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1. Inledning 
Under åren 2016 till 2018 bedrevs ett forskningsuppdrag på SGI med finansiering av 
forskningsprogrammet BIG (Branschsamverkan i grunden) och SGI. Uppdraget syftade 
till att utveckla en ny metodik för bestämning av egenskapsförändringar i kohesionsjord 
under befintliga väg- och järnvägsbankar samt en metodik för att verifiera beräknade för-
ändringar.  

Uppdraget har levererat följande skrifter, varav denna utgör Huvudrapporten  

Rekommendationer – bestämning av egenskaper under befintliga bankar. 

Egenskapsförändringar med tid under befintliga bankar - Huvudrapport. 

Egenskapsförändringar med tid under befintliga bankar – delrapport 1. Sammanställ-
ning och analys av geotekniska undersökningar utförda längs utvalda bansträckor. 

Egenskapsförändringar med tid under befintliga bankar – delrapport 2. Sammanställ-
ning och analys av geotekniska undersökningar utförda inom uppdraget 2017 och 2018. 

1.1 Bakgrund 
Stabiliteten i bruks- och brottgränstillstånd för befintliga väg- och järnvägsbankar 
behöver av olika anledningar bestämmas. Egenskaperna hos jorden under banken 
förändras med tiden och det finns behov av att kunna bedöma storleksförändringen i olika 
delar av de underliggande naturliga jordlagren, hur snabbt förändringen sker och vilka 
förändringar som man kan förvänta sig framöver. 

Storleken på de egenskapsförändringar som skett under banken beror på jordens 
uppbyggnad och ursprungliga egenskaper, de laster som påförts, hur lång tid lasterna 
verkat och förändringar i marken under bankens livstid (exempelvis grundvattennivå och 
urlakning). Vid belastning av jord över dess förkonsolideringstryck sker en konsolidering 
av jorden. Konsolideringen (konsolideringssättningar och krypning) orsakar sättningar 
samtidigt som bland annat jordens hållfasthets- och deformationsegenskaperna förändras. 
Egenskapsförändringarna skiljer beroende på läge såväl i djupled som i sidled under 
banken. 

Det finns ett behov av att utveckla dagens metodik för att uppskatta egenskaps-
förändringarna under befintliga bankar. Eftersom det är kostsamt och kräver omfattande 
planering att utföra geotekniska undersökningar under befintliga bankar, särskilt under 
järnvägsbankar, har föreliggande uppdrag som mål att ta fram en metodik där man 
använder resultat från undersökningar utanför en bank tillsammans med beräkningar av 
tillskottsspänningar under banken och empiriska relationer, i syfte att bestämma 
egenskaperna under banken.  

1.2 Syfte och mål 
Syftet med föreliggande uppdrag är att skapa bra och kostnadseffektiva förutsättningar för 
att kunna bestämma egenskaperna i kohesionsjord under befintliga bankar. Därmed kan 
förändringar som påverkar bankens stabilitet, exempelvis högre laster och utbyggnad till 
dubbelspår, utföras på ett bättre sätt än tidigare. 

Huvudmålet har varit att ta fram en metodik för att kunna bedöma egenskapsförändringar 
under bankar baserat på mätningar utanför banken, empiriska samband och beräkningar. 
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Fokus ligger på bedömning av förändring (ökning) av odränerad skjuvhållfasthet, men 
förändringar av andra egenskaper så som tunghet, vattenkvot, konflytgräns och 
permeabilitet, ingår också i studien. 

1.3 Läsanvisning 
Denna huvudrapport inleds med en redogörelse för resultat insamlade i en litteraturstudie. 
Litteraturstudien sammanfattar resultat från tidigare studier där förändringar av 
egenskaper under befintliga bankar har uppmätts. Den sammanfattar även befintliga 
metoder för bestämning av hållfasthetstillväxt. Dessutom beskrivs empiriska samband för 
odränerad skjuvhållfasthet.  

I Kapitel 3, ges teoretiska beskrivningar av egenskapers beroende av 
belastningssituationen. Jordens egenskaper beror av storlek på tidigare belastning, storlek 
på nuvarande belastning och tid som lasten verkat, samt av belastningsriktning.   

Förslag på metodik för bestämning av odränerad skjuvhållfasthet under bankar ges i 
Kapitel 4. Metodiken, kallad ETUB-metodik, baseras på provtagning och avancerade 
laboratorieförsök på jordprover tagna med kolvprovtagare utanför banken, ett nytt 
förfarande i laboratoriet framtaget inom uppdraget, spännings- och sättningsberäkningar 
samt uppgifter om belastningens storlek och ålder. 

Förslag på metodik för bestämning av förändringar av naturlig vattenkvot, tunghet och 
portal under bankar ges i Kapitel 5. Metodiken, kallad ETUB-metodik, baseras på nytt 
förfarande i laboratoriet framtaget inom uppdraget i vilket jordprover tagna utanför 
banken konsolideras för spänningar, inklusive krypspänningar, som kan antas råda under 
banken.  

Framtagen ETUB-metodik för bestämning av egenskaper under bankar kräver noggranna 
bestämningar av ett stort antal egenskaper i jorden utanför banken, kännedom om 
spänningar och sättningar under banken och kunskap om ålder och data för banken. I 
Kapitel 6 beskrivs de underlag som krävs samt hur dessa bör tas fram.  

I Kapitel 7 utvärderas framtagen metodik. I de första avsnitten redogörs för resultat från 
bestämning av de egenskaper under bankar vilka ligger till grund för användning av 
beräkningsmetodiken. De omfattar förkonsolideringstryck och K0 under bank. Därefter 
presenteras resultat från mätningar och beräkningar av odränerad skjuvhållfasthet under 
bankarna. I avsnitt 7.4.1 jämförs resultat från olika fält- och laboratoriemetoder för 
bestämning av odränerad skjuvhållfasthet under bankar. I avsnitt 7.4.2 jämförs uppmätta 
värden på odränerad skjuvhållfasthet utanför och under bankarna. I avsnitt 7.4.3 redovisas 
resultat från bestämning av odränerad skjuvhållfasthet under bankar med framtaget 
förfarande i laboratoriet (konsolidering på prover tagna utanför banken). Avslutningsvis i 
avsnitt 7.4.4 jämförs beräknad skjuvhållfasthet under bankarna med uppmätta värden. 
Kapitlet avslutas med en sammanfattning. 

I Kapitel 8 ges ett exempel på kostnad vid användning av ETUB-metodiken, vilken även 
jämförs med konventionell metodik med undersökningar under banken.  
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2. Litteraturstudie avseende 
egenskapsförändringar under 
bank 

 Uppmätta egenskapsförändring under bankar 

Vetenskapliga uppföljningar av bankar har utförts, såväl i Sverige som internationellt, 
främst i syfte att studera sättningar. Bland annat byggde SGI i mitten av 1900-talet 
testbankar i provfälten Lilla Mellösa och Skå-Edeby, vid vilka den senast uppföljningen 
utfördes 2002 (se Larsson och Mattson, 2003). 

Inför en uppgradering av ett antal järnvägssträckor för högre axellast utförde Banverket i 
början av 1990-talet undersökningar av främst odränerad hållfasthet under och vid sidan 
om bankar för att få underlag för stabilitetsberäkningar.  

I detta avsnitt sammanfattats resultaten från tidigare studier av förändringar av jordens 
egenskaper. 

2.1.1 Lilla Mellösa  

Följande beskrivning bygger på uppföljningar gjorda av Larsson och Mattsson (2003). 

Lilla Mellösa är beläget nära Upplands Väsby. Provfältet, vars huvudsakliga syfte var att 
studera sättningar med och utan vertikaldräner, byggdes mellan åren 1945 och 1947. Den 
för detta uppdrag intressanta provfyllningen byggdes upp på 25 dagar under 1945. 
Provfyllningen utgjordes av en 2,5 m hög grusfyllning med släntlutning 1:1.5 och ytan 
30·30 m2. Fyllningen beräknades orsaka en vertikal belastning av 41kPa. Jorden under 
banken består av 0,5 meter torrskorpa som underlagras av 13,5 meter lera ovan ett tunt 
sandlager på berg. En ursprunglig hydrostatisk portrycksprofil med grundvattennivån 0,8 
m under markytan och mycket små säsongsvariationer uppmättes. Leran är ursprungligen 
till största delen endast svagt överkonsoliderad med en överkonsolideringsgrad kring 
1,15. Vattenkvot och konflytgräns i den naturliga jorden har ungefär samma värden och 
varierade från ett maximum av 130 procent just under torrskorpan till 70 procent i 
bottenlagren. Odränerad skjuvhållfasthet uppmätt med vingförsök i naturlig jord före 
uppfyllningen har ett minimum av 8 kPa på 3 meters djup och ökar därunder med djupet. 
För ytterligare beskrivning av förhållanden i Lilla Mellösa hänvisas till Larsson och 
Mattson (2003). 

Bestämning av odränerad skjuvhållfasthet med vingborrning, mitt under fyllningen har 
gjorts vid fyra tillfällen; 1945, 1967, 1979 och 2002. Jämförelse av uppmätta värden på 
förkonsolideringstryck (CRS), odränerad skjuvhållfasthet (vingförsök), vattenkvot, 
konflytgräns och permeabilitet (CRS) under respektive utanför fyllningen utfördes 2002 
av Larsson och Mattsson (2003).  

Resultaten visar att förkonsolideringstrycket under banken är högre än utanför banken, se 
Figur 2-1, och att överensstämmelsen mellan empiriskt beräknade värden och värden 
uppmätta med CRS är väldigt god (undantaget några värden i den övre delen av profilen). 
Okorrigerade värden på skjuvhållfastheten (vingförsök) har använts vid bestämning av 
förkonsolideringstryck med hjälp av Hansbos formel (se även avsnitt 3.2). Den 
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odränerade skjuvhållfastheten mätt med vingförsök mitt under fyllningen har ökat 
markant ned till cirka 9 m djup och därunder har endast en mindre ökning skett, se Figur 
2-2. Mätningar av porövertryck utförda 2002, visade att portrycken inte klingat av helt 
utan att sättningarna kommer fortsätta och man kan därför anta att även hållfastheten 
kommer öka något. Vid jämförelser av värden på hållfastheten mitt under fyllningen, 
under släntkrön och i naturlig jord kan konstateras att ökning under släntkrön endast är 
något mindre än ökningen mitt under banken, se Figur 2-3.  

Den naturliga vattenkvoten uppmätt 2002 har minskat markant i hela profilen och 
minskningen är ungefär lika stor mitt under fyllningen, som under släntkrön, se Figur 2-4. 
Mätningar indikerar att konflytgränsen har minskat under släntkrön, men att den mitt 
under lasten inte har förändrats, se Figur 2-5. Permeabiliteten, bestämd från CRS-försök, 
har minskat markant framförallt i de övre och undre delarna där den relativa 
kompressionen är som störst, se Figur 2-6. Storleken på permeabilitetsminskningen 
motsvarar den inträffade kompressionen av 14–15 procent, vilket är att förvänta enligt 
författarna. 

Undersökningar utförda av Larsson och Mattsson (2003) i Lilla Mellösa visar att: 

 Förkonsolideringstrycket har ökat i hela jordprofilen (14 m djup). 
 Den odränerade skjuvhållfastheten har ökat både mitt under banken och under 

släntkrön ned till cirka 10 m djup  
 Den naturliga vattenkvoten har minskat i hela jordprofilen. 
 Konflytgränsen i släntkrön visar lägre värden än utanför. Mitt under lasten har 

den inte påverkats av belastningen. Detta är inte förväntat enligt författarna till 
föreliggande rapport och konflytgränsens variation har studerats vidare, se avsnitt 
6.2.1. 

 

Figur 2-1. Förkonsolideringstryck mitt under uppfyllningen, vid släntkrön samt i naturlig jord i Lilla 
Mellösa bestämda 2002. Okorrigerade värden på hållfastheten har använts vid bestämning enligt 
Hansbos formel (efter Larsson och Mattsson, 2003). 
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Figur 2-2. Odränerad skjuvhållfasthet bestämd med vingförsök mitt under uppfyllningen i Lilla 
Mellösa vid olika tidpunkter. (efter Larsson och Mattsson, 2003). Värden korrigerade enligt SGI 
Information 3 (Larsson et al, 2007). 

 

Figur 2-3. Odränerad skjuvhållfasthet bestämd med vingförsök mitt under uppfyllningen, vid 
släntkrön samt i naturlig jord i Lilla Mellösa bestämda 2002 (efter Larsson och Mattsson, 2003). 
Värden korrigerade enligt SGI Information 3 (Larsson et al, 2007). 
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Figur 2-4. Naturlig vattenkvot i naturlig jord, mitt under fyllningen och under släntkrön uppmätta 
2002 (efter Larsson och Mattsson, 2003). 

 

Figur 2-5. Flytgräns i naturlig jord, mitt under fyllningen och under släntkrön uppmätta 2002 (efter 
Larsson och Mattsson, 2003). 
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Figur 2-6. Permeabilitet uppmätt med CRS-försök i naturlig jord och mitt under fyllningen uppmätt 
2002 (efter Larsson och Mattsson, 2003). 

2.1.2 Skå Edeby 

Följande beskrivning bygger på uppföljningar gjorda av Larsson och Mattsson (2003). 

Skå-Edeby, väster om Stockholm, pekades i mitten av 50-talet ut som en tänkbar plats för 
en ny storflygplats. Fyra cirkulära provytor och en långsmal provyta iordningsställdes 
1957 respektive 1961, i syfte att studera lerlagrens sättningsegenskaper med och utan 
vertikaldräner. I denna rapport behandlas endast den långsträckta provytan eftersom den 
liknar de bankar som undersökts i detta uppdrag.  

Provfyllningen utgjordes av en 1,5 m hög grusfyllning med släntlutning 1:1.5, 
krönbredden 4 meter och längden 40 meter. Banken byggdes upp i etapper under totalt 22 
dagar. Fyllningen beräknades orsaka en maximal vertikal belastning av 27 kPa.  

Denna långsträckta fyllning fanns inte med i det ursprungliga uppdraget och innefattades 
därmed inte i det ursprungliga, omfattande undersökningsprogrammet. Huvudsyftet med 
denna bank tycks ha varit att prova en ny inklinometer och ett nytt 
portrycksmätningssystem, som SGI utvecklat. Materialet för bedömning av 
skjuvhållfasthet före belastningen ansågs vara alltför osäkert, varför värden på hållfasthet 
i opåverkad mark utanför banken, bestämd med vingförsök och CPT-sonderingar under 
2002, har valts som ursprungsvärden. Det kan tilläggas att det var ovanligt stora 
spridningar i provningsresultat mellan närliggande punkter på grund av varvighet och 
variation i organisk halt hos leran, vilket är viktigt att ha i åtanke vid försök att bestämma 
egenskaper under banken baserat på egenskaper utanför. 

Den naturliga obelastade jorden i Skå-Edeby består av lös lera med en mäktighet av 12–
15 meter som överlagras av en halvmeter torrskorpelera. Leran är varvig och 
sulfidfläckig. Vattenkvoten minskar från omkring 100 procent i toppen till 60 procent i 
botten. Den odränerade skjuvhållfastheten ökar från 6 kPa just under torrskorpa med 1.2 
kPa/m. Portrycken är hydrostatiska med en grundvattenyta som variera från markytan ned 
till en meter under den samma. Leran är till största delen endast svagt överkonsoliderad 
med en överkonsolideringsgrad kring 1,15. För utförligare beskrivning av jordens 
egenskaper i Skå-Edeby hänvisas till Larsson & Mattsson (2003). 
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Utveckling av förkonsolideringstryck och odränerad skjuvhållfasthet utanför banken, mitt 
under banken, halvvägs mellan mitten och släntkrön samt under släntkrön och av 
permeabilitet utanför banken, mitt under banken och vid släntfot, jämfördes 2002. 
Resultaten visar en signifikant ökning av förkonsolideringstrycken i de övre 6–7 metrarna 
mitt under banken, se  

Figur 2-7. En viss ökning har även skett i de övre 4 metrarna under släntfot. 
Permeabiliteten har minskat i de övre 6 metrarna och minskningen är större mitt under 
banken jämfört med under släntfot, se Figur 2-8. Sättningsmätningar utförda under 
banken under en period av 45 år visar sättningar på 1,1 meter just under banken, vilka 
avklingar mot djupet så att de på 8 meters djup är 0,5 meter. Resultaten från bestämning 
av skjuvhållfasthet från vingförsök spretar men det har skett en ökning av 
skjuvhållfastheten ungefär ner till 8 meters djup under banken. Också under släntfot kan 
en ökning ses men värdena sprider för mycket för att man ska kunna bestämma hur stor 
förändringen är. På 4 meters djup visar vingförsöken låga värden och det kan eventuellt 
ha att göra med att det är en annan typ av lera där. Bestämning av konflytgränsen visade 
på betydligt högre värden på detta djup jämfört med djupen intill. Konflytgränsen, inom 
undersökningsområdet och mellan de olika försöksåren, visade stor spridning. I Figur 
2-10 visas konflytgränsvärden bestämda under den långsträckta banken vid tre olika 
tillfällen. Av figuren framgår att konflytgränsen först skulle ha ökat till mätningen 1971 
för att sedan återgå till de ursprungliga. 

 

Figur 2-7. Förkonsolideringstryck bestämda med CRS-försök vid långsträckt bank i Skå-Edeby 
2002 (efter Larsson och Mattsson, 2003). Observera att inga mätningar eller bestämningar av för-
konsolideringstryck utfördes i jorden under banken före den byggdes. Värden bestämda under ban-
ken 2002 har därför jämförts med värden bestämda i naturlig jord utanför banken vid samma tid-
punkt. 
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Figur 2-8. Permeabilitet bestämd med CRS vid långsträckt bank i Skå-Edeby (efter Larsson och 
Mattsson, 2003). 

 

Figur 2-9. Odränerad skjuvhållfasthet bestämd med vingförsök och direkta skjuvförsök vid lång-
sträckt bank i Skå-Edeby (efter Larsson och Mattsson, 2003). Observera att inga bestämningar ut-
fördes i jorden före banken byggdes utan jämförelse görs här med värden bestämda utanför ban-
ken. 
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Figur 2-10. Konflytgräns bestämd under långsträckt bank i Skå-Edeby (efter Larsson och Mattsson, 
2003).  

2.1.3 Vedabanken 

Vedabanken byggdes 2006 i syfte att möjliggöra passage för Botniabanan över en 300 
meter bred dalgång nära Ångermanälven. Banken har en maximal höjd av 16 meter och 
den byggdes upp i etapper. För att snabba på konsolideringsprocessen och för att uppnå 
tillräcklig stabilitet under byggprocessen, användes förbelastning i kombination med 
tryckbankar och vertikaldräner.  

Enligt Müller et al (2012) och Müller (2013) består jordlagren i dalgången från markytan 
och nedåt av 1–2 meter siltig lera, 3–5 meter postglacial sulfidlera, 3–5 meter glacial lera 
med silt- och sandskikt och underst morän. Grundvattenmätningar visar på nära 
hydrostatiska förhållanden med en grundvattenyta nära markytan. Den ursprungliga 
överkonsolideringsgraden var omkring 5 i övre delen av lerformationen och omkring 1,3 i 
övriga formationen.  

Resultat från bestämningar av skjuvhållfasthet med vingförsök och CPT före uppbyggnad 
av banken och vid olika tidpunkter efter färdigställandet, framgår av Figur 2-11. Av 
figuren framgår även beräknade värden på skjuvhållfastheten som: 

  

där  cu = odränerad hållfasthet efter belastning 
’v= effektiv vertikalspänning efter belastning 
’c = förkonsolideringstryck, ursprunglig 

Samstämmigheten mellan beräknade och uppmätta värden är relativt god i sulfidlera 
medan det i den siltiga lera och den glaciala leran är sämre samstämmighet. Detta beror, 
enligt Müller et al (2012), troligen på inhomogeniteter (varvighet) i den siltiga och 
glaciala leran. 

Av Figur 2-12 framgår portryck i jorden vid samma tidpunkter som skjuvhållfastheten 
bestämts. Betydande porövertryck finns i jorden vid båda tidpunkterna varför 
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hållfastheten bedöms komma öka ytterligare. Mätningar för att bekräfta detta har inte 
utförts. 

 

 

Figur 2-11. Uppmätta och beräknade skjuvhållfasthetsvärden för olika laststeg vid uppbyggnaden 
av Vedabanken (efter Muller et al, 2012). 

 

Figur 2-12. Uppmätta portryck vid uppbyggnaden av Vedabanken; (a) under banken och (b) under 
tryckbank (efter Müller et al, 2012). 
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2.1.4 Ljubljana, Slovenien 

Gaberc (1994) redogör för bland annat förändringar av skjuvhållfastheten under en 
testbank i Slovenien. En 220 m lång och 45 m bred vägbank byggdes på glaciala och 
postglaciala leriga och siltiga sediment. Skjuvhållfastheten före bygget av banken är på 2 
m djup cirka 12 kPa och på 14 m djup cirka 17 kPa (12+0,4z). Lerans vattenkvot minskar 
och densiteten ökar med djupet. Kvoten cu/´0 minskar med djupet. Jordlagrens 
egenskaper framgår av Figur 2-13. Grundvattenytan var belägen 0–1 m under markytan.  

Jorden belastades i omgångar (totalt cirka 1 300 dagar; 3,5 år) av 0,4–0,5 m tjocka lager 
och den slutliga belastningen uppgick till cirka 60 kPa, se Figur 2-14. Odränerad 
skjuvhållfasthet uppmättes med vingförsök vid tre tillfällen under uppbyggnadsfasen och 
en gång efter färdigställandet. Som framgår av figuren varierade förändringen av 
skjuvhållfasthet med djupet mellan 1 och 11 kPa (9–110 procent). Den största ökningen 
skedde i toppen, på 4–6 m djup och i botten av lerlagret. På djupet 6–8 m fanns ett lager 
med högre permeabilitet, jämfört med övriga nivåer, vilket kan förklara den större 
förändringen där.  

 

Figur 2-13. Jordens naturliga egenskaper, Ljubljana Marshlads (efter Gaberc, 1994).  

 

Figur 2-14. Uppbyggnad av vägbank och uppmätt skjuvhållfasthet med tiden (vingförsök),(efter 
Gaberc, 1994). 

2.1.5 Murro/Seinäjoki, Finland 

Koskinen et al (2002) och D’Ignazio & Länsivaara (2016) studerade förändringar i 
jordens egenskaper under en testbank i Murro/Seinäjoki i västra Finland.  
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1993 byggdes en 2 meter hög och 30 meter lång bank med en bredd av 10 meter i toppen. 
Banken byggdes av sprängsten, 0–65 mm. Undergrunden består av 23 meter organisk, 
siltig lera med sulfidinnehåll överlagrad av 1,6 meter torrskorpa. Grundvattenytan i 
området låg kring 0,8 meter under markytan. Den övre halvan av lerlagret bestod av 
relativt lös lera med skjuvhållfasthet mellan 10 och 20 kPa och därunder något fastare 
lera med skjuvhållfasthet kring 30 kPa.  

Uppföljningar av portryck, sättningar och horisontella förskjutningar utfördes 8 år (2001) 
efter att banken färdigställdes. Ytterligare uppföljningar och numeriska beräkningar med 
PLAXIS och jordmodellen SS-CLAY1 utfördes 20 och 22 år efter färdigställandet (2013 
och 2015).  

Efter 8 år hade den odränerade skjuvhållfastheten (vingförsök) ökat ned till 7 m djup med 
mellan cirka3–7 kPa (ursprungliga värden 11–20 kPa). Undersökningar 20 respektive 22 
år efter det att banken byggdes visade att hållfastheten ökat ned till 11 meters djup med 
den största ökningen, 7 kPa, på 3,5 meters djup, se Figur 2-15. Under 10 meters djup 
tydde mätningarna på att hållfastheten hade minskat, se Figur 2-15, vilket författarna 
förklarar med att lerans struktur hade blivit nedbruten på grund av förändringar i 
spänningssituationen. Enligt författarna till denna rapport kan minskningen bero på 
osäkerheter i metoder för bestämning av odränerad skjuvhållfasthet och konflytgräns 
under banken. 

 

Figur 2-15. Odränerad skjuvhållfasthet (vingförsök) vid testbanken i Murro (efter D’Ignazio & Länsi-
vaara,2016). 
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2.1.6 Tavenas et al (1978)  

En ny motorväg byggdes på norra sidan av St Lawrencefloden i Kanada i början av 1970-
talet. För fyra bankar längs sträckan analyserades jordens egenskaper av Tavenas et al 
(1978). Jorden i området består av mäktiga lerlager (53–73 meter tjocka) på morän. Silt- 
och sandlager förekom under några av bankarna.  

För banken i Rang du Fleuve var lerans odränerade skjuvhållfasthet cirka 10 kPa närmast 
under torrskorpan och ökade därunder med cirka 2,5 kPa/m, se Figur 2-16. Jorden var 
svagt överkonsoliderad och hade ett förhållande mellan den odränerade skjuvhållfastheten 
och förkonsolideringstrycket i vertikalled (cu/cv) på 0,26 på cirka 4 meters djup och 0,23 
på cirka 11 meters djup.  

Då bankarna skulle bli drygt 8 meter höga byggdes de upp i steg med portrycksreducering 
mellan stegen, för att kunna dra nytta av ökande skjuvhållfastheter. 

Skjuvhållfastheten mättes vid sidan av och under bankarna 400 och 1130 dagar efter 
byggstart. Resultatet från mätningar under banken i Rang St-Georges framgår av Figur 
2-16. Det framgår tydligt att hållfastheten ökat ner till cirka 10 meters djup och att silt- 
och sandlagret har haft en dränerade inverkan. 

 

Figur 2-16. Odränerad skjuvhållfasthet med djup mätt med vingförsök mitt under banken i Rang St-
George (efter Tavenas et al, 1978). 

Portryck mättes också under bankarna och därmed kunde effektivspänningarna beräknas 
och, baserat på detta, förändring i kvoten mellan skjuvhållfasthet och förkonsoliderings-
tryck. Av Figur 2-17 framgår att kvoten före uppbyggnad av bankarna varierade mellan 
0,24 och 0,4 och att den, för alla djup, har minskat efter uppbyggnaden. Efter uppbyggna-
den varierar den mellan 0,21 och 0,26. Författarna förklarar minskningen med att flytytan 



Statens geotekniska institut 2019-10-25 

1.1-1601-0017 

 
 
 

18 (160) 
 

för en ”gammal” lera ligger ovanför Mohr-Coulomblinjen men vid konsolidering av lera 
(över förskonsolideringstrycket) sjunker flytytan till att ligga på Mohr-Coulomblinjen, se 
Figur 2-18. Detta gäller leror som är starkt cementerade och som har en hög andel av 
andra mineral än lermineral i lerfraktionen. Minskningen av flytytan gäller således inte 
våra svenska leror1. Författarna påpekar vidare att lerans hållfasthet ökar med ökad kon-
solidering.  

 

Figur 2-17. Förändring av kvoten mellan skjuvhållfasthet och förkonsolideringstryck (effektivt över-
lagringstryck) med djup under bankarna längs St Lawrence floden (efter Tavenas et al, 1978). 

 

Figur 2-18. Effektiva spänningsvägar och flytytor från triaxialförsök på lera från Rang du Fleuve (ef-
ter Tavenas et al, 1978). 

  

                                                      
1 För beskrivning av flytytor, se Kapitel 3. 
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2.1.7 Shanghai City, garden project 

Ye och Guo (2010) utförde mätningar och analyser av förändringar i odränerad skjuvhåll-
fasthet och vattenkvoter under en testbank grundlagd på lös lera i Shanghai. Undergrun-
den bestod av drygt 11 meter siltig lera. Den 7,8 meter höga banken byggdes upp av fyll-
nadsmassor i fyra skikt åtskilda av geonät. Tungheten för fyllningen framgår inte av arti-
keln. Banken hade en bredd i basen av 39 meter och i toppen av 16 meter. I syfte att på-
skynda konsolideringsprocessen installerades vertikaldräner. Efter knappt ett år hade ban-
ken satt sig 0,95 meter i toppen. Förkonsolideringstryck och effektivspänningar före och 
efter banken byggdes framgår inte tydligt av artikeln men belastningen har lett till spän-
ningar över förkonsolideringstrycket i övre delen av banken. 

