 2 

Stooen sam livsmiljö 7 

Det s1:1nda tiusef 5 6 

IT bygg & fGJSMgh~t 2002 5 20 

!UT IL VSi A MAJ IJJU rNI~ t, 
Elmväldning i bebyggelsen 5 5 l 
Miljö- och kretslopp i byg9CJ"1de 7 7 [
och förvatning 

! 
llnfrasystem för uthäliga stä:fer 4 4 

lUiJ IL VS N~NJG ~ÖS 1l' lE ~ ~~ 

B yggherren med kunden i fokus 5-7 5-7 C 

JL 

rMak och vatten i stads miljö 6 6 
L 

I 
L~BYGGFORSKllltlGSRÅDET 

[ 
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□ 

□ 
D 

D 

□ 

□ 

I , 

"En prioriterad uppgift föf 

BFR ä däför att stimulera 

forskning kring hur de · · . 

befintliga byggnadernascmt 

den tekniska infrastrukturen 

km stalas om till hälbarhet." 
□ 

□ 
□ 

□ 
□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ <> "Frågor som byggforskningen ha att 
□ besvaaä bland a:mQf om det ä redis'tis~t 

,, 

□ att uppnågenerationsmäet och faktor tio, 

u dvs. att erhälaen tiofddig resurseffekti

visering, i de befintliga strukturerna och i såu 
fdl vilka konsekvenser dettaskullefå''u 

L) 

□ 
.itleYGGFO RSKII IIIGSRÅDET 

□ 
[J 

u 

aBYGGFORSKIIIIIGSRÅDET 

35 



36 



Geo'99 

Geotekniska FoU-behov 

Bertil Grandinsson 
SBUF 

LI 
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Geo'99 r: 

Cc=?!D) f7 f1c Svenska Byggbranschens 
~l_g)~ Utvecklingsfond 

"utveckla byggprocessen för att skapa bättre affärsmässiga förut
sättningar för att utnyttja forskning och driva utvecklingsarbete" 

F öretagsgemensam utveckling och forskning för 

• samarbete i förädlingskedjan 

• samverkan mellan specialentreprenörer 

• högskoleforskning i entreprenörvitala ämnen 

• byggarbetets anpassning till människan 

• underlag för myndighetsregler, standards 

SBUFs geo-prioriteringar 

•Geoteknik i en innovativ byggprocess 

•Effektiv samverkan i geo-frågor i byggprocessen 
Begränsa risker 
Fördela risker 

•Kostnadseffektiva och miljövänliga geo-metoder 

•Optimerade och miljöanpassade geo
konstruktioner 

•Utbilda industri-geo-forskare 
----------------(~;c.;,Jfj/,e,;.:~1'.J)e--u·' 

SBUFs geo-FoU 

Ca 15 pågående projekt inom geo-området 
- se www.sbuf.se 

I år beviljades 8 projekt sammanlagt 3,1 mkr 

Budgetutrymme 2000 
- för utvecklingsprojekt voa 
- för forskningsprojekt 

ca 9 mkr 
ca22 mkr 

l 

L 

L 

-----:',~-,J7ft;;,•
-:~')Lc!Jl.:!-f F 

L 

l 

L 

L 
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Pågående projekt inom geo-området 

6063 Statusbestämning och val av 
förbättringsåtgärd för vägar 

Forskning vid Chalmers. Vägkroppens kondition och 
undergrnndens beskaffenhet analyseras. Åtgärder skall 
kmma väljas med hänsyn till teknik, totalekonomi och 
miljö. 
Pågår: 1996-99 
Parter: Skanska Teknik AB 

7054 Kontrollmetoder vid djupstabilisering 
med kalkcementpelare 

Forskning vid KTH. Fortsätter analys av inblandning
smekanismer. Visar på olika metoder för produktions
mässig kontroll av funktionsrelevanta egenskaper. Sex 
metoders tillförlitlighet, möjligheter och begränsningar. 
Beskrivningar och manualer tas fram. 
Pågår: 199(6)-99 
Paiter: LC Markteknik AB 

8001 Drivbarhet och bätförmågetillväxt 
hos friktionspålar 

Forskning vid KTH. Tillväxtbestämning genom försök 
med sondstänger. Om tillväxten kan tillgodoräknas, 
skulle pållängd och slagningsarbete kunna minskas vä
sentligt. 
Pågår: 199(4)-1998 
Parter: Skanska Teknik AB 

8015 Progressiva skred i långsträckta sllinter 
En översikt tas fram. Behandlar Surte och andra skred 
där defonnationsrnjuknande och progressiv brottbildning 
varit avgörai1de. Deformationshastighetens inverkan. 
Skredmekanik. Differensräkningsmetoden. Erfarenheter 
och beräkningsexempel ingår. 
Pågår: 1998-99 
Parter: Skanska Teknik AB 

8029 Broar med integrerade landfästen 
Forskning vid LTU. Utvecklar en svensk variant av inte
grerade landfästen och verifierar dess funktion genom 
laboratorieförsök. Studie av tekniska lösningar och erfa
renheter i USA, utformning av pålskalle och ingjutnings
detaljer, grundläggning saint LCC. 
Pågår: 1998-2000 
Parter: Skanska Teknik AB 

8030 Stabilisering av organisk jord 
Fortsatta studier av stabilisering av sulfid- och torvjord 
vid LTU (se SBUF informerar 98:32). Skall utveckla 
metodbeskrivning för fält- och laboratoriem1dersökning
ar av de aktuella jordtyperna omfattai1de kontroll av 
homogenitet, hållfasthetsutveckling, långtidsstabilitet 
och sättningsbenägenhet. Sainfinansiering med Banver
ket och Vägverket. 
Pågår: (1996)-2000 
Parter: Skanska Teknik AB 

8048 Resultatkontroll av packad lermorän 
Metoder för att kontrollera den packade lermoränens 
styvhet. Jämförelse med resultat från statisk plattbelast
ning. Samverkan med LTH. 
Pågår: 1998-99 
Parter: NCC AB 

8105 Transversalbelastade pålar 
Avser att kartlägga kunskapsläget beträffande transver
salbelastade pålar, att värdera olika analysmetoder, saint 
att föreslå riktlinjer och föreskrifter för dimensionering. 
Vidare skall eventuellt behov av kontroll fastläggas, och 
lämpliga kontrollmetoder föreslås. Baseras i första hand 
på en sammanställning av befintliga kunskaper. Samar
bete med Pålkonm1issionen, SGI med flera. 
Pågår: 1998-99 
Parter: NCC AB 

8112 Vinterpackning av terrasser och bankar 
Syftar till att hitta lösningar och metoder för paclming av 
jordmaterial vintertid som möjliggör byggande av vägar 
med tillfredsställande kvalitet även under vintersäsong
en. Fältförsök i anslutning till byggandet av Obbolavä
gen, Umeå, samt studier i laboratorium. Samarbete med 
LTU. 
Pågår: 1999-2001 
Parter: NCC AB 
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9006 Mass-stabilisering av torv med torr 
sand-cementblandning 

Skall klarlägga förstärlmingseffekten i torv med använd
ning av torrinblandning av sand och cement. Provin
blandning skall utföras i laboratorium samt i fält i Dömle 
mosse i Värmland. Försöken är en utvidgning av EU
pn~jektet EuroSoilStab. Samarbete med SGI. 
Pågår: 1999-2000 
Parter: Stabilator AB 

9011 Drivbarhet av spont, vibrerad i friktionsjord 
Forslming vid K1H. Ger en beräkningsmodell för att 
förutsäga dynamiskt spets- och mantelmotstånd när hy
drauliska vibrohejare används. Effekter av relativdensi
tet, vattenmättnadsgrad, spontens laterala flexibilitet och 
friktionskrafter i spontlåsen studeras. Modell- och fält
försök. 
Pågår: 1998-2000 
Parter: Stabilator AB 

9020 Restprodukter - geotekniska egenskaper 
och nya användningsområden 

Forslming vid Chalmers. Syftar till att bredda och öka 
användandet av restprodukter inom byggrelaterade verk
samheter. Skall skapa ett klassificeringssystem för rest
produkter baserat på de parametrar som kan anses sty
rande för användandet samt anpassa och utveckla befint
liga laboratoriemetoder för bestämning av dessa para
metrar. 
Pågår: 1999-2000 
Parter: NCC AB 

9023 Acceptanskontroll för terrasser, 
förstärknings- och bärlager 

Utprovar datorstyrning av fordon som alternativ till sta
tistisk acceptanskontroll enligt VÄG94. Utförs i sam
band med byggandet av E22 Hossmo-Söderåkra, etapp 
3. Avser att ge kunden en förbättrad dokumentation och 
kvalitetssäkring av entreprenörens arbete samt ett effek
tivare kontrollarbete. 
Pågår: 1999 
Parter: Skanska Sverige AB 

9054 Bestämning av jordtryck mot stödmur 
med återl'yllning av packad lermorän 

Studerar vilkajordtryck som verkar mot en stödmur vid 
återfyllning med packad lennorän. Undersöker bland 
amiat möjligheterna att använda extruderad polystyren
cellplast (XPS) som tiälskyddande material närmast 
stödmuren. Omfattar fält- och laboratorieundersökning
ar. Skall ge underlag för krav på lämpliga kontrollmeto
der för verifiering av antagna jordtryck. Samarbete med 
LTH, SGI och J&W. 
Pågår: 1999-2001 
Parter: PEAB AB 

9063 Validering av mekanistisk 
dimensioneringsmodell för vägkonstruktion 

Syftar till att jämföra en tidigare utvecklad icke linjär 
materialmodell för obundna överbyggnadsmaterial med 
resultat från provbelastning på både obundet lager och 
beläggning på färdig vägkonstruktion. Provbelastninga
rna kommer att utföras i anslutning till delsträcka 1 (Ler
nacken-Fosieby) av utbyggnaden av Öresundsförbindel
sen. 
Pågår: 1999 
Parter: PEAB Grundteknik 
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Session 1: 

Materialegenskaper 
och beräkningsmodeller 

Sessions ledare: 
Sven Knutsson 
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Databas för laboratorieförsök på torvprover 
Peter Carlsten 
Statens geotekniska institut, Linköping 

Allmänt 
På senare år har problem med torv och torvmark bli
vit alltmer aktuellt i samband med projektering av 
vägar, banvallar och andra anläggningar (soptippar 
mm). Bland de metoder som används vid byggande 
kan nämnas förbelastning, lätt fyllning, risbädd/rust
bädd/a1mering och massutskiftning. Urgrävning/ned
pressning är en vanlig förstärkningsmetod för hög
klassiga vägar/banvallar, men för vägar med lägre 
standard kan ofta förbelastning vara ett intressant al
ternativ. Masstabilisering har blivit aktuellt och för
stärkning av torv med olika tillsatsmedel har prövats. 
Befintliga vägar och järnvägar ligger ofta grundlag
da på torv. Insatser görs nu för att säkerställa dessa 
konstruktioners funktion vid exempelvis ökad trafik
belastning. Med konsolidering förbättras torvens 
egenskaper och det är då naturligtvis viktigt att kän
na till vilken hållfasthet torven har efter lång tid un
der belastning. Torv är också aktuellt att använda som 
täckningsmaterial för att hindra utlakning av miljö
farliga ämnen. De geotekniska egenskaper som i för
sta hand är av intresse i samband med projektering 
av anläggningar i torvmark är: 

• Kompressionsegenskaper 
• Hållfasthetsegenskaper 
• Permeabilitet 

Databasen 
SGI har nu upprättat en databas för laboratorieförsök 
på torv i Microsoft Access. Databasen innehåller in
dexegenskaper (rådata) och resultat från ödometer-, 
skjuv och permeabilitets-försök. Tabellen för rådata 
innehåller data från 123 kompressionsförsök. Tabel
len med skjuvförsök innehåller data och resultat från 
65 skjuvförsök. Resultaten har hämtats på undersök
ningar på prover från skilda delar av Sverige, från 
Skåne till Lappland och totalt har torv från 30 olika 
försöksplatser lagts in i databasen. I projektet har ef
tersträvats att finna samband mellan torvens indexe
genskaper och dels dess kompressions- och hållfast
hets-egenskaper dels dess permeabilitet. För att göra 
e1farenheterna mer tillgängliga för utländska forska
re har parametrar som används utanför Sverige ut
värderats. På så sätt har det också blivit möjligt att 
göra jämförelser med andra länders erfarenhetssam
band. Utländska referenser har utnyt1jats och i dia
gram har skillnaden mellan svenska och utländska 
erfarenheter redovisats. 

Avsikten är att upprätthålla databasen och att ef
terhand lägga in nya försök. På så sätt skapar man en 
erfarenhets bank som har stort värde för branschen. 
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Långtidssättningar i lera 

Peter Claesson 
Chalmers tekniska högskola, lnst för geoteknik 

Bakgrund 
Sättningar i lera blir ofta, även vid måttliga belast
ningar, stora och pågår framförallt under lång tid. Vid 
byggnation på djupa lerlager, mer än 15 m, pågår sätt
ningar under konstruktionens hela dimensionerande 
livslängd. Detta medför att skador kan uppträda på 
byggnader lång tid efter färdigställandet och garanti
tidens utgång. För vägar och järnvägar innebär det 
ofta återkommande standardförsämringar med krav 
på kostsamma reparations- och underhållsåtgärder. 

Den beräkningsmodell som man idag använder sig 
av bygger på forskning som utfördes under 1970-
och början av 80-talet. Då studerades provbankar som 
i huvudsak fanns i Mellansverige där lerdjupen varit 
begränsade till max ca 15 m. Speciellt i Västsverige 
där mycket mäktiga leravlagringar med upp till 100 -
m djup förekommer spelar sättningar och deras tids
beroende en mycket stor roll. 

Föratt förstå och kunna modellera samspelet mel
lan naturliga markrörelser och sättningar i olika kon
struktioner behövs därför ytterligare forskning och 
utveckling av befintliga beräkningsmodeller och pro
gram. 

Syfte och omfattning 
Syftet är att bredda den empiriska basen och utveckla 
metodiken för beräkning av tidsbundna sättningar i 
mäktiga måttligt överkonsoliderade lerlager. Av spe
ciellt intresse är de fall där en begränsad belastning 
påförs en svagt överkonsoliderad lera. Detta kräver , 
utöver genomgång av den erfarenhetsbas som finns 
idag, omfattande uppföljning av sättningar på lämp
liga objekt, kompletterande mätningar, laboratorie
försök, teoriutveckling och analys. 

Genomförande 
Litteraturen inom området är relativt känd och en 
komplettering med de senaste erfaren-hetema från 
olika forskningscentra som bedriver likartad forsk
ning utförs på sedvanligt sätt. 

En förutsättning för en verklighetsanknuten och 
verifierad utveckling och metodik är att ett antal upp
följningar av sättningar i full skala finns tillgängliga 
som referenser. På dessa platser genomförs komplet
terande sättningsmätningar samt noggrann bestäm
ning av portrycks-, spännings- och konsoliderings
förhållande. Kompletterande försök för bestämning 
av konsoliderings- och krypegenskaper kommer att 
göras i laboratoriet. 

Befintliga teorier för beräkning av sättningar i lösa 
finkorniga jordar, samt hur dessa hanteras numeriskt 
i olika beräkningsprogram kommer att ställas sam
man. På basis av detta samt erfarenheterna från labo
ratorieförsök och uppföljning i fält kommer den mo
dell(-er) och beräkningsmetod(-er) som bäst beaktar 
ingående parametrar vid beräkning av sättningar att 
vidareutvecklas. 

Resultat/nytta 
Förhoppningen är att tillförlitligheten vid sättnings
beräkningar i lera och möjligheten att utföra progno
ser av långtidssättningar skall öka. Detta kan speci
ellt ge ökade möjligheter att beräkna den långtida sätt
ningsutvecklingen i de lösa och djupa leravlagringar 
i västra Sverige och att avpassa markanvändning och 
konstruktionsmetoder därefter. Därmed ges möjlig
heter till en sund teknisk och ekonomisk dimensio
nering med hänsyn till sättningar såväl vid nybygg
nad som vid utbyggnad, reparation och underhåll. 
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Kemisk: påverkan av kolloiders 

aggregation och stabilitet 

Ann-Marie Fällman 
Statens geotekniska institut, Avdelningen för Miljöteknik, Linköping 

OlaHolby 
Statens geotekniska institut, Avdelningen för Miljöteknik, Linköping 

Kolloider är partiklar som håller sig svävande i en 
lösning. Interaktioner mellan kolloider har en stor 
betydelse för lerors och jordars stabilitet. Kolloidema 
har även stor betydelse för transporten av materia och 
föroreningar. Syftet med studien är att öka kunskapen 
om kolloidkemins betydelse på geotekniska 
frågeställningar som t ex lerors stabilitet, transport 
av och med kolloider, igensättning av filter och 
dränerings system o s v. 

Inledande försök har utförts för att bestämma 
kolloidernas benägenhet att bilda aggregat. En 
bestämd mängd lera har skakats med ett artificiellt 
porvatten, specifikt för denna lera. Porvattnets 
sammansättning har varierats med avseende på pH, 
jonstyrka och/eller jonsammansättning. Effekten av 
den kemiska modifikationen har påvisats genom att 
mäta lösningarnas turbiditet (grumlighet) efter 
bestämda tidsintervall. Preliminära resultat visar en 
indikation på influens av alla tre parametrarna. 
Variationen av pH visade en lägre tendens till att bilda 
aggregat vid pH 7-8, d v s något lägre än lerans 
naturliga pH (8.8). Vid pH >10 och <6 var bildningen 
av aggregat betydligt starkare. Generellt visar 
försöken med jonstyrka, att turbiditeten ökar 
exponentiellt med minskad jonstyrka samt att den 
planar ut vid högre jonstyrkor. Redan en utspädning 
till 80% av jonstyrkan hos det naturliga porvattnet 
visar signifikanta skillnader vid turbiditetsmät
ningarna. Utbyte av vissa basjoner, visade att speciellt 
halten av natriumjoner har en betydande roll vid 
kolloiders benägenhet till att bilda aggregat. Även en 
tendens till skillnad mellan envärda och tvåvärda 
katjoner kan ses vid mätningarna av turbiditet. 
Effekterna av de olika variationerna i pH, jonstyrka 
och jonsammansättning, har en tendens till att addera 
varandra. 

Erfarenheterna från ovanstående försök kommer 
att överföras på hållfasthetsstudier på omblandad 
artificiellt konsoliderad lera. Fortsatta försök kommer 
att göras där kemins betydelse på hållfastheten 
studeras. 

Alla resultat är preliminära och skall inte citeras 
utan att författarna tillfrågas. 
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Fuel Fluorescence Detector (FFD) - sond 
ett instrument för kolväteföroreningar 

OlaHolby 
Statens geotekniska institut 

Lennart Larsson 
Statens geotekniska institut 

FFD-sonden är utvecklad för att snabbt och relativt 
ekonomiskt kunna detektera kolväteföreningar in situ 
i förorenad mark. Principen för instrumentet bygger 
på fluorescens. När vissa substanser exiteras med hjälp 
av en energikälla avges ljus av specifika våglängder 
när dom "faller" tillbaka till sin stabila energinivå. 
Genom att detektera intensiteten på detta ämnesspe
cifika ljus, fås en uppfattning om vilka halter av ak
tuell substans som finns i marken. Sonden är byggd 
för spetstryck sondering (CPT), när sonden trycks ner 
i marken registreras samtidigt en profil av förekom
mande kolväten. 

Under det senaste året har ett gemensamt projekt 
mellan Byggforskningsrådet (BFR) och Statens geo
tekniska institut (SGI), bidragit till en substantiell för
bättring och utveckling till nordiska förhållanden av 
FFD-instrumentet. Ändringar som har utförts är bland 
andra: 

1. Instrumentet har anpassats till en våglängd som 
kan mäta emitansen från nordisk mi~jödiesel. 

2. Fotomultiplikatorn har flyttats ner i sonden för att 
slippa den opraktiska hanteringen med liusledarka
blar och för att få en bättre detektionsgräns. 

3. En fotodiod har placerats i sonden för att kunna 
kompensera för varians i intensitet från ljuskäl
lan. 

4. En extra fotomultiplikator har placerats i sonden 
för att samtidigt kunna mäta både tyngre och lät
tare fraktioner av kolväten. Tidigare behövdes in
strumentet tas isär för att byta filter. 

5. Instrumentet har byggts om till att fungera med en 
tolv volts energikälla för att ge en stabilare signal 
och bli mer praktisk att använda i fält. 

FFD-sonden som för närvarande finns vid SGI har 
en kvicksilverlampa som energikälla för exitation. Ett 
specifikt filter ser till att enbart ljus av våglängden 
254 nm kommer ut som exiterings källa. Instrumen
tet är utrustat med två fotomultiplikatorer för inkom-

Björn Möller 
Statens geotekniska institut 

Marius Tremblay 
Vägverket konsult väst, Göteborg 

mande ljus. De specifika våglängderna separeras med 
l~jälp av filter innan det når fotomultiplikatorn. Kanal 
ett har ett filter som släpper igenom ljus av våglängde
rna 280 11111 till 450 mn, vilket är anpassat för detek
tion av lättare kolväten som finns bland annat i ben
sin och diesel. Kanal två är försett med ett filter som 
släpper igenom våglängder över 450 11111, denna ka
nal är för tyngre fraktioner av kolväten som t ex kre
osot. Dessa filter kan bytas ut om man söker en spe
cifik förorening och vill ha ett snävare intervall. 

Preliminära resultat från laboratorietester utförda 
på SGI visar en detektionsgränser, i kvartssand, på 
ca 30 ppm miljödiesel (Norsk) respektive ca 5 ppm 
kreosot. Även vissa test i fält har utförts och prelimi
nära resultat kommer att presenteras under mötet. 

