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1. Inledning 

1.1 Forskningsprojektet  

Under 2016–2019 bedrevs ett forskningsprojekt vid Statens geotekniska institut kallat 
”Förändring av jords egenskaper med tid under befintliga bankar” (förkortat ETUB).  

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 förändringar. Som underlag för framtagning av en 
metodik har i uppdraget ingått sammanställning av befintlig kunskap, befintliga 
empiriska modeller, tidigare utförda undersökningar under cirka 80 sektioner samt 
genomförande av nya undersökningar i 5 sektioner.  

1.2 Arbete som presenteras i denna rapport 

I denna rapport redovisas resultat från undersökningar och beräkningar utförda i 5 
sektioner. Underlaget består både av tidigare utförda undersökningar utförda av 
Banverket och av undersökningar utförda inom uppdraget. Underlaget från 
undersökningar utförda av Banverket har hämtats från Trafikverkets digitala 
handlingsarkiv ProjectWise/IDA. 

Under 2017 utfördes kompletterande geotekniska fältundersökningar i totalt 4 sektioner i 
Fellingsbro (Frövi-Jädersbruk), Torp (Linköping-Norrköping), Norsholm (Linköping-
Norrköping) och i Stenungsund (Stenungsund–Ljungskile). På upptagna prover utfördes 
laboratorieförsök. De kompletterande undersökningarna syftade till att ge: 

 Kunskaper om jordens överkonsolideringsgrad. 
 Kunskap om portrycksförhållanden. 
 Underlag för sättningsberäkningar under banken. 
 Underlag för numeriska beräkningar.  
 Prover för att kunna utföra speciella laboratorieförsök. 

Under 2018 utfördes ytterligare kompletterande geotekniska fält- och 
laboratorieundersökningar i sektionen i Fellingsbro och i en ny i Fänninge (båda på 
sträckan Frövi-Jädersbruk). På upptagna prover utfördes laboratorieförsök. De 
kompletterande undersökningarna syftade till att ge: 

 Kunskaper om jordens överkonsolideringsgrad under befintlig bank. 
 Kunskap om odränerad skjuvhållfasthet under befintlig bank. 
 Underlag för jämförelser mellan uppmätta värden på förkonsolideringstryck och 

odränerad skjuvhållfasthet med beräknade värden med metodik framtagen i 
uppdraget. 

I Kapitel 2 beskrivs hur sättningsberäkningar har utförts. I Kapitel 3 beskrivs kortfattat 
den metodik för beräkning av skjuvhållfasthet under bank i olika skjuvriktningar som 
uppdraget har tagit fram. I Kapitel 4 beskrivs en metodik för jämförelser mellan 



Statens geotekniska institut 2019-10-25 

1.1–1601–0017 

 
 
 

5 (156) 
 

parametrar utanför och under bank och i Kapitel 5 beskrivs de speciella 
laboratorieundersökningar som tagits fram och genomförts i uppdraget. I kapitlen 6 till 10 
beskrivs utförda arbeten i de fem studerade sektionerna och resultat från dessa.  

Mer detaljerade analyser och slutsatser samt teoretisk bakgrund till använd 
beräkningsmetodik, ges i Huvudrapporten (Lundström och Dehlbom, 2019–1). 
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2. Sättningsberäkning - metodik 

2.1 Syfte 

Sättningsberäkningar har utförts för de undersökta bankarna i syfte att: 

 Uppskatta trolig banktjocklek inkluderat ursprunglig bankhöjd och justeringar för 
sättningar. 

 Beräkna tillskottsbelastningar med djup under banken. 

 Uppskatta kompressionen så att ”samma” lera under och utanför banken kan 
jämföras. 

 Beräkna ”fiktiv” tillskottsbelastning under bank med hänsyn till krypsättning. 

 Beräkna hållfasthetstillväxt under befintlig bank. 

 Ta fram underlag för speciella laboratorieförsök. 

 Beräkna trolig sättning under bankarna i övriga sektioner längs de olika 
bansträckorna (se delrapport 1). 

2.2 Indata 

Som indata till beräkningarna användes resultat från rutinundersökningar utförda på 
kolvprover tagna vid sidan om banken.  

Tungheten på materialet i banken uppskattades baserat på jordartsklassificering från 
skruvprover tagna i banken, eftersom ingen ostörd provtagning utförts av bankmaterial.  

En hydrostatisk eller hydrodynamisk portrycksprofil antogs från uppmätta portryck, 
utförda på en eller två nivåer under markytan utanför banken. Mätperioderna varierande 
mellan cirka ett halvt och ett år.  