Resultaten visar att en klar minskning av vattenkvoten med mellan 10 och 20 procent på 
grund av belastningen, se Figur 2-19. Av figuren framgår att konflytgränsen har minskat 
något ned till 3–4 meters djup men att den därunder är konstant. Den odränerade skjuv-
hållfastheten ökade ner till cirka 8 meters djup under ursprunglig markyta (se Figur 2-20).  

 
Figur 2-19. Förändring av vattenkvoter under bank i Shanghai (efter Ye och Guo, 2010). 
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Figur 2-20. Förändring av skjuvhållfasthet (vingförsök) under bank i Shanghai ett år efter färdigstäl-
lande med last och vertikaldräner (efter Ye och Guo, 2010). Punkterna 3 och 4 ligger under banken, 
punkt 2 i släntfot och punkt 1 vid sidan av banken.  

 Beräkningsmetoder för bestämning av förändringar av 
odränerad skjuvhållfasthet. 

Idag uppskattas skjuvhållfasthetstillväxten under bankar ofta med enkla schablonmetoder. 
Fyra skrifter som beskriver sådana metoder presenteras i detta avsnitt. 

I Trafikverkets skrift ”Stabilitet för befintliga järnvägar (Trafikverket, 2015) anges en 
metod för att uppskatta hållfasthetstillväxten mitt under befintliga bankar. Metoden ska 
endast användas vid överslagsberäkningar och ger en försiktig uppskattning av 
hållfasthetsökningen, under förutsättning att jorden verkligen har konsoliderat för 
belastningsökningen. 

I de fall banken har gett upphov till en belastning över förkonsolideringstrycket anges 
följande metod. Först räknas ökningen i effektivt förkonsolideringstryck ut som  

´c =  Hbank,  

där tunghet (kN/m3) 

Hbank = bankhöjd (inklusive bankens tjocklek under mark) 

Och därefter bestäms det nya förkonsolideringstrycket som 

´c´c0 +´c 

där:´c0 = ursprungligt förkonsolideringstryck 

Skjuvhållfastheten beräknas sedan för de olika fallen aktiv, direkt skjuvning och passiv 
med hjälp av flytgräns enligt Figur 2-21 (Figur B7 i SGI Information 3). 
Hållfasthetsökningen kan antas gälla under den yta som begränsas av bankens krönbredd 
plus halva släntbredden. 
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Metoden antar att jorden har konsoliderat klart för hela den påförda lasten och att 
ökningen är oberoende på vilket djup under lasten förändringen är av intresse (ingen 
korrigering för förändringar i djupled).  

 

Figur 2-21. Odränerad skjuvhållfasthet i normalkonsoliderade och svagt överkonsoliderade skandi-
naviska icke organiska leror som funktion av förkonsolideringstryck och flytgräns. τCR motsvarar 
den skjuvspänning som mobiliserats vid en deformation som motsvarar deformationen vid brott i 
aktiva försök varför brotthållfastheten cuPASSIV är något högre än τCR (efter Larsson et al, 2007). 

Linjen för medelskjuvhållfasthet är beräknad enligt   

Linjen för direkt skjuvning är beräknad enligt 0,75 0,25 . 

Ett förenklat sätt att uppskatta skjuvhållfasthetstillväxten under bankar ges av Larsson et 
al (2007). Följande är ett citat från skriften. 

Först antas att hållfasthetsökningen begränsats till att ske enbart inom bankens 
utbredning och att ökningen följer de empiriska relationerna enligt Figur 2-22. Man 
måste också beakta att ändringen i förkonsolideringstrycket är olika under olika delar 
av banken. Spänningsökningen över förkonsolideringstrycket, Δσ´c,xz, bör beräknas 
med elasticitetsteori. Vidare måste man förvissa sig om att belastningen verkligen 
medfört en ökning i förkonsolideringstrycket, det vill säga att lastökningen medfört 
att jordens tidigare förkonsolideringstryck överskridits och att jorden konsoliderat 
för den nya lasten. Som kriterium på att jorden konsoliderat kan 
sättningsobservationer som visar att sättningen avstannat användas. Alternativt kan 
portrycksmätning utföras. Denna utförs i så fall mitt i de skikt där en förhöjning av 
förkonsolideringstrycket förväntas. Är belastningstiden känd kan sättningsberäkning 
utföras med exempelvis programmet Embankco och parametrar från obelastad jord 
vid sidan av banken. Den uppskattade hållfasthetsökningen kan verifieras med 
begränsade geotekniska provningar eller seismisk cross-hole tomografi (se SGI 
Rapport 63). 



Statens geotekniska institut 2019-10-25 

1.1-1601-0017 

 
 
 

22 (160) 
 

 

Figur 2-22. Enkel uppskattning av ökning av odränerad skjuvhållfasthet under en vägbank på grund 
av konsolidering (efter Larsson et al, 2007).  

Ett underlag för uppgradering av det svenska järnvägsnätet, såväl avseende ökad tåglast 
som högre tåghastighet ges av Holm et al (2002). Författarna skriver bland annat 
följande: 

Storleken på hållfasthetstillväxten under järnvägsbankar erhålls säkrast genom 
mätning in-situ med exempelvis vingsond under banken eller med konförsök på 
ostörda prover som tagits under banken. Hållfasthetstillväxten kan också uppskattas 
schablonmässigt. Detta ger en försiktig uppskattning av hållfasthetstillväxten under 
förutsättning att jorden verkligen har konsoliderat för belastningen. Uppskattning av 
hållfasthetstillväxt under bankar skall inte användas då jorden är överkonsoliderad. 
En systematisk dokumentation och analys av hållfasthetstillväxt under befintliga 
bankar vore värdefull. 

Andersson-Berlin et al (2011) beskriver en metod för klassificering av det finska 
järnvägsnätet i förhållande till kommande Eurokod. Det konstateras att stabiliteten för 
järnvägsnätet behöver kontrolleras med hänsyn till förändrade axellaster och 
axelgeometri. En enkel metod att kontrollera detta presenteras. Skjuvhållfastheten 
(medel) för lös lera föreslås i modellen beräknas så som cu= 0,22·´v där ´v avser det 
effektiva vertikaltrycket i jorden under banken. 

 Empiriska samband för odränerad skjuvhållfasthet 

En empirisk relation mellan odränerad skjuvhållfasthet och överkonsolideringsgrad 
presenterades av Jamiolkowski (1985) enligt:  

0,23 0,04 ,   (Jamiolkowski, 1985) 

alternativt: 0,23 0,04 ,  

D’Ignazio et al (2016) sammanställde en stor mängd bestämningar av odränerad 
skjuvhållfasthet utförda på lös lera i Finland och tog fram ett samband mellan denna och 
överkonsolideringsgrad och effektivt överlagringstryck. De använde värden från Sverige 
och Norge för att validera sitt samband. Det framtagna sambandet skiljer sig inte 
nämnvärt från det som Jamiolkowski presenterade: 

0,244 , 	 (D’Ignazio, et al 2016) 

alternativt: 0,244 ,  
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Müller et al (2012) sammanställde uppmätta värden på hållfastheten under en hög 
järnvägsbank och uppskattade kvoten mellan odränerad skjuvhållfasthet och 
förkonsolideringstryck till 0,25:  

′
0,25 

Ovanstående samband har använts av författarna utan att ange i vilken skjuvriktning 
förhållanden kan antas gälla. Detta diskuteras vidare i avsnitt 4.1.2.  

Hansbos formel (se vidare avsnitt 3.3.1) användas ofta för att bedöma rimligheten i 
uppmätta värden av den odränerade skjuvhållfastheten för normalkonsoliderad och svagt 
överkonsoliderad jord. Värden som bestäms med Hansbos formel (och korrigeras för 
flytgräns) ska jämföras med hållfastheten i direkt skjuvriktning. 

′
0,45

 

I beräkningsprogrammet Embankco (Larsson et al, 1997) antas att den extra kompression 
som krypning leder till orsakar en ökning i förkonsolideringstrycket där det nya 
förkonsolideringstrycket antas motsvara den effektivspänning som aktuell kompression 
ger. Det antas att beräknad vertikal kompression följer det ursprungligen givna samspelet 
mellan kompression mot effektivspänning. Från detta beräknade nya 
förkonsolideringstryck kan en trolig förändring av odränerad skjuvhållfasthet beräknas 
enligt empiriska samband.  
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3. Förändring av egenskaper under 
bankar – teoretisk beskrivning  

I detta Kapitel ges teoretiska beskrivningar av hur egenskaper i finkorniga jordar beror 
bland annat av belastningsfall, spänningssituation och spänningshistorien.  

 Hållfasthetens beroende av belastningsfall 
(anisotropi) 

Den odränerade skjuvhållfastheten beror bland annat av belastningsfallet. Vanligtvis in-
delas skjuvhållfastheten i tre belastningsfall: aktiv skjuvning, direkt skjuvning och passiv 
skjuvning enligt Figur 3-1. De vanligen förekommande fältundersökningarna av jordens 
hållfasthet; vingförsök och CPT samt laboratoriemetod enligt konförsök, anses samtliga 
motsvara ett medelvärde av hållfastheten för de olika belastningsfallen. Aktiva triaxialför-
sök ger hållfastheten i aktiv skjuvriktning och odränerade direkta skjuvförsök i direkt 
skjuvriktning. Då det vanligen är liten skillnad på medelvärdet av hållfastheterna för de 
olika belastningsriktningarna och den i direkt skjuvriktning, ges här endast en beskrivning 
av hållfastheter i direkt skjuvriktning och i aktiv skjuvriktning. En beskrivning ges här 
hur de hållfastheter i olika riktningar antas förhålla sig till varandra (se Figur 2-21). 

För odränerad skjuvhållfasthet i direkt skjuvriktning, , kan följande antas gälla 
(Larsson et al 2003) 

0,25 0,75  

där  = hållfasthet i aktiv skjuvriktning och 

 = hållfasthet i passiv skjuvriktning 

Med teorin om hållfasthetens beroende av spänningshistorien och för ’=30 (se avsnitt 
3.2): 

0,33  

0,33  

och sambandet: 

 

fås att  

0,33  

 

och därmed (för ’=30): 

0,33 0,25 0,75  

För 0,6 fås: 

0,7 0,231  

Om följande förhållande används för  (se Larsson et al, 2007) 
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0,31 0,71 0,2  

fås 

0,125
0,205
1,17

 

Det bör påpekas om man har anledning att tro att friktionsvinkeln markant avviker från 
antagandet om 30°, kan sambandet mellan skjuvhållfasthet och förkonsolideringstryck 
behöva justeras. Detta kan enbart göras genom triaxialförsök och direkta skjuvförsök. 

 
Figur 3-1. Indelning i skjuvhållfasthet i huvudtyper och motsvarande laboratorieförsök för bestäm-
ning av de olika hållfastheterna (efter Larsson et al, 2007).  

Det visade sambandet för skjuvhållfasthetens beroende av förkonsolideringstrycket har 
presenterats av Ladd et al (1977), Ladd och Foot (1974) och Larsson et al (2007) med 
hänsyn även till överkonsolideringsgrad och för olika skjuvriktningar enligt:  

 

a = faktor som beror på jord och belastningsriktning (anisotropi) 

b = exponent, materialkonstant, antas ofta till 0,8 

För lera beräknas faktorn a enligt följande (med ’ antas till 30 grader, se även avsnitt 
3.2.3): 

Aktiv skjuvriktning: a=0,33  

Passiv skjuvriktning: a=0,055+0,275∙w
L
/1,17 

Direkt skjuvriktning: a= 0,125+0,206∙wL/1,17 

Förhållandet för den aktiva belastningsriktningen är alltså oberoende av flytgränsen. För 
fallen passiv belastningsriktning och direkt skjuvning är däremot förhållandet beroende 
av flytgränsen alternativt K0, vilket framgår av de försöksresultat som presenteras i Figur 
3-2. Teorierna bakom dessa samband diskuteras vidare i avsnitt 3.2.3. 



Statens geotekniska institut 2019-10-25 

1.1-1601-0017 

 
 
 

26 (160) 
 

 

Linjen för medelskjuvhållfasthet är beräknad enligt cu
medel= (cu

a+cu
p+cu

DS)/3 

Linjen för direkt skjuvning är beräknad enligt: cu
DS=0,75 cu

p + cu
a0,25 

Figur 3-2.Odränerad skjuvhållfasthet i normalkonsoliderade och svagt överkonsoliderade skandina-
viska icke organiska leror som funktion av förkonsolideringstryck och flytgräns. 

CR
 motsvarar den 

skjuvspänning som mobiliserats vid en deformation som motsvarar deformationen vid brott i aktiva 
försök varför brotthållfastheten cu, PASSIV är något högre än 

CR
. Efter Larsson et al (2007). 

 Hållfasthetens beroende av spänningar 

3.2.1 Spänningshistoria 

Odränerad skjuvhållfasthet hos en normalkonsoliderad lera ökar med ökat djup under 
markytan. Detta presenterades redan av Fellenius (1936) och Skempton (1948). Det finns 
därmed ett direkt samband mellan jordens odränerade skjuvhållfasthet, cu, och effektiv 
vertikalspänning i jorden, ´0. Kvoten mellan dessa (cu/´0), beror av lerans plasticitet så 
att ju högre plasticiteten är desto högre är denna kvot (Bjerrum, 1967), se Figur 3-3.  

Hansbo (1957) visade att kvoten cu/´0 är en funktion av konflytgränsen enligt: 

′
0,45

 

Senare ändrade Hansbo sambandet till det som brukar benämnas Hansbos formel: 

′
0,45

 

Vid tiden då Hansbo definierade sambandet korrigerades inte skjuvhållfastheten för 
konflytgränsen, w

L
. Sambandet gäller därför alltså för okorrigerad odränerad 

skjuvhållfasthet. Korrigering för konflytgräns infördes 1969 och modellen justerades 
1984 till den ekvation som vi idag använder (se Larsson et al, 2007). 

Sedimentering vid avsättning av lera innebär en ökad belastning av den underliggande 
leran och därmed med tiden en succesiv konsolidering. Konsolideringen leder till en 
minskning av portalet. En typisk förändring av portalet vid sedimentering framgår av 
Figur 3-4. Eftersom den odränerade skjuvhållfastheten ökar vid ökad vertikal belastning 
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kommer den även att öka vid en minskning av portalet. Förhållandet mellan effektiv 
vertikalspänning respektive odränerad skjuvhållfasthet och portal vid sedimentering kan 
antas följa parallella kurvor, se Figur 3-5. Detta är liktydigt med att kvoten cu/´v är 
konstant under konsolidering. 

 

 

Figur 3-3. Samband mellan plasticitetsindex och kvoten cu/´0 för skandinaviska icke urlakade och 
icke belastade leror med horisontell markyta (övre diagrammet) efter Bjerrum (1967) och (nedre di-
agrammet) efter Larsson el al, (2007).  
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Figur 3-4. Förhållande mellan portal, vertikal spänning och odränerad skjuvhållfasthet vid konsoli-
dering (efter Bjerrum, 1967). 

 

Figur 3-5. Förändring av förkonsolideringstryck och odränerad skjuvhållfasthet vid konstant vertikal 
last under lång tid (efter Bjerrum, 1967). 

När ingen ytterligare sedimentering sker ökar inte längre den vertikala belastningen. 
Dock sker en krypning i jorden som innebär att jorden komprimeras under konstant 
spänning. Komprimeringen leder till ett minskat portal med en ökad odränerad 
skjuvhållfasthet och ökande förkonsolideringstryck, som följd. Detta illustreras i Figur 
3-5 som en förändring från punkt a till b. Som framgår av figuren leder krypningen till en 
förkonsolidering i jorden, det vill säga att om jorden utsätts för ytterligare belastning efter 
krypningen (vidare längs den feta, blå linjen efter punkt b) kommer ingen betydande 
kompression av jorden ske förrän belastningen når upp till jungfrukurvan (motsvarande 
sedimentation). Ytterligare belastning därefter leder till kompression och ett minskat 
portal. Även i den horisontella riktningen sker troligen en viss ökning av den horisontella 
spänningen och därmed en förkonsolidering även i denna riktning, se vidare avsnitt 3.2.3. 

Enligt Bjerrum följer ökningen i odränerad skjuvhållfasthet samma trend som 
förkonsolideringstrycket (observera dock logskalan). Bjerrum skriver att det är en hypotes 
som kan anses gälla för plastisk Drammenlera. Larsson et al (1997) anger, när det gäller 
studier av sättningar över kortare tid än Bjerrums modell, att man behöver ta hänsyn till 
permeabilitet och dräneringsvägar, för att bestämma hållfasthetstillväxten, vilket inte 
ingår i Bjerrums metod men som väl Bjerrum också påpekar. 
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Jorden kan även utveckla en överkonsolidering av andra orsaker. Det kan exempelvis 
vara portryck som under en tid sänkts för att sedan åtgår till ursprungliga värden eller en 
extern belastning som senare avlägsnats. Enligt Sällfors et al (2017) kan OCR för en 
gammal lera på västkusten skattas till 1,25–1,3 medan en lera på ostkusten vanligen har 
en något lägre överkonsolidering; cirka1,1–1,15. Detta beror på att en sötvattenavsatt lera 
har en tätare struktur och lägre vattenkvot än en saltvattenavsatt (förutsatt att de har 
samma lerhalt) och därmed är den mindre krypbenägen (och förkonsolideringstrycket 
förändas inte lika mycket). Ytterligare diskussion om överkonsolidering ges i avsnitt 
6.1.4 och i Delrapport 1.  

Hur spänningarna förändras i jorden kan även illustreras med hjälp av en modell med en 
flytyta och en beskrivning av detta görs i följande avsnitt. 

3.2.2 Spänningssituation in situ 

Jordens hållfasthet är även beroende av den spänningssituation som råder in situ. Detta 
beroende kan illustreras tredimensionellt med en flytyta i den effektiva spänningsrymden. 
Ofta ritas flytytan i ett plan med medelvärdet av de effektiva huvudspänningarna på 
horisontalaxeln och största skjuvspänning på vertikalaxeln, ett så kallat s´-t diagram, se 
Figur 3-6. 

Det är vanligt att spänningsvägen från triaxialförsök ritas upp i ett sådant diagram (se 
exempelvis Rankka, 1994 och SGF, 2012). Hur den ritas i tre dimensioner visas längre 
fram. Modellen kan även roteras i spänningsrymden för att illustrera situationer 
exempelvis när huvudspänningarna inte ligger vertikalt och horisontellt. 

Genom experimentella försök har visats att flytytan i finkornig jord bestäms av jordens 
förkonsoliderings-tryck i vertikal och horisontell riktning och de effektiva 
hållfasthetsparametrarna c´ och φ´, se Figur 3-6. Så länge spänningarna hålls innanför 
flytytan kan töjningarna betraktas som relativt små och elastiska (i strikt mening uppstår 
normalt även mindre plastiska töjningar innanför denna flytyta) medan då flytytan 
tangeras uppstår större plastiska deformationer. I en normalkonsoliderad jord 
representeras in situ-spänningarna av punkten A i diagrammet. Om jorden belastas 
vertikalt under odränerade förhållanden blir den fortsatta portrycksutvecklingen i stort 
sett lika stor som det vertikala laststillskottet. Det innebär att den effektiva 
vertikalspänningen blir nära konstant medan den horisontella effektivspänningen 
minskar. Spänningsförändringarna begränsas av flytytan (se exempelvis Larsson och 
Sällfors, 1981). Odränerad hållfasthet, cu

a representeras i diagrammet av punkten B, det 
vill säga den maximalt erhållna skjuvspänningen. Genom en geometrisk konstruktion kan 
visas att skjuvhållfastheten i aktiv skjuvriktning, då friktionsvinkeln ’ antas till 30°, 
förhåller sig till förkonsolideringstrycket enligt  

0,33  

Samma förhållande gäller för skjuvhållfastheten i passiv skjuvriktning 

0,33  

Härledning av sambanden ges i avsnitt 3.2.3. 
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Figur 3-6. Flytyta för finkornig jord (efter Larsson och Sällfors, 1981). 

Sedimentation av jord sker långsamt vilket innebär att de porövertryck som eventuellt 
byggs upp med tiden hinner avgå och de effektiva spänningarna ökar i takt med 
sedimentationen. Sedimentation av jord kan illustreras genom att spänningsökningen kan 
antas följa en rät linje; linjen ”sedimentering”, i Figur 3-7. Linjens lutning motsvarar K0

nc 
som bland annat beror av jordens lerhalt och konflytgräns. K0

nc ökar med ökad 
konflytgräns och med ökat lerinnehåll, se exempelvis Larsson (1977). I svenska leror 
ligger K0

nc vanligen kring 0,55–0,6 (Larsson et al, 2007). 

Efter sedimenteringen sker en krypning i jorden vilken leder, som visats i avsnitt 3.1, till 
en komprimering av jorden (en ökning av förkonsolideringstrycket) och därmed en ny, 
expanderad flytyta. Detta illustreras som flytyta 2, i Figur 3-7. Spänningarna i jorden har 
inte ändrats utan representeras fortfarande av punkt A. Jorden har fått en 
överkonsolidering. Om kvoten mellan det horisontella och det vertikala 
förkonsolideringstrycket (K0) antas vara samma efter krypningen som före, sker en 
expansion, men ingen formförändring, av flytytan (se Rankka, 1994 och Magnan & 
Lepidas, 1987). Krypningen ger alltså upphov till en överkonsolidering. 

 

Figur 3-7. Spänningsförändringar vid sedimentering (spänningsväg O-A) samt flytytans expansion 
vid efterföljande krypning. Förhållandet mellan de horisontella och vertikala förkonsoliderings-
spänningarna före och efter det att krypningen är klar, antas i figuren, vara konstant. 
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3.2.3 Förändrade spänningar 

Expansion av flytytan på grund av ökad belastning i vertikalled leder till att den 
odränerad skjuvhållfastheten ökar. Ökningen av den aktiva hållfastheten representeras av 
värdet cu

a i Figur 3-8. Genom geometrisk konstruktion utifrån teorin om flytytor och om 
man antar att c´=0, kan man räkna fram en ungefärlig ökning av skjuvhållfasthet vid 
vertikal belastning genom: 

 		

och  	  

vilket ger att:  

1
tan

1  

med tan=sinerhålls 

1
 

Samma samband gäller för förhållandet när lasten v gett en ökning av 
förkonsolideringstrycket och således är: 

∆
1

∆  

I fallet med en friktionsvinkel av 30° blir sambandet 

∆ 0,33 ∆  

Teoretiskt ökar alltså den aktiva, odränerade skjuvhållfastheten med 33 procent av 
ökningen i vertikala förkonsolideringstrycket. Det bör påpekas att om man har anledning 
att tro att friktionsvinkeln avviker från antagandet om 30°, kan sambandet mellan 
skjuvhållfasthet och förkonsolideringstryck behöva justeras. Det kan i så fall göras genom 
studier av resultat från aktiva triaxialförsök och direkta skjuvförsök.  

 

Figur 3-8. Geometrisk konstruktion av förhållandet mellan cu och ’c. (teoretisk flytyta). 

Om man belastar en överkonsoliderad jord till förkonsolideringstrycket uppstår nya 
krypdeformationer med samtida expansion av flytytan. I Figur 3-9 visas hur jorden, med 
spänningar representerade av punkt A, belastas med en yttre, vertikal last över 
förkonsolideringstrycket, , , (det vill säga ∆ , ). Vid denna belastning 
kommer vanligen förändringen i medeleffektivspänningen upp till 
förkonsolideringstrycket att följa en linje med lutningen 3/1. Därefter utvecklas höga 
portryck och spänningsvägen viker av mot punkt B (vertikala förkonsolideringstrycket 
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ökar inte). Med tiden konsoliderar jorden (porövertrycken klingar av) och spännings-
vägen viker av åt höger, till linjen med lutningen 3/1 (punkt C). Konsolideringen orsakar 
en expansion av flytytan (flytyta 3). Även efter denna belastning sker en krypning 
(kompression under konstant last) i jorden, liknande det som illustrerats i Figur 3-7, och 
flytytan expanderar till Flytyta 4. Spänningarna i jorden motsvarar efter konsolidering 
och krypning punkt D (K0 har inte förändrats). 

 

Figur 3-9. Flytytans expansion på grund av krypning för överkonsoliderad jord. Spänningsväg A-B 
motsvarar belastning upp till förkonsolideringstrycket. Förhållandet mellan de horisontella och verti-
kala förkonsolideringsspänningarna före och efter krypning, antas i figuren vara det samma 
(K0

OCR=K0
cr0,6). 

Hur förkonsolideringstrycket utvecklas i olika riktningar (skjuvzoner) vid vertikal 
belastning kan även illustreras enligt Figur 3-10. Den blåa ellipsen illustrerar in situ-
förhållanden (normalkonsoliderad jord) med ett K0= 0,65. Den gröna ellipsen illustrerar 
förhållanden när jorden just har konsoliderat klart för den vertikala lasten. Lasten har inte 
orsakat en lika stor förändring i den horisontella riktningen varför K0 har minskat till 
0,60. Därefter sker en krypning i jorden. Under krypningens första fas ökar, som tidigare 
visats, förkonsolideringstrycket i vertikalled snabbare än det i horisontalled varför K0 
minskar ytterligare, här till K0=0,55 (röd ellips) (Sällfors, 2018). När ökningen av 
förkonsolideringstrycket i vertikalled så småningom avstannar fortsätter trycket i 
horisontalled att öka och förhållandet dem emellan närmar sig det ursprungliga värdet. 
Troligen når det inte hela vägen utan kanske hamnar kring K0=0,63 (lila ellips). 
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Elipsernas storlek och skillnaderna dem emellan skiljer beroende bland annat på jordens 
spännings- och deformationsegenskaper, permeabilitet och konflytgräns. 

 

Figur 3-10. Schematisk figur som visar ökning av förkonsolideringstryck i olika riktningar mot hori-
sontalplanet på grund av vertikal belastning.  

Det som beskrivits ovan och i föregående avsnitt gäller för horisontell markyta där 
huvudspänningarna är riktade i vertikal respektive horisontell riktning och jorden belastas 
i vertikal riktning över förkonsolideringstrycket. Om istället den horisontella spänningen 
ökas fås en förskjutning av flytytan liknande det som illustreras i Figur 3-11. Hur stor 
förändring som belastningen i horisontalled påverkar det vertikala 
förkonsolideringstrycket är, precis som i det motsatta fallet, omdiskuterat (Rankka, 1994). 

Ökningen av den passiva odränerade skjuvhållfastheten kan bestämmas på motsvarande 
sätt som i det aktiva fallet (se även Figur 3-11): 

∆
1

∆  

där 	  för fallet efter krypning  
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Figur 3-11. Spänningsförändringar och flytytans expansion vid horisontell belastning illustrerad med 
spänningsväg A-B-C (Flytyta 2) och efterföljande krypning (Flytyta 3). 

Den passiva, odränerade skjuvhållfastheten beror av K0
nc så att ju högre K0

nc desto större 
är den passiva skjuvhållfastheten. Detta illustreras i Figur 3-12. Däremot påverkas inte 
den aktiva, odränerade skjuvhållfastheten av K0

nc (vid en förändring av K0
nc-linjen med 

en konstant vertikalspänning, förändras inte ).  

 

Figur 3-12. Den passiva, odränerade skjuvhållfasthetens beroende av K0.  

