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Förord 

Geoteknisk kunskap är en viktig förutsättning vid samhällsplanering och byggande för att åstad
komma en säker, ekonomisk och miljöanpassad samhällsutveckling. 

Forskning och utveckling är en nödvändig bas för detta kunskapsbehov, 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 få största möjliga utbyte och för att stärka den internationella 
konkurrenskraften. 

Statens geotekniska institut (SGI), Chalmers tekniska högskola, institutionen för geoteknik och 
Byggforskningsrådet (BFR) inbjöd därför till Geoteknisk forskardag Geo 2000 som en fortsätt
ning på föregående års forskardagar. Avsikten var att skapa en mötesplats för forskare inom 
geoteknikområdet för kontakter och utbyte mellan forskare men också för att informera beställare 
och användare av resultaten. Ett 60-tal deltagare från högskolor, forskningsinstitut, entreprenörer, 
konsulter, kommuner och forskningsfinansiärer deltog i forskardagen som ägde rum på Chalmers 
den 14 november 2000. 

Programmet innehöll en översikt över den geotekniska forskningen, inriktning och trender. Huvud
delen av tiden ägnades åt att presentera och diskutera pågående forsknings- och utvecklingsprojekt 
inom olika delområden. Ett flertal av forskningsfinansiärerna presenterade sin inriktning av geotek
nisk FoU. 

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

Projektet har finansierats av BFR, Chalmers och SGI. Planeringen genomfördes av en arbetsgrupp 
bestående av Bengt Rydell, SGI, projektledare, Björn Sellberg, BFR, Göran Sällfors, Chalmers och 
Claes Alen, SGI. 

Linköping i november 2000 

Bengt Rydell 
Projektledare 
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Geo 2000 - Geoteknisk forskardag 
Göteborg 14 november 2000 

Program 

Inledning 
Göran Säl/fors, CTH och Bengt Ryde/1, SGI 

Forskning och förnyelse -
om FoU-propositionen och ny 
organisation för forskningsfinansiering 
Erik Arnberg, Miljödepartementet 

Session 1: Restproduktanvändning 
Sessions/edare: Sven Knutsson, L TU 
Forskare presenterar projekt om möjligheter 
och risker med restprodukter 

Session 2: Grundläggning och förstärkning 
Sessionsledare: Göran Säl/fors, CTH 
Forskare presenterar projekt om metoder för säkrare 
markbyggande och förstärkning i ytan och på djupet 

Session 3: Undersökningsmetodik och materialegenskaper 
Sessionsledare: Torbjörn Edstam, J& W 
Forskare presenterar projekt om undersökning i fält och på laboratorium 

Session 4: Dimensionering och riskvärdering 
Sessionsledare: Claes Alen, SG/ 
Forskare presenterar projekt om design och riskvärdering för vägar, 
förorenad mark m m 

Så här ser vi på framtida geoteknisk FoU 
Sessionsledare: Bengt Ryde/1, SG/ 
Korta presentationer från forskningsfinansiärer, 
högskolorna och SGI 
Alexander Smeka!, Banverket 
Claes-Göran Ryden, Vägverket 
Jan Byman, Naturvårdsverket 
Leif Viberg, SGI 
Mats Svensson, LTH 
Göran Sällfors, CTH 
Kenneth Viking, KTH 
Sven Knutsson, L TU 

Summering/ Avslutning 
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Geo 2000 - Geoteknisk forskardag - 14 november 2000 

Innehållsförteckning 
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Klassificeringssystem för geotekniska egenskaper hos restprodukter ........................................................... 6 
Malin Gustafsson, Institutionen for geoteknik, CTH 

Riskbedömningsmetodik för miljökvalitets-säkring av rivningsmaterial ...................................................... 7 
Jan Hartlen, Peter Flyhammar och David Bendz, Enheten för Geoteknologi, LTH 

En hållbar restprodukthantering - riskbedömning vid återanvändning ....................................................... 8 
Jan Hartlen, Peter Flyhammar och David Bendz, Enheten för Geoteknologi, LTH 

Restproduktanvändning - ett kretsloppsarbete i med- och motgång ............................................................. 9 
Helena Helgesson, SGI 

Modell för miljögeoteknisk bedömning av väg- och järnvägsbyggnadsmaterial ........................................ 10 
Bo Svedberg, SCC/ Industridoktorand, LTU 

Session 2 - Grundläggning och förstärkning 

Reducing Ground Vibrations in Soft Soils by Lime-cement Mixtures ......................................................... 11 
Mehdi Bahrekazemi, Avd. Jord- och bergmekanik, KTH 

Tidsegenskaper hos olika bindemedel vid ytstabilisering .............................................................................. 12 
Per Lindh, SGI/Enhetenför Geoteknologi, LTH 

Omgivningspåverkan av vibrodriven spont - mätningar och bakomliggande ............................................ 13 
mekanismer (uppsats) 
Kenneth Viking, Avd. Jord- och bergmekanik, KTH 

Session 3 - Undersökningsmetodik och materialegenskaper 

Inverkan av spänningsförhållandet i lerslänter på den odränerade skjuvhållfastheten ............................ 21 
Hjördis Andersson, SGI/lnst för geoteoteknik, CTH 

Långtidssättningar i lera ................................................................................................................................... 22 
Peter Claesson, Skanska Teknik AB/lnst för geoteknik, CTH 

Porvattenkemins inverkan på leras hållfasthet och aggregatbildning ......................................................... 23 
Ann-Marie Fällman, SGI och 
Ola Holby, lnst för ingenjörsvetenskap, fysik och matematik, Karlstads universitet 

A Simulation Model for Calculating Pavement Temperatures ..................................................................... 24 
Åke Hermansson, VTI/Geoteknik, LTU 

Seismiska metoder för oförstörande provning av vägar ............................................................................... 25 
Nils Ryden, Enheten for Geoteknologi, LTH 

SASW-technique in geotechnical testing ......................................................................................................... 27 
Mats Svensson, Enheten för Geoteknologi, LTH 
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Session 4 - Dimensionering och riskvärdering 

Tillståndsbedömning- Undergrundens inverkan på vägens strukturella tillstånd .................................... 29 
Pia Andersson, Skanska Teknik AB/lnst för Geoteknik, CTH 

Provtagningsstrategi och datavärdesanalys vid förorenade markområden ................................................ 31 
Pär-Erik Back, SGI/Geologiska institutionen, CTH 

Samverkan mellan vägöverbyggnad och undergrund ................................................................................... 32 
Bo Johansson, NCC Teknik/Institutionen för Geoteknik, CTH 

Naturliga lerslänters beteende .......................................................................................................................... 33 
Lars Johansson, SG!/Geoteknik, LTU 

Beslutsunderlag för val av undersöknings- och åtgärdsstrategi vid förorenade 
markområden .................................................................................................................................................... 34 
Jenny Norrman, SG!/Geologiska institutionen, CTH 
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Klassificeringssystem för geotekniska egenska
per hos restprodukter 
Malin Gustafsson 
Institutionen för geoteknik, Chalmers tekniska 
högskola 

I Sverige används idag nästan uteslutande natur
material vid väg- och anläggnings-byggande. De 
ökande kraven från omvärlden på hushållning med 
ändliga natun-esurser och minskning av avfalls
mängderna samt införandet av deponiskatt med
för att det är angeläget att finna alternativa an
vändningsområden för restprodukter. De alterna
tiva materialen utgör dessutom ett billigt alterna
tiv till naturmaterial under förutsättning att det 
finns avsättning för dem i den region där de pro
duceras. 

Forskningsprojektet syfte är att genom ett struk
turerat tillvägagångssätt undersöka restprodukt
ers tekniska och miljömässiga egenskaper på 
laboratorium och i fält och genom tillsatser och/ 
eller mekanisk bearbetning förbättra dessa så att 
de motsvarar de krav som finns idag och därige
nom möjliggöra en enklare återanvändning av 
restprodukter inom mark- och anläggnings
sektorn, se figur. 

De föreskrivna tekniska kraven varierar mellan 
olika tänkbara användnings-områden och 
intentionen i projektet är att studera användnings
områden som barriärmaterial på och kring 
deponier, fyllnadsmaterial, gång- och cykel vägar, 
där stora materialmängder kan komma ifråga och 
där de tekniska kraven är relativt låga jämfört med 
kraven vid väg- och järnvägskonstruktioner. 

Restprodukterna kommer att undersökas avseende 
geotekniska och miljömässiga egenskaper. Fokus 
kommer att riktas mot förbättring av material
egenskaper genom mekanisk bearbetning och in
blandning av tillsatsmedel samt studier av den 
hydrauliska konduktiviteten. Detta kommer att 
innebära att nya testmetoder behöver utvecklas. 
Fullskaleförsök kommer att utföras tillsammans 
med berörda industripartners då resultaten från 

laboratorieundersökningarna är tillfreds-ställande. 
Fullskaleförsöken bör inkludera inblandning av 
tillsatsmedel, packning in situ kombinerat med 
mätning och uppföljning av hydraulisk 
konduktivitet, bärförmåga, sättningar och urlak
ning av föroreningar. 

Projektets mål är således att finna lämpliga använd
ningsområden för restprodukter samt visa på vilken/ 
vilka undersökningar respektive behandlingar som 
krävs för att nyttjandet skall bli ekonomiskt, 
miljömässigt och tekniskt riktigt. 

