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Förord

Uppgraderingar av det befintliga väg- och järnvägsnätet sker årligen, exempelvis för att

öka kapaciteten eller kvaliteten och minska underhållet. Kontinuerligt underhåll av väg-

och järnvägsnätet utförs som förebyggande underhåll eller som avhjälpande underhåll.

Dessa åtgärder påverkas av geokonstmktionemas funktion dvs. dess egenskaper. Kun-

skåpen om befintliga konstruktioners egenskaper är grunden för tillståndsbedömning, pla-

neråt effektivt underhåll och för att kunna projektera relevanta ombyggnadsåtgärder. Kli-

matförändrmgar kan förändra geokonstruktionernas egenskaper. Detta kan exempelvis

bero på förändrad (minskad eller ökad) regnintensitet, vattennivå, grundvattennivå samt

förändrade tjälnings- och tiningsförhållanden, kyla och snödjup. Målsättningen med detta

projekt inom Trafikverkets forskningsprogram BIG (Branschsamverkan i grunden) är att

en bedömning av egenskapsförändringar på grund av olika klimatfömtsättningar ska

kunna göras.

Arbetet har utförts av en arbetsgrupp bestående av, Hjördis Löfroth, projektledare SGI,

Wilhelm Rankka, Björn Dehlbom och Åsa Jönsson, utredare SGI. Synpunkter på inrikt-

ning och upplägg har erhållits av Per-Evert Bengtsson, PEB Geoteknik AB och Agne
Gunnarsson, Trafikverket. Traflkverkets kontaktperson i projektet har varit Lovisa Mo-

ritz. Intern granskning av utförts av Helene Kennedy, SGI. Ett stort tack till dessa perso-

ner för värdefulla synpunkter.

Hjördis Löfroth / Helene Kennedy U

igsledare Granskare
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Sammanfattning 

Målsättningen med detta projekt är att en bedömning av egenskapsförändringar av mark-

förhållande på grund av olika klimatförutsättningar ska kunna göras. Tillståndsbedöm-

ning av egenskaper/parametrar i förhållande till geokonstruktionernas funktion är också 

underlag för planerat underhåll. 

Arbetet inleddes med en inventering av olika typer av geokonstruktioner, tänkbara påver-

kande laster och processer samt aktuella egenskaper. Därefter gjordes en prioritering av 

geokonstruktioner och laster/processer genom en viktningsprocess. Baserat på resultatet 

och Trafikverkets erfarenhet av befintliga geokonstruktioner och problem beslutades att i 

första hand studera förändringar med ett förändrat klimat med fokus på laster/processer 

såsom nederbörd och temperatur. Prioriterade geokonstruktioner omfattade i första hand 

markunderbyggnad och avvattning, men även fundament. Uppdraget har fokuserat på 

blandkorniga jordar och finkorniga jordar som silt och sand. 

Efter prioritering har en genomgång och analys av inträffade skadehändelser genomförts, 

samt en litteraturstudie med fokus på prioriterade laster och geokonstruktioner. 

Sammanfattningsvis visar den övergripande analysen av händelser att nederbörd är den 

yttersta orsaken till huvuddelen av händelserna, att största problemet utgörs av sättningar 

och eventuellt spårlägesfel på grund av vatten i underbyggnad och att det huvudsakligen 

involverar geokonstruktionerna bankar och undergrund. Även problem med trumkon-

struktioner och avvattningsanläggningar utgör ett stort problem, vilket i sin tur är kopplat 

till vatten i underbyggnad. Skred och ras utgör den tredje problemgruppen vilken är all-

varligare eftersom den kan leda till stora skador och olyckstillbud.  

Resultaten från litteraturstudien visar att de negativa portrycken är stora i finkorniga jor-

dar med låg volymetrisk vattenhalt och de har stor betydelse för dessa jordars deformat-

ionsegenskaper och hållfasthet. Dessa jordar är därmed känsliga för en ökning av vatten-

mättnadsgrad och därmed följande minskning av de negativa portrycken. Ökning av vat-

tenmättnadsgrad upp emot full vattenmättnad innebär därmed för dessa jordar en markant 

förändring i egenskaper, med stor ökning i deformation per belastningsenhet (cyklisk 

last), p, och stor minskning av resilient modul, Mr. De minskade negativa portrycken in-

nebär också en minskning av effektivspänningen och därmed en minskning av hållfast-

heten. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Uppgraderingar av det befintliga väg- och järnvägsnätet sker årligen, exempelvis för att 

öka kapaciteten och effektivisera transporterna, för att öka kvaliteten och minska under-

hållet på befintliga konstruktioner och vid förändringar med avseende på laster och has-

tigheter. Kontinuerligt underhåll av väg- och järnvägsnätet utförs som förebyggande un-

derhåll eller som avhjälpande underhåll dvs. planerat underhåll eller mer eller mindre 

akuta insatser vid skador och problem. Ovanstående åtgärder påverkas av geokonstrukt-

ionernas funktion dvs. dess egenskaper. Kunskapen om befintliga konstruktioners egen-

skaper är grunden för tillståndsbedömning, planerat effektivt underhåll och för att kunna 

projektera relevanta ombyggnadsåtgärder. Geokonstruktionernas egenskaper kan föränd-

ras med tiden. Dessa egenskaper kan vara bättre, sämre eller likvärdiga med egenskap-

erna då konstruktionen byggdes. Egenskapsförändringar kan ske på grund av påverkan 

från permanenta laster, trafiklaster och geokemiska förhållanden i jorden. Klimatföränd-

ringar kan också förändra geokonstruktionernas egenskaper. Detta kan exempelvis bero 

på förändrad (minskad eller ökad) regnintensitet, vattennivå, grundvattennivå samt för-

ändrade tjälnings- och tiningsförhållanden, kyla och snödjup. För att kunna specificera 

egenskaperna hos befintliga geokonstruktioner kan beräkningsmodeller och direkta mät-

ningar av parametrar användas. I många fall är det dock komplicerat att mäta direkta pa-

rametrar för befintliga konstruktioner och det kan då vara nödvändigt att använda ”indi-

rekta” metoder (mätning av andra egenskaper än de önskade, men med ett teoretiskt eller 

erfarenhetsmässigt samband med önskad egenskap). Modeller och kunskap om egen-

skapsförändringar med tiden och med hänsyn till klimatförändringar är för många geo-

konstruktioner relativt begränsad. 

1.2 Syfte och mål 

Projektet syftade initialt till att få kunskap om hur olika egenskaper i en geokonstruktion 

förändras till det bättre eller sämre med tiden beroende på permanent och variabel belast-

ning, olika klimatförutsättningar och hur dessa förändringar kan verifieras. Detta visade 

sig vara alltför ambitiöst för denna förstudie. Därför har syftet, baserat på en prioriterings-

process, justerats i samverkan med Trafikverket till att endast omfatta förändringar av 

egenskaper beroende på olika klimatförutsättningar.  

Målsättningen med projektet är att en bedömning av egenskapsförändringar på grund av 

olika klimatförutsättningar ska kunna göras. Tillståndsbedömning av egenskaper/para-

metrar i förhållande till geokonstruktionernas funktion är också underlag för planerat un-

derhåll. 
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1.3 Metod 

Arbetet inleddes med en inventering av olika typer av geokonstruktioner, tänkbara påver-

kande laster och processer samt aktuella egenskaper. Detta resulterade i ett alltför stort 

antal parametrar att analysera. Det var därför nödvändigt att avgränsa uppdraget genom 

att göra en prioritering av geokonstruktioner och laster/processer. Efter prioritering har en 

genomgång av inträffade händelser samt en litteraturstudie genomförts med fokus på pri-

oriterade laster och geokonstruktioner. 

2. Avgränsning 

2.1 Underlag 

Som utgångspunkt i uppdraget gjordes först en sammanställning av grupper av geokon-

struktioner och de geokonstruktioner som hör till varje grupp. Därefter gjordes en lista på 

olika laster och processer som kan påverka de olika geokonstruktionerna. För att kunna 

bedöma vilka egenskaper som kan vara aktuella för respektive geokonstruktion specifice-

rades utifrån tillgängliga normer de krav på funktion som finns för olika geokonstrukt-

ioner. En lista på jordmaterialets egenskaper av betydelse för funktionen hos olika geo-

konstruktioner togs också fram och grupperades. Detta resulterade i tre ganska omfat-

tande sammanställningar. Framförallt omfattningen av påverkande laster och processer, 

men även antalet geokonstruktioner innebar att inte bedömdes möjligt att täcka in allt i en 

begränsad förstudie utan att en prioritering ansågs nödvändig. Som utgångspunkt för prio-

riteringen användes de framtagna listorna, vilka specificeras i avsnitten nedan.  

2.1.1 Geokonstruktioner 

Följande geokonstruktioner har behandlats i prioriteringen inom uppdraget: 

• Markunderbyggnad (bank, skärning, slänt, undergrund, tryckbank, erosions-

skydd) 

• Förstärkt jord (förbelastning, vertikaldränering, yt-, mass- och djupstabilisering, 

jetinjektering, armerad jord inkl. jordspikning, ytpackning) 

• Lättfyllning (lättklinker, cellplast, skumglas) 

• Massutskiftning (urgrävning/återfyllning, undanpressning) 

• Grundkonstruktioner (plattgrundläggning, konstruktionspålning med kohes-

ionspålar, friktionspålar eller spetsburna pålar, påldäck, bankpålning, fundament) 

• Stödkonstruktioner (armerad jordkonstruktion, jordspikad konstruktion, perma-

nent spont, slitsmur eller sekantpålevägg, stödmur, gabioner) 

• Avvattningsanläggningar (trummor, dagvattendammar, diken, dränering) 
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2.1.2 Laster och processer 

En geokonstruktion förändras och påverkas genom olika laster och processer. Benäm-

ningar och indelning för dessa laster och processer har gjorts enligt nedan. En del av de 

valda lasterna och processerna överlappar varandra och samverkar med varandra. 

Laster 

• Yttre laster (statisk, cyklisk, dynamisk) 

o Trafiklaster 

o Upplag 

o Vattentryck 

o Istryck 

o Temperatur 

o Nederbörd 

• Inre laster 

o Egentyngd 

o Portryck, grundvattennivå  

o Istryck 

• Översvämning 

o Ansamling av vatten 

 

Processer 

• Uppluckring (på grund av vattenansamling och därmed minskad effektivspän-

ning) 

• Nedbrytning 

o Krossning 

o Omlagring 

o Nötning 

• Konsolidering 

o Effektivspänningens hydrodynamiskt fördröjda förändring med tiden 

o Effekten av förändrad effektivspänning 

• Krypning  

• Tjälning 

o Frysning 

▪ Hävning 

o Upptining av frusen jord 

▪ Sättning 

▪ Ansamling av vatten 

o Nedbrytning 

o Konsolidering 

• Hävning utöver tjällyftning 

o Krypning (djupa skärningar) 

• Uttorkning och återfuktning 

• Inre erosion 

o Piping 

o Hydraulisk bottenuppluckring 

• Erosion 

o Ytvattenavrinning i slänt 

o Vattendrag 

• Kemiska processer 

o Vittring 
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o Utlakning 

• Biologisk påverkan (växtrötter) 

2.1.3 Egenskaper 

Initialt listades ett stort antal enskilda egenskaper. Dessa sorterades sedan i följande hu-

vudgrupper: 

• Hållfasthet (dränerad, odränerad) 

• Erosionsegenskaper (kornstorleksfördelning, finjordshalt, vattenkvot) 

• In-situ spänningar (tunghet, porvattentryck, horisontaltryck) 

• Deformationsegenskaper (förkonsolideringstryck, moduler, krypparametrar, hyd-

raulisk konduktivitet) 

• Egenskaper kopplade till Spårvibrationer/Höghastighetsfenomen (skjuvmodul, 

bäddmodul, styvhet, dämpning) 

• Geometri 

2.1.4 Krav på funktion 

För olika geokonstruktioner finns vissa krav på funktion som ska vara uppfyllda. Ett fler-

tal finns direkt specificerade i Eurokod 7 (SS-EN 1997-1:2005 och SS-EN 1997-2:2007) 

och/eller TKGeo 13 (Trafikverket, 2016a) samt TR Geo 13 (Trafikverket, 2016b). Andra 

krav finns indirekt uttryckta genom materialkrav, geometrikrav eller liknande i TKGeo 13 

(Trafikverket, 2016a), TR Geo 13 (Trafikverket, 2016b), TRVK Väg (Trafikverket, 

2011), AMA Anläggning 17 (Svensk Byggtjänst, 2017) och Typsektioner för banan (Tra-

fikverket, 2015). Spårkonstruktionskrav och vägöverbyggnadskrav leder indirekt till olika 

krav på funktionen för geokonstruktioner. Exempelvis ställs krav på spårstyhet i Banöver-

byggnad - Skarvfritt spår, Krav vid byggande och underhåll (Trafikverket, 2014) och krav 

på styvhet på vägterrassyta i TRVK Väg (Trafikverket, 2011), vilket påverkar utform-

ningen av underbyggnaden. 
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Tabell 2-1  Funktionskrav på geokonstruktioner 
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Bank x x  x x x x x x   x   

Skärning, slänt i jord x   x  x x x    x   

Skärning, slänt i berg x      x     x   

Undergrund x x  x  x x  x   x   

Erosionsskydd x x   x  x        

Stabiliserad jord x x  x  x      x   

Vertikaldränering x x  x x     x     

Lättfyllning x x  x x x    x x    

Massutskiftning x x  x  x      x   

Plattgrundläggning x x x x  x   x    x  

Spetsburna pålar x x x x  x    x x x   

Friktionspålar x x x x  x    x x x   

Kohesionspålar x x x x  x    x x x   

Stödmurar x x x x x  x   x x  x  

Sponter x x x x x  x   x x  x x 

Armerad jordkon-

struktion inkl. jord-

spikning 

x x x x x  x   x x  x x 

2.2 Prioritering 

2.2.1 Prioriteringsprocess 

Prioriteringen genomfördes genom att tre frågor formulerades för var och en av kategori-

erna geokonstruktioner, laster/processer och egenskaper. Frågorna besvarades sedan ge-

mensamt inom arbetsgruppen med en siffra 1 till 5, där en lägre siffra innebar att fråge-

ställningen var intressantare att studera.  