Modellen kan även roteras i spänningsrymden för att illustrera andra belastningsfall eller 
när huvudspänningarna inte ligger i vertikal- och horisontalplanet (se exempelvis Larsson 
& Sällfors, 1981). Fallet direkt skjuvning är svårt att redovisa i spänningsrymden 
eftersom huvudspänningarna roterar under försöket men förändringen av den odränerade 
skjuvhållfastheten, cu

DS, kan empiriskt beräknas baserat på förändringen i horisontell och 
vertikal riktning, se även Kapitel 2.3. Den odränerade skjuvhållfastheten i direkt skjuvzon 
är högre ju högre K0, eftersom den kan uttryckas som ett samband mellan den aktiva och 
den passiva hållfastheten enligt (se Figur 2-21): 

0,25 0,75  

0,75 0,25 0,75 0,25  



Statens geotekniska institut 2019-10-25 

1.1-1601-0017 

 
 
 

35 (160) 
 

För lera som är starkt överkonsoliderad beror även den odränerade skjuvhållfastheten på 
överkonsolideringsgraden, vilket framgår av Figur 3-13. Vid ett odränerat triaxialförsök 
på starkt överkonsoliderad jord kommer spänningsvägen att nå upp till flytytan vid den 
delen som motsvarar jordens friktionsvinkel. Om belastningen ökas ytterligare vill jorden 
dilatera (öka sin volym) men det kan det inte i ett odränerat försök. Då minskar 
portrycken och spänningsvägen böjer av och följer brottlinjen, men vanligen kommer den 
inte att fortsätta upp till hörnet av flytytan utan brott inträffar vid en hållfasthet som är 
lägre än om jorden hade varit normalkonsoliderad (se spänningsvägarna med röd och blå 
linje i Figur 3-14). Detta gäller för lera. 

 

Figur 3-13. Överkonsolideringsgradens påverkan på förhållande mellan odränerad skjuvhållfasthet 
och förkonsolideringstryck (efter Skredkommissionen, 1995). Observerad att ökande 
överkonsolideringsgrad innebär en rörelse åt vänster längs x-axeln. 

 

Figur 3-14.Spänningsväg för olika grad av överkonsoliderad jord. Om starkt överkonsoliderad jord 
(röd och blå spänningsväg) inte har möjlighet att dilatera, kommer inte punkt A, som motsvarar 
odränerad skjuvhållfasthet för normal- eller svagt överkonsoliderad jord, att nås. 
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 Vattenkvotens, densitetens och portalets beroende av 
spänningar 

I förra avsnittet visades, med hjälp av flytytor, hur spänningar och odränerad hållfasthet i 
jorden kan antas förändras på grund av sedimentering, yttre last och efterföljande 
krypning. Dessa förändringar leder också, som visats i avsnitt 3.2.1, till en förändring av 
portalet i jorden. Genom att lägga till en axel i spänningsdiagrammet kan även 
portalsförändringen illustreras, så som visas i Figur 3-15. En belastning upp till flytytan 
ger ett minskat portal, se exempelvis spänningsvägen för ett CRS-försök som följer den 
gula linjen (punkt J-D-D’-K) i figuren. Om den effektiva vertikalspänningen därefter 
hålls konstant viker spänningsvägen av och följer vägen K-K’ längs det blåa planet. 
Denna spänningsväg kan sägas representera krypfasen för en jord som belastats vertikalt 
under vilken portalet minskar och den horisontella effektivspänningen ökar något.  

 

Figur 3-15. Tredimensionell flyta i ett koordinatsystem med axlar som visar medelspänningen (p), 
deviatorspänningen (q), och portalet (e). På flytytan visas olika spänningsvägar C-D-E. Baserad på 
Cam Clay modellen i Critical State Soil mechanics (se Roscoe and Schofield, 1963 och Sällfors, 
1975). 

Portal, e, och naturlig vattenkvot, wn, förhåller sig till varandra enligt följande: 

1
1 

där = kompaktdensitet och = densitet 

Ett minskat portal leder alltså till en minskad vattenkvot och därmed till en ökad densitet. 
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 Konflytgränsens och permeabilitet 

Någon teoretisk studie av konflytgränsens beroende av spänningen i jorden har inte 
kunnat hittas.  

Flytgränsen definierar övergången mellan flytande och plastisk konsistens. Flytgränsen 
bestäms som den vattenkvot då konens inträngning (vid ett konförsök) är 10 mm. Vid 
belastning av jorden minskar dess naturliga vattenkvot men den vattenkvot vid vilken 
leran övergår från flytande till plastisk konsistens, bör inte förändras. 

Permeabiliteten i jorden ändras vid konsolidering men detta har inte studerats inom detta 
uppdrag. 
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4. Förslag på metodik för 
bestämning av odränerad 
skjuvhållfasthet under bank  

I detta kapitel ges förslag på metodik för bestämning av hållfasthetsförändring under ban-
kar. Metodiken innehåller två delar:  

(1) beräkning baserad på uppmätt odränerad skjuvhållfasthet och förkonsoliderings-
tryck utanför banken samt beräknad tillskottspänning orsakad av banken inklu-
sive krypsättningar  

(2) laboratoriemetod i vilken prover tagna utanför banken konsolideras i triaxialför-
sök för beräknade spänningar under banken och därefter testas med direkt skjuv-
försök. 

Metodiken kräver god kännedom om förhållanden i jorden utanför banken, exempelvis 
avseende portryck och överkonsolideringsgrad. Analys av det underlag som behöver tas 
fram för att använda metodiken ges i Kapitel 6.  

Metodiken kräver även noggranna beräkningar av tillskottsspänningar och sättningar or-
sakade av banken, se Kapitel 7. Därför beskrivs i nedanstående Kapitel nedan även de te-
oretiska bakgrunderna till dessa beräkningar.  

Metodiken kan användas och vara kostnadseffektiv vid uppgradering av befintliga järn-
vägs- och vägbankar, vilket visas i Kapitel 8. Den lämpar sig som mängdmetod tillsam-
mans med enstaka fältundersökningar under spår eller väg då en längre befintlig sträcka 
ska projekteras om. Metodiken lämpar sig inte för akuta lägen, vilka kräver snabba insat-
ser.  

Metodiken har fått namnet ETUB-metodiken som är en akronym av Egenskapsförändring 
med tid under befintliga bankar.   

 Metodik baserad på beräkningar och uppmätta 
förhållanden utanför bank 

Metodik för att beräkna odränerad skjuvhållfasthet under bankar föreslås ta hänsyn till, 
och baseras, på följande parametrar  

1. Odränerad skjuvhållfasthet utanför banken.  
2. Förkonsolideringstryck i jorden utanför banken och tillskott till dessa orsakade av 

tillskottspänningar under banken. 
3. Tillskott i förkonsolideringstryck orsakade av krypsättningar under banken. 
4. Effektivspänningarnas variation i djup- och sidled utanför och under banken.  
5. Hållfasthetens beroende av belastningsriktning. 

I följande avsnitt beskrivs föreslagna formler och teoretisk bakgrund till dessa.  

  



Statens geotekniska institut 2019-10-25 

1.1-1601-0017 

 
 
 

39 (160) 
 

4.1.1 Föreslagna beräkningsformler 

Den odränerade skjuvhållfastheten under banken i aktiv och direkt skjuvriktning orsakad 
av både primär och sekundär konsolidering beräknas enligt följande: 

ö 0,33∆   

ö 	 	 ∙ ∆  

där  

k= 0,33(0,25+0,75 )  

∆  = fiktivt förkonsolideringstryck som motsvarar den spänning som 
erfordras för att uppnå kompressionen,  i respektive skikt baserat på resultat 
från sättningsberäkning inkluderat krypsättningar.  

Den vertikalspänning som används för att beräkna krypsättningen, ska motsvara 
vertikalspänningen på den position i höjd- och sidled som beräkningen avser, se vidare 
Figur 4-1 och text till denna.  

4.1.2 Teoretisk bakgrund till föreslagna formler 

En belastningsökning i vertikalled över förkonsolideringstrycket ger en ökning av den 
aktiva, odränerade skjuvhållfastheten enligt (se avsnitt 3.2.3): 

∆ 0,33 ∆   (för ’=30 grader) 

Odränerad skjuvhållfasthet i aktiv riktning under banken beräknas därmed som: 

ö 0,33 ∆  

Tidigare använda samband, av bland andra Müller et al. (se avsnitt 2.1.3), är en variant av 
denna ekvation. Det bör påpekas att deras samband bara gäller för odränerad 
skjuvhållfasthet i aktivriktning. Deras samband härleds genom följande:   

ö 0,33 ∆  

sätt ∆  

ö
ö 0,33

ö
3 3

3

3

3

 

vilket ger: 

ö  

En ökning av odränerad skjuvhållfasthet i direkt skjuvriktning ger på samma sätt (se 
avsnitt 3.1): 

∆ 0,33 0,25 0,75  

Odränerad skjuvhållfasthet i direkt skjuvriktning under banken beräknas därmed som: 

ö 0,33 ∆ 0,25 0,75  

Vilket kan förenklas till  

ö ∆  

där k= 0,33(0,25+0,75 ) 

Med olika värden på  antar k värden enligt Tabell 4-1. 
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Tabell 4-1. Värden på faktorn k för beräkning av odränerad skjuvhållfasthet i direkt skjuvriktning. 

  0,5  0,55  0,6  0,65  0,7  0,75  0,8 

k  0,21  0,22  0,23  0,24  0,26  0,27  0,28 

Om ett värde på 0,6 väljs erhålls således: 

ö 0,23 ∆  

Dessa formler tar dock inte hänsyn till den ökning i förkonsolideringstryck som fås av 
krypsättningar i jorden. Det har visat sig att ökning på grund av krypning kan vara bety-
dande, se Kapitel 7.4.4. Därför har en metod beskriven av Larsson et al. (1997) använts 
för att justera formeln, så att hänsyn kan tas till krypsättningar. 

Den extra kompression som krypning leder till orsakar en ökning av 
förkonsolideringstrycket där det nya förkonsolideringstrycket kan antas motsvara den 
effektivspänning som aktuell kompression ger (oberoende om kompressionen sker på 
grund av konsolidering eller krypning). Vidare antas att beräknad vertikal kompression 
följer det ursprungligen givna samspelet mellan kompression mot effektivspänning, se 
Figur 4-1. Från detta beräknade nya förkonsolideringstryck kan en trolig förändring av 
odränerad skjuvhållfasthet på en given nivå uppskattas.  

 

Figur 4-1. Ökning av förkonsolideringstrycket dels på grund av tillskottsbelastning och dels på 
grund av krypning, bestämt baserat på sättningsberäkningar och CRS-kurva. 

Praktiskt går detta till så att det fiktiva förkonsolideringstrycket som erfordras för att 
uppnå den totala kompressionen i respektive skikt beräknas baserat på resultat från 
sättningsberäkningen (inklusive krypning). Det nya förkonsolideringstrycket beräknas så 
som  

∆ ∙   
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Detta är dock inte helt korrekt eftersom en del av belastningen, från in situ-spänning upp 
till förkonsolideringstrycket, inte följer samma samband som belastningen över 
förkonsolideringstrycket. Dock är den delen av kompressionen liten i förhållande till 
kompressionen som sker då förkonsolideringstrycket överskrids, enligt CRS-kurvan.  

I Tabell 4-2 visas ett exempel på beräkning av förkonsolideringstryck på grund av 
krypning. Beräkningen baseras på resultat från sättningsberäkning och 
kompressionsmodul bestämd med CRS-försök. 

Tabell 4-2. Exempel på beräkning av tillskott i förkonsolideringstryck på grund av krypning baserat 
på sättningsberäkning. 

 

Beräkningen av odränerad skjuvhållfasthet i aktiv riktning respektive direkt skjuvriktning 
under banken inklusive ökningen av förkonsolideringstryck på grund av krypningen görs 
då enligt följande: 

ö 0,33  

ö 	 	0,23  

4.1.3 Beräkning av vertikala spänningar och sättningar under 
banken 

Metodik för bestämning av hållfasthetsförändring under bankar genom beräkning och 
laboratorieundersökningar kräver kunskap om vertikala spänningar och 
förkonsolideringstryck (med hänsyn tagen till krypsättningar) under banken samt 
storleken på bankens totala höjd (inklusive justeringar för sättningar). Därför ges i detta 
avsnitt en beskrivning av möjligheter att bestämma dessa parametrar. 

Spänningsförändringar i vertikalled på olika ställen under en bank kan beräknas med elas-
ticitetsteorin och en integrering av Boussinesques lösning. Lämpligt är att ta hjälp av sätt-
ningsberäkningsprogram, eftersom de även räknar ut tillskottspänning i vertikalled. I 
detta arbete har vi använt beräkningsprogrammen Embankco (SGI) och Geosuite sättning 
(Trimble Novapoint). Embankco är dock inte kompatibelt med nyare operativsystem. 

I båda dessa görs beräkningar av tillskottspänningar med hjälp av elasticitetsteorin och 
Boussinesques lösning för spänningar på grund av linjelast på en halvoändlig homogen 
isotrop massa. Detta är en förenkling bland annat eftersom jorden inte är isotrop. Korrekt-
ion görs för begränsat djupt till fast botten. I Embankco görs även en korrektion för ned-
pressning av lasten under grundvattenytan. Om man använder Geosuite sättning får man 
göra en egen iterativ procedur för att åstadkomma samma korrektion för nedpressning.  

Skikt
Skiktmitt, 
djup (m)

Total sättning i 
skiktmitt (m)

Skiktgräns, 
djup (m)

Skikt-    
tjocklek (m)

Sättning i 
skiktet (m)

Kompression i 
skiktet (%) ML (kPa) 'c (kPa) 

1 0,05 1,9175 0,1 0,1 0,0105 10,5 300 31,5

2 0,15 1,907 0,2 0,1 0,0112 11,2 300 33,6

3 0,25 1,8958 0,3 0,1 0,012 12 300 36

4 0,35 1,8838 0,4 0,1 0,0128 12,8 300 38,4

5 0,45 1,871 0,5 0,1 0,0135 13,5 300 40,5

6 0,55 1,8575 0,6 0,1 0,0142 14,2 300 42,6

7 0,65 1,8433 0,7 0,1 0,0145 14,5 300 43,5

8 0,75 1,8288 0,8 0,1 0,0151 15,1 300 45,3

9 0,85 1,8137 0,9 0,1 0,0155 15,5 300 46,5

10 0,95 1,7982 1 0,1 0,0161 16,1 300 48,3

11 1,05 1,7821 1,1 0,1 0,0166 16,6 300 49,8

12 1,15 1,7655 1,2 0,1 0,0173 17,3 300 51,9
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Olika numeriska beräkningsprogram, som Plaxis och Flac, används även idag för att be-
räkna spänningsförändringarna i olika riktningar. Hernvall och Karlsson (2019) utförde 
numerisk modellering av banken i Fellingsbro med FE programmet Plaxis BV 2D version 
2017:01. Modelleringen utfördes med Creep-SCLAY1S som är en avancerad konstitutiv 
jordmodell (se exempelvis Sivasithamparam et al, 2015). Jordmodellen valdes då man 
ville kunna ta hänsyn till bland annat lerans anisotropa och tidsberoende effekter samt 
nedbrytningen av lerans struktur. Modelleringen gav vertikala och horisontella spän-
ningar i jorden och sättning under banken. Med uppdaterade parametrar för varje nivå och 
tidpunkt simulerades aktiva triaxialförsök och direkta skjuvförsök i Plaxis SoilTest. Från 
dessa resultat utvärderades sedan odränerad skjuvhållfasthet under banken.  

Närmemetoder för spänningsberäkning, exempelvis 2: l-metoden och metod enligt Oster-
berg (1957), bör undvikas då de kan ge alltför stora avvikelser från exempelvis beräkning 
enligt elasticitetsteorin (se avsnitt 7.2.2).  

Det förkonsolideringstryck som har utvecklats i jorden på grund av den påförda lasten 
och efterföljande krypning, kan också beräknas med sättningsberäkningsprogram. Dock 
är det inget resultat som ges direkt i exempelvis Embankco och Geosuite sättning, utan 
användare måste plocka ut underlag och göra beräkningen själv, enligt instruktioner i av-
snittet ovan.  

Tillskottspänningarna under en last med begränsad utbredning, som fallet med en i ena 
riktningen långsträckt bank, varierar såväl i djup- som i sidled. I Embankco fås spän-
ningar i vertikalled mitt under lasten men inte vid någon annan position i sidled. I Geosu-
ite kan vertikala spänningar studeras under valfri punkt. Vid användning av metodiken 
bör hållfastheten bestämmas mitt under banken och vid någon ytterligare punkt i sidled. 
Vilken punkt som väljs avgörs bland annat av vilket dimensioneringsfall som ska stude-
ras. För totalstabilitet bör punkter väljas beroende på vilka glidytor som kan vara dimens-
ionerande och dessa arbeten görs därför parallellt.  

 Laboratoriemetod för bestämning av 
hållfasthetsförändring 

4.2.1 Hållfasthet i aktiv riktning 

I syfte att studera egenskapsförändringar under en bank kan kolvprover tagna utanför 
banken användas. Proverna konsolideras till de nya förkonsolideringstryck som beräknats 
råda under banken, inklusive krypning (se avsnitt 4.1). Efter konsolidering avlastas provet 
till de spänningar som råder under banken och därefter utförs ett odränerat aktivt triaxial-
försök. Eftersom man då utför triaxialförsök på ett överkonsoliderat prov är det viktig att 
hålla koll på spänningsvägen till brott (se Figur 3-14).  

Inom uppdraget har några aktiva odränerade triaxialförsök inte utförts på grund av ett be-
gränsat antal kolvprover på varje nivå. Därför har istället odränerade direkta skjuvförsök 
prioriterats, enligt beskrivning nedan. Dock har ett test utförts på prov från en annan lo-
kal. Resultatet från detta test presenteras i Delrapport 2, Kapitel 5. 
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4.2.2 Hållfasthet i direkt skjuvriktning 

För bestämning av odränerad skjuvhållfasthet i laboratorium utförs odränerade direkta 
skjuvförsök. I dessa försök finns ingen möjlighet att konsolidera provet till en viss spän-
ning i horisontalled. Därför har ett förfarande framtagits inom uppdraget med vilket odrä-
nerade direkta skjuvförsök utförs på prover som konsoliderats i triaxialcell. Konsolide-
ring i direkta skjuvapparater ger ingen möjlighet att styra horisontalspänningen, varför 
triaxialförsök används. 

Syftet med att ta fram ett nytt förfarande i laboratorium var dels för att få underlag för att 
kunna bestämma hållfasthet i direkt skjuvriktning utan att använda empirisk modell för 
omräkning från resultat från aktiva triaxialförsök och dels för att få möjlighet att på kon-
soliderade prover bestämma andra egenskaper såsom vattenkvot, konflytgräns och tung-
het. 

4.2.3 Beskrivning av framtaget förfarande i laboratorium 

Framtagen laboratoriemetod för bestämning av odränerad skjuvhållfasthet i direkt 
skjuvriktning under bank består av tre moment: (1) konsolidering i triaxialapparat (2) ut-
skärning av prov och stansning in i ring för direkt skjuvapparat och (3) upplastning och 
skjuvning i direkt skjuvapparat. Här beskrivs de olika momenten.  

(1) Konsolidering i triaxialapparat 

Prov konsolideras till det förkonsolideringstryck inklusive krypning som banken antas 
gett upphov till. Beräkning av förkonsolideringstrycket beskrivs i Kapitel 4.1.3.  

Konsolideringen utförs genom att provet först påförs de spänningar som erfordrades för 
att provkroppen inte ska svälla. Därefter ökas spänningarna längs en rät linje i spännings-
diagrammet, upp till slutspänningen. Spänningsvägen kan eventuellt behöva anpassas be-
roende på var den bedömda brottytan ligger i förhållande till spänningsvägen, se Figur 
4-2. Detta för att inte riskera att brott inträffar före det att avsedd konsolideringsspänning 
uppnås. Då spänningsvägen överskrider jordens ursprungliga förkonsolideringstryck upp-
står porövertryck och vidare konsolidering måste anpassas så att dessa inte blir för stora. 
När konsolidering upp till beräknad totalspänningsnivå uppnåtts, bör provet ligga kvar 
med bibehållen last ungefär ett dygn innan provet avlastas. Detta för att uppkomna porö-
vertryck ska hinna klinga av. I syfte att kontrollera vattenkvoten under konsolideringen 
bör total mängd vatten som avgått noteras. 

Då banken utgör en vertikal belastning med begränsad utbredning i horisontalled kan det 
antas att det horisontella trycket under banken inte har ökat i samma grad som det verti-
kala, varför ett lägre K0 bör användas för den nya spänningssituationen vid laboratorieför-
söken. Detta är även nödvändigt med tanke på att provet inte får minska i diameter, utan 
att det blir tillräckligt stort för odränerade direkta skjuvförsök.  

(2) Stansning av prov in i ring för direkt skjuvning 

Efter konsolidering och utjämning av porövertryck skärs en provbit i mitten av triaxi-
alkroppen ut, som därefter stansas in i en ring som har rätt dimension för prover avsedda 
för direkt skjuvapparat, se Figur 4-3 till Figur 4-6. Innan provet sätts in i den direkta 
skjuvapparaten vägs ring och jordprov och tungheten bestäms (ringens vikt är känd).  
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På det jordmaterial som blir över från konsolideringen i triaxialcell bestäms odränerad 
skjuvhållfasthet med konförsök, sensitivitet, naturlig vattenkvot och konflytgräns, se vi-
dare Kapitel 5. 

(3) Direkt skjuvförsök 

Provet konsolideras i den direkta skjuvapparaten till 80–85 procent av förkonsoliderings-
trycket inklusive krypning som antas råda under banken. Därefter avlastas provet till ver-
tikalspänningarna under banken (spänningarna in situ plus krypspänningen). Därefter 
skjuvas provet enligt standardförfarande.  

Då detta är ett förfaringssätt med begränsad efterenhet, finns det behov av vidare under-
sökningar av metodens funktion, resultat och behov av eventuella justeringar. 

 

Figur 4-2. Effektiva spänningsvägar vid konsolidering av två prover i triaxialcell.  

Effektiv 
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Figur 4-3. En bit av det i triaxialcellen belastade provet skärs ut. 

 
Figur 4-4. Provet stansas till mindre diameter. 
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Figur 4-5. Utstansat prov för provning i direkt skjuvapparat. 

 
Figur 4-6. Prov under montering i direkt skjuvapparat. 
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5. Förslag på metodik för 
uppskattning av naturlig 
vattenkvot, tunghet och portal 
under bank 

När en finkornig jord belastas över förkonsolideringstrycket sker med tiden en konsolide-
ring av jorden. Konsolideringen innebär att vatten avgår och således minskar jordens na-
turliga vattenkvot. Det innebär också att jordstrukturen trycks ihop (kornen kommer när-
mare varandra) och därmed minskar även portalet och permeabiliteten, medan tungheten 
ökar. I detta Kapitel redovisas några tankar kring hur dessa parametrar kan tänkas föränd-
ras. Någon metodik för bestämning av förändringar i permeabiliteten presenteras inte.  

Metodiken för bestämning av egenskapsförändring har fått namnet ETUB-metodik som 
är en akronym av Egenskapsförändring med tid under befintliga bankar. 

 Vattenkvotsförändring orsakad av konsolidering 

Den naturliga vattenkvoten minskar vid vertikal belastning. Ett möjligt sätt att bestämma 
minskningen är att göra vattenkvotsbestämningar på konsoliderade prover tagna utanför 
banken, enligt metodik beskriven i avsnitt 4.2.  

Den naturliga vattenkvoten kan bestämmas på två sätt. Dels kan den bestämmas på van-
ligt sätt genom att väga en del av det konsoliderade provet före och efter torkning, dels 
genom att väga mängden vatten som avgår vid konsolideringen.  

Med uppgift om den mängd vatten som avgår vid konsolideringen kan följande ekvation 
användas för bestämning av vattenkvoten. Provet vägs innan det sätts in i triaxialcellen 
för konsolidering till de spänningar, inklusive krypspänningar, som råder under banken. 
Under konsolideringsfasen mäts kontinuerligt mängden avgående vatten och vattenkvoten 
kan beräknas enligt nedan: 

	 	 	 ö 	  

∆ 	 	 	 å 	 	  

	 	 ö 	  

∙ 1  

/ 1  vilken inte ändras under försöket 

,
∆ ∆

	 	
∆

1  

Detta förfarande kan användas oberoende av om provet efter konsolidering ska skjuvas i 
triaxialcell eller i skjuvapparat. 
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 Portalets förändring orsakad av konsolidering 

Portal, e, och naturlig vattenkvot, wn, förhåller sig till varandra enligt följande: 

1
1 

där = kompaktdensitet och = skrymdensitet 

Portalet efter konsolidering kan bestämmas baserat på bestämning av vattenkvoten före 
och efter konsolidering av prover tagna utanför banken, enligt metodik beskriven i avsnitt 
4.2. Detta förfarande kan användas oberoende av om provet efter konsolidering ska skju-
vas i triaxialcell eller i skjuvapparat. 

 Tunghetsförändring orsakad av konsolidering 

Tungheten ökar vid vertikal belastning över förkonsolideringstrycket. Ett möjligt sätt att 
bestämma ökningen är att göra tunghetsbestämningar på prover konsoliderade i triaxi-
alapparat (se avsnitt 4.2)  

För prover som ska skjuvas vidare i skjuvapparat bestäms tungheten genom vägning av 
den ring med jordprov i som används för att stansa provet till rätt diameter. Då även voly-
men för ringen är känd, kan tungheten bestämmas. 

För prover som ska skjuvas i triaxialcell finns ingen uppgift om provets volym efter kon-
solideringen. Ett möjligt sätt att uppskatta ökningen i tunghet är att anta att den volym 
vatten som avgår under konsolideringen är lika med volymförändringen av provkroppen. 
Tillsammans med vägning av provet efter det odränerade försöket, kan tungheten upp-
skattas. Detta värde bör ge en uppskattning på säkra sidan (mindre ökning av tungheten).  

 Konflytgräns 

Konflytgränsen ändras inte vid vertikal belastning och eventuella uppmätta skillnader be-
ror antingen på naturliga variationer eller felaktighet vid provtagning.  
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6. Analys av underlag från 
undersökningar utanför bankar 

Egenskaperna utanför och under fem järnvägsbankar, med en ålder av minst 100 år, har 
mätts med olika fält- och laboratoriemetoder, beräknats enligt befintlig empiri och under-
sökts och beräknats med den nya metodik som tagits fram inom uppdraget. Resultat från 
undersökningar tidigare utförda av Banverket i 73 sektioner i södra Sverige har också 
sammanställts och analyserats.  

Såväl befintlig metodik som den nya metodiken för bestämning av egenskaper under 
bank, bygger på antagandet att egenskaperna i jorden under banken före den byggdes, lik-
nar de egenskaperna som finns i jorden utanför banken. Anpassning kan eventuellt behö-
vas avseende topografiska och geologiska förhållanden. Det krävs noggranna undersök-
ningar och analyser av egenskaperna utanför banken och de lastförändringar som banken 
orsakat. 

I detta Kapitel analyseras de underlag som tagits inom uppdraget fram från undersök-
ningar utanför banken, vilka senare ligger till grund för bestämning av egenskapsföränd-
ringar under bankar. 

 Spänningar i jord 

För att kunna genomföra beräkningar av hållfasthetstillväxt under befintliga bankar er-
fordras information om variationen av den opåverkade lerans vertikala effektivspänningar 
och överkonsolideringsgrad mot djupet i jordprofilen. Dessutom krävs kännedom om de 
tillskottspänningar i vertikalled som banken orsakat under sin livslängd. För detta krävs 
uppgift om bankens uppbyggnad avseende jordmaterial, ursprungliga tjocklek och even-
tuella justeringar av spårläge på grund av sättningar.  