Deformationsparametrar och initial permeabilitet utvärderades ur CRS-försök utförda på 
prover tagna utanför banken. Då inga CRS-försök kördes med av- och pålastning 
bestämdes modulen vid låga spänningar under förkonsolideringstrycket, M0, som  

M0 = 250cu  

Vid sättningsberäkning med Embankco antogs krypparametrarna och koefficient för 
permeabilitetens förändring med kompressionen, baserat på jordart och på den naturliga 
vattenkvoten enligt instruktioner i Embankcos manual, se Tabell 2-1 och Larsson et al 
(1994).  

Vid sättningsberäkning med Novapoint Geosuite med Chalmers modell Creep-SCLAY1S 
(se Sivasithamparam et al 2015) utvärderades krypparametrar baserat på resultat från 
stegvisa ödometerförsök och Tabell 2-1. 
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Tabell 2-1. Tabell för bestämning av krypparametrar. Från SGI Info 13 (Larsson, et al 
1994). 

 

2.3 Beräkningar 

Sättningsberäkningarna utfördes inledningsvis med handberäkningar utan krypsättning 
med användande av 2:1-metoden.  

Därefter utfördes beräkningar av sättningar, inklusive krypsättningar, med programvaran 
Embankco och/eller Novapoint Geosuite (med Chalmers modell Creep-SCLAY1S). 
Anvisningar i respektive program har, tillsammans med utförda 
laboratorieundersökningar, använts för framtagning av ingående parametrar.  

I steg ett beräknades sättning inklusive krypsättning för bankens höjd över dagens 
markyta varefter det i steg 2 beräknades vilken last som troligen påförts för att justera 
spåren för sättningen. Lastkompensation på grund av att lasten kommit under 
grundvattenytan, har utförts i båda beräkningarna.  

För respektive sektion utfördes även sättningsberäkningar för andra bankhöjder aktuella 
längs bansträckan. Resultat från dessa beräkningar användes som indata (trolig total 
bankhöjd inklusive justering av spår för sättningar) vid beräkning av hållfasthetstillväxt 
under bankarna längs sträckan, se delrapport 1. 

Tillskottspänningar i Embankco och Novapoint Geosuite beräknas med Boussinesque.  

Tillskottsspänningar har även tagits fram med Plaxis, se Huvudrapporten, avsnitt 4.1.3. 
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3. Metodik för beräkning av 
skjuvhållfasthet  

För förhållanden utanför bankarna har empiriska formler baserade på uppmätt 
förkonsolideringstryck använts som jämförelse med uppmätta värden.  

Odränerad skjuvhållfasthet under bankarna har beräknats enligt de i Huvudrapporten 
föreslagna metoderna. Beräkningarna har baserats på en kombination av uppmätt 
hållfasthet utanför banken och beräknade tillskottspänningar över 
förkonsolideringstrycket och krypsättningar under banken.  

De olika beräkningssätten sammanfattas i detta Kapitel. För en detaljerad beskrivning 
hänvisas till Huvudrapporten (Lundström och Dehlbom, 2019–1). 

3.1 Empiri baserat på uppmätt förkonsolideringstryck  

Odränerad hållfasthet kan beräknas med empiri baserad på förkonsolideringstryck och K0. 
Om ekvationen används för beräkning av skjuvhållfasthetsförändring tar den alltså inte 
hänsyn till uppmätt skjuvhållfasthet utanför banken. I denna rapport har den använts för 
att uppskatta hållfastheten utanför banken och för att uppskatta hållfastheten under bank, 
där förkonsolideringstryck är bestämda med CRS. 

Aktiv odränerad skjuvhållfasthet, , har beräknats enligt: 

0,33 ′ 

Odränerad skjuvhållfasthet i direkt skjuvriktning, , har beräknats enligt (se 
Huvudrapport, avsnitt 3.2): 

0,33 ′ 0,25 0,75  

där K0 har beräknats enligt (se Larsson et al, 2007): 

0,31 0,71 0,2  

För överkonsolideringsgrad större än 1,5 har följande korrigeringar gjorts: 

∙ , à ,  

∙  

där b=0,8 har använts. 

Även Hansbos formel har i vissa fall använts för bestämning av odränerad 
skjuvhållfasthet i direkt skjuvriktning enligt: 

0,45 ′  
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3.2 Aktiv riktning utan kompensation för krypsättning 

En belastningsökning i vertikalled över förkonsolideringstrycket ger en ökning av den 
aktiva, odränerade skjuvhållfastheten enligt  

∆ 0,33 ∆    (för ’=30 grader) 

Odränerad skjuvhållfasthet i aktiv riktning under banken beräknas därmed som: 

ö 0,33 ∆  

Tillskottsspänningen har tagits från sättningsberäkningar med Embankco eller Novapoint. 

