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FÖRORD 

Skredet i Gideåbacka inträffade i november 1987. 

Direkt efter skredet utfördes undersökningar och utredningar för att klarlägga förutsättningar för 
bl a återuppbyggnaden av en väg genom skredområdet. I samband härmed utfördes även under
sökningar och mätningar i syfte att ligga till grund för dokumentering och utredning av skredor
saken. 

Från samhällelig och kunskapsmässig synpunkt är det viktigt att erfarenheter från inträffade jord
skred tillvaratas och dokumenteras. Det har därför varit vår strävan att i denna utredning sam
manställa och redovisa tillgängliga uppgifter om skredet samt att klarlägga stabilitetsförhållan
dena före skredet, skredorsak och skredförlopp. 

Jöran Hermansson, f d SGI, har svarat för handläggningen av undersökningar och utredningar i 
samband med skredet. 

Värdefulla synpunkter har lämnats av Rolf Larsson, SGI, och UlfBergdahl, SGI. 

Utredningen har finansierats av SGI. 

Linköping mars 2001 

Lars Johansson Elvin Ottosson 
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1. SAMMANFATTNING 

Ett stort jordskred inträffade i november 1987 i Gideåns nipslänt vid Gideåbacka i Örnsköldsviks 
kommun. I denna rapport beskrivs skredet, jordens egenskaper i skredområdet samt möjliga 
skred orsaker. 

Vid skredet förstördes en enskild väg och en vattenledning. Området har varit bebott och ett 
mindre bostadshus har tidigare funnits inom skredområdet, men huset utrymdes ett par år före 
skredet. Utrymningen genomfördes efter en geoteknisk undersökning utförd 1983 av Allmänna 
Ingenjörsbyrån AB (AIB) i Umeå på uppdrag av Folksam, efter det att ett mindre skred inträffat. 

Skredet 1987 bedöms ha startat med ett initialskred i den 11 meter höga nipslänten i områdets 
norra del, ungefär på samma ställe som utglidningen 1983. Initialskredet syns ha följts av bakåt
gripande skred i den norra delen och en samtidig utglidning av skredområdets mellersta och söd
ra delar. Skredområdets längd utmed ån var cirka 300 meter. Som mest nådde skredet cirka 115 
meter från ån och stannade där den lösa jordens mäktighet var 5-6 meter. 

Jorden i skredområdet består till största delen av gyttjig silt som är svartfärgad av järnsulfid, sk 
svartmocka. Även skikt av svartmockelera förekommer. Före skredet fanns svartmocka till som 
mest 12 a15 meters djup under markytan. På större djup finns fast friktionsjord. 

SGI utförde 1989 geotekniska undersökningar inom skredområdet. Omfattande analyser av 
svartmockan har utförts. Bl a har halterna av organiskt material, järnsulfid och karbonater be
stämts. Hållfastheten i sulfidjorden (skredmassorna) har bestämts genom direkta skjuvförsök 
( odränerade och dränerade försök) och fallkonförsök på ostörda prover i laboratorium samt ving
försök i fält. Jordens hållfasthet har också utvärderats empiriskt från spetstryck/portryckssonde
ringar enligt SGI Information 15 (1993). Svartmockans odränerade skjuvhållfasthet är mellan 15 
och 35 kPa, ökande med djupet. Utredningen har visat följande beträffande sulfidjordens odräne
rade skjuvhållfasthet: 

• Bestämning av skjuvhållfastheten med direkta skjuvförsök anses ge de mest rättvisande 
värdena, varför dessa har använts som referensvärden vid värderingen av skjuvhållfast
het bestämd med andra metoder. 

• Vingförsöksvärdena har, för att nå rimlig överensstämmelse med värden erhållna från 

direkta skjuvförsök, fått korrigeras med faktorn µb = 0,55 utöver korrektionen baserad 
på konflytgränsen enligt SGI Information 3. 

• Hållfasthetsvärden bestämda med fallkonförsök har på likartat sätt som för vingför

söksvärdena fått korrigeras med faktorn µb = 0,65. 

• De skjuvhållfasthetsvärden som bestäms på basis av resultat från spetstryck/portrycks
sondering enligt den metodik som beskrivs i SGI Infom1ation 3 motsvarar korrigerade 
skjuvhållfasthetsvärden bestämda med vingförsök. Skjuvhållfasthetsvärden bestämda 

med spetstryck/portryckssondering har fått korrigeras med faktorn ~tb 0,8 för att upp
nå överensstämmelse. 



SGI 6 (25) 

• Den normaliserade skjuvhållfastheten, dvs kvoten mellan odränerad skjuvhållfasthet 
och förkonsolideringstryck (rr/cr' J, har med utgångspunkt från CRS kompressionsför
sök, direkta skjuvförsök och fallkonförsök bestämts till cirka 0,32. 

De effektiva hållfasthetsparametrarna har ungefär samma eller något lägre värden än vad som 
vanligen gäller för lös gyttjig lera och lös oorganisk lera. Friktionsvinkeln har bestämts till 

f = 28°, medan kohesionsandelen har bestämts till c'=0,03-cr\. 

Nipsläntens stabilitet före skredet har beräknats med två olika analysmetoder, dels kombinerad 
analys ( där det lägsta värdet av den odränerade och den dränerade skjuvhållfastheten ansätts i 
varje punkt längs glidytan), dels odränerad analys (c-analys). Med rimliga antagande om grund
vatten/portrycksförhållandena kan det visas att skredrisk förelåg, dvs att stabilitetsanalyserna ger 
säkerhetsfaktorer Fkomb, Fe~ 1,0. 

Skredområdet är beläget vid en del av Gideån, där förutsättningar för omfattande erosionsan
grepp vid släntfoten föreligger (avsmalnande åsektion). Erosionen kan bedömas ha haft en stor 
inverkan som skredutlösande faktor. 
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2. OMRÅDESBESKRIVNING 

Skredområdet ligger cirka 20 km nordost om Örnsköldsviks tätort, huvudsakligen inom fastig
heten Gideåbacka 1 :31, belägen intill Gideåns västra strand, cirka 1 km uppströms åns mynning i 
Bottenhavet. 

I Figur 1 visas en plan över skredområdet. En mer detaljerad planritning redovisas på ritning Gl. 
Skredområdets längd utmed ån var cirka 300 meter. I riktning tvärs ån fick skredet en räckvidd 
av som mest cirka 115 meter från strandkanten. Skredområdet omfattade en yta av cirka 29 000 
m2. 

\ 
\ 

GAMLA \ 
RESP \ _!i 

NYA Å \ '1J 
STRANDEN \ '1i

_x-' 
\ 

\. 

0 

Figur 1. Plan över skredområdet i Gideåbacka. 

Den ursprnngliga marknivån och jordlagerföljden före skredet är väl kända i områdets norra del, 
eftersom där finns en undersökt marksektion från 1983, sektion AIB, Figur 1. Markprofilen före 
skredet (sektion AIB) och efter skredet (sektion 8) framgår av Figur 2. Ån har eroderat ut en nip
slänt med en höjd av 11 meter över vattenytan och med en släntlutning av som mest cirka 35°. 
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Vid en lodning, som utföres cirka 20 meter norr om skredområdet efter det att skredet hade in
träffat, bestämdes ådjupet till 3-4 meter. Ovanför släntkrönet är markytan flack med en lutning av 
cirka 1 :25 till ett avstånd av ungefär 200 meter från ån. Längre bort vidtar kuperad terräng, Käl
leberget. 

SLÄNT
SKRED 
1983 1983 AIB "'A.. G ----EKTIOI'< - =-~ ,...-~=- ~,.-;:'77).::: _ _, 

Figur 2. Sektion genom skredområdet i Gideåbacka före skredet (sektion AIB) och 
efter skredet (sektion 8). Observera att olika skalor används i höjd/ed re
spektive längd/ed. 

De ursprungliga markförhållandena inom skredområdets mellersta och södra delar är inte kända, 
men slänten syns ha varit flackare där jämfört med vad som är fallet i sektion AIB. Inom skred
områdets sydligaste del var slänten mot ån uppenbarligen betydligt flackare. I sektion 11, som 
ligger vid den södra skredgränsen, utanför det egentliga skredområdet, lutar marken cirka 1 :9 
från strandkanten till ett avstånd av cirka 100 meter från ån, jämför ritning G8. I söder återfinns 
bergterräng på cirka 130 meters avstånd från ån. 

Vattendjupet i Gideån är cirka 9 meter i sektion 11, vilket ska jämföras med 3-4 meters vatten
djup vid den norra skredgränsen. Resultatet av utförda lodningar framgår närmare av sektionsrit
nmgama. 

Inom skredomårdets norra del fanns ängs- och tomtmark med ett uthus och grunden till ett rivet 
bostadshus. Skredområdets södra del utgjordes av skogsmark. Genom skredområdet gick en väg 
till området Varvet vid åns mynning. Parallellt med vägen fanns en vattenledning. Husens och 
vägens lägen framgår av Figur 1. 
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3. SKREDET 1983 

En indikation på att nipslänten inte var stabil gavs fyra år innan det storajordskredet inträffade. I 
samband med snösmältningen våren 1983 inträffade en mindre utglidning i slänten vid sektion 
AIB, Figur I. Allmänna ingenjörsbyrån AB (AIB) i Umeå utförde då geotekniska undersökning
ar i den nämnda sektionen liksom en bedömning av stabilitetsförhållandena. 

Följande beskrivning har lämnats beträffande skredet: "Aktuellt skred .... hade sin startpunkt i 
stort sett vid krönet mellan platån och slänten. Dess nedre slutpunkt har ej kunnat fastställas. 
Möjligen ligger den ute i å:faran eller också har skredet resulterat enbart i en hävning av marken 
vid glidytans nedre del. Markens sättning vid skredkanten har uppmätts till maximalt cirka tre 
meter." 

Skredet skapade en hylla i slänten såsom framgår av Figur 2. Utglidningens längd utmed ån har 
inte rapporterats. 