6.1.1 Tunghet 

Tungheten i jorden utanför banken har bestämts med kolvprover tagna på varannan eller 
varje meter i jordprofilerna. Eftersom även CPT har utförts i samtliga sektioner kan en 
jämförelse göras mellan tungheter bestämda på kolvprover och med Conrad (med jordar-
ter bestämda från rutinförsök inlagda). I Figur 6-1 visas jämförelse av på dessa sätt be-
stämda tungheter för tre sektioner. Det framgår att Conrad kan såväl överskatta som un-
derskatta tungheten varför bestämning genom rutinförsök krävs.  

Dock kan man i de fall man vill göra en bedömning av tunghet i ett större område an-
vända resultat från kolprovtagning i ett borrhål för att kalibrera CPT-bestämd tunghet. 
Kalibrering av CPT-bestämd tunghet mot kolv i samma läge kan ge underlag för tolkning 
av tunghet med CPT i andra närbelägna punkter. Det bör tilläggas att resultat som visas 
här avser lera, medan tunghet bestämd med CPT har visat sig avvika mer för siltjordar 
(Lundström et al, 2019).  
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Figur 6-1. Jämförelse av tunghet bestämd på kolvprover och med CTP (Conrad utan inmatning av 
värden från rutinförsök). 

6.1.2 Förkonsolideringstryck 

Förkonsolideringstryck har bestämts med CRS på samtliga upptagna prover vilket inne-
bär varannan eller varje meter i jordprofilerna. Resultat från samtliga försök framgår av 
Figur 6-2. I Figur 6-3 finns resultat från samtliga bestämningar inlagda i samma diagram. 
Det kan ses att förkonsolideringstryckets variation med djupet följer samma trend (blått 
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fält) för samtliga sektioner en bit ner i profilerna. Avvikelser från trenden finns i Fän-
ninge och Stenungsund för jordprover tagna nära botten av lerlagren där grundvattenför-
hållanden kan avvika från hydrostatiska och därmed ha påverkat förkonsolideringen. Drä-
nerande skikt i lerlagren kan också ge avvikelser, som exempelvis i Stenungsund på 5 
meters djup. I toppen på jordprofilerna avviker förkonsolideringstrycken från trenden och 
antar högre tryck än denna. Denna överkonsolidering råder till mellan 3 och 6–7 meters 
djup.  

Förkonsolideringstryck mot djup för de analyserade sektionerna samt för de 73 sektioner 
där Banverket tidigare utfört undersökningar (sammanställda i Delrapport 1), visas i Figur 
6-4. Resultaten är i figuren indelade efter västra (blåa markeringar) och östra (röda mar-
keringar) Sverige. Det framgår av sammanställningen att de i detta uppdrag undersökta 
och övriga undersökta sektioner har samma trender för förkonsolideringstrycken mot dju-
pet. Det syns även att det inte är någon geografisk skillnad utan höga och låga förkonsoli-
deringstryck finns såväl i västra som i östra Sverige.  

En indelning har även gjorts i provplatser med icke organiska leror och provplatser där 
organiska leror överlagrar icke organiska leror, se Figur 6-5. Provplatser där organiska le-
ror överlagrar icke organiska leror är markerade med blått och rött medan provplatser 
med icke organiska leror är markerade med grönt och svart. Det kan ses att provplatser 
med icke organiska leror generellt och oberoende av geografiskt läge har högre förkonso-
lideringstryck jämfört med provplatser med organiska leror som överlagrar icke orga-
niska. Detta kan tänkas bero på de organiska lerornas lägre tunghet och att de är yngre 
(krypning är inte klar), jämfört med de icke organiska. 
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Figur 6-2. Förkonsolideringstryck mot djup utanför banken för de fem sektioner som undersökningar 
utförts vid. 
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Figur 6-3. Förkonsolideringstryck för samtliga i uppdraget undersökta sektioner.  

 

Figur 6-4. Förkonsolideringstryck mot djup för 73 sektioner tidigare undersökta av Banverket samt 
de 5 sektionerna undersökta inom uppdrag.  
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Figur 6-5. Förkonsolideringstryck mot djup för 73 sektioner tidigare undersökta av Banverket samt 
de 5 sektionerna undersökta inom uppdrag indelade i organisk eller icke organisk jord. Några sekt-
ioners resultat är sammanbundna med linjer i syfte att illustrera olika förändringar med djupet. 

6.1.3 Portryck 

Medelvärdet av portrycken genom hela jordprofilen från det att banken byggdes och fram 
till nu är viktiga för bestämning av egenskapsförändringar under banken. Portrycken an-
vänds tillsammans med tunghet för att bestämma effektivspänningar in situ. Effektivspän-
ningar och förkonsolideringstryck används för att bestämma överkonsolideringsgrad och 
sättningar.  

Det är viktig att notera följande då underlag om portrycksförhållanden tas fram inför be-
stämning av egenskapsförändringar:  

 Låga portryck ger höga effektivspänningar, vilket ger ett lågt OCR. Detta innebär 
att tillskottsspänningarna ger en stor sättning och därmed stor förändring av egen-
skaper. 

 Höga portryck ger låga effektivspänningar, vilket ger ett högt OCR. Detta innebär 
att tillskottsspänningarna ger en liten sättning och därmed liten förändring av 
egenskaper 

Portrycksmätningar har utförts på en eller två nivåer ned till maximalt 6 meters djup i fem 
sektioner. Mätperioden, som underlag för analyser, uppgick för fyra av dessa till drygt ett 
år och för en sektion till cirka ett halvår. Utförda mätningar har jämförts med långtidsmät-
ningar utförda av SGU i närliggande stationer. De uppmätta portryckets variationsbredd 
på 5 meters djup under en årscykel för fyra av de studerade sektionerna är mellan 0,2 och 
1,8 m, se Figur 6-6.  
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Figur 6-6. Portryck, redovisat som meter under markytan, för mätare på 5 meters djup i Fellingsbro, 
Torp, Norsholm och Stenungsund mellan februari 2017 till februari 2018.  
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Kompletterande avläsningar utfördes under våren 2019 för att studera effekten av den 
mycket varma och torra sommaren 2018. För tre av dessa sektioner har mätningar utförts 
från januari 2017 till maj 2019. Variationsbredden och portrycksmedelvärdet i meter un-
der markytan för mätare på 5 m djup förändrades enligt nedan: 

Fellingsbro  

Variationsbredd 2017: 0,6 m. Variationsbredd 2018: 1,0 m. 

Medelvärde 2017: 0,45 m under markytan. Medelvärde 2018: 0,7 m under markytan. 

Torp  

Variationsbredd 2017: 1,8 m. Variationsbredd 2018: 2,8 m. 

Medelvärde 2017: 1,05 m under markyta. Medelvärde 2018: 1,65 m under markytan. 

Portrycksobservationer från Torp visas i Figur 6-7. 

Norsholm 

Variationsbredd 2017: 0,7 m. Variationsbredd 2018: 1,0 m. 

Medelvärde 2017: 0,2 m under markytan. Medelvärde 2018: 0,45 m under markytan. 

 

Figur 6-7. Portryck, redovisat som meter under markytan, för mätare på 5 meters djup i Torp mellan 
februari 2017 till maj 2019.  

För sektionerna i Fellingsbro och Fänninge kunde även jämförelser göras mellan variat-
ionsbredden för portrycksmätare på 2,5 m djup och 5/6,5 m djup från maj 2018 till maj 
2019. För sektionen i Fellingsbro är det cirka 0,6 m större variationsbredd på 2,5 m djup 
jämfört med 5 m djup och portrycksmedelvärdet i meter under markytan är cirka0,4 m 
lägre på 2,5 m djup jämfört med 5 m djup. För sektionen i Fänninge är det cirka0,9 m 
större variationsbredd på 2,5 m djup jämfört med 6,5 m djup och portrycksmedelvärdet i 
meter under markytan är cirka0,5 m lägre på 2,5 m djup jämfört med 6,5 m djup. Se Figur 
6-8. Ovanstående visar att även lufttemperaturen har inverkan på portrycket på ytliga djup 
i jordprofilen.  
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Figur 6-8 Portryck, redovisat som meter under markytan, för mätare på 2,5 och 5 meters djup i Fel-
lingsbro och Fänninge mellan maj 2018 till maj 2019.  

Av genomförda mätningar framgår att portrycksmätningar som endast omfattar enstaka 
avläsningstillfällen eller korta mätperioder inte ger tillräcklig noggrannhet som indata till 
beräkning av effektivspänningar. Om långtidsmätning inte är möjlig krävs åtminstone en 
portrycksprognostisering med exempelvis den så kallade Chalmersmodellen, se Svensson 
och Sällfors (1985).  

Då det kan förekomma icke hydrostatiska grundvattenförhållanden är det väsentligt att 
mätningar sker till minst det djup som man, överslagsmässigt, kan anse att banken har or-
sakat tillskottsspänningar över förkonsolideringstrycket. Icke hydrostatiska förhållanden 
kan exempelvis förekomma i anslutning till skikt eller i övergången till friktionsjord un-
der lerlagret. I uppdraget gjordes inte alltid mätningar till tillräckligt stora djup och det 
finns därför inte alltid möjlighet att förklara orsaken till uppmätta avvikelser i förkonsoli-
deringstryck. 

Slutsatsen av ovanstående diskussion är att underlag från portrycksmätningar för beräk-
ning av hållfasthetstillväxt erfordrar kvalitet som är betydligt högre än dagens svenska 
praxis. Vid bestämning av effektivspänningar för beräkning av egenskapsförändringar er-
fordras noggranna analyser av portryckens troliga variation under bankens livslängd. 
SGU har bedrivit mätningar av grundvatten i flera stationer sedan 60/70-talet och data 
från dessa finns att tillgå på SGU:s hemsida. Stationerna är dock glest placerade och det 
finns inte alltid en representativ station i närområdet att tillgå. Dock visar gjorda jämfö-
relser (se Delrapport 2) på god överensstämmelse mellan utförda portrycksmätningar och 
grundvattensstationer även på många mils avstånd. Det är troligen bättre att använda en 
av SGU:s stationer för analyser även om den ligger på ett långt avstånd, än att inte göra 
någon analys alls.  

Portrycksmätning bör utföras i aktuell sektion på flera djup med kontinuerlig mätning un-
der minst ett halvår, helst ett år. Vid framtagning av effektivspänningar i jorden bör me-
delvärde under ett år beräknas och en kalibrering mot mätningar i SGU:s grundvattennät 
göras.  
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6.1.4 Överkonsolideringsgrad 

Den föreslagna metodiken för beräkning av egenskapsförändringar under befintliga ban-
kar bygger på att en belastning över förkonsolideringstrycket ger upphov till förändringar 
av egenskaper. Det är därför väsentligt att representativa värden används på effektivspän-
ningen och förkonsolideringstrycket. Om överkonsolideringen väljs för låg kan beräk-
ningarna ge för stora förändringar i egenskaper jämfört med de verkliga. För låg överkon-
solidering fås om effektivspänningen väljs för hög eller om för låga förkonsoliderings-
tryck används.  

Val av portryck har en avgörande roll för överkonsolideringen, vilket åskådliggörs i Figur 
6-9 där överkonsolideringsgraden för sektion Torp har beräknats för de lägsta och högsta 
uppmätta portrycken. Medelvärdet under mätperioden har justerats baserat på mätningar i 
SGU:s grundvattennät, se Delrapport 2 (Kapitel 6–10). Som framgår är skillnaden i över-
konsolideringsgrad betydande. 

 

Figur 6-9. Beräkning av OCR för olika indata för testsektionen i Torp. 

I Figur 6-10 visas överkonsolideringsgraden för de fem undersökta sektionerna med för-
konsolideringstryck från CRS-försök. Leran är överkonsoliderad (OCR>1,5) ned till ett 
djup mellan 4 och 10 meter. Under dessa djup varierar OCR mellan 1,2 och 1,5. Över-
konsolideringsgraden har även bestämts för 73 sektioner undersökta av Banverket. Det 
rör sig i huvudsak om undersökningar utförda i samband med nybyggnation av järnväg. 
För dessa bestämningar är andelen sektioner där portrycksmätningar eller grundvatten-
mätningar utförts under en längre tidsperiod än 6 månader cirka 15–20 procent. Övriga 
har bestämts baserat på enstaka eller korta perioder, varför en analys inte bör utföras ba-
serat på enstaka värden utan på helheten.   

I Figur 6-11 redovisas överkonsolideringsgraden för samtliga sektioner.   

Det kan konstateras att resultaten från testsektionerna och resultaten från den generella 
sammanställningen överensstämmer väl. Leran är generellt överkonsoliderad (OCR>1,5) 
ned till djup varierande mellan 2 och 10 m. Därefter varierar överkonsolideringsgraden 
mellan 1,1 och 1,5. Högre överkonsolideringsgrad har observerats runt sand- eller silt-
skikt i leran eller vid övergång till underliggande friktionsjord. Överkonsolideringsgraden 
varierar även inom relativt närbelägna områden, vilket innebär att undersökningar måste 
genomföras inom aktuell lerlokal och bedömningar kan ej generaliseras för längre 
sträckor. 
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Tidigare erfarenheter har visat att överkonsolideringsgraden för en gammal lera på väst-
kusten skattas till 1,25–1,3 medan en lera på ostkusten vanligen har en något lägre över-
konsolidering; cirka 1,1–1,15 (Sällfors et al, 2017). Av sammanställningen i Figur 6-10 
kan ses att det förekommer lägre värden i östra jämfört med västra Sverige men att såväl 
lägre som högre värden finns, oberoende av geografisk placering.  

 

Figur 6-10. Överkonsolideringsgrad för testsektionerna i Fellingsbro, Fänninge, Torp, Norsholm och 
Stenungsund. Förkonsolideringstryck från CRS. 

  

Figur 6-11. Överkonsolideringsgrad mot djup för testsektionerna i Fellingsbro, Fänninge, Torp, 
Norsholm och Stenungsund samt 73 stycken sektioner undersökta av Banverket och 8 sektioner 
enligt Vesterberg och Andersson (2017) (se Delrapport 1).  

Baserat på utvärdering av CPT-sondering kan förkonsolideringstryck för lera utvärderas 
med formeln (se Larsson, 2007) 

1,21 4,4
 

Överkonsolideringsgrad bestäms sedan enligt 
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I Trafikverkets skrift TR Geo 13 anges att en grov uppskattning av överkonsoliderings-
grad kan göras baserat på odränerad, okorrigerad skjuvhållfasthet från konförsök och 
vingförsök, enligt Hansbos formel: 

∙ 0,45 ∙
 

Jämförelse mellan överkonsolideringsgrad bestämd med CRS-försök och portrycksmät-
ningar i de studerade testsektionerna och utvärderat från CPT-sondering och med Hans-
bos formel, redovisas för respektive testsektion i Figur 6-12. I Figur 6-13 visas kvoten 
mellan OCR utvärderat från CRS-försök och OCR utvärderat från CPT för testsektion-
erna. I Figur 6-14 visas också jämförelser med Hansbos formel för de sektioner som Ban-
verket tidigare undersökt och som presenteras i Delrapport 1. Det ses att utvärdering en-
ligt CPT-sonderingen generellt ger relativt god överensstämmelse med CRS-försök men 
stora avvikelser förekommer också. Utvärdering enligt TR Geo 13 (Hansbos formel) ger 
stora avvikelser i samtliga sektioner förutom i Stenungsund. Av dessa jämförelser kan 
slutsatsen dras att noggrannheten inte är tillräckligt bra vare sig vid utvärdering från CPT 
eller vid användning av Hansbos formel för att dessa ska kunna användas som underlag 
för beräkning av egenskapsförändringar under befintliga bankar.  

Eftersom CPT kan användas som ”mängdundersökningsmetod” är det dock inte orimligt 
att resultat från CPT kan användas som stöd vid utvärdering av överkonsolideringsgrad 
inom ett större område/längre sträcka, förutsatt att kalibrering mot CRS-försök görs i en-
staka punkter och att OCR-utvärdering i Conrad görs med effektivspänningar som base-
ras portrycksmätningar inom området/sträckan.  

I Figur 6-15 visas kvoten mellan OCR utvärderat från CRS-försök samt OCR utvärderat 
med svensk empirisk formel med b=0,8 (se avsnitt 3.1) och direkta skjuvförsök för test-
sektioner. Dessa har kompletterats med tidigare utförda undersökningar i några sektioner 
på Västkusten (se Delrapport 1). Det kan ses att utvärdering med svensk empiri ger rela-
tivt god överensstämmelse med CRS-försök.  

Med hänsyn till variationen i överkonsolideringsgrad ned till 10 m djup föreslås att be-
stämning av förskonsolideringstryck med CRS utförs på minst varje meter i aktuell sekt-
ion. Med hänsyn till att man får räkna med att en del prover inte ger rimliga resultat, ex-
empelvis på grund av störning vid provtagning, dålig hantering eller misslyckande vid la-
boratorieförsöken, krävs det kolvprovtagning och undersökningar på täta nivåer. Dessu-
tom krävs underlag i anslutning till silt- och sandskikt och övergångszoner till underlig-
gande friktionsjord. Med undersökningsresultat från täta nivåer kan trovärdiga trendlinjer 
för överkonsolideringsgraden mot djupt tas fram, trots mindre avvikelser i profilen.  
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Figur 6-12. OCR bestämd med CRS (heldragen linje) och genom utvärdering av CPT (prickad linje) 
och Hansbos formel (streckad linje) för testsektionerna i Fellingsbro, Fänninge, Torp, Norsholm och 
Stenungsund. 
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Figur 6-13. Kvoten mellan OCR utvärderat från CRS-försök och OCR utvärderat från CPT. 

 

Figur 6-14. Kvoten mellan överkonsolideringsgrad utvärderat från CRS-försök och OCR utvärderat 
från Hansbos formel baserad på vingförsök och konförsök (blå punkter västkusten och svarta punk-
ter östkusten). För ytterligare information se Delrapport 1. 
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Figur 6-15. Kvoten mellan OCR utvärderat från CRS-försök och OCR utvärderat med svensk empi-
risk formel med b=0,8 (se avsnitt 3.1) och direkta skjuvförsök, för testsektioner kompletterat med 

några sektioner från västkusten. 

6.1.5 K0 

I syfte att undersöka förändringar av egenskaper krävs kännedom om spänningarna inte 
bara i vertikalled, utan även i horisontalled i naturlig jord. Dessa spänningar förhåller sig 
till varandra genom jordtryckskoefficienten enligt: 

 

I svenska normalkonsoliderade leror med horisontell markyta har ,  funnits variera en-
ligt relationen (Larsson et al, 2007): 

	 0,31 0,71 0,2  

För att skatta de horisontella spänningarna i den naturliga jorden krävs alltså, förutom 
uppgifter om spänningen i vertikalled, även uppgifter om konflytgräns och i vissa fall 
även överkonsolideringsgrad, se Larsson et al 2007.  

Bestämning av med hjälp av ovanstående relation har utförts för de undersökta 
bankarna, se Figur 6-16. Som framgår av figuren minskar  med djupet för 4 sektioner 
från omkring 0,8 under torrskorpan ned till 0,5–0,6 kring 5–10 meters djup. För två 
sektioner är  relativt konstant med djupet. För Norsholm visar relationen ett värde 
kring 0,6–0,7 medan för sektion Stenungsund ger relationen betydligt lägre värden, 
jämfört med övriga, kring 0,4–0,5.  

Den stora spridningen i resultat avspeglar troligen inte verkliga skillnader i 
jordtryckskoefficienten. Det visar på svårigheten att bestämma K0 genom empiriska 
relationer. 
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Figur 6-16. 0 -värden bestämda enligt relation baserad på konflytgränsen för de undersökta ban-
karna.  

 kan även överslagsmässigt bestämmas baserat på förhållandet mellan 
skjuvhållfastheten bestämd i olika skjuvriktningar om man antar att följande samband 
råder (se avsnitt 3.1): 

0,25 0,75  

 

0,25 0,75  

0,25 ∙
1

0,75
 

Alternativt: 

0,33 0,25 0,75  

0,33
0,25 ∙

1
0,75

 

Resultat från bestämning av  baserat på dessa samband och resultat från odränerade 
direkta skjuvförsök, triaxialförsök och CRS-försök, visas för Fellingsbro i Figur 6-17 och 
för Fänninge i Figur 6-18. De beräknade värdena ligger mellan 0,55 och 1,0. För 
Fellingsbro ger metoder baserade på resultat från beräkning med konflytgräns och 
relation med förkonsolideringstryck liknande resultat. Metod med kvot mellan resultat 
från direkta skjuvförsök och triaxialförsök ger både högre och lägre värden än beräkning 
med konflytgräns i både Fellingsbro och Fänninge. 

Tidigare erfarenheter från mätning av K0 visar att dessa i leror med horisontell markytan 
varierar mellan 0,5 och 0,7 (se exempelvis Rankka, 1994). Värden över 0,8 kan man 
därför ifrågasätta och vid bestämning av K0 med empirin bör därför försiktigt valda 
värden användas. 

För analys av K0 under bankar hänvisas till avsnitt 7.3. 
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Figur 6-17. Beräknade 0 -värden baserade på konflytgräns och förhållande mellan uppmätta håll-
fastheter i Fellingsbro.  

 

Figur 6-18. Beräknade 0 -värden baserade på konflytgräns och förhållande mellan uppmätta håll-
fastheter i Fänninge. 

  

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0

D
ju
p
 (
m
)

K0

Beräknad K0 baserad på cu(DS)/cu,a,

utanför bank Fellingsbro

Beräknad K0 NC baserad på cu(DS) och

s'c, utanför bank Fellingsbro

Beräknad K0 NC baserad på wL, utanför

bank Fellingsbro

g 0

K0 
NC=0,31 + 0,71 * (wL ‐ 0,2)

, ·
,

,
, ·

,

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0

N
iv
å 
(m

)

K0

Beräknad K0 baserad på
cu(DS)/cu,a, utanför
bank Fänninge
Beräknad K0 NC baserad
på wL, utanför bank
Fänninge
Beräknad K0 NC baserad
på cu(DS) och s'c,
utanför bank Fänninge

K0 
NC=0,31 + 0,71 * (wL ‐ 0,2)

, ·
,

,
, ·

,



Statens geotekniska institut 2019-10-25 

1.1-1601-0017 

 
 
 

66 (160) 
 

 Andra egenskaper 

I detta avsnitt beskrivs andra egenskaper under bank eftersom en metodik för bestämning 
av förändringar av dessa ingår i uppdraget, och eftersom de påverkar utvärderade skjuv-
hållfastheter utanför bank.  

6.2.1 Konflytgräns 

Konflytgräns används för korrigering av odränerad skjuvhållfasthet bestämd med ving-
försök och konförsök. Konflytgränsen används även för att uppskatta förhållandet mellan 
horisontella och vertikala effektivspänningar, vid normalkonsoliderat tillstånd,  (se 
avsnitt 6.1.5). 

Vid sammanställningar av Banverkets undersökningar som genomförts på sträckan Frövi-
Fellingsbro observerades stora avvikelser mellan konflytgräns bestämd på prover utanför 
bank och prover under bank (för detaljer, se Delrapport 1). I syfte att utreda orsaken till 
dessa avvikelser bestämdes konflytgränsen på kolvprover tagna inom uppdraget i sektion 
Fellingsbro och Fänninge utanför och under spår. Konflytgränsen bestämdes dels med 
den vanligen använda metoden (standardmetoden) kallad enpunktsmetoden och dels med 
flerpunktsbestämning. Båda metoderna finns beskrivna i Svensk Standard SS027120.  

Resultat från enpunktsmetoden på två delprover visas för Fellingsbro i Figur 7-54 och för 
Fänninge i Figur 7-55. I testsektionen i Fellingsbro visas resultat från fyra kolvborrhål ut-
anför bank: höger 5 m, höger 15 m, höger 29 m och höger 30 m. Det framgår att skillna-
derna mellan konflytgräns i två punkter tagna mycket nära varandra (borrhål H29 och 
H30) är mycket liten. Skillnaden mellan övriga punkter (en variation på 0–20 procent) 
kan antas bero på naturliga variationer både i längd- och djupled. I testsektionen i Fän-
ninge visas resultat från två kolvborrhål utanför bank: höger 18 m och höger 33 m. Det 
framgår att skillnaderna mellan konflytgränserna är mycket liten.  

Flerpunktsbestämning tillgår så att konintrycket vid flera olika värden på vattenkvoten 
hos det omrörda provet bestäms och dessa plottas mot vattenkvoten, se Figur 6-21. I 
Figur 6-22 redovisas resultaten från samtliga bestämningar både utanför och under 
banken med båda metoderna för Fellingsbro och i Figur 6-23 för Fänninge. Av figurerna 
framgår att spridningen och kvoten mellan de olika metoderna är liten såväl under som 
utanför banken. För de två sektioner som undersöktes var variationen cirka ± 5 procent 
(med ett undantag), vilket bedöms motsvara konflytgränsens naturliga variation i leran. 
För studerade sektioner kan det således konstateras att bestämning av konflytgräns med 
enpunktsmetoden ger tillräcklig noggrannhet i jämförelse med bestämning med 
flerpunktsmetod. 

Skillnaden i bestämda konflytgränser som sammanställts för undersökningar utförda av 
Banverket visade sig istället bero på att många bestämningar under bank var utförda på 
skruvprover. Jämförelse mellan bestämningar på kolvprover tagna utanför bankarna och 
på skruvprover tagna under bankarna samt skruvprover tagna utanför och under bankarna 
framgår av Figur 6-24. Som ses är konflytgräns från skruvprover under bank från cirka 55 
procent lägre till cirka 65 procent högre än konflytgräns från kolvprover utanför bank. 
Detta beror troligen på att jorden vid skruvprovtagning blandas med jord från ovanför lig-
gande nivåer. Bestämning av konflytgräns bör därför alltid utföras på kolvprover.  

För vidare analyser av konflytgräns under och utanför bank, se avsnitt 7.5. 
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Figur 6-19. Konflytgräns bestämd med standardmetod i Fellingsbro i fyra borrhål utanför banken 
(höger 5 m, höger 15 m, höger 29 och höger 30 m).  

  

Figur 6-20. Konflytgräns bestämd med standardmetod i Fänninge i två borrhål utanför banken. 
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Figur 6-21. Utvärdering av konflytgränsen vid flerpunktsbestämning. 

 

Figur 6-22. Konflytgräns mot djupet utanför och under bank i Fellingsbro och Fänninge bestämd 
med standardmetod och med flerpunktsmetod.  
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Figur 6-23. Kvot mellan för konflytgräns bestämd med standardmetod och med flerpunktsbestäm-
ning för jorden utanför bankarna i Fänninge och Fellingsbro.  

 

Figur 6-24. Konflytgräns bestämd med skruv under och kolv utanför bankar samt skruv under och 
skruv utanför bankar på sträckan Frövi-Jädersbruk, bestämda av Banverket. 

6.2.2 Naturlig vattenkvot 

Naturlig vattenkvot ger tillsammans med tungheten en relativt god uppfattning om portal 
(porositet) och eventuellt organiskt innehåll. Exempelvis tyder hög vattenkvot på orga-
niskt innehåll. Vattenkvoten kan exempelvis användas för bedömning av krypparametrar 
vid sättningsberäkningar, som komplement till resultat från stegvisa ödometerförsök (se 
Larsson et al, 2007).  

Resultat från undersökningar av vattenkvot gjorda av Banverket finns redovisade i Del-
rapport 1 och från undersökningar utförda inom uppdraget i Delrapport 2. 

Analys av förändringar av vattenkvoter under bank, ges i avsnitt 7.5. 
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 Odränerad skjuvhållfasthet  

6.3.1 Olika metoder för bestämning av cu 

Odränerad skjuvhållfasthet utanför bankarna har bestämts med vingförsök, konförsök, 
CPT och odränerade direkta skjuvförsök. Dessa metoder har ansetts ge en hållfasthet mot-
svarande den i direkt skjuvriktning. I tre sektioner har även aktiva, odränerade triaxialför-
sök utförts. Aktiva triaxialförsök ger odränerad skjuvhållfasthet i aktiv skjuvriktning.  