3.3 Direkt skjuvriktning utan kompensation för 
krypsättning 

Odränerad skjuvhållfasthet i direkt skjuvriktning under banken beräknas som  

	 ö 	 ∆  

Där k= 0,33(0,25+0,75 ) 

Ett värde på 0,6 har valts (vilket motsvarar k=0,23) och odränerad skjuvhållfasthet 
i direkt skjuvriktning under banken har därmed beräknats som: 

ö 0,23 ∆  

3.4 Med kompensation för krypsättning (aktiv och direkt 
skjuvriktning) 

Den extra kompression som krypsättning leder till orsakar en ytterligare ökning av 
förkonsolideringstrycket där det nya förkonsolideringstrycket kan antas motsvara den 
effektivspänning som aktuell kompression ger. Från detta beräknade nya 
förkonsolideringstryck kan en trolig förändring av odränerad skjuvhållfasthet på en given 
nivå uppskattas.  

Beräkningen av odränerad skjuvhållfasthet i aktiv riktning respektive direkt skjuvriktning 
under banken orsakad av tillskottet av såväl primär som sekundär konsolidering görs 
enligt följande  

∆ 0,33∆   

∆ 0,23∆  (för 0,6) 

där '
c(krypning) avser hela det tillskott i förkonsolideringstryck som lasten orsakar 

(både primär och sekundär konsolidering). 

Den beräknade odränerade skjuvhållfastheten under banken i aktiv och direkt 
skjuvriktning orsakad av både primär och sekundär konsolidering beräknas enligt 
följande (för 0,6) 

ö 0,33∆   

ö 	 	0,23∆   (för 0,6)  
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4. Metodik för jämförelser mellan 
parametrar bestämda utanför och 
under bank 

4.1 Inledning 

Vid jämförelse av uppmätta och beräknade spänningar och hållfastheter under och vid 
sidan om banken bör man beakta att jämförelsen i möjligaste mån görs för samma lera. 
Det vill säga för lera som kan antas ha avsatts samtidigt och i samma lager. Nedan 
redovisas hur vi valt att redovisa värden så att de representerar samma lera. Dessutom 
beskrivs för vilket djup beräknade värden tas fram och hur de plottas mot djup.  

Jämförelsen av värden under och vid sidan om banken blir olika beroende på om 
markytan och jordlagren är horisontella eller lutande. Vilka förhållanden som råder kan 
utvärderas från topografiska kartor (även laserskanning), geologiska kartor med 
beskrivningar samt geotekniska undersökningar utförda utanför bankarna.  

Vid horisontell markyta görs korrigering av djup för prover utanför banken enligt Figur 
4-1.  

Vid lutande markyta och horisontella jordlager görs korrigering av djup för prover 
utanför banken enligt Figur 4-2. Dessa förhållanden kan exempelvis föreligga invid 
vattendrag där tidigare avsatta jordlager eroderats vid och efter isens tillbakadragande.  

Vid lutande markyta och lutande jordlager görs korrigering av djup för prover utanför 
banken enligt Figur 4-3. 

 

Figur 4-1. Jämförelse av jord utanför och under bank för horisontell markyta. Jord under bank har 
erhållit en sättning s, och jord utanför i punkt 1a jämförs därför med jord i punkt 1b under bank. 

z (under bank) z (utanför bank)

s1

s2

1b

2b

1a

2a

Horisontell markyta
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Figur 4-2. Jämförelse av jord utanför och under bank för lutande markyta och horisontella jordlager 
(exempelvis vid eroderade områden kring vattendrag). Jord under bank har erhållit en sättning s, 
och jord utanför i punkt 1a jämförs därför med jord i punkt 1b under bank. Djupet för punkt 1b 
beräknas som summan av djupen x, a och s1.   

 

Figur 4-3. Jämförelse av jord utanför och under bank för lutande markyta och jordlager avsatta 
lutande. Jord under bank har erhållit en sättning s, och jord utanför i punkt 1a jämförs därför med 
jord i punkt 1b under bank. Djupet för punkt 1b beräknas som summan av djupen a och s1. 