Restprodukt 

Materialsammansättning 

Stabiliserad 
Geotekniska egenskaper produkt 

Miljötekniska egenskaper 

Förbättring
Analys - Värdering 

NEJ 

Förslag på användning 

Arbetsmetodik för klassificering av rest
produkter 
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Riskbedömningsmetodik för miljökvalitets
säkring av rivningsmaterial 
Jan Hartlen, Peter Flyhammar, David Bendz 
Geoteknologi, Lunds Tekniska Högskola 

Restproduktanvändning ligger i linje med reger
ingens övergripande målsättning att effektivisera 
användningen av naturresurser och att hushålla 
med icke förnybara resurser. Samtidigt kan de 
miljömässiga effekterna av restprodukt
användning komma i konflikt med ett annat över
gripande mål för ekologisk hållbarhet, skyddet av 
miljön. Användning av restprodukter kräver där
för att kvaliteten uppfyller ställda krav med avse
ende på såväl tekniska som miljömässiga egen
skaper. 

Syftet med projektet är att förbättra möjligheterna 
för en miljö1iktig användning av restprodukter från 
rivning, såsom betong, tegel och asfalt, för 
anläggningsändamål genom utvecklande/anpas
sande av riskbedömnings-metodik. 

Förväntat resultat är en riskbedömningsmodell 
som möjliggör en enhetligare bedömning av 
restprodukter från rivning och dess användning i 
bygg- och anläggningskonstruktioner. 

Projektledare: Jan Hartlen, Geoteknologi, LTH 
Finansiärer: BFR har beviljat 1.8 miljoner un
der 6 år. 
Projektstart: 2000 
Projektavslutning: 2005 
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En hållbar restprodukthantering - riskbe
dömning vid återanvändning 

Jan Hartlen, Peter Flyhammar, David Bendz 
Geoteknologi, Lunds Tekniska Högskola 

Regeringens övergripande mål för det miljöpo
litiska arbetet är att till nästa generation kunna 
lämna över ett samhälle där de stora miljöpro
blemen är lösta. Man har formulerat tre över
gripande mål för ekologisk hållbarhet: miljö
skyddsmålet, effektivitetsmålet och hållbar
hetsmålet. Restproduktanvändning ligger i linje 
med effektivitetsmålet och hållbarhetsmålet, men 
samtidigt kan de miljömässiga effekterna av 
restproduktanvändning komma i konflikt med 
miljöslryddsmålet och miljökvalitetsmålen grund
vatten av god kvalitet och en giftfri miljö. För att 
kunna ta ställning till om en specifik restprodukt
användning innebär en ur naturvetenskaplig syn
punkt godtagbar miljö-påverkan krävs naturveten
skapliga bedömningsgrunder eller k1iterier som 
bygger på en bedömning av risken för allvarlig 
skada för hälsa eller ekosystem. I Sverige finns 
inga kriterier som reglerar restprodukt
användningen. För att vara tillämpbara ute i sam
hället måste metoder för riskbedömning svara mot 
högt ställda krav ur teknisk/naturvetenskaplig syn
vinkel. De måste också svara mot de krav miljö
lagstiftningen ställer på bedömningens säkerhet i 
form av utredning och bevis, och mot de krav som 
olika miljörättsliga principer ställer på vad gäller 
metoder och vägar att angripa miljöproblem. 

Mål och hypotes 
För att kostnadseffektivt kunna optimera resurs
utnyttjande och minimera miljöpåverkan krävs 
utvecklandet av kvalificerad metodik och verk
tyg. Vi anser att principerna för riskbedömning 
utgör ett dynamiskt verktyg som torde ha en stor 
potential för utvecklandet av bedömnings
grunder och kriterier för hantering av rest-

produkter. Vår målsättning är att anpassa befint
liga riskbedömningsmodeller till problemställ
ningar som rör restprodukthanteringen och ut
veckla kompletterande modeller för emissions
bedömningar både i ett kort och långt tidsper
spektiv. Metoderna skall också vara kompatibla 
med de krav som ställs i gällande lagstiftning. 

Metoder 
Arbetet kan delas upp i fyra moment; system
analys, kunskapssammanställningar, fält- och 
laboratorieundersökningar och modell utveckling. 
Systemanalysen syftar till att utforma en god be
skrivning av vägkonstruktioner som emissions
källor genom att analysera processer som styr 
emissionerna och deras ömsesidiga påverkan. 
Resultatet används sedan för att utarbeta relevanta 
emissionsscenarier för systemet. Befintliga mo
deller för riskbedömning inom närliggande 
problemområden kommer att beskrivas och ana
lyseras. Ny och kompletterande kunskap genere
ras i fält- och laboratorieundersökningar. Utveck
lingen av en modell för riskbedömning sker i nära 
samråd med olika experter. 

Projektledare: Jan Hart/en, Geoteknologi, LTH 
Finansiärer: Naturvårdsverket har beviljat 
770 000 kr under 1 år (år 2000). Medel även 
sökt från andra finansiärer. 
Projektstart: 2000 
Planerad projektavslutning: 2002 
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Restproduktanvändning - ett kretsloppsarbete 
i med- och motgång 
Helena Helgesson 
Statens geotekniska institut, Linköping 

Bakgrund 
Sedan hösten 1998 har Statens geotekniska insti
tut (SGI) drivit ett så kallat ramprojekt med titeln 
Miljöanpassad restproduktanvändning (Mara). 
Med restprodukt avses här sådana typer av avfall 
som går att återanvända utan att miljön påverkas i 
någon stön-e utsträckning. Syftet med projektet är 
att nå ett genombrott för restproduktanvändning i 
anläggningsbyggande inom fem år. Nu har två av 
dessa fem år gått och det kan vara på sin plats 
med en avstämning - en tillbakablick och ett för
sök att skåda in i framtidens kristallkula. 

Ingen metod för miljöbedömning 
Redan tidigt i arbetet med ramprojektet stod det 
klart att det kanske största hindret för ett genom
brott av restproduktanvändningen är avsaknaden 
av metod för att bedöma miljöpåverkan från an
läggningsarbeten där restprodukter används. Föij
den av att en sådan metod inte finns är att 

restproduktproducenterna (framför allt indu
strin och energibolagen) inte vet vilka krav på 
undersökningar och kvalite som kommer att 
ställas på en restprodukt. 

·· potentiella användare (t.ex. Vägverket och 
kommunerna) inte vet vilka restprodukter som 
kan uppfylla myndighetskraven och vilka 
skyddsåtgärder som kommer att krävas. 
miljömyndigheterna (länsstyrelserna och kom
munernas miljö- och hälsoskyddsnämnder) 
inte vet vilka krav som är relevanta att ställa 
med hänsyn till miljö och ekonomi. 

Naturvårdsverket avvisande 
Det viktigaste föreföll alltså vara att ta fram en 
metod för miljöbedömning och det visade sig att 
åtskilliga parter är angelägna om att delta i ett så
dant projekt. Industrin och energibolagen kan bi
dra med finansiering och eget arbete. Handläg
gare på länsstyrelserna har ett akut behov av detta 
instrument och är mycket intresserade. Vägverket 

behöver, också de, något sätt att bedöma vilka rest
produkter som kan vara intressanta. Länsstyrel
ser och Vägverket menar dock att Naturvårds
verket (NV) måste delta i ett sådant projekt. 

Hittills har dock NV varit avvisande. Man har 
menat att det är branschens ansvar att ta fram en 
metod för miljöbedömning av restprodukterna. De 
olika parternas inställning har alltså hittills låst 
arbetet. 

Liten ljusning 
En liten ljusning kan möjligen nu skönjas. NV 
arbetar med ett så kallat verksprojekt vars syfte 
bl.a. är att 

ta fram en policy för NVs arbete med avfall 
och restprodukter. 
föreslå vilken roll NV och andra parter skall 
ha i detta arbete. 

Projektet skall vara klart i början av nästa år och 
resultatet blir förhoppningsvis att man på något 
sätt kan gå vidare i det konkreta arbetet med en 
metod för miljöbedömning. 

Många projekt ändå 
Arbetet med att nyttiggöra restprodukter ligger, 
trots detta, inte på något sätt stilla. Många indu
strier och energibolag bekostar projekt hos lan
dets forskare och konsulter. 

På SGI har vi mer än 20 års erfarenhet av att 
karaktärisera och miljöbedöma restprodukter. 
Under de senaste tiden har vi haft (och har) upp
drag som rör restprodukter från t.ex. järn och 
stålindustrin, skogsindustrin och en lång rad 
olika energibolag där bränslena varierar från 
torv, trä och kol till avfall. De frågor som skall 
lösas varierar från vilka ämnen som bör analyse
ras (och hur) till om några effekter kan spåras i 
omgivningen vid gamla och nya fullskale
anläggningar där restprodukter använts. 
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Modell för Miljögeoteknisk bedömning av väg
och järnvägsbyggnadsmaterial 
Bo Svedberg 
Luleå Tekniska Universitet, Luleå I SCC Sthm 

1. PROJEKTET 
Projektet syftar till att ta fram en enhetlig mo
dell för miljögeoteknisk bedömning av väg- och 
järn vägsbyggnadsmaterial. 

2. BAKGRUND 
Material som används för väg- och järnvägs
byggande hämtas som regel från geologiska bild
ningar. Lämpligt material för dessa ändamål blir allt 
svårare att finna samt dessutom dyrare att använda, 
till följd av bland annat de skatter som tas ut på 
jungfruligt material. 
Genom strävan att använda andra typer av kor
niga material än de som kommer från geolo
giska bildningar finns en strävan att använda 
restprodukter. För att kunna göra detta på ett bra 
och säkert sätt krävs att materialet kan bedömas 
från såväl teknisk som miljömässig synpunkt. 
Idag saknas det ett enhetligt verktyg anpassat 
för svenska förhållanden för att göra en miljö
geoteknisk bedömning av ett väg- och järnvägs
by ggnadsmateri al. 