AIB gjorde bedömningen att utglidningen förorsakades av högt grundvattentryck. Utförda stabi
litetsberäkningar med c-analys (totalspänningsanalys) visade att slänten var instabil. Den beräk
nade säkerhetsfaktom uppgick till Fe:::::; 1,0. Undersökningen resulterade i att man utrymde och 
rev det bostadshus, som vid den tiden fanns 13 meter ovanför platsen för skredet. 
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4. SKREDET 1987 

4.1 Allmän beskrivning 

Det storajordskredet inträffade natten till den 21 november 1987. Skredområdets utseende och 
andra förhållanden tyder på att skredet startade med en mindre utglidning inom områdets norra 
del. Detta initialskred bedöms ha följts av bakåtgripande skred inom den norra delen. Områdets 
södra del torde ha glidit ut samtidigt med de bakåtgripande skreden. 

Skredmassans yta inom den norra delen är mycket ojämn med uppstickande jordskållor såsom 
framgår av Figur 2. Markytan har sjunkit cirka 7 meter inom den övre delen. En uthusbyggnad 
har glidit ut cirka 65 meter mot ån, jämför ritning G 1. Vägen har glidit ut 35-40 meter mot ån. 

Inom de mellersta och södra delarna, vid sektionerna 9 och 10, syns jorden ha glidit ut huvud
sakligen i ett sammanhållet stycke och utmed en långsträckt glidyta. Skredområdet har därför ett 
annat utseende inom dessa delar. Den utglidna jordmassan är kraftigt uppsprucken, men i huvud
sak är markytan jämn och ytskiktet intakt bortsett från sprickorna. Vägen har glidit ut 25-35 me
ter mot ån. En cirka 35 meter bred kraftig nedsänkning, som delvis vattenfylldes, bildades i mar
ken nedanför skredkanten i väst, jämför ritningarna G6-G7. 

Inom skredområdets södra del, från sektion 10 och söderut, är utglidningens storlek avtagande. 
Mot söder finns ingen skredkant i vanlig bemärkelse. Jordmassan har inom detta område så att 
säga vridits i stället för att sjunka och glida ut mot ån. Fördjupningen nedanför den västra skred
kanten har sin slutpunkt vid sektion 11 och det egentliga skredområdet kan sägas ha sin gräns vid 
denna sektion men jorden är kraftigt uppsprucken även söder om sektion 11. 

Ån dämdes upp av skredmassorna vilket har resulterat i en kraftig erosion i den motsatta, östra 
strandkanten. Erosionen i de uttryckta skredmassorna i åns västra sida har inte mätts, men syntes 
vid besiktningstillfället 1989 vara av liten eller obetydlig omfattning. 

Vittnen till skredet saknas och det har inte framkommit några uppgifter om marksprickor eller 
markrörelser under tiden närmast före skredet. 

4.2 Skredets avgränsningar 

I väster har skredet stannat där den lösa jordens mäktighet är 5-6 meter. Den lösa jorden består 
huvudsakligen av silt och gyttjig silt. Skikt av sulfidlera förekommer lokalt. Slänthöjden varierar 

mellan 5 och 11 meter. De brantare partierna hade en lutning av omkring 30° vid en uppmätning 
utförd 1,5 år efter skredet. 

Norrut begränsades skredet av att nipslänten blir flackare. I sektion 5, strax norr om skredet, 
ligger släntkrönet 80 m från ån, vilket ska jämföras med 40 meter i sektion 8 före skredet. En 
bäckfåra kan också ha bidraget till att hejda skredet norrut. 

Även söderut blir marklutningen flackare, vilket bedöms ha södemt begränsat skredet. 
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5. UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR 

5.1 Före skredet 

AIB AB, Umeå, utförde 1983 geotekniska undersökningar i sektion AIB, Figur 1. Resultaten 
redovisades i ett utlåtande daterat 1983-10-11. Fältundersökningarna omfattade viktsonderingar 
samt störd provtagning med skruvborr och ostörd provtagning med standardkolvborr Stl, varvid 
prover togs till sex meters djup under markytan. Grundvattennivån mättes i sonderings- och 
provtagningshålen. Markytan i sektion AIB avvägdes i ett lokalt nivåsystem. Jordproverna ru
tinundersöktes. Tre odränerade direkta skjuvförsök utfördes på sulfidjord. Resultaten av under
sökningarna har i huvudsak medtagits på ritning G5. 

5.2 Efter skredet 

5.2.1 Undersökningarnas omfattning 

Geotekniska fältundersökningar inom skredområdet utfördes 1989 av SGI. I sektion 5 vid den 
norra skredkanten utfördes fältundersökningar i november 1987 av K-konsult, Sundsvall, i sam
arbete med SGI. Undersökningarna har i huvudsak omfattat: 

• Mekanisk trycksondering typ Geotech och viktsondering 
• CPT-sondering typ Geotech, trekanalssystem 
• Vingförsök typ SGI (typ Geotech och Borros i sektion 5) 
• Störd provtagning med skruvprovtagare och ostörd provtagning med standardkolvborr 

Stl 
• Grundvattenobservationer i rör med filterspetsar av typ Geotech 
• Utsättning, avvägning och lodning av åbottnen 
• Inmätning av åstranden efter skredet samt lägen för en utrasad väg och ett uthus. 

Mätningsarbetet enligt de tre sista punkterna utfördes av Gatukontoret i Örnsköldsvik genom 
Eero Niemi. Undersökningsresultaten redovisas på bifogade bilagor och ritningar. Planritningen 
är baserad på Gatukontorets ritning nr 54:8812-001 som i sin tur är baserad på en förstoring av 
den ekonomiska kartan. 

Laboratorieundersökningarna, som utförts av SGI, har omfattat rutinförsök (bestämning av 
densitet, naturlig vattenkvot, konflytgräns, odränerad skjuvhållfasthet och sensitivitet enligt fall
konmetoden) på de ostörda jordproverna. På representativa prover av sulfid jord har dessutom 
följande parametrar bestämts: 

• Jordens konsolideringsförhållanden genom kompressionsförsök typ CRS (ödometerför
sök) 

• Hållfasthetsbestämning genom direkta skjuvförsök, såväl odränerade som dränerade 
försök 

• Kornstorleksfördelning genom sedimentationsanalys enligt våtkroppsmetoden 
• Organisk halt med kolorimetermetoden 
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• Sulfidhalt (FeS) genom våtoxidering och titrering 

• Karbonathalt genom gastrycksmätning enligt Moums metod. 

Resultaten från rutinanalyser redovisas i Bilaga 1, från dränerade direkta skjuvförsök i Bilaga 2, 
från komstorleksbestämning i Bilaga 3, och från bestämning av organisk halt, sulfid- och karbo
nathalt i Bilaga 4. 

5.2.2 Ödometerförsök 

Ödometerförsök (CRS-försök) har utförts med syfte att bestämma sulfidjordens konsoliderings
förhållanden. På prover från skredområdet utfördes totalt 29 kompressionsförsök. Flertalet försök 
visade sig ej vara användbara för utvärdering av förkonsolideringstrycket. Enligt erfarenhet är det 
normalt svårt att få tillräckligt hög provkvalitet i siltiga material för att med gott resultat kunna 
utföra CRS-försök. Utfallet av försöken, definierat som möjligheten att utvärdera förkonsolide

ringstrycket cr' c från kompressionskurvan, redovisas i Tabell 1. 

Tabell 1. Utfallet av genomförda kompressionsförsök definierat som möjligheten att 
utvärdera förkonsolideringstrycket från kompressionskurvan. 

Utfall, antalet 
Jordart Konflytgräns acceptabla tveksamma misslyckade 

sulfidsilt 56-62 % 1 4 12 
sulfidlera 79-84 % 5 4 3 

Undersökningsresultatet bekräftar att det är svårt att bestämma förkonsolideringstrycket i sulfid
silt. I sulfidleran var resultaten bättre, men bortfallet var ändå mycket stort. 

Kompressionsförsök har i samband med en tidigare utredning utförts på prover av sulfidsilt från 
en borrpunkt belägen 450 meter norr om skredet. Resultatet överensstämmer med det som erhölls 
för skredområdet. 

5.2.3 Jordlagerföljd 

Skredområdet 

Jorden i skredområdet består till största delen av gyttjig, sulfidhaltig silt och lera, vanligen be
nämnd svartmocka. Närmast markytan fanns, och finns fortfarande inom större delen av området, 
ett ytligt sandlager med upp till ett par meters mäktighet. Svartmockan vilar på fast friktionsma
terial vars mäktighet och beskaffenhet inte har undersökts näimare. 

Före skredet fanns i sektion AIB vid släntkrönet cirka 2 meter sand och därunder svartmocka till 
ett djup av cirka 13 meter. I sektionerna 9 och 10 söder om sektion AIB återfinns bottenlagret 
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av friktionsjord cirka 5 meter djupare. Även om också marknivån torde ha varit lägre, dras slut
satsen att svartmockan har varit något mäktigare i dessa sektioner. 
Efter skredet finns vid sektion AIB sand och svartmocka till ett djup av 5-6 meter under mark
ytan vid läget för det ursprungliga släntkrönet, vilket ska jämföras med 13 meter före skredet. 
Vid sektionerna 9 och 10 finns svartmocka med 8-10 meters mäktighet under sandlager med upp 
till 3 meters tjocklek. 

Svartmockan består huvudsakligen av gyttjig sulfidsilt. Lerhalten är 11-17 %. På 8-10 meters 
djup (i sektionerna 9 och 10) finns gyttjig siltig sulfidlera med en lerhalt av 23-26 %. Komför
delningskurvor redovisas i Bilaga 3. Sulfidjorden innehåller sandskikt, växtdelar, växtdelsskikt 
och snäckskal. 

Förutom den typiskt svartfärgade svartmockan förekommer det skikt av silt och lera som huvud
sakligen har grå färg med endast antydan av sulfidinnehåll, medan andra skikt är gråfärgade med 
sulfidsvarta ränder. Halten av organiskt material i sulfidjorden är 3,4-5,4 %, sulfidhalten är 1,4-
2,7 % FeS och karbonathalten 0,3-1,3 %, se även Bilaga 4. Vattenkvoten är 50-60 % i sulfidsil
ten och 60-70 % i sulfidleran. Konflytgränsen är något högre än vattenkvoten. 