4.2 In situ-spänningar och förkonsolideringstryck utanför 
bank samt beräknade tillskottspänningar av banken. 

Beräknade in situ-spänningar och uppmätta förkonsolideringstryck utanför banken plottas 
mot djup utanför banken. Vid antagande att jorden i punkterna a och b har samma 
egenskaper kan beräknade tillskottspänningar orsakade av banken adderas till beräknade 
in situ-spänningar och summan plottas mot djup utanför banken, se Figur 4-4. Denna typ 
av redovisning är vanlig vid sättningsberäkningar. 

z (under bank) z (utanför bank)

s1

s2

1b

2b

1a

2a

b=x+a+s1

x

a

Eroderat

Lutande markyta, horisontella jordlager
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Figur 4-4. Presentation av in situ-spänningar, förkonsolideringstryck och tillskottspänningar mot 
djup utanför banken. Observera att några tillskottsspänningar inte inträffat i punkt a, utan detta visar 
endast ett exempel på redovisning – spänningar under banken presenteras i avsnitt 4.3.  

  

z (under bank) z (utanför bank)

s1

s2

1b

2b

1a

2a

Horisontell markyta

Spänningar, kPa

z (utanför bank)

'c (1a)

'0 (1a) '0+' (1a)
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4.3 Förkonsolideringstryck samt tillskottspänningar 
under bank 

Uppmätta förkonsolideringstryck under banken plottas mot djup under banken, se Figur 
4-5. 

Uppmätta förkonsolideringstryck utanför banken plottas mot djup utanför banken plus 
sättningen på respektive nivå (förkonsolideringstrycket skjuts ned motsvarande sättningen 
på respektive nivå).  

Beräknade tillskottsspänningar adderade till in situ-spänningen under banken, plottas mot 
djup utanför banken plus sättningen på respektive nivå (spänningarna skjuts ned 
motsvarande sättningen på respektive nivå). 

 

 

Figur 4-5. Presentation av förkonsolideringstryck (utanför och under bank) samt tillskottspänningar 
mot djup under banken.  

  

z (under bank) z (utanför bank)

s1

s2

1b

2b

1a

2a

Horisontell markyta

Spänningar, kPa

z (under bank)

'c (1a) '0+' (1b) 

'c (1b)
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4.4 Uppmätta värden på hållfasthet utanför bank 

Uppmätta värden på odränerad utanför banken med olika metoder (förslagsvis odränerade 
skjuvförsök och/eller triaxialförsök), plottas mot djup utanför banken. I Figur 4-6 visas 
schematiskt värden för båda dessa metoder.   

 

 

Figur 4-6. Presentation av uppmätta värden på odränerad skjuvhållfasthet i direkt skjuvriktning och 
aktiv skjuvriktning utanför banken mot djup utanför banken.  

  

z (under bank) z (utanför bank)

s1

s2

1b

2b

1a

2a

Horisontell markyta

Odränerad skjuvhållfasthet, kPa

z (utanför bank)

cu
a (1a)

cu
a (2a)

cu
DS (1a)

cu
DS (2a)
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4.5 Uppmätta värden på hållfasthet under och utanför 
bank 

Uppmätta värden på odränerad skjuvhållfasthet under banken med olika metoder 
(förslagsvis odränerade direkta skjuvförsök och/eller triaxialförsök), plottas mot djup 
under banken, se Figur 4-7. 

Uppmätta värden på odränerad skjuvhållfasthet utanför banken, med olika metoder, 
plottas mot djup utanför banken plus sättningen på respektive nivå (hållfasthetsvärdena 
skjuts ned motsvarande sättningen på respektive nivå).   

 

 

Figur 4-7. Presentation av uppmätta värden på odränerad skjuvhållfasthet i direkt skjuvriktning 
under och utanför bank, mot djup under banken.  

z (under bank) z (utanför bank)

s1

s2

1b

2b

1a

2a

Horisontell markyta

Odränerad skjuvhållfasthet, kPa

z (under bank)

cu
DS (1a)

cu
DS (1b)

cu
DS (2b)cu

DS (2a)
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4.6 Beräknade värden på odränerad skjuvhållfasthet 
under bank med och utan kompensation för 
krypsättning 

Vid jämförelser av uppmätt och beräknad odränerad skjuvhållfasthet, redovisas 
hållfasthet i direkt skjuvriktning och i aktiv riktning. 

a) Aktiv riktning, utan kompensation för krypsättning 

Beräkning av cu
a (se Kapitel 3) baseras på bestämda värden på olika djup utanför bank 

men plottas mot djup under bank genom korrigering för sättning (hållfasthetsvärdena 
skjuts ned motsvarande sättningen på respektive nivå), se Figur 4-8.  