3. TEORIRAM 
Projektets teoriram åskådliggörs av figur 1. 

IOMGIVNING I !ANVÄNDNING I 

Markanvandning \ Tmampning 

Geolog! MaterlalteknlkI
Geohydrologl Geoteknik 
Markkemi Miljöteknlk 

Yt--och - IOsllghet 
grundvattenkemi - giftighet 
lngen}Orsgeologl • flyktlghet 

Biolog! - tiHgängl!ghet 
Ekologi Beständighet 

! 
IMILJÖBEDÖMNING I 

Figur 1, Princip för teoriram 

4. METOD 
Av figur 1 framgår det några av de bakgrunds
kunskaper som erfordras för att göra en miljö
geoteknisk bedömning. Dessa faktorer avser 
beaktas i det förslag till bedömnings-modell 
som arbetas fram inom detta projekt. 
Genom att bedömningen av materialen görs på 
ett systematiskt sätt, kommer den använda mo
dellen att medföra att den miljögeotekniska be
dömningen också kommer att kunna betraktas 
som repeterbar och man kommer därmed även 
att få möjlighet att jämföra olika material. 
Projektet utförts som ett licentiatprojekt vid Lu
leå Tekniska universitet och indelas i fyra 
huvudetapper 1- Inventering, 2- Teori och struk
tur för modell, 3- Studie av modell, 4 -Samman
ställning och avrapportering. 
Projektledare är docent Sven Knutsson. Tekn 
Dr Josef Macsik är handledare och Bo Svedberg 
är industridoktorand. Arbetet följs av en styr
och referensgrupp utsedd av projektets bestäl
lare Vägverket och Banverket. 

5. FÖRVÄNTATRESULTAT 
Modellen kan ses som ett första steg till att sys
tematisera bedömningsgrundema rörande bygg
nadsmaterial, såväl naturliga som alternativa 
material, för Vägverket och Banverket. 
Därmed kan samlade bedömningar göras så att 
material och / eller tillämpningar vilka är lämp
liga att nyttja kan identifieras tidigt. 
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Reducing Ground Vibrations in Soft Soils by 
Lime-cement Mixtures 

Mehdi Bahrekazemi 
Kungliga Tekniska Högskolan, Avd. Jord- och berg
mekanik 

SYNOPSIS: Ground vibration induced by train 
traffic is an important issue that must be conside
red in design and construction of new railroads. 
As trains run at higher speeds and with larger axle 
loads in a time when people become more and 
more aware of their environment, the need for 
countermeasures against excessive ground vibra
tion is more obvious than ever. At very high vi
bration levels, extensive maintenance expenditures 
of the track give further justification for using 
countermeasures to reduce the vibration leve!. 
Ledsgård isa site where extensive vibrations due 
to passage of trains, especially the X2000 high
speed train has been reported. The site is situated 
35 kilometers south of Gothenburg in western 
Sweden. Very thick layers of clay can characterize 
the underlying soil of the site (more than 70 m) 
with very low shear wave velocity (as low as 45 
m/s). In case of X2000 trains, high speed of the 
trains and low shear wave velocity in the soil 
results in super seismic waves that can cause very 
strong vibrations in soil. Therefore lime-cement 
mixture has been used to stabilize the soft soil 
under embankment to reduce the leve! of these 
vibrations. 
In order to study the phenomenon a series of 
measurements have been made at the site before 
and after the soil stabilization. Results from these 
measurements make a very good basis for 
evaluating the effectiveness of the method, and at 
the same time make it possible to validate 
numerical models that can be helpful for prediction 
of effectiveness of such countermeasures in future 
projects. 

In this report, a numerical mode! for predicting 
the effectiveness of soil stabilization as a 
countermeasure against vibrations is presented. 
Site measurements from Leds gård before and after 
installation of lime-cement columns has also been 
used to both calibrate and validate this mode! in 
order to be able to predict vibration reduction due 
to similar countermeasures at sites where diffe
rent topographical formations exist. 
Figure 1 schematically shows how lime- cement 
mixtures can be used to stabilize the soil under 
embankments and thereby increase the stiffness 
of the soil-embankment system. 

l 
·... J 

Figure I. Stabilisation ojsoft soil under 
embankment by lime-cement mixture. 
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Tidsegenskaper hos olika bindemedel vid 
ytstabilisering 
Per Lindh 
Statens geotekniska institut, Malmö 
Avd. för Geoteknik, LTH, Lund 

Problemställning 
Kalk och cement är traditionellt de viktigaste och 
också de mest använda bindemedlen vid 
ytstabilisering. Kalk kräver en ganska hög fin
jordshalt för att fungera på ett tillfredställande sätt 
och ger en långsam hållfasthetstillväxt i den sta
biliserade jorden, som dock har en mycket lång 
bearbetbar tid. Cement fungerar oavsett korn
fördelning hos ursprungs jorden och ger en snabb 
hållfasthetstillväxt. Utifrån dessa parametrar har 
cementen en mycket stor fördel gentemot kalken 
men cementen har en mycket kort bearbetbar tid, 
ca 2 timmar, vilket försvårar användningen avse
värt. 

Genom att blanda de två olika bindemedlen finns 
en potential att erhålla en produkt med båda 
bindemedlens positiva egenskaper men också en 
möjlighet att försämra egenskaperna. Som ett al
ternativ till ovanstående finns även möjligheter 
att blanda in andra typer av bindemedel. Interna
tionellt används ofta flygaskor från koleldade 
kraftvärmeverk och masugnsslagg från stålfram
ställning.Av dessa två alternativa bindemedel är 
masugnsslaggen den som är mest aktuell i 
Sverige. 

För att bestämma de olika bindemedlens egen
skaper studerades följande (beroende) variabler: 

Packningsegenskaper 
Hållfasthet (tryck/drag) 

Som indata till försöket varierades följande (obe
roende) variabler: 

Bindemedel (% av jordens torrvikt) 
Fördröjningstid (h, mixning till packning) 
Lagringstid (månader) 

För att kunna utvärdera dessa parametrar och de
ras eventuella samspelseffekter har alla försöken 
varit designade enligt central composit design 
(CCD), Box-Behnken design (BBD) eller Simp
lex-lattice Design. 

Resultat 
Försöken har visat att fördröjningstiden är den 
parameter som har störst inverkan på packning
segenskaperna. Cementinnehåll och kalk
innehåll påverkar också behovet av packningsar
bete genom att en ökad bindemedelsmängd ger 
ett större packnings-behov. Slagg däremot har 
ingen signifikant inverkan på packningsegens
kaperna. 

Genom att kombinera kalk med slagg erhålls en 
produkt som ger en liten förändring av packning
segenskaperna och ett mycket positivt samspel vad 
gäller hållfasthetsegenskaperna. Positiva 
packningsegenskaper erhålls även vid en bland
ning av cement och kalk samt för kalk och ce
ment. Det är dock inte klarlagt om detta beror på 
en utspädningseffekt av cementen eller ett sam
spel mellan cement och slagg respektive kalk. 

12 
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Omgivningspåverkan av vibro-driven spont .. 
mätningar och bakomliggande mekanismer 
Kenneth Viking 
Avd. för Jord och Bergmekanik I Kungl. Tek11iska Hög

skola11 

SYNOPSIS: Markvibrationer genererade av 
vibrodriven spont överförs från vibratorsystemet 
via spont, underliggande geologi, samt genom 
samverkan mellan geologi och existerande 
byggnads fundament. Följande artikel beskriver 
de centrala mekanismerna bakom de mest 
ogynnsamma markvibrationerna som kan uppstå 
vid användandet av vibreringstekniken som 
installationsmetod. Värden på uppmätta 
partikelhastighet i denna studie, är presenterade 
både med avseende på spontens penetrations
djup och i tiden, registrerade på tre olika av
stånd från sponten. De fältmässiga värdena re
presenterar både mycket svårdriven geologi 
samt för vibreringstekniken bästa tänkbara geo
logi. 

1. INTRODUKTION 
Vibreringstekniken är en installationsmetod för 
pålar och spont som används i en alltmer ökande 
omfattning både i Sverige och utomlands. Meto
den används i Sverige uteslutande för att instal
lera och dra spont. Vibreringsteknikens ökande 
användningen bottnar i huvudsak i att den är 
vida överlägsen i jämförelse med fallhejare. Me
toden har en i stort sätt dubbelt så hög 
installationshastighet jämfört med fallhejare. 
Generellt tillämpbara värden på neddrivnings
hastigheter av spont i friktionsjord ligger på ca 
100 mm/sek. Den betydligt högre installations
kapaciteten motiverar på så sätt de högre 
inköpskostnaderna av modern vibroutrustning 
jämfört med konventionell fallhejare. 
Vibreringstekniken har dessutom en rad andra 
fördelar jämfört med fallhejare, metoden gene
rerar normalt lägre markvibrationer och är be
tydligt tystare. 

1.1 Markvibrationer vid vibrodrivning 
På samma sätt som en påle överför last till om
givande jord via mantelfriktion och spets-

motstånd, sker vågutbredningen från spont till 
omgivande jord via det dynamiska spets- och 
mantelmotståndet. Vid spontspetsen sker en 
volyms undanträngning vid varje nedåtgående 
rörelse, vilket genererar rymdvågor som fort
plantar sig i alla riktningar från det genererade 
hålrummet. De genererade P- och S-vågorna 
fortplantar sig från spontspetsen med en sfärisk 
vågfront, se Pig. 1. 
När P- och S-vågorna når markytan, reflekteras 
en del av vågenergin tillbaka in i jordvolymen 
och den andra delen övergår till att generera 
ytvågor (Rayleigh vågor). 
Under genomförda fältförsök har det konstate
rats att vibrodriven spont inte bara genererar S
vågor längs mantelarean utan även P-vågor. P
vågorna förklaras av att vibratorns drivkraft förs 
in i på sidan om spontens neutrala lager via de 
hydrauliska käftarna som griper om spontlivet, 
se Fig. 1. Detta åstadkommer en lateral rörelse 
u

1 
[mm] av sponten under drivning vilket leder 

till att sponten även vibrerar lateralt med driv
frekvensen. De genomförda försöken dokumen
terat spont-profilers laterala rörelser under driv
ning genom en lateralt monterad accelerometer i 
spontliv, samt 3 stycken 3-axiella geofoner pla
cerade på olika avstånd från sponten. 