Även om FFD-sonden ger en uppfattning av hal
ten kolväte i marken (semi-kvantitativ), så ska resul
taten räknas som kvalitativa eftersom dom är plats 
specifika. Sonden är känslig för olika matriser och 
bakgrunds fluorescens kan förekomma. Instrumentet 
ska främst användas för kartläggning av förorenade 
områden och snabba kontroller vid t ex saneringsar
beten. 
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Automatisering av en pressometer 

Martin Holmen & Per Lindh 
Avdelningen för Geoteknik, LTH 

ABSTRACT 
Ett system för datoriserad styrning och mätning med 
en pressometer har utvecklats och testats. Den ur
sprungliga utrustningen består av en encellig presso
meterprob och en kontrollenhet. Kontrollenheten be
står av en cylinder och en kolv som är kopplad till en 
vev. Ett räkneverk visar volymförändring med upp
lösningen 1 cm3 och en manometer som är graderad 
mellan -100 och 2500 kPa är kopplad till cylindern. 
Konventionella mätningar görs genom att proben in
stalleras, antingen i ett förborrat hål eller genom att 
proben trycks ner i marken, och probens volym ökas 
genom att föra över vatten från kontrollenheten med 
bestämda volymsteg och en bestämd hastighet. Vo
lym och tryckförändringar läses av på räkneverket 
respektive manometern. I det modifierade systemet 
har en digital kontrollenhet, av fabrikatet GDS, kopp-
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lats till den ursprungliga kontrollenheten. Den digita
la kontrollenheten består av en cylinder och en kolv, 
som är kopplad till en stegmotor. Cylindern är för
sedd med en tryckgivare, med upplösningen 1 kPa. 
Inbyggda algoritmer ger värden på volymförändring 
med en upplösning av 1 mm3

• Den digitala kontroll
enheten kan styras och lämna mätvärden över serie
porten på en PC. Styr- och mätprogrammen är utveck
lade Lab View -miljö (National Instruments). Försök 
med både volymstyrda och tryckstyrda på- och av
lastningar har utförts. Med detta system blir försöken 
oberoende av personen som utför mätningarna. Kryp
försök kan utföras med högre datakvalitet och möj
ligheten att logga större och noggrannare datamäng
der, gör det enklare att utföra avancerade presso
meterförsök. 
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Utveckling av en matematisk grund för 
konstitutiva drivenheter inom området 
plasticitetsteori för jord 

Hans Mattson 
Luleå tekniska universitet, Geoteknik 

SAMMANFATTNING 

Huvudsyftet med detta avhandlingsarbete har varit att 
vidareutveckla en matematisk grund för konstitutiva 
drivenheter inom området plasticitetsteori för jord. 
Med en konstitutiv drivenhet avses här en datorrutin 
som innehåller ett antal utvalda konstitutiva model
ler jämte integrationsmetoder och med vilken olika 
laboratorieförsök och fältförsök kan simuleras nume
riskt och modellparametrar bestämmas genom opti
mering. 

De konstitutiva ekvationer som utgör den mate
matiska basen i drivenheten, och i vilka materialmo
dellerna implementeras, har formulerats som inkre
mentella tangentsamband under blandad styrning för 
simulering av jords såväl dränerade som odränerade 
beteende. Blandad styrning innebär att kontrollvari
ablerna kan väljas som en blandning av spännings
och töjningskomponenter. De mot kontrollvariabler
na associerade spänningarna/töjningarna blir då si
muleringens responsvariabler. 

Inom forskningsprojektet har en metod för korri
gering av spännings-punktens avdrift från flytytan vid 
explicit integrering och blandad styrning utvecklats 
för såväl dränerat som odränerat tillstånd. Vidare har 
en optimeringsrutin för identifiering av modellpara
metrar utgående från resultat från olika experimen
tella försök utarbetats. För kontroll av det matematis
ka konceptet har en generell och användarvänlig kons
ti-tutiv drivenhet utvecklats, i forn1 av ett PC-program. 

Slutligen har effekterna av ändytefriktion och ax
iell töjningshastighet vid konventionella triaxialför
sök analyserats genom numerisk simulering av för
söksförfarandet med finita elementmetoden. Studien 
visar på att randeffekter bör beaktas vid utvärdering 
av triaxialförsök, t ex genom att utnyttja optimering 
också på nivån för randvärdesproblemet. 

Av den vid tillämpningen av den konstitutiva driv
enheten vunna erfarenheten kan man dra slutsatsen 
att den matematiska basen, dvs det blandade tangent
sambandet, korrektionsmetoden för avdrift och opti
meringsrutinen, fungerar som avsett samt att program
met har en bra struktur. 

En konstitutiv drivenhet kan utnyttjas i forskning 
och undervisning men har också praktisk tillämpning. 
Inom forskningen existerar ett flertal olika tillämp
ningar, såsom utvärdering och jämförelse av uppfö
randet hos etablerade liksom nyutvecklade konstitu
tiva modeller samt känslighetsanalys av modellpara
metrar, antal integrationssteg etc. Den konstitutiva 
drivenheten har även visat sig vara ett användbart 
pedagogiskt verktyg för att lättare kunna förstå olika 
jordmodellers beteende. Ett viktigt exempel på prak
tisk tillämpning, i samband med användning av finita 
elementmetoden för lösning av ett geotekniskt pro
blem, är som hjälpmedel för valet av lämplig konsti
tutiv modell för ifrågavarande jordmaterial och pro
blem liksom för bestämningen av rimliga värden på 
de i materialmodellen ingående parametrarna. 

Eftersom så många viktiga tillämpningar existe
rar för konstitutiva drivenheter vore det fördelaktiat C, 

om sådana program också vore lättåtkomliga i form 
av komplementprogram till kommersiell program
vara. 
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Mekaniska egenskaper hos en typisk 
svensk naturlig lera 
Bo Westerberg 
Luleå tekniska universitet, Avdelningen för Geoteknik 

Mekaniska egenskaper hos naturliga lösa leror har 
studerats, med tillämpning på en typisk svensk lera 
från ett provfält i Norrköping. Huvudsyftet med stu
dien har varit att dels skapa ett experimentellt under
lag för en mer generell teoretisk modellering av svens
ka leror och dels få en bättre bild av de mekaniska 
egenskaperna hos naturliga lösa leror. 

Omfattande laboratoriestudier har utförts på Norr
köpingsleran, huvudsakligen med utnyt~jande av en 
datoriserad triaxialutrustning. Studien fokuseras på 
den inverkan som lerans naturliga struktur har på dess 
mekaniska beteende. Odränerade och dränerade, ak
tiva och passiva triaxialförsök har utförts. Prover har 

konsoliderats för spänningar svarande mot tillstånd 
både innanför och utanför lerans naturliga flytyta, dvs 
för spänningar lägre respektive högre än förkonsoli
deringstrycken i vertikal- och horisontalriktningen in 
situ, under såväl isotropt som anisotropt spännings
tillstånd. Därvid har effekten av spänningshistorien 
och av lerans naturliga struktur på den efterföljande 
dränerade eller odränerade skjuvbelastningen kunnat 
undersökas och bedömas. Lerans egenskaper har stu
derats i "elastiskt" och plastiskt område och för stora 
deformationer. 

48 



n Geo'99 

n 

Session 2: 
Grundläggning 

och jordförstärkning 

Sessionsledare: 
Connie Olsson 

u 
u 
L1 

u 
u 

49 



rGeo'99 

Tillståndsbedömning av vägar på lös undergrund 

Doktorand: Pia Andersson 
Handledare: Göran Sällfors 
Chalmers tekniska högskola, Jnst för Geoteknik 

Projektbeskrivning 
Vägar dimensioneras enligt empiri dvs vi bygger som 
vi brukar göra för att det brukar gå bra. Detta är up
penbarligen inte fallet eftersom relativt nybyggda 
vägar på senare år uppvisat en betydligt snabbare spår
djupsutveckling och sprickbildning än vad som är 
normalt. De största problemen med spår- och sprick
bildning har uppkommit på vägar byggda på lös lera. 
Kunskapen om vad som sker i vägkroppen med tiden 
liksom samverkan överbyggnad/undergrund är dock 
begränsad. Behovet av en mekanistisk-empirisk di
mensioneringsmetod växer i takt med ett ökat under
hållsbehov av det befintliga vägnätet och använd
ning av nya material i vägkroppen. 

För att skapa en mekanistisk-empirisk dimensio
neringsmetod krävs avstämning mot verkligheten dvs 
studier av befintliga vägkroppar. Sedan 1997 bedrivs 
ett forskningsprojekt på Chalmers som syftar till att 
öka förståelsen för samverkan överbyggnad/under
grund, var nerbrytning och/eller omlagring i en väg
kropp på lös lera sker. Uppkommer spårbildningen 
på grund av plastiska deformationer i obundet bärla
ger, förstärkningslager eller i lerterrass? Eller påver
kar lerans elastiska egenskaper uppkomsten av sprick
or och spår? 

Forskningsprojektet består av tre delar. Fältstudier 
genomförs på befintliga vägsträckor varvid samver
kan överbyggnad/undergrund studeras med fallvikts
deflektometer och ytvågsseismik (SASW) . 

Dynamiska triaxialförsök är en annan del av pro
jektet som syftar till att klargöra hur lerterrasser på
verkas av trafiklast. Portrycksuppbyggnad, elastiska
och plastiska töjningar och skjuvmodul studeras un
der dynamisk belastning. Försöken genomförs på sen
sitiv lera, siltig lera och gyttjig lera. 

Den sista delen i projektet består av en analys som 
syftar till att visa hur undergrundens geotekniska egen
skaper kan påverkar vägstatusen. Ett stort antal son
deringar och provtagningar i och bredvid väg genom
förs. Målet är att kunna koppla vägens tillstånd till 
någon klassisk geoteknisk parameter tex skjuvhåll
fasthet, konflytgräns eller sensitivitet. På så sätt skul
le vägar redan i projekteringsstadiet kunna dimensio
neras eller omdimensioneras funktionellt och ekono
miskt optimalt. 
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Bärförmågetillväxt hos friktionspålar -
undersökningsmetoder och mekanismer 

Gary Axelsson 
Skanska Teknik AB, Stockholm. I KTH, Stockholm 

1. BAKGRUND 
Slagna friktionspålar uppvisar nonnalt en kraftig ökn
ing av bärfönnågan med tiden, även under lång tid 
efter det att porövertrycket klingat ut. Denna bär
fönnågetillväxt kan förväntas pågå i flera månader 
efter avslutad drivning. Vissa indikationer tyder till 
och med på att processen kan pågå i flera år. För pålar 
slagna i sand- och sil(jordar visar sammanställningar 
av pålprojekt i Sverige och utomlands, att bär
förmågetillväxten vanligtvis är i storleksordningen ca 
100% mellan en till 100 dagar efter neddrivningen. 
Det finns ett antal hypoteser kring vad den bakom
liggande orsaken till detta fenomen kan vara. De två 
bäst underbyggda hypoteserna är: 
1. Spänningsrelaxation (krypning) i jordvalvet runt 

pålen, vilket leder till en ökning av horisontaltry
cket mot pålen. 

2. Små rörelser hos jordpartiklarna som leder till låsn
ingseffekter mellan dess ytstrukturer och pålens 
mantelyta, vilket i sin tur leder till en ökning av 
jordens styvhet och dilatanta beteende (jor
dåldring). 

2. SYFTE 
I ett forskningsprojekt som genomförs på KTH och 
Skanska Teknik har fenomenet med bärfönnågetil
lväxt hos friktionspålar studerats grundligt. Delar av 
projektet har avrapporterats i en licentiatavhandling 
[ 1]. Pr~jektet baseras på mycket omfattande fältförsök 
på instrum-enterade pålar och sondstänger nedslagna 
i medelfast siltig sand. Försöken utfördes i Vårby, 
strax utanför Stockholm. Ett av syftena med försöken 
var att undersöka de mekanismer som styr bär
fönnågetillväxten. Ett annat var att undersöka möj
ligheten att utnyttja bärförmågetillväxten hos sond
stänger till att förutsäga tillväxten hos pålar. Två me
toder utvärderades: stötvågsmätningar respektive 
vridmomentmätningar på sondstänger. 

3. HUVUDSAKLIGA RESULTAT OCH 
SLUTSATSER 

3.1 Fältförsök med instrumenterade pålar 
I en första omgång installerades tre stycken 20 m långa 
betongpålar. Två av pålarna var instrumenterade med 
jordtryckceller på olika nivåer längs manteln. Mål
sättningen var att mäta den ökning i jordtryck mot 
manteln som sker till följd av spänningsrelaxation, 
och som startar direkt efter neddrivningen. Under hela 
försöksperioden (143 dygn) registrerades en gradvis 
ökning av horisontaltrycket, som i princip var rätlin
jig med tidslogaritmen För att bestämma bär
förmågetillväxten utfördes stötvågsmätning på pålarna 
vid ett flertal tillfällen under en period av 216 dagar. 
Pålarna uppvisade en bärförmågeökning på hela 40-
50 % per tidslogcykel. Resultaten finns beskrivna i 
en artikel [2]. 

Som en komplettering till ovanstående försök in
stallerades ytterligare en påle (13 m). Pålen instru
menterades, förutom med jordtryckceller på manteln, 
även med portrycksgivare längs manteln samt med 
en jordtryckscell vid spetsen. Pålen provbelastades 
statiskt vid ett fle11al tillfällen under en tvåårsperiod, 
(se Figur 1). Målsättningen var att mäta vilken effekt 
jordens åldrande har på horisontaltrycket vid be
lastning av pålen. Genom försöken har mekanismer
na som styr tillväxten kunnat klarläggas. Även re
sultaten från detta försök finns beskrivna i en ar
tikel [3]. 

3.2 Fältförsök med sondstänger 
Parallellt med ovanstående försök utfördes även dy
namiska provbelastningar (stötvågsmätningar) samt 
vridmomentmätningar på h~jarsondstänger under lång 
tid. Syftet var att undersöka möjligheten att med des
sa metoder förutse bä1fönnågetillväxten hos slagna 
pålar. Resultaten är mycket lovande och visar ett tyd
ligt samband mellan pålarnas och sondstängernas 
bärförmågetillväxt. Vridmoment-försök är speciellt 
intressanta eftersom tidsberoende förändringar i både 
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maximal- och residualvärden kan mätas, vilket ger 
extra information om tillväxtförloppet (se Figur 2). 
Dessutom är försöken extremt enkla att utföra och 
undersökningsmetoden mycket kostnadseffektiv. 
Metoderna finns beskrivna i två artiklar, [4] och [5]. 
För att på ett enkelt sätt kunna bestämma den relativa 
bärfönnågetillväxten hos pålar i samband med 
produktionskontroll har ytterligare en metod utveck
lats, vilken baseras på slagsjunkningsmätning på pålar 
vid olika tidpunkter (se Figur 3). Denna metod be
skrivs i [ 6]. 

4. REFERENSER 
[l]: Axelsson G. (1998c), "Long-term set-up ofdriv

en piles in non-cohesive soils", Licentiate thesis, 
Royal Institute of Technology, Stockholm. 

[2]: Axelsson G. (1998a), "Long-te1m increase in 
shaft capacity of driven piles in sand" Proc. 4th 
Int. Conf. On Case Histories in Geotech. Engng., 
St. Louis, Missouri, USA, paper 1.25. 

[3]: Axelsson G. (2000), "Set-up of driven piles in 
sand: The effect of constrained dilatancy on the 
shaft behaviour during loading", Proc. Int Conf 
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[4]: Axelsson G. (1998b), "Long-term set-up ofdriv
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Figur 1. Resultat från statiska provbe
lastningar på friktionspålar i sand visande 
en tydlig bärförmågetillväxt. 
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Figur 3. Bärförmågan som funktion av (slag-) 
sjunkningen hos sondstänger under tillväxt. 
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Int Conf., Geo-Denver 2000, Colorado, USA, (in 
print). 

[6]: Axelsson G. & Hintze S. (2000), "Prediction of 
pile set-up using blow-settlement data", Proc. 6rd 
Int. Conf. App. Stress-wave Theory to Piles, Sao 
Paulo City, Brazil, (in print). 
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Lime-cement columns -
field methods for quality control 
Morgan Axelsson 
Royal Institute ofTechnology, Stockholm 

ABSTRACT: The main part of this paper is describing an ongoing licentiate project where different methods 
to check the quality of lime-cement columns have been evaluated. The properties of the columns have been 
examined by field tests and in the laboratory. The purpose ofthe research project is to evaluate the existing field 
methods and test developed methods. The object is to detennine the best method fora specific purpose. Some 
preliminary results from the field tests are prcsented. 

1 INTRODUCTION 
The purpose ofmixing soft soil with lime and cement 
is usually to increase the shear strength and to reduce 
the comprcssibility. Normally the design work for a 
project starts with trial mixes in the laboratory in or
der to find a suitable mix for the columns under the 
actual conditions. Within large projects the laborato
ry tests are often supplemented by test columns in the 
field. 

Even if the specifications have been followed, the 
columns do not always have the properties that have 
been assumed in the design. There is therefore a need 
for reliable control methods in connection with the 
contract work. 

There are several problems connected with the 
existing methods. For example some ofthe sounding 
methods have a tendency to deviate from the column 
when they are long or of high strength. 

At the Royal Institute ofTechnology in Stockholm 
a research project is going on to cvaluate and devel
op methods for quality control of lime-cement col
mnns. Some results are presented in this paper. The 
main part of this paper is formerly published in Ax
elsson & Rehnman (1999). 

2 STRA TEGY FOR QUAUTY CONTROL 
When a method for verification is selected it is im
portant that the right questions are asked (after Byle 
& Borden): 
• What is the purpose of the columns? 
• What measurable changes are expected? 
• What methods can measure these changes? 
• What will be the acceptance criteria? 
• What are the consequences of failure? 
• What is the cost for the verification? 

To determine if a certain property is satisfactory, 
it is necessary to test a minimum number of columns. 
These rules are mainly connected with the total 
number of columns in the contract work. However 
no requirements are raised on the number of columns 
which are checked in their whole length. 

Since the material in the columns are not homo
geneous it is also impo1tant to use a method that takcs 
the larger part of the cross section into account. 

3 FIELD METHODS 
The most common methods to check the continuity 
and the in-situ shear strength are column penetration 
tests, (Axelsson, 1998) There are principally two 
different types, the traditional (Figure la) and the 
revers ed column penetration test (Figure 1 b). 

The traditional column penetration test is carried 
out at the center ofthe column. The width ofthe wings 
depends on the diameter ofthe columns to be checked. 
N ormally the width is 100 mm less than the diameter 
ofthe column (Carlsten & Ekström, 1995). The idea 
is to obtain a mean value of the shear strength for the 
larger part of the cross section. Traditional column 
penetration test can usually be carried out when the 
shear strength ofthe columns is less than 150 to 300 
kPa and the length is less than about 8 m (Carlsten & 
Ekström, 1995). 

The reversed column penetration test is based on 
the same principles as the traditional penetration test. 
The main difference is the direction ofsounding. The 
penetrometer wings is installed at the same time as 
the installation of the columns. The penetrometer 
wings is left about 1 m below the columns. After usu
ally 2-4 weeks the penetrometer is pulled up by a wire 
at the center of the columns. 
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Figure 1. Principles of tested field methods for quality control of lime-cement columns. 

The evaluation of the shear strength of the col
mnns by the colmnn penetrometers is based on the 
assumption that the undrained friction angle is zero 
for the column material. Then 

Q 
r =01·-

c • A 

where 'Cc = shear strength ofthe colmnn 

Q c= net penetration resistance 
A = total cross sectional area of the 

penetrometer 

Another mcthod is the column vane test (Figure 
le). It was developed from the ordinary field vane 
test. Changes are the geometry and the thickness of 
the vane blades. The vane hasa width of 132 mm and 
a height of 85 mm. The procedure of the testing is 
like the field vane test. The maximum torque when 
rotating the vane is measured at different levels in the 
column. The shear strength is evaluated by multiply
ing a vane factor with the maximum torque. 

3.1 Newly developed methods 
Within this research project the following new meth
ods have been developed which are intended to sup-

plement the existing methods in special cases. First a 
new type of colmnn penetrometer test, the KTH pen
etrometer (Figure le), has been developed which is 
based on a different failure mechanism than KPS and 
FOPS. A mean value ofthe shear strength is obtained 
from a larger section of the column than the tradi
tional column penetrometers. 

The other method is the borehole sonar (Figure 
ld) which isa nondestructive method measuring the 
wave velocities of the column material. 

3.1.1 Borehole Sonar 
Borehole sonar methods are commonly used in rock 
engineering. The borehole sonar used in this project 
was developed from the Hungarian equipment Sonic 
Sonde, which is used for deep bore hole investiga
tions in rock. The probe has been modified for the 
testing of lime-cement columns and similar materi
als. The equipment isa prototype and it is under eval
uation. 

The soundings are performed in a bored, water
filled hole at the center of the column. Shear waves 
and compression waves are generated radially by the 
probe. Direct and refracted waves are received by two 
receivers. Measurements are carried out when the 
probe is pulled up through the column. 

54 



The velocities ofthe S- and P- waves are first cal
culated, then the modulus of elasticity and the shear 
strength using empirical relations. 

A method for boring a hole of diameter 75 mm at 
the center ofthe column was tried. A continuous flight 
auger and a high rotational speed gave satisfactory 
results. The evaluation of the reliability of the bore
hole sonar is still in progress . 

3.1.2 KTH penetration test 
The KTH probe is a new type of column penetrome
ter where the wings of the penetrometer consists of 
thin steel plates. The penetration resistance and thus 
the adhesion against the blades are expected to corre
spond to the undrained shear strength of the column 
when the shear strength is low. This prototype, which 
has two wings, can be provided with three wings, 
depending on the available force and the strength of 
the columns. The idea ofthe penetrometer is that the 
height of the blades should correspond to the length 
of the failure zone at axial loading of the column. 
The ideal height is 1.0 d to 1.5 d (column diameter) 
but due to the high penetration resistance the height 
is reduced to 0.55 m. The width is 0.8 din order to 
cover the most of the cross-section. This prototype is 
provided with a slip coupling, to determine the shaft 
resistance along the penetrometer rod. The sounding 
procedure is similar to that at a traditional colmm1 
penetration test. 

4 FIELD TESTS 

4.1 Purpose of field tests 
The purpose of the field test, which represents a con

siderable part of this investigation, was 

- to determine the possibilities of the new methods 

- to evaluate the reliability of the existing methods 

- to compare the different control methods 
- to compare the in-situ results with laboratory 

results. 