Norra skredkanten 

Utförda undersökningar i sektion 5 utanför skredområdet, Figur 1, visar att jorden består av sand 
samt silt och lera delvis av svartmocketyp. Fast friktionsjord finns på 5-8 meters djup, jämför 
ritningarna G2-G4. 

Södra skredkanten 

Vid den södra skredkanten, i sektion 11, har två sonderingar utförts med resultat som tyder på att 
jordlagerföljden i stort överensstämmer med förhållandena i sektion 10, belägen inom skredom
rådet norr om sektion 11. Svartmocka återfinns till ett djup av 7-11 meter under markytan och 
därunder fast friktionsjord, se även ritning G8. 

5.2.4 Konsolideringsförhållanden 

Kompressionsförsöken visar att jorden i sektionerna 9 och 10 efter skredet är svagt överkonsoli
derad till cirka 8 meters djup och därunder normalkonsoliderad, jämför Figur 3. 
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VERTIKAL EFFEKTIVSPÄNNING 
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Figur 3. Konsolideringstillstånd inom skredområdet, efter skredet. 

5.2.5 Odränerad skjuvhållfasthet 

Svartmockans odränerade skjuvhållfasthet har bestämts genom direkta skjuvförsök, vingförsök 
och fallkonförsök. Skjuvhållfastheten har också utvärderats på basis av resultat från CPT
sonderingar enligt SGI Information 15. Resultaten redovisas och jämförs i det följande. Skjuvför
sökens resultat jämförs med resultat från tidigare utförda skjuvförsök på svartmocka från Umeå 
och Kalix (Schwab, 1976). 

Direkta skjuvförsök 

Hållfasthetsvärden från direkta skjuvförsök redovisas i Tabell 2. Som jämförelse har ett resultat 
medtagits från sektion 1, som är belägen 450 meter norr om skredområdet. Jorden där består av 
en fastare sulfidsilt med lägre gyttjehalt än vad som är fallet inom skredområdet. 

Den normaliserade skjuvhållfastheten, dvs kvoten mellan skjuvhållfastheten och förkonsolide
ringstrycket (-rru/cr' c) uppgår till cirka 0,32. I Figur 4 visas den normaliserade skjuvhållfastheten 
som funktion av konflytgränsen. Som jämförelse visas även värden för svartmocka från Umeå 
och Kalix enligt tidigare utförda direkta skjuvförsök (Schwab, 1976). För oorganisk jord finns ett 
empiriskt samband mellan normaliserad skjuvhållfasthet och konflytgräns (SGI Information 3), 
vilket i Figur 4 har angivits med streckad linje. 
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Tabell 2. Resultat från odränerade direkta skjuvförsök på sulfidjord från skredområ-
det. Som jämförelse har en bestämning i sektion 1 utanför skredområdet 
medtagits. 

Borr- Djup Jordartsbeteckning WL cr'0 cr' 'tru 'trJcr'cC 

punkt (m) 

9B 5 gy le SuSi (sa) vx 57 42 62 19 0,31 
8 gy si SuLe sk 84 64 71 20 0,28 
9 gy si SuLe sk 62 71 74 22 0,30 

l0BC 8 gy Si (sa) sk 56 67 73 26 0,36 
10 gy si SuLe (sa) sk 79 82 82 28 0,34 

Sektion 1 8,5 (le) SuSi sa 77 119 160 66 0,41 

/ 
/ 

• / 
/ 

/ 

0,35 / 

/• ,,6 
/ • - Gideåbacka 

• / 
/ 

t,. - Umeå 

• / 
/ 
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A □ □ -Kalix 

e/ 
/ □ 

/A 
/

0,25 / 

A A /
/ 
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/ 

/ 
/ 

0,20 / 
II 

50 100 

Figur 4. Odränerad skjuvhåflfasthet, normaliserade värden, som funktion av kon
f/ytgränsen. Håf/fasthetsvärden från direkta skjuvförsök på sulfidhaltig silt 
och lera från Gideåbacka, Umeå och Kalix. 

Från Umeå finns värden för en lerfattig sulfidsilt med ett lerinnehåll av 4 %. Den organiska hal
ten är cirka 2 %, vilket innebär att sulfidsilten ligger på gränsen till att kallas gyttjig (Larsson, 
1990). Den odränerade skjuvhållfastheten är 13-29 kPa och jorden är överkonsoliderad 
(OCR=l,7). 

Från Kalix föreligger resultat från en gyttjig sulfidlera med en lerhalt av 20 % eller något högre. 
Den organiska halten är cirka 4 % (Larsson, 1990). Den odränerade skjuvhållfastheten uppgår till 

11-17 kPa och jorden är överkonsoliderad (OCR~2). 
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Svartmockan från Gideåbacka består av gyttjig sulfidsilt och sulfidlera med ett lerinnehåll av 11-
26 % och en organisk halt av 3,4-5,4 %. Dessutom har en lerig sulfidsilt med en ringa gyttjehalt 
enligt okulär bestämning, men med ett högt värde på konflytgränsen (wL = 77 %), provats (Sek
tion 1). 

Av Figur 4 framgår att det knappast finns något samband mellan odränerad skjuvhållfasthet och 
konflytgräns av samma slag som kan etableras för oorganisk jord. Huvudsyftet med Figur 4 är 
dock att visa att skjuvhållfasthetsvärdena från Gideåbacka är rimliga till storleken. 

Hållfasthetsvärden utvärderade från sonderingar 

Skjuvhållfastheten har bestämts empiriskt från resultaten av de utförda CPT-sonderingarna enligt 
den metodik som beskrivs i SGI Information 15, ekvation (5-1). 

qT - (5-1)
rfu = 

13,4 +6,65 ·WL 

med qr = qc + (1-a)-u; a=0,580 

där qr = nettospetstrycket 
<Jvo = totala överlagringstrycket 
u = totala porvattentrycket (registrerade värden) 
qc = totala spetstrycket (registrerade värden) 
WL = flytgränsen 

Jämförelser av hållfastltetsvärdenfrån borrpunkterna 9B och JOBC 

Hållfasthetsvärdena från borrpunkterna 9B och l0BC inom skredområdet visas i Figur 5. Värde
na från vingförsök och fallkonförsök är korrigerade med avseende på konflytgränsen enligt SGI 
Information 3. CPT-sonderingen i borrpunkt 9B misslyckades och har i redovisningen ersatts 
med motsvarande resultat från borrpunkt 9C, belägen cirka 27 meter från 9B. 

Resultaten från fallkonförsöken och vingförsöken visar skjuvhållfastheter som är 45-80 % högre 
än resultaten från de direkta skjuvförsöken. Värdena från fallkonförsöken är i allmänhet lägre än 
resultaten från vingförsöken, men i övrigt ger de båda metoderna samstämmiga resultat, vilket är 
värt att notera med tanke på att fallkonförsöket brukar anses mindre rättvisande för siltjordar. 
Skjuvhållfasthetskurvorna är "taggiga", dvs hållfastheten tillväxer ojämnt med djupet. Detta är 
en följd av korrigeringsförfarandet. De okorrigerade värdena visar en jämn tillväxt med djupet, 
vilket även sonderingsvärdena gör. En alternativ behandling av hållfasthetsvärdena från fallkon
och vingförsöken visas i Figur 6. 
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Figur 5. Odränerad skjuvhållfasthet i punkterna 9B (a) och 1OBC (b) inom skred
området. 

Korrigering av hållfasthetsvärden från vingförsök och fallkonförsök 

Vid tidigare undersökningar av sulfidjord från Umeå, Kalix och Kramfors (Schwab, 1976) har 
direkta skjuvförsök gett hållfasthetsvärden som stämt förhållandevis väl överens med resultaten 
från andra kvalificerade undersökningar, såsom storskaliga plattförsök och skruvplatteförsök. 
Mot den bakgrunden bedöms de direkta skjuvförsöken från Gideåbacka visa relevanta hållfast
hetsvärden, medan vingförsöken, fallkonförsöken och CPT-sonderingarna bedöms visa alltför 
höga värden vid korrektion enbart med avseende på konflytgränsen enligt SGI Information 3 och 
15, jämför Figur 5. En alternativ korrigering av hållfasthetsvärdena visas i Figur 6. Figuren är en 
upprepning av Figur 5, men med värdena från vingförsök, fallkonförsök och CPT-sondering kor
rigerade med faktorn 

(5-2) 

där µwL = korrektionsfaktor med avseende på konflytgränsen enligt SGI Information 3. 
µb = metodberoende korrektionsfaktor. 

Värden på korrektionsfaktom µb för de metoder för bestämning av den odränerade skjuvhållfast
heten som har använts framgår av Tabell 3. 
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Tabell 3. Värden på korrektionsfaktom µb för olika metoder för bestämning av den 
odränerade skjuvhållfastheten. 

Metod 

Vingförsök 0,55 
F allkonförsök 0,65 

Spetstryck/portryckssondering 0,8 

Värdena på µbi Tabell 3 har erhållits genom en jämförelse av skjuvhållfasthetsvärden bestämda 
med respektive metod och värden bestämda med direkt skjuvförsök. 

Skjuvhållfasthet (kPa) Skjuvhållfasthet (kPa) 

0 20 40 0 20 40 

0 0 

2 2 

:[ 4 :[ 4
-e-Kon -e-Kon 

C: C: 

~~ 
>, >,

--Vinge --Vinge~ 
"' 

~ 

E "' E 6 6 ... 
Q) 

---6:-CPT(BH9C) Q) 
... ---6:-CPT 

"O "O 
C: C: 
::, -Il-Direkta 

::, -Il-Direkta 
a. a. 
::, skjuvförsök ::, skjuvförsök

8 8c c 
Samtliga värden Samtliga värden 

utom direkta utom direkta 
skjuvförsök korri-skjuvförsök korri-

10 gerade enligt 10 gerade enligt 

ekvation (5-2) och ekvation (5-2) och 

Tabell 3. Tabell 3. 