Vingförsök och konförsök har korrigerats för konflytgräns och överkonsolideringsgrad 
enligt ekvationen (se exempelvis Larsson et al, 2007) 

0,43 ,

1,3

,

 

Bestämning av överkonsolideringsgrad bör göras enligt avsnitt 6.1.4. Överkonsolide-
ringsgrader mellan 1,1 och 4,5 har uppmätts i de studerade sektionerna. När överkonsoli-
deringsgraden överstiger 2,5 reduceras den uppmätta skjuvhållfastheten med mer än 9 
procent, enligt Tabell 6-1. Bestämning med vingförsök och konförsök kräver alltså att 
man tar upp kolvprover och på dessa bestämmer konflytgränsen. 

Tabell 6-1. Reduktion av odränerad skjuvhållfasthet uppmätt med vingförsök och konförsök med 
avseende på överkonsolideringsgrad. 

OCR  1,3  1,4  1,5  1,6  1,7  1,8  1,9  2,0  2,5  3,0  3,5  4,0 

Reduktion  1,00  0,99  0,98  0,97  0,96  0,95  0,94  0,94  0,91  0,88  0,86  0,84 

Odränerad skjuvhållfasthet bestämd med CPT har också korrigerats för konflytgräns och 
överkonsolideringsgrad i Conrad med följande relation (se Larsson, 2007): 

13,4 6,65 1,3

,

 

Dock finns det för användare av Conrad ingen möjlighet att mata in bestämd överkonsoli-
deringsgrad, utan Conrad räknar ut förkonsolideringstryck med ekvationerna: 

, ,
			och 	  

Överkonsolideringsgrader bestämda med CPT och baserat på uppmätta förkonsolide-
ringstryck och portryck redovisas i avsnitt 6.1.4. Där framgår att CPT-sonderingen gene-
rellt ger relativt god överensstämmelse med CRS-försök, men stora avvikelser förekom-
mer också. Därför bör man vid utvärdering av odränerad skjuvhållfasthet med CPT korri-
gera för konflytgräns och överkonsolideringsgrad manuellt. Det innebär att konflytgrän-
ser inte matas in i Conrad. 

Vid bestämning av odränerad skjuvhållfasthet med aktiva, odränerade triaxialförsök kon-
solideras provet först för effektivspänningar i vertikal- och horisontalled relaterade till 
både förkonsolideringstryck och in situ-spänningar, varför dessa måste bestämmas. Meto-
der för detta beskrivs i avsnitt 6.1.  
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Odränerade direkta skjuvförsök kräver kännedom om vertikalt förkonsolideringstryck och 
vertikala in situ-spänningar. Skjuvförsök utförs enligt följande (Svensk standard): 

 Om in situ-spänningen är lägre än förkonsolideringstrycket lastas provet till 85 
procent av förkonsolideringstrycket. Lasten får verka i 2 timmar och därefter sker 
avlastning till in situ-spänningen. Denna last får verka i 15 timmar före skjuv-
ningen startar. 

 Om in situ-spänningen är högre än 85 procent av förkonsolideringstrycket lastas 
provet till in situ-spänningen. Lasten får verka i 15 timmar före skjuvningen star-
tar. 

Odränerad skjuvhållfasthet i direkt skjuvriktning bestämd med vingförsök, konförsök och 
CPT jämfört med hållfastheter bestämda med odränerade direkta skjuvförsök för de un-
dersökta bankarna, framgår av Figur 6-25. Det framgår att samtliga metoder underskattar 
hållfastheten jämfört med odränerade direkta skjuvförsök (med några få undantag). Där-
för bör odränerade direkta skjuvförsök utföras i utvalda sektioner. För att erhålla repre-
sentativa värden för en längre sträcka, kan förslagsvis CPT utförd i samma läge kalibreras 
mot de odränerade direkta skjuvförsöken och därefter används CPT som en ”mängdme-
tod” i övriga sektioner. Antalet kalibreringar som bör göras inom ett visst område beror 
på hur komplexa de geologiska och geotekniska förhållandena är, och bedöms därför från 
fall till fall.  

 
Figur 6-25. Jämförelse mellan odränerad skjuvhållfasthet bestämd med vingförsök, konförsök och 
CPT och hållfastheter bestämda med odränerade direkta skjuvförsök. 

  

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0

D
ju
p
 (
m
)

cu direkt skjuvförsök  / cu vingförsök‐konförsök‐CPT

cu(DS) / cu, vinge Fellingsbro

cu(DS) / cu, vinge Fänninge

cu(DS)/cu, vinge Torp

cu(DS)/cu, vinge Norsholm

cu(DS)/cu, vinge Stenungsund

cu(DS) / cu, kon Fellingsbro

cu(DS) / cu, kon Fänninge

cu(DS)/cu, konförsök Torp

cu(DS)/cu, konförsök Norsholm

cu(DS)/cu, konförsök Stenungsund

cu(DS) / cu, CPT Fellingsbro

cu(DS) / cu, CPT Fänninge

cu(DS) / cu, CPT Torp

cu(DS) / cu, CPT Norsholm

cu(DS) / cu, CPT Stenungsund



Statens geotekniska institut 2019-10-25 

1.1-1601-0017 

 
 
 

72 (160) 
 

6.3.2 Jämförelser mellan empiriska relationer och uppmätta värden 

Uppmätta värden på odränerad skjuvhållfasthet bör jämföras med empiriska relationer. I 
detta avsnitt presenteras två olika metoder.  

Kvot mellan skjuvhållfasthet i direkt skjuvriktning och i aktiv riktning 

Förhållandet mellan odränerad skjuvhållfasthet i direkt skjuvriktning och aktiv skjuvrikt-
ning kan antas följa följande samband (se avsnitt 3.2) 

0,25 0,75  

med 0,31 0,71 0,2 	fås att  

0,125
0,205
1,17

/0,33 

Kvoten mellan uppmätta värden med odränerade direkta skjuvförsök och triaxialförsök 
utanför bankarna i de undersökta sektionerna som funktion av konflytgränsen presenteras 
i Figur 6-26. Det framgår av figuren att den empiriska relationen ger något för höga vär-
den i den övre jordprofilen men ansluter väl mot uppmätta värden i Fänninge på större 
djup.  

 
Figur 6-26. Kvot mellan uppmätta värden med odränerade direkta skjuvförsök och triaxialförsök ut-
anför bankarna i de undersökta sektionerna, samt beräkning enligt empiri. 

Kvot mellan skjuvhållfasthet och förkonsolideringstryck 

Den odränerade skjuvhållfasthetens beroende av förkonsolideringstrycket för olika 
skjuvriktningar kan skrivas (se avsnitt 3.2):   
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,  

a = faktor som beror på jord och belastningsriktning (anisotropi) och  

Aktiv skjuvriktning: a=0,33  

Direkt skjuvriktning: a= 0,125+0,206∙wL/1,17 

därmed fås följande samband 

0,125
0,206 ∙
1,17

,  

0,33 ∙ ,  

Uppmätta kvoter presenteras först för direkt skjuvriktning och därefter för aktiv 
skjuvriktning nedan. 

Värden bestämda med odränerade direkta skjuvförsök 

Kvoten mellan uppmätta skjuvhållfastheter i direkt skjuvriktning och förkonsoliderings-
tryck har sammanställts dels mot djup i Figur 6-27 och dels mot konflytgräns i Figur 
6-28. Då majoriteten av testsektionerna är belägna på östkusten har diagrammen komplet-
terats med tre lokaler på västkusten (Agnesberg, Kungsbacka, Lerum) i sammanställ-
ningen av OCR (se Delrapport 1). I Figur 6-28 visas även de empiriska relationerna för 
OCR=1 respektive OCR=3. Av Figur 6-27 framgår att kvoten för östra Sverige minskar 
med djupet, vilket antagligen beror på att konflytgränsen minskar med djupet. Av Figur 
6-28 ses att värdet på kvoten ökar med ökad konflytgräns, samt att kvoten i huvudsak va-
rierar mellan 0,2 och 0,3. Sammantaget följer kvotens ökning med konflytgränsen den 
empiriska relationen och värdena ligger i huvudsak över linjen som representerar OCR=3.  

Den odränerade skjuvhållfastheten och förkonsolideringstrycket kan, med den metodik 
som tillämpas, förutsättas ha en viss naturlig variation. Om man som hypotetiskt exempel 
antar att både hållfastheten och förkonsolideringstrycket har en naturlig variation på ±10 
procent erhålls för en lera med odränerad skjuvhållfasthet av 10 kPa och ett förkonsolide-
ringstryck av 40 kPa, en variation i kvoten mellan 0,25 och 0,30, se Tabell 6-2. Av denna 
överslagsberäkning framgår att den variation som visas i Figur 6-28, är rimlig med den 
provningsmetodik som används och lerors naturliga parametervariation. 

Tabell 6-2. Variation i kvoten mellan skjuvhållfasthet och förkonsolideringstryck för en naturlig sprid-
ning i mätvärden.  

cu (DS) ’c cu (DS)/’c 

9  36  0,20 

10  40  0,25 

11  44  0,30 

En jämförelse har gjorts mellan de i detta uppdrag bestämda kvoterna mellan odränerad 
skjuvhållfasthet i direkt skjuvriktning och förkonsolideringstryck och värden presenterade 
av Sällfors och Larsson (2016). Sällfors och Larsson har sammanställt kvoten mellan 
odränerad skjuvhållfasthet (bestämd med odränerade direkta skjuvförsök) och förkonsoli-
deringstryck för 28 lokaler, i huvudsak från västkusten. Vid flera av dessa lokaler har 
analyser gjorts av prover mellan 30 till 90 meters djup. För att få en relevant jämförelse 
med de provningar som utförts i föreliggande uppdrag har 20 lokaler där provningar 
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gjorts till maximalt 30 meters djup valts ut. Resultaten, som framgår av Figur 6-29, visar 
på liknande resultat som de från detta uppdraget, det vill säga att kvoten ökar med ökad 
konflytgräns och att kvoten varierar i huvudsak mellan 0,15 och 0,35. Resultaten från 
detta uppdrag, Sällfors och Larsson (2016) samt värden presenterade av Larsson et al 
(2007), har sammanställts i Figur 6-30, och det framgår att de överensstämmer relativt väl 
med varandra.  

Samma typ av sammanställning för odränerad skjuvhållfasthet i direkt skjuvriktning har 
gjorts av Persson (2017) med resultat från olika fältlokaler i Sverige, se Figur 6-31. Även 
från denna undersökning syns att kvoten ökar med ökad konflytgräns, dock sprider vär-
dena mer än de övriga studierna.  

  

Figur 6-27. Kvoten mellan odränerad skjuvhållfasthet (bestämd med odränerade direkta skjuvför-

sök) och förkonsolideringstryck, mot djupet.  
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Figur 6-28. Kvoten mellan odränerad skjuvhållfasthet (bestämd med odränerade direkta skjuvför-
sök) och förkonsolideringstryck mot konflytgräns. Svarta linjer visas den empiriska relationen för 
OCR=1 respektive OCR=3. 

  

Figur 6-29. Kvoten odränerad skjuvhållfasthet (bestämd med odränerade direkta skjuvförsök) och 
förkonsolideringstryck mot konflytgräns för 20 lokaler enligt Sällfors och Larsson (2016)). Med 
svarta linjer visas empirisk relation med OCR=1 respektive OCR=3. 

 

Figur 6-30. Kvoten odränerad skjuvhållfasthet (bestämd med odränerade direkta skjuvförsök) och 
förkonsolideringstryck mot konflytgräns. Mörkblå kvadrater från förhållanden utanför bank i Fellings-
bro, Fänninge, Torp, Norsholm, Stenungsund samt Agnesberg, Kungsbacka och Lerum. Ljusblå 
kvadrater enligt Sällfors och Larsson (2016). Ljusblå cirklar enligt Larsson et al (2007). Svarta linjer 
visas empirisk relation med OCR=1 respektive OCR=3.  
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Figur 6-31. Kvot mellan odränerad skjuvhållfasthet (bestämd med odränerade direkta skjuvförsök) 
och förkonsolideringstryck mot konflytgräns. Efter Persson (2017). 

Värden bestämda med aktiva odränerade triaxialförsök 

Kvoten mellan uppmätta skjuvhållfastheter i aktiv skjuvriktning och förkonsoliderings-
tryck har sammanställts mot konflytgräns i Figur 6-32. I figuren är även inlagt de empi-
riska relationerna för OCR=1 respektive OCR=3. Det framgår att två värden ligger i un-
derkant jämfört med empirin medan övriga ligger över.  

Kvoterna mellan odränerad skjuvhållfasthet i aktiv skjuvriktning och förkonsoliderings-
tryck och värden presenterade av Sällfors och Larsson (2016) framgår av Figur 6-33. 
Endast provningar som utförts till maximalt 30 meters djup presenteras. Dessa värden 
presenteras tillsammans med de i detta uppdrag uppmätta värdena samt värden presente-
rade av Larsson et al (2007) i Figur 6-34. Resultaten visar att värdena ligger mellan 0,25 
och 0,45. I dessa figurer kan man se en ökning av kvoten med ökande konflytgräns, vilket 
inte ska föreligga enligt empirin. Det finns behov av att ytterligare studera detta samband.  
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Figur 6-32. Kvoten odränerad skjuvhållfasthet (bestämd med aktiva odränerade triaxialförsök) och 
förkonsolideringstryck mot konflytgräns utanför bank i Fellingsbro, Fänninge och Stenungsund. 
Röda linjer visas empirisk relation för OCR=1 respektive OCR=3.  

 

Figur 6-33. Kvoten odränerad skjuvhållfasthet (bestämd med aktiva odränerade triaxialförsök) och 
förkonsolideringstryck mot konflytgräns för 20 lokaler enligt Sällfors och Larsson (2016). Med röda 
linjer visas empirisk relation med OCR=1 respektive OCR=3. 
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Figur 6-34. Kvoten odränerad skjuvhållfasthet (bestämd med aktiva odränerade triaxialförsök) och 
förkonsolideringstryck mot konflytgräns. Mörkröda punkter från förhållanden utanför bank i Fellings-
bro, Fänninge, Torp, Norsholm och Stenungsund. Ljusröda punkter enligt Sällfors och Larsson 
(2016). Ljusröda cirklar enligt Larsson et al (2007). Röda linjer visas empirisk relation med OCR=1 
respektive OCR=3. 

Värden bestämda med direkta skjuvförsök och triaxialförsök för lera och gyttjig jord 

Larsson (1990) har studerat relationen mellan odränerad skjuvhållfasthet i direkt 
skjuvriktning och i aktiv skjuvriktning för organisk lera och gyttja, se Figur 6-35. Det kan 
ses att kvoten generellt är högre i en organisk jord jämfört med en icke organisk. För en 
gyttjig lera kan värden för direkt skjuvriktning över 0,3 erhållas och i aktiv riktning upp 
mot 0,4. För en lerig gyttja och gyttja kan värden upp mot 0,4 erhållas i direkt 
skjuvriktning och upp mot 0,5 för aktiv riktning. 

I Figur 6-36 visas samtliga kvoter mellan odränerad skjuvhållfasthet och förkonsolide-
ringstryck bestämda i detta uppdrag och av Sällfors och Larsson (2016), Larsson et al 
(2007) och Larsson (1990). Det kan ses att maxvärden på kvoten erhålls för konflytgräns 
kring 120 procent, vilket ungefär motsvarar då jorden övergår från organisk lera till orga-
nisk jord (gyttja). Det kan även ses att kvoter för såväl aktiv som direkt skjuvriktning, 
ökar med ökad konflytgräns.  
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Figur 6-35. Kvoten mellan odränerad skjuvhållfasthet (direkt skjuvriktning och aktiv skjuvriktning) 
och förkonsolideringstryck mot konflygräns i normalkonsoliderade och svagt överkonsoliderade 
skandinaviska organiska leror och gyttja (Larsson, 1990). 

  

Figur 6-36. Kvoten mellan odränerad skjuvhållfasthet (bestämd med aktiva odränerade triaxialför-
sök och direkta skjuvförsök) och förkonsolideringstryck mot konflytgräns. Röda trekanter i aktiv 
skjuvriktning och blå fyrkanter i direkt skjuvriktning. Värden enligt detta uppdrag, Sällfors och Lars-
son (2016), Larsson et al (2007) och Larsson (1990).  

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0,45

0,50

0,55

0 50 100 150 200 250 300 350 400

cu
,D
S/

'c
  e
ll
e
r 
cu
,a
/

´c

Konflytgräns, wL (%)



Statens geotekniska institut 2019-10-25 

1.1-1601-0017 

 
 
 

80 (160) 
 

Värden bestämda med vingförsök, konförsök och CPT 

Odränerad skjuvhållfasthet bestämd med vingförsök, konförsök och CPT har i detta upp-
drag ansetts representera en hållfasthet i direkt skjuvriktning. I Figur 6-37 redovisas kvo-
ten mellan odränerad skjuvhållfasthet (bestämd med dessa metoder) och förkonsolide-
ringstryck mot konflytgränsen. I figuren finns även inlagt de empiriska relationerna för 
hållfasthet i direkt skjuvriktning vid OCR=1 respektive OCR=3. 

Det framgår av figuren att kvoten antar värden mellan 0,10 och 0,35. Dock är spridningen 
stor och det är svårt att utläsa någon överensstämmelse med den empiriska relationen. 
Detta överensstämmer med de resultat som visats i avsnitt 6.3.1 och sannolikt är detta inte 
beroende på jordens naturliga hållfasthetsvariationer utan snarare att utvärdering med 
aktuella metoder ger stor spridning i resultat. 

Som jämförelse har en en sammanställning gjorts av undersökningar tidigare utförda av 
Banverket (se Delrapport 1). I dessa undersökningar gjordes konförsök. Kvoten mellan 
odränerad skjuvhållfasthet och förkonsolideringstryck mot konflytgräns för dessa försök, 
redovisas Figur 6-38. Dessutom visas i Figur 6-39 resultat sammanställda av Persson 
(2017) baserade på konförsök. Det framgår av båda figurerna att spridningen är stor och 
att kvoten varierar mellan 0,1 och 0,45.  

 

Figur 6-37. Kvoten mellan odränerad skjuvhållfasthet (bestämd med vingförsök, konförsök och 
CPT) och förkonsolideringstryck mot konflytgräns. Resultat för sektionerna i Fellingsbro, Fänninge, 
Torp, Norsholm och Stenungsund. Svarta linjer visas empirisk relation med OCR=1 respektive 
OCR=3. 
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Figur 6-38. Kvoten mellan odränerad skjuvhållfasthet (bestämd med konförsök) och förkonsolide-
ringstryck mot konflytgräns. Resultat för sektioner utredda av Banverket (se Delrapport 1). Svarta 
linjer visas empirisk relation med OCR=1 respektive OCR=3.  

 

Figur 6-39. Kvoten mellan odränerad skjuvhållfasthet (bestämd med konförsök) och förkonsolide-
ringstryck mot konflytgräns. Efter Persson (2017). 
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Baserat på dessa sammanställningar kan man dra slutsatsen att konförsök, vingförsök och 
CPT ger större spridning i odränerad skjuvhållfasthet, jämfört med odränerade direkta 
skjuvförsök. Av denna anledning bör resultat från odränerade direkta skjuvförsök (och 
aktiva, odränerade triaxialförsök) användas som underlag för vidare beräkning av 
skjuvhållfasthetsförändringar under befintliga bankar.  

Presentation av kvot mellan skjuvhållfasthet och förkonsolideringstryck i a´-prioridiagram 

Sällfors et al (2017) föreslår att en uppskattning av den odränerade skjuvhållfastheten 
görs med ett spann för de empiriska relationerna, så kallade á-priorivärden. Dessa spann 
kan användas som en slags rimlighetskontroll av uppmätta skjuvhållfasthetsvärden. 

Sällfors och Larsson (2016) har valt att använda följande spann i olika skjuvriktningar ba-
serat på empiriska formler (se Larsson et al, 2007): 

0,9	 	1,1 ∙ 0,125
0,206 ∙
1,17

,  

0,9	 	1,1 ∙ 0,33 ,  

med  fås 

0,9	 	1,1 ∙ 0,125
0,206 ∙
1,17

,  

0,9	 	1,1 ∙ 0,33 ,  

I Figur 6-40 har spann kring odränerad skjuvhållfasthet i aktiv respektive direkt skjuvrikt-
ning lagts in kring de värden som bestämts inom detta uppdrag och de som presenterats 
av Sällfors och Larsson (2016), enbart ned till 30 meters djup. Vid bestämning av spannet 
har en överkonsolideringsgrad varierande mellan 1 och 2 använts och uppmätta konflyt-
gränser. För att täcka in uppmätta värden har spannet utökats till 0,9 till 1,2 gånger den 
empiriska relationen. Det syns att uppmätta värden i direkt skjuvriktning följer empirin 
väl. De flesta av de i aktiv riktning följer också empirin även om flera visar högre värden.  

Som angetts tidigare visar sammanställningen av hållfastheterna i aktiv riktning även en 
tendens till att öka med ökad konflytgräns och därför har i Figur 6-41 alternativa spann 
för dessa lagts in som täcker in de flesta värdena i aktiv skjuvriktning. Ett alternativt 
spann har även lagts in i direkt skjuvriktning. Dessa alternativ spann följer följande ekvat-
ioner: 

0,31 0,15  

0,2 0,15  

0,09 0,15  

Syftet med a´-priorispannen är att kunna uppskatta hållfastheter och jämföra uppmätta 
hållfastheter med empirin. Sällfors och Larsson (2016) rekommenderar att effektivspän-
ning beräknas med en antagen tunghet och antagen konflytgräns. Även överkonsolide-
ringen måste antas och det görs baserat på antingen kända förhållanden i närliggande om-
råde eller väljs beroende på var lokalen är belägen i Sverige (se avsnitt 6.1.4). 

Det finns behov av att bestämma odränerad skjuvhållfasthet utanför bankar längs en 
sträcka utan att behöva göra många kvalificerade undersökningar. En möjlig metodik kan 
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då vara att utföra kvalificerade undersökningar i ett borrhål och baserat på dessa samt 
empiriska relationer, a´-priorispann och CPT erhålla ett bra underlag för bestämning av 
hållfasthet för andra lägen inom samma geologiska område. CPT kan betraktas som en 
billig ”mängdundersökningsmetod” och som för en specifik lerlokal kan kalibreras mot 
resultat från odränerade direkta skjuvförsök i enstaka punkter. Ett a´-priorispann kan även 
användas i den kvalificerade undersökningspunkten för att erhålla ytterligare stöd vid 
utvärdering av odränerad skjuvhållfasthet i direkt skjuvriktning och aktiv skjuvriktning 
om odränerade direkta skjuvförsök och odränerade aktiva triaxialförsök inte utförts i hela 
lerprofilen.    

Denna metodik har använts på undersökningar utförda på jordprover tagna utanför de 
undersökta bankarna med följande förfarande: 

 Uppmätt skjuvhållfasthet från CPT, odränerade direkta skjuvförsök och 
odränerade aktiva triaxialförsök presenteras mot djupet. 

 A´-priorirelation för hållfasthet i direkt skjuvriktning och i aktiv skjuvriktning har 
beräknats baserat på utvärderade OCR-profiler, konflytgränser samt utvärderad 
trendlinje för förkonsolideringstryck. För relationerna har ett spann på 0,9–1,2 
enligt Figur 6-40, använts. 

 A´-priorirelation för hållfasthet i direkt skjuvriktning och i aktiv skjuvriktning har 
beräknats baserat på utvärderade OCR-profiler, konflytgränser samt utvärderad 
trendlinje för förkonsolideringstryck. Ett alternativt a´-priorispann med 
ekvationer enligt Figur 6-41 har använts. 

Resultat för sektion Fellingsbro ses i Figur 6-42, Fänninge i Figur 6-43, Torp i Figur 
6-44, Norsholm i Figur 6-45 och Stenungsund i Figur 6-46.  

Av figurerna framgår att á-priorispannen för hållfastheten i direkt skjuvriktning täcker in 
de direkta skjuvförsöken väl, med något undantag för enskilda nivåer. De framgår även 
att det alternativa á-priorispannet täcker in försöksresultaten något bättre än befintlig 
empiri.  

Av figurerna framgår att á-priorispannen för hållfastheten i aktiv skjuvriktning täcker in 
triaxialförsöken som utförts Stenungsund (Figur 6-46) bra medan triaxialförsöken i 
Fellingsbro (Figur 6-42) och i Fänninge (Figur 6-43) är något högre än empirin. Det 
alternativa á-priorispannet täcker in försöksresultaten bättre än befintlig empiri.  

Det kan ses att CPT visar mycket god överensstämmelse med de direkta skjuvförsöken 
och empirin för sektionerna Torp och Stenungsund. Vidare visar CPT god 
överensstämmelse, men något för låga värden för sektion Fellingsbro. För Fänninge och 
Norsholm visar CPT låga värden jämfört med empirin och de direkta skjuvförsöken. 
Överensstämmelserna mellan CPT och de båda olika á-priorispannen är ungefär 
likvärdiga. Man kan förmoda att överensstämmelsen mellan CPT, direkta skjuvförsök och 
empirin är likvärdig inom en specifik lerlokal, varför det bör gå att kalibrera CPT-värden 
mot utförda skjuvförsök i en punkt och därefter använda andra CPT-punkter tillsammans 
med empirin, inom ett område/sträcka.  
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Figur 6-40. Á-priorirelation mellan odränerad skjuvhållfasthet och förkonsolideringstryck för OCR 1–
2. Spannet kring de empiriska relationerna har valts till 0,9-1,2. 

 

Figur 6-41. Á-priorirelation mellan odränerad skjuvhållfasthet och förkonsolideringstryck med alter-
nativa hållfasthetsspann i direkt skjuvriktning och aktiv skjuvriktning där kvoten är en funktion av 
konflytgränsen.  
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Figur 6-42. Odränerad skjuvhållfasthet bestämd med odränerade direkta skjuvförsök, odränerade 
aktiva triaxialförsök, CPT samt á-priorispann i direkt skjuvriktning och aktiv riktning för sektionen i 
Fellingsbro. Överst med spann 0,9–1,2 och nederst med ett alternativt spann som funktion av wL.  
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Figur 6-43. Odränerad skjuvhållfasthet bestämd med odränerade direkta skjuvförsök, odränerade 
aktiva triaxialförsök, CPT samt á-priorispann i direkt skjuvriktning och aktiv riktning för sektionen i 
Fänninge. Överst med spann 0,9–1,2 och nederst med ett alternativt spann som funktion av wL. 



Statens geotekniska institut 2019-10-25 

1.1-1601-0017 

 
 
 

87 (160) 
 

 

 

Figur 6-44. Odränerad skjuvhållfasthet bestämd med odränerade direkta skjuvförsök, CPT samt á-
priorispann i direkt skjuvriktning och aktiv riktning för sektion Torp. Överst med spann 0,9–1,2 och 
nederst med ett alternativt spann som funktion av wL. 
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Figur 6-45. Odränerad skjuvhållfasthet bestämd med odränerade direkta skjuvförsök, CPT samt á-
priorispann i direkt skjuvriktning och aktiv riktning för sektion Norsholm. Överst med spann 0,9–1,2 
och nederst med ett alternativt spann som funktion av wL. 
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Figur 6-46. Odränerad skjuvhållfasthet bestämd med odränerade direkta skjuvförsök, odränerade 
aktiva triaxialförsök, CPT samt á-priorispann i direkt skjuvriktning och aktiv riktning för sektion 
Stenungsund. Överst med spann 0,9–1,2 och nederst med ett alternativt spann som funktion av wL. 
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 Provkvalité 

En viktig faktor vid bestämning av egenskapsförändringar är att kvaliteten på upptagna 
kolvprover utanför bank är bra. Kvaliteten kan bedömas med ledning av volymändringen 
vid rekonsolidering vid CRS-försök, enligt förfarande presenterat av Larsson et al (2007). 