2. GRUNDLÄGGANDE MEKANISMER 
AV VIBRO-INSTALLERAD SPONT 
De grundläggande mekanismerna av våg
utbredning i en homogen halvrymd generade av 
vibrodriven spont är åskådliggjorda i Fig. 1. 
Problemställningen med vibrations-utbredning i 
samband med vibrodrivning av spont karakteri
seras av de sammansatta egenskaperna av syste
met vibratorsystem/spont/geologi/intillig-gande 
byggnader. 

De grundläggande mekanismerna av genere
rad vågutbredning kan således delas upp i fem 
delproblem, nämligen inverkan av: 
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Fig. 1 Princip av vågutbredning vid vibrodrivning av spant, efter [1]. 

1. vibrator systemets egenskaper, 
2. överföring av de dynamiska krafterna från 

vibratorsystem till spont, 
3. samverkan mellan spantens penetrations 

rörelse med omgivande geologi, 
4. vågutbredning i underliggande geologi, 
5. överföring av markvibrationer från grund

läggning till överbyggnaden. 
Avsnitten 2.1-2.3 beskriver i korthet de cen

trala mekanismerna bakom de mest ogynnsamma 
markvibrationerna som kan uppstå vid 
vibrodrivning av spont. Med bättre kunskap om 
dessa mekanismer kommer man i framtiden att 
drastiskt kunna reducera skadverkningar vid bygg
aktiviteter med vibrodrivning av spont. 

2.1 Vibrosystemets aspekter 
De vibrorelaterade parametrarna som inverkar i 
olika grad på de genererade markvibrationerna är: 

drivfrekvensfd [Hz], 
statiska momentet Me [kgm], och 
statisk överlast F [kN].

0 

14 

Där de tre parametrarna ingår alla uttrycket för 
vibroutrustningens drivkapacitet, dvs. maximalt 
genererad drivkraft Fd [kN], Ekv. (1), och dess 
variation i tiden illustrerat av Fig. 2. 

JJ2
Fd = F,) + (2Jr · · M e • sin(2Jr · fd · t) ( 1 ) 

Den senaste generationen vibratorer, även kal
lat nollamplitudsvibratorer, har möjlighet att jus
tera såväl statiskt moment M [kgm] och statisk 

e 

överlast F [kN], samt drivfrekvensfd [Hz] konti-
0 

nuerligt under drift. Detta medger möjlighet till 
att styra de genererade markvibrationerna under 
hela installationsfasen. 
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Fig. 2 Princip av drivkraftens variation i tiden, [2}. 

Uppstart Påldrivnin~ . A vst,ingning l 

Resonansområde 

Konventionell vibrator 
med resonansförstärkning 

Nollrunplitudsvihrator 
utan resonansföl"!)tärkning 

Sammanlagd tid för slagningen av pålen 

Fig. 3 Principskiss jämförelse av genererade mark 
vibrationers amplitudvärde under instal/ationsfasen vid 
användandet av konventionell- och nollampli
tudsvibrator, efter [3}. 

En av de mest betydelsefulla fördelarna med 
styrmöjlighetema hos nollamplitudsvibratorer 
jämfört med konventionell vibroutrustning, är 
möjligheten att kapa bort de tidigare så karakte
ristiska resonanstopparna vid installationsfasens 
start och avstängning, se Fig. 3. Vilket åstad
koms genom att variera det statiska momentet 
Me [kgm] under drift. 
En annan tidigare förbisedd faktor i samband 

med genererade markvibrationer är val vibrator
system. Det finns i princip två olika moderna 
vibratorsystem för kommersiellt bruk: 

frihängande, och 
gejdermonterade. 

I Holland används av tradition frihängande 
vibratorer medan man i Tyskland hittar mer 
gejdermonterade vibratorsystem. I Sverige finns 
inga traditioner beträffande val av system men 
de gejdermonterade börjar bli alltmer vanligare. 
De gejdermonterade systemen består i princip 
av samma huvuddelar som det frihängande. 
Skillnaden ligger i att kranen är utbytt mot en 
bärare med en mast och en gejder varpå 
vibratorn monteras. 
Ett gejdermonterat vibratorsystem medger en 
betydligt bättre kontroll på den statiska överlast
ens storlek samt spantens installationsriktnino-o' 
vilket i sin tur medger ökade möjligheter att 
bättre kontrollera, läs reducera, genererade 
markvibrationer. 

2.2 Spontrelaterade aspekter 
Det är flera spontrelaterade faktorer som i olika 
grad påverkar de genererade mark-vibratione
rna. Det bör noteras att vid vibrodrivning av 
spont uppstår såväl vertikala som horisontella 
svängningsrörelser, trots att sponten i huvudsak 
vibreras i axiell riktning. Följande spant-relate
rade faktorer inverkar på genererad omgivnings
påverkan: 

spontprofil (Z-, U-, I- profil), 
längd, 
tvärsnitts area, och 
böj styvhet. 

Användandet av allt bredare spontprofiler med
ger naturligtvis en ökad installationskapacitet, 
men samtidigt ökas också både mantel- och 
spetsarea. En ökad spetsarea innebär att en 
större jordvolym vid spontspets utstrålar mer P
vågor, samtidigt som en proportionerligt större 
mantelarea genererar mer S-vågor, se Fig. 1. 
Från resultaten presenterade i Fig. 5a-f går det 
att notera inverkan av en tidigare förbisedd 
spont-relaterad mekanism. En mekanism som 
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relateras till spontprofilens böjstyvhet och de 
laterala rörelserna u [mm] av sponten under 

1 

drivning. Dessa laterala rörelser är illustrerade i 
Fig. 1, och uppkommer på grund av att 
vibratorns drivkraft Fct [kN] förs in i spontliv via 
en hydraulisk gripklo, se Fig. 1. Den excentriska 
placeringen av drivkraften relativt en U-profils 
neutrala lager, här betecknat e, ger upphov till 
ett ogynnsamt böjande moment: 

( 2 ) 

vilket genererar en i tiden sinusformad lateral 
rörelse u

1 
[mm] av spontprofilen. Genomförda 

fältstudier, [ 4], har påvisat att spontens laterala 
rörelseamplitud stundtals uppvisar värden i 
samma storleksordning som spontens axiella 
rörelseamplitud. 

Det är också känt att friktionskrafterna R 
C 

[kN] i spontlås inverkar negativt med avseende 
på genererade markvibrationer. I dagsläget är 
den dokumenterade kunskapen beträffande frik
tionskraftens inverkan mycket begränsad. 
En jämförelse av genererade amplitudvärden av 
uppmätta markvibrationer, med och utan frik
tionskraft i spontlås redovisas i Fig. 5a-f. Åter
användandet av spont med lås i dålig kondition 
innebär en ökning av genererad låsfriktion som i 
sin tur inte bara innebär försämrad drivbarhet 
utan också en markant ökning av genererade 
mark vibrationer. 
Vid drivning av spont med konventionell fall
hejare genereras en longitudinell stötvåg som 
rör sig från huvud till spontspets, och accelera
tionen varierar utmed spontplankans längd. Vid 
vibrodrivning av spont kommer hela systemet 
vibrator/spont att röra sig i stort sätt simultant 
upp och ned med samma förskjutningsamplitud 
och acceleration längs hela spontplankans längd. 

Vibrodriven spont kan således tillåtas att be
traktas som en stel kropp om följande olikhet upp
fylls: 

T/4 2:: 2tn =4L/cb ( 3) 

där T = fd är tidsperioden av vald drivfrekvens, 
F centrifubaalkraften, och tiden t =J-1 =2Ucb 

V Il fl 

är lika med gångtiden för en stötvåg över 
sträckan 2L, illustrerat i Fig. 4. 

Genomförda fältförsök har visat att 
instrumenterat sponthuvud och spets uppvisar i 
stort sätt samma acceleration under hela drivnings
fasen, [4]. 

2.3 ]ordrelaterade aspekter 
Genererade vibrationer påverkas i hög utsträck
ning av de geologiska förutsättningarna vid res
pektive byggarbetsplats. Generellt sätt så är 
vibreringstekniken bäst lämpad för drivning i 
vattenmättad friktionsjord. Jordprofiler som av 
erfarenhet ofta vållar betydligt högre vibrationer 
är, fast kohesionsjord, packad friktionsjord, och 
morän. 
Följande jordrelaterade faktorer inverkar på ge
nererade markvibrationer, [5] och [6]: 

jordlagrens mäktighet, 
relativ densiteten, 
grundvattenytans läge, samt 
blockförekomst. 
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Fig 4 Principiell illustrering av villkor för stelkrop
psbetraktelse av vibrodriven spant, enligt Ekv. (3). 
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Jordlager innehållandes sten och block (morän) 
anses vara speciellt problematiska eftersom 
vibrodrivning i sådana jordprofiler kan ge upp
hov mycket stora sättningsskador. 