4.2 Experimental columns 
The test site is situated within a large highway project 
at E 18, between Arboga and Örebro, 160 km west of 
Stockholm. The soil consists of very soft to soft clay 
down to about 8.0 m depth. The clay is sulphidic in 
places, which is typical for the region. 

In total 54 test columns were manufactured in the 
same way as the colmm1s in the highway project. The 
design shear strength was 50 kPa and the amount of 
binder was 82 kg/m3 (23 kg/m, 600 1mn colmm1), 50 % 
quicklime and 50 % cement. The mixing tool used was 
the "Pinnborr", with six paddles, the rotational speed 

used was about 180 rpm and the retrieval rate was 20 
1mn/min. The length ofthe columns were about 8 m. 

The amount of binder along the columns and the 
rotational speed, recorded in the machine, shows small 
deviations from the nominal values. 

4.3 Extent of testing 
After the soundings with the five methods, fifteen 
complete columns were been retrieved by a large di
ameter steel tube. A large number of samples were 
cut from the columns. On the site, extensive testing 
with a small scale penetrometer ( <p 14 mm) and a few 
large scale ( <p 600 mm) unconfined compression tests 
were carried out. 

Extensive laborat01y tests have been carried out 
to evaluate, for example, shear strength, modulus of 
elasticity, binder content, water content and density 
of the column material. 

5 RESULTS 
The columns appeared to be very similar. The strength 
in the upper half was higher in comparison with the 
lower, with the peak about 2.0 m under the surface. 
The shear strength ofthe columns was generally about 
ten times the shear strength ofthe unstabilised soil in 
the respective layers. 

5.1 Field tests 
The column penetration tests indicated a small dif
ference between the tests (Figure 3) but a large vari
ation with the depth. Consequently it can be seen that 
the columns are very similar and that there is a large 
difference in properties in the different soil layers. 

Simple unconfined compression tests were carried 
out in the field on complete colunm segments. Both 
the tests gave an unconfined compressive strength of 
about 190 kPa and a modulus of elasticity, E , of 
7.9 and 11.3 MPa respectively. 

50 

The KTH penetration test (Figure 2) also showed 
a small variation between the columns but the shape 
of the penetration resistance curves was different 
from those at traditional colmm1 penetration tests 
(KPS). The high strength close to the ground surface 
at KPS does not show at the penetration tests with the 
KTH probe and the shape is more even. 

A comparison with the reversed column penetra
tion test in the same column shows that the penetra
tion test by the KTH probe indicates an average pen
etration resistance well. It also demonstrates that these 
tests, with blades of the same width, gives the same 
resistance. 

A comparison between the two column penetrom
eter tests in the same column shows that the meas
ured penetration resistance are about the same. 
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Figure 2. Examples of KTH penetration tests 
with a 400-mm vane in 600-mm columns. 

The column vane tests were perfom1ed at two oc
casions in each column. There were considerable 
problems with pressing clown the vane without devi
ating from the column. The test itselffunctioned well 
hut the capacity of the equipment was limited to a 
maximum shear strength of 125 kPa. 

5.2 Laboratory tests 
The uncon:fined compression tests show that the und
rained shear strength, evaluated as half of the c01n
pression strength, is higher in the upper layers (Fig
ure 3). The scatter of the results is larger however. 

There is a risk of overestimation of the shear 
strength because of the undrained angle of interna! 
friction of the material, which is not taken into con
sideration. 

6 DISCUSSION 
The existing :field control methods was found to indi

cate the strength properties of the columns relatively 

well. 
Traditional column penetration tests can be per

formed do,vn to a depth of about 8 m without deviat
ing from the column, despite the high uncon:fined 
compression strength of the material, 800-1000 kPa. 
The careful handling and increased size of the rods, 
44 111111, reduced the bending and the skin friction along 
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Figure 3. Comparison of shear strength from col
umn penetrometer tests and unconfined com
pression tests of samples from the columns. 

the rods. In several columns a guide hole was bored 
at the center of the column. Then the verticality and 
straightness ofthe hole are essential. The penetrome
ter deviated from the column only in a few excep
tional cases. The traditional test however needs a ve1y 
heavy tracked vehicle or a supplementary force in 
order to push clown the penetrometer. 

Reversed column penetration tests were performed 
without any problem. The check can be executed rap
idly using an ordinary geotechnical sounding vehicle 
and the penetrometer test is carried out at the center 
of the whole column. As for the traditional penetrom
eter one should be careful with shear strengths ex
ceeding about 300 kPa. There isa tendency to over
estimate the shear strength when the same hearing 
capacity factor is used for each interval. 

The experiences with the KTH penetrometer is 
about the same as for the traditional column pene
trometer. Care is required because of the thin blades. 
The idea ofgetting an average value ofthe penetrom
eter resistance from a section which corresponds to 
the column diameter works very well. There might 
be a problem to push clown the probe ifyou enlarges 
the probe or provides it with three blades. The very 
high strength of the uppe1most meter of the columns 
could not be measured with the KTH probe. Possibly 
because of the different failure mechanism that oc
curs around the penetrometer in comparison with the 
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traditional penetration tests. The thin blades of the 
KTH probe does not push the material aside as much 
as the traditional penetrometer does. 

The experience with the column vane test is not 
satisfactory. The actual equipment with 36 mm rods 
had a tendency to deviate from the columns after 4 to 
5 m. Maybe this can be managed with larger diame
ter rods. The force to push the vane into the column 
is pretty large which makes it more expensive. Re
sults are only obtained in separate points, for exam
ple every O.5 or 1 m. The determination of the shear 
strength was decent ifthe strength was less than about 
150 kPa. In the upper parts ofthe columns it was con
siderably under-estimated. Partly because of the dis
turbance of the soil when the vane was pushed down 
through the column. 

Boring of a center hole in the columns with a con
tinuous auger worked very well. The walls ofthe bore
holes were smooth and stable and the verticality was 
almost perfect. The maximum deviation of the bore
hole was about lcm/m. The holes were used mainly 
for the borehole sonar but worked well as guide hole 
for the penetration tests. 

The tests with the bore hole sonar in field was suc
cessful. However the evaluation of the test results is 
not yet complete. The equipment worked well in the 
boreholes. It can be handled by one or two persons 
and the measurements are rapid and easy to carry out. 

The large scale unconfined compression tests in 
the field showed a shear strength which was, as ex
pected, much lmver than the results from both the lab
oratory tests and the colunm penetration tests. Tims, 
it can be scen that thc scale ofscrutiny, or the volume 
taken into account, are of great importance. 

The unconfined compression tests in the labora
tory show that the shear strength ofthe columns is of 
about the same size as that by the field penetration 
tests. The accordance with the results from the tradi
tional column penetrometer test seems to be good, 
especially in the deeper layers where the shear strength 
is less than 100 kPa. However it should be noticed 
that the shear strength is evaluated as halfofthe com
pression strength. This involves arisk of overestima
tion because of the undrained angle of internal fric
tion in the material. 

When the shear strength is high, as it was in the 
upper layers, the scatter is large. There, a higher hear
ing capacity factor might be required for the column 
penetration tests. 

The distribution of the binder varied greatly. In 
the lower parts the variation is larger than the varia
tion of the shear strength. Also other factors influ
ences the variation of the strength, such as changes 
of water content and soil type. 

A large number of small size samples have been 
taken from each column to determine the binder dis
tribution in order to improve the basis for evaluation 
of the different control methods. 

Preliminary results from the ongoing project shows 
that the existing methods are useful to estimate the 
continuity and shear strength of the columns. How
ever there are ways of improving the methods, for 
example to use more rigid 44 mm rods, separate meas
uring of the net penetration resistance ( electronically 
or with a slip coupling) and a thorough evaluation 
using the precise cross section area of the penetrom
eter. 

To get through very firm parts ofthe columns and 
to be able to manage long columns without deviat
ing, an accurate predrilling in the center of the col
mnn is essential. Still the columns are pennitted to 
incline 15 rnrn/m (Carlsten & Ekström, 1995) or 10-
20 mm (Eriksson, 1998) which is more than the devi
ation of the bored center holes. 

The best way of knowing that the tests are per
formed at the center, even at great depths, would be 
to make a center hole in all colunms when manufac
turing. Even ifthe hole is not satisfactory, it would be 
easy to enlarge. This hole would also improve the 
function of the columns regarding settlements and 
make it possible to select from a wider range of con
trol methods aftenvards. 

Today, the only method functioning in columns 
longer than about 10-12 m, is the reversed colunm 
penetration test. With a better knowledge ofthe eval
uation of this method and the certainty that the col
mnns are represen-tative, the method has a wide field 
of application. The fäet that you have to decide in 
advance which columns to be checked is not a prob
lem as far as all the production data is recorded in the 
machine. As the contractor is not responsible for the 
function of the columns, he is neither interested in 
manufacturing the test colunms in a different way. 
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K/C-pelare, bruksstadiedimensionering 
Doktorand: Sadek Baker 
Handledare: Göran Sällfors 
Chalmers tekniska högskola, Inst för Geoteknik 

Projektbeskrivning 
Under 70-talet utvecklades en praxis för hur sättnings
beräkningar för kalkpelareförstärkt jord bör utförs. 
Denna metod är ytterst förenklad och uppföljning av 
ett antal projekt, där kalk/cementpelare använts, har 
visat att sättningarnas storlek överskattas, i många fall 
väldigt mycket. Vidare råder stor osäkerhet om sätt
ningarnas utveckling med tiden. Därtill kommer pro
blem rörande bestämning av viktiga parn1etrar hos 
den förstärkta jorden, främst de hydrauliska egenska
perna samt spännings/töjnings-egenskaper i brukssta
diet. 

Huvudsyftet är att utveckla en beräknings- och di
mensioneringsmetod för bruksstadiet som med till
räcklig noggrannhet beräknar förväntade totalsätt
ningar samt hur de utvecklas med tiden. Beräknings
modellen skall ta hänsyn till pelarnas och jordens styv
het samt dessa variation med spänningsnivå. Vidare 
Skall de olika materialens permeabilitet beaktas. 

Detta kräver teoretiska analyser, teoriutveckling 
och jämförelser mellan olika beräkningsmodeller. 
Såväl finita differens- som finita elementmodeller 
kommer att utvecklas och användas. Samverkan mel
lan bank, K/C-pelare och jord kommer att ägnas sär
skilt intresse. Det innebär även att K/C- pelarens egen
skaper, särskilt konduktivitet och deformationsegen
skaper, kommer att studeras i såväl fält som labora
toriet. 
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Armering över bankpålning - uppföljningsprojekt 
E18/E20 vid Arboga 
Håkan Eriksson 
Hercules Grundläggning AB 

Yvonne Rogbeck 
Statens geote!miska institut, Linköping 

Ett uppföljningsprojekt pågår för väg El8/E20 vid 
Arboga. Konstruktionen är betongpålar med överlig
gande pålplattor. Över pålplattoma har banken arme
rats med vävd geotextil för att reducera lasten på tor
ven mellan pålplattoma. Uppföljningen är ett samar
betsprojekt mellan Hercules Grundläggning AB och 
SGI. Projektet är finansierat av Hercules, SBUF, SGI 
och Vägverket. Under hösten 1998 genomfördes ett 
examensarbete av CTH och för närvarande pågår yt
terligare ett examensarbete. 

Projektet syftar till att klarlägga effekten av arme
ring över bankpålning, att studera det tredimensio
nella beteendet och inverkan från mothållande jord. 
Defonnationer och töjningar i armeringen mäts i fält. 
Mätningar görs av deformationer på olika nivåer i ban
ken för att ge en indikation på vid vilken nivå valv
verkan inträffar. Beräkningar utförs i ett examensar
bete med tvådimensionella finita differensprogram, 
FLAC och PLAXIS. Jämförelser ska göras mellan 
programmen, för att se vilket som ger bäst överens
stämmelse med verkligheten för den här tillämpning
en. Tredimensionella FLAC-beräkningar kommer att 
utföras av IT ASCA. Jämförelse och analys ska ske 
av teori kontra fältresultat. En bedömning ska göras 
av på vilken nivå valvverkan inträffar och därmed ge 
en indi-kation på vilken lägsta bankhöjd som kan til
låtas i den här typen av konstruktioner utan att defor
mationer uppstår i vägens överyta. Resultaten ska öka 
tilliten till metoden och ge underlag till rekommen
dationer av utförandet. 

I fält mäts två områden, ett som simulerar luft un
der armeringen och ett med aktuella jordartsförhål
landen. Skumgummimadrasser simulerar luft på en 
yta av 6x6 m. Mätningar av töjningar i armeringen 
görs mitt i området. Sättningarna mäts med horison
talslangar placerade på olika nivåer. En plan och sek
tion över mätområdet visas i Figur 1. 

Mätningar av deformationer och töjningar i arme
ringen med mothåll av jord respektive simulering av 
luft ska visa skillnaderna i beteende och ge storleks
ordningen av den tredimensionella inverkan. Analys 
av resultaten ska visa vilka faktorer som är viktiga att 
beakta vid dimensionering och ge rekommendatio
ner till lägsta tillåtna bankhöjd, om inverkan från 
mothållande jord bör beaktas generellt och om hän
syn ska tas till 3 D effekter. 
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Mas stabilisering 

Civ. ing., Tekn. lie. Nenad Jelisic 
Vägverket Region Mitt I Lunds Tekniska Högskola 

Bakgrund 
Vägbyggande i stora delar av mellersta och norra 
Sverige innebär att vägsträckningen ofta löper över 
myrmarker. Det gängse förfaringssättet har varit ur
grävning och återfyllning med sprängstensmassor. 
Urgrävda massor måste läggas på sidotipp samtidigt 
som användandet av sprängsten lämnar sår i det svens
ka naturlandskapet. Dessutom krävs, inte sällan, långa 
lastbilstransporter för att få fram sprängstensmassor
na till arbetsplatsen, med allt vad det innebär för mil
jöbelastningen. 

Sedan några år tillbaka utvecklas en alternativ 
metod vilken eliminerar flera av de nackdelar som en 
urgrävning/återfyllning innebär. Metoden kallas mas
stabilisering (termen blockstabilisering används ock
så) och innebär att den organiskajorden lämnas kvar 
och att dess övre del stabiliseras genom inblandning 
av olika bindemedel. På detta sätt skapas ett styvt 
block med en ~jocklek som varieras med bankhöjden, 
mellan 1 och 5 m. Metoden används i såväl Finland 
som Sverige med normalt gott resultat. Metodens 
ringa ålder gör dock erfarenheterna begränsade vad 
avser såväl funktion som utförande. Av särskild vikt 
är att kunna bestämma den färdiga vägens egenska
per på såväl kort som lång sikt baserat på laboratorie
och fältbestämningar av hållfasthets- och deforma
tionsegenskaper med tillhörande beräkningsmodeller. 

Sammanfattning 
Metoder och metodik för att bestämma dimensione
ringsparametrar för masstabiliserad torvjord med un
derliggande ostabiliseradjord har bestämts. Med pa
rametrar avses hållfasthets- och deformationsegen
skaper på såväl lång som kort sikt. Hur dessa egen-

skaper påverkas av överlagringstrycket vid binde
medlets härdning har studerats såväl i laboratorium 
(triaxialförsök) som i fält (provbank). Provbanken (10 
x 28 m2

) är belägen bredvid väg 673, delen Ånger
sjöns trafikplats - Östra Myra, en anslutningsväg till 
E4 vid Enånger utmed sträckan Söderhamn - Enång
er. 

Genom fältförsök i anslutning till uppförd prov
bank har studerats framför allt egenskapernas sprid
ning i den stabiliserade jordmassan samt dessa egen
skapers korrelation med provbankens uppförande i 
termer av kompression och skjuvrörelser. Pelarson
dering och pelarvingsondering (sk. finsk vinge) har 
givit kvalitativa kunskaper om de mekaniska egen
skaperna i den stabiliserade torvjorden, medan 
SASW-mätningar tillsammans med CPTU-sondering
ar har givit kunskap om spridningen. 

Projektets tyngdpunkt ligger inom undersökning
smetodiken med beaktande av beständighetsaspekter 
och en studie av tidigare utförda projekt. 
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Samverkan mellan vägöverbyggnad 
och undergrund 
Bo Johansson, NCC Teknik 
Industridoktorand på institutionen för geoteknikpå Chalmers 

Bakgrund 
Överbyggnader dimensioneras fortfarande i huvud
sak genom empiriska schabloner vilka är baserade på 
erfarenheter från befintligt vägnät samt fullskaleför
sök. Analytiska/mekanistiska dimensioneringsmodel
ler har under senare år lanserats, men även dessa är 
baserade på tidigare erfarenheter och i många fall 
kalibrerade mot existerande empiriska dimensione
ringsmodeller. 

Empiriska dimensioneringssystemen betraktar of
tast undergrund för sig, och vägkroppen för sig, trots 
att man är medveten om att de samverkar. Under
grunden är mycket betydelsefull för vilka material
egenskaper som erhålls i överbyggnad, och under
grunden har sannolikt även en viss inverkan under 
överbyggnadens livstid. 

Syftet med detta arbete är att studera undergrund
ens betydelse under uppförandet av överbyggnaden 
och hur detta bör beaktas i t ex analytiska dimensio
neringsmodcller. 

Problembeskrivning 
Materialegenskaperna som överbyggnaden erhåller 
påverkas i huvudsak av följande faktorer; undergrund
ens fasthet, typ av överbyggnadsmaterial samt ned
lagt packningsarbete. Dagens empiriska designmeto
der tar indirekt hänsyn till dessa faktorer genom att 
de är baserade på tidigare erfarenheter, vilket även 
omfattar utförande på olika undergrunder. 

Dessa designmetoder kan därför enbart utnyttjas 
för konventionellt vägbyggande under väl beprövade 
förhållanden, (inom "området" för den nyttjande 
emperin). En generell analytisk designmodell förut
sätter att material-egenskaperna kan förutsägas med 
hänsyn till undergrundens fasthet, överbyggnadsma
terial och packningsarbete. Vidare kan en ökad kun
skap om framförallt packning på lös undergrund bi
dra till mer kostnadseffektiva lösningar. Samspelet 
mellan packningsutrustning, överbyggnad och un
dergrund är här betydelsefull för att erhålla en bättre 
förståelse av packningsprocessen. 

Genomförande 
Samspelet mellan packningsutrustning, överbyggnad 
och undergrund är mycket komplext, varför det före
trädesvis skall studeras genom fullskaleförsök. Da
torsimuleringar av systemet vält, överbyggnad och 
undergrund blir av nödvändighet ganska förenklade, 
och utnyttjas i huvudsak för att studera det grundläg
gande beteendet. 
Fullskaleförsöken avser att studera följande paramet
rar: 
• Kornstorlek på krossat berg 
• Lager tjocklek 
• Antal överfarter 
• Frekvens vid packning 
• Dynamisk last 

Spänningar och accelerationer kommer att mätas 
under pågående packning, (på vals, i överbyggnad 
och på undergrund), i avsikt att studera hur olika fak
torer påverkar systemet. Som ett mått på resultat av 
nedlagt packningsarbete kommer överbyggnadernas 
bärighet att fastställas med hjälp av statisk plattbe
lastning och s k lätt fallvikt. 
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Inblandningsprocessen vid kemisk djupstabilise
ring - en kort projel(töversikt 
Stefan Larsson 
Tyrens lnfrakonsult AB, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm 

SYNOPSIS: Kemisk djupstabilisering av lösa jordar har varit en framgångsrik metod i Sverige sedan den 

introducerades i slutet av 1960-talet. Metoden går in i 2000-talet med stora utvecklingsmöjligheter med allt 
djärvare tillämpningar men som ställer allt högre krav avseende pelarkvaliten. 

Projektet "Inblandningsmekanismer vid kemisk djupstabilisering" syftar till att öka kunskaperna om de 
grundläggande teorierna och mekanismerna vid blandning av bindemedel och lösajordar. Projektet genomförs 

som ett industridoktorandprojekt på avdelningen för jord- och bergmekanik på KTH i Stockholm oc ingår i den 
branchgemensamma forskningsinsatsen Svensk Djupstabilisering. 

PROJEKTET 
Kemisk djupstabilisering har använts i mycket stor 
omfattning i de scandinaviska länderna för att reducera 
sättningar och öka stabiliteten. Nya och allt djärvare 
tillämpningar såsom släntstabilisering och 
stabilisering av höga bankar ställer allt högre krav på 
pelarnas kvalitet med avseende på likfonnighet och 
distribution av bindemedel i pelarna. Olika 
tillämpningar och funktioner ställer olika krav på 
pelarnas egenskaper och likformighet. 

Projektet "Inblandningsmekanismer vid djup
stabilisering med kalk-, kalk/cement- och 
cementpelare" ingår i den branschgemensamma 
forskningssatsningen Svensk Djupstabilisering. 
Projektet syftar till att ta fram underlag för 
entreprenörernas och maskintillverkarnas egna 
utveckling av inblandningsförfarandet genom att öka 
kunskaperna om de grundläggande teorierna och 
mekanismerna vid blandning av bindemedel och jord. 
Projektet genomförs som ett industridoktorandprojekt 
på avdelningen för jord- och bergmekanik på 
Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. 
För att sammanställa kunskap om fundamentala 
blandningsprocesser och blandningsmekanismer 
inleddes projektet med en litteraturstudie. Sådan 
kunskap finns inom processindustrin där forskning 
och utveckling pågått i över 50 år. Tyvärr så är 
fortfarande kunskapen angående blandningsprocesser 
något av en "svartkonst". En central del av arbetet 

inom projektet har varit att beskriva och diskutera de 
olika momenten i inblandningsprocessen och de 
faktorer som påverkar processen och dess resultat. 
En sammanställning avseende fundamentala 
blandningsmekanismer, blandningsprocesser i 
processindustrin samt en diskussion angående kemisk 
djupstabilisering avrapporterades inom Svensk 
Djupstabilisering, Larsson (I 997) samt Larsson 
(1999). 