För geokonstruktioner formulerades följande frågor: 
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• Är den vanlig förekommande? (1 = mycket vanlig, 5 = ovanlig) 

• Finns stora observerade eller förmodade ”problem”/kostnad? (1 = mycket stora, 5 

= mycket små) 

• Saknas kunskap om konstruktionens beteende? (1 = saknas, 5 = finns) 

För laster/processer ställdes följande frågor: 

• Är den mätbar/observerbar? (1 = lätt att mäta, 5 = svår) 

• Hur förmodas tiden/klimatet påverka lasten/processen? (1 = stor förändring med 

tid/klimat, 5 = liten förändring) 

• Saknas kunskap om lasten/processen och hur den påverkar egenskaper med tid 

och klimat? (1 = saknas, 5 = finns) 

För egenskaper ställdes följande frågor: 

• Är egenskapen mätbar? (1 = lätt att mäta, 5 = svår) 

• Förmodas eller observeras förändringar? (1 = stor förändring, 5 = liten föränd-

ring) 

• Saknas kunskap om förändring hos egenskapen? (1 = saknas, 5 = finns) 

De olika frågorna bedömdes ha olika stor betydelse och gavs därför olika vikt mellan noll 

och ett, där summan av frågornas vikt skulle bli ett. För varje fråga gjorde arbetsgruppen 

en bedömning 1 till 5. En summa för samtliga tre frågor räknades ut baserat på vikt och 

värdering. De typerna inom varje kategori (geokonstruktioner, laster/processer respektive 

egenskaper) med lägst summa gavs högst prioritet.  

2.2.2 Resultat av prioriteringen 

Prioriteringen av geokonstruktioner resulterade i att samtliga typer av markunderbyggnad 

(bank, skärning, undergrund, slänt, erosionsskydd) rankades högst. Även avvattningsan-

läggningarna trummor och diken/dränering kom högt i prioritering. Därefter rankades 

grundkonstruktionerna plattgrundläggning och fundament samt stödkonstruktionen stöd-

murar. 

Prioriteringen av laster/processer resulterade i att ett stort antal laster/processer prioritera-

des högt. Därför gjordes ytterligare ett steg i prioriteringsprocessen. En större gruppering 

av de olika lasterna/processerna genomfördes och ”poängen” för ingående laster/proces-

ser summerades och ett medelvärde räknades ut. Följande gruppering gjordes: 

➢ Laster/processer kopplat till nederbörd 

o Inre laster/processer 

▪ Portryck/grundvattennivå 

▪ Inre erosion - piping 

▪ Inre erosion - hydraulisk bottenupptryckning/-uppluckring 

o Yttre laster/processer 

▪ Erosion – ytvattenavrinning i slänt 

▪ Erosion – vattendrag 

▪ Igensättning (av dräner/trummor) 
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▪ Yttre laster – vattentryck 

▪ Översvämning – ansamling av vatten 

➢ Laster/processer kopplat till trafik 

o Brott och deformation i ”hela” jordstrukturen 

▪ Yttre laster – trafiklast 

▪ Nedbrytning – omlagring 

o Brott och deformationer av enskilda korn 

▪ Yttre laster – trafiklast 

▪ Nedbrytning – nötning 

▪ Nedbrytning – krossning 

➢ Laster/processer kopplat till temperatur 

o Minus- och plusgrader – nedbrytning 

▪ Yttre laster – temperatur 

▪ Tjälning – upptining/sättning/ansamling vatten 

▪ Tjälning – nedbrytning/hållfasthetsnedsättning 

o Minusgrader – geometriska förändringar/tryckförändringar 

▪ Yttre laster – temperatur 

▪ Tjälning – frysning/hävning 

▪ Inre laster – istryck 

o Minusgrader – yttre laster processer 

▪ Yttre laster – temperatur 

▪ Yttre laster – istryck 

o Plusgrader – inre laster/processer 

▪ Yttre laster – temperatur 

▪ Uttorkning 

➢ ”Inre” processer i jord 

▪ Biologisk påverkan 

▪ Hävning (ej tjäle) – krypning 

▪ Kemiska processer – utlakning 

▪ Kemiska processer – vittring 

➢ Laster/processer kopplat till permanent belastning 

o Deformationer i finjord – inre laster/processer 

▪ Krypning 

▪ Konsolidering 

➢ Skred och ras samt deformationer i grovjord – inre laster och processer 

▪ Inre laster – egentyngd 

▪ Yttre laster – upplag 

Prioriteringen av grupper resulterade i att följande grupper valdes ut: 

1. Yttre laster och processer kopplat till nederbörd. 

2. Laster/processer kopplat till trafiklast – brott och deformationer i "hela" jord-

strukturen. 

3. Laster kopplat till temperatur - nedbrytning på grund av minus- och plusgrader 

(tjälprocesser). 

4. Även gruppen ”Inre laster och processer kopplat till nederbörd” valdes ut ef-

tersom den bedömdes viktig och nära kopplad till ”Yttre laster och processer 
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kopplat till nederbörd” även om den inte föll ut som nummer fyra i priorite-

ringen. 

Prioriteringen av enskilda egenskaper visade sig vara så svår att endast egenskapsgrup-

perna prioriterades. Prioriteringen föll ut enligt följande: 

1. Hållfasthet 

2. Erosionsegenskaper 

3. In-situ spänningar 

4. Deformationsegenskaper 

5. Egenskaper kopplade till Spårvibrationer - Dynamiska deformationsegenskaper 

6. Geometri 

2.3 Beslutad inriktning och avgränsning av uppdraget 

Resultatet av den genomförda prioriteringsprocessen presenterades för Trafikverkets re-

presentanter i uppdraget som ett underlag för val av inriktning och avgränsning. Baserat 

på resultatet och Trafikverkets erfarenhet av befintliga geokonstruktioner och problem 

med laster/processer beslutades att i första hand studera förändringar med ett förändrat 

klimat. Det innebär fokusering på prioriterade laster/processer kopplat till klimat såsom 

nederbörd och temperatur. Förändring kopplat till tid behandlas inte i detta uppdrag. 

Analys av prioriterade geokonstruktioner görs i följande ordning:  

1. Markunderbyggnad (bank, slänt, skärning, erosionsskydd, undergrund)  

2. Avvattning diken/dränering  

3. Fundament (kontaktledning, bullerplank mm)  

4. Armerad jordkonstruktion 

Uppdraget fokuserar på blandkorniga jordar (siltiga blandjordar, moräner) och finkorniga 

jordar som silt och sand. 

3. Analys av inrapporterade 
händelser 

3.1 Underlag 

Trafikverket har genomfört ett antal utredningar vilka bedömdes kunna utgöra underlag 

för en studie av påverkan på geokonstruktioner från laster och processer kopplade till kli-

mat. Det tillgängliga underlag som av Trafikverket bedömdes mest användbart var en 

”databas” bestående av ett mappsystem med PM över rapporterade händelser (främst ska-

defall) inom Trafikverket (tidigare Banverket) Region Norr under åren 1998 till 2015. Det 
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är viktigt att ha i åtanke i den kommande analysen, att förhållanden såsom klimat, under-

grund etc. skiljer sig väsentligt mellan olika delar av Sverige.  

3.2 Sammanställning 

Det erhållna materialet var mycket omfattande och en genomgång och analys av samtliga 

händelser för samtliga år var därför inte möjlig. Istället valdes ett antal tidiga och sena år 

ut och samtliga händelser som rapporterats under dessa år gicks igenom och klassificera-

des. De år som ingår i sammanställningen är 2002, 2005, 2008, 2011, 2012 och 2013.  

Till att börja med gjordes en bedömning av om aktuell händelse, dvs aktuell händelserap-

port, var relevant för denna studie. Om den bedömdes relevant gjordes en bedömning av 

vilken typ av geokonstruktion som händelsen omfattade. Geokonstruktionerna delades in 

i: 

• Bank, undergrund 

• Slänt, skärning 

• Erosionsskydd 

• Avvattning, dike/dränering 

• Fundament eller armerad jord 

• Annan konstruktion 

Vidare noterades typ av problem, bedömd orsak till problemet och eventuell åtgärd. En 

bedömning av vilken last/process som var orsak till händelsen gjordes också uppdelat på: 

nederbörd - yttre last, nederbörd - inre last, temperatur – minus, annan last/process. Dess-

utom gjordes ett försök att specificera vilken/vilka egenskapsgrupper som påverkats. 

Detta var dock väldigt svårt att bedöma. Slutligen kategoriserades de olika händelserna i 

ett antal grupper. Dessa kategorier bestämdes utifrån de typer av händelser som faktiskt 

inträffat under de analyserade åren och omfattade: 

• Släntras i berg 

• Skred, ras och slamströmmar (bank, ytterslänt) 

o Skred, ras och slamströmmar i ytterslänt 

o Bankras eller banksläntras på grund av vatten i banunderbyggnad eller 

strömmande vatten 

• Sättningar (och eventuellt spårlägesfel) på grund av vatten i underbyggnad 

• Sättningar (och eventuellt spårlägesfel) på grund av tjällossning 

• Tjällyftning i spår 

• Tjällyftning på grund av trumma 

• Svallisproblem 

• Erosionsskador i bandiken och diken till och från trummor 

• Sättningar i undergrund på grund av banklast eller tryckbankslast 

• Trumkonstruktionsproblem eller problem med avvattningsanläggning 

• Problem med fundament 

• Problem med stödmur 
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3.3 Övergripande analys 

Sammanställningen av de händelser som ingått i studien och klassificerats omfattade to-

talt 255 händelser. En övergripande analys av dessa händelser gjordes med avseende på 

vilken typ av geokonstruktion de olika händelserna omfattar, fördelningen av händelser 

mellan de olika kategorierna samt vilken last/process som bedömdes orsaka händelserna. 

I vissa fall har flera kategorier av händelser inträffat samtidigt, t.ex. sättning och skred på 

grund av vatten eller sättning på grund av tjällossning och problem med trumkonstrukt-

ionen. De olika kategorierna listas i avsnitt 3.2. Eftersom det var mycket svårt att avgöra 

vilka egenskapsgrupper som påverkades vid de olika händelserna har inte någon analys 

av fördelningen mellan egenskapsgrupper gjorts. 

Fördelningen mellan olika typer av geokonstruktioner som är involverade i de olika hän-

delserna framgår av Figur 3.1. Av figuren framgår att huvuddelen av alla händelser om-

fattar bank och undergrund eller avvattning, dike och dränering. Även slänter och skär-

ningar är upphov till en hel del rapporterade händelser. Däremot avser rapporterade hän-

delser sällan erosionsskydd, fundament eller andra konstruktioner. 

 

Figur 3.1  Antal rapporterade händelser för olika typer av geokonstruktioner. 

Fördelningen av vilken typ av last eller process som bedömts vara orsak till de rapporte-

rade händelserna framgår av Figur 3.2. Av figuren framgår att nederbörd bedöms vara or-

saken till huvuddelen av händelserna, där flest händelser bedömts ha orsakats av yttre las-

ter och processer kopplat till nederbörd, följt av inre laster och processer kopplat till ne-

derbörd. Vad som innefattas i yttre respektive inre laster kopplat till nederbörd framgår av 

avsnitt 2.2.2. Även laster/processer kopplat till temperatur - nedbrytning på grund av tjäl-

processer bedöms vara orsak ett flertal händelser.  
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Figur 3.2  Last eller process som bedöms vara orsak till rapporterade händelser 

Fördelningen mellan de olika kategorierna av händelser framgår av Figur 3.3. Av figuren 

kan utläsas att ca en tredjedel av händelserna bedöms avse sättningar på grund av vatten i 

underbyggnad. Problem med trumkonstruktioner eller avvattningsanläggningar omfattar 

drygt 20% av händelserna och skred, ras eller slamstömmar omfattar knappt 15% av rap-

porterade händelser. Andelen händelser av övriga kategorier är relativt begränsad. Var 

och en av de övriga kategorierna omfattar mindre än sju procent av totala antalet händel-

ser. 