3. FÄLTMÄTNINGAR OCH RESULTAT 
Två olika fältförsök har genomförts och tidigare 
redovisats i [7] och [8]. En av testplatserna var 
belägen vid puckeln på Helgeansholmen mitt i 
Stockholm City. Den andra försöksplatsen var 
belägen vid Vårby bron ca 20 kilometer syd
väst om Stockholm. 

3.1 Geotekniken 
Testplatsen i Stockholm City har en geologi ka
rakteristisk för den rullstensås vilande på berg 
som sträcker sig i nord- sydlig riktning genom 
Stockholm stads centrala delar ända ned till 
Nynäshamn. Jordlagerförhållandena har be
stämts utifrån genomförd jord-bergsondering 
och bestod av 3-4 meter fyllning, därefter i hu
vudsak välgraderad, fast lagrad friktionsjord 
med stor förekomst av block och sten. 
Grundvattenytan befanns ligga på 4 meters djup 
i direkt anslutning till rullstensåsens övre del. 
Testplatsen vid Vårby bron är en del av en stor 
isälvsavlagring som fyller upp en stor sprickdal 
som är en del av Tullingestråket. Jordlager
förhållandena har bestämts utifrån resultat av 
genomförd hejarsondering (HfA), 3 stycken 
CPTu sonderingingar, jordprovs upptagning, 
portrycksmätningar med öppet GV-rör och 
piezometer. Jordlagret bestod av mer än 40 me
ter mäktigt sandlager av glacialt ursprung med 
ett överliggande 2, l meter tjockt lerlager i an
slutning till markytan. Grundvattenytan befanns 
ligga på 2,5 meter under markytan. 

3.2 Utrustning 
Vid testplats i Stockholm City drevs spant
profilerna i grupper om tre vid tre olika platser 
benämnda plats A, B samt C. Använd spant var 
11 meter långa LX-6 profiler vilka drevs med en 
resonansfri gejdermonterad ICE-vibrator modell 
23RF. De 11 meter långa spontprofilerna skar
vades med ett relativt tidskrävande svetsarbete 
och den längsta spanten drevs till ett djup om ca 
31 meter. 

Vid testplatsen i Vårby drevs 3 stycken 14 meter 
långa LX-16 profiler samt en 14 meter lång 
instrumenterad PU-16 profil enligt ett schema 
som var kopplat till de planerade drivbarhets
studierna, [2]. Vibroutrustningen bestod av en 
resonansfri ABI-vibrator modell MRZV800 
monterad på ABI:s gejdersystem TM14/17L. 

3.3 Instrumentering 
Dokumentering av de fältmässiga storheterna av 
såväl drivbarhet som omgivningspåverkan har 
åstadkommits genom utveckling av en relativt 
omfattande instrumenteringsutrustning, [ 4]. 
Instrumenteringen består av tre delar, en vi bro-, 
en spant- och en markvibrations relaterad 
instrumen-terings del. 
Vibroinstrumenteringen dokumenterade de cen
trala parametrarna beskrivna i Sektion 2.1, samt 
spontprofilens penetrationsdjup. 
Spontinstrumenteringen bestod av 10 st tråd
töjningsgivare (fullbryggor) och 3 st accele
rometrar, med syfte att registrera påkänningar 
och rörelser, beskriven i [4]. 
De oenererade markvibrationerna regi-strerades b 

med hjälp av tre stycken 3-axiella geofoner, pla-
cerade på tre olika avstånd från spanten, utförli
gare beskriven i [ 1]. 
Signalerna dokumenterades med en 16-kanalig 
DAT-bandspelare modell Sony PC216X samt 
tillhörande expansionsenhet. 

3.4 Markvibrationer 
Några av de mest typiska värdena av registre
rade markvibrationernas amplitudvärden med 
avseende på spantens penetrationsdjup z [m] 
och radiellt avstånd från spanten har plottats i 
Fig. 5a-f. De presenterade värdena är tagna från 
fältförsöken genomförda vid testplatsen i Vårby, 
dvs. med lätta drivförhållanden och ny spont. 
Utifrån de registrerade värdena kan man notera 
att värdet på den vertikala vibrationsamplituden 
är störst ned till ca 4-5 meters penetrationsdjup. 
De större amplitudvärdena i början av 
drivningen korre-sponderar också med en betyd
ligt lägre penetrationshastighet. De högre 
vibrationerna i början av drivningen har i dags
läget inte förklarats, men kan vara kopplad till 
de geotekniska förhållandena. En jämförelse av 
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Registrerad hastighets amplitud i 3-riktningar av spont B2, utan inverkan av låsfriktion, vid avstånden I, I m, 3,9, och 20,0 m 
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Fig. 5 Principiell illustrering av villkor för stelkrop-psbetraktelse av vibrodriven spant, enligt Ekv. (2). 

vibrationer med och utan närvaro av friktions har plottats i Fig. 6a-b. 
krafter i spontlås, uppvisar en tendens att öka De registrerade markvibrationernas amplitud
med penetrationsdjup. Dessutom är de horison värden har analyserats med ett uttryck beskrivet 
tella vibrationerna större än de vertikala vid av [9], där både material och geometrisk 
penetrationsdjup större än 4-5 m.3 dämpning beskrivs av uttrycket i Ekv. (4). 

(4)3.5 Dämpkurvor 
Där v; [mm/s] betecknar jordens partikelNågra av de mest typiska värdena av registre
hastighet vid tillhörande avstånd r. [m] från rade markvibrationernas amplitudvärden med l 

avseende på det radiella avståndet från sponten störningskällan, a [m-1] är jordmaterialets 
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dämpningsfaktor, och n är en dimensionslös 
exponent som beror av vågtypen; n =½för R
vågor, n = 1 för volymvågor och n = 2 för 
volymvågor vid markytan. 
Dämpkurvorna enligt Ekv. ( 4) har plottats i 
Fig. 6a-b, med en kurva efter mätpunkterna i 
vertikal ledd med faktorn n = 1/2. 

Markvibrationerna dämpades ut snabbare i 
Vårby i jämförelse med Stockholm City, vil
ket stämmer då lagringstätheten var högre i 
Stockholm City. Dämpkurvorna från Vårby 
uppvisar en klassisk jämn vibrationsdämpning 
med ökat avstånd från spanten, vilket inte är 
fallet i dämpkurvoma från Stockholm City, 
vilka uppvisade ett betydligt mer svår
analyserat utseende. Materialdämpnings
faktorn i Stockholm City beräknades till a = 
0,07 [m· 1

], Fig. 6b och dämpningen vid Vårby 
till a = 0,13 [m· 1

], Fig. 6a. 
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Fig. 6a-b Dämpkurvor avgenomförda fältförsök; a) 
Vårby bron med lätta förhållanden, b) Stockholm City 
med hårda drivningsförhållanden. 

4. SLUTSATSER 
Följande slutsatser kan dras: 

Genererade och uppmätta markvibrationer 
dämpades snabbt av till ca 4-5 [mm/s] vid ett 
radiellt ytavstånd på ca 5-6 [m]. 
Existerande publikationer av genomförda 
vibrationsmätningar av vibrodriven spont har 
vanligtvis inte registrerat de horisontellt gene
rerade markvibrationerna, vilket under genom
förda studier visat sig vara 2-3 gånger större 
än vertikalt genererade markvibrationer. 
Framtida dokumentering av genererade mark
vibrationer vid vibrodrivning av spont bör 
också innefatta mätningar av de horisontellt 
genererade markvibrationerna i omgivande 
jord. 
Högre värden än ½ på parametern n i Ekv. ( 4) 
ger bättre kurvanpassning, vilket tyder på en 
större andel volymvågor nära källan. 
Användandet av så kallade noll
amplitudsvibratorer kapar effektivt bort 
resonanstoppar vid start och stopp, så som il
lustrerat i Fig. 3. 
Användandet av nya spontprofiler är en förut
sättning för att minimera markvibrationer på 
grund av genererade friktionskrafter i spont
lås. 

AVSLUTNINGSVIS 

Arbetet beskrivet i denna artikel är ett sidospår 
av det pågående forskningsprojektet rörande 
drivbarhet av vibroinstallerad spont, vilket be
drivs på avdelningen för Jord- och Berg
mekanik, KTH. Det pågående forsknings-pro
jekt är ett samarbete mellan Stabilator AB och 
KTH, samt finansierat av Svenska Bygg
branschens Utvecklings Fond (SBUF). 
Författaren vill slutgiltigt rikta ett stort tack till 
Kent Allard på Geometric AB, som assisterat 
med centrala delar av den utvecklade 
instrumenteringsutrustningen. 
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Inverkan av spänningsförhållandet i lerslänter 
på den odränerade skjuvhållfastheten 
Hjördis Andersson 
Statens geotekniska institut/Chalmers tekniska 
högskola 

Bakgrund 
Utvärdering av leras hållfasthet med de metoder 
som normalt används i fält (vingförsök och 
CPT-sondering), grundas på erfarenhetsbaserade 
samband, vilka för svenska leror främst fram
tagits för förhållanden som råder vid plan mark. 
I dessa fall erhålls normalt god överensstäm
melse mellan de resultat som uppmäts med 
dessa båda metoder i fält och de från metoder 
som normalt används i laboratorium (direkta 
skjuvförsök och fallkonförsök). De begränsade 
studier som finns antyder dock att de förhållan
den (horisontal- och vertikalspänningar) som 
råder i en slänt påverkar resultaten från fältför
sök, vilket inte verkar vara fallet med resultaten 
från laboratorieförsök. 

Syfte 
Syftet med detta projekt är att dokumentera 
horisontalspänningarnas inverkan på den 
odränerade skjuvhållfastheten, utvärderad med 
vingförsök och CPT-sondering, och vid behov 
anpassa utvärderingen till de spännings
förhållanden som råder i naturliga slänter. 