Några av de parametrar som inverkar på 
inblandningsprocessen har inom pr~jektet studerats i 
laboratorie. En mycket enkel utrustning utvecklades 
där bindemedlet blandades direkt i jordproverna 
(standardhylsor 50xl 70mm). Genom att blanda 
bindemedel i ostörd jord kan de reologiska 
parametrarna under blandningsprocessen studeras. 
Proverna blandades med enkla geometriska 
utformningar på blandningsredskap. Genom att 
variera stighöjden på redskapen samt mäta 
vridmomentet på standardhylsorna under blandning 
kunde den totala blandningsenergin uppskattas 
(Walter 1998, Larsson et al. 1999). 

En uppskattning av blandningskvaliteten är en 
viktig del vid studier av blandningsprocessen. Nya 
applikationer kan kräva allt bättre blandningskvalitet 
och bättre kontroll över blandningsprocessen. Både 
beställare och entreprenörer behöver redskap för att 
kunna bedöma blandningskvaliten. Inom projektet 
pågår arbete med en litteraturstudie av metoder för 
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uppskattning av blandningskvalitet med erfarenheter 
från processindustrin. Dessutom genomförs fält- och 
laboratoriestudier där prover tagna från upptagna 
kalkcementpelare analyseras och utvärderas statistiskt 
(Larsson 2000, Larsson et al. 2000). 

Projektet i sin helhet kommer att redovisas i form 
av en Licentiatavhandling, Larsson (2000). 

REFERENSER 
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9, Avd. jord- och bergmekanik, KTH, Stockholm. 

3) Tillverkningsprocessen avslutad 
Blamlningsprocessen fortsätter 
i form av molekylär dij]i1sion 

b) V:itning av kalk och cementpartiklar 

c) Uppbrytning av agglomerat 

d) (Distribntion och stabilitet i dispersionen) 

t Stabiliserad jord med 
kalk-, kalk/cementOstabiliserad 
eller cementpelare lös jord 

Fastare jord typ morän 

Figur 1. lnblandningsprocessen vid kemisk djupstabilisering. 
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Erfaringer med bygging og drift av 
jernbaneanlegg på bl0t grunn 
Sven Liedberg 
Skanska Teknik AB 

Inledning 
Både i Sverige och Norge är en stor del av utbyggna
den av jämvägsnätet förlagt till markområden där un
dergrunden huvudsakligen består av lösa och kom
pressibla avsättningar av lera. Ett av huvudproble
men vid järnvägsutbyggnad vid denna typ av grund
förhållanden är sättningar i undergrunden samt att 
dessa utvecklas under lång tid. Detta ger en ofördel
aktig utveckling av järnvägens status avseende diffe
rentialsättningar mellan närliggande sektioner samt 
skevsättningar tvärs banvallen. 

Den övergripande målsättningen med projektet är 
att etablera en ökad och i huvudsak erfarenhetsmäs
sigt baserad insikt om de problemställningar som har 
central betydelse för en optimal hantering av sättnings
problemet vid byggande och drift av järnväg på kom
pressibel undergrund. Arbetsmetodiken i projektet 
bygger på en metodisk insamling och bearbetning av 
information och dokumentation från de tre faserna 
vid nybyggnad av järnväg, nämligen projektering, 
byggnation och drift. Den övergripande strukturen av 
projektet, vilken i princip består av tre steg, farmgår 
av figur 1. De tre stegen är: 

Steg 1 

Steg 3 

Steg 1: Projekterings och byggnadsfas, med studie 
av två järnvägssträckningar i Norge och två 
i Sverige, där järnväg är grundlagd på kom
pressibel lös lera. 

Steg 2: Driftsfas, med mätning av sättningar och 
spårbeteende med fokus på spårens status i 
relation till registrerade sättningar. 

Steg 3: Sammanställning av gemensamma erfaren
heter från de fyra j ärnvägssträckningarna. 

Projektet, vilket genomförs i samverkan mellan 
Chalmers och SINTEF i Norge på uppdrag av Ban
verken i respektive land, omfattar sättningsproblemet 
för såväl spår som kontaktledning. Den erfarenhets
baserade insikten som prqjektet strävar mot är foku
serad på följande problemställningar: 

a) Vilken är erforderlig omfattning av geotekniska 
undersökningar vid nyprojektering av järnväg för 
att kunna ge tillfredsställande prognoser av sätt
ningsutvecklingen? 

Figur 1 Övergripande arbetsmetodik 

66 



b) Efter vilka kriterier bör förstärkningsmetod väljas 
vid grundläggning på lös lera för att uppnå största 
möjliga kostnadseffektivitet? 

c) Hur ser sambandet ut mellan spårets sättningsut
veckling och status? 

d) Vilket är behovet av speciell uppföljning och ökade 
resurser till underhåll på bansträckningar där det 
pågår sättningar? 

I Sverige har infonnation inhämtats från en sträcka 
av Västkustbanan delen Sätinge-Lekarekulle (km 
35+ 100 - 40+ 200 samt en sträcka av Svealands banan 
delen Läg-gesta-Malmby (km 36+270 - 42+800. I 
Norge har på motsvarande sätt SINTEF haft ansvaret 
för arbetet med de två norska j ämvägssträckningama 
Skogerparsellen söder om Drammen samt Arteid Bru
K verndalen på Gardennobanen. Jernbaneverket i 
Norge och Banverket i Sverige utför själva en stor 
del av informationsinsamlingen i projektet, speciellt 
avseende driftsinformation såsom spårlägesmätnigar 
mm. 

Projektet förväntas bidra till en säkrare och mer 
rationell hantering av sättningsproblemet vid nybygg
nad och drift av järnväg på lös lera. Resultaten från 
projektet förväntas först och främst förbättra följan
de arbetsmoment knutna till byggande och bandrift. 

• Planläggning och genomförande av erforderliga 
geotekniska fält- och laboratorieundersökningar 
(etablering av geotekniskt projekteringsunderlag). 

• Framtagande av sättningsprognoser (beslutsunder
lag för val av grundläggning). 

• Optimera användning och val av sättningsreduce
rande förstärkningsmetoder (geoteknisk projekte
ring, bygghandling). 

• Planläggning och genomförande av övervakning 
och underhållsarbeten av sträckningar på lös lera 
(bandrift). 

För att uppnå bästa möjliga resultat har de två 
svenska bansträckningarna i projektet valts så att de 
representerar två olika geologiska miljöer. Den ena 
sträckningen, Västkustbanan (SI) delen Sätinge - Le
karekulle, är byggd på en marint avsatt lera med måt
tliga till mycket mäktiga lager av hög- till mycket hög
plastisk lera. 

För den andra sträckningen, Svealandsbanan (S2) 
delen Läggesta-Malmby, vilken går över ett område 
med omväxlande lera, morän och berg, är lerdjupen 
betydligt mindre. Leran är i detta fall även något gröv
re och är i regel mellan- till högplastisk. Båda sträck
orna innehåller övergångszoner mellan sättningsbe
nägen och icke sätt-ningsbenägen jord. 

Några resultat från Västkustbanan 
För att kunna studera sättningarnas påverkan på spår
ens status har spårlägesmätningar utförts parallellt 
med sättningsmätningar. Spårlägesmätningarna vil
ka omfattar analys av höjdfel och skevningsfel är ut
förda två gånger per år under de första två driftåren. 
Spårfelstillväxten är sedan redovisad som funktion 
av tiden samt hur denna är kopplad mellan sättningar 
och olika typer av grundförstärkningsmetoder. 

Från resultaten av mätningarna kan följande ge
nerella slutsatser dras: 

Sättningar: 
• De beräknade sättningarna för driftsskedet, med 

hänsyn till en beräknad byggtid på 6 månader, 
stämmer storleksmässigt relativt väl överens med 
de uppmätta, speciellt om man till de beräknade 
adderar en förmodad sättning i banvall och ballast 
på ca 1 -2 cm. 

• Stora avvikelser har dock erhållits för sträckning
ens nordligaste del, där sättningarna är påtagligt 
större än de beräknade, detta kan bero på lokalt 
större förekomst av organiska jordar. 

• För sättningen för trumman i sektion 35+773 rå
der dålig överensstämmelse mellan prognos och 
utfall. 

• Slutsättningen för trumman har med hjälp av hy
perbelanpassning enligt Hellgren ( 1982) uppskat
tats till ca 1 meter. 

• De beräknade sättningsförloppen för de kalkce
mentpelarförstärkta områdena verkar inte stämma 
överens med observationerna. 

• Genom att studera de förväntade sättningarnas 
storlek och tidsförlopp för oförstärkt banvall har 
förväntade problemområden kunnat identifierats. 
Speciellt bör nämnas övergången mellan tryck
banksförstärkning och KC-pelarförstärkning runt 
sektion 36+200. 

• Sättningsdifferenser i övergångszoner mellan fast 
berg och friktionsjord har inte kunnat förutsägas 
med hjälp av sättningsberäkningar. 

• Kompensationsgrundläggningen med lättklinker 
har ur sättningssynpunkt fungerat mycket bra. Det 
bör dock nämnas att konsolideringssättningar fort
fa-rande pågår. 

Spår/el: 
• Höjdfel i spåret fås i större omfattning och storlek 

i de områden där undergrund eller underbyggnad 
byter karaktär, t.ex. i övergångszoner mellan oli
ka förstärlmingstyper, mellan förstärkt och oför
stärkt undergrund samt i övergången mellan oför
stärkt undergrund och grundläggning på mycket 
fast underlag (berg). 
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• Höjdfelen förefaller vara koncentrerade till områ
den med relativt stora differenssättningar i spå
rets längdriktning. 

• Över sträckor med måttliga sättningar och med 
små sättningsinducerade lutningsändringar är an
talet spårfel relativt få. 

• De områden i vilka differenssättningar uppstått, 
vilka genererat höjdfel, har till viss del identifie
rats och på så sätt kunnat förutses genom sättnings
analysen. 

• Skevningsfelen är till sin storlek relativt små var
för dessa, under rådande betingelser, är av mindre 
betydelse för spårens status för den aktuella sträck
an. 

• Skevningsfelen har lokalt högre förekomst i de 
ovan nämnda övergångszonerna. 

• Antalet skevningsfel är relativt stort över den 
sträcka där banvallen ligger grundlagd på berg. 

Några. resultat från Svea.landsba.na.n 
Precis som för Västkustbanan spårlägesmätningar 
utförts parallellt med sättningsmätningar. Från resul
taten av mätningarna kan följande generella slutsat
ser dras: 

Sättningar: 
• De beräknade sättningarna för driftsskedet, med 

hänsyn till en beräknad byggtid på 6 månader, 
stämmer storleksmässigt relativt väl överens med 
de uppmätta, speciellt om man till de beräknade 
adderar en förmodad sättning i banvall och ballast 
på ca 1 - 2 cm. 

• Lokala avvikelser har dock erhållits it.ex. sektion 
37+550, där konsolideringssättningar pågår vilka 
baserat på uppmätta sättningar kan prognostise
ras till att bli stora. Detsamma gäller sektion 
42+640, där sättningen är påtagligt större än den 
beräknade, vilket kan bero på lokal förekomst av 
organiska jordar i det dike över vilken banvallen 
passerar. 

• Slutsättningen i sektion 37+550 har med hjälp av 
hyperbelanpassning enligt Hellgren (1982) upp
skattats till ca 0,8 meter, vilken efter 20 år förvän
tas att vara ca 0,25 meter. Orsaken till sättninga
rna kan också vara otillräcklig stabilitet. Orsaken 
till banvallens beteende i denna och omgivande 
sektioner bör utredas vidare. Sektion 37+550 ut
reds inom ramen för det pågående EURO-BALT 
II - projektet. 

• De beräknade sättningsförloppen för de kalkce
mentpelarförstärkta områdena verkar inte stämma 
överens med observationerna. Sättningsförloppen 
går långsammare än beräknat och kan även för
väntas att bli mindre än berälmat. 

• Genom att studera de förväntade sättningarnas 
storlek och tidsförlopp för oförstärkt banvall har 
förväntade problemområden kunnat identifierats. 
Spe-ciellt bör nämnas de förväntade stora sätt
ningarna i sektion 37+550. 

• Sättningsdifferenser i övergångszoner mellan oli
ka geologiska förutsättningar har kunnat identi
fieras till viss del. 

Spårlägesfel: 
• Spårlägesfel är främst lokaliserade till områdena 

kring sektionerna 37+550, 38+100, 41+500 och 
42+640. 

• Höjdfel i spåret fås i större omfattning och storlek 
i de områden där sättningar pågår, undergrund el
ler underbyggnad byter karaktär, t ex i övergångs
zoner mellan oförstärkt och förstärkt undergrund, 
mellan förstärkt och oförstärkt undergrund samt i 
övergången mellan oförstärkt undergrund och 
grundläggning på mycket fast underlag (berg). 

• Höjdfelen är relativt sett många i de områden där 
differenssättningarna i spårets längdriktning är re
lativt stora. 

• Över sträckor med måttliga sättningar och med 
små sättningsinducerade lutningsändringar är an
talet spårfel relativt få. 

• De områden i vilka differenssättningar uppstått vil
ka genererat höjdfel har till viss del identifierats 
och på så sätt kunnat förutses genom sättnings
analysen. 

• Skevningsfel är under rådande betingelser för den 
aktuella sträckan av mindre betydelse för spårets 
status. 

• Skevningsfelen är små. 
• Skevningsfelen har lokalt högre förekomst i de 

ovan nämnda övergångszonerna, t.ex. där djupet 
till fast botten, plötsligt i spårets längdriktning, blir 
relativt liten i relation till omgivande sektioner. 

• Skevningsfelen är liksom höjdfelen relativt få över 
fastmarksområdena. 

Slutord 
Projektet är inne i steg tre enligt figur 1 och planeras 
vara färdigt i december år 2000. 
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Pålkommissionen - organisation och verksamhet 

Connie Olsson 
sekr i På/kommissionen, Statens geotekniska institut, Linköping 

Pålkommissionen är en ideell förening med ett drygt 
30-tal medlemsföretag och organisationer. Entrepre
nörer, tillverkare, konsulter, beställare och forsknings
institutioner är med i föreningen. Pålkommissionens 
verksamhet omsätter ca 1 Mkr/år, vilket motsvarar 
mindre än 0.5 % av omsättningen av pålningsverk
samheten i Sverige för närvarande. Kommissionen 
är en unik svensk företeelse som inte har någon di
rekt motsvarighet internationellt. 

Pålkommissionens uppgift är att bedriva forsk
nings- utvecklings- och utredningsverksamhet rörande 
pålgrundläggning samt sprida pålningsrelaterad in
formation. Detta görs genom insatser inom område
na: 

111 teknik- och metodutveckling 
111 skapande av branschgemensam syn 
111 implementering av ny kunskap 
111 kompetensförsörjning inom branschen 

Pålkommissionens verksamhet leds av en styrel
se. Den löpande verksamheten administreras från ett 
sekretariat som är beläget vid SGI i Linköping. Verk
samheten inriktning planeras och dokumentera i 3-
årsplaner. Den löpande verksamheten styrs i operati
va planer över 1 år. 

Resultatet av verksamheten publicerats i interna 
rapporter (endast tillgängliga för medlemmarna), in
formationsskrifter och Pålkommissionsrapporter 
(brandgula serien). Sedan starten för Pålk01mnissio
nens verksamhet 1959 har fler än 100 rapporter pu
blicerats av kommissionen. 

Under innevarande verksamhetsår ( 1999/2000) på
går arbete inom områdena: 

111 Stålkämepålar anvisningar för projektering, di
mensionering, utförande och kontroll 

111 Standardpålar av stål - dimensioneringsanvisning
ar för slagna, slanka stålpålar 

111 Korrosion på stålpålar - värdering av korrosions
risker, åtgärder för att minska risken för korrosi
on 

111 Gemensamma dimensioneringsprinciper för pålar 
- framtagning av gemensamma regler skriva på 
principiell nivå 

111 Transversalbelastade pålar metoder för att di
mensionera pålar för sidolaster 

Ytterligare information om organisationen och 
verksamheten finns på kommissionens hemsida; 
www.byggforum.com/pk. Rapporter i kommissionens 
brandgula serie försäljs genom sekretariatet och kan 
enklast beställas via kommissionens hemsida. 
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Bedömning av rörelser i anslutning till slänter 
och schakter med stödkonstruktioner 
Göran Sällfors & Anna-Lena Öberg-Högsta 
Institutionen för geoteknik, Chalmers tekniska högskola 

Göta-tunnelns förverkligande kommer att innebära en 
stor geoteknisk utmaning. Djupa, till ytan stora sch
akter skall utföras i den relativt lösa Göteborgsleran 
mitt inne i centrala delar av Göteborg. En rad fråge
ställningar måste besvaras under projekteringsskedet 
och byggskedet, samtidigt som många av besluten får 
konsekvenser långt in i framtiden. 

Från en geoteknisk horisont utgör dessa stora sch
akter med tillhörande stödkonstrnktioner komplice
rade anläggningar, som ställer stora krav på kunskap 
om lerans hållfasthets- och defonnationsegenskaper 
och hur dessa skall hanteras i de stabilitets- och de
fonnationsanalyser som måste genomföras. Det kan 
gälla säkerheten mot lokalt, eller globalt brott, laster 
mot stödkonstrnktioner, förväntade rörelser orsaka
de av avlastning eller pågående krypdefonnationer 
eller sättningar till följd av påförda laster samt för
ändringar i grundvattensituationen, temporärt eller 
under lång tid. 

Dimensionering av stabilitet hos slänter och stöd
konstruktioner, som sponter och slitsmurar, baseras 
bl a på omgivande jords hållfasthetsegenskaper. Dessa 
dimensioneringsmetoder är för nonnala schaktdjup 
relativt välutvecklade. Vad som man däremot länge, 
i stort sett utan framgång försökt att förutsäga, är de 
defonnationer som kan förväntas uppkomma i om
givningen till följd av de avlastningar som schakt
ningarna im1ebär. Det finns förvisso en hel del erfa
renhet i Sverige och Europa i övrigt, men att analy
tiskt hantera denna frågeställning och åstadkomma 
en prognos har visat sig besvärligt. Institutionen har 
etablerat ett visst samarbete med bl a geoteknikinsti
tutionen vid MIT, Imperial College och universitetet 
i Stuttgart, som öppnar möjligheter att angripa och 
lösa detta problem. Vid MIT finns ett programpaket 
som innehåller en materialmodell, som kallas 
MIT-EC3, som med framgång har använts för att bl a 
analysera en del av de stora schaktema i anslutning 
till det omfattande vägprojektet i centrala Boston. En 
av frågeställningarna där har just varit rörelser och 
tillhörande påverkan på intilliggande byggnader. 

Gruppen på Imperial College i London har med sin 
modell, som i princip är densamma, framgångsrikt 
analyserat ett antal projekt bl a i London och Singa
pore. Diskussioner har även förts med profVenneer, 
verksam vid universitetet i Stuttgart och ansvarig för 
FEM-programmet PLAXIS, som används i stor om
fattning av geotekniker i Sverige. Vermeer har stor 
erfarenhet av analys av djupa schakter, bl a i Hol
land, och har utt1yck intresse för ett samarbete med 
institutionen. 

De ovannämnda forskningsgruppema är världs
ledande och i princip de enda som med viss precision 
kan förutsäga fonnen på deformationer och även i 
viss mån dess storlek i anslutning till just stora av
lastningar. 

Projektet avses omfatta mätningar i fält och labo
ratoriet, numerisk analys av rörelser samt teoriutveck
ling. 
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Hävning av botten vid stora schakter samt 
uppföljning av portrycksförändringar 
Göran Sällfors & Anna-Lena Öberg-Högsta 
Geoteknik, Chalmers tekniska högskola 

Bakgrund 
Schaktning innebär stora avlastningar vilket medför 
förändringar i portryckssituationen och att schaktbot
ten häver sig. Denna hävning kan vara rent elastisk, 
dels bero på plastiska deformationer till följd av spän
ningsomlagringar, dels vara betingad av en svällning 
till följd av minskande effektivspänning. Portrycks
förändringen visar sig först som en minskning, men 
successivt ökar portrycken igen för att inta ett nytt 
hydrodynamiskt j ämviktstillstånd. 

Hävning orsakad av lerans elastiska egenskaper 
är normalt mycket liten och sker momentant vid av
lastningen. 

Den plastiska deformationen beror främst av sä
kerhetsnivån, dvs vilken säkerhet mot brott som rå
der, såväl mot lokalt som globalt brott. Normalt är 
det så att storleken på dessa rörelser ökar markant 
när säkerhetsfaktom närmar sig låga värden, förmod
ligen storleksordningen ca 1, 1, men kan även lokalt 
vara stora även vid högre värden på säkerhetsfaktom. 
Vid låga säkerhetsfaktorer kan deformationerna även 
vara viskösa , vilket innebär att de kan fortgå under 
lång tid, medan de vid högre säkerhetsfaktorer till sin 
huvuddel inträffar i direkt anslutning till avlastning
en. 

Den hävning som sker med tiden i form av om
vänd konsolidering, styrs av avlastningens storlek och 
lerans svällningsegenskaper samt den portryckssitu
ation som successivt utvecklas. Den modul som styr 
hävningen är starkt spänningsberoende, och mycket 
stor vid måttliga avlastningar, men kan vid stora av
lastningar vara liten, vilket skulle kunna resultera i 
stora tidsberoende hävningar. 

Syfte 
I de stora öppna permanenta schaktema, där Göta
leden går i tråg eller öppen schakt, måste hävninga
rna nogsamt beaktas. Säkerhetsfaktorn förväntas vara 
så stor att de plastiska deformationer som uppstår i 
princip är begränsade till avlastningsskedet, vilket 
även gäller de elastiska hävningarna. Eventuell tids-

beroende hävning kan således förväntas uppstå främst 
till följd av svällning. Det är därför viktigt att prog
nostisera denna portrycksförändring och därtill hö
rande svällning och följa dessa i byggskedet för att få 
insikt i förloppet under vägen i de öppna schaktema. 
Detta gäller inte minst i de partier där övergång sker 
från en typ av grundläggning av tråget till en annan 
typ. Vid eventuella framtida problem finns då nöd
vändigt underlag för val av åtgärd och beslut om ev 
åtgärder. 