12 12 

(a) (b) 

Figur 6. Odränerad skjuvhållfasthet i punkterna 9B (a) och 10BC (b) inom skred
området. Samtliga hål/fasthetsvärden utom dem bestämda med direkt 
skjuvförsök har korrigerats enligt ekvation (5-2) och Tabell 3. 

Jämförelser för borrpunkt 1 OD 

I punkt 10D inom skredområdet har CPT-sondering och hållfasthetsbestämning med fallkonför
sök utförts. Resultaten visas i Figur 7 tillsammans med resultat från de direkta skjuvförsöken på 
prover från borrpunkt 1 0BC, som ligger 36 meter från borrpunkt 10D. 
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Figur 7. Odränerad skjuvhållfasthet i punkt 100 inom skredområdet. Samtliga 
hållfasthetsvärden utom dem bestämda med direkt skjuvförsök har korri
gerats enligt ekvation (5-2) och Tabell 3. 

Hållfasthet före skredet 

Före skredet (1983) bestämdes sulfidjordens odränerade skjuvhållfasthet i sektion AIB. Skjuv
hållfastheten bestämd med fallkonförsök var omkring 23 kPa (varierande inom intervallet 19-28 
kPa) i sulfidleran på 5-6 meters djup under markytan. Efter korrektion av de uppmätta värdena 
enligt uttryck (5-2) erhålls skjuvhållfastheter som är betydligt lägre än dem som erhållits vid nu 
genomförda undersökningar. Anledningen till detta kan inte helt klarläggas. Det finns dock ingen 
anledning att misstänka att skjuvhållfasheten innan skredet inträffade skulle ha varit lägre än de 
värden som bestämts nu. 

Hållfastheten före skredet har också bedömts med hjälp av en teoretisk utvärdering. Denna base
ras på att det normaliserade hållfasthetsvärdet för sulfidjorden är "Cr/cr'c = 0,32. Förkonsolide
ringstrycket cr\ beräknas under antagandena att markytan aldrig har varit högre än vid tiden 
närmast före skredet och att grundvattenytan periodvis har legat på ett djup av 3 meter under 
markytan. Dessa antaganden, som får antas vara försiktiga, leder till en odränerad skjuvhållfast
het som bör ha varit lägst "Cru = 11 + 2,0·z kPa, där z är djupet under markytan. Hållfastheten be
stämd enligt detta uttryck stämmer väl överens med hållfastheten i skredmassoma vid bon-punkt 
1OBC, medan uttrycket ger något högre värden än dem som uppmätts vid bon-punkt 9B, jämför 
Figur 6. 
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5.2.6 Dränerad skjuvhållfasthet 

Svartmockans effektiva skjuvhållfasthetsparametrar har bestämts genom direkta skjuvförsök. 
Huvudsakligen har svartmocka från sektion!, belägen 450 meter norr om skredet, undersökts. 
Tre j ordprover från sektion 1 och ett j ordprov från skred området har provats. Resultaten visas i 

Figur 8 som normaliserad skjuvhållfasthet (i:r/cr'J som funktion av normaliserad vertikalspän

ning ( cr' ja'J. Vid låga vertikalspänningar, mindre än halva förkonsolideringstrycket, kan de 
effektiva hållfasthetsparametrama uttryckas som 

c'= 0,03-a\ 

</J'=28° 

Larsson (1998) anger att i gyttjig lera, och även i oorganisk lös lera, brukar kohesionsvärdet vara 

omkring c' = 0,03-cr\. Friktionsvinkeln är vanligtvis cirka 30° i lera, att jämföras med 28° som 
har bestämts för svartmockan. Svartmockans effektiva skjuvhållfasthetsparametrar överens
stämmer således i stort med dem som gäller för lös lera. 

Ttd/,
O-c 

0,4 
A • 

)( 

X 

0.3 

0.2 

0,1 

1.0 

Figur 8. Dränerad skjuvhållfasthet (rrJ, normaliserade värden, för su/fidjord från 
Gideåbacka bestämd med direkta skjuvförsök. 

5.2. 7 Grundvattenförhållanden 

Före skredet mättes grundvattennivåer av AIB AB inom skredområdets norra del. Väster om 
släntkrönet låg grundvattenytan på 2,2 meters djup under markytan i september 1983. Observa
tionerna är gjorda i borrhål, vilket medför att grundvattnets tryckfördelning med djupet inte kan 
bedömas med ledning av mätresultaten. 

Efter skredet har SGI låtit utföra grunclvattenmätningar på tre platser inom skredområdet under 
perioden augusti-december 1989. Grundvattenytan låg då mellan 1 och 3 meter under markytan, 
beroende på markens höjdläge. Grundvattentrycket i friktionsjorden under svartmockan var cirka 
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10 k:Pa lägre än vad som motsvarar en hydrostatisk tryckfördelning från grundvattenytan i det 
övre jordlagret. 

Resultaten från grundvattenobservationerna redovisas i Bilaga 5 i form av portryck och på sek
tionsritningarna. 

5.2.8 Vattenstånd i ån 

Vattenståndsuppgifter från SMHI:s mätstation Sundsvall, Spikarna vid Bottenhavet kan använ
das för att ungefärligt bedöma vattennivån i Gideån i höjd med skredområdet. Medelvattennivån 
är -0,8 m i nivåsystem RH00. Vattennivåerna under oktober/november 1987, fram till tidpunkten 
för skredet, visas i Figur 9. Vid skredet låg vattenytan 25 cm över medelnivån. Vattenståndet var 
i stort sett normalt under minst sju veckors tid före skredet. 

cm ______________________ 
40 
30 
20 
10 
01,,----------"""""'......1&-+-----1-.__;....___---I 
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-30 
-40--"'l"l"'P'P'l'"P'l"l"'l!"'l"'l"'l'"""""'l"l"l"l""""""....... "'"" ....._"l"!""I"____....... 

1 
10 20 30 10 20 

akt - nov 1987 

Figur 9. Ytvatten nivåer oktober-november 1987 i Bottenhavet, mätstation Sunds
vall. 
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6. STABILITETSBERÄKNINGAR 

Nipsläntens stabilitet före skredet har beräknats för den norra delen av skredområdet, där skredet, 
efter vad som kan bedömas, har startat. Beräkningarna har dels utförts med kombinerad analys, 
beskriven i SGI:s rapport 19, dels med totalspänningsanalys, c-analys. Följande förutsättningar 
gäller för beräkningarna. 

• Marknivåer ochjordlagergränser har valts enligt AIB:s undersökning före skredet i 
sektionen med samma benämning. Vattennivån i ån har antagits till -0,6. 

• För den odränerade skjuvhållfastheten i sulfidjorden har antagits två alternativ: 

Alternativ 1: Teoretiskt beräknad hållfasthet enligt beskrivning i texten ovan (avsnitt 
5.2.5). Vid beräkningarna har antagits att markytan aldrig har befunnit sig på en högre 
nivå än idag, dvs på nivån cirka+12. Hållfastheten kan således antas motsvara 

tru = 11 + 2,0·z k:Pa, där z är djupet under referensnivån + 12,0 ( dvs den tänkta ur
sprungliga marknivån). 

Alternativ 2: Skjuvhållfasthetsfördelning enligt vingförsök, fallkonförsök och spets
tryck/portryckssondering bestämd efter skredet. Hållfasthetsvärdena har korrigerats en
ligt uttryck (5-2). Beroende på hur tolkningen av resultatet görs, kan olika fördelningar 
av skjuvhållfastheten med djupet väljas. Den hållfasthetsfördelning som har använts 

vid beräkningarna (tru = 12 + 2,5-z k:Pa, där z är djupet under jordlagrets öveiytaY 
framgår av Bilaga 6. 

• Sulfidjordens dränerade skjuvhållfasthet har beräknats med en friktionsvinkel f = 28° 
och kohesionen c' = 2 k:Pa. 

• Friktionsvinkeln i ytlagret av cirka 2 meter sand har antagits till f = 32°. 

• Isotropa hållfasthetsegenskaper. 

• Grundvattentrycket har uppskattats. Tre huvudalternativ har använts vid stabilitetsbe
räkningarna. Som en första ansats har grundvattenytan antagits vara belägen i över
gången mellan friktionsjord och lera/svartmocka. Därefter har beräkningar utförts med 
grundvattenytan belägen cirka 1 m under markytan, jämför den portrycksprofil som re
dovisas i Bilaga 5. För att undersöka hur känsliga stabilitetsförhållandena är för föränd
ringar av porvattentrycket ( dvs en ökning av porvattentrycket) har beräkningar även 
genomförts under antagandet att grundvattenytan är belägen i jämnhöjd med markytan. 
Detta antagande är fullt realistiskt. Vid kraftig nederbörd kan porvattentrycket tänkas 
motsvara en grundvattenyta belägen i markytan. I samtliga fall har hydrostatiska för
hållanden antagits. 

1 Skjuvhållfastheten har bestämts till 'ru = 7 + 2,5-z kPa, där z är djupet under markytan, jämför Bilaga 6. Det dator
program som använts för stabilitetsberäkningarna (SLOPE/W) medger dock inte att svartmackans skjuvhållfasthets
fördelning ansätts utgående från ett överlagrande jordlagers ( friktionsjordslagret) överyta, motsvarande markytan. 

Därför har skjuvhållfastheten 'ru = 12 + 2,5-z kPa, där z är djupet under svartmockelagrets överkant ansatts, med 
antagandet att friktionsjordlagret har en mäktighet av i genomsnitt 2 m. 
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Beräkningarna visar att den kombinerade analysen är dimensionerande oavsett vilken av de två 
hållfasthetsfördelningarna som väljs. Följande säkerhetsfaktorer har beräknats med odränerad 
analys (Fe) respektive med kombinerad analys (Fkomb): 

Alternativ 1 (teoretisk hållfasthet) 

Odränerad analys 
(oberoende av grundvattenytans läge): 

Grundvattenytan belägen i underkant 
friktionsjord: Fkomb = 1,14 

Grundvattenytan belägen cirka 1 m 

under markytan: Fkomb;::; 1,08 

Grundvattenytan belägen i jämnhöjd 
med markytan: Fkomb < 1,0 

Alternativ 2 (hållfasthetsfördelning bestämd efter skredet) 

Odränerad analys 
(oberoende av grundvattenytans läge): 

Grundvattenytan belägen i underkant 
friktionsj ord: Fkomb = 1,14 

Grundvattenytan belägen cirka 1 m 
under markytan: Fkomb = 1,08 

Grundvattenytan belägen i jämnhöjd 
med markytan: Fkomb < 1,0 

Vad gäller den kombinerade analysen går det inte att se någon skillnad i beräknad säkerhetsfak
tor. Detta beror på att den dränerade skjuvhållfastheten är lägst, och därmed dimensionerande, 
längs huvuddelen av glidytan. De dränerade skjuvhållfasthetsparametrarna är desamma i de bäg
ge alternativen. Som väntat är beräknad säkerhetsfaktor med odränerad analys lägre då hållfast
hetsfördelningen bestämd efter skredet används jämfört med vad som är fallet när den teoretiska 
hållfasthetsfördelningen ansätts. 