 

Figur 3.3  Fördelning mellan olika kategorier av händelser 
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Vid genomgången av händelser noterades vissa fall som bör lyftas fram. Ett sådant fall är 

ett kraftigt nederbördstillfälle som inträffade ett år och som resulterade i ett stort antal 

skred och ras men även sättningar och spårlägesfel. Ett annat år gjordes besiktning av 

bergsslänter. Detta resulterade i en ökning av antalet rapporterade händelser avseende 

berg. 

Baserat på resultatet av den översiktliga analysen och eftersom Trafikverkets representan-

ter i uppdraget prioriterat markunderbyggnad högst av geokonstruktionerna, beslutades 

att genomföra djupanalyser för de två kategorierna: 

• Sättning på grund av vatten i underbyggnad 

• Skred, ras och slamströmmar (bank, ytterslänt) 

3.4 Fördjupad analys 

3.4.1 Analys av händelser bedömda som ”Sättningar på grund av 
vatten i underbyggnad” 

Metodik 

Databasen omfattar PM från besök på platser där problem med bland annat spår, över-

byggnad, underbyggnad eller undergrund noterats. De PM som studerats omfattar händel-

ser som rapporterats som spårlägesfel och/eller sättning på grund av vatten i underbygg-

nad. Eftersom ett stort antal händelser under de studerade åren omfattar sätt-

ning/spårlägesfel, har det inte funnits utrymme att gå igenom samtliga. Därför har djupa-

nalysen begränsats till studier av sådana händelser under åren 2005, 2008 och 2012. To-

talt omfattar detta 97 händelser vilka studerats. 

Besökt plats kallas i det följande för Objekt. Problemen klassificerades i ett antal grupper; 

Problem, enligt Tabell 3-2. Orsakerna till problemen klassificerades i ett antal grupper; 

Yttre orsaker och Inre orsaker, enligt Tabell 3-2. Underlag för genomgången av objekten 

var PM:et och ett tittskåp i GIS. I tittskåpet fanns inlagt Trafikverkets bandelar med kilo-

meter-angivelser för identifiering av objektens läge, jordartskartor, topografisk karta och 

terrängskuggning. Även av Trafikverket identifierade lågpunkter i terrängen, så kallade 

”Bluespots” fanns inlagda. Med hjälp av underlagen klassificerades Objekt enligt Tabell 

3-1 och Problem, Yttre orsak och Inre orsak enligt Tabell 3-2.  

Tabell 3-1  Karakterisering av Objekt 

➢ Undergrund 

o Genomsläpplig och fast 

▪ Berg 

▪ Friktionsjord (isälvsavlagring mm) 

▪ Morän 

o Tät och fast 

▪ Älvsediment, grovsilt-finsand 
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▪ Silt 

o Tät och sättningsbenägen 

▪ Lera 

▪ Torv 

➢ Omgivande mark 

o Slänt 

o Dubbel skärning 

o Plan mark 

➢ Bank 

o Hög (>1,5 m) 

o Låg (<1,5 m) 

o Bankmaterial; Grovkornig jord, sten och/eller block 

▪ I huvudsak antagen då undergrunden utgjordes av berg, friktions-

jord och lera 

o Bankmaterial; Bland- eller finkornig 

▪ I huvudsak antagen då undergrunden utgjordes av morän, älv-

sediment och silt 

Tabell 3-2  Karakterisering av Problem, Yttre orsak och Inre orsak 

➢ Problem 

o Jordläckage 

o Dämning 

o Vattenmättnad 

o Finjord i överbyggnad 

o Tjäle 

o Erosion 

o Konsolideringsrörelser i bank (sättning) 

o Sättning i undergrund 

➢ Yttre orsak 

o Mer intensiv nederbörd (än förväntat vid byggnation) 

o Ökning av tåglast, höjning av bank och/eller breddning av bank (sedan 

byggnation) 

o Större köldmängd och/eller fler tillfällen med köld (än förväntat vid 

byggnation) 

o Dynamisk last från tågpassage 

➢ Inre orsak 

o Brist i byggnation 

o Otillräcklig dränering och/eller avvattning 

o För hög last på undergrund 

o Konsolideringsrörelser (horisontella) i bank 

o Sättning i undergrund 

o För högt tryck (mot kringfyllning kring trummor) 

o För högt flöde (utmed erosionsskydd) 

o Otillräckligt erosionsskydd (kringfyllning, övriga) 

o Otillräcklig tjälisolering 

o Nedbrytning av ballast och/eller sliprar 

o Otillräckligt filter mellan lager i underbyggnad och/eller undergrund 
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Analys av samband 

En analys av de samband som vi bedömer kan finnas i många fall, mellan Problem, Inre 

orsak, Yttre orsak och egenskapsförändringar i underbyggnad och undergrund redovisas 

nedan. Utgångspunkten i analysen är identifierade problem. Därefter beskrivs en bedöm-

ning av orsaker till problemen, vilka följder problemen leder till och vilka förändringar av 

jordens egenskaper som inträffar. Egenskapsförändringar anges med kursiv stil.  

➢ Jordläckage 

o Orsak 

▪ Höjning och/eller breddning av bank leder till rörelser i banken 

(eventuellt konsoliderings-) utåt i horisontalled. Om undergrun-

den är sättningsbenägen förstärks rörelsen. 

▪ Rörelsen leder till drag i trumma som kan spricka, framförallt i 

fogar 

▪ Jord läcker ut från underbyggnad genom sprickorna  

• Vatten i banken påverkar 

- Vatten kan tränga ut från trumman och in i ban-

ken 

- Vatten kan finnas i banken 

• Valvbildning torde påverka 

- Valv kan sannolikt byggas upp i jord i under-

byggnad kring där jord läckt. Valven hindrar, 

mer eller mindre tillfälligt, fortsatt läckage. 

o Följder 

▪ Kornmängd och -fördelning i lager i underbyggnad ändras 

▪ Omlagring av lager i underbyggnad, till en lösare lagringstäthet 

• Kan leda till grövre kornskelett och högre effektivspän-

ningar och/eller nedbrytning 

▪ Kompression och deformation i underbyggnad på grund av om-

lagring 

• Kompressionen orsakas oftast av tåglast 

▪ Utläckt jord kan orsaka dämning 

➢ Dämning 

o Orsak 

▪ Otillräcklig dränering och/eller avvattning 

• Exempel: igensatt dike eller trumma 

▪ Jordläckage har lett till igensättning 

o Följder 

▪ Ökat vattentryck i undergrund och underbyggnad leder till Mins-

kad effektivspänning och därmed minskad bärighet 

▪ Ökade vattentrycksgradienter 

• Ökad sannolikhet för inre erosion 

• Ökad sannolikhet för erosion utmed (under trummor) 

▪ Vattenmättnad i banken 

▪ Erosion (inre) 

➢ Vattenmättnad (i övre delen av bank) 

o Orsak 

▪ Dämning 

▪ Tjäle 
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▪ Lager med (tät) finjord 

• Från exempelvis nedbrytning av ballast och/eller sliper 

• På grund av otillräckligt materialskiljande filter mellan 

lager (exempelvis på grund av felaktig byggnation), se 

”Finjord högt i banken” nedan. 

o Följder i lager med finkornig jord 

▪ Effektivspänning minskar; skjuvhållfasthet minskar och moduler 

blir lägre; dynamisk last ökar 

• Hög dynamisk last leder till nedbrytning av ballast 

och/eller sliper 

• Finjord från nedbrytningen och avrundningen av ballast-

korn leder till ytterligare reduktion av skjuvhållfasthet 

• Kornfördelning förändras i överbyggnad till mer andel 

finkornig jord 

▪ Om dåligt filter mellan underliggande lager med finare jord 

• Pumpning uppåt av finjord vid tågpassage 

- Kornfördelning förändras i över- och under-

byggnad till mer andel finkornig jord 

➢ Finjord högt i banken (överbyggnad) 

o Orsak 

▪ Hög vattenhalt och otillräckligt materialskiljande filter mellan 

överbyggnad och finkornig underbyggnad och/eller mellan un-

derbyggnad och finkornig undergrund leder till uppträngning av 

finkornig jord från underbyggnad respektive finkornig under-

grund. Uppträngningen förstärks av dynamisk tåglast. 

▪ Nedbrytning av ballast och/eller sliper 

o Följder 

▪ Se ”Vattenmättnad” 

➢ Tjäle 

o Orsak 

▪ Otillräcklig tjälisolering (Mer köld, fler köldtillfällen än förvän-

tat) i kombination med vatten och finare jord 

• Ballast och grövre jord i sig inte problem men leder ned 

kyla 

o Följder 

▪ Tjältining 

• Vattenmättnad 

▪ Tjälning 

• Porvatten övergår till is, suger vatten och expanderar 

• Lagringstätheten minskar i lager där is bildas 

• Portrycket sjunker, och effektivspänning ökar, i omgi-

vande (underliggande) lager från vilka vatten sugs. Lag-

ringstätheten ökar i lager från vilka vatten sugs. 

➢ Erosion 

o Orsak 

▪ Dämning 

▪ Otillräckligt erosionsskydd 

• Högre tryck (mot tätning) och/eller flödeshastighet (ut-

med erosionsskydd) än förväntat 

o Följder 

▪ Inre erosion 
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• Kornmängd och -fördelning i lager i underbyggnad änd-

ras 

• Omlagring av lager i underbyggnad 

- Lägre moduler och hållfasthet 

• Kompression och deformation i underbyggnad på grund 

av omlagring 

• (se tillägg ovan) 

▪ Erosion utmed (under) trummor 

▪ Erosion i bankslänter 

• Orsakad av direkt nederbörd i slänten 

• Orsakad av vattenflöde i dike utmed slänten 

▪ Leder till lägre stabilitet i bank 

▪ Eroderat material kan leda till dämning 

Sambanden illustreras i Figur 3.4.  
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Figur 3.4  Illustration av samband mellan Problem, Yttre orsaker, Inre orsaker och egenskapsförändringar i underbyggnad och undergrund för fall bedömda som Sätt-
ningar på grund av vatten i underbyggnad.  
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En jämförelse mellan rapporterade händelser och lägen för lågpunkter (Bluespots) visar 

att 64% av händelserna som omfattar sättning/spårlägesfel på grund av vatten i under-

byggnad är belägna i lågpunkter. Detta innebär att lågpunkter bör vara en faktor att vara 

uppmärksam på för uppkomst av problem med sättning/spårlägesfel. Detta stämmer väl 

med att rapporterade händelser omfattar problemen dämning, vattenmättnad och erosion 

som är starkt kopplade till ansamling av vatten/strömmande vatten, företrädesvis i låg-

punkter. 

En jämförelse har gjorts för att se fördelningen av problemtyper och om en viss typ av 

problem kan kopplas till en viss typ av Objekt, dvs undergrund, omgivande mark eller 

bank, enligt Tabell 3-1. Följande bedöms kunna utläsas ur sammanställningen för respek-

tive Problem (utifrån 85 studerade händelser): 

➢ Dämning (25% av Problemen) 

o Undergrunden klassad som tät och fast i 70% av fallen 

➢ Vattenmättnad (40% av Problemen) 

o Undergrunden klassad som tät i 75% av fallen, varav tät och fast i 50% 

av fallen och tät och sättningsbenägen i 25% av fallen. 

o Låg bankhöjd (<1,5m) i 75% av fallen 

➢ Erosion (8% av Problemen, eller 7 fall) 

o Undergrunden klassad som tät och fast i 6 av 7 fall 

o Banken belägen i en slänt i 6 av 7 fall 

➢ Jordläckage (14% av Problemen) 

o Undergrunden klassad som tät i samtliga fall utom ett 

➢ Tjäle (10% av Problemen) 

o Undergrunden klassad som tät i samtliga fall utom ett 

Av detta kan utläsas att den största delen av alla problem som avser sättningar och 

spårlägesfel är kopplade till dämning och vattenmättnad. Det finns också indikationer på 

att dessa problem huvudsakligen förekommer när undergrunden är tät och fast, eller möj-

ligen tät och sättningsbenägen. Inom denna del av Sverige är dock sättningsbenägen un-

dergrund inte lika vanligt förekommande. 