Mätningar behöver därför utföras av sättningar/ 
hävningar i och under schaktbotten, ner till 15 a20 m 
djup. Vidare bör portrycken mätas på olika qjup för 
att se hur effektivspänningen förändras med tiden, 
vilket också är betydelsefullt för att bestämma de ef
fektivspänningar som kan förväntas råda i framtiden. 
Parallellt genomförs laboratorieförsök och teoretiska 
analyser i syfte att utveckla metodiken för att förut
säga vilka portryck och rörelser som kan förväntas 
vid stora schakter i urban mitjö. 
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Drivbarhet av spant vid användandet av 
vi breringstel(niken 

Kenneth Viking 
Kungl. Tekniska Högskolan, Institutionen Anläggning och Miljö 

SYNOPSIS: Det ökande behovet av effektivare och skonsammare installationsmetoder av spont har lett till en 
ökad användning av vibreringstekniken som installationsmetod. I dagsläget existerar det vare sig i Sverige eller 
utomlands några vedertagna beräkningsmodeller för uppskattning av förväntad drivbarhet. Det pågående 
forskningsprojektets syftar till ökad förståelse av sponts drivbarhet i friktionsjord. 

1. Introduktion 
I samband med användandet av vibreringstekniken 
som installationsmetod av spont, ställs ingenjören 
inför två huvudsakliga problem, uppskattningen av 
drivbarheten samt förväntad omgivningspåverkan. En 
bättre uppskattning av såväl drivbarhet och förvän
tad omgivningspåverkan ko1mner utifrån en funda
mental förståelse av den komplexa samverkan mel
lan vibrator, spont och omgivande jord, [ l]. 

1.1 Drivbarhet 
Drivbarhet av vibro-driven spont avser vanligtvis den 
hastighet varmed spontprofilen drivs ned i jorden, 
samt de krafter som genereras vid huvud, spets, i lås 
samt längs mantelarean. 

Spontprofilens neddrivningshastighet vp anges 
vanligtvis i [mm/s] och kan visualiseras på två olika 
sätt, [2a]. Det vanligaste och även enklaste sättet är 
att plotta drivtiden t m.a.p. penetrationsdjupet z i form 
av en (z-t)-kurva, Figur 2a. Det andra sättet är att plotta 
hastigheten vp m.a.p. penetrationsdjupet i form av en 
(vp-z)-kurva, se Figur 2b. 

Drivbarhet kan också definieras genom att relate
ra krafterna som verkar på sponten till varandra. En 
spont definieras som drivbar (vp >O) så länge som 
vibratorns kapacitet är större än smmnan av dyna
miskt spets- och mantelmotstånd samt friktionskraf
ten i spontlåset. Vilket kan tecknas av följande enkla 
utt1yck: 

]-<~ + F,, > Rs +Rt + Rc 

Summan (FO+Fv) är vibratorns kapacitet, Rt och Rs 
det dynamiska spets- och mantelmotståndet, och Rc 
den genererade friktionskraften i spontlåset, illustre
rat i Figur 1. 

Upp;'it~de rörelse 

0
F ~ L .fo 

i6i
% ~ 

/am ~,;:,.,~• dyn 7"<: 

: spontcns acceleration t1 m'!!::.._ 

mdy : massa som vibrerar 
11 

F : statisk överlast 
O 

F.., : centrifugalkraft 

Rs : mantelmotstånd 

Rc : friktionskraft i spontlå.'i 

R : spct.smoL'-it:ind
1 

-

Figur 1. Krafter som verkar på en vibro-driven 
spontprofil under den upp och nedåtgående pe
netrationsrörelsen. 
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a.) b.) 

Figur 2. Två sätt att visualisera drivbarheten av 
vibro-installerad spont. 

2 Vibreringstekniken 
I mitten på 1970-talet bö1jade vibreringstekniken an
vändas i alltmer omfattning i Sverige. Den ökade an
vändningen bottnade i att vibratorerna kom att bli mer 
driftsäkra. Andra bidragande orsaker var att vibre
ringstekniken visade sig fungera mycket effektiv i 
sandjordar och tekniken var överlägsen andra meto
der vid dragning av spont. Vibreringstekniken befanns 
generera betydligt lägre markvibrationer och ljudni
våer i jämförelse med fallhejare. Användningen av 
vibreringstekniken för att driva betongpålar kom i 
Sverige aldrig riktigt till stånd. Vibreringstekniken 
användas i dagsläget nästan uteslutande för att driva 
stålspont. 

2.1 Vibro-spont-jord systemet 
Observationer och iakttagelser av de fältmässiga stor
heter av krafter, accelerationer, nedträngningshastig
het samt spantens penetrationsrörelse, är en grund
läggande förutsättning för utvecklandet av en bättre 
förståelse av de fundamentala mekanismer som är 
signifikant för vibreringstekniken. 

2.2 Vibrator 
Det är flera arbetsparametrar som styr en modern vi
broutrustning arbetsätt och funktion. De centrala ar
betsparametrarna är; statisk överlast Fo' centrifuoal-

b 

kraft Fv, statiskt moment Me, drivfrekvens f, dyna-
misk massa mdyn' samt den frihängande dubbla för
skjutningsamplituden S Det statisk momentet M 

0 

även kallat vridmomentet, 
• 

är produktsumman av J; 
roterande excentervikternas massa och avståndet till 
deras rotationsaxel. Den frihängande dubbla förskjut
ningsamplituden S är ett mått på en frihängande vi

0 

brator och sponts upp- och nedåtgående svängnings
rörelse. S beräknas utifrån kvoten mellan statisk 

0 

momentet och dynamiska massan, se Figur 4b. Den 

e 

Hydrauliska gripkäftama 

håller om spontlivet 

Spontens neutral 

lager (N.L.) i 

utböjt tillstånd 

\ 

\ 

I I 

Il 

Figur 3. U-profilers laterala rörelser under drivning. 

dynamiska massan mdyn är vikten av systemets vibre
rande massor, dvs vikt av spant, vibrator och gripklo, 
Figur 1. 

Den teoretiskt genererade drivkapaciteten F
d' 

är 
summan av statisk överlast I~ och centrifugalkraft-
ens J,v amplitudvärde, Figur 4a. Den verkliga driv
kraften som förs in axiellt i spontprofilen är betydligt 
lägre än den teoretiskt beräknade. Detta beror på en
ergiförluster hos vibratorsystemet, både mekaniska 
och hydrauliska, samt friktionsförluster mellan grip
klo och spont. Den verkligt genererade drivkapacite
ten hos en modern vibrator kan beräknas utifrån föl
jande uttryck: 

där verkningsgraden r, hos ett modernt vibratorsys
tem av [3] rapporterats vara i storleksordningen 
20 % < r, < 2 5%. 
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F :statisk överlast; [kN]
0 

F, :centrifugalkraft; [kN] 
Fd :drivkapacitet; [kN] 
uh :spontens förskjutningsamplitud; [mm] 
u(() :spontens förskjutningsrörelse i tiden; [mm] 
S :fritt hängande sponts dubbla förskjutningsamplitud; [mm]

0 

vP :spontens globala neddrivningshastighet; [mm/s] 
fvf, :vibratorns eccentrisitets moment; [kgm] 
mdyn :dynamiska massan; [kg] 
R, :dynamiska mantelmotstånd; [kNJ 
R :dynamiskt spetsmotstånd; [kNJ

1 

i-<J:11/... ., 
Dynamisk mantel· Dynamiskt spets• 

t, t, 13 
t (sec.]) ~-~R,~_nu_,L,_tå!_1ds_·a_mp_lil_ud"Tva_·,tl_c_ ____,,__R~,_[_kN_]_ mot,;t:.inds amplitudvänlc 

ii, 

················:-················ 

,):;) J,:,;,;;::,;;;~····························r=::=:~ 

J ...........~:;······ ·••••••·••••••••·•••••••••·•••• .•.•• I ~ 
d) 

Figur 4. Förhållandet mellan drivkraft, förskjutning, mantelmotstånd och spetsmotstånd. 

2.3 Spontprofilen 
Förutom en spontprofils längd och vikt, är det två 
spontparametrar som befum1its vara av signifikant 
betydelse m.a.p. drivbarhet och omgivningspåverkan. 
De två viktigaste parametrarna är friktionskraften Rc 
i spontlåset samt spontprofilens laterala rörelse u1, se 
Figur 3. 

Den laterala rörelsen av sponten uI är sinusformad 
i sin natur och kan stundtals vara lika stora som spont
ens axiella rörelser. Den laterala rörelsen uppkom
mer p.g.a. att vibratorns drivkraft Fd förs excentriskt 
in i spontprofilen via de hydrauliska käftarna som 
griper om spontlivet, illustrerat i Figur 3. Drivkraft
ens excentriska placering ger således upphov till ett 
ogynnsamt böjande moment M = eFd. Genomförda 
fältstudier [4] har påvisat att de lateralt inducerade 
markvibrationerna stundtals är 2-3 ggr. större än de 
vertikalt genererade. 

2.4 Geotekniken 
De geotekniska förhållandena är helt avgörande för 
om en spontprofil är drivbar överhuvudtaget. Det är 
allmänt känt att vibreringstekniken lämpar sig bäst i 
friktionsjord, p.g.a. den gynnsamma reduktionen av 
jordens penetrationsmotstånd under drivningsfasen. 
De jordrelaterade parametrar som befunnits mest 

signifikanta 111.a.p. drivbarhet är friktionsmaterialets 
lagringstäthet och vattemnättnadsgrad, [2b]. En initi
alt löst lagrad friktionsjord uppvisar en drivbarhets
kurva som börjar med ett högt värde på v r ,·r för att . p,s a 
kontinuerligt minska och slutligen gå mot noll. Där 
neddrivningshastigheten vP = 0 korresponderar mot 
ett specifikt neddrivningsdjup zstopp' se Figur 2a. 

3 Drivbarhetssimulering 
Drivning av spont med moderna vibratorer är ett kom
plicerat förlopp som rör sig i tid och rum. Vid ett för
enklad betraktelsesätt av vibrator-spontsystemets 
mekanik, antas vibrator och spontplanka uppföra sig 
som stel kropp, [6]. Stel kropp i detta sammanhang 
innebär att vibrator och spontplanka rör sig simultant 
med samma försk,jutningsamplitud och acceleration. 
Ett antagande som genomförda fältförsök, [ 4] och [ 5], 
har visat sig verifiera. 

Vibratorns drivkraft Fd variera sinusfo1mat i ti
den med drivfrekvensen f, se Figur 4a. Spontprofil
ens försk,jutning u(t) är en nedåt- och sinusformad 
rörelse som korreleras med drivkraften i tiden enligt 
Figur 4b. Det dynamiska mantelmotståndet Rs, som i 
sin tur är korrelerat med spontplankans upp- och ned
åtgående rörelse, växlar mellan positivt och negativt 
värde, se Figur 4c. Det dynamiska spetsmotståndet 
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är också korrelerat med förskjutningen och växlar 
mellan noll och positivt värde, Figur 4d. Maximalt 
spetsmotstånd uppkommer vid spontplankans nedre 
ändläge av den sinusformade förskjutningen. 

Nyckeln till en tillfredsställande simulering av 
drivbarheten bottnar i att uppskatta amplitudvärdena 
på det dynamiska jordmotståndet, Figur 4c-d. En an
nan svårighet är ansatsen av friktionskraften Rc som 
genereras i spontlåset. 

4 Slutord 
Författaren vill slutgiltigt tacka Stabilator och Svens
ka Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF) för fi
nansieringen av pågående forslmingsprojekt. 
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Soilexstag i lösa leror 
Erik Westerberg 
Soilex 

Soilex har under de senaste åren koncentrerat utveck
lingen för att finna metoder för tillämpning av Ex
panderkroppar i lösajordar, där man med konventio
nella metoder har svårt att hitta ekonomiska lösning
ar som ger tillräcklig lastupptagning för förankring 
av stag och för pålar. Utvecklingen omfattar följande 
områden: 
• Förbelastning av Soilexstag, 
• Två Expanderkroppar i rad, 
• Soilexpelare - en kombination av Expanderkropp 

och kalk/cement-pelare. 

Resultat från provbelastningar kommer att redo
visas för respektive utvecklingsområde. 

Förbelastning av stag innebär en ökning av lerans 
hållfasthet genom konsolidering; bärförmågan höjs 
san1tidigt som styvheten förbättras. Ett annat sätt att 

öka lastupptagningen är att på san1ma stag använda 
två stycken Expanderkroppar, som för att fungera 
oberoende av varandra måste placeras på ett visst in
bördes avstånd. 

I leror vars hållfasthet inte snabbt går att påverka 
genom konsolidering kan leran förstärkas med kalk/ 
cement-pelare, tex installerade i grupper. För ett stag 
eller en påle med Expanderkroppen expanderad i en 
grupp av k/c-pelare sprids lasten effektivt från Ex
panderkroppen till jorden. Lastupptagningen övergår 
från Expanderkroppens spetsmotstånd till k/c-forma
tionens mantelmotstånd vilket ger ett fördelaktigare 
sättningsförlopp vid belastning. Försök har genom
förts med vertikala stag med Expanderkropp i botten 
av kalk/ cement-pelargrupper. 
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Inverkan av spänningsförhållandet i lerslänter på 
" 

den odränerade skjuvhållfastheten 

Hjördis Andersson 
Statens geotekniska institut 

Utvärdering av leras hållfasthet med de metoder som 
normalt används i fält (vingförsök och CPT-sonde
ring), grundas på erfarenhetsbaserade samband, vil
ka för svenska leror främst framtagits för förhållan
den som råder vid plan mark. I dessa fall erhålls nor
malt god överensstämmelse mellan de resultat som 
uppmäts med dessa båda metoder i fält och de från 
metoder som normalt används i laboratorium (direk
ta skjuvförsök och fallkonförsök). De begränsade stu
dier som finns antyder dock att de förhållanden (ho
risontal- och vertikalspänningar) som råder i en slänt 
påverkar resultaten från fältförsök, vilket inte verkar 
vara fallet med resultaten från laboratorieförsök. 

Syftet med detta projekt är att dokumentera hori
sontalspänningarnas inverkan på den odränerade 
skjuvhållfastheten, utvärderad med vingförsök och 
CPT-sondering, och vid behov anpassa utvärdering
en till de spänningsförhållanden som råder i naturli
ga slänter. 

Därför jämförs, i ett antal slänter, den odränerade 
skjuvhållfastheten bestämd genom CPT-sondering 

och vingförsök i fält samt skjuvförsök på laboratori L 

um i aktiv- och passivzonen, samt bakom släntkrön. 
Släntens spänningstillstånd in situ bestäms. Vidare 
studeras inverkan av horisontal- och vertikalspänning
ar genom modellförsök motsvarande vingförsök och 
CPT-sondering under kontrollerade spänningsförhål
landen i laboratorieskala. 

L 

[ 

L 

L 

L 
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Skredriskvärdering i Göta älv - Ett nytt angrepps
sätt att analysera lerslänters stabilitet 
Claes Alen 
SGI Väst Göteborg 

OSLO 

Bakgrund 
Nedan ges en schematisk beskrivning av två stycken 
övergripande skredriskvärderingar utförda i Göta 
Älvdalen. Avsikten med den här givna framställning
en är att peka på principer och nyheter i utvecklingen 
från traditionell stabilitetsberäkning till systematisk 
skredriskanalys. För en mer detaljerad beskrivning 
ges referenser i slutet. Arbetet är utfört i samarbete 
mellan SGI och Chalmers. 

Göta älv 

Syfte 
Att beskriva skredsituationen i Göta Älvdalen på 
ett överskådligt sätt i risktermer, dvs skapa ett be
slutsunderlag för planerad infrastrukturutbyggnad 
i Göta Älvdalen 

• Att utveckla en någorlunda enkel metod för stabi
litetsberäkningar mht osäkerheter i indata och be
räkningsmodeller. 

Vad är en riskanalys? 
Ett systematiskt svar på två 
frågor(Thedeen, 1998): 
• Vad kan hända? Dvs vilka kon

sekvenser kan vi få? 
• Hur troligt? Dvs vilken är san

nolikheten? 

j 

I 
I 

I 
I 

R 
I 

I 

Principsektion Göta älv - Konflikt mellan olika intressen. 
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Traditionell stabilitetsanalys 
Erfarenheter från Göta älv är ursprung till dagens in
ternationella praxis för stabilitetsberäkningar. De ut
görs av en deterministisk analys, dvs ofrånkomliga 
osäkerheter i indata och beräkningsmodeller behand
las inte explicit. 

& m St0"'i.!Wo/"' Er~ <kn s mer., fil<. 4'""Shl,.;J,bvr,;i,r#nfy, 
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Den evensk"',_i.Jlldytemenoden 

Att ta hänsyn till osäkerheter 
Observationer av verkligheten uppvisar ofta ett del
vis slumpartat beteende. Vad avser vi med slump i 
detta sammanhang? Principiellt kan man betrakta 
slump från två olika synsätt: 
• Gud spelar tärning 
• Gud leker med dockor 

Verklighet Modell Osäkerheter 

Från vårt perspektiv nere från jorden kan vi inte se 
någon skillnad mellan de två alternativen om vi inte 
ser trådarna från dockorna. Om vi inte kan se ett möns
ter bakom ett speciellt beteende upplever vi det som 
slumpartat oberoende av om det finns ett bakomlig
gande mönster eller inte? Vid tekniska berälmingar 
innebär detta att skillnaden mellan den fysiska verk
ligheten och vår kunskap är slumpartad, dvs osäker. 
Huruvida de uppträdande skillnaderna mellan modell, 
dvs vår kunskap, och verklighet beror på bristande 
kunskap eller naturliga variationer är därför av min
dre intresse i praktiken. Däremot är det naturligtvis 
ett filosofiskt intressant spörsmål. Att utnyttja sanno
likhetsteori, där indata beskrivs med slumpvariabler 
är alltså ett sätt att kvantifiera osäkerheter. 

Metodbeskrivning- Schematisk arbetsgång 
• Traditionellt beräknade säkerhetsfaktorer kalibre
ras mot statistiska beräkningar i ett antal typsektio
ner. Med utgångspunkt från denna kalibrerna men 
även andra relevanta faktorer, t ex utbredning av 
kvicklera och osäkerheter i undervattensslänter, görs 
en indelning i stabilitetsklasser för ett givet område. 
• Med hänsyn till olika scenarier för ett tänkt skred 
, antal döda och skadade personer, skador på egen
dom etc, görs en indelning i konsekvensklasser. 
• Indelningen i stabilitetsklasser (skredsannolikhet) 
och konsekvensklasser definierar en risk matris. Det
ta innebär att riskklassen för ett givet område beskrivs 
med ett talpar. 
• Redovisning av stabilitetsklasser och skredrisk på 
görs på en plankarta. 

Arbetsmoment Resultat 

Stabilite:tsberäkniC9 

i 
Tro:litionell 

säkerhets 
faktor 

F 

Statistisk 
analys 

Andra 
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Stabilitetsklasser - olika mönster 
Riskklasser - talpar 

Stabilitetsanalys med statistiska metoder 
Exempel: Den detern1inistiska modellen kan princi
piellt alltid skrivas som: 

N·c
F=JJ·-

~1 

Olika osäkerheter i beräkningsmodell och indata kan 
alltså kvantifieras genom att ange osäkerheten för de 
fem olika parametrarna i fonneln för säkerhetsfak
torn. Osäkerheterna kan ges följande indelning: 
• Skjuvhållfasthet, c. - Detta betraktas traditionellt 
som den största osäkerheten av geotekniker, ty be-

p 

Sammanfattning Skredriskanalys 
Göta älvdalen 
Huvudrapport 

Bilagor 

Teknikbilaga 1 
Teknikbilaga 2 
Teknikbilaga 3 
Teknikbilaga 4 
Teknikbilaga 5 
Teknikbilaga 6 
Teknikbilaga 7 

- Skredriskanalys / Riskvärdering 

- Metodbeskrivingar 
- Underlag. Sektionering 

lastningen är given (av konstruktör). 
• Belastning - Är i ovanstående formel inbakad i 
nämnaren, pådrivande tryck P . Osäkerheten i belast
ningen betraktas traditionellt s'bm den största osäker
heten av konstruktörer, ty jordens uppträdande är gi
vet (av geotekniker). 
• Geometri - Geometrien är teoretiskt enkel att be
stämnm men sällan i praktiken. Normala toleranser i 
översiktlig analys var ofta dimensionerande i södra 
Göta älv-utredningen. Formen av en slänt, dvs slänt
lutningen, bestämmer storleken på stabilitetstalet N, 
medan storleken av en slänt, given av tex slänthöj
den, bestänlmer storleken på pådrivande tryck. 
• Beräkningsmodell Osäkerhet i beräkningsmo
dell kan beskrivas med en modellfaktor h med med
elvärde 1. 

Sedan storleken och osäkerheten i ingående para
metrar har bestämts, t ex genom medelvärde m och 
variationskoefficient V, kan skredsannolikheten be
räknas som: 

Pskred =p(F < 1) 

Praktiskt kan beräkningen göras genom att istället 
beräkna säkerhetsindexfl: 

= medclvärde(lnF) = ln(µN) + ln(µc) + ln(µ1~1 ) 

./J standardavvikels(lnF) -J 2 2 2 2
V,, +Vw +Ve +Vpd 

O.Ol l---------"'C"---------I 

I .J0-3 1------------1 
p I .10-·1 1------~----l 

I .J0-5 1---------'<:---l 

B 

$+CHALMERS 

- Underlag. Inventeringar av tidigare undersökningar 
- Underlag. Kompletterande borrningar och portrycksmätningar 
- Underlag. Redovisning av geobildtolkning 
- Bearbetning. Sammanställning av beräkningsförutsättningar }$
- Resultat. Stabilitetsberäkningar 

Teknikbilaga 8 - Resultat. Stabilitetsanalys med statistiska metoder CHALMERS 

Omfattning 
Södra Göta älv - 21 sektioner ⇒ en sektion/::c:1500m. Statistisk bearbetning - 4 sektioner 
Nordöstra Göta älv- 12 sektioner ⇒ en sektion/::c:750m. Statistisk bearbetning - 4 sektioner 
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geoteknik 
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Debris-flow hazard assessment and triggering 
conditions of debris flows 

Isabelle Bonnet-Staub 
Teknisk Geologi, Kungl Tekniska Högskolan, Stockholm 

ABSTRACT: An attempt to tackle both aspects ofhazard assessment is made through this project: (i) a spatial 
analysis for the zonation and quantification of the "debris-flow initiation" hazard, and (ii) a temporal analysis 
for the determination of triggering conditions of debris-flow events. 
In order to handle the parameters involved in debris-flow initiation, the "Rock Engineering Systems" (RES), 
based on a matrix display, is developed. This methodological device structures the study of interactions bet
ween the parameters and their influence on the system, leading to the zonation of the "debris-flow initiation" 
hazard. 
Then the temporal forecasting ofdebris flows implies knowing their triggering conditions and initiation mecha
nisms. This task deals with the acquisition of data on the source area materials and slope hydrological proces
ses. Geotechnical tests and rainfall simulation should be carried out to ascribe the behaviour of the slope, the 
conditions for destabilisation and then perform simulation of the debris flow initiation process. In this aim, 
detailed field and geotechnical investigations will be conducted in Nissunvagge (Norrbotten). 