 

 

Figur 4-8. Presentation av uppmätt och beräknad aktiv odränerad skjuvhållfasthet under banken 
mot djup under banken. Ingen hänsyn tagen till krypsättning. 

b) Direkt skjuvriktning, utan kompensation för krypsättning 

Beräkning baseras på värden för djup utanför bank men plottas mot djup under bank 
genom korrigering för sättning (hållfasthetsvärdena skjuts ned motsvarande sättningen på 
respektive nivå), se Figur 4-9. 

z (under bank) z (utanför bank)

s1

s2

1b

2b

1a

2a

Horisontell markyta
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Figur 4-9. Presentation av uppmätt och beräknad odränerad skjuvhållfasthet i direkt skjuvriktning 
under banken mot djup under banken. Ingen hänsyn tagen till krypsättning. 

c) Med kompensation för krypsättning (aktiv och direkt skjuvriktning) 

Beräkning baseras på värden för djup utanför bank men plottas mot djup under bank 
genom korrigering för sättning (hållfasthetsvärdena skjuts ned motsvarande sättningen på 
respektive nivå), se Figur 4-10 

 

z (under bank) z (utanför bank)
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DS(1b) =
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DS(1a)+0,23('0+'c)(1b)

cu
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DS(2b) =
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DS(2a)+0,23('0+-'c)(2b)

z (under bank) z (utanför bank)
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Figur 4-10. Presentation av uppmätt och beräknad odränerad skjuvhållfasthet i aktiv respektive 
direkt skjuvriktning under banken mot djup under banken. Hänsyn tagen även till krypsättning. 
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5. Speciella laboratorieförsök 
I många fall är det svårt och kostsamt att ta prover under befintliga bankar. I syfte att 
bestämma egenskaper för denna jord i laboratorium har laboratorieförsök utvecklats i 
vilka jordprover tagna utanför banken använts som belastats till beräknade spänningar 
under banken. En beskrivning av dessa försök görs i följande avsnitt. 

5.1 Odränerade direkta skjuvförsök på lera konsoliderad i 
triaxialcell 

Med triaxialförsök kan prover konsolideras till nya spänningar, högre än de vertikala och 
horisontella förkonsolideringstrycken in situ, och den odränerade aktiva eller passiva 
hållfastheten kan bestämmas för dessa nya förhållanden. För bestämning av odränerad 
skjuvhållfasthet i laboratorium utförs direkt skjuvförsök. I odränerade direkta skjuvförsök 
finns ingen möjlighet att konsolidera provet till en viss spänning i horisontalled. Därför 
har ett nytt förfarande framtagits inom uppdraget.  

Först konsoliderades provet i triaxialcellen till förkonsolideringstrycket i vertikalled 
bestämt med CRS och i horisontalled med beräknat K0. Därefter konsoliderades proverna 
till den spänningssituation som beräknades råda under banken. Då järnvägsbanken utgör 
en vertikal belastning med begränsad utbredning i horisontalled antas att det horisontella 
trycket inte har ökat i samma grad som det vertikala, varför ett lägre K0 användes för den 
nya spänningssituationen. I syfte att även inkludera effekten av den hållfasthetsökning 
som skett på grund av krypsättning (se Huvudrapporten, Kapitel 4) konsoliderades provet 
för högre vertikal och horisontell spänning än de under banken rådande. Dessa spänningar 
togs fram från sättningsberäkningar med hjälp av Embankco och Novapoint Geosuite. 
Först beräknades sättning (inklusive krypsättning) med hänsyn till justeringar på grund av 
sättningar genom åren. Därefter beräknades den last som skulle ge samma sättning utan 
krypsättning. Effektivspänning av denna last användes som konsolideringslast i 
triaxialförsöken. 

Förfarandet testades först på prover från två andra lokaler. Resultat från dessa tester finns 
beskrivet i uppdragets Huvudrapport (Lundström och Dehlbom, 2018). Förfarandet 
kräver att konsolideringen inte har gett någon minskning av provets diameter. 

5.2 Vattenkvot och densitet för prover i odränerade 
direkta skjuvförsök 

På lera konsoliderad i triaxialförsök bestämdes lerans densitet genom vägning av provet 
monterat i den ring som avvändes för att stansa ut provet till rätt dimension för 
skjuvförsöket. Då ringens volym och vikt är kända, kan densiteten bestämmas.  

Dessutom bestämdes naturlig vattenkvot och konflytgräns på vanligt sätt i laboratorium. 
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5.3 Bestämning av vattenkvot vid triaxialförsök 

I syfte att bestämma den naturliga vattenkvoten på prover som konsoliderades i 
triaxialförsök togs ett speciellt förfarande fram inom uppdraget. Före provet sattes in 
vägdes det. Under provningen mättes kontinuerligt mängden avgående vatten och 
vattenkvoten kunde beräknas enligt nedan: 

	 	 	 ö 	    

∆ 	 	 	 å 	 	  

	 	 ö 	    

∙ 1  

/ 1  vilken inte ändras under försöket 

,
∆ ∆

	 	
∆

1  

Den på detta sätt bestämda vattenkvoten kan jämföras med den vattenkvot som uppmätts 
på prover under banken. När provet var färdigkonsoliderat, plockades det ut ur 
triaxialcellen och skars ut till rätt dimension med hjälp av en ring. På överblivet 
jordmaterial bestämning av vattenkvot genom vägning och torkning. 