Resultatet från beräkningarna visas i Bilaga 7. 

Beräkningsresultatet vid kombinerad analys beror starkt på valet av portrycksfördelning respek
tive grundvattenytans läge. Inga extrema grundvattenförhållanden har dock behövt förutsättas för 
att den beräknade säkerhetsfaktom ska vara runt 1,0. 
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7. SKREDORSAKER 

Kartor över området från tiden före skredet visar att åfåran smalnade av vid sektionen AIB i 
skredområdets norra del, jämför Figur 1. Med all sannolikhet har den västra åstranden varit utsatt 
för en stabilitetsnedsättande erosion på detta avsnitt. Det är just här som nipslänten gled ut 1983 
och det är här som det stora skredet bedöms ha startat. 

Vattenståndet i ån var normalt mer än 1,5 månad före skredet, varför lågt ytvattenstånd ej kan 
antas vara den direkta orsaken till skredet. 

Utfyllning eller andra jordarbeten av sådan omfattning att de skulle haft någon avgörande inver
kan på stabilitetsförhållandena har så vitt det gått att utröna inte förekommit. Vägen har funnits 
länge och var byggd i nära anslutning till den naturliga markens nivå. 

Sammanfattningsvis gäller att åns erosion sannolikt är den primära orsaken till skredet. Slänten 
har låg stabilitet även för måttligt förhöjda grundvattentryck jämfört med vad som kan antas vara 
medelgrundvattenni våer. 
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Densitet Vatten• Finlek•• ~•nsitl• Skjuvhålllasthet L b-~J Ord- Övriga ;g g- ;g
Sektion/borrhål kvot tal vitet anl. (oreducerad) ~ art _ under• O c: O ~ .,.

Benämning Q w WF konprov 'f kPa *) V 1 ng- r· s sök• Anm. =:i 3 ~ (/) .;Djup/nivå .,. <g_t/m' .,. S1 :,J borr or- nlngar**) ~ t ~ 5· 
I I I I Tryckprov/ Konprov kortn ~ 1!:: ~ 1!:: -;,,, z., " 1---------· , • 1 1 , 1 1 I I I ~ ..,_. ~ :z [ 

...... u,t-J (/) ö' 
::,Hål l ;:u f\.)

mw G')g, ,,, 
~ f\.)0,02-0,4mlBrun grusig sand 0 

-;"1:1 .i:,.7,6 grSa ,,, 
;,s; 

o-r0, 4-1, 0 Brun något grusig sand :z 
11 (gr)S~ (/) 

1,0-2 ,0 Brun något grusig sand 6,2 ~ 8 e: J;:
0 c,C 0,(gr )Sil ...... * ~ g 

s; 
3 :z2,0-3,0 Brun sand med enstaka gruskorn 11 i ~~ å (/')

Sa -;
; i-t-J !! ...... 
~ "I-'~3,0-3,5 f\.) z ~Brun sand med enstaka gruskorn 

O'>,Sa.. 0 -; 
...... i3,5-4,1 Grå fin~and med inslag av organiskt 29 Saf vk 3: 
I 

~' 
(/) zmaterial, enstaka växtdelar z 

4,1-5,0 Grå finsand med inslag av organiskt 32 > 
I.) 

:Saf V~ 
;:u 

material, växtdelar .,,
~ .. (/) a-., o:{· 
~ .-+ ...... ;;o ~5,0-6,9 Grå finsand med inslag av organiskt 'O 

Q.J Cl :zC:28 ~af vk O"' ITI (.I')

material, växtdelar 'O 
0. ..... )::,o;,s; 

_, 0:, o:i .... :t>r7,5 Svart sulfidsilt med växtdels- och :i! " .-+ n Cl1,69 59 62 23 43 42 su·Si.'1_ satvx skj CRS !" (l) ;:,<-. (/) ~ finsandskikt, växtdelar .-+ J> < m;;: Vl 
? C: ·t~ 0 

8,5 N 
.-+ (/')

Svart, något lerig s-ulfidsilt med fin-11,64 66 77 (7,2) ( 58) 55 (ne)Su_$isaf skj I (l) 
-s 

;,s; ir! 
sandskikt CRS 

.i:,. C. 0 a~::,<.J1 3: w ..... ::u ;i:3: _;i:....,__9,5 Gråsvart s~lfidsilt med finsandskikt ~,78 42 47 21 ::, C m~63 28 $uSi~vx (X) u::i ::z: C: enväxtde 1ar '-J 
z;;l

;;i c,...
10,5 Svart, något gyttjig sulfidsilt med ~,5S 72 79 14 56 ~j>51 (bY)5u$i (~>(~> s kj J Rs. ·· 1~

a-

u, I.)tunna finsands- och växtdelsskikt 
'O a>
[ 
011,0-12,2 Svart, något gyttjig sulfidsilt med ( by)Su$i(safl-)vx :i! 

"<63 .. z. -• -::r 

tunna finsandsskjkt, växtdelar !I 
z 

·•~ ~13,0 Svart sulfidsilt med finsands- och ~,69 41 44 ? :::u25 57 >51 SuSi..tl.f_ vxv1x skjlväxtdelsskikt. v;iytrl,c,l::,"' 

') Understreckning av värden anger att skjuvhållfastheten bör Lediga kolumner är avsedda för resultat av specialundersök .,) övriga undersökningar (so bilagor} . I-' 
reduceras. Rokommcnderade korroktionsfaktorer anges i ledig ningar, t. ex. Atterbergs gränser, glödgningsförluat, kapillaritet, skj = direkta skjuvförsök pac = packningsförsök
kolumn eller i bilaga .. tjälfarlighet, permoabilitet. komp = kompressionsförsök 
1 kPa = I kN/m 1 ~ 0, 1 Mp/m' korn = kornfördelning 

https://SuSi..tl
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Sektion/borrhål 
Benämning

Djup/nivå 

-- ------------· 

i-ia 1 1 ( fo '"'ts) 

14,0-16,0 Svart, något gyttjig 1eri g sulfidsi 1t 

Densitet 

Q 
t/m' 

Vatten• 
kvot 

w .,. 
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Finleks• Sensitl• 
tal vitatoni. 

WF konprov .,. St 
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Skjuvhållfasthet 
(oreducerad) 

,:1 kPa •) 
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16,5 Svart, lerig sulfidsilt med 
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tunna 1,62 61 69 19 96 
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26 
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. ---·-- .. 
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") Understreckning av värden anger att skjuvhållfnstheten bör Lediga kolumner lir avsedda för resultat av specialundersök- • ") övriga undersökningar (se bilagor)
reduceras, Rekommenderade korrektionsfaktoror anges i ledig ningar, t. ex. Atterbergs gränser, glödgningsförlust, kapillaritet, skj = direkta akjuvförsök pac = packningsförsök 

N 

kolumn eller i bilaga tjälfarlighet, permoabilitet. komp = komprosslonsförsök 
1 kPa = 1 kN/m' ;:::::::c; 0, 1 Mp/m' korn = kornfördelning ............................................... 



Sammanställning av 
LABORATORIEUNDERSöKNINGAR 

STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT 
Projekt 

GIDEABACKA 
PROVTAGNING LABORATORIEUNDERSÖKNING 

Datum: Datum: 8907 

PROVTAGNINGSREDSKAP LABORATORIE.ANSVARIG LITTERA TABELLNUMMER 

I-M S 2-336/89 { 1 
* Sektion/ Benämning enligt 1981 års system Den- Vat- Kon- Sen- Skjuv Jordartsförkortning 

Djup sitet ten- flyt- siti- håll- (Anmärkning) 
kvot gräns vitet fasth. 

Q \J Wr. Si: "Cru 

t/m3 % % kPa 

8 + 36 

0.3-0.8, BRUN SAND MED VÄXTDELAR 10 Sa vx 

Sa0.5-0.·8 BRUN SAND 5 

0.8-0.9 BRUN SAND MED GRUSINSLAG 16 Sa 

0.9-1.0 BRUN. SILTIG FINSAND, ROSTFLÄCKIG 32 si Saf 

1.0-1.3 BRUN SAND MED VÄXTDELAR 20 Sa vx 

1.5-1.8 GRA SAND MED VÄXTDELAR, ROSTFLÄCKIG 30 Sa vx 

38 Sa vx1.8-2.0 GRA FINSAND MED VÄXTDELAR f 

2.0-2.75 GRA, SILTIG FINSAND MED VÄXTDELAR 31 si Sa 
f 

vx 

sa Si vx2.75-3.0 SVARTGRA. FINSANDIG SILT MED 32 
f 

VÄXTDELAR. SULFIDFÄRGAD 

3.0-3.3 GRA SILT, SVAGT SULFIDFÄRGAD 49 Si 

3.3-3.7 GRA SILT, SVAGT SULFIDFÄRGAD 34 Si 

3.7-4.0 GRA. FINSANDIG SILT 23 sa Si 
f 

4.0-4.3 GRA. GYTTJIG SILT 36 gy Si 

4.3-5.0 GRA SILT (25) Si 
Fritt vatten 

* Korrigering rekommenderas enligt SGI-INFO nr 3 

https://2.0-2.75


&mnanställning av 
LABORATORIEUNDERSöKNINGAR 

STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT 
Projekt 

GIDEÅBACKA, öRNSKöLDSVIKS KOMMUN 
PROVTAGNING LABORATORIEUNDERSÖKNING 

Datum: 890711 Datum: 8907 

TABELLNUMMERPROVTAGNINGSREDSKAP LABORATORIEANSVARIG LITTERA zKv St 1 I-M S 1-27/88 

* 
Sektion/ 

Djup 
Benämning enligt 1981 års system Den- Vat

sitet ten
kvot 

Q 

t/m3 % 

Kon- Sen- Skjuv 
flyt- siti- håll-
gräns vitet fasth. 