Kommentarer till analysen 

Det har inte varit möjligt att utläsa någon koppling mellan en viss typ av problem och be-

dömt bankmaterial, vid någon av problemtyperna. Detta kan bero på att det varit svårt att 

avgöra vilken typ av bankmaterial som använts. Om det inte framgått av aktuellt PM så 

har bedömningen av bankmaterial baserats på antagandet att det material som finns i un-

dergrunden har använts i banken. 

Det är viktigt att komma ihåg att studien avser händelser inom Trafikverket region Norr, 

dvs händelser som inträffat inom den norra delen av Sverige. 

Eftersom morän är den vanligast förekommande jordarten inom Region Norr och morän 

klassats som tät och fast kan detta vara en orsak till att huvuddelen av problemen före-

kommer i tät och fast jord. 
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3.4.2 Analys av händelser bedömda som ”Skred och ras” 

Metodik 

Analysen av fall bedömda som ”Skred och ras” har gjorts på samma sätt som analysen av 

fall bedömda som ”Sättningar, spårlägesfel på grund av vatten i banunderbyggnad, se av-

snitt 3.4.1. De PM som studerats omfattar händelser som rapporterats som skred, ras eller 

slamströmmar i bank eller ytterslänt. Eftersom antalet händelser avseende skred och ras 

varit begränsat har händelser som inträffat under samtliga analyserade år, dvs 2002, 2005, 

2008, 2011, 2012 och 2013 studerats. Detta innebär att totalt 27 sådana händelser har stu-

derats. 

Även karakterisering av Objekt har gjorts på samma sätt och med samma indelning, se 

Tabell 3-1. Däremot är Problem, Yttre och Inre orsaker färre för fallen bedömda som 

”Skred och ras”, vilket framgår av Tabell 3-3.  

Tabell 3-3  Karakterisering av Problem, Yttre orsak och Inre orsak 

➢ Problem 

o Dämning 

o Vattenmättnad 

o Tjäle 

o Erosion 

➢ Yttre orsak 

o Mer intensiv nederbörd (än förväntat vid byggnation) 

o Mer riklig nederbörd (än förväntat vid byggnation) 

o Större köldmängd och/eller fler tillfällen med köld (än förväntat vid 

byggnation) 

➢ Inre orsak 

o Brist i byggnation 

o Otillräcklig dränering och/eller avvattning 

o Sättning i undergrund 

o För högt tryck (mot kringfyllning kring trummor) 

o För högt flöde (utmed erosionsskydd) 

o Otillräckligt erosionsskydd (kringfyllning, övriga) 

o Otillräcklig tjälisolering 

Analys av samband 

Analysen av sambanden mellan Problem, Inre orsak, Yttre orsak och egenskapsföränd-

ringar i underbyggnad och undergrund redovisas nedan. Utgångspunkten i analysen är 

identifierade problem. Därefter beskrivs bedömda orsaker, vilka följder det leder till och 

vilka förändringar av jordens egenskaper som bedöms inträffa. Egenskapsförändringar 

anges med kursiv stil. 

➢ Dämning 

o Orsak 

▪ Nederbörd 

▪ Otillräcklig dränering och/eller avvattning 

▪ Exempel: igensatt dike eller trumma 
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▪ Erosionsskydd eller avvattningssystem för angränsande kon-

struktion otillräcklig 

• Exempel: erosion av vägslänt ovan järnväg 

o Följder 

▪ Ökat vattentryck i undergrund och underbyggnad 

• Minskad effektivspänning 

- Minskad bärighet, minskad hållfasthet 

• Ökad sannolikhet för slänterosion och skred/ras 

▪ Ökade vattentrycksgradienter 

• Ökad sannolikhet för inre erosion 

• Ökad sannolikhet för erosion utmed (under trummor) 

▪ Vattenmättnad 

• Minskad effektivspänning 

- Minskad bärighet, minskad hållfasthet 

▪ Erosion 

▪ Leder till skred och ras 

➢ Vattenmättnad (i bank och i skärningsslänter) 

o Orsak 

▪ Nederbörd 

▪ Otillräcklig dränering och/eller avvattning 

▪ Dämning 

▪ Tjällossning 

▪ Olika permeabla lager i naturlig jord  

o Följder 

▪ Effektivspänning minskar; skjuvhållfasthet minskar. 

▪ Erosion 

▪ Skred och ras 

➢ Tjäle 

o Orsak 

▪ Nederbörd 

▪ Mer köld än förväntat i kombination med vatten (nederbörd), vid 

byggskedet eller tillsammans med bristande dränering/avvattning 

o Följder 

▪ Tjälning 

• Porvatten övergår till is, suger vatten och expanderar 

• Lagringstätheten minskar i lager där is bildas 

• Portrycket sjunker, och effektivspänning ökar, i omgi-

vande (underliggande) lager från vilka vatten sugs. Lag-

ringstätheten ökar i lager från vilka vatten sugs. 

▪ Tjältining, tjällossning 

• Bundet vatten frigörs. Vid tätare jord kan vatten stanna 

mellan ovanliggande tinade jordlager och underliggande 

frusna. Leder till vattenmättnad och höga porvattentryck.  

• Effektivspänning minskar; skjuvhållfasthet minskar. 

▪ Leder till skred och ras 

➢ Erosion 

o Orsak 

▪ Otillräcklig dränering/avvattning 

▪ Dämning 

▪ Otillräckligt erosionsskydd 

• Högre vattentryck (mot bank kring trumma) och/eller 

flödeshastighet (utmed erosionsskydd) än förväntat 
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o Följder 

▪ Inre erosion, kraterbildning 

• Kornmängd och -fördelning i lager i underbyggnad änd-

ras 

• Omlagring av lager i underbyggnad 

- Ändring i moduler och hållfasthet 

▪ Erosion utmed (under) trummor 

▪ Erosion i bankslänter 

• Orsakad av direkt nederbörd i slänten 

• Orsakad av vattenflöde i dike utmed slänten 

▪ Leder till skred och ras 

▪ Eroderat material kan leda till dämning 

 

Sambanden illustreras i Figur 3.5. 
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Figur 3.5  Illustration av samband mellan Problem, Yttre orsaker, Inre orsaker och egenskapsförändringar i underbyggnad och undergrund för fall bedömda som Skred 
och ras. 
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En jämförelse mellan rapporterade händelser och lägen för lågpunkter (Bluespots) visar 

att 53% av händelserna som omfattar skred, ras och slamströmmar är belägna i lågpunk-

ter. Det är inte lika stor andel som för kategorin sättning/spårlägesfel, men omfattar ändå 

hälften av alla händelser. Detta innebär att lågpunkter bör vara en faktor att vara upp-

märksam på även för uppkomst av problem med skred och ras. Detta stämmer väl med att 

även rapporterade händelser avseende skred och ras omfattar problemen dämning, vatten-

mättnad och erosion som är starkt kopplade till ansamling av vatten/strömmande vatten, 

företrädesvis i lågpunkter. 

En jämförelse har gjorts för att se fördelningen av problemtyper och om en viss typ av 

problem kan kopplas till en viss typ av Objekt, dvs undergrund, omgivande mark eller 

bank, enligt Tabell 3-1. Följande bedöms kunna utläsas ur sammanställningen för respek-

tive Problem (utifrån 27 studerade händelser): 

➢ Dämning (11 fall) 

o Undergrunden klassad som tät och fast i nästan samtliga fall 

o Omgivande mark har bedömts som antingen slänt eller dubbel skärning  

o Lika många fall av låg bank som hög bank 

➢ Vattenmättnad (endast fyra fall) 

o Undergrunden klassad som tät och fast i samtliga fall 

➢ Erosion (10 fall) 

o Några tydliga kopplingar kan inte utläsas eftersom samtliga typer av un-

dergrund, omgivande mark och bank förekommer 

Kommentarer till analysen 

Det har inte heller för kategorin ”skred och ras” varit möjligt att utläsa något från bedömt 

bankmaterial, vilket även här kan bero på att det har varit svårt att avgöra vilket bank-

material som använts.  

Det är viktigt att komma ihåg att studien avser händelser inom Trafikverket region Norr, 

dvs händelser som inträffat inom den norra delen av Sverige. 

Även för kategorin ”skred och ras” kan en orsak till att huvuddelen av problemen före-

kommer i tät och fast jord bero på att morän som klassats som tät och fast är vanligast fö-

rekommande inom Region Norr. 

3.5 Slutsatser från analysen av händelser 

Den övergripande analysen av händelser visar att de typer av geokonstruktioner som är 

involverade i huvuddelen av alla händelser är system för avvattning/dränering samt 

bank/undergrund. Dessa två typer är involverade i ungefär lika många händelser vardera 

och utgör tillsammans ca 80% av alla händelser. Därefter kommer slänter/skärningar som 

är involverade i ca 10% av händelserna. Utifrån analysen bedöms laster och processer 

kopplat till nederbörd vara orsak till ca 60% av händelserna. Detta omfattar yttre laster 

och processer såsom ytvattenerosion och erosion i vattendrag, vattentryck och igensätt-

ning av dräner/trummor, samt inre laster och processer såsom inre erosion samt grundvat-
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ten och portryck. Sättningar och eventuellt spårlägesfel på grund av vatten i underbygg-

nad är den kategori som utgör flest händelser, ca 30%. Därefter utgör kategorin problem 

med trumkonstruktion/avvattningsanläggning ca 20% av alla händelser och skred och ras 

knappt 15% av händelserna. 

Sammanfattningsvis visar den övergripande analysen att nederbörd är den yttersta orsa-

ken till huvuddelen av händelserna, att största problemet utgörs av sättningar och eventu-

ellt spårlägesfel på grund av vatten i underbyggnad och att det huvudsakligen involverar 

geokonstruktionerna bankar och undergrund. Även problem med trumkonstruktioner och 

avvattningsanläggningar utgör ett stort problem, vilket i sin tur är kopplat till vatten i un-

derbyggnad. Skred och ras utgör den tredje problemgruppen vilken är allvarligare ef-

tersom den kan leda till stora skador och olyckstillbud. 

Den fördjupade analysen av händelser bedömda som sättningar på grund av vatten i un-

derbyggnad visar att den största delen av problemen är kopplade till dämning och vatten-

mättnad. Mer nederbörd och mer intensiv nederbörd kan leda till vattenmättnad i banken. 

Nederbörden kan vid otillräcklig avvattning leda till dämning vilket också leder till vat-

tenmättnad. Vattenmättnad leder till mindre effektivspänning och därmed lägre hållfast-

het i banken. Vattenmättnad leder också till lägre moduler, vilket vid belastning leder till 

större sättningar. Det kan också på järnväg, vid tågpassage, leda till pumpning uppåt av 

finjord med en förändring av kornfördelning som följd. Det bör dock påpekas att 

spårlägesfel även kan uppkomma på grund av andra orsaker än vattenmättnad, exempel-

vis styvhetsvariationer i banunderbyggnaden och spårkonstruktionsfel. Dessa fel åtgärdas 

dock normalt utan att geoteknisk besiktning genomförs, varför dessa fel ej ingår i ana-

lysen ovan.   

Den fördjupade analysen av händelser bedömda som skred och ras visar att de största pro-

blemen är kopplade till dämning och erosion. Dämning leder till minskad effektivspän-

ning, minskad bärighet och minskad hållfasthet. Dämning kan också leda till vattenmätt-

nad med minskad hållfasthet som följd. Minskad hållfasthet leder till skred och ras. Eros-

ion i bankslänter samt utmed och under trummor leder till skred och ras. 

4. Litteraturstudie  

4.1 Inledning 

Det övergripande målet med detta projekt är att få fram kunskap om hur olika egenskaper 

i en geokonstruktion förändras till det bättre eller sämre beroende på olika klimatförut-

sättningar. Prioriterade klimatförutsättningar är nederbörd och temperatur. Projektet foku-

serar på blandkorniga jordar (siltiga blandjordar, moräner) och likaså finkorniga jordar 

som silt och sand. 

I den genomgång av ett stort antal besiktningar som Trafikverket gjort av problem med 

sättningar, spårlägesfel samt ras och skred i bankar och skärningsslänter, har vi sett att 

problemen i många fall orsakats av vattnets påverkan på siltiga jordar genom erosion, inre 

erosion, tjäle och för hög vattenhalt (vattenmättnad). Analysen visar att det största proble-

met utgörs av sättningar och eventuellt spårlägesfel på grund av vatten i underbyggnad. 

En möjlighet är också att variation i vattenhalt under lång tid kan orsaka förändringar i 
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siltiga jordars hållfasthet och deformationsegenskaper. Dessa förändringarna är svåra att 

upptäcka men en hypotes är att de kan ligga bakom en del av de besvärande sättningar 

och spårlägesfel som inträffat. 

I denna litteraturstudie har vi mot bakgrund av detta i samråd med Trafikverket valt att 

fokusera på förändring i hållfasthet och deformationsegenskaper hos siltiga jordar i ban-

kar och skärningsslänter beroende på variation i vattenhalt. Den största delen av litteratu-

ren behandlar deformationsegenskaper i bankar. 