5.4 Resultat från försök på två lerprover 

Ett första försök med föreslagen metod gjordes på SGI:s laboratorium 2017. Huvudsyftet 
med testet var att se om en del av provet som konsoliderats till nya spänningar i 
triaxialcell, kunde skäras ut till rätt dimension för direkt skjuvapparat. Ett delsyfte var att 
jämföra direkt skjuvförsök med konförsök och ett odränerat triaxialförsök. Till testet 
användes lerprover från två lokaler med jungfruliga förhållanden och resultaten kan 
därför inte användas för att studera hållfasthetstillväxt under bankar. 

Resultat från rutinundersökningar på ett prov från respektive fältlokal, Jönköping och 
Strömstad, redovisas i Tabell 5-1. I Tabell 5-2 redovisas resultat från CRS-försök. In situ-
spänningar med antagen grundvattennivå och K0, beräknat för normalkonsoliderade 
förhållanden, framgår av Tabell 5-3. 

Först konsoliderades proverna i triaxialcellen till förkonsolideringstrycken i vertikalled 
bestämt med CRS (enligt Tabell 5-2) och i horisontalled med beräknat K0 (enligt Tabell 
5-3). Därefter konsoliderades det så att de vertikala förkonsolideringstrycken ökades 26–
27 procent medan det i horisontalled endast ökades 5–7 procent, se Tabell 5-4 och Figur 
5-1. Det innebar att K0 minskades från 0,6 till 0,5. 

Efter konsolidering fick lasten ligga på i cirka 22 timmar innan provet avlastades. Provet 
konsoliderades åter i direkta skjuvapparaten till 85 procent av de vertikala 
effektivspänningar som provet konsoliderats för i triaxialcellen. Därefter skjuvades provet 
enligt standardförfarande. 

Ett konsoliderat, odränerat triaxialförsök för de nya, högre spänningarna, utfördes också, 
se Figur 5-2. Från detta försök utvärderas aktiv, odränerad skjuvhållfasthet. Bestämda 
värden på den odränerade skjuvhållfastheten före och efter konsolidering framgår av 
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Tabell 5-5. Hållfastheten enligt direkt skjuvning har prov från borrhål 19 ökat med 23–
14,2=8,8 kPa och från borrhål S4 med 31,0–27,2=3,8 kPa. Konförsök utfört på borrhål S4 
visar på orimligt låga värden. 

Syftet med dessa försök var att prova om metoden fungerade. Det vill säga om man 
genom att konsolidera prover i triaxialcell kan få ut ett prov tillräckligt stort för att passa i 
den direkta skjuvapparaten. Syftet var inte att studera förändringar i hållfasthet efter 
konsolidering. Resultaten redovisas därför men någon analys görs inte. Uppmätta 
hållfastheter i aktiv och direkt skjuvriktning och beräknade värden enligt samband 
beskrivna i avsnitt 3.1 och mer i detalj i Huvudrapporten avsnitt 3.2 presenteras. 

Uppmätta och beräknade värden på odränerad skjuvhållfasthet för in situ-förhållanden 
framgår av Figur 5-3 och av Tabell 5-5. Uppmätta och beräknade värden på odränerad 
skjuvhållfasthet efter konsolidering för spänningar över ursprungligt 
förkonsolideringstryck framgår av Figur 5-4 och Tabell 5-7. Det kan ses att för båda 
lokalerna fås god överensstämmelse mellan de beräknade värden och de bestämda direkta 
skjuvförsök och triaxialförsök på konsoliderade prover enligt den framtagna metodiken. 

Det bör påpekas att antagna värden på portryck har betydelse för 
konsolideringsspänningarna och därmed resultaten, varför mätningar av portryck är 
viktiga vid vidare användning av metodiken. 

Tabell 5-1. Resultat från rutinförsök på lerprover från Jönköping och Strömstad. 