Wr, ~ ~u 

% kPa 

Jordartsförkortning 
(Anmä~kning) 

9 B 

2 MÖRKGRA, NÅGOT SILTIG FINSAND MED 
SILTSKIKT OCH VÄXTDELAR, SULFID

FÄRGAD 

1. 78 56 (si) Sa si vx
f-

3 SVART, GYTTJIG SULFIDSILT 1. 58 53 57 gy SuSi 

4.3 SVART, GYTTJIG SILFIDSILT MED 
TUNNA FINSANDSKIKT 

1.62 46 50 (12) (29) gy SuSi sa
-f 

5 SVART, GYTTJIG, LERIG SULFIDSILT MED 

TUNNA FINSANDSKIKT OCH VÄXTDELAR 

1.65 50 57 (11) (34) gy le SuSi (sa)
-f 

vx 

6 SVART, GYTTJIG SULFIDSILT MED SKAL 1. 57 53 61 (2. 7) (32) gy SuSi sk 

7 MÖRKGRA. GYTTJIG SILT MED TUNNA 
FINSANDSKIKT OCH SKAL. SVAGT 
SULFIDFÄRGAD 

1.62 52 59 (16) (45) gy Si (sa)
-f 

sk 

8 SVART. GYTTJIG, 

MED SKAL 

SILTIG SULFIDLERA 1.52 72 (13) (39) gy si SuLe sk 

9 SVART. GYTTJIG, 

MED SKAL 

SILTIG SULFIDLERA 1.51 58 62 (9.5) (39) gy si SuLe sk 

10 GRA. GYTTJIG, 
FINSANDSKIKT, 

SILTIG LERA MED 
SULFIDRANDIG 

TUNNA 1.62 51 53 (22) (40) gy si Le (sa )
-f 

* Korrigering rekommenderas enligt SGI-INFO nr 3 
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Sammanställning av 
LABORATORIEUNDERSöKNINGAR 

STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT 
Projekt 

GIDEÅBACKA 
PROVTAGNING LABORATORIEUNDERSÖKNING 

Datum: 890707 Datum: 8907 

PROVTAGNINGSREDSKAP LABORATORIEANSVARIG LITTERA TABELLNUMMER 

Kv St 1 I-M S 2-336/89 

* 
Benämning enligt 1981 års system Den- Vat Kon- Sen- Skjuv JordartsförkortningSektion/ 

Djup sitet ten flyt- siti- håll- (Anmärkning) 
kvot gräns vitet fasth. 

Q 

t/m3 % % 

~u 

kPa 

10 BC 

0.2-0.4 BRUN, NÅGOT 
FINSAND MED 

MULLHALTIG 
VÄXTDELAR 

SILTIG 32 (mu) si Sa 
f 

vx 

0.4-0.6 BRUNGRÅ, NÅGOT 

VÄXTDELAR 

SILTIG FINSAND MED 27 (si) Saf vx 

0.6-0.8 BRUNGRÅ, 

DELAR 

SILTIG FINSAND MED VÄXT 36 si Sa 
f 

vx 

0.8-l.0 BRUNGRÅ, 

DELAR 

SILTIG FINSAND MED VÄXT 40 si Sa 
f 

vx 

1.0-1.4 BRUNGRÅ, GYTTJIG FINSANDIG SILT 
MED VÄXTDELAR OCH KÖRTLAR AV 

FINSAND, SULFIDFLÄCKIG 

43 gy saf Si vx 

1.4-2 

3 

SVART, GYTTJIG FINSANDIG SULFIDSILT 

MED VÄXTDELAR 
SVART, GYTTJIG SULFIDSILT MED 
VÄXTDELAR OCH SKAL 

1.60 

63 

62 62 (19) (27) 

gy 

gy 

sa SuSi vx 
f 

SuSi vx sk 

4 SVART, GYTTJIG SULFIDSILT 1.56 74 71 (26) (31) gy SuSi 

5 SVART, GYTTJIG SULFIDSILT MED 

FINSANDINSLAG 

1.63 44 46 (21) (41) gy SuSi 

6 SVART, GYTTJIG SULFIDSILT MED 
TUNNA FINSANDSKIKT OCH SKAL 

1. 66 53 53 (29) 

7 SVART, GYTTJIG SULFIDSILT MED SKAL 1. 60 55 62 (15) (42) gy SuSi sk 

8 GRÖNGRÅ, GYTTJIG 

FINSANDSKIKT OCH 
SULFIDFÄRGAD 

SILT MED TUNNA 

SKAL, SVAGT 

1.64 54 56 (27) (48) gy Si {sa)
-f 

sk 

* Korrigering rekommenderas enligt SGI-INFO nr 3 



STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT 

PROVTAGNING LABORATORIEUNDERSÖKN'ING 
Datum: 890707 Datum: 8907 

PROVTAGNINGSREDSKAP LABORATORIEANSVARIG 
Kv St 1 I-M S 

Sektion/ Benämning enligt 1981 års system 
Djup 

10 BC TAB. FORTS. 

9 SVART, GYTTIG SILTIG SULFIDLERA 
MED SANDSKIKT OCH SKAL 

10 SVART, GYTTJIG SILTIG SULFIDLERA 
MED TUNNA SANDSKIKT OCH SKAL 

11 SVART, GYTTJIG LERIG SULFIDSILT 

MED SKAL 

12 GRÖNGRÅ, LERIG GYTTJIG SILT MED 

SAND- OCH SKALSKIKT. SKAL 
SULFIDFÄRGAD 

Projekt 

LITTERA 

Den-
sitet 

Q 

t;m3 

1.57 

1.5.7 

1.67 

1.65 

Sammanställning av 
LABORATORIEUNDERSöKNINGAR 

GIDEABACKA 

TABELLNUMMER 
2-336/89 1t 

* Vat- Kon- Sen- Skjuv Jordartsförkortning 
ten- flyt- siti- håll- (Anmärkning) 
kvot gräns vitet fasth. 

w Wr. st '1:u 

% % kPa 

78 80 12 50 gy si SuLe ~ sk 

68 79 19 56 gy si SuLe (~) sk )',. 

48 52 (13) (54) gy le susi sk 

62 75 (10) (54) le gy Si ~ sk sk 

* Korrigering rekommenderas enligt SGI-INFO nr 3 



5 

STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT 

PROVTAGNING LABORATORIEUNDERSÖKNING 

Datum: 890717 Datum: 8907 

PROVTAGNINGSREDSKAP LABORATORIEANSVARIG 
Kv St 1 I-M S 

Sektion/ Benämning enligt 1981 års system 
Djup 

0.2-0.6 BRUN, SAND MED 
FINGRUSINSLAG 

VÄXTDELAR OCH 

0.6-0.8 BRUN, NAGOT GRUSIG SAND 

0.8-1.0 BRUNGRA, SILT MED VÄXTDELAR, 
SULFID- OCH ROSTFLÄCKIG 

2 GRA, SILTIG FINSAND MED 
SULFIDFÄRGAD 

VÄXTDELAR 

3 GRA, SILTIG FINSAND MED 
SULFIDFLÄCKIG 

VÄXTDELAR, 

4 SVART, GYTTJIG SULFIDSILT 

5 MÖRGRA, GYTTJIG SILT MED 
SULFIDFLÄCKIG 

VÄXTDELAR 

6 SVART, GYTTJIG SULFIDSILT MED SKAL 

7 SVART, GYTTJIG SULFIDSILT MED 
SKALSKIKT 

8 SVART, GYTTJIG LERIG SULFIDSILT 
MED SAND- OCH SKALSKIKT, SKAL 

9 SVART, GYTTJIG SILTIG SULFIDLERA 
MED TUNNA SANDSKIKT OCH SKAL 

10 SVART, GYTTJIG LERIG SULFIDSILT 

MED SKAL 

11 MÖRKGRA, GYTTJIG LERIG SILT MED 

TUNNA FINSANDSKIKT OCH SKAL, 
SULFIDRANDIG 

12 GRA LERA, SULFIDRANDIG 

Sammanställning av 
LABORATORIEUNDERSöKNINGAR 

Projekt 

GIDEABACKA 

LITTERA TABELLNUMMER 
2-336/89 

* Den- Klat Kon- Sen- Skjuv Jordartsförkortning 
sitet ten flyt- siti- håll- (Anmärkning) 

kvot gräns vitet fasth. 