4.2 Mål 

Målet med litteraturstudien är att ge en översikt av kunskap om förändring i hållfasthet 

och deformationsegenskaper hos jordar beroende på variation i vattenhalt. Översikten be-

gränsas till kunskap som bedömdes vara relevant för siltiga jordar i bankar. Fokus är på 

när och var förändringar inträffar och om förändringarna kan tänkas innebära försämrad 

funktion hos bankar. 

4.3 Begrepp och definitioner 

Några av de begrepp, definitioner och beteckningar som tillämpas i studien beskrivs i Ta-

bell 4-1 och Figur 4.1. 

Tabell 4-1. Begrepp och definitioner 

• För beskrivning av vattenmättnad tillämpas 

o Vattenmättnadsgrad, Sr, som definieras som den andel av porerna som är 

fylld med vatten; Sr = Vw/Vp 

o Volymetrisk vattenhalt: = Vw/V 

o Porositet: n= Vp/V 

o Samband mellan volymetrisk vattenhalt och vattenmättnadsgrad: = 

Sr·n. Vid full vattenmättnad är således den volymetriska vattenhalten,   

lika med porositeten, n. 

• Samband mellan vattenmättnadsgrad, Sr, och negativt portryck, uw (negativt 

värde) kallas 

o Vattenbindningskurva 

• För skjuvhållfasthet i omättad silt tillämpas modellen 

o f = c´+ (- Sr· uw) tan ´ 
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• Effektivt negativt portryck definieras som 

o ueff = Sr· uw  

Ekvation 4-1  Definition av effektivt negativt portryck 

• Elastisk skjuvmodul definieras som kvoten mellan en påförd skjuvspänning och 

den del av resulterande skjuvtöjning som återgår vid avlastning av skjuvspän-

ningen. I föreliggande rapport antas att det är denna modul som avses med be-

skrivningen ”resilient modulus” och beteckningen MR i flera av de studerade ar-

tiklarna. 

• Kvarstående skjuvtöjning definieras som den töjning som inte återgår efter av-

lastning av en påförd skjuvspänning. I föreliggande rapport antas att det är denna 

töjning som avses med beskrivningen ”permanent strain” och beteckningen P i 

flera av de studerade artiklarna. 

  

Figur 4.1  Exempel på definitioner av lager i en vägkropp. Från VTI (2019). 

4.4 Bakgrund 

4.4.1 Negativa portryck 

Jordars geotekniska egenskaper påverkas i hög grad av relationen mellan volymen av fast 

massa, volymen porer, mängden porvatten och mängden porgas. Viktiga parameter är: 

- vattenmättnadsgraden, Sr, som anger hur stor del av porerna som är fylld med 

vatten;  

- porositeten, n, som anger volymen porer i förhållande till den totala volymen och 

- volymetrisk vattenhalt, , som anger volymen vatten i förhållande till den totala 

volymen och motsvarar produkten av vattenmättnadsgraden och porositeten.  

Om vattenmättnadsgraden är lägre än 100 % kallas jorden omättad. I omättade jordar 

finns i porerna vattenytor som gränsar mot luft och mot korn. I de vattenytorna bildas yt-

spänningar som leder till ett sug på samma sätt som vattenytan i ett sugrör leder till ett 

sug som suger upp vatten från ett glas vatten. Suget i omättade jordar kallas negativt port-

ryck, uw (negativt värde).  

Sambandet mellan volymetrisk vattenhalt och negativt portryck visas principiellt i Figur 

4.2 (sambandet kallas vanligen vattenbindningskurva).  
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Figur 4.2  Samband mellan volymetrisk vattenhalt, , (water content, Sr·n) och negativt portryck, -

uw, (suction, ).a = luftgenomsläpplighetstal. Från Mitchell och Soga (2005) (förenklad). 

 

När en vattenmättad jord dräneras och torkas ut ökar det negativa portrycket. När en ut-

torkad jord vattenmättas minskas det negativa portrycket. Vid uttorkning uppstår större 

negativa portryck, i förhållande till vattenmättnadsgrad, än vid återfuktning. Se Figur 4.2.  

I startpunkten på den första uttorkningskurvan (Initial drainage Curve) och slutpunkten på 

återfuktningskurvan (Main Wetting Curve) är jorden vattenmättad, Sr= 100 %, och där är 

den volymetriska vattenhalten, , således lika stor som porositeten, n (se Tabell 4-1). 

Slutpunkten på återfuktningskurvan har alltså en lägre porositet än startpunkten på uttork-

ningskurvan. Porositeten minskar således under en fullständig första uttorknings-/åter-

fuktningscykel.  

Det negativa portryck som medför att luft, vid uttorkning, börjar tränga in (i de grövsta) 

porerna kallas luftgenomsläpplighetstal. Se Figur 4.2. 

I en jord i fält motsvaras det negativa portrycket ovanför och i anslutning till en grundvat-

tenyta av en kapillär zon (stighöjd). Närmast grundvattenytan är den kapillära zonen i det 

närmaste helt vattenmättad, i enlighet med att vattenbindningskurvan är i det närmaste pa-

rallell med y-axeln vid påbörjan av en uttorkning (från full vattenmättnad) och vid avslut-

ning av en återfuktning (till full vattenmättnad), se Figur 4.2. 

Med minskande vattenmättnadsgrad, Sr, följer ett ökande negativt portryck i porvattnet 

samtidigt som mängden porvatten minskar. För beräkning av spänningar i jorden med 

hänsyn till negativa portryck räknas därför enligt Knutsson et al (1998) med ett effektivt 

negativt portryck definierat enligt Ekvation 4-1. Exempel på skillnaden mellan negativt 

portryck och effektivt negativt portryck visas i Figur 4.3. 
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Figur 4.3  Exempel på negativt portryck (övre kurva) och tillhörande effektivt negativt portryck 
(undre kurva) för en silt. Från Knutsson et al (1998). 

 

Principiell skillnad mellan månggraderad och ensgraderad jord, vad gäller samband mel-

lan vattenmättnadsgrad och negativt portryck, visas i Figur 4.4. 

 

Figur 4.4  Principiella samband mellan vattenmättnadsgrad och negativt portryck, för månggraderad 
respektive ensgraderad jord. Från Knutsson et al (1998). 

 

Det effektiva negativa portrycket ökar med minskande kornstorlek, se Figur 4.5. 
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Figur 4.5. Exempel på samband mellan kornstorlek och effektivt negativt portryck. Från Knutsson et 
al (1998). 

 

Toll et al (2016) mätte vattenbindning i prover av en sandig lera med flytgräns 43,3 % 

och plasticitetsgräns 23,7 %. Proverna hade packats på våta sidan med en vattenkvot av 

24 %. Den resulterande vattenmättnadsgraden, Sr, var större än 95 %. I artikeln presente-

rades resultat från mätning med tensiometer, kontinuerlig respektive stegvis, se Figur 4.6. 

 

 

Figur 4.6  Mätta vattenbindningsförlopp. Till vänster under uttorkning och till höger under upprepade 
uttorkning/ återfuktningscykler. Linjer visar resultat från kontinuerlig mätning och punkter visar re-
sultat från stegvis mätning. Från Toll et al (2016). 

4.4.2 Portrycksfördelning och -variation i fält 

Knutsson et al (1998) gör följande zonindelning i siltjordar 

- Markvattenzon. 

o Vattenmängd beror på infiltration från nederbörd respektive avdunstning 

och kan periodvis motsvara vattenmättade förhållanden. 

- Intermediär zon 

o I den intermediära zonen transporteras infiltrationsvatten ner till grund-

vattnet till följd av gravitationen 

- Kapillär zon 
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o I den kapillära zonen påverkas trycket av kapillära krafter. Mäktigheten 

av den kapillära zonen kallas kapillär stighöjd. 

Grundvattensituationen ovanför grundvattenytan kan enligt Knutsson et al (1998) delas in 

i tre zoner; markvattenzonen, intermediär zon och kapillär zon. Vattenmängden i 

markvattenzonen beror främst på infiltration och avdunstning. I den intermediära zonen 

transporteras infiltrationsvatten ner mot grundvattenytan. I den kapillära zonen suger ka-

pillära krafter upp vatten från grundvattenytan. Den undre delen av den kapillära zonen är 

i det närmaste helt vattenmättad. Se Figur 4.7. 

 

Figur 4.7  Zonindelning i en jordprofil med avseende på grundvattenförekomst. Från Knutsson et al 
(1998). 

 

Portryckens samvariation med vattenmättnadsgrad illustreras i Figur 4.8.  

 

Figur 4.8  Schematiska portrycksprofiler. a) under torrperiod, b) normalt tillstånd och c) under period 
med kraftig nederbörd. Från Knutsson et al (1998). 

 

Figuren presenterades i Knutsson et al (1998) i ett avsnitt som i första hand handlade om 

naturligt lagrad jord. Ytlager på järnvägs- och vägbankar utgörs ofta av bergkrossmaterial 

med stenstorlek och kan därför ha en mindre förmåga att hålla vatten än många naturliga 

markytor med vegetation. 
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I Knutsson et al (1998) anges följande. Vid korta nederbördsperioder stannar normalt allt 

infiltrationsvatten i rotzonen (markvattenzonen) utan att medföra några konsekvenser för 

de nedersta zonerna. Vid stor och långvarig nederbörd på plana områden med siltjord kan 

markvattenzonen mättas och överskottet av infiltrationsvatten transporteras då via den in-

termediära zonen till grundvattenytan. I detta fall påverkas hela grundvattenprofilen och 

även grundvattenytans nivå kan ändras, Figur 4.9-övre. På grund av den låga permeabili-

teten är detta en långsam process. 

  

Figur 4.9  Vattentransport vid kraftigt nederbörd eller vid snösmältning (övre) vid plan markyta 
(undre) vid lutande markyta. Från Knutsson et al (1998). 

 

I lutande terräng med siltslänter däremot, medför den kraftigt lutande markvattenzonen 

att överskottsvatten avrinner på markytan och att infiltrationen till den intermediära zonen 

blir begränsad, Figur 4.9-undre.  

Vid vårens snösmältning kan situationen liknas vid en kraftig nederbörd och vattentrans-

porten beskrivas på samma sätt som ovan, dvs i huvudsak vertikal vid plan mark och 

längs markvattenzonen i slänter. Snösmältningen orsakar en höjning av vattendragens 

nivå vid foten av naturliga slänter och av vattennivån i skärningsdiken. Detta påverkar 

främst grundvattenytans läge samt den kapillära zonen i anslutning till släntfoten. Grund-

vattenytan vid vattendrag kan fluktuera några meter, vilket i avtagande grad påverkar 

grundvattensituationen i anslutning till vattendraget. 

Westerberg et al (2014) mätte och antog en portrycksprofil i naturligt lagrad sand och silt 

i närheten av en slänt, se Figur 4.10.  
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Figur 4.10  Antagen portrycksprofil (blå prickad linje), utvärderade max, min och medelvärden från 
portrycksmätningar i tre olika punkter på olika avstånd från slänten (markerade med en färg per 
borrpunkt). Under lagret med lerig silt/siltig lera (leSi/siLe) följde friktionsjord. Den undre grundvat-
tenytan låg på stort djup. Från Westerberg et al (2014). 

 

En tolkning av den antagna portrycksprofilen och jordlagerprofilen är att det finns ett 

övre grundvattenmagasin mellan 16 och 13 m djup (en undre grundvattenyta, som följer 

älvens nivå, finns på mycket stort djup). Ovanför grundvattenytan, på 13 m djup, finns en 

kapillär zon. I den övre delen av den kapillära zonen, från ca 10 m djup och uppåt, har 

nedträngande sjunkvatten höjt vattenmättnadsgraden och därmed minskat det negativa 

portrycket. Denna del av portrycksprofilen kan jämföras med portrycksprofil c i Figur 

4.8. Från grundvattenmagasinets underkant, på 16 m djup, och ned till 25 m djup kan 

inget ytterligare grundvattenmagasin skönjas. Troligen hinner grundvattenmagasinet töm-

mas ut mot slänten innan tillräcklig med perkolation hinner ske ned i den täta siltiga le-

ran/leriga silten på 16 m djup. Att inget ytterligare grundvattenmagasin kan skönjas kan 

därutöver också bero på att den siltiga leran/leriga silten dräneras i underkant mot under-

liggande friktionsjord. 