Plats, 
Borrhål, 
Djup (m) 

Benäm‐
ning 

Densitet 
(t/m3) 

Vatten‐
kvot 

(procent) 

Konflyt‐
gräns 

(procent) 

Sensiti‐
vitet 
St 

Skjuvhållfasthet, kon 
(red) (kPa) 

Jönköping 
19 ‐ 3 m 

Grå, diffust 
varvig lera, 
rostfläckig 

1,62  62  61  14  15,4 

Strömstad 
S4 ‐ 14 m 

Grå lera  1,58  77  61  64  17,9 

Tabell 5-2. Resultat från CRS-försök på lerprover från Jönköping och Strömstad. 

Borrhål 
Djup (m) 

Densitet CRS 
(t/m3) 

’cv0 
(kPa) 

 

ML  ’L 
(kPa) 

 

M’  Permeabilitet 
(m/s) 

Jönköping 19 ‐ 
3 m 

1,67  71  509  93  17,4  4,310‐10 

Strömstad S4 ‐ 
14 m 

1,55  113  611  154  13,1  6,6∙10‐10 

Tabell 5-3. In situ-spänningar och beräknade K0.  

Borrhål 
Djup (m) 

Antagen 
grundvattenniv
å (djup under 
markyta) 

’v0 
(kPa) 

 

K0
nc=0,31+0,71(wL‐0,2)  ’h0 

(kPa) 
 

Jönköping 
19 ‐ 3m 

1  29  0,6  17 

Strömstad 
S4 ‐ 14 m 

2  101  0,6  60 
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Tabell 5-4. Nya spänningar. 

Borrhål 
Djup (m) 

’cv1 
(kPa) 

 

’ch1 
(kPa) 

 

’cv1+’ch1)/2 

(kPa) 
 

’cv1‐’ch1)/2 

(kPa) 
 

Jönköping 
19 ‐ 3 m 

91  46  68  23 

Strömstad 
S4 ‐ 14 m 

143  72  107  36 

 

 
Figur 5-1. Spänningsförhållanden för prover från borrhål S4 och 19, använda i framtagning av 
undersökningsmetod.  

 
Figur 5-2. Spänningsväg för triaxialförsök på prov konsoliderat över det ursprungliga 
förkonsolideringstrycket (Jönköping, borrhål 19, 3 meters djup). 
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Tabell 5-5. Resultat från skjuvhållfasthetsbestämningar med olika konsolideringsspänningar och 
olika metoder. 

Borrhål 
Djup (m) 

In situ‐spänningar  Nya spänningar 

cumedel (red) 

kon (kPa) 

cumedel  

Hansbos formel 
(kPa) 

cuDS  

direkt skjuv 

(kPa) 

cuDS  

direkt skjuv 

(kPa) 

cuaktiv  

triax 

(kPa) 

Jönköping 

19 ‐ 3 m 

15,4  19,5  14,2  23,0  27,8 

Strömstad 

S4 ‐ 14 m 

17,9  31,0  27,2  31,0  ‐ 

 
Figur 5-3. Uppmätta och beräknade värden på odränerad skjuvhållfasthet för in situ-förhållanden. 
Konförsök inom klammer antas vara för lågt. 

Tabell 5-6. Skjuvhållfasthetsvärden (kPa) för prover med in situ-förhållanden. 

Borrhål 

Konförsök 

  

DS  

 

Beräknad 

=0,33’c 

Beräknad 

,  

 

Jönköping 

19 - 3 m 

15,4 14,2 0,33·71=23,4 0,7·23,4=16,4 

Strömstad 

S4 - 14 m 

17,9* 27,2 0,33·113=37,3 0,7·37,3=26,1 

*troligen för lågt. 
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Figur 5-4. Uppmätta och beräknade värden på odränerad skjuvhållfasthet efter konsolidering för 
spänningar över ursprungligt förkonsolideringstryck 

Tabell 5-7. Skjuvhållfasthetsvärden (kPa) för prover belastade för spänningar över 
förkonsolideringstrycket. 

Borrhål 

Konför
sök 

 

DS 

 

Triax 

 

Beräknad 

=0,33’c 

Beräknad 

,  

 

Jönköping 

19 - 3 m 

- 23,0 27,8 0,33·91=30,0 21,0 

Strömstad 

S4 - 14 m 

- 31,0 - 0,33·143=47,2 33,0 

 

Tabell 5-8. Förändring av hållfasthet (kPa). 

Borrhål 

Konför 

sök 

 ∆  

DS  

∆  

Triax 

 

Beräknad 

∆ =0,33’c 

Beräknad 

∆ , ∆  

 

Jönköping 

19 - 3 m 

- 23–
14,2=8,8 

- 30,0–23,4=6,6 21,0–16,4=4,6 

Strömstad 

S4 - 14 m 

 

- 31–
27,2=3,8 

- 47,2–37,3=9,9 33,0–26,1=6,9 
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6. Fellingsbro 
Sektion Fellingsbro 318+860 ligger mellan Fellingsbro och Arboga. Den aktuella 
sträckan togs i bruk 1857. Området kring järnvägen består mestadels av plan 
jordbruksmark, se Figur 6-1 och Figur 6-2. Bankens höjd över dagens markyta är cirka 
1,5 meter. 