Q 'W 'Wr. $,; Lru 
t/m3 % % kPa 

3 Sa vx 

8 (gr) Sa 

36 Si vx 

1.69 40 si Sa vx 
f 

1. 78 38 si Sa vx 
f 

1.48 64 66 (15) (27) gy SuSi 

1. 70 48 52 (17) (39) gy Si vx 

1. 50 69 79 (13) (39) gy SuSi sk 

1.66 56 61 (17) (39) gy SuSi sk 

1.69 54 62 (13) (39) gy le SuSi sa sk sk 

1.55 71 76 (6.6) (39) gy si SuLe (~) sk 

1.68 53 57 (11) (45) gy le SuSi sk 

1. 70 51 58 (15) (45) gy le Si (sa) sk 
-f 

1.78 47 48 22 39 Le 

* Korrigering rekommenderas enligt SGI-INFO nr 3 



STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT 
Projekt 

PROVTAGNING LABORATORIEUNDERSÖKNING 

Datum: Datum: 8907 

PROVTAGNINGSREDSKAP LABORATORIEANSVARIG LITTERA 

I-M S 

Sektion/ 
Djup 

Benämning enligt 1981 års system Den-
sitet 

Q 

t/m3 

0.2-0.4 BRUNGRA SAND MED VÄXTDEIJ\R 

0.4-0.6 BRUN SAND MED VÄXTDELAR 

0.6-0.8 BRUN. FINSANDIG SILT. ROSTFLÄCKIG 

0.8-1.3 BRUN SILT, ROSTFLÄCKIG 

l.3-1.4 GRA FINSANDIG SILT MED VÄXTDELAR 

ROSTFLÄCKIG 

1.4-l.6 BRUNGRA SILT MED VÄXTDELAR OCH 

ROSTRÖR, ROSTFLÄCKIG 

1.6-2.1 BRUNGRA, SILTIG FINSAND MED 

VÄXTDELAR 

2.3-2.6 BRUNFRA, GYTTJIG FINSANDIG SILT 

MED VÄXTDELAR, SULFIDFÄRGAD 

2.6-2.8 SVART, GYTTJIG SULFIDSILT MED VÄXT

DELAR 

2.8-2.9 SVART. GYTTJIG SULFIDSILT MED VÄXT

DELAR 

2.9-3.4 BRUNGRA. GYTTJIG SILT MED VÄXTDELAR 

SULFIDFÄRGAD 

3.4-3.6 GRÅ. GYTTJIG SILT MED VÄXTDELAR. 

SULFIDFLÄCKIG 

3.6-4.l GRA. FINSANDIG SILT MED VÄXTDELAR 

OCH ENSTAKA GRUSKORN 

Sammanställning av 

LABORATORIEUNOERSöKNINGAR 

GIOEABACKA 

TABELLNUMMER 
- G2-336/89 

* 
Vat-
ten-
kvot 

w 

Kon-
flyt-
gräns 

"'r. 

Sen-
siti-
vitet 

Si: 

Skjuv 
håll-
fasth. 

'teu 

Jordartsförkortning 
(Anmärkning) 

% % kPa 

6 Sa vx 

11 vxSa 

22 sa Si 
f 

33 Si 

36 sa Si vx 
f 

Liten provmängd 

32 Si vx 

30 si Sa vx 
f 

48 gy saf Si vx 

59 gy SuSi vx 

48 gy SuSi vx 

42 gy Si vx 

35 gy Si vx 

27 sa Si •. vx 
f 

* Korrigering rekommenderas enligt SGI-INFO nr 3 



STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT 
Projekt 

Sammanställning av 
LABORATORIEUNDERSöKNINGAR 

PROVTAGNING 
Datum: 

LABORATORIEUNDERSÖKNING 
Datum: 8907 

GIDEÅBACKA 

PROVTAGNINGSREDSKAP LABORATORIEANSVARIG 
I-M S 

LITTERA 
2-336/89 

TABELLNUMMER 

7 
Sektion/ 

Djup 
Benämning enligt 1981 års system Den-

sitet 

Q 

t/m3 

Vat-
ten-
kvot 

w 

% 

* Kon- Sen- Skjuv 
flyt- siti- håll-
gräns vitet fasth. 

Wr. ~ "Cru 

% kPa 

Jordartsförkortning 
(Anmärkning) 

_g>__g_ TAB. FORTS. 

4.1-4.3 GRA SILT MED VÄXTDELAR 27 Si vx 

4.3-4.5 GRA, GYTTJIG LERIG SILT 36 gy le Si 

4.5-4.7 SVART, SILTIG SULFIDLERA 47 si SuLe 

4.7-5.1 GRA, NAGOT LERIG SILT 34 (le) Si 

* Korrigering rekommenderas enligt SGI-INFO nr 3 
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Densitet Vatten- Finleks- iSensiti• Skjuvhållfasthet Jord- ov,iga "O 0. "O ,, 
XI !;. XISektion/borrhål\ kvot tal vitet enl. {oreducerad) under- (/) "' ;.arts- 0 C 0
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(/). . .'··- -·· 

G) a. 
C"1, 5-2, 5 I Brun fi nsand med förmultnade växt-

I 28 
.. 

i» 
0 e!. ~ ~ 

,)af V, o<= tD 
;,; 3delsskikt och växtdelar I ö 

0 
;; 

l>( 
0 
XI 

1-1 
:z 

:,, z ► (/) 
0 CX) rj"' ö; -f 
a. -...J XI 1-1

iil2,5-3,0 I Grå, siltig finsand med växtdelar, 31 »i Saf' vx ~ 
~ I-' ;;; -f

NC c::zsulfidrandig 0 -Ico m
-...J XI 
I-'3,5 I Svart, siltig finsand med växtdelar, 1, 70 41 39 21 21 i Saf' X N a 

;,; 

IJI 

z 
(/)sulfidfärgad 
N 

z 
G) 

►XI 

4,5 Svart sulfidsilt med sandskikt 1,65 57 I 62 (12) ( 27) puSi~ I I~ ~-
"O 

C) 

.i>l (/) c;, o:~ 
M- 1-1 ;o5,5 Grå, siltig finsand med växtdelar 1,98 26 i:,iSaNx !Fritt vatten I~ o:zi:i, 

a. 0- rr, (/)
;i ...... >;;,,::6,5 Grå lera med sandskikt och tunna ..... 0::, o:1,72 45 I 48 9,8 48 i-esa(~i) I Il ..... ):::o, 

M- " ~siltskikt \> 
(D 0 OJ;;,,:: (/) 

;;: M- ::t;:>c::: 
N V> ,-...., 0 
I C: ;;,,:: 

.j::,, M- (/) ~ 
<.n ~ -t IJI 

(D ;;,,::w 0 ►--..._ 0.. 0 :::0 3:
::i*) co ...... 3: - 3: 

-...J 3:. m ► 
::i CKorrigering rekommenderas enl SGI Ihfo nt 3 :z c~ 

-- <.Cl z i1 
-i 0 i:'"C" 
!. ma!:

:::0 z 
(/) G)r 

"O.. a~ 
:,.. 
0 z::r " :! z 
!" G) 
;;: :J>, 
? ::u 

') Unders!reckning av värden anger att skjuvhållfastheten bör Lediga kolumner är avsedda för resultat av specialundersök ••) övriga undersökningar (se bilagor)
reduceras, Rekommcnderado korrektionsfaktoror anges i ledig ningar, t. ex. Atterbergs gränser, glödgningsför/ust, kapillaritet, skj = direkta skjuvförsök pac = packningsförsökKolumn eller i bilaga tjälfarlighet, permoabilitet. komp = kompressionsförsök 
1 kPa = 1 kN/m' =0,1 Mp/m' korn = kornfördelning ... ~ 



SGI BILAGA2 

RESULTAT FRÅN DIREKTA SKJUVFÖRSÖK 

1 SIDA 



- -

-
UPPDRAG 

-
STATENS SKREDOMRÅDE GIDEABACKA DAT qn-n?-nqGEOTEKNISKA 

' 
SIGNINSTITUT DRÄNERAD SKJUVHÅLLFASTHET 

Sammanställning -

--Cfd kPa 
100-----------,------------------------1 

V
50..1------------+----------"''----+--------------1 

◊/ 

o~------------1---.-----------+---,---,---.----,----i 
0 50 100 1!50 

Eff normslsp&nning kPa ' f<r 

\ 

Resultat av dränerade direkta skjuvförsök 

Bet Borr- Djup Jordart WL
pkt % 

"v 98 10,0 gy si Le (_§f) 53 

X 1 *) 8,5 (le)SuSi ~f 77 

1 *)
◊ 10, 5 (gy)SuSi(~f)(vx) 79 

*) BorrpunH l ligger 450 m norr om skredområdet. 



SGI BILAGA 3 

KORNFÖRDELNINGSKURVOR 

1 SIDA 



SGF nr 112. 1981.3. (82.05) 1500x 100 ex. :,;, Svenska Geotekniska Föreningen BCB Vbg 82769 

~]~:; 
r(I)Sten och I 0) G)Finjord Grovjord I I O" .,blockzZ I I Q (/)

Ler Silt Sand Grus Sten I I 0) -
Kornstorlek d, mm I I ..... 0) 

I 0 O"0,001 0,002 0,006 0,02 0,06 0,2 0,6 2 6 20 60 200 I G) ::::!.O'Z C I (1)""'IGl 3 
100 

I I 
-
D 

0) 0) 

I I ::i 8'
I CP I I 

fT1 <""'ui' 15·:'° I 90 )>oI I :J 7'
0 
00 I I CJJ -·o 

II I )> ~3 
l'-.l 

I 
I n ~3'° 80 
I 
I 

Ä Cl.. ::i:I )> 92.. (1),I 

+-' I 
I 

I VI N 
~ 70 I ;:,;;: 0Iu I ::::0I ~0 I rnci. I I D.!:: 60 I I rn·;; I I -i

I I
'i:,' I
V 50 I 

I I 
I

C I 
0 I 

I 
I 

..><: 40 II 
> I ro I 
+-' I I 
ro I I 
I 30 I I 

fl OJ 
Q20 

I 3-
/ I -CU•I 

10 /. '-01 !!!. ;:,;;:
I ~ I 0 

I 
"Cl 
0 3:10J I 

I < 3:(0I IO Fri maskvidd, mm 0,063 0,125 0,25 0,5 1 2 4 8 20 31,5 63 I 
0 C 

I "Cl z0,074 5,6 11,316 22,6 45 I I 
I 

II 

Prov nr Siktning Sedimentering Graderings- Tjälfarlighets- I I 
tal grupp I 

Totalt Siktad provmängd, g Största korn- Provmängd Provnings- Förbehandling Cu d 5old10 
Haltavmtr1 Lerhalt I 
□>60mm,% %avmtrl Ilab.pro'sg storlek.mm g metod<60mm <20mm O>20mm,% Humus Järn Salter <0,06mm I 7JI --" 

D Hydrometer II 0
Sm 26, 1 00 [j D __ 17___ I 

I ~ - ,- -- - - - - -- --- --- - >--- - -- - - - -- I cu ., ;::,:;f-- - - - - -

6m --26]-- V\Vågkropp !Kj [1 0 11 lu,I (0 ..., 0 N 
0) .,- - - - f-- - -- ----- ----- ------ ----- f- - - - - - -- - ------ -- --- ----- I I I ::, -..J 