1 INTRODUCTION 
Amongst different types of mass movements, debris 
flows are one ofthe most dangerous because of their 
relative high velocities. Economic and human losses 
repo1ted are quite important in populated mountainous 
areas all around the world. 

In Northern Scandinavia, most of the rapid mass 
movcments have occurred in sparsely inhabited areas 
of the mountains (Nissunvagge, 1979; Kärkevagge, 
1959), and no fatal accidents have been reported 
heretofore in Sweden. Nevertheless, with increasing 
development of thc Swedish Mountains and of score 
of visitors, debris flows are among the natural events 
that can be expected to cause problems (Nyberg, 
1985). The flashfloods that occurred in Fulufjället in 
1997 raiscd up the risk related to rapid mass 
movements. 

Source areas for debris flows must be identified 
and the "debris-flow initiation" hazard degree must 
be quantified in these zones. Indced, many studies 
have been carried out, but which mainly provide 
inventories of the spatial distribution of debris flows 
(Brabb, 1984). If we can assume that debris flows 
would mostly be initiated in the same source areas, 
these maps do not identify potential source areas. 
Previous statistic and deterministic approaches have 
been also conducted to detennine the potential 

location of debris flows, but these analysis raise the 
problem of dealing with so many parameters that are 
relevant to debris-flow initiation. This point enhanced 
the need for same methodological device to tackle 
with the "debris-flow initiation" hazard and is 
discussed in the first part of this paper. 

Nevertheless, the more difficult element to deal 
with in this study is the temporal assessment ofdebris 
flows, which is related to: when debris flows will 
occur and what are the triggering conditions. This 
point refers to the second part of this project which, 
by means of field and laboratory work, is an attempt 
to understand the triggering conditions ofdebris flows 
in Northern Sweden. 

This paper provides a general description of the 
research project, which is only in the first stage of 
realization, and the primary results. 

2 SPATIALASSESSMENT OF 
DEBRIS FLOWS 

2.1 The "debris-flow initiation" hazard 
The envirol1111ental setting controls the initiation and 
spatial distribution of debris flows. It is related to 
primary (or internal) factors such as geology, 
geomorphology, topography, hydrology, vegetation 
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and land-use, and triggering (or external) factors, 
which are in many cases rainfall, but also earthquakes. 
Modi:fications by human activities (forest logging, 
road construction, ski infrastructures) can also 
constitute indirect triggering factors. 

The spatial assessment is based upon the qualitative 
and quantitative analysis of the primary factors. The 
model de:fining the hazard assessment of "debris-flow 
initiation " will be relevant only if the choice of the 
primary factors, the quantification oftheir interaction 
and the understanding of their contribution to the 
debris-flow initiation is accurate. 

A wide bibliographic review points out the problem 
of the definition of the relevant primary factors. 
Indeed, over 30 extemal and interna! factors have been 
listed. Neve1theless, the studies of the reports and a 
personal analysis in the French Alps (Bonnet-Staub, 
1998) helped to produce a list of the factors which 
appear to be preponderant: slope angle, slope 
geometry, slope aspect, bedrock composition, nature 
ofsuperficial deposits, soil thickness, hydrology, shear 
strength of soil deposits, land-use, vegetation cover, 
historical debris-flows, rainfall. 

Once the parameters are defined, a model must be 
established to determine the hazard. 

2.2 Review of the methodologies 
Looking through the bibliography, it appears that each 
case study produces a new model for the "debris-flow 
hazard" determination. The main differences arise 
from the number of primary factors and the 
mathematical approach applied to define the 
algorithm. 

First, the number of primary factors used in the 
models range from 3 to 13, with a mean of 6 factors. 
The use of very few primary factors seems not so 
appropriate knowing the complexity of the initiation 
context. But then a specific device should be used to 
handle a structured approach of systems defined on 
more than 10 factors. 

Then, the algorithms produced to combine these 
relevant factors are based on different mathematical 
approaches: arithmetic (Mejia-Navarro and al, 1994; 
Bonnet-Staub, 1998), probabilistic (Fares and al, 
1994; Dietrich and Sitar, 1997), and statistic (Carrara 
and al, 1995; Chung and al, 1995). 

The arithmetic approach represents a quite simple 
model, easy to handle, but does not enable to define 
objectively the weighting of the parameters. The 
statistical analysis is a useful tool to determine the 
parameters relevant to debris-flow initiation in specific 
environment, when overlaying primary factors and 
past debris-flow maps. Nevertheless, this approach 
does not provide the spatial assessment of debris 

flows. Finally, the probabilistic approach does not 
seem so suitable when taking into account the 
interaction of the factors. 

Consequently the need ofa methodological device, 
powerful enough to handle the interaction between 
the factors relevant to debris flows triggering, arises 
from this analysis. 

Developed for solving Rock Engineering problems, 
the Rock Engineering Systems-RES-(Hudson, 1992) 
enables to coherently consider the interactions 
between the parameters. All the factors relevant to 
the system are considered and the procedures tailored 
to the actual circumstances. Applications of this 
methodology to the determination of natural slope 
instability in Italy gave satisfying results (Mazzocola 
and Hudson, 1996). 

2.3 Presentation of the Rock 
Engineering Systems 

The RES enables to provide the representation ofthe 
total system behaviour, by taking into account all 
relevant parameters, their interaction and their 
influence on the system. 

The method defined by Hudson (1992) is using an 
interaction matrix (figure 1). The relevant factors 
define the leading diagonal of the matrix (from the 
top left to the bottom right), with the right bottom 
box occupied by the "project", the spatial debris-flow 
hazard in this case. The interaction will be considered 

lhe (C,IE) Diagram for N Parameters 

Assume lil can taks valu0s 0, 1,2,3 or 4 

C1 

C2 

Th0 Pi (C.E) are 

C1 plott!ld in 
Caus0-Effect 
spacebelow 

CN 

EN 4(N.,..:.•..:.1'---------,, 

Different types of 
system wlll laad 

Effect
to different P1 
constellailon p.• 

configurations I 

0 Cause 4(N-1) 

Figure 1. Cause vs. effect plot for N parameters, 
and the associated constellation of para
meter points (Hudson, 1992). C: Cause 
(the way Pi affects the system); E: Effect 

(the way the system acts on Pi). 
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in the off-diagonal boxes and quantified by means of 
a matrix coding. Different coding procedures can be 
used to define the system, from binary and semi
quantitative to direct system approach. The 
interactions are to be read in a clockwise direction as 
the matrix could be asymmetric (the influence of Pi 
on Pj can be different as the influence of Pj on Pi). 
The coding ofthe matrix requires to keep in mind the 
project objectives and to use all the data conceming 
the study area. Once the matrix is coded the cause 
and effect for each parameters can be summed, and 
plot in order to sort out the dominant and most 
interactive factors in the system (figure 1). In some 
cases, this analysis will allow to take out factor(s) 
with a negligible influence on the system. 

Then the different parameters must be quantified 
for each analytical unit that composed the studied area. 
An algorithm, which takes into account the interaction 
rating (through C and E) and the parameters rating, is 
then produced to compute the spatial probability of 
debris-flow occurrence in this system. 

2.4 Application of the RES to 
debris-flow hazard 

First, the interaction matrix must be produced with 
the aim to estimate debris-flow initiation 
susceptibility. 

The field study and the bibliographic review 
allowed to define relevant factors to debris-flow 
initiation (see § 2.1). According to these primary 
results we can define a resolution matrix composed 
of 16 items which can be grouped in 4 main headings: 

• Setting: 1. geology, 2. drainage network, 
3. previous instability, 4. rainfall, 5. vegetation, 
6. land-use. 

• Superficial deposits: 7. granulometry, 
8. thickness, 9. hydraulic properties, 10. shear 
strength. 

• Slopes: 11. slope gradient, 12. slope 
morphometry, 13. slope orientation. 

• Others: 14. historical dcbris flows, 15. ground 
vibrations 16. debris-flow susccptibility. 

The listed parameters are those considcred 
significant for debris-flow initiation, but thcir relative 
influence can change regarding the environmental 
contexts, and the type of debris flows considered 
(torrential debris flows or hillslope debris flows). 

Once thesc parameters are listed along the leading 
diagonal ofthe interaction matrix, a coding providing 
a range of interactivity from no interaction (0) to 
critical interaction ( 4) will be applied. The interaction 
bet\vcen the parameters and their relative influence 
on the system is defined. This part ofthe work is going 

on at that time. 
Then the parameters must be coded in each 

analytical unit. Most of the studies using GIS have 
been conducted on regular grid cells units, which 
represents an arbitrary way to subdivide the terrain. 
However, we are looking through to apply either the 
"unique-condition unit" (Chung and al, 1995) or the 
"meaningful terrain unit" (Carrara and al, 1995). All 
data conceming these parameters must be gathered 
before the rating, which will be either semi
quantitative or quantitative. The rating will be defined 
with fixed limits bascd on specific mechanical or 
physical meanings. We can then quantify thc "debris
flow initiation" hazard. 

The methodology defined will be applied in 
torrential catchments of the French Alps, in which 
hazard studies have bcen realized through different 
approaches. 

3 TEMPORAL ASSESSMENT OF 
DEBRIS FLOWS 

If the zonation of debris-flow occurrence is very 
important to define, the possibility to determine when 
and under which conditions is an interesting challenge. 
When studying the past debris-flow events in specific 
sites, we can wonder what are their triggering 
conditions, and if such events could happen in the 
future. 

If some "general" methodology can be dcveloped 
to assess the spatial debris-flow hazard, the temporal 
analysis of dcbris-flow occurrence requires specific 
site studies, based principally on the rainfall data. As 
part of this projcct, the triggering and initiation 
mechanisms of debris flows will be studied in 
Nissunvagge (Northern Sweden), where the 
localization of past debris flows is mapped. 

3.1 Rainfall-induced debris flows 
Debris-flow events are gcnerally related to high 
amount of precipitation (tablc 1 ), but thc relations 
bctwccn rainfall events (intcnsity, duration) and 
debris-flow triggering is difficult to provide. If the 
intensity/duration is of paramount importancc, other 
parameters such as the prestorm rainfall has also a 
grcat influencc (Wieczorek and Sarmiento, 1988). 
Thesc relationships can not be extrapolated for other 
sitc conditions, as the study of rainfall-induced debris 
flows is highly site-depcndcnt upon the cnvironmental 
context (tcrrain-slope unit or catchment) which 
controls the hydrological processes and the impact of 
rainfall on the slopcs. 

Thcreforc, thc sitc study must gather data on the 
cnviromncntal contcxt with an emphasis to rainfall 
and hydrological proccsses. 
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Table 1: Reported debris flows related to heavy 
rainfall (from Rapp, 1995 and Bonnet
Staub, 1998) 

Site location Date Triggering References 
event 

Abisko, N 20.7.1983 Heavy rain ( 4 7 Rapp 
Sweden mm, 2 hrs) (1987) 

Nissunvagge 23.6.1979 Heavy rain ( est. Nyberg 
, N Sweden 40-50 mm) (1985) 

Torneträsk, 23.6.1979 Heavy rain (18 Nyberg 
N Sweden mm, 1hr) (1985) 

Tarfala, N 6.7.1972 Heavy rain (45 Rapp 
Sweden mm, 2 hrs) (1974) 

Kärkevagge, 6.10.1959 Heavy rain (107 Rapp 
N Sweden mm, 12 hrs) (1960) 

Charmaix, 1906 Violent Girardin 
French Alps rainstorm (63 (1906) 

mm, 2 hrs) 

San Carlos, 1990 Violent Hermelin 
Colombia rainstorm (208 (1992) 

mm, 3 hrs) 

Alaguela, 1989 Violent Rolando 
Costa Rica rainstorm (70 and 

mm in short Gerardo 
time) (1990) 

3.2 Case study area; presentation 
The intensity of the events that occurred in 1979 in 
Nissunvagge, located about 10-km southeast of 
Abisko, provides an interesting case study. The 1979 
events were recorded as "by far the largest known 
case of rainfall-induced rapid mass movement in the 
Swedish mountains" (Rudberg, 1997). Traces in the 
slope and deposits downstream are still visible, and 
important work has been carried out the years 
following the events, which has provided useful 
infonnation (Nyberg, 1985; Rapp and Nyberg, 1981). 
Moreover, it is an interesting target regarding natural 
hazards as the human impact in the Abisko area is 
high compared to other mountainous areas in Sweden, 
partly because of tourist activity (Lundkvist, 1998). 

Preliminary results of dating indicate 5 events of 
the same type <luring the last 2700 years (Nyberg, 
1985). The frequency of events is not high, but the 
potentiality oflarge events must not be neglected and 
their triggering conditions must be understood. 

3.3 The 1979 debris flows 
More than 200 debris flows occurred in not less than 
50 km" of the catchment on June 23, 1979, that is to 
say amean density of7/km2 (Rapp and Nyberg, 1981). 
The triggering meteorological conditions are lmown 
in general outline: 13 to 36 mm ofrain were reported 
in 1 hour from Abisko and Kiruna weather stations. 
But regarding the data recorded in a similar 

environment (Tarfala, 1972) it seems reasonable to 
assume that the thunderstorm provided a precipitation 
of about 40-50 mm (Rapp and Nyberg, 1981). 

3.3.1 General setting 
Nissunvagge is a glacial valley cutting through the 
amphibolite massif. The amphibolites and the 
superposition ofbeds ofdifferent resistance dominate 
the morphology. Till is the dominating loose deposit 
in the valley bottom and on slopes, but is in this later 
case partially covered by postglacial talus material. 
Patterned ground and gelifluction lobes usually 
characterize the surficial aspect of the till cover. 
Extensive block fields and glaciofluvial deposits are 
observed (Nyberg, 1985). 
The valley is fully situated above the tree line and the 
sparsely vegetation cover is composed ofbushes and 
grass. The mean monthly temperatures is below 0° 
six months/year, almost Oin October (Eriksson, 1982). 
The warmest month is July. The mean annual 
precipitation in Abisko is 322 mm, amongst them 40% 
are solid precipitation. Precipitation is higher <luring 
the summer months (July-August). 

3.3.2 Characteristics of the 1979 debris flows 
The distribution of the debris flows shows a 
concentration ofthe events within a band oriented N
S (figure 2), on slopes of between 31-40° average 
gradient (Nyberg, 1985). The map shows clearly an 
uneven asymmetric distribution of debris flows in 3 
V-shaped valleys (sections b, e and f). 

Figure 2. Distribution of mass movements released by 
a rainstorm (Nyberg, 1985). Key: 1. mountain 
ridge, height in m.a.s.l. 2. stream. 3. sediment 
plume in Lake Torneträsk. 4. glacier. 5. lake. 
6. road and railway line. 7. debris slides or 
flows. 8. coarse deposits formed by flood. 
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Nyberg (I 985) conducted a general 
characterization ofthe potential factors affecting this 
distribution on the section b. The valley sides differ 
by their slope gradient, the nature of the superficial 
deposits, the vegetation cover (nature of species and 
percentage ground cover), and microclimate. 

The previous conclusions enhance the slope 
morphology and hydrology as the potential most 
influencing parameters. Nevertheless, the way these 
factors, and particularly the nature of the superficial 
deposits and slope hydrological processes, influence 
the initiation of debris flows is not clear, and need to 
be quantified. 

3.4 lnvestigation of the debris-flow 
initiation conditions 

In an attempt to establish the relevant factors to debris
flow initiation, further investigations will be 
conducted on both sides of the section b. 

Then, the characteristics of the source-area 
materials and the hydrological processes will be 
studied in order to investigate the triggering and 
initiation mechanisms of these debris flows. 

3.4.1 lnvestigation of the geographical 
debris-flow distribution 

Having as a starting point the work conducted by 
Nyberg (1985), we plan to get deeper into the study 
ofthe parameters, despite rainfall, which could explain 
the asymmetric distribution ofdebris flows in valley b. 

Complementary fieldwork will be carried out in 
this valley (figure 2) in order to implement information 
related to the spatial variation of superficial deposits, 
vegetation, and thematic maps (geology and 
superficial deposits, slope gradient, vegetation) will 
be produced. 

Then, using a GIS-based approach, the distribution 
map of the 1979 debris flows will be analysed with 
regard to the different thematic maps. Then the 
relevant parameters for debris-flow initiation should 
be picked out by logistic regression analysis. 

3.4.2 lnvestigation of the rainfall 
triggering factor for debris flows 

The work will be carried out on the northern slope of 
valley scction b where numerous debris flows 
occurred in 1979. 

Regarding the relative low number of events 
rcpo1ied in Sweden, a statistical study of rainfall 
cvents that trigger or not dcbris flows is not possible. 
The way to attcmpt the critical rainfall intensity for 
dcbris-flow triggering is so to realize simulations, with 
varying inputs of infiltration characteristics to 
visualize the impacts ofdifferent rainfall evcnts. Thcse 

simulations necessitate to apply a model for debris
flow triggering and to acquire the physical parameters 
for the source-area materials and their infiltration 
characteristics. 
In order to provide the source-area material 
characteristics, field and laboratory tests will be 
carried out; porosity, shcar strength, density, grain
size distribution and field water retention should be 
quantified. 

As far as possible, the vertical distribution of the 
superficial deposits and the associated changes in 
hydrology will be investigated. Meanwhile, rainfall 
simulations should be carried out in different locations 
of the debris-flow trigger zones to assess the 
infiltration characteristics of the areas. This 
mcthodology allows to simulate diffcrent rainfall 
intensities and quantify the infiltration capacity and 
sorptivity ofthe soils (Blijenberg, 1998). 

4 CONCLUSIONS 
The main aim in dcveloping and applying the RES to 
"debris-flow initiation" hazard is to definc a 
methodology which could be cost-effective, easy to 
handle and could provide an accurate assessment of 
the hazard degree in the potential source-areas. lts 
application on some studied catchments will help to 
raisc its validity. Moreover, the RES device provides 
the possibility to add, at any time, a specific factor by 
inserting a column in the matrix. This could be useful 
to estimate the impacts of somc works (road 
constructions, skiing infrastructures) on the system. 

Through the analysis of the triggering conditions 
in Northern Sweden, wc hopc to idcntify thc most 
important factors relevant to dcbris-flow initiation and 
to quantify the rainfall cvcnts and thc conditions under 
which such largc cvcnts could occur in this area. Oncc 
known, thesc information can be uscd as input in a 
modcl such as the RES to estimate the hazard 
asscssmcnt. 
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Pelarstabilisering i skivor -
en kort projektbeskrivning 

Stefan Larsson 
Tyrens Infrakonsult AB, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm 

SYNOPSIS: Kemisk djupstabilisering har sedan slutet av 1980-talet varit den vanligaste metoden för att stabi
lisera lösa jordar i Sverige. En snabb utveckling har lett till att metoden används för att stabilisera höga bankar 
och djupa schakter. Det råder idag osäkerhet hur en kemisk djupstabilisering fungerar då den belastas lateralt. 
Denna korta uppsats beskriver projektet "Pelarstabilisering i skivor" som är ett industridoktorandprojekt på 
avdelningen för jord- och bergmekanik på Tekniska högskolan i Stockholm. Projektet ingår i Svensk Djupsta
bilisering. 

PROJEKTET 
Kemisk djupstabilisering där främst kalk och/eller 
cement används som bindemedel har använts i de 
Skandinaviska länderna med goda erfarenheter för att 
öka stabiliteten i schakter, skärningar, slänter och för 
bankar. Metoden har gradvis utvecklats sedan den 
patenterades av Kjeld Paus 1967 (Broms 1999a). 
Metoden har alltsedan slutet av 1980-talet varit den 
mest använda metoden för att stabilisera lösa jordar i 
Sverige. Metoden har en mycket god utvecklingspo
tential och exporten av metoden ökar år för år. 
Under bö~jan av 90-talet har ökade användandet av 
kemisk cliupstabilisering i samband med stora infra
struktursatsningar i Sverige. Utvecklingen har gått mot 
att använda blandningar av kalk och cement som bin
demedel vilket har lett till allt styvare pelare än de 
ursprungliga kalkpelarna. Dessutom har utveckling
en gått mot att använda metoden för att stabilisera 
allt högre bankar och schakter och djupa skärningar. 

Val av beräkningsmodell vid dimensionering av 
en pelarförstärkning skall göras utifrån den rådande 
belastningssituationen. Enligt de svenska anvisning
arna baseras stabilitetsberäkningar på antagandet att 
pelarna och den omgivande jorden beter sig som ett 
kompositmaterial (Carlsten & Ekström 1995). Stabi
litetsbrott sker längs en glidyta genom pelarna och 
den omgivande jorden. För att öka samverkan mellan 
pelare och omgivande jord i direkt skjuvzon installe
ras pelarna i skivor (pelarrader där pelarna överlap
par varandra), enligt Figur 1. 

Ett antal misslyckanden har inträffat vid använ
dandet av pelarstabilisering där flertalet av de skred 
som uppkommit är relaterade till förstärkta skärning-

Stabiliserad 

Passiv zon 

Figur 1. En potential glidyta i en pelarförstärkt 
slänt. 

ar, slänter och bankar. De misslyckade förstärkninga
rna indikerar att stabiliteten övervärderats då den vik
tade genomsnittliga skjuvhållfastheten använts vid 
dimensionering (Broms 1999b). Den idag använda 
beräkningsmodellen tar inte hänsyn till alla de brott
mekanismer som kan vara dimensionerande. 