Genomförande 
I ett antal slänter avses den odränerade 
skjuvhållfastheten bestämd genom CPT-sonde
ring och vingförsök i fält jämföras med 
skjuvförsök på laboratorium. Sondering/prov
tagning kommer att utföras i aktiv- och passiv
zonen, samt bakom släntkrön. Släntens 
spänningstillstånd in situ kommer också att be
stämmas. Undersökningar har hittills utförts i en 
slänt längs med Säveån i Partille och i ytterli
gare en slänt längs med Slumpån i Lilla Edet 
pågår undersökningar. 

Inverkan av horisontal- och vertikalspänningar 
avses också studeras genom modellförsök där 
vingförsök och CPT-sondering utförs under 
kontrollerade spänningsförhållanden i 
laboratorieskala. Försöken kommer att genom
föras på stora lerprover i specialbyggda tri
axialceller. Vid konsolideringen av lerproverna 
kommer släntens spänningshistoria att efter
liknas och varje prov kommer att konsolideras 
för spänningar motsvarande rådande spännings
förhållanden på ett visst djup i släntens passiv
zon, akti vzon eller motsvarande plan mark. I de 
så konsoliderade proverna kommer vingförsök 
och CPT-sondering utföras med en laboratorie
vinge respektive en mini-CPT. Resultaten kom
mer att jämföras med bla skjuvförsök utförda på 
lerprov konsoliderade på motsvarande sätt. 
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Långtidssättningar i lera 

Peter Claesson 
Skanska Teknik AB Gbg I Institutionen för geo
teknik Chalmers tekniska högskola 

1. Bakgrund 
Sättningar i lera blir ofta, även vid måttliga 
belastningar, stora och pågår framförallt under 
lång tid. Vid byggnation på djupa lerlager, mer 
än 15 m, pågår sättningar under konstruktionens 
hela dimension-erande livslängd. Detta medför 
att skador kan uppträda på byggnader lång tid 
efter färdigställandet och garantitidens utgång. 
För vägar och järnvägar innebär det ofta åter
kommande standardförsämringar med krav på 
kostsamma reparations- och underhållsåtgärder. 

Den beräkningsmodell som man idag använder 
sig av bygger på forskning som utfördes under 
70- och början av 80-talet. Då studerades prov
bankar 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 förekom
mer spelar sättningar och deras tidsberoende en 
stor roll. 

2. Syfte och omfattning 
Syftet är att bredda den empiriska basen och 
utveckla metodiken för beräkning av tidsbundna 
sättningar i mäktiga måttligt överkonsoliderade 
lerlager. Av speciellt intresse är de fall där en 
begränsad belastning påförs en svagt över
konsoliderad lera. Detta kräver, utöver genom
gång av den erfarenhetsbas som finns idag, om
fattande uppföljning av sättningar på lämpliga 
objekt, kompletterande mätningar, laboratorie
försök, teoriutveck-ling och analys. 

3. Genomförande 
En förutsättning för en verklighetsanknuten och 
verifierad utveckling och metodik är att ett antal 
uppföljningar av sättningar i full skala finns till
gängliga som referenser. På dessa platser ge
nomförs kompletterande sättningsmätningar 
samt noggrann bestämning av portrycks-, 
spännings- och konsolideringsförhållande. 

Utifrån befintliga teorier för beräkning av 
sättningar i lösa finkorniga jordar och erfarenhe
terna från laboratorieförsök och uppföljning i 
fält kommer den modell(-er) och beräknings
metod(-er) som bäst beaktar ingående para
metrar vid beräkning av sättningar att vidareut
vecklas. 

4. Resultat/nytta 
Förhoppningen är att öka möjligheter att be
räkna den långtida sättningsutvecklingen, speci
ellt i lösa och djupa leravlagringar i västra 
Sverige, så att markanvändning och 
konstruktionsmetoder avpassas därefter. Där
med ges möjligheter till en sund teknisk och 
ekonomisk dimensionering med hänsyn till 
sättningar såväl vid nybyggnad som vid utbygg
nad, reparation och underhåll. 

Finansiärer: BFR, CTH, Skanska AB, Ban-ver
ket och SBUF 
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Porvattenkemins inverkan på leras hållfasthet 
och aggregatbildning 

Ann-Marie Fällman 
Statens geotekniska institut, Linköping 

Syftet med studien var att finna belägg för inver
kan av porvattens kemiska sammansättning på 
hållfasthet i lera. Studien har omfattat dels en 
litteraturstudie, dels experimentella försök. 
Inverkan av porvattenkemin på aggregat
bildningen i lera och på den omrörda hållfasthe
ten i lera beläggs i många publicerade studier. 
Däremot har endast ett fåtal studier behandlat 
porvattenkemins inverkan på den ostörda hållfas
theten i lera. Den experimentella delen av studien 
omfattade kemisk inverkan på flockulering i sus
pensioner av lerkolloider samt inverkan av por
vattenkemin på hållfasthet i konsoliderad lera. 

Lera från Holma Mosse, tagen från 7-8 m djup 
med standardkolvprovtagare Il, användes i expe-
1imenten. Ett artificiellt porvatten innehållande Na, 
K, Ca, Mg, Cl, SO

4
, PO

4 
och CO

3 
tillverkades med 

halter motsvarande analyserat porvatten från le
ran. Inverkan av pH, jonstyrka och katjon
sammansättningen i porvattnet på flockuleringen 
av lerpartiklar undersöktes i sedimentationstest. 
Grumligheten i klarfaasen används som ett mått 
på graden av flockulering. Flockuleringen berodde 
av pH med sämst flockulering vid pH 6-8 och en 
ökning av flockuleringen vid pH > 8 och pH < 6. 
En minskning av jonstyrkan genom utspädning 
av det artificiella porvattnet minskade flockuler
ingen med bibehållet pH beroende. Katjon
sammansättningen i porvatten påverkade flocku
leringen. Porvatten med enbart Na gav sämre 
flockulering än porvatten med enbart Ca eller Mg. 
Större andel Na gentemot Ca, Mg och K gav sämre 
flockulering vid neutralt pH, men otydligt utslag 
vid högt pH. 

Ola Holby 
Institutionen för ingenjörsvetenskap,fysik och 
matematik, Karlstads universitet, Karlstad 

Leran suspenderad i artificiellt porvatten med 
olika sammansättning konsoliderades och under
söktes med avseende på ostörd och omrörd håll
fasthet (fallkornförsök) och vattenkvot. Försöken 
ställdes upp enligt statistisk försöksplanering med 
fullständiga två-nivåers trefaktorsförsök. Por
vatten med pH 7-8 (normal) respektive pH 9,4-
10,6, Na/(Ca, Mg, K) kvot på 5,5 (normal) res
pektive 1,5, ochjonstyrka på 50 mM (normal) res
pektive 25 mM, testades. Samtliga mätta egen
skaper påverkade signifikant av förändringen i 
parametervärdena. Den ostörda hållfastheten 
ökade med 60 % vid en minskning av Na kvoten 
oberoende av pH och jonstyrka. Lerans omrörda 
hållfasthet vid pH 9,4-10,6 var 9 ggr större vid 
den lägre Na kvoten än vid den högre. Vid pH 7-
8 erhölls ingen effekt av Na kvoten på den omrörda 
hållfastheten. Minskning av jonstyrkan i porvattnet 
visade endast en marginell effekt på den omrörda 
hållfastheten i dessa experiment. 

Slutsatserna av studien var att pH, jonstyrka 
och jonsammansättning i porvattnet påverkar 
flockuleringen av kolloider i en lersuspension. Till 
en del kan dessa effekter överföras även till den 
konsoliderade lerans hållfasthetsegenskaper. An
delen av Na i porvattnet i förhållande till Ca, Mg 
och K har en avgörande inverkan på den konsoli
derade lerans hållfasthetsegenskaperna. Även pH 
har en inverkan i samspel med Na-kvoten, medan 
salthalten i porvattnet inte visade signifikant in
verkan på lerans egenskaper. Fortsatta studier be
hövs för att verifiera resultaten på andra svenska 
leror och för att utöka omfattningen av föränd
ringar i porvattenkemin. 
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A Simulation Model for Calculating Pavement 
Temperatures 

Åke Hermansson 
Swedish National Road and Transport Research 
/nstitute, VTI, Linköping, and Luleå University oj 
Technology. 

A simulation model has been developed to 
calculate the temperatures of the asphalt concrete 
during summer. Input data to the simulation model 
are hourly values for solar radiation, air tempera
ture and wind velocity. Longwave radiation inci
dent to and outgoing from the pavement surface 
is calculated from the air and pavement surface 
temperatures, respectively. The portion of the in
cident shortwave radiation absorbed by the 
pavement surface is calculated from the albedo of 
the surface. By means of a finite difference ap
proximation of the heat transfer equation, the 
temperatures are calculated under the surface. 
Apart from radiation and heat transfer, convection 
losses from the pavement surface are also 
calculated depending on wind velocity, air 
temperature and surf ace temperature. 

The formulas used for the calculation of radiation 
and the simulation model as a whole are validated 
by comparison with measurements, showing good 
agreement. 

A method for the calculation of direct solar radia
tion from a clear sky, at an arbitrary location and 
time, is used to create input data to the simulation 
mode! in order to calculate maximum pavement 
temperatures. 