5'f--f9:7-- D Pipen g) [J 0 23 , __,.1 ;".i:' ::I8m (0..
X - - 101 (/) 0 o, CP::i 

I 3 I C (/) C. Cl:> 
I "Cl -· ('0 

10 m 17,6 26 .9: -·-., " 
IProv nr Benämning av material (J <60 mm Tilläggsbenämning enligt D totall laboratorieprov Anmärkning (1) ::i -I I Cl.. ::IlJ <20mm D fältobservation 

(1) -·5 m I le Si I I 
(1)... -:::i 

I :2.ccI_6m__ +Si______________________ _ I ::i
I co 

[ _ 8 rn _ _ _s I Le I 
I 

(.0 
I -" 
I

10 m si Le I ~ 

https://storlek.mm


SGI BILAGA4 

RESULTAT FRÅN BESTÄMNING AV ORGANISK HALT, SULFID-OCH 
KARBONATHALT 

1 SIDA 



SGI 

Organisk halt, sulfid- och karbonathalt 

Provtagningspunkt: 9B 

Djup 
(m) 

Jordart Org.halt 
(%) 

Sulfidhalt 
(% FeS) 

Karbonater 
(%) 

3 

5 

6 

8 

10 

gySuSi 

gyleSuSi(saf) vx 

gySuSi sk 

gysiSuLe sk 

gysiLe(saf) sulfidrandig 

4,5 

3,7 

3,4 

5,4 

3,8 

1,4 

1,4 

2,7 

0,3/0,3/0,8 

1,2/1,3 

0,3/0,3/(1,2)* 
• skalförekomst 

Analysmetoder: 

Organisk halt: 
Karbonathalt: 
Sulfidhalt: 

Kolorimetermetoden 
Gastrycksmätning enligt Moum 
Våtoxidering och titrering 



SGI BILAGA 5 

GRUNDVATTENOBSERVATIONER (PORTRYCK) 

3 SIDOR 



Portrycksobservationer 

50 

45 ■■ ' 

40 

-cu 35 
a.. 
..:i:::-
ti 30 
~ 
t: 
0 
a.. 25 

20 

~ Å.
15 

:========: 

-111- GV98 (5,5 m u my) 

-+- GV1 0E (5,6 m u my) 

-.- GV10O (2,8 m u my) 

Å. • 

10 -I---~---~---~--~---~--~---~--~ 
89-07-31 89-08-20 89-09-09 89-09-29 89-10-19 89-11-08 89-11-28 89-12-18 90-01-07 

Datum 



♦ • • • 

Portrycksobservationer 

120 

110 --♦ 

100 

-ro 
a. 90 111111 111111 -- 111111111111 ~ 111111 -+-GV10BC (14,0 mu my)-
~ 
(.) -11- GV9B (11,0 m u my) 
~ -l.-GV10BC (7,0 mu my)t:'. 80 
0 
a. 

70 

60 

50 -1----~----.----~-----,,----~--~---~---'=----~ 
89-07-31 89-08-20 89-09-09 89-09-29 89-10-19 89-11-08 89-11-28 89-12-18 90-01-07 

Datum 



~ 
u 
~--

en 
0 

""" 

~ 

"'.:. 
('IS-~ ~ 

Q) Q) 

en en 
I I 

> >
(!) (!) 

"'0 
I,,. 

"C 
>-
J: 

t f I 
I 
I 

0 
N 

""" 

I.. 
(l) 

t;::: 
0 
I.. 
a. 
(/) 
~ 
(..) 
~ 
I.. 

t:: 
0 a. 

C'a 
~ 
(..) 
C'a 
.c 
o('ll 
(l) 

'"O 
(!) 

0 

""" """ 

0 
0 

""" 

0 
en 

0 
co 

- 0 .....
('IS 

C. 
~-~ 0 u (0
>-I,,. 

~ 
0 

C. 0 
LO 

I. 
Il 

Il 
Il 

Il 
Il 

Il 
Il 

Il 
Il 

Il 
Il 

Il 
Il 

Il 
Il 

Il 
Il 

Il 
Il 

Il 
Il 

Il, 
I 

I 
I 

I, 

0 
"d" 

I 
I 

I 
I 

I 

0 
("') 

I 
I 

I 
I 

0 
N 

I 
lo 

lo 

0 

""" 

I 
Il 

Il 
Il 

Il 
Il 

Il 
0 

0 """ N M "d" LO <O r,... CO en O 
""" 

""" 
""" 

N 
""" 

M 
""" 

"d" 
""" 

LO 
""" 

(w) uelA}IH?W Japun dnfo 



SGI BILAGA 6 

UTVÄRDERAD SKJUVHÅLLFASTHETSFÖRDELNING 

1 SIDA 



- -

0 

0 

2 

4 

6 -E-C: 
(U 8... 
>, 

.ll.': 
I,,. 
(U 

E 10 
I,,. ,,(I) 
C: 
:::s 12 
C. 
:::s 
c' 

14 

16 

18 

20 

Skjuvhållfasthet (kPa) 

20 40 60 80 

\ 
~□@ 

~ @ 

~ Il BH 1 - Kon 
@ lflt<+.6. 

~ ♦ BH 1 -Vinge 
®~ ... BH 1 - DS• • BH 98 - Kon111 ... 

BH 98 -Vinge0- ~ □... ~~ ◊ 
Il

\& ~ ♦ & 
Il ... 

X+ ~& 
0+~ \ ♦ 

111\ .. + 

\ □ 

♦\ 
<e> 

\ & 
♦ @ 

\11111 

BH 98 - DS 

BH 108C - Kon 

BH1 0BC - Vinge 

BH108C - DS 

BH10D - Kon 

BH 9C-CPT 

BH 108C - CPT 

BH10D -CPT 

AIB - Kon 

Utv. hållfasthet 

Kon-, ving- och CPT-värden 
korrigerade enligt ekvation (5-2) 
och Tabell 3. Direkta skjuvförsök 
ej korrigerade. 



SGI BILAGA 7 

RESULTAT FRÅN STABILITETSBERÄKNINGAR 

12 SIDOR 



Gideåbacka, sektion AIB (före skredet 1987) 
Odränerad analys, teoretisk hållf.fördelning 

GVY i underkant friktionsmaterial 

Skala 1 :500 

F = 1,62 

► 
F riktionsjord 

Lera/Svartmocka 

~ 

Gideå 

I 



Gideåbacka, sektion AIB (före skredet 1987) 
Kombinerad analys, teoretisk hållf.fördelning 

GVY i underkant friktionsmaterial 

Skala 1 :500 

F=1,14 

► 
Friktionsjord 

Lera/Svartmocka 

~ 

Gideå 

I 



Gideåbacka, sektion AIB (före skredet 1987) 
Odränerad analys, teoretisk hållf.fördelning 

GVY 1 m under markytan 

Skala 1 :500 

F = 1,62 

• I. 
. ( 

i . 
•\ I A 

~\\ili1,ri 1 

/ ~-
// 

► ,/ 
// 

F riktionsjord 

Lera/Svartmacka 

~ 

Gideå 



Gideåbacka, sektion AIB (före skredet 1987) 
Kombinerad analys, teoretisk hållf.fördelning 

GVY 1 m under markytan 

Skala 1 :500 

F = 1,08 

► 
Friktionsjord-

Lera/Svartmocka 

~ 

Gideå 



- -----------·· 

Gideåbacka, sektion Al B (före skredet 1987) 
Odränerad analys, teoretisk hållf.fördelning 

GVY i jämnhöjd med markytan 

Skala 1 :500 

F = 1,62 

► 
F riktionsjord 

Lera/Svartmocka 

~ 
Gideå 



Gideåbacka, sektion AIB (före skredet 1987) 
Kombinerad analys, teoretisk hållf.fördelning 

GVY i jämnhöjd med markytan 

Skala 1 :500 

F = 0,91 

·.1 flill1.los,:.. 
•; I %. 
.,I • • •,\ 

► 
\

Friktionsjord \ 
Lera/Svartmacka \ 

I

rT-Tr-1>-:-:----l,_
! i 

,,, 
Gideå 



• • • • • 

• • • • • 

Gideåbacka, sektion AIB (före skredet 1987) 
Odränerad analys, hållf.fördelning bestämd efter skredet 

GVY i underkant friktionsmaterial 

Skala 1 :500 

F = 1,27 

. . ~. . 
• /it 8\ •• 

-. . . . .\ 

► 
.Friktiön$jQ[ct 

Lera/Svartmacka 

~ 

Gideå 



Gideåbacka, sektion AIB (före skredet 1987) 
Kombinerad analys, hållf.fördelning bestämd efter skredet 

GVY i underkant friktionsmaterial 

Skala 1 :500 

F = 1,13 

► 
Friktionsjord 

Lera/Svartmacka 

~ 
', 

Gideå 



Gideåbacka, sektion AIB (före skredet 1987) 
Odränerad analys, hållf.fördelning bestämd efter skredet 

GVY 1 m under markytan 

Skala 1 :500 

F = 1,27 

► 
F riktionsjord 

Lera/Svartmacka 

◄i 
Gideå 



• • • • • 

• • • • • 

• • • • • 

--

Gideåbacka, sektion Al B (före skredet 1987) 
Kombinerad analys, hållf.fördelning bestämd efter skredet 

GVY 1 m under markytan 

Skala 1 :500 

F = 1,08 

1.082 
•. 

~// 

./'/\'
//. . . • 

/ 

► 
Friktionsjqrd : 

Lera/Svartmocka 
'--1 I I i I I I \ 

~ 
~---·--

Gideå 



Gideåbacka, sektion AIB (före skredet 1987) 
Kombinerad analys, hållf.fördelning bestämd efter skredet 

GVY i jämnhöjd med markytan 

Skala 1 :500 

F = 0,91 

0 0 e O e 

• • • • 

0 0 /0 • 

e / 0 0 • 

• • • • 
► 

Frikti60SjQrd 

Lera/Svartmocka 
1Ä!'I 

Gideå 

-· ---~-~--- -----
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