4.4.3 Tjälning 

I Knutsson et al (1998) anges följande. Den packningsgrad som uppnåtts när en tjälbenä-

gen siltig jord packats under ofrusna förhållanden förändras om jorden utsätts för uppre-

pad frysning och tining. Det har visat sig att en välpackad silt/siltig morän successivt 

luckras upp då denna genomgår upprepade fryscykler. På motsvarande sätt kommer en 

lös jord att packas (konsolideras) till följd av upprepad frysning och tining. Den slutliga 

packningsgraden blir ungefär densamma som den välpackade jorden får till följd av upp-

luckring. 
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4.5 Upprepad fuktning och uttorkning 

Zhang et al (2018) undersökte en naturligt lagrad silt. De siktade silten till mindre än 2 

mm kornstorlek, torkade den, packade 48 prover till 94, 96 respektive 98 % packnings-

grad och återfuktade proverna till vattenmättnad, w= 23,9 %. Därefter utsatte de proverna 

för fem cykler av uttorkning, till w= 10 %, och återfuktning, till w= 23,9 %. Proverna be-

lastades i varierande grad mellan 100 och 400 kPa i vertikal totalspänning och skjuvhåll-

fastheten mättes, se Figur 4.11. 
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Figur 4.11 Skjuvhållfasthet i förhållande till vertikal totalspänning vid olika packningsgrad och olika 
antal upprepade fuktnings- och uttorkningscykler, där n är antalet cykler. Från Zhang et al (2018). 

 

Tabell 4-2  Kohesionsintercept, c, och inre friktionsvinkel, , utvärderad från försöken. Från Zhang 
et al (2018). 
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Under cyklerna med fuktning och uttorkning minskade kohesionsinterceptet, c, signifi-

kant från kring 40 kPa till kring 15 kPa. Friktionsvinkeln minskade i mindre utsträckning. 

Se Figur 4.11 och Tabell 4-2. Enligt en indirekt mätning varierade det negativa portrycket 

mellan 1 och 480 kPa under respektive cykel med fuktning och uttorkning.   

4.6 Upprepad belastning vid olika vattenkvot och 
finjordshalt 

4.6.1 Något siltigt eller något lerigt sandigt grus från 
vägbyggnadsmaterial av krossad kalksten. Studie av Dawson 
och Thom (1996) 

Dawson och Thom (1996) presenterade resultat från provningar utförda av Thom och 

Brown (1987) och Thom och Brown (1988).Den graderingsparameter som tillämpades i 

Dawson och Thom (1996) definierades enligt Ekvation 4-2. Parametern n modellerar lut-

ningen på kornkurvan. Ett litet n innebär att kornkurvan är flack och omfattar många 

kornstorlekar, att jorden är månggraderad. Ett stort n innebär att kornkurvan är brant, att 

jorden är mer ensgraderad. 

F(d) = (d/D) n 

Ekvation 4-2. Graderingsmodell tillämpad i Dawson och Thom (1996). F(d) är percentil för korndia-
meter d, D är största kornstorlek, n är en modellparameter. 

Provningarna hade utförts på obundna granulära vägbyggnadsmaterial av krossad kalk-

sten som packats i varierande utsträckning. Provningarna hade visat följande enligt Daw-

son och Thom (1996). 

- Elastisk skjuvmodul (”shear stiffness”) ökade endast svagt med packning, se Fi-

gur 4.12. 

- För mer månggraderade material, dvs lågt n-värde, ökade elastisk skjuvmodul 

endast svagt med ökande packning, se Figur 4.12. 

- Ackumulerad töjning (”Plastic strain”) minskade med ökad packning, se Figur 

4.13. 

- Ackumulerad töjning (”Plastic strain”) varierade på olika sätt i förhållande till 

gradering, beroende på packningsgrad, se Figur 4.13. 

- Elastisk skjuvmodul minskade med ökande vattenhalt, se Figur 4.14. 
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Figur 4.12  Elastisk skjuvmodul i förhållande till gradering. n enligt Ekvation 4-2. Från Dawson och 
Thom (1996). 
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Figur 4.13  Plastisk töjning i förhållande till gradering. n enligt Ekvation 4-2. Från Dawson och Thom 
(1996). 

 

 

Figur 4.14  Elastisk skjuvmodul i förhållande till vattenhalt. Från Dawson och Thom (1996).  

4.6.2 Obundna lager i vägbankar. Studier av Lekarp et al (2000) och 
(2000-2) 

Lekarp et al (2000) gjorde en litteraturstudie för att sammanfatta forskningen om perma-

nent töjning i obundna lager i vägbankar (i artikeln: ”unbound aggregates”) efter uppre-

pad belastning. Lekarp et al (2000) bedömer att följande gäller enligt den studerade litte-

raturen. 

- En hög vattenmättnadsgrad och en låg permeabilitet leder till höga portryck, låg 

effektivspänning, låg styvhet och litet motstånd mot deformation. 

- Finjordshalt: 

o Ökning av finjordshalt i sig leder till minskat motstånd mot deformation. 

o Ökning av finjordshalt leder dock till bättre packningsegenskaper och 

bättre packningsegenskaper leder till ett ökat motstånd mot deformation. 

o I den studerade litteraturen fanns olika syn på inverkan av kornfördelning 

- En ökning av densitet (ökad lagringstäthet) hos granulära material ser ut att med-

föra ett ökat motstånd mot deformation på grund av upprepad belastning. 

Lekarp et al (2000-2) gjorde en litteraturstudie för att sammanfatta forskningen om resili-

ent modul (”resilient response”), MR, i obundna lager i vägbankar (”unbound aggrega-

tes”). Lekarp et al (2000-2) bedömer att följande gäller enligt den studerade litteraturen. 

- MR påverkas mer av spänningsnivå och fukthalt än av densitet (lagringstäthet), 

kornstorleksfördelning, kornmaterial, kornform och spänningshistoria.  

- MR ökar med ökande omgivande spänning (confining pressure). 

- MR minskar med ökande vattenhalt (fukthalt). Minskningen är liten för låga vattenhalter 

men markant när vattenhalter börjar närma sig vattenmättnad. 
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4.6.3 Grus med varierande halter finkornig jord bildad mellan 
underballast och finkornig undergrund. Undersökning av 
Duonga et al (2013) 

Duonga et al (2013) undersökte ett så kallat mellanlager (”interlayer”), ett lager som bil-

dats i gränsen mellan underballast och finkornig undergrund på grund av tågöverfarter. 

Material togs från den finkorniga undergrunden, SG, och från mellanlagret, ITL. Prover 

framställdes sedan enligt Figur 4.15 och vattenmättnadsgrad 100 % i proverna bedömdes 

ligga strax under w= 12 %. 
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Tabell 4-3  Vår sammanställning av provframställning. 

Provmaterial Utgångsmaterial Modifiering Kommentar 

ITL-10 ITL Borttagande av 

material mindre än 

0,08 mm genom sikt-

ning 

Mest grovkornigt grus  

ITL0 ITL Ingen modifiering Något siltigt eller nå-

got lerigt grus 

ITL5 ITL Tillsats av SG 

(mindre mängd) 

Siltigt eller lerigt grus 

ITL10 ITL Tillsats av SG (större 

mängd) 

Mest finkornig. 

Siltigt eller lerigt grus. 

 

 

 

Figur 4.15  Kornstorleksfördelningar i modifierade mellanlager-material. Från Duonga et al (2013). 
SG betecknar finkornig undergrund. 

 

Proverna packades enligt en fransk standard, utsattes för upprepade belastningar varvid 

återgående axiell töjning, r, och kvarstående axiell töjning, p, mättes. Se Figur 4.16 och 

Figur 4.17. 
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Figur 4.16  De första cyklerna under triaxialförsök på modifierat mellanlager-material med w= 4%. 
Från Duonga et al (2013). 
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Figur 4.17  Permanent axiell töjning i förhållande till antal cykler med intermittent ökande deviator-

spänningsamplitud. Modelljord ITL-10. a) w= 4 %, b) w= 6 %, c) w= 12 %. qmax anger maximal de-
viatorspänning inom respektive sekvens av cykler. Från Duonga et al (2013). 

 

Den permanenta axiella töjningen minskade med minskande vattenkvot. För prover med 

w = 4 respektive 6 % minskade den permanenta axiella töjningen med ökande finjords-

halt. För prover med w = 12 % uppkom dock den största permanenta axiella töjningen för 

prover med den högsta finjordshalten. se Figur 4.18.  
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Figur 4.18  Permanent axiell töjning i förhållande till ökande antal cykler utförda i sekvenser med 

stegvis ökande deviatorspänningsamplitud, qmax. Sekvens definierad med tillhörande värde på 

qmax. Plottat värde på töjning avser slutvärde efter respektive sekvens.  

Avseende permanent töjning efter upprepade belastningar, gör författarna följande tolk-

ning av finjordens inverkan på det studerade mellanlagret, ”interlayer”. 

- I torrare tillstånd leder finjorden i mellanlagret till negativa portryck, vilket leder 

till liten permanent töjning. 

- I nära vattenmättat tillstånd blir mellanlagret mekaniskt svagare av finjorden och 

den permanenta töjningen blir stor. Detta på grund av att finjorden är känslig för 

ändring i vatteninnehåll i nära vattenmättat tillstånd. 
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Duonga et al (2013) utförde också statiska triaxialförsök. Från de försöken gjorde förfat-

tarna följande tolkning. 

I omättat tillstånd (w= 4 %) innebar en ökning av finjordshalten inte någon entydig för-

ändring i hållfasthet (inre friktionsvinkel och kohesion). 

4.6.4 Siltig sand från undergrund. Undersökning av Salour et al 
(2014) och Salour och Erlingsson (2015) 

Två undergrundsmaterial av siltig sand från Luleå respektive Torpsbruk undersöktes vid 

olika vattenkvoter. Materialen hade kornfördelningar enligt Figur 4.19. Vattenbindnings-

kurvor mättes i en typ av ödometer (SWC-150 Fredlund), se Figur 4.20. 

 

Figur 4.19  Kornstorleksfördelningar. Från Salour och Erlingsson (2015). 

 

 

Figur 4.20  Vattenbindningskurvor. Från Salour och Erlingsson (2015). 

 

Effektivspänningar beräknades genom att addera totalspänning och effektivt negativt 

portryck enligt Ekvation 4-1. Jordarna hade följande halter av finare jord (< 0,075 mm): 
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ca 42 % för ”Luleå” respektive ca 27 % för ”Torpsbruk”. Jordarna hade följande optimala 

vattenkvoter: 10,1 % för ”Luleå” respektive 7,6 % för ”Torpsbruk”. Statiska triaxialför-

sök utfördes på materialen efter packning till maximal Proctor torrdensitet vid optimal 

vattenkvot, se Figur 4.21. 

 

Figur 4.21  Triaxialförsök. Värden inom de små rutorna avser celltryck. Från Salour och Erlingsson 
(2015). 

 

Prover från materialen preparerades genom packning vid optimal vattenkvot till maximal 

Proctor torrdensitet. Ett antal av proverna reglerades därefter till lägre vattenkvoter. Pro-

verna utsattes för sekvenser av cyklisk belastning med stegvis ökande celltryck och devi-

atorspänning, se Figur 4.22. Resultat visas i Figur 4.23. 

 

Figur 4.22  Celltryck och deviatorspänning i sekvenserna. Från Salour och Erlingsson (2015). 
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Figur 4.23  Mätt ackumulerad permanent töjning. Från Salour och Erlingsson (2015). 

 

Enligt diagrammen ökade den ackumulerade töjningen med ökande vattenkvot. För den 

näst högsta vattenkvoten (9,3 % respektive 6,8 %) uppvisar det finkornigare materialet, 

”Luleå”, en något mindre ackumulerad töjning mot slutet av cyklingarna än ”Torpsbruk”.  

Det finkornigare materialet, ”Luleå”, uppvisar en större skillnad i ackumulerad töjning 

mellan provningarna för w= 10,1 % och w= 9,3 % än vad ”Torpsbruk” uppvisar mellan 

motsvarande provningar (för w= 7,4 % och w= 6,8 %). 

För det finkornigare materialet, ”Luleå”, motsvarades en förändring i vattenmättnadsgrad 

(motsvarande vattenkvoter framgår inte av artikeln) från 30 % till nära 100 % av en re-

duktion av MR med 51 %. 

För det grovkornigare materialet, ”Torpsbruk”, motsvarades en förändring i vattenmätt-

nadsgrad från 24 % till nära 100 % av en reduktion av MR med 38 %. 

En så kallad mekanistisk modell för beräkning av variationen av MR och p i obundna fin-

korniga material, presenterad i Cary och Zapata (2011), provades. Beräkningar med mo-

dellen kan göras för olika variationer av vattenmättnadsgrad, till exempel motsvarande 

den naturliga variationen i fuktighet i en väg- eller järnvägsbank. Hänsynen till variation-

erna i vattenmättnadsgrad tas genom att inkludera negativa portryck i spänningsberäk-

ningen. Beräkningar med modellen visade god överensstämmelse med uppmätta data. 

Salour et al (2014) anser dock att fler försök krävs för att validera och kalibrera modellen. 