In the USA, a binder and mixture specification 
for pavement design called Superpave was 
developed under the Strategic Highway Research 
Program (SHRP). The formulas used there, to 
calculate maximum pavement temperatures are 
based on the assumption that there is an 
equilibrium when a maximum temperature is 
reached. Such an equilibrium assumption can 
strongly be questioned, and its consequences are 
discussed in the paper. 
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Seismic methods for NDT of pavements 

Nils Ryden 
Department ofGeotechnology, Lund University 

SYNOPSIS: Seismic methods for none 
destructive testing (NDT) of pavements are 
described, and results from field tests are 
presented. 

1. PROJECT DESCRIPTION 
This Ph.D. project was initiated in 2000 and will 
be canied out until the year 2005. The project is 
part of the Swedish research consortium Road/ 
Bridgeffunnel and is carried out as a co-opera
tion between Department of Geotechnology, Lund 
and Kansas Geological Survey (KGS). LTH, 
PEAB, and NUTEK are financing the project. 

The objective is to study non destructive seismic 
measurements for generating input parameters in 
analytical pavement design, see Figure 1. 

Figure I Flowchart ofthe project. 

2. NOT TECNIQUES 
All methods are based on the determination of 
seismic wave velocities, Vp and Vs. These 
velocities are physically related to the maximum 
modulus (Gmax' Ema) of the sampled material. 

So far, the only method utilised is the SASW 
method. This test is carried out by generating 
seismic waves, and measure surface wave velocity 
for different frequencies passing between two 
receivers. 

Recently a method called Multichannel Analysis 
of Surface Waves (MASW) was presented from 
KGS. This method utilises new and traditional 
processing techniques for multichannel seismic 
data, see Figure 2. The main advantage is that dif
ferent types of seismic waves can be identified 
properly. In addition, a 2D profile of the 
investigated line can be calculated, see Figure 3. 

41 lll 2 na 

zoo 

400 

Figure 2 Multichannel measurement (left) and 
multichannel data (right), KGS July 2000. 

Figure 3 MASW result, 2D profile with Vs against 
depth, (Park et al, 2000). 

Other methods such as Impulse Respone (IR), 
Impact Echo (IE) and direct Vp measurements 
will also be studied 
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3. CASE STUDY 
In a prestudy two SASW measurements have 
been carried out at different temperatures on a 
pavement smface. The temperature dependency 
of the asphalt is detected, see Figure 4. 

-20 grader - I5 gra<lcr

17-
E..... = 4 420 Mpa E,...,, = 7 450 Mpa 

Figure 4 Dispersion curves and calculated E 
nuu: 

modulus for d~fferent temperatures, from PEAB 
test-site. The E modulus is frequency adjusted m 

111 

toa 30 Hz level, (Aouad, 1993). 
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SASW-technique in geotechnical testing 

Mats Svensson 
Department ojGeotechnology, Lund University 

SYNOPSIS: The geophysical method SASW is 
explained, and a number of applications are 
presented with results. 

1. INTRODUCTION 
Surface wave seismics has since a number of years 
been available for in-si tu determination of stiffness 
profiles. In a PhD-project the SASW-technique 
(Spectral Analysis of Surface Waves) has been 
evaluated by comparison to traditional 
geotechnical methods like CPT, pressuremeter and 
se1sm1c cone. 

2. THE SASW TECHNIQUE 
A SASW test is carried out by generating a 
seismic wave with an impulse source, and with 
a Spectrum Analyzer determine the phase 
velocities fora number of frequencies passing 
through the volume between the two receivers, 
see Figure 1. The S-velocity or shear stiffness 
(G) profile with depth can then be plotted. 

Dynarnic 
Signal 

Analyzer 

i+--- d 1 --•--114◄- D(variable) ~ 

.----- dz-----

Figure I SASW field set up, ( Rix et al 1991 ). 

3. APPLICATIONS 
Characterisation of natura! soils has been the 
main aim of the project. The NDT character of 
the SASW technique makes it also favourable 
on sites where the material is hard to penetrate 
with standard methods. Such materials can be 
rocks, landfills, rock fillings and pavements. 

The potential for development of multi-channel 
SASW technique has also been evaluated. 

4.RESULTS 
Tests have been performed on natura! soils 
ranging from limestone and clay till to soft clay. 
Below a plot from the soft clay SGI test site in 
Norrköping is shown, see Figure 2. 

Norrkliping- A + Il Go (,\{ P11:) q (kl'11)
1 

cu (kl'II) 

JO 20 O Sf.10 IOVO 8 12 16 20 

- t:=--> 
I 

' 
\ 

--s,i.alcuu 
...._. Gt• Luu,ud M,t.Uie, tHI 
-SASW 

Figure 2 SASW and seismic cone shear moduli 
from the SGI test site in Norrköping . 
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In Figure 3 a plot from a multi-channel concept 
test on a rock fill is shown. The high velocity 
feature in the bottom left part corresponds to a 
volume of reclaimed land during the 1950's. 

Llnc J 
(Line-H illlefpoL.uion) • 17/10/200-0 H,udghcuforddning (m/1) 

.~.. 
X-"•"~•H,,.._,_, (,H) 

Figure 3 A multi-channel concept test on a rock 
fil!. 

5. CONCLUSIONS 
SASW must be regarded as a valuable tool for 
stiffness characterisation of si tes, and has shown 
to have great potential for development of 
multi-channel systems and automation. Hence a 
possibility for largely increased area coverage in 
geotechnical testing is available. 
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Tillståndsbedömning - Undergrundens 
inverkan på vägens strukturella tillstånd 
Pia Andersson 
Institutionen för Geoteknik, Chalmers Tekniska 
Högskola 

Bakgrund 
Under senare delen av 90-talet har allvarliga ska
dor konstaterats på relativt nybyggda vägar. Ge
nerellt sett har dessa vägar erhållit en snab-bare 
spårdjupsutveckling och sprickbildning i belägg
ningen än vad som är normalt. De allvar-ligaste 
skadorna har uppkommit på vägar grundlagda på 
lös lera. De skadedrabbade vägarna har byggts 
enligt gällande byggnorm. Detta indikerar att nor
men inte i tillräcklig omfattning behandlar pro
blem vid byggnation på lös lera och att dimensio
neringen och utförandet därmed kan komma att 
behöva förändras. För att undvika en all för snabb 
spårdjups- och sprickutveckling på nya vägar i 
framtiden krävs en ökad kunskap om hur över
byggnad och undergrund samverkar under såväl 
byggskedet som efter färdigställandet. 

Utbyggnaden av vägnätet har under de senare 
åren varit relativt omfattande. I framtiden kom
mer dock verksamheten att domineras av un
derhåll av det befintliga vägnätet och därmed 
kommer behovet av en metod för tillstånds-be
dömning att växa. 

Flera faktorer påskyndar nedbrytningen av väg
kroppen t ex utsätts många vägar idag för större 
trafikbelastning, än vad de en gång dimensione
rats för p g a en markant ökning av antalet tunga 
fordon på vägnätet och en höjning av maximalt 
tillåten axellast. Den ökade användningen av s k 
super-singel däck, breda enkelhjul som ersätter 
tvillinghjul, anses också ge en ökad påkänning i 
vägkroppen. 

Syfte/Problemställning 

Sedan 1997 bedrivs ett forskningsprojekt på 
Chalmers som syftar till att öka förståelsen för 
undergrundens inverkan på vägars strukturella 

tillstånd. Syftet med projektet är att finna en me
todik för tillståndsbedömning av vägar på lös 
undergrund, med vars hjälp tillstånds-föränd
ringar som primärt uppkommit p g a under
grunden kan identifieras. Vägens tillstånd stude
ras endast m h t strukturella egenskaper. 

Det sker en kontinuerlig nedbrytningsprocess 
från det att en väg tas i bruk. De flesta metoder 
som används idag för att tillståndsbedöma väaar C, 

bygger på Miner's lag, dvs vägens upp-för-
ande, framtida funktionella och strukturella 
egenskaper, förutspås genom ett empiriskt sam
band mellan responsen och graden av försäm
ring. I framtiden kommer troligen ett mer djup
lodande mekanistiskt angreppsätt att domi-nera 
inom vägdimensionering, varför också metodi
ken för tillståndsbedömning bör utveck-las på 
motsvarande sätt. Metodiken är i sig inte 
mekanistiskt uppbyggd, men kunskapen om hur 
undergrundens egenskaper påverkar väg-krop
pens funktion bör inarbetas i en framtida 
mekanistisk modell. 

Orsaken till strukturellt slitage av vägar kan 
vara styvhets-, nötnings-, frost och/eller drä
neringsrelaterad. I figur 1 åskådliggörs sche
matiskt möjliga orsaker till strukturella skador i 
en vägkropp. Metodiken begränsas till att om
fatta styvhetsrelaterade skador, som betin-gas av 
undergrunden och omfattar således ej nötnings-, 
frost och dräneringsrelaterade skador. Styvhets
relaterade skador i en vägkonstruktionen grund
lagd på lös lera kan orsakas av något eller en 
kombination av följande. 

- plastisk och/eller elastisk töjning i överbygg
naden 

- plastisk och/eller elastisk töjning i under
grunden 
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Skadorna syns på vägytan, som utmattnings
sprickor eller spårbildning. 
Projektet omfattar fält- och Iaboratorieförsök 
som syftar till att klargöra var i vägkonstruk
tionen som tillståndsförändringen har skett och 
dess orsak. Skadegrad, samverkan mellan över
byggnad och undergrund och undergrundens 
egenskaper studeras med metoderna rätski va, 
Laser-RST, FWD, SASW, seismisk-CPT, 
dynamiskt triaxialförsök och klassiska geotek
niska fält- och laboratorieundersökningar. 

STRUKTURELLA 
FROST SKADOR ___,_, DRÄNERING 

.,:"~,"":":""',,-t:-:::, 
,' SPÅR PÅ :;\ 
\~ VÅ~YJAN ;i...... ___ ....... 