För de kolvprover som tagits upp utanför och under bankarna, har kvaliteten utvärderats 
och resultatet presenteras i Figur 6-47. Även för de sektioner Banverket tidigare har utrett 
har provkvalitén studerats, se Figur 6-48 och Figur 6-49. Kvaliteten för kolvproverna är 
relativt likvärdig för testsektionerna och Banverkets undersökningar. Kvaliteten för pro-
verna varierar mellan god och någorlunda god. Banverkets undersökningar har större an-
del prover av god kvalitet. Cirka 10 procent av de kolvprover som studerats som underlag 
både för testsektionerna och de generella analyserna (se Delrapport 1) har varit störda. 
Resultat från dessa prover redovisas inte.  

En frågeställning är huruvida någorlunda god kvalitet kan betraktas som acceptabel kvali-
tet som underlag för analyser av hållfasthetsförändringar under befintliga bankar. Med 
tanke på att det både för testsektionerna och för Banverkets undersökningar (se Delrap-
port 1) erhållits OCR-profiler som visar att leran i undersökta lokaler är överkonsoliderad 
ned till 2–10 m djup och leran därefter är svagt överkonsoliderad, får kvaliteten betraktas 
som acceptabel. Vid analys av den provkvalitet som erhållits som underlag för Göta älv-
utredningen kan konstateras att resultaten liknar de som erhållits i detta uppdrag och i 
Banverkets undersökningar (se Delrapport 1), det vill säga kvaliteten varierar mellan god 
och någorlunda god. Sannolikt är en variation runt god till någorlunda god kvalitet vad 
man kan uppnå med standardkolvprovtagning och hantering av proverna enligt SGF:s re-
kommendationer.  

 

Figur 6-47. Kvalitet på kolvprover för sektionerna vid Fellingsbro (utanför och under spår), Fänninge 

(utanför och under spår), Torp, Norsholm och Stenungsund.  
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Figur 6-48. Kvalitet på kolvprover för sektioner efter olika bandelar i västra Sverige (se Delrapport 
1).  

 

Figur 6-49. Kvalitet på kolvprover för sektioner efter olika bandelar i östra Sverige (se vidare Del-
rapport 2).  
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7. Utvärdering av föreslagen 
metodik för bestämning av 
egenskaper under bank 

I detta Kapitel beskrivs hur den indata som krävs för att bestämma egenskapsförändringar 
i jorden under en bank kan tas fram. Dessutom utvärderas den föreslagna metodiken ge-
nom bestämning av egenskaper under de studerade bankarna.  

 Inledning 

I Kapitel 4 presenteras en metodik för bestämning av odränerad skjuvhållfasthet under 
bankar. Denna baseras på uppmätt skjuvhållfasthet utanför banken, beräknat förkonsoli-
deringstryck som nu råder under banken (inklusive krypning) samt K0 under banken. En-
ligt metodiken beräknas hållfasthet under banken enligt ekvationen:  

	 ö
,	

′
,	

′ ) 

där k är en faktor som beror av skjuvriktning och K0 (alternativt wL). 

I Kapitel 5 presenteras en metodik för bestämning av vattenkvot och tunghet under bank 
baserad på konsolidering i triaxialcell av prover tagna utanför banken för beräknat för-
konsolideringstryck inklusive krypning under banken.  

Metodiken för bestämning av egenskapsförändringar under bank kräver således känne-
dom om olika förhållanden/parametrar utanför och under banken, vilka presenteras i Ta-
bell 7-1. Förslag till hur man fastställer de olika parametrarna presenteras i avsnitten 7.2 
till 7.5, tillsammans med jämförelser mellan resultat från olika undersökningsmetoder ut-
förda på prover tagna under bankar och beräknade med föreslagen metodik. 

Tabell 7-1. De i ekvationen för beräkning av hållfasthet under bank ingående parametrarna och vad 
de påverkas av. 

PARAMETER PÅVERKAS AV 

,	
′  Spänningshistorik 

Lertyp  

,	
′  Last (bankhöjd inklusive justering för sättning) 

Tillskottspänningar genom jordprofilen (last, portryck, läge) 
Förkonsolideringstryck och OCR före 
Moduler 
Belastningstid 

 K0 alternativt konflytgräns 
Skjuvriktning 

 Konflytgräns 
OCR (effektivspänningar och förkonsolideringstryck) 
Skjuvriktning 
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 Förkonsolideringstryck under bank 

Vid belastning av jorden över förkonsolideringstrycket kommer jorden att konsolidera 
och förkonsolideringstrycket att öka. Dels ökar förkonsolideringstrycket till den nya ef-
fektiva vertikalspänningen som råder och dels ökar den på grund av krypning i jordskelet-
tet, flytytan expanderar (se avsnitt 3.2.3). Detta gör att i föreslagen metodik för bestäm-
ning av hållfasthetstillväxt under bankar måste ökning av förkonsolideringstrycket som 
används inkludera både primär och sekundär konsolidering.  

7.2.1 Jämförelse mellan beräknad och uppmätt 
förkonsolideringstryck under bankar 

I avsnitt 4.1.2 beskrivs hur ökning av förkonsolideringstryck kan beräknas med hjälp av 
sättningsberäkningar med hänsyn till krypsättningar. Jämförelse mellan de på detta sätt 
beräknade förkonsolideringstrycken och de uppmätta med CRS-försök, för förhållanden 
under bankarna i Fellingsbro och Fänninge, presenteras i Figur 7-1. Kvoten mellan beräk-
nat och uppmätt förkonsolideringstryck för de båda bankarna ligger i spannet 0,8–1,15. 
En kvot under 1 ger vid användning av metodiken underskattning av hållfasthetstillväxten 
medan en kvot över 1 ger en överskattning.  

Bestämning av nu rådande förkonsolideringstryck, inklusive krypspänningar, under bank 
kräver alltså kännedom om spänningssituationen i jorden under banken. Spänningssituat-
ionen kan bestämmas med hjälp av sättningsberäkningar för antagen banklast och en ana-
lys av portrycksutvecklingen i jorden sedan pålastningen. 

 

Figur 7-1. Kvoten mellan beräknat förkonsolideringstryck under bank med krypning och uppmätt 
förkonsolideringstryck med CRS (heldragen linje) samt kvoten mellan beräknat förkonsoliderings-
tryck under bank utan krypning och uppmätt förkonsolideringstryck med CRS (streckad linje linje) 
för bankarna i Fellingsbro och Fänninge. 
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7.2.2 Underlag för bestämning av förkonsolideringstryck under 
bankar 

Last och tillskottsspänningar under bank 

En osäkerhet vid beräkning av tillskottsspänningar är bankens tjocklek och tunghet. Detta 
eftersom det vanligen inte finns några data tillgängliga rörande gamla bankars 
uppbyggnad (ursprunglig bankhöjd och bankmaterial) och inte heller av eventuella 
justeringar av spårläge på grund av sättningar.  

I detta uppdrag har det funnits undersökningar gjorda i spårmitt i alla sektionerna och från 
dessa har bankens nuvarande tjocklek kunnat bestämmas. Vid framtida användning av 
föreslagen metodik för bestämning av egenskapsförändringar under bankar kan med 
fördel undersökningar med georadar placerat på ett tågfordon, användas för att bestämma 
bankens nuvarande tjocklek. Då många av de studerade bankarna har satt sig har ändå en 
osäkerhet funnits rörande ursprunglig banktjocklek. Med hjälp av sättningsberäkningar 
och antagna intervaller för justering av spårläge, har ursprunglig bankhöjd kunnat 
uppskattas.  

Det finns inte någon bestämning av tungheten för bankmaterialet, utan den har 
uppskattats till 18 kN/m3. Eventuellt kan övre delen (ned till cirka 1 meters djup) av 
bankmaterialets tunghet bestämmas med en ballastprovtagare, se Dehlbom et al (2018). 

Vertikala tillskottsspänningar i jorden under banken kan göras med analytiska och 
numeriska modeller. En jämförelse mellan beräkningar enligt olika metoder för banken i 
Fellingsbro och i Norsholm, finns redovisade i Figur 7-2 till Figur 7-6 Som ses av 
figurerna ger beräkningar med närmemetoderna 2:1-metoden och metod enligt Osterberg 
(1957), stora avvikelser och dessa bör därför inte användas. Det syns även att beräkningar 
med Plaxis och Creep-SCLAY1S ger lägre tillskottsspänningar än övriga ned till 4 meters 
djup. Osäkerheter råder dock om resultaten från beräkningen med Plaxis (se vidare avsnitt 
4.1.3). Ytterligare analyser och beräkningar med numeriska modeller krävs för att 
rättvisande jämförelser mellan dessa och analytiska, ska kunna göras.  

Beräkningsprogrammet Embankco finns inte lägre tillgängligt på marknaden. 
Beräkningsprogrammet Geosuite/Novapoint (2019) har i detta uppdrag gett liknande 
värden som Embankco. I Geosuite/Novapoint finns för beräkning av krypning en 
jordmodell kallad Chalmers med krypning. För beskrivning av denna hänvisas till 
Novapoint Geosuite Toolbox (2019).  

Vertikala tillskottsspänningar i jorden under banken bör bestämmas med Boussinesques 
lösning. Numeriska modeller med verifierade jordmodeller bör också kunna användas 
men dessa har inte studerat inom aktuellt uppdrag. Då tillskottsspänningen varierar i sid-
led för banken kan med fördel ett beräkningsprogram som Geosuite/Novapoint användas 
i vilket spänningar i olika sidolägen kan beräknas. Sättningsberäkningar bör alltså omfatta 
krypsättningar. Krypparametrarna har för de studerade bankarna utvärderats ur stegvisa 
ödometerförsök på några nivåer och för övriga nivåer har överslagsvärden baserats på 
konflytgräns använts, enligt Tabell 7-2.  
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Tabell 7-2. Tabell för bestämning av krypparametrar. Från SGI Info 13 (Larsson, et al 
1994). 

 

 

Figur 7-2. Effektiva vertikalspänningar i jorden utanför banken och mitt under banken i Fellingsbro. 
Spänningar under banken är beräknade med tre olika metoder. Beräkningar enligt Embankco, No-
vapoint och Plaxis efter 150 år. Förkonsolideringstryck utanför bank visas med svart trendlinje, för-
konsolideringstryck under bank med röd trendlinje och beräknad ”fiktiv” effektivspänning under 
bank med hänsyn till krypsättning med grön trendlinje. 
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Figur 7-3. Effektiva vertikalspänningar i jorden utanför banken och mitt under banken i Fänninge. 
Spänningar under banken är redovisade efter 150 år (nuvarande ålder) (rosa linje) och efter full 
konsolidering (mörkröd linje). Beräkningar är utförda med Novapoint Geosuite. Förkonsoliderings-
tryck utanför bank visas med svart trendlinje, förkonsolideringstryck under bank med röd trendlinje 
och beräknad ”fiktiv” effektivspänning under bank med hänsyn till krypsättning efter 150 år med 
ljusgrön trendlinje och efter full konsolidering med mörkgrön trendlinje. 
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Figur 7-4. Effektivspänningar före och efter belastning under banken i Torp. Spänningar under ban-
ken är beräknade med Embankco och visar spänningar efter 120 och vid full konsolide-
ring. Djupen för effektivspänningar beräknade med Embankco har kompenserats för sätt-
ningar. Av figuren framgår även de fiktiva spänningar som använts för att beräkna tillskott 
på grund av full konsolidering till odränerad skjuvhållfasthet (grön). 
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Figur 7-5. Effektiva vertikalspänningar i jorden utanför banken och under banken i Norsholm. Spän-
ningar under banken är beräknade Embankco efter 120 år. Djupen för effektivspänningar beräk-
nade med Embankco har kompenserats för sättningar. Förkonsolideringstryck och gränsspänning 
bestämd med CRS för icke belastad lera, visas också. Av figuren framgår även de fiktiva spän-
ningar som använts för att beräkna tillskott på grund av full konsolidering till odränerad skjuvhåll-
fasthet (grön). 
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Figur 7-6. Effektiva vertikalspänningar i jorden utanför banken och under banken i Stenungsund. 
Spänningar under banken är beräknade med Embankco och djupen för effektivspänningar har 
kompenserats för sättningar. Förkonsolideringstryck och gränsspänning bestämd med CRS för icke 
belastad lera, visas också. Av figuren framgår även de fiktiva spänningar som använts för att be-
räkna tillskott på grund av full konsolidering till odränerad skjuvhållfasthet (grön). Mellan 10 och 11 
meters djup finns ett skikt med grövre jord. Heldragna linjer är trendlinjer. 

Portrycksutveckling under bank 

Vid belastning av finkorniga jordar över förkonsolideringstrycket bärs lasten initialt av ett 
övertryck i porvattnet. Så småningom avklingar porövertrycken och lasten överförs till 
kornskelettet och sättningar utbildas. Sättningen vid pålastning ökar med tiden beroende 
dels på hydrodynamisk fördröjning (konsolidering) och dels på krypning. Det hydrodyna-
miska motståndet mot vattenströmning gör att sättningen utvecklas långsamt. Vid låga 
permeabiliteter och långa dräneringsvägar kan förloppet ta mycket långt tid, över hundra 
år. I syfte att bestämma egenskapsförändringar under bankar krävs därför att sättningsför-
loppet analyseras. För detta krävs uppgift om kompressionsmoduler, permeabilitet och 
krypparametrar som kan fås från CRS-försök och stegvisa ödometerförsök. 

Vid stora laster, låga permeabiliteter och långa dräneringsvägar är det inte säkert att sätt-
ningarna är färdigutvecklade för bankar byggda på 1800-talet. Det innebär att sättningen 
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bör beräknas både för den tid som lasten legat på och dels för slutstadiet (när hela sätt-
ningen är färdigutvecklad). Då tidsförloppet inte är lätt att ta fram i detalj bör en värde-
ring av rimligheten i resultaten, som alltid, göras.  

För de studerade bankarna visade utförda sättningsberäkningar att sättningarna under ban-
karna i Fänninge och Torp, till skillnad från övriga bankar, inte är färdigutvecklade, se Fi-
gur 7-7. 

 

Figur 7-7. Effektivspänningar under bankarna 2018 och efter full konsolidering för Fänninge (till-
vänster) och Torp (till höger).  

OCR under bank 

Överkonsolideringsgraden (OCR), det vill säga kvoten mellan förkonsolideringstryck och 
effektivspänningar, i jorden före banken byggdes är av stor betydelse för förändring av 
egenskaper under banken. I syfte att illustrera betydelsen av OCR ges i Figur 7-8 ett fik-
tivt exempel över hur kvoten mellan nya spänningar under banken och förkonsoliderings-
tryck utanför bank varierar beroende på antagen OCR-profil (se även Delrapport 1). Som 
förväntat så minskar kvoten vid djupare utbredning av överkonsoliderad lera och med 
minskad bankhöjd.  

Ett annat exempel på överkonsolideringsgradens och bankhöjdens betydelse för hållfast-
hetsökningen, presenteras i Figur 7-9. Hållfasthetsökningen för fyra sektioner med olika 
bankhöjder längs bansträckan Frövi-Jädersbruk har beräknats baserat på hållfastheter be-
stämda med vingförsök utanför banken, tillskottsspänningar under banken (beräknade ex-
klusive krypning) och en typisk OCR-profil utanför banken längs aktuell sträcka. Resulta-
ten jämförs med hållfastheter under bankarna som uppmätts med vingförsök. Det framgår 
att överkonsolideringsgraden och bankhöjden har stor betydelse för hållfasthetsökningen.  
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Figur 7-8. Kvot mellan spänningar under bank och förkonsolideringstryck utanför bank för olika 
OCR-profiler. Bankbredd 5 m och bankhöjd 1,5, 3 och 5 m. 

 

Figur 7-9. Sträckan Frövi-Jädersbruk. Uppmätta hållfasthetsförändringar för sektioner med olika 
bankhöjder. 

 K0 under bank 

Vid belastning av jorden upp till förkonsolideringstrycket kommer K0 att minska. Vid ef-
terföljande krypning ökar K0 för att slutligen anta ett värde som är lika eller möjligen nå-
got högre än före belastningen, se avsnitt 3.2.3.  

K0 används exempelvis vid bestämning av parametern k för att räkna ut hållfasthet i direkt 
skjuvriktning enligt: 

k=0,33(0,25+0,75 )  

Det värde som beräknats på K0 utanför banken (baserat på relationen med konflytgrän-
sen) kan därför även antas gälla under banken. 
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K0 kan överslagsmässigt bestämmas baserat på förhållandet mellan skjuvhållfastheten be-
stämd i olika skjuvriktningar samt relation med konflygränsen, se avsnitt 6.1.5. Resultat 
från bestämning av K0 baserat på dessa samband och resultat från odränerade direkta 
skjuvförsök, triaxialförsök och CRS-försök, visas för Fellingsbro i Figur 7-10 och för 
Fänninge i Figur 7-11. Resultat visas både för beräkningar utförda under bank och utanför 
bank. 

För Fellingsbro visar beräkningar K0-värden mellan 0,6 och 0,85 med liknande värden ut-
anför och under bank. Beräkning baserat på uppmätt förkonsolideringstryck (svarta linjer) 
visar för de flesta nivåer högre värden än beräkning med uppmätt kvot mellan skjuvhåll-
fastheterna (röda linjer), vilket även beräkningarna visar i Fänninge. Detta beror på att 
uppmätt skjuvhållfasthet i triaxialförsök är högre än de beräknade med empiri 
( 0,33 ∙ ). Vidare visar beräkningarna för Fänninge att också här är värdena under 
och utanför bank liknande. Dock visar beräkningarna här på större variation i K0 som va-
rierar i huvudsak mellan 0,5 och 0,95.  

Som tidigare noterats, se avsnitt 6.1.5, avspeglar dessa resultat troligen inte de verkliga 
skillnaderna i jordtryckskoefficient utan det visar på svårigheten att via empiri bestämma 
värdet. Tidigare erfarenheter från mätning av K0 visar att dessa i leror med horisontell 
markytan varierar mellan 0,5 och 0,7 (se exempelvis Rankka, 1994). Värden över 0,8 kan 
man därför ifrågasätta och vid bestämning av K0 med empirin bör försiktigt valda värden 
användas. 

 

Figur 7-10. Beräknade K0-värden baserade på förhållande mellan uppmätta hållfastheter under och 
utanför bank i Fellingsbro. 
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Figur 7-11. Beräknade K0-värden baserade på förhållande mellan uppmätta hållfastheter under och 
utanför bank i Fänninge. 

 Odränerad skjuvhållfasthet 

Odränerad skjuvhållfasthet under bank bestämd med föreslagen metodik har jämförts 
med uppmätta värden under bankarna. Under bankarna i Fellingsbro och Fänninge har 
CPT och avancerade laboratorieundersökningar utförts medan det för övriga undersökta 
bankar och de av Banverket undersökta, enbart har utförts vingförsök och konförsök.  

I avsnitt 7.4.1 jämförs resultat från olika fält- och laboratoriemetoder för bestämning av 
odränerad skjuvhållfasthet under bankar. I avsnitt 7.4.2 jämförs uppmätta värden på odrä-
nerad skjuvhållfasthet utanför och under bankarna. I avsnitt 7.4.3 redovisas resultat från 
bestämning av odränerad skjuvhållfasthet under bankar med framtaget förfarande i labo-
ratoriet (konsolidering på prover tagna utanför banken). Avslutningsvis i avsnitt 7.4.4 
jämförs beräknad skjuvhållfasthet under bankarna med uppmätta värden.  

7.4.1 Uppmätt skjuvhållfasthet under bank – en jämförelse av olika 
metoder 

I detta avsnitt jämförs resultat från olika fält- och laboratoriemetoder för bestämning av 
odränerad skjuvhållfasthet under bankar. De uppmätta värdena jämförelse även med em-
piriska relationer.  

Uppmätta värden 

För bankarna i Fellingsbro och Fänninge har odränerade direkta skjuvförsök, konförsök, 
vingförsök och CPT utförts under bankarna. I Figur 7-12 visas kvoten mellan direkta 
skjuvförsök och vingförsök och konförsök. Jämförelsen visar att de flesta kon- och ving-
försök ger lägre hållfastheter under bankarna jämfört med direkta skjuvförsök. I Figur 
7-13 visas kvoten mellan direkta skjuvförsök och CPT. Jämförelsen visar att även CPT 
ger för låga hållfastheter under bankarna. Anledningen till detta kan tänkas beror på att 
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vertikalspänningen under banken ökat mer än horisontalspänningen i tvärled under ban-
ken. Detta ger ett annorlunda spänningsförhållande längs brottytan vid vingförsök respek-
tive CPT-spetsen, jämfört med förhållanden vid en horisontell markyta.  

Baserat på dessa resultat kan man dra slutsatsen att vid undersökningar under bankar bör 
kolvprovtagning utföras och på de upptagna jordproverna bestäms odränerad skjuvhåll-
fasthet med direkta skjuvförsök och triaxialförsök.  

 

 

Figur 7-12. Kvot mellan odränerad skjuvhållfasthet bestämd med odränerade direkta skjuvförsök 
och andra metoder (vingförsök, konförsök) under bankarna i Fellingsbro och Fänninge.  

 

 

Figur 7-13. Kvot mellan odränerad skjuvhållfasthet bestämd med odränerade direkta skjuvförsök 
och CPT under bankarna i Fellingsbro och Fänninge.  
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Jämförelse mellan uppmätta värden och empiri 

Odränerad skjuvhållfasthet under bankarna normerad mot uppmätt förkonsolideringstryck 
redovisas som funktion av konflytgräns för Fellingsbro och Fänninge i Figur 7-14 (direkt 
skjuvriktning) och i Figur 7-15 (aktiv skjuvriktning). I figurerna visas även empiriskt be-
räknade förhållande för aktiv skjuvhållfasthet och skjuvhållfasthet i direkt skjuvriktning. 
Hur dessa linjer framräknats framgår av avsnitt 3.1 och SGI Information 3 (Larsson et al, 
2007). Vid framtagning av linjerna ingår överkonsolideringsgraden enligt: 

′  

där a är en faktor som bland annat beror av belastningsriktning (anisotropi). 

Då hållfastheten i olika riktningar beror av OCR har två linjer lagts in för respektive be-
lastningsriktning som det lägsta och högsta värdet av OCR för den lösa leran.  

Av Figur 7-14 framgår att kvoten bestämd med direkta skjuvförsök under bankarna visar 
god överensstämmelse med empirin även om något högre värden uppmätts för låga kon-
flytgränser och något lägre för höga konflytgränser.  

Kvoten bestämd med aktiva triaxialförsök visar värden som är högre än empirin, se Figur 
7-15.  

I Figur 7-16 visas kvoten bestämd med vingförsök, konförsök och CPT och det framgår 
att de uppvisar stor spridning. Konförsöken överensstämmer bäst med empirin. Värden 
från CPT avviker kraftigt från empirin, vilket överensstämmer vad som redovisats tidi-
gare i detta avsnitt när det gäller CPT-sondering under bank.  

 

Figur 7-14. Relationen cu,DS/´c mot konflygräns för testsektionerna i Fellingsbro och Fänninge. Vär-
den utanför bank visas med blå punkter och värden under bank med orange punkter. Empirisk re-
lation för OCR 1 respektive 3 visas med svart. 
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Figur 7-15. Relationen cu,a/´c mot konflygräns för testsektionerna i Fellingsbro och Fänninge. Vär-
den utanför bank visas med röda punkter och värden under bank med orange punkter. Empirisk re-
lation för OCR 1 respektive 3 visas med röda linjer.  

 

Figur 7-16. Relationen cuDS/´c mot konflygräns för testsektionerna i Fellingsbro och Fänninge un-
der bank. Blå kryss avser vingförsök, orange trekanter CPT och bruna cirklar konförsök. Empirisk 
relation för OCR 1 respektive 3 visas med svarta linjer. 

I syfte att studera om kvoten för obelastad lera och belastad lera visar några skillnader har 
kvoter uppmätta utanför och under bankar sammanställts i Figur 7-17 (direkt skjuvrikt-
ning) och i Figur 7-18 (aktiv skjuvriktning). Någon skillnad mellan värden utanför och 
under banken kan inte ses. På samma sätt som för jord utanför spår bör därför jämförelser 
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mot empiri även kunna användas för rimlighetskontroll av den odränerade skjuvhållfast-
heten under bank, se vidare avsnitt 8.1. 

 

Figur 7-17. Relationen cuDS/´c mot konflygräns utanför och under bankar i testsektionerna samt i 
ett antal andra (se Delrapport 1). Blå färg avser utanför bank och svart under bank. Empirisk relat-
ion för OCR 1 respektive 3 visas med svarta linjer. 

 

Figur 7-18. Relationen cu,a/´c mot konflygräns utanför och under bankar i testsektionerna samt i 
ett antal andra (se Delrapport 1). Röd färg avser utanför bank och svart under bank. Empirisk relat-
ion för OCR 1 respektive 3 visas med röda linjer.  

Enligt empirin för naturlig normalkonsoliderad jord kan kvoten mellan skjuvhållfasthet i 
de olika skjuvriktningarna beräknas med följande samband:  
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0,25 0,75  

vilket med följande relation  

	 0,31 0,71 0,2  

ger 

0,376 0,5325 ∙  

Förhållandet ökar alltså med ökad konflytgräns, se Figur 7-19. 

Kvoten mellan uppmätta värden i Fellingsbro, Fänninge och Stenungsund visas i Figur 
7-20 . Det framgår av figuren att kvoten i Fellingsbro ligger mellan 0,7 och 0,85 både ut-
anför och under banken. I Fänninge varierar kvoten utanför banken mellan 0,66 och 0,87 
medan den är något lägre, mellan 0,57 och 0,70, under banken. I Stenungsund (värde ut-
anför banken) är kvoten kring 0,65. Det kan inte urskiljas något samband mellan kvoten 
och konflytgränsen, vilket empirin anger. En anledning till detta är att även den aktiva 
skjuvhållfastheten verkar variera med konflytgränsen, vilket inte empirin anger (se Figur 
7-18).  

 

Figur 7-19. Empirisk relation mellan skjuvhållfastheten i direkt skjuvriktning och i aktiv skjuvriktning 
som funktion av konflytgräns. 



Statens geotekniska institut 2019-10-25 

1.1-1601-0017 

 
 
 

109 (160) 
 

 

Figur 7-20. Uppmätt kvot av skjuvhållfastheten i direkt skjuvriktning och i aktiv skjuvriktning som 
funktion av konflytgräns för Fellingsbro, Fänninge och Stenungsund.  

7.4.2 Uppmätt skjuvhållfasthet utanför och under bank – en 
jämförelse 

Uppmätta förändringar av odränerad skjuvhållfasthet under bankarna presenteras i detta 
avsnitt.  

Förändring av den odränerade skjuvhållfastheten i direkt skjuvriktning och aktiv 
skjuvriktning under banken jämfört med utanför visas för Fellingsbro och Fänninge i Fi-
gur 7-21. Det framgår att skjuvhållfastheten under banken i Fellingsbro har ökat med 
cirka 1,5 gånger hållfastheten utanför banken. I Fänninge har något högre ökning upp-
mätts, ca 2 gånger hållfastheten utanför banken, ned till 4 meters djup för att sedan 
minska ned mot 1,5 gånger hållfastheten utanför banken på 8 meters djup.   