4.6.5 Grus och något siltigt eller något lerigt sandigt grus från 
vägbyggnadsmaterial. Undersökning av Rahman och 
Erlingsson (2016) 

Rahman och Erlingsson (2016) undersökte två vägbyggnadsmaterial av krossat berg med 

korn mindre än 32 mm och halt finjord (<0,0625 mm) ca 11 % (Skärlunda) respektive ca 

3 % (Hallinden), se Figur 4.24. Materialet från Hallinden kan klassificeras som grus. 

Skärlunda kan klassificeras som ett något siltigt eller något lerigt sandigt grus. 
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Figur 4.24  Kornfördelningar. Från Rahman och Erlingsson (2016). 

 

De optimala vattenkvoterna (enligt Proctor) var 6,5 % (Skärlunda) respektive 5,5 % 

(Hallinden). Materialen packades till 97 % av modifierad Proctor torrdensitet. Materialen 

torkades till några olika vattenkvoter, w, mellan 1 % och 6,5 %. Materialen belastades i 

triaxialcell med fem sekvenser av successivt ökande celltryck och deviatorspänning, se 

Tabell 4-4. Resultaten visas i  Figur 4.25. Den ackumulerade axiella töjningen var större 

för materialet med den högre halten finjord. 

Tabell 4-4  Lastsekvenser. Från Rahman och Erlingsson (2016). 
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Figur 4.25  Ackumulerad axiell töjning. Från Rahman och Erlingsson (2016). 

 

Den ackumulerade töjningen ökade med ökande vattenkvot. Den ackumulerade töjningen 

var betydligt lägre för gruset (Hallinden) än för det något siltiga eller något leriga gruset 

(Skärlunda). 

4.6.6 Något siltigt eller något lerigt sandigt grus från 
vägbyggnadsmaterial. Undersökt av Rahman och Erlingsson 
(2016-2) 

Rahman och Erlingsson (2016-2) undersökte ett vägbyggnadsmaterial av krossat berg 

med korn mindre än 31,5 mm och halt finjord (< 0,075 mm) ca 12 %. Den optimala vat-

tenkvoten (enligt Proctor) var 6,5 %. Materialet torkades till några olika vattenkvoter, w, 

mellan 1 % och 7 %. Materialen belastades i triaxialcell med olika kombinationer av cell-

tryck och cykliska axialtryck. Den resilienta modulen MR (lutningen på den elastiska de-

len av återfjädringen) mättes. MR efter ett litet antal cykler (2 900) efter vilka den acku-

mulerade axiella töjningen fortfarande var liten, visas i Figur 4.26 i förhållande till cell-

trycket, . MR efter ett stort antal cykler (minst 200 000), antagligen med cykliska axi-

altryck som är jämförbara med de som användes för försöken med det lilla antalet cykler, 

visas i Figur 4.27. 
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Figur 4.26  MR efter 2900 cykler i förhållande till celltryck. S= vattenmättnadsgrad. Från Rahman 
och Erlingsson (2016-2). 

 

Figur 4.27  MR efter minst 200 000 cykler i förhållande till celltryck. S= vattenmättnadsgrad. Från 
Rahman och Erlingsson (2016-2).   

Vid försök med det lilla antalet cykler ökar MR med minskande vattenkvot. Vid försök 

med det stora antalet cykler och de lägre celltrycken ökade MR med minskande vatten-

kvot. Vid försök med det stora antalet cykler och de högre celltrycken ökade MR med 

ökande vattenkvot.  

Vi tolkar författarnas sammanfattning av resultaten enligt följande. 

- MR ökar med minskande vattenkvot (fukthalt) 

MR kan efter många upprepade belastningar ge intryck av att ha ökat med ökande vatten-

kvot. Detta beror på att de upprepade belastningarna inneburit en bättre packning tack 

vare vatteninnehållet. 
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4.6.7 Sandigt grus och något lerigt sandigt grus. Undersökta av 
Schultz-Poblete et al (2019) 

Schultz-Poblete et al (2019) utförde lådförsök på underbyggnads- (”subgrade”) material 

och underballastmaterial som modifierats till olika vattenhalter. Materialen beskrivs i Ta-

bell 4-5. Materialet SB (Subballast) kan klassificeras som sandigt grus. Materialet AB 

(Subgrade) kan klassificeras som något lerigt sandigt grus. 

Tabell 4-5  Materialbeskrivning. Från Poblete et al (2019). 

 

Materialen packades till 95 % modifierad AASHTO och utsattes för cyklisk belastning i 

olika frekvenser enligt Tabell 4-6. 

Tabell 4-6  Sammanfattning av testprocedur. Från Schultz-Pobletet et al (2019). 

 

Utvecklingen av undertryck studerades. Praktiska aspekter på mätning av undertryck un-

der cyklisk last studerades. Undertryck mättes i båda typerna av material när de utsattes 

för den cykliska lasten. Deformationen beskrivs i Figur 4.28. 
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Figur 4.28  Total deformation i förhållande till vattenmättnadsgrad. AB betecknar det leriga sandiga 
gruset från underbyggnaden. SB betecknar det sandiga gruset från underballasaten. Från Schultz-
Poblete et al (2019). 

 

För de lägre vattenmättnadsgraderna blev deformationerna mindre i det leriga sandiga 

gruset (AB) än i det sandiga gruset (SB). Närmare vattenmättnad blev deformationerna 

större i det leriga sandiga gruset än i det sandiga gruset. 

I det sandiga gruset bildades små undertryck (1 – 15 kPa) inom ett stort spann av mätt-

nadsgrader. I det leriga sandiga gruset bildades stora undertryck (1 – 95 kPa) inom ett li-

tet spann av mättnadsgrader. Deformationen i det leriga sandiga gruset berodde i större 

utsträckning på mättnadsgrad och undertryck jämfört med deformationen i det sandiga 

gruset. I det leriga sandiga gruset översteg deformationen brottkriteriet för den största 

mättnadsgraden. I det leriga sandiga gruset var deformationen mindre än deformationen i 

det sandiga gruset, för den minsta mättnadsgraden. 

4.7 Inträffade händelser 

4.7.1 Skador på grundläggningar i södra Norge efter regn 

Heyerdahl et al (2013) studerade skador som uppstod på gamla grundläggningar efter in-

tensiva och långvariga regn under andra halvåret 2011 över södra Norge. De relaterade 

skadorna är enligt följande: 

- Relaterade till kulvertar. 

- Relaterade till översvämningar i angränsande stora vattendrag och sjöar. 

- Relaterade till skred eller ras i bankslänt.  

- Flera skador relaterade till skred inträffade utan att dämning eller översvämning 

hade inträffat.  

- Ett släntbrott inträffade i en 5–6 m hög bank på plan mark, benämnd Tomter 

bank.  



Statens geotekniska institut 2019-11-28 

1.1-1701-0011 

 
 
 

29 (43) 
 

- Ett släntbrott inträffade i en 8–10 m hög bank över en ravin. 

Slänten Tomter bank studerades närmare. I Figur 4.29 visas en sektion av banken. 

 

 

Figur 4.29  Tomter bank. Tvärsektion och släntbrottet 23 december 2011. Från Heyerdahl et al 
(2013). 

Närmast under ballastlagret låg ett sand- och gruslager som tillkom kring 1950–60. Det 

välgraderade sandiga siltiga leriga grusiga lagret därunder var mycket fuktigt, nära fly-

tande, vid undersökning dagen efter släntbrottet. Den naturligt lagrade jord under banken 

utgörs av marin lera. 

Årlig nederbörd hade legat kring 800 mm/år. Utifrån nederbörd gjordes en beräkning i 

Seep med en konstant infiltration av mellan 1,25e-9 och 2,5e-8 m/s. Till och med för den 

lägsta infiltrationen uppkom positiva porvattentryck i modelleringen. Porvattentrycken 

ansattes i stabilitetsberäkningar med antagna värden på skjuvhållfasthetsparametrar och 

säkerhetsfaktorn vid karakteristisk analys blev ca 1,0. Se Figur 4.30. 

 

Figur 4.30  Stabilitetsberäkning med porvattentrycksfördelning ansatt till mellan 75 och 90 % av 
hydrostatiskt tryck räknat från toppen av sandiga siltiga lagret, B. Från Heyerdahl et al (2013).  

Författarna drog följande slutsatser. 



Statens geotekniska institut 2019-11-28 

1.1-1701-0011 

 
 
 

30 (43) 
 

- Jordarna i banken förhindrar dränering. Situationen varierar sannolikt under året. 

Vatten kan transporteras längs med banken från andra delar, på toppen av lerlag-

ret. Lerlagret kan vara deformerat av sättningar eller av kapillär sugning i det san-

diga siltiga lagret.  

- Det sandiga siltiga lagret kan ha varit nära full vattenmättnad när ras/skred inträf-

fade. 

Släntbrott kan inträffa i gamla bankar byggda av lera, silt, sand och grus utan entydiga fö-

regående varningstecken. 

4.7.2 Uppskattning av sårbarhet hos Irish Rail Network:s banvallar 
och skärningar 

Karlo et al (2016) studerade skärningsslänter och bankslänter utmed gamla sträckningar 

inom det irländska järnvägsnätet.  

Enligt författarna kan perkolation vattenmätta jordlager inom visst djup. Detta kan inne-

bära att de negativa portrycken minskar och därmed också skjuvhållfastheten. Författarna 

inhämtade mätdata, och gjorde en statistisk bearbetning, av geometri (slänthöjd och -lut-

ning) och inträffade skred. De konstaterade att längs de studerade sträckningarna har 

branta slänter anlagts i ”boulder clay”, en morän med lera och block, som kan stå mycket 

brant tack vare negativa portryck, men som också är känslig för ökad vattenhalt.  

Statistiken visade att det fanns fler branta skärningsslänter än bankslänter och i ett distrikt 

hade mer än två tredjedelar av alla skred inträffat i skärningsslänter. Det konstateras att 

skärningsslänter typiskt sett har högre grundvattenytor, och därmed lägre negativa port-

ryck, än bankslänter. Sårbarhetsanalyser utfördes med antagna värden på hållfasthetspara-

metrar, initialt negativt portryck, permeabilitet i mättat tillstånd, en vinkel som modellerar 

ökning i skjuvhållfasthet med negativa portryck, b. 

4.7.3 Brott i bankar till väg och järnväg 

Briggs et al (2017) gjorde en återblick på tidigare studier av brott i väg- och järnvägsban-

kar.  

En omfattande studie av slänter i motorvägsbankar (highway embankments) i England 

och Wales utfördes av Perry (1989). Ytliga glidytor hade uppstått, sällan djupare än 1,5 m 

och vanligen med en längd kortare än 20 m. Se Figur 4.31 och Figur 4.32 
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Figur 4.31  Brott i slänt till en motorvägsbank. Från Briggs et al (2017). 

 

 

Figur 4.32  Dragspricka i en slänt till en motorvägsbank. Från Briggs et al (2017). 
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Enligt en studie av O´Brien (2007) hade flera brott uppkommit i järnvägsbankar lång tid 

efter byggnation. Dessa brott var ofta djupa rotationsbrott med glidytor på mer än 2 m 

djup. Enligt Perry et al (2003) hade de flesta av dessa brott uppkommit där överkonsoli-

derade leror utgjorde huvudmaterialet i banken, snarare än i bankar byggda av granulära 

material. Exempel visas i Figur 4.33. 

 

Figur 4.33  Brott i en järnvägsbank vid Leighton Buzzard. Från Briggs et al (2017). 

 

Enligt författarna har brott i motorvägsbankar uppkommit på grund av ökning av porvat-

tentryck. Denna typ av brott har inträffat såväl i väg som i järnvägsbankar i England. 

Vanligen var dessa brott grunda släntbrott men flera djupare brott hade uppkommit. Ex-

empel visas i och Figur 4.34. Inget fall av progressivt brott på grund av säsongsbunden 

volymminskning och volymökning påträffades.  
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Figur 4.34  Ytligt brott i en järnvägsbank vid Willow Gap på järnvägslinjen mellan 

Newcastle och Carlisle. Från Briggs et al (2017). 

4.8 Studier av en fullskalemodell av en vägbank 

Glendinning et al (2014) genomförde ett fullskaleförsök med en bank som byggdes på en 

styv till hård glacial morän med låg permeabilitet, 1·10-10 m/s till 1·10-12 m/s. Fyllningen 

byggdes av en glacial morän från platsen. De konstaterade att olikheter i porvattentryck 

berodde på olika packning och närhet till granulärt överbyggnadsmaterial. Permeabilite-

ten varierade inom banken, beroende på mättnadsgrad och storskaliga effekter (antagligen 

variationer i lagrens utbredning, exempelvis på grund av sättningar), speciellt nära ytan. 