Teoretiska studier har publicerats som behandlar 
olika brottmekanismer i singulärt installerade pelare 
(Kivelö 1998). Denna studie visar att det finns ett antal 
brottmekanismer som kan vara dimensionerande. I 
skjuvzonen antas pelarna verka som dymlingar och 
dessa beräkningsmodeller baseras på tidigare arbe
ten av Brinch Hansen (1948) och Broms ( 1972). Brott
mekanismer i pelarskivor har behandlats av Broms 
(1999a). 

Projektet "Pelarstabilisering i skivor" genomförs 
som ett industridoktorandprojekt på avdelningen för 
jord- och bergmekanik på Tekniska högskolan i Stock-

89 



holm. Projektet ingår i svensk Djupstabilisering. 
Projektet syftar till att öka förståelsen för kemisk 

djupst~bilisering där pelare utsätts för laterala rörel
ser. Projektet skall ligga till grund för en utvecklad 
dimensioneringsmodell för brottgränsberäkningar där 
pelare är installerade som skivor eller i mer komplexa 
strukturer där pelarna är lateralt belastade. En ökad 
förståelse behövs för att kemisk qjupstabilisering skall 
utnyttjas säkrare och mer optimalt. En ökad förståel
se av stabiliseringens funktion är nödvändig för ut
veckling av nya tillämpningsområden och förbättra
de exportmöjligheter. 

För en studie av olika brottmekanismer och fakto
rer som påverkar en pelarstabilisering i direkt skjuv
zon har en skjuvbox utvecklats (Larsson 1999), Fi
gur 2. Skjuvboxförsöken testar samverkan mellan 
pelare och omgivande lös jord då en horisontell glid
yta går genom pelarna. Pelarna installeras i den lösa 
jorden på ett liknande sätt som fullskaleapplikatio
·nen. Ett exempel på en ny applikation som simuleras 
i sk,juvboxen är ett jordankare är installerat i pelar
skivor enl. Figur 3. 

Modellförsöken belyser mekanismer som är vik
tiga och antyder de mest relevanta variablerna som 
bör studeras i fältförsök. Modellförsöken lägger grund 
för kvalitativa fältförsök. 

500mm 

1< >I 
Normaltryck Stålplatta 

600mm 

Fix underdel 

Figur 2. En schematisk bild över skjuvboxförsök. 

Potentiell glidyta 

Förstärkt jord, 
pelarskiva 

Jordankare 

Figur 3. Pelarskiva i slänt förstärkt med jordan
kare. 
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Utveckling av karteringsmodell för moränslänter 
LeifViberg 
Statens geotekniska institut, Linköping 

Jan F allsvik 
Statens geotekniska institut, Linköping 

Göran Sällfors 
Chalmers tekniska högskola, Jnst för Geoteknik 

Nuvarande karteringsmodell som används i Rädd
ningsverkets översiktliga undersökning av stabilitets
förhållandena gäller för de sedimentära jordarna lera 
och silt. Då emellertid ras, skred och erosion under 
vissa omständigheter även inträffar i moränslänter 
finns ett behov att kartera sådana slänter. Behovet har 
aktualiserats av ras i moränslänter i bl a Sysslebäck 
och Åre. 

Syftet med detta projekt är att ta fram en modell 
för översiktlig kartering av stabilitetsförhållandena i 
moränslänter. SGI och Geoteknik, CTH, har gemen
samt tagit fran1 den karteringsmodell som idag an
vänds av SRV för översiktlig kartering av ler-, silt
och sandslänter. Denna modell är uppdelad i två de
lar: Etapp la, som visar förutsättningar för ras och 
skred och Etapp 1 b, som - efter överslags beräkning 
av stabiliteten - visar var detaljutredning erfordras för 
fastställande av säkerheten mot ras och skred. Mo
dellen skall i görlig mån anpassas till den befintliga 
karteringsmodellen. I projektet ingår också att pröva 
om karteringsmodellen kan tillföra något till den be
fintliga karteringsmodellen med avseende på silt- och 
sandslänter. 

Modelleringen avser endast moränslänter och 
översiktlig kartering. 

Ras, skred eller "jordlaviner" (motsvarar earth 
flow i engelskspråklig litteratur) i moränslänter kan 
uppstå i branta och långa slänter, vanligen utlösta ef
ter en nederbördsrik period eller vid tjällossning. Så
dana händelser är mest förekommande i områden med 
stora höjdskillnader. I Sverige är det främst fjällen 
och fjällnära områden, som har sådana förutsättning
ar, men även i andra områden kan moränras inträffa. 

Jordlaviner är mycket vanliga i länder med bergs
terräng. Sådana områden förekommer t ex i Norge, 
Alperna, Anderna, Mellanamerika, Japan, Kina och 
USA. I dessa och andra länder finns en rad olika kar
teringsmodeller anpassade till de förutsättningar som 
råder i respektive område. 

Inventering av befintliga karteringsmodeller skall 
göras. Utvecklingsarbete sker i samarbete mellan geo
tekniker, geologer och hydrologer. Modellen skall 
testas gentemot några verkliga fall. 
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Evaluating the effectiveness of anti-vibration sys
tems for freight traffic 

Mehdi Bahrekazemi 
Kungl. Tekniska Högskolan, Avd. Jord- och bergmekanik 

Abstract: A project has newly started at the Department of Soil & Rock Mechanics in cooperation with the 
Marcus Wallenberg Laboratory for Sound and Vibration Research (MWL) at KTH in order to develop met
hods for evaluation of countermeasures for reducing vibration levels due to freight traffic. Mainly two diffe
rent types of countermeasures, Stabilization of soil under the track and screening barriers, will be studied in 

( 

[ 

this project. 

lntroduction 
Vibrations from trains can cause annoyance to people 
as well as damage the nearby buildings. While light 
passenger trains running in tunnels give rise to 
vibrations predominantly in the frequency domain 
from 30Hz upward [l] , heavy freight trains running 
on surface railways can cause vibrations at frequencies 
mostly below 20Hz. At low frequencies the maximum 
level ofvibration is highly dependent on train weight. 
This limits the allowable axle loads for freight traffic. 
To permit higher axle loads, sometimes it is necessary 
to reduce the level of vibration in the vicinity of the 
railway. Besides stabilizing the underlying soil by for 
example lime-cement mixtures, open or in-filled 
trenches can be used in order to reduce vibration levels 
at a distance from the track. In early studies, most of 
the efforts were concentrated on experimental work 
or analytical study, Woods [2] performed an 
experimental investigation on the effectiveness of 
open trenches in reducing the amplitude of vertical 
ground vibrations. The analytical studies in this 
connection are only covering very simple geometries 
and idealized conditions. As the analytical methods 
can not be used for complicated conditions and 
experimental methods and field measurements are 
very expensive and not practical in many cases, 
numerical methods are receiving more attention in 
wave propagation problems and prove to be very 
practical regarding the progress made in the computer 
technology. 

Simulation 
Here an example is presented where a two dimensional 
model shows how stabilizing the soil under track by 

lime-cement can help in reducing the amplitude of 
vibration due to a harmonic uniform load. The code 
used here is AHNSE (Advanced Hybrid Numerical 
Solver for Elastodynamics). As a 2-D model will be 
processed by the computer in less time, it is the most 
appropriate one fora parameter study ofthe problem. 
Data acquired from site measurement can be used to 
calibrate the model for special cases. A 3-D model 
can also be used in order to study the effect of the 
problem being a three dimensional one in reality [3] . 
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Fig.1- 2-D model for simulation of wave propagation 
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Fig.2- Comparison between vibration amplitude before and 
after soil stabilization. 
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Markskakningar från tåg med sub- och superseis
miska hastigheter - teori och mätningar 
Anders Badare 
Avdelningen for Jord- och Bergmekanik, KTH 

Under de senaste åren har man funnit att höghastig
hetståget X2000 på vissa platser med mycket lös mark 
orsakar stora vibrationer i banvallen såväl i marken 
som rnnt banan. Dessa platser har lokaliserats mest 
till västra Sverige. För att utröna orsaken till de stora 
vibrationsamplituderna tillsatte Banverket en utred
ningsgrnpp som utförde mätningar och teoretiska stu
dier. Bl. a. hyrdes ett X2000 tåg som kördes med oli
ka hastigheter förbi en mätplats. JoB, KTH, tillhörde 
gruppen och dess arbete bestod i att med seismiska, 
främst mellanhålsseismik och ytvågsseimik, bestäm
ma markens profil för skjuvvågshastigheter. Under 
körningarna med X2000 tåget utfördes av JoB mät
ningar med seismometrar på 14 olika platser; på mark
ytan och med tre kanaler under markytan. Dessutom 
har Lars Hall på avdelningen simulerat vågorna i om
givningen vilket presenteras i ett särkilt bidrag till 
dessa Geodagar. Författaren har bidragit med en för
enklad teori för hur de stora vibrationerna uppkom
mer. Slutrapp01t av arbetet har publicerats av Ban
verket; Dnr 2-9710-502. 

Syftet med den förenklade teorin är att försöka iso
lera några mekanismer som bidrar till fenomenet. Någ
ra av dessa mekanismer presenteras här. 
• En punktkraft som rör sig med konstant hastighet 
på ytan av ett elastiskt halvrymd orsakar en depressi
on som följer med kraften. Om kraftens hastighet är 
avsevärt mindre än skjuvvågshastigheten för materi
alet blir depressionen rotationssymmetrisk kring kraf
ten. Om hastigheten däremot är i närheten sk;juvvågs
hastigheten i materialet blir depressionen komprime
rad i kraftens körriktning men utdragen i tvärsrikt
ningen. Då kraften rör sig med exakt skiuvvågshas
tigheten blir depressionen lika djup för alla avstånd 
tvärs körriktningen. Med andra ord så :fas ingen av
ståndsdämpning i den riktningen. 

• Partikelförskjutningarna orsakade av den åkande 
kraften är störst då kraften åker med sltjuvvågshas
tigheten. 
• Då kraften rör sig med en hastighet överstigande 
skiuvvågshastigheten (superseismisk hastighet) upp
står en effekt liknande den då ett flygplan flyger for
tare än ljudhastigheten, d.v.s. man får en 'bang' i 
marken och i banvallen. Dessutom mottager en ob
servatör i detta fall vågor från två olika riktningar. 
För observatören verkar det då finnas två olika källor 
varav en rör sig i samma riktning som kraften (tåget) 
och den andra rör sig i den motsatta riktningen. 

Arbetet har finansierats av Banverket och resultat 
från projektet BFR 860399-5 har använts. 
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Resistivitetsmätning för miljö- och 
infrastrukturtillämpning 
Torleif Dahlin 
Geoteknologi, Lunds Tekniska Högskola 

Resistivitetsmetoden har genomgått en mycket stark 
utvecklig under senare år. Numera används multielek
trodprofilering rutimnässigt, vilket ger kontinuerliga 
sektioner som visar hur resistiviteten varierar mot 
djupet längs en sträcka. Detta har blivit möjligt tack 
vare en kombination av automatiserade datorstyrda 
mätsystem och kvalificerad tolkningsprogramvara 
som bygger på inversmodellering. Även tredimensio
nell teknik är under utveckling. 

Metoden har härigenom börjat :fa en ökad använd
ning för ingenjörs- och miljötillämpningar. Exempel 
på tillämpningsområden är geotekniska förundersök
ningar för väg- och järnvägsprojektering, bergkvali
tetsundersökningar för tunnel- och bergrumsbyggen, 
sårbarhetsstudier för grundvattenskydd, lokalisering 
av lakvattenförorening etc. Användningen är dock 
blygsam i Sverige jämfört med Danmark där man 
satsar motsvarande 1 miljard kronor på kartläggning 
av sina grundvattenresurser, och där resistivitetsme
toden är en av de viktigaste metoderna. 

Till metodens fördelar hör den kontinuerliga be
skrivningen av markens egenskaper, till skillnad mot 
borrning och geoteknisk sondering som endast kan 
ge punktinformation. Vidare går metoden att använ
da i de flesta geologiska miljöer, förutsatt att det går 
att :fa elektrodkontakt, till skillnad mot t.ex. georadar 
som inte fungerar där marken är alltför konduktiv. 
Metoden kan störas av bland annat elektriska instal
lationer, men är relativt okänslig för störning jämfört 
med exempelvis elektromagnetiska geofysiska me
toder. 

För att optimera kvalitet och kostnad i förunder
sökningar torde en kombination av yttäckande geo
fysik och borrning/sondering i utvalda punkter vara 
den bästa lösningen. Genom att planera ett borrpro
gram på grundval av ett geofysiskt underlag kan man 
maximera utbytet av borrdata, och sedan skulle re
sultaten av borrningarna kunna användas till en förfi
nad tolkning av de geofysiska resultaten för att byg
ga upp en kontinuerlig och tillförlitlig bild av mar
kens egenskaper. Det saknas dock metoder för att in-

tegrera t.ex. borresultat direkt i den inversa modell
tolkningen för denna typ av sektioner. Det finns ett 
behov av forskning och utveckling kring den integre
rade användningen av geofysik och andra förunder
sökningsmetoder. 

En av metodens begränsningar är att upplösning
en avtar mot djupet, och det finns en risk för över
tolkning om man inte är medveten om detta. Det finns 
ett behov av att kunna värdera och presentera osäker
heten i de tolkade modellsektionerna, men det finns 
idag inga bra metoder för detta. Här finns således ett 
behov av forskning och utveckling. 

Resistivitetsmetoden visar variationen i en geofy
sisk parameter, och inte hydrauliska eller mekaniska 
egenskaper som primärt efterfrågas. Det finns dock 
en stor potential i att grundvattenhydrauliska egen
skaper skulle kunna uppskattas med hjälp av data från 
resistivitetsundersökningar kombinerat med andra 
data, t.ex. inducerad polarisation (IP), och eftersom 
grundvattnet är en central fråga i såväl infrastruktur
som miljötillämpningar vore detta av stort värde. Dock 
förutsätter det vidare forskning och utveckling. 

Det finns också nya tillämpningar där resistivitets
metoden har stor potential, bland annat för kvalitets
kontroll av jordstabilisering. För att det skall bli ett 
effektivt redskap krävs dock en anpassning av meto
den, vilket i sin tur förutsätter forskning. 
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Simulering och analys av tåginducerade 
markvibrationer 

Lars Hall 
Kungl. Tekniska Högskolan, Avd. Jord- och Bergmekanik 

SYNOPSIS: Ett doktorandprojekt pågår vid KTH med syftet att öka kunskapen i de problem associerade med 
tåginducerade markvibrationer. Detta har gjorts genom att simulera markvibrationer ifrån tågtrafik i matematis
ka och numeriska modeller och jämföra resultaten med verkliga vibrationsmätningar. De tåginducerade mark
vibration har analyserats i en enklare Winkler-modell och i mer komplicerad modeller skapade i finita-element
programmet ABAQUS. Slutsatserna ifrån dessa analyser var att tredimensionella analyser är nödvändiga för att 
på bästa sätt kunna simulera tåginducerade markvibrationer, men att tvådimensionella modeller kan användas 
för att studera vissa effekter av problemet. Detta speciellt med tanke på att de tredimensionella analyserna är 
mycket datorkapacitetkrävande och tar därför lång tid att genomföra. 

1 Inledning 
Miljöpåverkan ifrån buller och vibrationer har fått 
uppmärksamhet på senare år p.g.a. de skadlig effek
ter de kan ha både på byggnader och människor. In
tresset att köra tåg vid högre hastigheter och med allt 
tyngre laster på järnvägarna har också ökat. Dessa 
faktorer har tillsammans gett ett växande intresse för 
problemet med markvibrationer ifrån tågtrafik. Fram
steg inom teknologin har skapat nya möjligheter i att 
analyser markvibrationer och därmed gett förutsätt
ningar för en qjupare insikt i ämnet. Med en bättre 
förståelse av tåginducerade markvibrationer är det 
också möjligt att förutsäga vibrationsnivåer samt att 
reducera problemen associerade med denna typ av 
vibrationer. Ett doktorandprojekt pågår vid KTH med 
syftet att öka kunskapen av detta problem genom att 
simulera markvibrationer ifrån tågtrafik i matematis
ka och numeriska modeller och jämföra resultaten 
med verkliga vibrationsmätningar. I dessa analyser 
har en enklare Winkler-modell och mer komplicerad 
modeller skapade i finita-element-programmet ABA
QUS använts. 

Genererade markvibrationer ifrån järnvägs-trafik 
är huvudsakligen ett tredimensionellt problem. Tre
dimensionella analyser är dock mycket datorkapaci
tetkrävande och tar däiför mycket lång tid att genom
föra. Ett antal olika tvådimensionella modeller har 
därför också använts för att analysera problemet. 
Tyngdpunkten i projektet har dock varit de tredimen
sionella finita-element-analyserna. 

2 Fältmätningar 
Vibrationsmätningarna utfördes i Ledsgård, strax ut
anför Göteborg, i samband med ett projekt under led
ning av Banverket angående instabiliteter i järnvägs
bankar orsakade av höga tåghastigheter. Vibrations
mätningarna utfördes med accelerometerar, geofoner 
och extensometerar på olika avstånd och qjup i och 
utanför järnvägs banken. Källan var ett X2000-tåg med 
känd lastfördelning som framfördes vid olika hastig
heter. De dynamiskjordegenskaperna i jorden bestäm
des både i fält- och laboratoriundersökningar. Fält
under-sökningarna bestod bl.a. av cross-hole-, down
hole- och ytvågs-mätningar. Viktiga jordegenskaper 
för dynamiska analyser är främst skjuvmodul och 
material dämpning. Dessa jordegenskaper är linjär
elastiska vid små töjningar, men icke linjära vid stör
re skjuvtöjningar. Jordprofilen i Ledsgård bestod av 
en 1 m (jock torrskorpa följd av en 3 m tjockt gyttje
lager över ett 70 m tjockt och mjukt lerlager (C ==40-
130 m/s). Järnvägsbanken, byggd 1993, var I m\jock 
och bestod av krossmaterial. 

3 Simulering och analys 
Analyserna av de verklig vibrationsmätningar och 
resultaten från de matematiska och numeriska mo
dellerna utfördes i både frekvens och tidsdomänen. 
Slutsatserna ifrån dessa analyser var att tvådimensio
nella modeller kan användas för att studera vissa ef
fekter av tåginducerade markvibrationer, men att tre
dimensionella analyser är nödvändiga för att på bästa 

98 



sätt kunna simulera problemet. Alla dessa analyser 
var linjär-elastiska. Det kom dock fram i de tredimen
sionella analyserna att stora skjuvtöjningar uppstod i 
de mjuka _i ordlagerna under jämvägsbanken. Hänsyn 
till dessa skjuvtöjningar gjordes genom att på iterati
va väg reducera skjuvmodulen för de aktuella mate
rialen. Figur 1 visar resultatet ifrån en tredimensio
nell finita-element-analys av ett X2000-tåg. 

Figur 1 Simulering av tåginducerade 
markvibrationer av ett X2000-tåg med hastighet 
142 km/h i en tredimensionell finita-element-ana
lys. 

Den fullständiga redovisning av detta projekt kom
mer att publiceras i en doktorsavhandling, Hall (2000). 
Resultat ifrån projektet har även publicerats i ett an
tal konferensartiklar, bl.a. Hall (1997) och Hall & 
Bodare (1999a,), Hall & Bodare (1999b) och Hall & 
Bodare (2000): 

4 Referenser 
Hall, L. (2000). "Simulations and Analyses of Train 

Induced Ground Vibrations; A Comparative Stu
dy of Two- and Three-dimensional Calculations 
with Actual Measurements", Ph.D. Dissertation, 
Division of Soil & Rock Mechanics, Department 
of Civil & Environmental Engineering, Royal In
stitute ofTechnology, February, Stockholm, Swe
den, (to be published). 

Hall, L. & Bodare, A. (2000). "Simulation Of Train 
Induced Ground Vibrations In Three-Dimensio
nal Numerical Modets", Proceedings, GeoEng 
2000, An International Conference on Geotech
ntcal & Geologtcal Engtneering, November, Mel
bourne, Australia, (to be published). 

Hall, L. & Bodare, A. (1999a), "Analyses ofthe Cross
Hole Method for Determining Shear Wave Velo
cities and Damping Ratios", Proceedtngs, IXth In
ternational Conference an Soil Dynamics and 
Earthquake Engineering, August, Bergen, Nor
way. 

Hall, L. & Bodare, A. (1999b), "Prediction of Fre
quency Content in Train Induced Ground Vibra
tions Based on a Beam-on-Winkler-Foundation 
Model'', Proceedtngs, XIJth European Conferen
ce on Sot! Mechantcs and Geotechnical Engtnee
rtng, Vol. 3, 1999, pp. 1803-1808, June, Amster
dam, Netherlands. 

Hall, L. (1997). "Frequency Characteristics in Rail
way Traffic Induced Ground Vibrations", Procee
dings, XIVth International Conference on Sot! 
Mechanics & Foundation Engineering, Session 1, 
pp. 677-682, September, Hamburg, Germany. 

5 Finansiärer 
Projektet startade mars 1995 och kommer pågå till 
februari 2000. Finansiärer av projektet är Banverket 
och Byggforskningrådet (BFR). 
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Ytvågsseismik- icke förstörande in situ-metod för 
bestämning av undergrundens mek~aniska egenska
per 

Mats Svensson 
Geoteknologi, Lunds Tekniska Högskola 

Dimensionering av geokonstruktioner kräver indata 
som tex skjuvhållfasthet, grundvattennivåer och den
sitet. För att kunna föreslå en så optimal konstruktion 
som möjligt är det givetvis önskvärt med så god kva
lite som möjligt på bestämningen av dessa paramet
rar. Ofta finns det emellertid skäl att tvivla på just 
parameterbestämningen. Ett av skälen kan vara att 
traditionellt använda geotekniska undersöknings- el
ler provtagningsmetoder är omöjliga att använda pga 
att det inte går att ta sig ner genom det aktuella mate
rialet, tex blockig morän, eller att håltagning i tät
skiktet på en deponi inte är tillåtet av mi~jöskäl. Yt
vågsseisrnik är en förhållandevis ny metod som i så
dana lägen kan vara lösningen. 