Figur 1 Schematisk beskrivning av olika strukturella 
skadeorsaker 
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Provtagningsstrategi och datavärdesanalys vid 
förorenade markområden 

Pär-Erik Back 
Statens geotekniska institut/Geologiska institu
tionen, Chalmers 

SYNOPSIS: Data värdesanalys som verktyg för att 
bestämma omfattningen på undersökningar av 
mark- och grundvattenförorenade områden. 

INTRODUKTION 
För att bedöma 1isker och sane1ingsbehov för föro
renade områden genomförs fältundersökningar. 
Alla skeden i en undersökning innefattar osäker
heter. Sådana förekommer i bl.a. förhandskunskap 
om historiken på platsen, expertkunskap, geolo
giska och hydrogeologiska modeller som upprät
tas, provtagning, fält- och laborato1iemätningar, 
predi ktion av föroreni ngstransport samt risk
bedömningar. Samtliga dessa osäkerheter kan på
verka de beslut som fattas. Det är därför nödvän
digt att kunna hantera osäkerheterna. 

PROVTAGNINGSOSÄKERHETER 
Något som ofta underskattas i praktiken är 
provtagningsosäkerhetema som kan vara mycket 
stora, vanligen betydligt större än t.ex. osäkerhete

··-. rna i laboratorieanalyser. Provtagningsosäkerheter 
innefattar både osäkerheter i själva provtagning
smetodiken samt osäkerheter på grund av 
heterogeniteter i geologi och föroreningsspridning. 
För att kunna fatta relevanta beslut är det nödvän
digt att provtagningsosäkerhetema tydliggörs. I 
projektet undersöks hur provtagningsosäkerheter 
bör hanteras. Vissa osäkerheter kan kvantifieras 
med hjälp av provtagningsteorier som bl.a. utveck
lats inom mineralprospektering. Andra osäkerheter 
hanteras bäst med hjälp av probabilistiska meto
der och geostatistiska verktyg. 

DATAVÄRDESANALYS 
Två frågor som alltid uppkommer vid spatiell 
provtagning av förorenade områden är: 
• Hur många prover är nödvändiga att ta? 
• Var skall provpunktema lokaliseras? 

Generella svar på dessa frågor är inte möjliga att 
ge. Svaren beror på vilka krav som ställs på sä
kerheten i de bedömningar som skall göras med 
hjälp av provtagningsdata. Provtagnings
osäkerheterna kan bl.a. minskas genom att öka 
provtagningens omfattning, men detta medför 
ökade kostnader. Alltför begränsad provtagning 
kan å andra sidan leda till felaktiga beslut, med 
extra kostnader eller miljörisker som följd. Kost
naden för ytterligare mätdata måste därför vägas mot 
den nytta de till för ett bes Iutsunderlag. En sådan 
datavärdesanalys gör det möjligt att bedöma hur 
stora resurser som bör läggas på fält
undersökningar samt när dessa bör avslutas. Om 
nyttan med ytterligare provtagning är mindre än 
den extra kostnaden är det inte kostnadseffektivt 
att fortsätta undersöka. Datavärdesanalys kan där-
för användas för att ange en stoppregel för prov
tagning eller för att jämföra kostnadseffektiviteten 
mellan altemati va undersökningsstrategier. 

Metodik för data värdesanalys finns, men de prak
tiska tillämpningarna har hittills varit begränsade. 
I projektet utvecklas metodiken och anpassas till 
de praktiska frågeställningar som gäller förorenade 
områden och platser som riskerar att förorenas. 
Metodiken kommer att tillämpas på ett antal om
råden av olika typ. 
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Samverkan mellan vägöverbyggnad och un
dergrund 

Bo Johansson, 

NCC Teknikllnst för Geoteknik, Chalmers 

Projekt inom VBT-konsortiet, finansierat av 
NCC, Nutek och Högskolan. 

1. Bakgrund 
Överbyggnader dimensioneras fortfarande i hu
vudsak genom empiriska schabloner vilka är ba
serade på erfarenheter från befintligt vägnät samt 
ful lskaleförsök. Anal ytiska/mekani sti ska 
dimensioneringsmodeller har under senare år lan
serats, men även dessa är baserade på tidigare er
farenheter och kalibrerade mot existerande empi
riska dimensionerings-modeller. 

Empiriska dimensioneringssystemen betraktar 
oftast undergrund för sig, och vägkroppen för sig, 
trots att man är medveten om att de samverkar. 
Undergrunden är mycket betydel-sefull för vilka 
materialegenskaper som erhålls i överbyggnad, 
och undergrunden har sannolikt även en viss in
verkan under överbyggnadens livstid. 

Syftet med detta arbete är att studera undergrund
ens betydelse under uppförandet av överbyggna
den och hur detta bör beaktas i t.ex. analytiska 
dimensioneringsmodeller. 

2. Problembeskrivning 
Materialegenskaperna som överbyggnaden erhål
ler påverkas i huvudsak av följande faktorer; 
undergrundens fasthet, typ av överbyggnads
material samt nedlagt packnings-arbete. Dagens 
empiriska designmetoder tar indirekt hänsyn till 
dessa faktorer genom att de är baserade på tidi
gare erfarenheter, vilket även omfattar utförande 
på olika undergrunder. 

Dessa designmetoder kan därför enbart utnyttjas 
för konventionellt vägbyggande under väl beprö
vade förhållanden, (inom "området" för den nytt-

jande emperin). En generell analytisk design
modell förutsätter att vägkroppens egenskaperna 
kan förutsägas med hänsyn till typ av 
överbyggnadsmaterial och nedlagt packningsar
bete. 

Vidare kan en ökad kunskap om framförallt pack
ning på lös undergrund bidra till mer kostnads
effektiva lösningar. Samspelet mellan packnings
utrustning, överbyggnad och undergrund är här 
betydelsefull för att erhålla en bättre förståelse av 
packningsprocessen. 

3. Genomförande 
Samspelet mellan packningsutrustning, över
byggnad och undergrund är mycket komplext, 
varför det företrädesvis har studeras genom full
skaleförsök. Datorsimuleringar av systemet vält, 
överbyggnad och undergrund blir av nödvändig
het ganska förenklade, och utnyttjas i huvudsak 
för att studera det grundläggande beteendet. 

Fullskaleförsöken avsåg att studera följande 
parametrar : 

Komstorlek på krossat berg 
Lager tjocklek 
Antal överfarter 
Frekvens vid packning 
Dynamisk last 

Spänningar och accelerationer kommer att mätas 
under pågående packning, (på vals, i överbygg
nad och på undergrund), i avsikt att studera hur 
olika faktorer påverkar systemet. Som ett mått på 
resultat av nedlagt packningsarbete kommer över
byggnadernas bärighet att fastställas med hjälp av 
statisk plattbelastning och s.k. lätt fallvikt. 
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Naturliga lerslänters beteende 

Lars Johansson 
Statens geotekniska institut, Linköping 

SYNOPSIS: Att kunna uppskatta naturliga ler
slänters beteende blir alltmer väsentligt. Inte minst 
i samband med att riskanalyser används i större 
utsträckning. Släntbeteenden för olika typer av 
förändringar, t ex förstärkningsåtgärder, måste 
med nödvändighet studeras m ha avancerade nu
meriska beräkningsverktyg, såsom exempelvis 
finita elementmetoden. Projektet utgör grunden för 
ett doktorsarbete. 

1. INTRODUKTION 
Kunskapen om naturliga slänters beteende är ännu 
inte, trots relativt omfattande forskningsinsatser, 
fullständigt. Olika mekanismer som bidrar till 
släntens "liv" kan identifieras, men effekten och 
samverkan av dem kan inte med enkla medel upp
skattas. Studier av släntbeteende när slänter ut
sätts för olika typer av förändringar är därför av 
största vikt för att i framtiden kunna göra bättre 
förutsägelser och prognoser. Det kan t ex handla 
om mer optimerade förstärkningsåtgärder eller 
utformning av övervakningssystem baserat på 
avancerad uppskattning av rörelsemönstret. 

2. ANALYSMETODER 
Klassiska analysmetoder, där säkerhetsfaktorer 
mot skredbrott bestäms, har traditionellt använts 
för stabilitetsbedömningar. Under åren har en 
ingenjörsmässig praxis för tolkningen av 
beräkningsresultatet skapats. Traditionella beräk
ningar innehåller emellertid en rad förenklingar, 
bl a beaktas inte jordens rörel 

ser/deformationer eller det mekaniska samspelet 
mellanjordens olika faser. För att beakta och vär
dera rörelsemönstret kan enklare numeriska 
beräkningsverktyg användas, där den mekaniska 
analysen utförs okopplat från den hydrauliska. 
Detta innebär att operatören själv ansätter en port
rycks- och grundvattenfördelning som inte föränd
ras under beräkningen. För att kunna studera sam
spelet mellan t ex vätskefasen och jordskelettet 
krävs kopplad analys, där samspelet mellan 
faserna under beräkningen styr vilka spännings
nivåer som utbildas, såväl i vattenfasen som i den 
fasta fasen. Projektet omfattar beräkningar för 
samtliga dessa tre nivåer. Traditionell analys ge
nomförs med SLOPE/W, okopplad analys med 
FLAC och kopplad analys med ABAQUS. 

3. JÄMFÖRELSER 
Tre olika slänter har valts ut i vilka mätningar 
av framförallt rörelser har genomförts före, un
der och efter en förstärkningsåtgärd. Genom att 
kalibrera beräkningarna mot förstärknings
åtgärden erhålls en "geologisk nollpunkt". Be
räknade förskjutningar jämförs med i fält upp
mätta. 
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