Förändring hos den odränerade skjuvhållfastheten i direkt skjuvriktning uppmätt med 
vingförsök, konförsök och CPT visas för Fellingsbro i Figur 7-22 och för Fänninge i Fi-
gur 7-23. Det kan ses att vingförsöken visar större ökning jämfört med de avancerade för-
söken (direkta skjuvförsök och triaxialförsök) ned till 3,5 meters djup i Fellingsbro och 6 
meters djup i Fänninge. Därunder visar vingförsöken god överensstämmelse med de 
avancerade försöken. Konförsöken visar mindre ökningar i Fellingsbro och större i Fän-
ninge, jämfört med de avancerade försöken. Orsaken till skillnaderna beror på sprid-
ningen i bestämda hållfasthetsvärden, både utanför och under bank. CPT visar mindre ök-
ning än de avancerade försöken i Fänninge medan CPT i Fellingsbro inte visar trovärdiga 
resultat. 

Uppmätt ökning av odränerad skjuvhållfasthet för de övriga undersökta bankarna (Nors-
holm, Torp och Stenungsund) framgår av Figur 7-25. Dessa visar att skjuvhållfastheten i 
Stenungsund inte har ändrats nämnvärt och att den i Norsholm och Torp har ökat. I Nors-
holm minskar ökningen av skjuvhållfastheten under banken från 2 gånger ursprungligt 
värde på 3,5 meters djup till ingen ökning på 6,5 meters djup. I Torp minskar ökningen av 
skjuvhållfastheten under banken från 3 gånger ursprungligt värde på 4 meters djup, till 
1,5 på 9 meters djup.  
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Figur 7-21. Uppmätt förändring (kvot) av odränerad skjuvhållfasthet i jorden under bankarna i Fel-
lingsbro och Fänninge, jämfört med utanför bankarna bestämd med odränerade direkta skjuvförsök 
och aktiva odränerade triaxialförsök.  

 

Figur 7-22. Uppmätt förändring (kvot) av odränerad skjuvhållfasthet bestämd med vingförsök, kon-
försök och CPT i jorden under banken i Fellingsbro jämfört med utanför banken. Som jämförelse 
visas även värden för odränerade direkta skjuvförsök och odränerade aktiva triaxialförsök. 
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Figur 7-23. Uppmätt förändring (kvot) av odränerad skjuvhållfasthet bestämd med vingförsök, kon-
försök och CPT i jorden under bankarna i Fänninge jämfört med utanför bankarna. Som jämförelse 
visas även värden för odränerade direkta skjuvförsök och odränerade aktiva triaxialförsök.  

 

Figur 7-24. Uppmätt förändring (kvot) av odränerad skjuvhållfasthet i jorden under bankarna i Torp, 
Norsholm och Stenungsund, jämfört med utanför bankarna.  
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Sammanställning av uppmätta hållfastheter utanför och under bankar undersökta av Ban-
verket presenteras i Figur 7-25. Sammanställningen bygger på resultat från antingen kon-
försök eller vingförsök. Det finns även sektioner där inte samma metod använts utanför 
som under banken. Vingförsöken har i många fall korrigerats för konflytgräns bestämd på 
skruvprover. Från figuren kan ses att några mycket höga ökningar av skjuvhållfastheten 
uppmätts och i de flesta av dessa sektioner är bankarna höga och en stor ökning bör där-
för ha skett. Dock är det tveksamt om de allra högsta värdena (över 3) är rimliga. Troli-
gen är spridning i resultat från speciellt vingförsöken stor och därför kan jämförelserna ge 
orimligt höga ökningar. Jämförelse gjorda med direkta skjuvförsök visar ökningar upp till 
cirka 2 för den omkring 3 meter höga banken i Fänninge ned till några meter under ban-
ken (se Figur 7-23), där vingförsök och konförsök visar en ökning på strax över 3. Längs 
bansträckan Stenungsund-Ljungskile är bankhöjderna låga och ökningar upp till 1,8 har 
skett av hållfastheten. För övriga finns ökningarna upp mot 2 till 3 gånger hållfastheten 
utanför banken. Som ses i Figur 7-25 har även negativa förändringar uppmätts vilket 
alltså innebär att hållfastheten är lägre under jämfört med utanför banken. Detta kan antas 
beror på osäkerheter i bestämning av skjuvhållfasthet, felaktiga korrigeringar av hållfast-
heten för konflytgräns (skruvprover), att djupen inte korrigerats för sättning och osäkerhet 
rörande överkonsolideringsgrad.  

Med hänsyn till att en förenklad metodik tillämpats samt den spridning som erhålls vid 
bestämning av odränerad skjuvhållfasthet med vingförsök och konförsök och konflyt-
gräns bestämd på upptagna skruvprover (se även de resultat som visas i tidigare avsnitt 
när det gäller jämförelser med empirin) bör inte en analys utföras av enstaka värden för 
Banverkssammanställningarna, utan på helheten. Den generella helhetsbilden är att skjuv-
hållfasthetsökningar erhållits under de befintliga bankar som studerats och att storleken 
på dessa ökningar kan relateras till bankens höjd, bankens bredd och OCR-profil.  

 

Figur 7-25. Förändring av odränerad skjuvhållfasthet uppmätt under bankar jämfört med värden ut-
anför (avser både kon- och vingförsök) i sektioner tidigare undersökta av Banverket längs 5 olika 
bansträckor.  
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7.4.3 Skjuvhållfasthet under bank bestämd i laboratorium med 
framtaget förfarande 

Odränerad skjuvhållfasthet i direkt skjuvriktning har även bestämts med ett framtaget för-
farande, se avsnitt 4.2.3. Hållfastheten bestäms med både direkta skjuvförsök och konför-
sök på jordprover tagna utanför banken och som konsoliderats till de fiktiva krypspän-
ningarna som kan antas råda under banken. De på detta sätt framtagna hållfastheterna 
jämförs med resultat från uppmätta hållfastheter under bankarna i Fellingsbro i Figur 
7-26, i Fänninge i Figur 7-27 och i Stenungsund i Figur 7-28. 

Av figurerna framgår att i Fellingsbro visar de direkta skjuvförsöken på prover tagna un-
der bank och på konsoliderade prover, mycket god överensstämmelse. Endast två resultat 
visas i figuren på grund av att övriga tre nivåer konsoliderades till felaktiga spänningar i 
de direkta skjuvförsöken. Konförsöken utförda på konsoliderade prover visar för höga 
värden på de två översta nivåerna, vilket för djupet 3,5 meter kan bero på ett skikt (se 
Delrapport 2, avsnitt 6.3.3). För den djupaste nivån visar konförsöket istället för lågt 
värde.  

I Fänninge utfördes försöket på nivån 23,5 med cirka 20 kPa för höga vertikala konsoli-
deringsspänningar, varför resultaten istället borde visat kring 5 kPa lägre skjuvhållfasthet 
än erhållet värde. På övriga två nivåer visar resultaten från de direkta skjuvförsöken på 
konsoliderade prover, god överensstämmelse med direkta skjuvförsök på prover tagna 
under banken. 

I Stenungsund visar både konförsök och direkta skjuvförsök på konsoliderade prover, god 
överensstämmelse med vingförsök under banken. 

 

Figur 7-26. Odränerad skjuvhållfasthet under bank med direkta skjuvförsök och med framtaget för-
farande i laboratorium i Fellingsbro.  
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Figur 7-27. Odränerad skjuvhållfasthet under bank med direkta skjuvförsök och med framtaget för-
farande i laboratorium i Fänninge.  

 

Figur 7-28. Odränerad skjuvhållfasthet under bank med direkta skjuvförsök och med framtaget för-
farande i laboratorium i Stenungsund.  
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7.4.4 Beräknad skjuvhållfasthet under bankar med framtagen 
metodik samt en jämförelse med uppmätta värden 

Odränerad skjuvhållfasthet under bankarna i de fem testsektionerna har beräknats enligt 
metodik föreslagen i avsnitt 4.1.1 enligt formlerna   

ö 0,33∆   

ö 	 	 ∙ ∆  

där  

0,33 0,25 0,75 ) och 
∆  = fiktivt förkonsolideringstryck som motsvarar den spänning som 

erfordras för att uppnå kompressionen,  i respektive skikt baserat på resultat från 
sättningsberäkning.  

Som jämförelse har även hållfastheterna under bankarna beräknats utan hänsyn till 
krypspänningar i jorden enligt följande (se även avsnitt 4.1.2) 

ö 0,33 ∆  

ö 	 	 ∆  

ä 	 ö 	 ö 	  

Vid beräkning i direkt skjuvriktning krävs kännedom om jordtryckskoefficienten (alterna-
tivt wL). Beräkningarna är utförda med antagandet att dessa parametrar är lika före och 
efter konsolidering, se avsnitt 7.3. I syfte att underlätta beräkningarna har ett k-värde valts 
lika med 0,23 vilket motsvarar ett K0 lika med 0,6 och ett wL lika med 0,6 enligt följande 
relationer:  

där k= 0,33(0,25+0,75  och 	 0,31 0,71 0,2  

Utförda beräkningar i de fem testsektionerna presenteras i Figur 7-29 till Figur 7-37. I fi-
gurerna är även inlagd beräknad skjuvhållfasthet baserad på uppmätt förkonsoliderings-
tryck i jorden under och utanför banken (för Fellingsbro och Fänninge) enligt: 

ö 0,33 ö  

ö 	 	 ö  

Följande slutsatser kan dras av beräkningarna och mätningarna  

 Beräkning utan hänsyn till krypspänningar gav låga hållfastheter jämfört med di-
rekta skjuvförsök och aktiva triaxialförsök (Fellingsbro Figur 7-29 och Fänninge 
Figur 7-31 och Figur 7-32). 

 Beräkning utan hänsyn till krypspänningar gav låga hållfastheter jämfört med 
konförsök och vingförsök i Norsholm (Figur 7-36) och Stenungsund (Figur 7-37) 
medan de i Torp (Figur 7-35) gav god överensstämmelse med konförsök.  

 Beräkning med hänsyn till krypspänningar ger för alla sektioner god överens-
stämmelse med uppmätta värden, även om det finns smärre avvikelser. 

 Beräkning med hänsyn till krypspänningar efter full konsolidering, ger överlag 
ännu bättre överensstämmelser (avser de sektioner där beräkning visat att porö-
vertryck råder). Detta kan antas bero på svårigheter med bestämning av konsoli-
deringskoefficient och metod för beräkning av tidsförloppen för konsoliderings-
sättningar.  

För banken i Fellingsbro har även förändringar i skjuvhållfasthet simulerats med aktiva 
triaxialförsök och direkta skjuvförsök i Plaxis SoilTest (se Hernvall och Karlsson, 2018). 
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Resultat från dessa redovisas i Figur 7-30. Resultaten från de simulerade försöken visar 
en större ökning av hållfastheten mot djupet än vad laboratorieförsöken visar. De simule-
rade skjuvförsöken visar en något lägre hållfasthet än uppmätt på grunda nivåer och där-
efter ansluter den väl till resultaten från de direkta skjuvförsöken. De simulerade aktiva 
triaxialförsöken visar på grunda nivåer lägre och på djupare högre än vad triaxialförsöken 
visar men skillnaden är endast 3–4 kPa.  

 

 

Figur 7-29. Fellingsbro; uppmätta och beräknade skjuvhållfastheter i direkt skjuvriktning och aktiv 
skjuvriktning med spänningar utan hänsyn till krypning. 
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Figur 7-30. Fellingsbro; uppmätta och beräknade skjuvhållfastheter i direkt skjuvriktning och aktiv 
skjuvriktning med hänsyn på krypspänningar (k=0,23) respektive uppmätt förkonsolideringstryck 
(under bank). 
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Figur 7-31. Fänninge; uppmätta och beräknade skjuvhållfastheter i direkt skjuvriktning med spän-
ningar utan hänsyn till krypspänningar.  
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Figur 7-32. Fänninge; uppmätta och beräknade skjuvhållfastheter i aktiv skjuvriktning med spän-
ningar utan hänsyn till krypspänningar. 
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Figur 7-33. Fänninge; uppmätta och beräknade skjuvhållfastheter i direkt skjuvriktning med hänsyn 
till krypspänningar (k=0,23) respektive uppmätt förkonsolideringstryck (under bank). 
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Figur 7-34. Fänninge; uppmätta och beräknade skjuvhållfastheter i aktiv skjuvriktning med hänsyn 
till krypspänningar (k=0,23) respektive uppmätt förkonsolideringstryck (under bank).  
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Figur 7-35. Torp; uppmätta och beräknade skjuvhållfastheter i direkt skjuvriktning både med hänsyn 
och utan hänsyn till krypspänningar (k=0,23). 
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Figur 7-36. Norsholm; uppmätta och beräknade skjuvhållfastheter i direkt både med hänsyn och 
utan hänsyn till krypspänningar (k=0,23) (k=0,23). 
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Figur 7-37. Stenungsund; uppmätta och beräknade skjuvhållfastheter i direkt skjuvriktning både 
med hänsyn och utan hänsyn till krypspänningar (k=0,23). 

Samtliga beräkningar av skjuvhållfasthet under bankarna presenterade i Figur 7-29 till Fi-
gur 7-37 är gjorda med k-värdet satt till 0,6 (K0=0,6). I syfte att analysera k-värdets bety-
delse för resultaten i sektionerna Fellingsbro och Fänninge har beräkningar utförts med k-
värden varierande mellan 0,21 och 0,28 (K0-värden mellan 0,5 till 0,8), motsvarande de 
värden som utvärderats enligt avsnitt 6.1.5. Beräkningar visas även för k-värde som be-
räknats med K0-värde för uppmätt konflytgräns under bank enligt: 

	 0,31 0,71 0,2  

dels med hänsyn till krypspänningar och dels baserat på uppmätt förkonsolideringstryck. 

Det framgår av Figur 7-38 till Figur 7-41 att en beräkning av odränerad skjuvhållfasthet 
enligt föreslagen metodik och med ett konstant värde på k=0,23 (K0=0,6) ger värden på 
säkra sidan (med något enstaka undantag) för båda testsektionerna. Vid beräkning baserat 
på konflytgränsen erhålls för Fellingsbro något för höga värden i den övre profilen och 
något för låga i den under delen. För Fänninge erhölls god överensstämmelse mellan be-
räkning baserat på konflytgränsen och uppmätta värden, förutom i den undre delen av 
profilen. 
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Figur 7-38. Odränerad skjuvhållfasthet under bank i Fellingsbro. Uppmätt direkt skjuvning och be-
räkning baserad på krypning med olika k-värden (0,21–0,28). 

 

Figur 7-39. Odränerad skjuvhållfasthet under bank i Fellingsbro. Uppmätt direkt skjuvning och be-
räkning baserad på uppmätt konflytgräns och förkonsolideringstryck. 
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Figur 7-40. Odränerad skjuvhållfasthet under bank i Fänninge. Uppmätt direkt skjuvning och beräk-
ning baserad på krypning med olika k-värden (0,21–0,28) efter 150 år. 

 

Figur 7-41. Odränerad skjuvhållfasthet under bank i Fänninge. Uppmätt direkt skjuvning och beräk-
ning baserad på uppmätt konflytgräns efter 150 år och efter full konsolidering.  
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Odränerad skjuvhållfasthet under bankarna i testsektionerna har även beräknats enligt 
empirin och metodik beskriven av Sällfors och Larsson (2016), se även avsnitt 6.3.2. Den 
odränerade skjuvhållfasthetens förhållande till förkonsolideringstrycket för olika 
skjuvriktningar kan beräknas enligt följande relation (med ett spann här antaget till mel-
lan 0,9 och 1,2, enligt avsnitt 6.3.2): 

0,9	 	1,2 ∙ 0,125
0,206 ∙
1,17

,  

0,9	 	1,2 ∙ 0,33 ,  

med  fås 

0,9	 	1,2 ∙ 0,125
0,206 ∙
1,17

,  

0,9	 	1,2 ∙ 0,33 ,  

Syftet med att presentera empirin som ett spann är att utföra en rimlighetskontroll av upp-
mätta och beräknade skjuvhållfasthetsvärden under bankarna. 

I Figur 7-42 till Figur 7-46 visas uppmätt och beräknad odränerad skjuvhållfasthet under 
bankarna i testsektioner tillsammans med empirin med spannet 0,9 till 1,2. För bankarna i 
Fellingsbro och Fänninge presenteras hållfastheter under bankarna bestämda med odräne-
rade direkta skjuvförsök och odränerade aktiva triaxialförsök. Beräkningarna är gjorda för 
och mellan de nivåer där laboratorieförsök utanför bank är utförda och med krypspän-
ningar för k=0,23. För övriga sektioner är hållfastheten under bankarna bestämd med 
vingförsök eller konförsök och beräkning utförd för direkt skjuvriktning för de nivåer där 
skjuvförsök har utförts utanför bank (med k=0,23). I Stenungsund är beräkning även ut-
förd i aktiv skjuvriktning eftersom triaxialförsök utförts på prover utanför banken. 

För banken i Fellingsbro ses att de direkta skjuvförsöken ligger i spannet, något under 
spannet och något över spannet medan de aktiva triaxialförsöken ligger mitt i spannet. Vi-
dare ses att beräkningarna i aktiv skjuvriktning ligger i mitten av spannet och att beräk-
ningar i direkt riktning ligger i lägre än spannet överst i profilen för att längre ner ligga 
mitt i spannet.  

För banken i Fänninge ses att de direkta skjuvförsöken och beräkningarna överensstäm-
mer väl och att båda ligger inom spannet. Även i aktiv skjuvriktning överensstämmer 
triaxialförsöken med beräkningarna (förutom ytligt) och de ligger i överkant av eller nå-
got över spannet.  

För banken i Torp ses att konförsöken under bank visar lägre värden än empirin i direkt 
skjuvriktning. Beräkning baserat på direkta skjuvförsök utförda utanför banken visar 
mycket god överensstämmelse med empirin. Inga värden finns på aktiv skjuvhållfasthet 
utanför bank varför heller ingen beräkning under bank har utförts. 

För banken i Norsholm ses att konförsöken under bank visar lägre värden än empirin i di-
rekt skjuvriktning. Beräkningar enligt föreslagen metodik baserat på direkta skjuvförsök 
(två stycken) utförda utanför banken visar på 5,5 meters djup god överensstämmelse med 
empirin men på 3,5 meters djup kan ingen jämförelse göras då förkonsolideringstryck 
saknas på detta djup. Beräkning baserad på vingförsök och konförsök utförda utanför 
banken visar i huvudsak lägre värden än empirin. Inga värden finns på aktiv skjuvhåll-
fasthet utanför bank varför heller ingen beräkning under bank har utförts. 
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För banken i Stenungsund ses att vingförsök under bank visar god överensstämmelse med 
empirin. Beräkning baserad på direkta skjuvförsök, vingförsök och konförsök utförda ut-
anför banken visar mycket god överensstämmelse med empirin. Även beräkning baserad 
på aktiva triaxialförsök utförda utanför bank visar god överensstämmelse med empirin. 
Det bör noteras att banken i Stenungsund orsakat begränsade krypspänningar över för-
konsolideringstrycken.  

 

Figur 7-42. Odränerad skjuvhållfasthet under bank i Fellingsbro bestämd med odränerade direkta 
skjuvförsök, odränerade aktiva triaxialförsök och beräknad baserad på krypspänningar och labora-
torieförsök utförda på prover tagna utanför banken (k=0,23). Dessutom visas empiri med spannet 
0,9 till 1,2.  
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Figur 7-43. Odränerad skjuvhållfasthet under bank i Fänninge bestämd med odränerade direkta 
skjuvförsök, odränerade aktiva triaxialförsök och beräknad baserad på krypspänningar och labora-
torieförsök utförda på prover tagna utanför bank (k=0,23). Dessutom visas empiri med spannet 0,9 
till 1,2.  
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Figur 7-44. Beräknad och uppmätt (konförsök) odränerad skjuvhållfasthet under bank i Torp. Beräk-
ning är baserad på krypsättning och skjuvförsök utförda på prover utanför banken samt vingför-
sök/konförsök utanför banken. I figuren finns även inlagt empiri med spannet 0,9 till 1,2.  
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Figur 7-45. Beräknad och uppmätt (kon) odränerad skjuvhållfasthet under bank i Norsholm. Beräk-
ning är baserad på krypsättning och direkta skjuvförsök utförda på prover utanför banken samt 
vingförsök/konförsök utanför banken. I figuren finns även inlagt empiri med spannet 0,9 till 1,2.  
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Figur 7-46. Beräknad och uppmätt (vingförsök) odränerad skjuvhållfasthet under bank i 
Stenungsund. Beräkning är baserad på krypsättning och direkta skjuvförsök och aktiva triaxialför-
sök utförda på prover tagna utanför banken samt vingförsök/konförsök utanför banken. I figuren 
finns även inlagt empiri med spannet 0,9 till 1,2. 

I Figur 7-47 och Figur 7-48 jämförs uppmätt odränerad skjuvhållfasthet under bankarna i 
testsektionerna i Fellingsbro och Fänninge med de alternativa spannen för empiriska re-
lationer enligt (se förslag presenterat i avsnitt 6.3.2) 

0,31 0,15  

0,2 0,15  

0,09 0,15  

Det framgår av figurerna att det alternativa spannet ger bättre överensstämmelse mellan 
uppmätt skjuvhållfasthet i direkt skjuvriktning och empirin för Fellingsbro medan den ak-
tiva hamnar något i underkant av spannet. För Fänninge är överensstämmelsen i direkt 
skjuvriktning god med båda spannen medan den i aktiv riktning får en betydligt bättre 
överensstämmelse i aktiv riktning med det alternativa spannet. 

I Figur 7-49 jämförs uppmätt odränerad skjuvhållfasthet under bankarna i övriga testsekt-
ioner med de alternativa spannen för empiriska relationer. Det ses att de förändrade span-
nen för dessa sektioner inte ger någon större skillnad vad gäller överensstämmelser mel-
lan beräkning och empiri eller uppmätt och empiri. 



Statens geotekniska institut 2019-10-25 

1.1-1601-0017 

 
 
 

133 (160) 
 

 

 

Figur 7-47. Odränerad skjuvhållfasthet under bank i Fellingsbro bestämd med odränerade direkta 
skjuvförsök, odränerade aktiva triaxialförsök och beräknad baserad på krypspänningar och labora-
torieförsök utförda på prover tagna utanför banken (k=0,23). Dessutom visas empiri med alternativt 
spann. 
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Figur 7-48. Odränerad skjuvhållfasthet under bank i Fänninge bestämd med odränerade direkta 
skjuvförsök, odränerade aktiva triaxialförsök och beräknad baserad på krypspänningar och labora-
torieförsök utförda på prover tagna utanför banken (k=0,23). Dessutom visas empiri med alternativt 
spann.  
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Figur 7-49. Beräknad och uppmätt (vingförsök/konförsök) odränerad skjuvhållfasthet under bank i 
Torp, Norsholm och Stenungsund. Beräkning är baserad på krypsättning och direkta skjuvförsök 
och aktiva triaxialförsök utförda på prover tagna utanför banken samt vingförsök/konförsök utanför 
banken (k=0,23). Dessutom visas empiri med alternativt spann.  

Diagram med skjuvhållfastheter beräknade enligt föreslagen metodik med hänsyn till 
krypspänningar och med k=0,23, plottade mot uppmätta med direkta skjuvförsök och 
triaxialförsök i Fellingsbro och Fänninge framgår av Figur 7-50. Det framgår att överens-
stämmelsen är god och att det är fler punkter som visar för låga än för höga värden. I Fän-
ninge är skillnaden mellan de uppmätta och beräknade skjuvhållfastheterna i aktiv rikt-
ning lite större, men även för dessa är de uppmätta högre än de beräknade.  
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Figur 7-50. Jämförelse mellan uppmätt odränerad skjuvhållfasthet (direkta odränerade skjuvförsök 
och aktiva odränerade triaxialförsök) och beräknad odränerad skjuvhållfasthet (med krypspän-
ningar) under bank i Fellingsbro och Fänninge. 

I Figur 7-51 och Figur 7-52 visas kvoten mellan odränerad skjuvhållfasthet bestämd en-
ligt följande metoder för bankarna i Fellingsbro och Fänninge: 

 uppmätta med direkta skjuvförsök och beräknad enligt föreslagen metodik 
 uppmätta med direkta skjuvförsök och beräknade med uppmätt förkonsolide-

ringstryck 
 uppmätta med direkta skjuvförsök och bestämda på i laboratoriet konsoliderade 

prover  
 uppmätta med aktiva triaxialförsök och beräknade enligt föreslagen metodik samt 
 uppmätta med aktiva triaxialförsök och beräknade med uppmätt förkonsolide-

ringstryck. 

För Fellingsbro (Figur 7-51) ses att samtliga kvoter följer samma trend mot djupet 
med något högre värden närmast markytan som sjunker ner till de lägsta värdena 
kring 4 meters djup och därefter ökar med djupet, även om underlaget för den aktiva 
delen är litet. För Fänninge ses också god överensstämmelse mot djupet men att skill-
naderna dem emellan är större. Det gäller framförallt kvoten mellan triaxialförsök och 
beräkningar.   
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Figur 7-51. Fellingsbro. Jämförelse mellan uppmätt odränerad skjuvhållfasthet i direkt skjuvriktning 
och aktiv skjuvriktning jämfört med beräknad odränerad skjuvhållfasthet med hänsyn till krypspän-
ning och mätt förkonsolideringstryck under bank samt jämfört med odränerad skjuvhållfasthet be-
stämd med direkta skjuvförsök på konsoliderade prover.  

 

Figur 7-52. Fänninge. Jämförelse mellan uppmätt odränerad skjuvhållfasthet i direkt skjuvriktning 
och aktiv skjuvriktning jämfört med beräknad odränerad skjuvhållfasthet med hänsyn till krypspän-
ning och mätt förkonsolideringstryck under bank samt jämfört med odränerad skjuvhållfasthet be-
stämd med direkta skjuvförsök på konsoliderade prover. 

Skjuvhållfastheter har även beräknats enligt föreslagen metodik för ett stort antal sekt-
ioner längs fem olika bansträckor och presenteras mot uppmätt hållfasthet med vingför-
sök och konförsök i Figur 7-53. Beräkningarna är utan hänsyn till krypning och de bör 
därför visa låga värden jämfört med uppmätta värden. Det framgår att beräknade värden 
ligger samlade kring linjen som representerar uppmätta värden med såväl värden över 
som under linjen, även om spridningen är stor, speciellt vid höga hållfastheter. En över-
vikt åt lägre beräknade värden än uppmätta kan ses.  
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Det kan ses att de flesta punkter ligger inom 30% spridning (lila linjer). Spridningen kan 
förklaras av följande: 

 Naturlig spridning av leras egenskaper. 
 Den spridning som erhålls vid bestämning av odränerad skjuvhållfasthet baserat 

på vingförsök och konförsök inklusive korrigering för konflytgräns bestämd på 
skruvprover.  

 I fall där konflytgränsen varierar en del i jordprofilen finns risken att uppmätta 
hållfasthetsvärden och flytgränser inte i samtliga fall utgör resultat från identisk 
lera. 

 Att beräkningarna ej baseras på krypspänning. 
 Att beräkningarna baseras på analys av korttidsmätning av portryck och ej lång-

tidsmätningar. 
 Att generella OCR-profiler använts. 
 Att djupjämförelserna under och utanför bank samt beräkning av tillskottsspän-

ningar baseras på generella beräkningar av utbildade sättningar med hänsyn till 
bankhöjd och lerdjup.   

Med hänsyn till den stora spridningen är slutsatsen att avancerade undersöknings- och 
beräkningsmetoder, enligt Kapitel 4 och 5 erfordras för att bestämma hållfasthetstill-
växt under befintliga bankar med tillräcklig noggrannhet.  

 

Figur 7-53. Jämförelse mellan uppmätt odränerad skjuvhållfasthet med vingförsök/konförsök och 
beräknad (utan krypspänningar) under ett stort antal bankar längs 5 bansträckor. 