Sedan bö1jan av 1980-talet har det i USA utveck
lats en speciell teknik av ytvågsseismik, SASW -
Spectral Analysis of Surface Waves, ( Stokoe Il K. 
H. et al, 1994). Med enbart två geofoner, en spektra
lanalysator och en signalkälla, se fig 1, kan den seis
miska ytvågshastigheten (Rayleighvågen) mätas upp 
på olika djup i undergrunden. Vid utvärdering tas en 
mot djupet kontinuerlig hastighetsfördelning fram, 
se fig 2. Med en enkel slägga uppnås en djupnerträng
ning på 5-15 m beroende på de geotekniska förhål
landena. 

Vid Enheten för Geotelmologi, LTH, har den yt
vågsseismiska tekniken SASW studerats och testats 
sedan 1994, bla genom jämförande studier med tra
ditionellt använda geotelmiska undersökningsmeto
der både i laboratorie och i fält (Svensson M, 1998). 
För närvarande pågår intensiv vidareutveckling av 
hårdvara, metodik, utvärderingsmetod (inversmodel
lering) och 2D-presentationsteknik. Under 1999 har 
fältmätningama fokuserats på vägobjekt i olika sta
dier - varierande mellan terrassyta, äldre skadad väg 
och motorväg i drift. Ett helt nytt 8-kanals SASW
system kapabelt att redan i fält presentera undergrnnd
ens skjuvmodul mot djupet i fonn av en 2D-sektion 
förväntas presenteras under år 2000, se fig 3. SASW-
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Figur 1 Schematisk bild av SASW-system (Rix, 
Stokoe, Roesset, 1991 ). 
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Figur 2 Dispersionskurva (Svensson M, 1998) 

tekniken som på ett unikt sätt kombinerar geofyikens 
icke förstörande karaktär med geoteknikens behov av 
mekaniska egenskaper har stor potential att fram
gångsrikt tillämpas i en mängd georelaterade projekt. 
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□ Figur 3 Vision av 2D-sektion producerad redan i fält av SASW-system under utveckling vid Geotekno
logi, LTH. (G = skjuvmodul, MPa) 
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Referenser□ Stokoe Il KR, Wright S. G. , Bay J. A , Roesset J. 
M., (1994) Characterization of geotechnical si tes 
by SASW method, Geophysical characterization 
of geotechnical sites, ppl5-25 , ISSMFE, XIII 
ICSMFE, New Delhi, India, Ed Woods R. D., ISBN 
1-881570-36-3 

Svensson M , 1998, Modem methods for determina
tion of shear modulus - Spectral Analysis of Sur
face waves (SASW) and Bender Element method, 
Licentiate thesis, Lund University, ISBN 91-630-
67 48-X, 80p. 
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Riskanalys för konfliktpunkter mellan 
[ l 

järnvägar och vattentäkter 
Pär-Erik Back 
Statens geotekniska institut, Linköping 

Vid mer än 200 platser i landet passerar idag järnvä
gar genom skyddszoner för kommunala vattentäkter. 
På många av järnvägssträckorna transporteras ansen
liga mängder farligt gods . Vid händelse av en olycka 
där farligtgodsvagnar är inblandande kan skadliga 
ämnen läcka ut och spridas till yt- och grundvatten. 
En allvarlig olycka kan leda till att en hel vattentäkt 
blir obrukbar för lång tid, med stora ekonomiska kost
nader som följd. Risken som de olika vattentäkterna 
är utsatta för beror på en mängd parametrar och inne
fattar järnvägstekniska, transportmässiga, hydrogeo
logiska och hydrologiska faktorer. Banverket har idag 
behov av en modell med vars hjälp risken för olika 
vattentäkter på ett objektivt sätt kan bestämmas, så 
att skyddsåtgärder som vidtas inriktas mot de platser 
där de är samhällsekonomiskt mest lönsamma. Detta 
FoU-projekt, som finansieras av Banverket, syftar till 
att utveckla en kvantitativ riskanalysmodell för detta 
ändamål . 

Projektet innebär att metoder för att beräkna olika 
typer av sannolikheter och konsekvenser utvecklas. 
Sannolikhetsberäkningarna innefattar bl a sannolik
heten för en olycka som medför utsläpp av farligt 
gods, sannolikheten att den utläckande föroreningen 
når grundvattnet samt sannolikheten att det förorena
de grundvattnet når vattentäkten. Dessa beräkningar 
utförs med olika spridningsmodeller. Ett Bayesianskt 
angreppssätt används, vilket bl.a. innebär att modell
parametrarna kan tilldelas värden baserat på erfaren
het och expe1tkunskap. Angreppssättet innebär att 

[ 

riskanalys är möjlig att genomföra även om kunska [ 
pen om den aktuella platsen endast är översiktlig. 
Modellparametrarna utgörs av stokastiska variabler 
och de olika sannolikheterna beräknas med hjälp av 
Monte-Carlo simulering. 

Konsekvenserna för olika olycksscenarior upp
skattas i ekonomiska termer. Här ingår bl a kostna
der för sanering av en förorenad banvall, utslagen vat
tentäkt mm. Sannolikheter och konsekvenser vägs 
samman till en förväntad årlig kostnad för vattentäk r 
ten. Denna riskkostnad är ett mått på risken som vat
tentäkten utsätts för på grund av farligt gods trans
porterna. 

Den beräknade risken kan knytas till en besluts
modell med syfte att bestämma om eventuella skydds
åtgärder vid vattentäkten är samhällsekonomiskt för
svarbara med hänsyn till den riskreducering som 
skydds åtgärderna medför. En rangordning av olika 
vattentäkter ur risksynpunkt kan även göras. 
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Lagring av radioaktivt avfall - kapselns integritet 
vid några olika lastfall 
Sadek Baker & Göran Sällfors 
Chalmers tekniska högskola 

Det svenska konceptet för förvaring av utbränt kärn
bränsle förutsätter en rad olika barriärer, som skall se 
till att inget radioaktivt material läcker ut till omgiv
ningen under en period på nära 100 000 år. Det ra
dioaktiva materialet är inneslutet i en kapsel, som 
omges av bentonit, vilket skall förhindra vattenutby
te med omgivningen. För att försäkra sig om detta är 
det bland annat viktigt att kapseln förblir intakt även 
vid viss omgivningspåverkan. Det kan avse en rad 
faktorer som temperatur, korrosion, kemisk påverkan, 
tektoniska rörelser eller tryckskillnadcr på grund av 
den omgivande bentonitens svällning. 

Tunnel 

Bentonit 

Kapsel 

Syftet med detta projekt har varit att skaffa under
lag för bedömning om de spänningar som uppkom
mer till följd av svällning och eventuella begränsade 
tektoniska rörelser är av sådan omfattning att de kan 
äventyra kapselns integritet. Jämna och ogynnsam
ma lokala svällningar beaktas och modelleras i 3-
dimensionella analyser. Detsamma gäller spänningar 
orsakade av begränsade tektoniska rörelser i berggrun
den och hur dessa fortplantas i bentoniten och påver
kar kapseln. I viss omfattning har även skade- och 
brottgränser för kapseln studerats. 
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Termopålar i subarktiskt klimat 
Anna F orsström, Doktorand 
Institutionen för Väg- och Vatten, Avdelningen för Geoteknik, Luleå 

De turistanläggningar som har vinterturismen som 
inkomstkälla har intresse av att förlänga vintersäsong
en. En längre skidsäsong skulle innebära en ökning 
av intäkterna och lönsamheten för anläggningarna 
skulle därigenom kunna förbättras på ett påtagligt sätt. 
En del skidorter har problem med att snön på kritiska 
partier i liftsystemet tinar snabbare än i övriga skid
systemet. Om man under våren skulle kunna sänka 
markens temperatur och om man skulle kunna skapa 
en situation där marken inte helt tinar under sommar
tid förbättras förutsättningarna för en längre skidsä
song. Genom att använda termopålar skall man kun
na skapa pennafrost och åstadkomma en längre sä
song. 

Tennopålar är ett redan utvecklat system som till
verkas i Kanada och används kommersiellt i både Ka
nada och USA. Systemet installeras för att förhindra 
att isen i en permafrostjord smälter. En rörledning med 
varm olja alstrar värme och tinar marken vilket kan 
bidra till sättningar. Detta förhindras i Alaska genom 
installation av termopålar. 

Projektet går ut på att studera de geotekniska för
utsättningarna som gäller för att man med hjälp av 
termopålar ska kunna sänka temperaturen i marken 
så mycket att permafrost skapas. En undersökning av 
klimatologiska förhållanden såsom lufttemperaturer, 
nederbördsförhållanden, vindförhållanden samt sol
instrålning kommer också att göras. Temperaturnt
vecklingen i rör och kringliggande jord skall klarläg
gas så att pålarnas effektivitet kan bestämmas. Av
ståndet mellan pålarna skall optimeras och kylsling
or kopplade till termopålarna skall testas för kylning 
av en större yta. Olika gaser kommer även att testas 
för att se vilken gas som är optimal för våra förhål
landen i Sverige. 

Via termopålar tas värme ut ur jorden på vintern 
och inget värme tillförs på sommaren. Metodens för
delar är att: 

• ingen styrutrnstning eller övervakning krävs 
• den bygger på fysikaliska processer och är "själv

gående" 
• den är miljövänlig 
• den är en engångsinvestering 
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Värmelagring i lera vid temperatur 70-90 °C 
- hur påverkas lerans egenskaper? 
Anna Gabrielsson & Lovisa Moritz 
Statens geotekniska institut, Linköping 

Sedan februari 1992 driver Statens geotekniska insti
tut en försöksanläggning för värmelagring i lera med 
stöd från Byggforskningsrådet. Syftet med försöks
anläggningen är att studera funktionen hos värmela
ger i lera och påverkan på geotekniska och termiska 
egenskaper vid hög temperatur, 70-90 °C. Den aktu
ella typen av väm1elager skulle t ex kunna användas 
för lagring av solvärme, spillvärme eller någon typ 
av billig baslastvänne. Kontinuerlig drift i nära 8 år 
har gett värdefulla geotekniska resultat avseende tem
peraturpåverkan på lös lera. 

Försöksfältet består av två värmelager, Fält 1 och 
Fält 2, vardera med volymen l0xl0xl0 1113

• I vaije 
vännelager finns vertikala slangar installerade enligt 
figuren. I dessa slangar cirkulerar en vätska som över
för vänne till/från den omgivande jorden. De 3 för
sta åren cyklades temperaturen i Fält 1 mellan 35 och 
70 °C, med två cykler per år. Värmningen stängdes 
därefter av och lagertemperaturen fick avklinga na
turligt. I Fält 2 hölls lagertemperaturen däremot kon
stant kring 70 °C under samma period för att sedan 
öka till 90 °C. Lagertemperaturen har därefter hållits 
kring 80-90 °C i nästan 5 år. 

Geotekniska undersökningar, bestående av sätt
ningsuppföljning, provtagning och sondering, utförs 
kontinuerligt i värmelagren för att påvisa eventuella 
förändringar av lerans egenskaper till följd av vär
men. Resultaten visar att lerans skjuvhållfasthet mins
kade under den första uppvämmingen med ca 30 %, 
för att sedan öka långsamt under efterföljande drift. 
Skjuvhållfastheten har ökat i bägge fälten i förhål
lande till ursprungliga värden. Hittills gjorda under
sökningar visar att lerans förkonsolideringstryck föl
jer en likartad utveckling som dess sk;juvhållfasthet. 
En viktig parameter för projektering av framtida la
ger är den sättning som kan förväntas. Sättningen har 
betydelse för hur lagerytan kan användas och för vär
melagers placering i förhållande till omgivande bygg
nader och andra konstruktioner. Relativt små total
sättningar har hittills uppmätts, omkring 70 1m11 i Fält 
l och ca 130 nun i Fält 2, vilket motsvarar en kom-

pression av 0,7 % respektive 1,3 %. Sättningens stor
lek tyder på att ingen uttorkning av leran har skett 
utan att den uppmätta hållfasthetsökningen snarare 
beror på förändringar i lerans mikrostruktur. 

För att bland annat studera detta närmare utförs 
ett omfattande undersökningsprogram i försöksfältet 
under hösten 1999. Delar av slangen i väm1elagren 
grävs fram inom begränsade områden. Leran närmast 
slangarna undersöks med avseende på förändringar 
av egenskaper, förekomst av sprickor och vidhäftning 
mot slangen. Syftet med undersökningsprogrammet 
är att bestämma betydelsefulla parametrar för en ana
lys av leras beteende vid hög temperatur och att ge 
underlag för utveckling av modellen för sättningsbe
räkning med avseende på värmelager. 
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Stabilisation of a sulfide soil, a geotechnical 
and environmental investigation 
J. Macsik, K. Pousette & A. Jacobsson 
Div. ofSoilMechanics, Luleå University ofTechnology, Sweden 

Abstract 
Parts of the road and railroad systems in Northern 
Sweden are to be repaired or reconstructed in order 
to achieve a better transportation economy. When 
performing this, new sections will cross sulfide soil 
areas. A typical sulfide soil, occurring in Northem 
Sweden, isa silty clay or clay, which is rich in sulfur, 
iron and organic matter. This soil has low hearing 
capacity and can not support structural loads like 
embankments efficiently. Excavation and dumping 
of a sulfide soil is not recommended by environmen
tal reasons, as this can lead to leaching of heavy 
metals and sulfate to a recipient. By environmental 
reasons stabilisation in situ is more preferable. In 
recent years block-stabilisation with puzzolanic ma
terials has been used in sulfide and peat soils as an in 
situ stabilisation method. 

This paper discusses results from stabilisation of 
sulfide soils in laboratory with t\vo industrial waste 
products (Linz-Donawitz(LD)-slag and Air Blast 
Furnace Slag) and lime, mixed with standard Port
land Cement (PC). The mechanical and chemical sta
bility ofstabilised soil samples were investigated. The 
results indicate that block-stabilisation, with the used 
stabilising agents, is an appropriate foundation 
method, with the exception of the stabilising agent 
containing LO-slag. It hasa high content ofV as it is 
today and exceeds environmental requirements. 
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Skydd av mindre brunnar 
Bengt Rosen 
Statens geotekniska institut 

SGI genomför på uppdrag av Vägverket projektet 
"Skydd av mindre brunnar". Syftet är att vägleda 
Vägverkets personal hur man ska hantera risken för 
grundvattensänkning och förorening i vägnära 
brunnar. Projektet genomförs och avrapporteras 
under 1999. 

Den färdiga publikationen kommer innehålla en 
allmän beskrivning av grundvattenströmning och 
föroreningsrisker liksom principer för förorenings
spridning. Andra viktiga begrepp är grundvatten
bildning, brunnskonstruktioner och sårbarhet samt 
åtgärder. 

De insatser som behöver göras delas upp efter 
befintliga vägar respektive nya vägar. Normalt tar 
Vägverket inte initiativ till att identifiera eventuella 
påverkade brunnar utmed befintliga vägar. Däremot 
är det angeläget att de klagomål som kommer in 
hanteras systematiskt och korrekt. Viktigt är att 
beskriva problemets art (kapacitets- respektive kva
litetsproblem), bedöma orsaken inkl Vägverkets 
eventuella ansvar och, om Vägverkets bedöms ha 
ett ansvar, ange möjliga åtgärdsprinciper. Orsaken 
till kapacitetsproblem kan många gånger hänföras 
till naturliga variationer eller ändrat förbruknings
mönster för brunnen. Om brunnen är förorenad 
måste man ta ställning till om aktuell typ av förore
ning kan konuna från trafiken och om det kan fin
nas andra föroreningskällor i närheten. Rapporten 
redovisar vilka uppgifter som behövs för att kunna 
göra en bedömning. 

När det gäller nya vägar är Vägverkets ambition 
att inte sprida föroreningar eller störa ström-nings
mönstret så att negativ påverkan sker på omgivande 
mark. Preliminärt införs två ambitionsnivåer, en 
obligatorisk inventering för alla vägsträckor och en 
hydrologisk utredning för vägsträckor med sårbara 
förhållanden. I rapporten fastläggs vissa avstånd 
och hydrogeologiska förhållanden som grund för 
vilka brunnar som ska inventeras respektive utredas 
närmare. Vid inventering förtecknas administrativa 
uppgifter, grundvattennivå, genomsläpplighet, 

brunnskonstruktion och läget i förhållande till vä
gen. För att hitta brunnarna kan bl a SGU:s brunns
databas användas. Vid kompletterande utredningar 
kan inventeringen av brunnar behöva kompletteras 
på ett stön-e avstånd från vägen. Dessutom bör 
brunnarnas kapacitet bestämmas. Resultatet av ut
redningen blir att brunnarna klassas som berörda 
respektive ej berörda av den nya vägen. Berörda 
brunnar delas in i sannolik kapacitets- respektive 
kvalitetspåverkan. En gradering görs i tre klasser 
där den största påverkansklassen kräver skyddsåt
gärder, mellanklassen följs upp med ett kontrollpro
gram och den lägsta påverkansklassen lämnas utan 
åtgärd. 

Till hjälp för det praktiska arbetet diskuteras 
vanliga frågeställningar. En blankett för brunnsin
venteringar biläggs rapporten. 
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Hur påverkas jord av frysning och tining? 
Peter Viklander 
Avdelningen för Geoteknik, Luleå tekniska universitet 

I områden med kallt klimat påverkas jordar av frys
ning och tining på olika sätt så att vissa geotekniska 
egenskaper förändras. Typen av jordmaterialet har 
härvid en central betydelse för vilken påverkan som 
erhålls. Då finkornig jord (lera och silt) exponeras 
för frysning och tining bidrar det ofta till att volym
förändringar sker på grund av konsolidering invid 
frysfronten, att förändringar av hållfasthets- och kom
pressionsegenskaper sker, att porvatten omfördelas 
och att konsistensgränsema förändras samt att sprick
or uppkommer liksom att jordpartiklar omfördelas. 

Förändringen av mikrostrukturen och det ändrade 
geotekniska egenskaperna bidrar ofta till att permea
biliteten förändras, vilket kan vara förödande då jord
material används som hydraulisk barriär i exempel
vis avfallsupplag. Det är flera faktorer som har bety
delse för de penneabilitetsförändringar som sker som 
exempelvis portalet (packningsgraden), vattenkvoten, 
plasticitetsgränsen, ~jälfarligheten och typ av mineral 
etc. Även yttre faktorer som temperaturgradienten, 
tillgång till vatten och frysriktning har betydelse för 
permeabiliteten. 

Upprepad frysning och tining av grovkornig jord 
som sand, grus och morän bidrar också till flera av de 
förändringar som nämnts ovan. Dessutom sker i 
blandkornig tjälfarlig jord s k stenupplyftning vilket 
kan bidra till att stora förändringar uppkommer i jor
den invid större stenar. Exempel på upplyfta stenar 

finns i många vägar som är grundlagda på eller upp
byggda av morän. Det har även visat sig att cyklisk 
frysning och tining orsakar förändringar av portalet 
till en viss gräns och att packningsresultatet således 
också kan påverkas. Löst packad jord komprimeras 
av f1ys- och tiningscykler (naturpackning) medan fast 
packad jord kan luckras upp. Tillämpningen av detta 
resultat är främst att man kan ifrågasätta nyttan av 
packning av jord i sådana partier som kommer att 
påverkas av frysning och tining. Kanske skall pack
ningsinsatsema avbrytas tidigare än vad som specifi
cerats om ändå uppluckring sker? 

I denna artikel kommer den forskning vid LTU 
som inriktas på att kvantifiera inverkan av frysning 
och tining på olika jordmaterial att beskrivas. Speci
ellt inriktas innehållet på det laboratoriearbete som 
utförts för att studera inverkan av frysning och tining 
med avseende på 
• penneabilitetsförändringar, 
• påverkan på packningsresultat av jordfyllningar 
• sten- och blockupplyftning ur ~jälfarlig jord. 
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Comparison between measured and calculated 
frost heave and frost depth 
L. Vikström 
Division ofSoil Mechanics, Luleå University ofTechnology 

Abstract 
Activities in areas that are exposed to temperature 
below zero has, among other things, to deal with 
possibilities and problems related to frost heave and 
thaw weakening of the ground. Especially heavy 
transports can both share the benefit of increased 
hearing capacity for the roads during the cold period 
of the year as well as suffer from the decrease in 
hearing capacity due to thaw weakening at sp1ing time. 
One way to deal with these problems is to have 
efficient calculation tools. Tools that can be used to 
predict the effects on the ground from freezing and 
thawing. 

In this paper we have tried to evaluate the need of 
knowledge about the soil underneath the ground 
surface. How carefully do we have to investigate the 
soil strata and different soil parameters in order to 
have reliable results from our calculation program. 

Comparative studies have been made between field 
measurements and the program PC-heave Sheng 
(1994). In this study we have focused on the freezing 
period. 
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Geoteknik behandlar markanvändning, grundläggnings-· 
teknik, jordförstärkning, säkerhetsfrågor, markvärme 
och miljövård. 

SGI är landets geotekniska ce.ntrwn och vi bedriver 
forskning, information och konsultation inom geoteknik
området. 

Forskningen 
har stark praktisk anknytning, t ex att utveckla 
undersöknings-- och grundläggningsmetoder och för
bättra kontrollen av skredfarliga områden. 

lnformatioIJ,e;t. 
innebär att 3Gl bl a förmedl ar kunskap till olika mål
grupper. Eöredrag, symposier, kursverksamhet, forsk
ningsrapporter, handböcker och informationsblad är 
exel!lpel på olika kanaler. 

Vär ldens geotekniska litteratur bevakas av SGI 
litte~aturtjänst. Den egna databasen SGILINE inne
håller mer än 40 000 dokument. 

Konsultationen 
omfattar bl a rådgivnirig och projektering, geotekniska 
undersökningar, grundläggnings kontroll ochmätteknisl.m 
uppårag. Vi arbetar åt såväl offentliga som privata 
beställare. 

Staten~ geotekniska inrstitut 
Besöksadress: Olaus Magnus väg 35 

Postadress: 581 93 Linköping 
Tel: 013-2018 00. Fax: 013-20 19 14. 

E-post: info@swedgeo.se. Internet: www .swedgeo.se 
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