Baserat på observerat portryck, permeabilitet och resistivitet tog författarna fram en kon-

ceptuell modell av fullskaleförsöket. I bankens översta lager är permeabiliteten sannolikt 

högre än på djupet, beroende på torrsprickor och rötter. Denna högre permeabilitet leder 

till en infiltrerad mängd vatten som är större än den mängd vatten som kan perkolera på 

djupet. Detta leder till ökade positiva porvattentryck. 
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Figur 4.35  Konceptuell modell framtagen för ett fullskaleförsök. Från Glendinning et al (2014). 

 

4.9 Sammanfattning av studierna 

Lab-försök på silt 

Zuang et al (2018): 

- Efter fem gånger upprepad fuktning och uttorkning av en naturligt lagrad silt 

minskade kohesionsinterceptet signifikant. Den inre friktionsvinkeln förändrades 

mindre märkbart. 

Lab-försök på sand 

Salour et al (2014): 

- För det finkornigare materialet reducerades MR med 51 % när vattenmättnadsgra-

den ändrades från 30 % till nära 100 %. 

- För det grovkornigare materialet, ”Torpsbruk”, motsvarades en förändring i vat-

tenmättnadsgrad från 24 % till nära 100 % av en reduktion av MR med 38 %. 

- Försök på siltig sand från undergrund i Sverige visade god överensstämmelse 

med modellering med modell presenterad i Cary och Zapata (2011) vad gäller va-

riationen i resilient modul (MR) med vattenmättnadsgrad. 
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Salour och Erlingsson (2015):  

- Den ackumulerade töjningen ökade med ökande vattenkvot för både det finkor-

niga materialet och det mindre finkorniga materialet. 

Lab-försök på grus 

Dawson och Thom (1996): 

- Elastisk skjuvmodul ökade endast svagt med ökad packning. 

- Elastisk skjuvmodul minskade svagt med ökad gradering. 

- Elastisk skjuvmodul minskade med ökande vattenhalt. 

- Ackumulerad töjning minskade med ökad packning. 

- Ackumulerad töjning varierade på olika sätt i förhållande till gradering, beroende 

på packningsgrad. 

Lekarp et al (2000): 

- En hög vattenmättnadsgrad och en låg permeabilitet leder till höga portryck, låg 

effektivspänning, låg styvhet och litet motstånd mot deformation 

- Finjordshalt: 

o Ökning av finjordshalt i sig leder till minskat motstånd mot deformation. 

o Ökning av finjordshalt leder dock till bättre packningsegenskaper och 

bättre packningsegenskaper leder till ett ökat motstånd mot deformation. 

o I den studerade litteraturen fanns olika syn på inverkan av kornfördelning 

- En ökning av densitet (ökad lagringstäthet) hos granulära material ser ut att med-

föra ett ökat motstånd mot deformation på grund av upprepad belastning. 

Duonga et al (2013):  

- I torrare tillstånd leder finjorden i mellanlagret till negativa portryck, vilket leder 

till liten permanent töjning. 

- I nära vattenmättat tillstånd blir mellanlagret mekaniskt svagare av finjorden och 

den permanenta töjningen blir stor. Detta på grund av att finjorden är känslig för 

ändring i vatteninnehåll i nära vattenmättat tillstånd. 

- I omättat tillstånd (w= 4 %) innebar en ökning av finjordshalten inte någon enty-

dig förändring i hållfasthet (inre friktionsvinkel och kohesion) mätt vid monotont 

triaxialförsök 

Rahman och Erlingsson (2016): 

- Den ackumulerade töjningen ökade med ökande vattenkvot för båda materialen. 

- Den ackumulerade töjningen var betydligt mindre för gruset (Hallinden) än för 

det något siltiga eller något leriga gruset (Skärlunda), för samtliga vattenkvoter. 
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Rahman och Erlingsson (2016–2): 

- MR ökar med minskande vattenkvot (fukthalt) 

- MR kan efter många upprepade belastningar ge intryck av att ha ökat med ökande 

vattenkvot. Detta beror på att de upprepade belastningarna inneburit en bättre 

packning tack vare vatteninnehållet. 

Schultz-Poblete et al (2019): 

- För de lägre vattenmättnadsgraderna blev deformationerna mindre i det finkorni-

gare materialet än i det grovkornigare materialet. 

- Närmare vattenmättnad blev deformationerna större i det finkornigare materialet 

än i det grovkornigare materialet. 

Övriga kapitel sammanfattas nedan. 

Enligt Heyerdahl et al (2013) kan ett sandigt siltigt underbyggnadslager i en järnvägsbank 

ha varit nära full vattenmättnad när ett ras inträffade i banken efter omfattande regn. 

Glendinning et al (2014) tog fram en konceptuell modell av rumslig och tidsmässig (bero-

ende på väderlek) variation i vattenmättnadsgrad i en vägbank byggd av morän på morän. 

Författarna bedömde att i bankens översta lager var permeabiliteten sannolikt högre än på 

djupet, beroende på torrsprickor och rötter. Denna högre permeabilitet leder till en infil-

trerad mängd vatten som är större än den mängd vatten som kan perkolera på djupet. 

Detta leder till ökade positiva porvattentryck. 

4.10 Slutsatser 

Negativt portryck, och effektivt negativt portryck, ser ut att generellt sett minska med 

minskande mängd finare jord och med ökande volymetrisk vattenhalt (ökande vattenmätt-

nadsgrad och/eller ökande porositet). Porositeten är generellt sett högre i ensgraderad jord 

och ökar med minskande lagringstäthet (och minskande packningsgrad). 

Negativa portryck leder till en sammanhållning mellan kornen i en jord. De negativa port-

rycken är stora i finkorniga jordar med låg volymetrisk vattenhalt och de har stor bety-

delse för dessa jordars deformationsegenskaper och hållfasthet. Dessa jordar är därmed 

känsliga för en ökning av vattenmättnadsgrad och därmed följande minskning av de nega-

tiva portrycken. En ökning av vattenmättnadsgraden kan exempelvis uppkomma i ett la-

ger i en bank vid regn och där dräneringen är bristande. Ökning av vattenmättnadsgrad 

upp emot full vattenmättnad innebär därmed för dessa jordar en markant förändring i 

egenskaper, med stor ökning i deformation per belastningsenhet (cyklisk last), p, och stor 

minskning av resilient modul, Mr. De minskade negativa portrycken innebär också en 

minskning av effektivspänningen och därmed en minskning av hållfastheten.  

Det brott som studerats av Heyerdahl et al (2013) berodde sannolikt på en minskning av 

hållfastheten i ett finkornigt jordlager orsakad av en ökning av vattenmättnadsgraden (ef-

ter en intensiv nederbördsperiod). Briggs et al (2017) redovisar fall av brott i bankar som 

uppkommit på grund av ökning av porvattentryck. Sannolikt beror flera av dessa brott på 

mekanismer enligt ovan.  



Statens geotekniska institut 2019-11-28 

1.1-1701-0011 

 
 
 

37 (43) 
 

Vidare finns studier av ett antal slänter i finkornig morän (”boulder clay”) som tyder på 

att de kunnat stå brant på grund av höga negativa portryck och att de förlorat en stor andel 

av sin hållfasthet vid ökad vattenmättnad och därmed gått till brott. Dessa studier indike-

rar också att det övre lagret av banken (bankslänterna) kan ha fått en ökad permeabilitet 

på grund av rötter och sprickbildning. Den ökade permeabiliteten leder till ökad infiltrat-

ion av vatten, större än vad som kan perkolera på djupet, ned i underliggande tätare lager. 

Vattnet stannar därför kvar i lagren ovanför de tätare lagren och leder där till ökande vat-

tenmättnadsgrad och sammanhängande minskning i effektivspänning och i hållfasthet. 

Indikationer finns på att upprepad fuktning och uttorkning av siltigt material kan medföra 

en minskning av kohesionsinterceptet, men däremot ingen större förändring av friktions-

vinkeln. 

5. Sammanfattande slutsatser 

Sammanfattningsvis visar den övergripande analysen att nederbörd är den yttersta orsa-

ken till huvuddelen av händelserna, att största problemet utgörs av sättningar och eventu-

ellt spårlägesfel på grund av vatten i underbyggnad och att det huvudsakligen involverar 

geokonstruktionerna bankar och undergrund. Även problem med trumkonstruktioner och 

avvattningsanläggningar utgör ett stort problem, vilket i sin tur är kopplat till vatten i un-

derbyggnad. Skred och ras utgör den tredje problemgruppen vilken är allvarligare ef-

tersom den kan leda till stora skador och olyckstillbud. 

Den fördjupade analysen av händelser bedömda som sättningar på grund av vatten i un-

derbyggnad visar att den största delen av problemen är kopplade till dämning och vatten-

mättnad. Mer nederbörd och mer intensiv nederbörd kan leda till vattenmättnad i banken. 

Nederbörden kan vid otillräcklig avvattning leda till dämning vilket också leder till vat-

tenmättnad. Vattenmättnad leder till mindre effektivspänning och därmed lägre hållfast-

het i banken. Vattenmättnad leder också till lägre moduler, vilket vid belastning leder till 

större sättningar. 

Den fördjupade analysen av händelser bedömda som skred och ras visar att de största pro-

blemen är kopplade till dämning och erosion. Dämning leder till minskad effektivspän-

ning, minskad bärighet och minskad hållfasthet. Dämning kan också leda till vattenmätt-

nad med minskad hållfasthet som följd. Minskad hållfasthet leder till skred och ras. Eros-

ion i bankslänter samt utmed och under trummor leder till skred och ras. 

Resultaten från litteraturstudien visar att negativa portryck leder till en sammanhållning 

mellan kornen i en jord. De negativa portrycken är stora i finkorniga jordar med låg voly-

metrisk vattenhalt och de har stor betydelse för dessa jordars deformationsegenskaper och 

hållfasthet. Dessa jordar är därmed känsliga för en ökning av vattenmättnadsgrad och där-

med följande minskning av de negativa portrycken. En ökning av vattenmättnadsgraden 

kan exempelvis uppkomma i ett lager i en bank vid regn och där dräneringen är bristande. 

Ökning av vattenmättnadsgrad upp emot full vattenmättnad innebär därmed för dessa jor-

dar en markant förändring i egenskaper, med stor ökning i deformation per belastningsen-

het (cyklisk last), p, och stor minskning av resilient modul, Mr. De minskade negativa 

portrycken innebär också en minskning av effektivspänningen och därmed en minskning 

av hållfastheten.  
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Sannolikt beror flera av de brott i bankar som studerats i litteraturen på dessa mekan-

ismer. Vidare finns studier av ett antal slänter i finkornig morän (”boulder clay”) som ty-

der på att de kunnat stå brant på grund av höga negativa portryck och att de förlorat en 

stor andel av sin hållfasthet vid ökad vattenmättnad och därmed gått till brott. 

6. Förslag på fortsatt arbete 

Utifrån denna förstudie kan följande förslag ges till fortsatta studier: 

Laboratorieförsök på blandkornig jord och silt med olika vattenmättnadsgrad sand med 

mätning av permanent töjning och resilient modul efter upprepad belastning. Ett syfte 

med detta är att studera vilka variationer i permanent töjning och resilient modul som 

uppstår när vattenmättnadsgraden varierar. Ett annat syfte med detta är att ge underlag till 

verifiering och kalibrering av modellen presenterad av Cary och Zapata (2011). En för-

hoppning är att modellen då, utgående från enkla index-parametrar (kornfördelning och 

plasticitetsindex) skulle kunna användas till prediktering av permanent töjning och resili-

ent modul i olika blandkorniga och siltiga underbyggnads- och undergrundsmaterial för 

olika vattenmättnadsgrader. 

Test av hypotesen att upprepad uttorkning och återfuktning av en siltig jord med låg lag-

ringstäthet leder till en högre lagringstäthet (i analogi med vad som händer vid upprepad 

frysning och tining (enligt Knutsson et al (1998)). 

Studie av hur ökad vattenmättnadsgrad påverkar den dränerade hållfastheten i blandkor-

niga jordar och silt. 

Fältförsök avseende förändring av dynamiska egenskaper (moduler och hållfasthet) vid 

förändrat vatteninnehåll (torrt tillstånd kontra vattenmättat). Sådana försök borde lämpli-

gen utföras efter laboratorieförsök. Fältförsöken skulle kunna utföras vid nedlagda järn-

vägsbankar av siltigt material. 

I denna studie har det inte funnits utrymme att genomföra en litteraturstudie avseende me-

toder för att mäta/detektera vatteninnehåll i befintliga bankar. Det borde prioriteras att ge-

nomföra en sådan studie med fokus på geofysiska mätmetoder. Vid litteratursökningen 

har vi funnit flest artiklar med beskrivning av mätningar med geofysiska metoder.  Med 

geofysiska metoder kan också en mer heltäckande bild av variationer i undergrunden fås. 

Baserat på litteraturstudien bör en studie av möjligheten att detektera vatteninnehåll i be-

fintliga bankar med utvalda geofysiska mätmetoder genomföras. 
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