  



Statens geotekniska institut 2019-10-25 

1.1-1601-0017 

 
 
 

139 (160) 
 

7.4.5 Sammanfattning 

Baserat på resultaten från undersökning under bankar, beräkningar och mätning i labora-
torium av hållfastheter under bankar med framtaget förfarande, kan följande konstateras: 

 Beräkning med spänningar utan hänsyn till krypsättning ger i huvudsak för låga 
värden jämfört med uppmätta. 

 Beräkning baserad på rådande spänningar, inklusive krypsättning, ger från 26 
procent lägre till 14 procent högre värden jämfört med uppmätta värden för Fel-
lingsbro och 30 procent lägre till 11 procent högre för Fänninge. Det finns svårig-
heter att bestämma konsolideringsförloppet och en känslighetsanalys för hur detta 
påverkar resultat bör utföras. Med hänsyn till detta erhålls för Fänninge betydligt 
bättre överensstämmelse för övre delen av lerlagret; mellan 6 procent lägre till 12 
procent högre värden. 

 Det empiriska sambandet för odränerad skjuvhållfasthet i aktiv skjuvriktning vi-
sar i gjorda sammanställningar för låga värden jämfört med odränerade skjuvhåll-
fastheter bestämda i triaxialförsök vid höga konflytgränser. Det kan därför finnas 
ett samband mellan kvoten mellan odränerad skjuvhållfasthet och förkonsolide-
ringstryck och konflytgräns även i aktiv skjuvriktning och detta finns anledning 
att utreda vidare.  

 Bestämning av hållfasthet i direkt skjuvriktning med framtaget förfarande i labo-
ratorium för Fellingsbro, Fänninge och Stenungsund ger i huvudsak god överens-
stämmelse med uppmätta värden. Dock krävs att konsolideringsspänningar inklu-
sive krypspänningar bestäms med stor noggrannhet och att K0 inte har minskat 
under banken. Förfarandet kräver ytterligare studier. 

 Svårigheter råder vid bestämning av hållfasthet vid övergången till mer genom-
släppliga lager i och under lerlagret. 

 Beräkning med Plaxis ger från 11 procent lägre till 20 procent högre värden jäm-
fört med uppmätta värden för Fellingsbro. Ytterligare studier krävs av numeriska 
analyser innan de kan rekommenderas.  

 Beräkning baserad på uppmätt förkonsolideringstryck under bank ger från 26 
procent lägre till 2 procent högre värden jämfört med uppmätta värden för Fel-
lingsbro och 30 procent lägre till 11 procent högre för Fänninge  

 Jämförelse mellan beräknad odränerad skjuvhållfasthet utan hänsyn taget till 
krypspänningar med odränerad skjuvhållfasthet uppmätta med vingförsök och 
konförsök för ett stort antal bankar inom de studerade bansträckorna, visar att de 
beräknade är både högre och lägre än uppmätta med vingförsök och konförsök 
med en avvikelse upp till 60 procent. Störst avvikelse fås för stora bankhöjder. 
Avvikelserna kan antas bero på flera faktorer; beräkningar har utförts utan hänsyn 
till krypspänning (ger för låga värden), bestämningar har utförts med vingförsök 
och konförsök och dessa har för många bankar korrigerats med hänsyn till wL på 
prover tagna med skruvprovtagare. Vingförsök har visat ge för låga värden under 
bankar och skruvprovtagning rekommenderas inte för bestämning av konflyt-
gräns.  

Baserat på dessa resultat rekommenderas följande att vid användning av framtagen meto-
dik: 

 Som underlag krävs avancerade laboratorieförsök på jorden utanför banken. 
 En kombination av beräkningar och konsolideringsförsök i laboratorium med 

framtagna metodiker ger det bästa underlaget.  
 Framtaget konsolideringsförsök i laboratorium bör utvecklas vidare med för-

slagsvis en stor triaxialcell och prover från blockprovtagare. 
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 Konsolideringsförloppet bör analyseras. Om beräkning visar att full konsolide-
ring inte har skett råder i de flesta fall en viss osäkerhet rörande konsoliderings-
koefficienter och beräkning av konsolidering. Man bör då välja den konsolide-
ringsgrad som beräkning visar för aktuell tidpunkt. Om högre värden på hållfast-
heten erfordras krävs undersökning av jorden under bank. 

 Val av K0 i beräkningen kan göras under antagandet att värdet inte har förändrats 
under banken. K0 bestäms baserat på empirisk beräkning med resultat från direkta 
skjuvförsök och triaxialförsök (ekvation se avsnitt 7.3) och på uppmätt wL utanför 
banken.  

 Om undersökningar ska utföras under bank för hållfasthetsbestämning ska de om-
fatta kolvprovtagning och på dessa görs direkta skjuvförsök och triaxialförsök. 
Båda dessa avancerade tester rekommenderas för att hänsyn ska kunna tas till 
högre hållfasthet i aktiv skjuvriktning jämför med i direkt skjuvriktning. Dessu-
tom bör CRS utföras som underlag för empiriska beräkningar. 

 Andra egenskaper 

I detta avsnitt presenteras en sammanfattning av uppmätta värden på konflytgräns, natur-
lig vattenkvot, portal och tunghet under bankarna. Värdena är uppmätta dels på kolvpro-
ver tagna under bankar och dels med det förfarande i laboratorium som tagits fram inom 
uppdraget. 

7.5.1 Konflytgräns 

I Figur 7-54 och Figur 7-55 visas resultat från bestämning av konflytgräns på kolvprover 
tagna under och utanför bankarna i Fellingsbro och Fänninge. I Figur 7-56 visas kvoten 
mellan konflytgräns bestämd på kolvprover under bank och utanför bank för 
testsektionerna i Fellingsbro, Fänninge, Torp och Norsholm. Det kan ses att 
konflytgränsen inte har förändrats under bankarna på grund av konsolidering. Dock finns 
det en naturlig variation av konflytgränsen, vilken i studerade sektioner har en variation 
på mellan 0–20 procent. 

Baserat på undersökningarna utförda i detta uppdrag och de som presenterats av Larsson 
och Mattsson (2003) och av Ye och Guo (2010) kan man dra slutsatsen att konflytgränsen 
inte förändras på grund av vertikal konsolidering utan eventuella skillnader beror på 
naturlig variation i jorden. 
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Figur 7-54. Konflytgräns bestämd med enpunktsmetoden utanför och under spår Fellingsbro. 

 

Figur 7-55. Konflytgräns med enpunktsmetoden utanför och under spår i Fänninge. 
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Figur 7-56.Diagram med kvoter mellan konflytgräns (enpunktsmetoden) under och utanför bank för 
testsektionerna i Fellingsbro, Fänninge, Torp och Norsholm.  

Konflytgränsen har bestämts på konsoliderade prover i laboratorium enligt förfarande 
beskrivet i avsnitt 5.4 och resultaten från dessa jämförs med bestämningar gjorda på 
kolvprover tagna utanför och under bankarna i Fänninge och Fellingsbro i Figur 7-57 och 
Figur 7-58. I Fellingsbro överensstämmer de konsoliderade proverna väl med resultat från 
kolvproverna. I Fänninge finns bara ett värde från konsoliderade prover och det ligger 
inom den naturliga spridningen (20 procent).  

 

Figur 7-57. Konflytgräns utanför och under banken inklusive konsoliderade prover för Fellingsbro.  
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Figur 7-58. Konflytgräns utanför och under banken inklusive konsoliderade prover för Fänninge.  

Vid analyserna har det visat sig att skruvprovtagning kan ge missvisande resultat, 
speciellt vid provtagning under bankar. Detta framgår tydligt av resultaten i Fellingsbro, 
se Figur 7-59. Man kan misstänka att jord fastnar på skruven vid uppdragning och denna 
blandas med jorden från andra nivåer samt att ett skruvhål inte är helt stabilt vilket kan 
innebära att jord rasar ner och hamnar på skruven vid ned- och uppdragning. Bestämning 
av konflytgräns på skruvprover bör inte utföras.  

För sektionerna i Fellingsbro och Fänninge har även jämförelse gjorts mellan värden 
bestämda med enpunktsmetoden och trepunktsmetoden (se avsnitt 6.2.1). Resultaten visar 
mycket god överensstämmelse mellan de båda metoderna vilket innebär att 
enpunktsmetoden är tillräcklig för bestämning av konflytgräns. 
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Figur 7-59. Konflytgräns bestämd utanför och under banken i Fellingsbro med olika metoder. 
Undersökning baserad på skruvprover avviker kraftigt från övriga.  

 

Figur 7-60. Jämförelse mellan konflytgräns bestämd med enpunktsmetoden och flerpunktsme-
toden. 
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7.5.2 Naturlig vattenkvot  

Resultat från bestämning av naturlig vattenkvot på kolvprover tagna under och utanför 
bankarna visas för Fellingsbro i Figur 7-61 och för Fänninge i Figur 7-62. För Fellingsbro 
ses att vattenkvoten har minskat mellan 2,5 och 5,5 meters djup, med upp till 20 procent. 
Banken har i denna sektion orsakat spänningar över förkonsolideringstrycket mellan 2,5 
och 6,5 meters djup (se avsnitt 7.2.2). För Fänninge ses att vattenkvoten har minskat i 
hela profilen med upp till drygt 30 procent. För denna sektion har banken orsakat 
spänningar över förkonsolideringstrycket genom hela lerprofilen (se avsnitt 7.2.2).  

I Figur 7-63 visas en sammanställning av kvoten mellan vattenkvoter under och utanför 
bankarna för testsektionerna i Fellingsbro, Fänninge, Torp och Norsholm. Bestämning-
arna har gjorts på kolvprover under och utanför bankarna. Det kan ses att vattenkvoterna 
med endast tre undantag, har minskat på alla nivåer. Minskningen är som störst (upp till 
40 procent) i de övre jordlagren, för att därunder avta.  

Larsson och Mattsson (2003) visar att vattenkvoten har minskat med upp till 40 procent 
på grund av belastningen för bankarna i Skå-Edeby och Lilla Mellösa.  

 

Figur 7-61. Uppmätta vattenkvoter på kolvprover tagna utanför och under spår i Fellingsbro. 
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Figur 7-62. Uppmätta vattenkvoter på kolvprover tagna utanför och under spår i Fänninge. 

 

Figur 7-63. Diagram med kvoter mellan vattenkvot under och utanför bank för testsektionerna i Fel-
lingsbro, Fänninge, Torp och Norsholm.  

Vattenkvoter har bestämts på konsoliderade prover i laboratorium enligt förfarande 
beskrivet i avsnitt 5.1 och jämförts med bestämningar gjorda på kolvprover tagna utanför 
bank. För Fellingsbro visar Figur 7-64att de båda metoderna att bestämma vattenkvot på 
konsoliderade prover ger likvärdiga resultat. Figuren visar också att vattenkvoten har 
minskat i de konsoliderade proverna tagna i läge H29-30, jämfört med värden bestämda 
på prover tagna utanför banken i samma position. Vattenkvot bestämd på prover tagna 
under banken visar större minskning på 3,5 meters djup än de konsoliderade proverna 
men på djupare nivåer är överensstämmelsen god. För Fänninge, se Figur 7-65, är 
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överensstämmelsen god mellan värden bestämda på kolvprover tagna under bank och de 
konsoliderade proverna (båda metoderna).  

 

Figur 7-64. Vattenkvot utanför och under banken för konsoliderade prover för Fellingsbro. 

 

Figur 7-65. Vattenkvot utanför och under banken för konsoliderade prover för Fänninge. 
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7.5.3 Tunghet 

Resultat från bestämning av tunghet på kolvprover tagna under och utanför bankarna 
visas för Fellingsbro i Figur 7-66 och för Fänninge i Figur 7-67. För Fellingsbro kan ses 
att tungheten har ökat med upp till 10 procent mellan 2,5 och 5,5 meters djup, vilket är 
samma nivåer som vattenkvoten har minskat (se avsnitt 7.5.2). För Fänninge ses att 
tungheten har ökat med upp till 12 procent genom hela lerprofilen. Även vattenkvoten har 
förändrats under denna bank i hela profilen (se avsnitt 7.5.2). 

I Figur 7-68 visas sammanställning av kvoten mellan tungheter under och utanför ban-
karna för testsektionerna i Fellingsbro, Fänninge, Torp och Norsholm (för testsektionen i 
Stenungsund hade kolvprovtagning ej utförts under bank, varför jämförelser ej kan utfö-
ras). Bestämningarna har gjorts på kolvprover under och utanför bankarna. Det kan ses att 
tungheterna har ökat med upp till 13 procent. Banken i Norsholm har inte orsakat spän-
ningar över de ursprungliga förkonsolideringstrycken och den ökning av tungheten som 
bör ha uppkommit på grund av krypning i jorden, ses för banken i Norsholm bara på ett 
fåtal djup. 

 

Figur 7-66. Uppmätt tunghet på kolvprover tagna utanför och under spår i Fellingsbro. 
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Figur 7-67. Uppmätt tunghet på kolvprover tagna utanför och under spår i Fänninge. 

 

Figur 7-68. Diagram med kvoter mellan skrymdensiteten under och utanför bank för testsektionerna 
i Fellingsbro, Fänninge, Torp och Norsholm.  

Tunghet har även bestämts på konsoliderade prover i laboratorium enligt förfarande 
beskrivet i avsnitt 5.1 och jämförts med bestämningar gjorda på kolvprover tagna utanför 
bank. Resultaten från Fellingsbro, se Figur 7-69, visar att tungheten har ökat mellan 3 och 
5,5 meters djup för de konsoliderade proverna men ökningen är inte lika stor som för 
kolvprover tagna under banken visar. Resultaten från Fänninge, se Figur 7-70, visar god 
överensstämmelse mellan tungheter bestämda på konsoliderade prover och kolvprover 
tagna under banken.  
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Figur 7-69. Tungheten utanför och under banken för konsoliderade prover för Fellingsbro. 

 

Figur 7-70. Tungheten utanför och under banken för konsoliderade prover för Fänninge. 

7.5.4 Portal 

Förändring av jordens portal under bankarna i Fellingsbro, Fänninge, Torp och Norsholm 
har bestämts baserat på uppmätta vattenkvoter från kolvprover tagna under och utanför 
bankarna. Kvoten mellan portalen före och efter, bestämd med ekvationen i avsnitt 5.2, 
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redovisas i Figur 7-71. Det framgår att portalet har minskat på samtliga nivåer, med några 
få undantag, med upp till 70 procent. Störst minskning har uppmätts i Fänninge och Torp, 
vilka har de högsta bankhöjderna av de studerade bankarna. 

 

Figur 7-71. Diagram med kvoter mellan portal under och utanför bank för testsektionerna i Fellings-
bro, Fänninge, Torp och Norsholm.  

7.5.5 Permeabilitet  

Förändring av permeabiliteten på grund av belastning från bankarna har inte studerats 
inom uppdraget. Ett förslag är att permeabiliteten bestäms med CRS-försök på prover 
konsoliderade i triaxialapparat, enligt förfarandet beskrivet i Kapitel 5, men detta har inte 
studerats inom uppdraget.  

Larsson och Mattsson (2003) visar att permeabiliteten i Lilla Mellösa har minskat 
markant framförallt i de övre och undre delarna och att permeabilitetsminskningen är som 
förväntat, motsvarande den inträffade kompressionen, på 14–15 procent (se avsnitt 2.1.1). 
I Skå-Edeby visade samma författare att permeabiliteten minskat med upp till 50 procent. 
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8. Kostnadsuppskattning av 
föreslagen metodik 

I detta kapitel görs en uppskattning av kostnader för undersökningar av egenskaper under 
befintliga bankar enligt föreslagen metodik och en jämförelse med kostnader enligt da-
gens praxis.   

Kostnadsberäkningarna är utförda för två olika metodiker att fastställa egenskaper under 
bank: 

 Metodik 1: Kvalificerade undersökningar utförda utanför bank. Beräkning av 
egenskaper under bank utförda enligt föreslagen ETUB-metodik. 

 Metodik 2: Kvalificerade undersökning utförda utanför och under bank.  

Vid användning av Metodik 1 kan flera sektioner på en sträcka analyseras med exempel-
vis olika banktjocklek baserat på de undersökningar som utförts utanför spår i en sektion. 
Vid tillämpning av Metodik 2 erfordras undersökning under och utanför bank i alla sekt-
ioner längs sträckan. 

I avsnitt 8.1 jämförs kostnader översiktligt för de olika fallen baserat på ett fiktivt exem-
pel. I avsnitt 8.2 används sektionen i Fellingsbro som exempel när det gäller utvärdering 
av odränerad skjuvhållfasthet utanför och under bank baserat på ETUB-metodik, i jämfö-
relse med de parametrar som tillämpats av Banverket som underlag för stabilitetsberäk-
ningar i aktuell sektion. En uppskattning görs av möjliga kostnadsbesparingar när det gäl-
ler förstärkningsåtgärder. 

Även om nedanstående beräkningar är mycket översiktliga kostnadsuppskattningar kan 
slutsatsen dras att en kvalitetsmässig och seriös omfattning av kvalificerade fält- och la-
boratorieundersökningar och geotekniska analyser inte bara ger tekniska mervärden och 
möjligheter att genomföra stabilitetsanalyser utan undersökningar under trafikerat spår 
(eller väg), utan kan i vissa fall också ge avsevärda kostnadsbesparingar vad gäller för-
stärkningsåtgärder. 

Det bör dock påpekas att kostnaderna är beroende av de geotekniska förhållandena på ak-
tuell sträcka (exempelvis geologiska förutsättningar, lerans mäktighet och hållfasthet, 
grundvattensituation, banktjocklekar, bankmaterial och sträckans längd). Fellingsbro re-
presenterar en bansträcka där förstärkningsåtgärder erfordras. I de fall där betydligt 
mindre åtgärder erfordras eller inga alls blir kostnaderna andra än de som redovisas ne-
dan.  

 Kostnadsuppskattning för olika metodiker 

I Figur 8-1 visas ett exempel på hur ETUB-metodiken kan tillämpas vid undersökningar 
av en järnvägs- eller vägsträcka. Kvalificerade undersökningar utförs utanför bank i en 
sektion som kan antas representativa för ett område. I övriga sektioner utförs endast CPT-
sondering utanför bank. Baserat på resultat från de kvalificerade undersökningar utförs 
beräkningar av egenskapsförändringar under bank i aktuell sektion. Beräkningarna kan 
justeras för andra bankhöjder och geometrier som förekommer längs sträckan och 
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egenskapsförändringar under övriga sektioner kan beräknas (indata även CPT utanför 
bank). 

   

Figur 8-1. Exempel på en utredningssträcka med lägen för sektioner där geotekniska undersök-
ningar enligt föreslagen metodik utförs utanför bank (röda sektioner). I övriga sektioner (svarta) be-
stäms egenskaperna under bank baserat på sättningsberäkning i röda sektioner uppdaterat med 
aktuell bankhöjd och jorddjup. Utredning inleds med CPT-sondering längs sträckan (gröna punkter). 

I kostnadsuppskattningen används ett fiktivt exempel där det antas en bank på 10 meter 
lera och horisontell markyta. I kostnadsuppskattningen har följande antagits 

 Metodik 1 utförs med kvalificerade undersökningar i en sektion utanför spår och 
med enkla undersökningar i två sektioner utanför spår. 

 Metodik 2 utförs med kvalificerade undersökningar i en sektion utanför spår, med 
enkla undersökningar i två sektioner utanför spår och med kvalificerade under-
sökningar under spår i tre sektioner.  

Metodik 1 - Undersökning utanför bank och beräkning och laboratorieprovning av 
egenskaper under bank enligt föreslagen ETUB-metodik. 

Kvalificerad fältundersökning i en sektion och enbart CPT i två sektioner utanför bank in-
klusive planering, exklusive redovisning och stabilitetsberäkningar. Undersökningen om-
fattar 8 CPT (två på var sida av banken i en sektion och en på var sida av banken i två 
sektioner), 3 Kv (2 Kv i samma punkt, för att erhålla tillräckligt med prover för laborato-
rieundersökningar samt 1 Kv i bankfot) och loggande portrycksmätare på 2 nivåer i en 
sektion. Planering och ledning av fältundersökning. Laboratorieundersökningen omfattar 
27 rutinanalys, 18 CRS, 18 odränerade direkta skjuvförsök, 3 odränerade, aktiva triaxial-
försök, 3 stegvisa ödometerförsök, 3 konsolidering i triax och odränerade direkta skjuv-
försök, 2 konsolidering i triax och odränerade, aktiva triaxialförsök.  

Uppskattad kostnad 290 tkr 

Beräkningar av egenskapsförändringar under bank för tre sektioner inklusive analys av 
värden.  

Uppskattad kostnad 60 tkr 

Uppskattad total kostnad: 350 tkr. 
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Metodik 2 – Kvalificerade undersökning utanför bank och under bank  

Kvalificerad fältundersökning i en sektion och enbart CPT i två sektioner utanför bank 
samt i tre sektioner under bank inklusive planering, exklusive redovisning och stabilitets-
beräkningar. Undersökning utanför spår omfattar 8 CPT (två på var sida av banken i en 
sektion och en på var sida av banken i två sektioner), 2 Kv och loggande portrycksmätare 
på 2 nivåer i en sektion. Fältundersökning under spår omfattar tre sonderingar (Tr) och 3 
Kv i tre sektioner och loggande portrycksmätare på 2 nivåer i en sektion. Säkerhetsplane-
ring för avstängning av spår samt tillsyningsman spår och avstängning av el. Planering 
och ledning av fältundersökning. Laboratorieundersökning för prover utanför spår omfat-
tar 18 rutinanalys, 18 CRS, 18 odränerade direkta skjuvförsök och 3 odränerade, aktiva 
triaxialförsök och 3 odränerade, passiva triaxialförsök. Laboratorieundersökning för pro-
ver under spår omfattar 18 CRS, 18 odränerade direkta skjuvförsök och 6 aktiva, odräne-
rade triaxialförsök.  

Uppskattad kostnad 700 tkr 
 
Tillskottsspänningsberäkning och analys av uppmätta värden för tre sektioner. 
 
Uppskattad kostnad 40 tkr 

Uppskattad total kostnad: 740 tkr.  

Konventionell metodik 

Som exempel har även kostnadsberäkning utförts för undersökning med konventionell 
metodik utanför och under bank (som tillämpades av Banverket vid stabilitetsutredningar 
i 25-tonsprojekten). I denna metodik bestäms skjuvhållfastheten med vingförsök och/eller 
konförsök vilka i föreliggande uppdrag visat sig kunna ge låga värden på odränerad 
skjuvhållfasthet under bankar och metodiken bör därför inte användas vid stabilitetsutred-
ningar av befintliga bankar. 

Fältundersökning utanför och under bank i tre sektioner inklusive planering och redovis-
ning. Undersökning utanför spår omfattar 8 CPT (två på var sida av banken i en sektion 
och en på var sida av banken i två sektioner), 6 Vb och 6 Skr i tre sektioner. Fältunder-
sökning under spår omfattar 3 Tr, 3 Vb och 3 Kv eller 3 Skr i tre sektioner. Säkerhetspla-
nering för avstängning av spår samt tillsyningsman spår och avstängning av el. Planering 
och ledning av fältundersökning. Laboratorieundersökning för prover utanför spår omfat-
tar 54 rutinanalys av störda prover inklusive konflytgräns. Laboratorieundersökning för 
prover under spår omfattar 18 rutinanalys av störda prover inklusive konflytgräns eller 18 
rutinanalys av ostörda prover.  

Uppskattad kostnad 400 tkr 

Analys av uppmätta värden för tre sektioner. 

Uppskattad kostnad 20 tkr 
 

Uppskattad total kostnad 420 tkr.  
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Slutsats av kostnadsuppskattningen 

Slutsatsen av ovanstående kostnadsuppskattningar är att användning av Metod 1, med 
komplettering med Metod 2 i enstaka sektioner, har stor potential när det gäller att erhålla 
kvalificerat parameterunderlag som underlag för stabilitetsberäkningar till en rimlig 
undersökningskostnad.  

Att använda konventionell metodik med undersökning under och utanför spår med enbart 
vingförsök eller konförsök ger i ovanstående exempel inga kostnadsbesparingar jämfört 
med föreslagen ETUB-metodik. Däremot kan kostnaden för förstärkningsåtgärder bli av-
sevärt större med användning av konventionell metodik, se avsnitt 8.2, och den rekom-
menderas därför ej.  

 Exempel Fellingsbro 

I Figur 8-2 visas exempel på utvärdering och val av karakteristisk odränerad 
skjuvhållfasthet i direkt skjuvriktning och aktiv skjuvriktning utanför bank för 
testsektionen i Fellingsbro, baserat på utförda undersökningar. Som jämförelse visas även 
tillämpad skjuvhållfasthetsprofil för de stabilitetsberäkningar som utfördes av Banverket 
2005. Det framgår att vid utvärdering enligt ETUB-metodiken erhålls, under det fasta 
lagret under torrskorpan och ovanför övergångszonen till underliggande friktionsjord, 
cirka 3 till 4 kPa högre värden i direkt skjuvriktning jämfört med Banverkets val.  



Statens geotekniska institut 2019-10-25 

1.1-1601-0017 

 
 
 

156 (160) 
 

 

Figur 8-2. Vald karakteristisk odränerad skjuvhållfasthet i direkt skjuvriktning (blå linje) och aktiv 
skjuvriktning (röd linje) utanför bank för testsektionen i Fellingsbro. Med svart linje visas den medel-
skjuvhållfasthet som valdes i de stabilitetsberäkningar som Banverket utförde 2005. Övrig info i fi-
guren, se Figur 6-42.  

I Figur 8-3 visas exempel på utvärdering och val av odränerad skjuvhållfasthet i direkt 
skjuvriktning och aktiv skjuvriktning under befintlig bank för testsektionen i Fellingsbro, 
baserat på utförda undersökningar utanför bank och beräkning av odränerad 
skjuvhållfasthet med hänsyn till krypsättning samt laboratorieprovning enligt föreslagen 
metodik. Som jämförelse visas även tillämpad skjuvhållfasthetsprofil för de 
stabilitetsberäkningar som utfördes av Banverket 2005, som baserades på vingförsök 
under bank. Banverket har använt skjuvhållfasthet i direkt skjuvriktning under hela 
banken. Uppmätta värden under bank i ETUB-uppdraget redovisas som jämförelse med 
de valda karakteristiska odränerade skjuvhållfasthetsprofilerna. Det framgår att vid 
utvärdering enligt ETUB-metodiken erhålls, från cirka 2 m under torrskorpan och ovanför 
övergångszonen till underliggande friktionsjord, cirka 5 till 7 kPa högre värden i direkt 
skjuvriktning jämfört med Banverkets val och cirka 12 till 13 kPa högre värden i aktiv 
skjuvriktning (jämfört med Banverkets val som var i direkt skjuvriktning).  
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Figur 8-3. Vald karakteristisk odränerad skjuvhållfasthet i direkt skjuvriktning (blå linje) och aktiv 
skjuvriktning (röd linje) under bank för testsektionen i Fellingsbro. Med svart linje visas den medel-
skjuvhållfasthet som valdes i de stabilitetsberäkningar som Banverket utförde 2005. Övrig info i fi-
guren, se Figur 7-42.  

I de stabilitetsberäkningar som utfördes 2005 erhölls en säkerhetsfaktor Fc på 1,2 för oför-
stärkt bank. Med hänsyn till ovanstående underlag bedöms att med tillämpning av meto-
dik framtagen i detta uppdrag, hade en erforderlig beräknad säkerhetsnivå erhållits utan 
förstärkningsåtgärd eller med betydligt mindre omfattning av åtgärd. 

Förstärkningsåtgärden omfattade 2700 m3 tryckbank som med ett antaget á-pris på 200–
300 kr/m3 (köpt fyllningsmaterial) samt projektering och projektledning (10 % av åt-
gärdskostnaden), ger en uppskattad kostnad på 600–900 tkr. Det betyder att det finns en 
stor potential när det gäller åtgärdsbesparingar vid användning av metodiken föreslagen i 
uppdraget. 
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