Banverket utförde geotekniska undersökningar 2005 vilka visar att jorden på höger sida 
av järnvägen (södra sida) består av cirka 0,5 meter torrskorpelera följt av lera, som 
ställvis innehåller växtdelar, ned till cirka 8 meters djup. Lerans oreducerade odränerade 
skjuvhållfasthet bestämd med vingförsök och konförsök varierar runt 10 kPa med högre 
hållfasthet strax under torrskorpan. Leran underlagras av friktionsjord. Av Figur 6-3 
framgår resultat från Banverkets undersökningar. 

 

Figur 6-1. Läge för sektion 318+860. © Lantmäteriet, Geodatasamverkan. 

 

Figur 6-2. Foto visar jordbruksmarken kring sektion 318+860. Foto taget i riktning mot nordväst. 
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Figur 6-3. Tvärsektion km 318+860. Undersökningar utförda av Banverket 2005. 

Efter undersökningarna i mitten av 2000-talet placerades tryckbankar ut på bägge sidor 
om järnvägen längs en sträcka av knappt 100 meter, mellan sektionerna 318+690 och 
318+970, se Figur 6-4.  
 

 
Figur 6-4. Läge i plan för sektion 318+860 och nya undersökningspunkter. © Lantmäteriet, 
Geodatasamverkan 

6.1 Utförda fältundersökningar 

År 2017 utfördes kompletterande undersökningar utanför spår i punkterna CW4, CW4A 
(och B), CW5 och CW4P. Under 2018 utfördes ytterligare undersökningar i punkt 



Statens geotekniska institut 2019-10-25 

1.1–1601–0017 

 
 
 

27 (156) 
 

855H29 utanför spår och i punkterna 855SPM, 850SPM och 845SPM i spårmitt. 
Borrpunkternas placering framgår av Figur 6-4 och Figur 6-5.  

 

Figur 6-5. Placering av undersökningspunkter i sektion km 318+860. 

Undersökningarna utanför spår omfattade CPT, vingförsök, kolvprovtagning, 
skruvprovtagning samt installation av portrycksmätare. Portrycksmätare, EL-PVT, 
installerades 2017 på 5 meters djup under markytan just utanför tryckbanken (borrhål 
CW4P) och cirka 7 meter från tryckbanken (borrhål CW4B). Avläsning har utförts två 
gånger per dag under perioden januari 2017 till maj 2019. Portrycksmätare, EL-PVT, 
installerades 2018 på 2,4 meters djup under markytan cirka 6 meter från tryckbanken 
(borrhål 855H29). Avläsning har utförts två gånger per dag under perioden april 2018 till 
maj 2019. 

Undersökningarna under spår omfattade CPT, vingförsök och kolvprovtagning samt 
installation av portrycksmätare. Samtliga undersökningar utfördes genom att ett foderrör 
borrade ned till underkant fyllning, varefter undersökningarna utfördes från denna nivå. 
Portrycksmätare, EL-PVT, installerades 2018 i spårmitt på 2,8 meters djup under 
markyta, räknat från markytans nivå utanför tryckbanken (borrhål 855SPM). Avläsning 
har utförts två gånger per dag under perioden april 2018 till maj 2019.  

Resultat från fältundersökningarna ges i Bilaga 1 (Fältundersökning ETUB 2017, MUR 
Geoteknik) och Bilaga 2 (Fältundersökning ETUB 2018, MUR Geoteknik).  

Tabell 6-1. Utförda fältundersökningar i Fellingsbro. 

Borrhål Undersökning 
CW4A CPT, Skr, Vb, Kv, Pp 
CW4B Kv, Pp 
CW4 Pp 
CW5 CPT, Skr, Vb, Kv, 
860H29 Pp 
855H29 Kv 
855SPM Kv, Pp 
850SPM CPT 
845SPM Vb 

6.2 Utförda laboratorieförsök 

På ostörda prover från borrhål CW4A, CW4B och CW5 (utförda 2017) samt 855H29 och 
855SPM (utförda 2018) har laboratorieförsök utförts enligt Tabell 6-2. Resultaten 
presenteras i avsnitt 6.3 och 6.4. I Bilaga 3 finns resultat från samtliga utförda 
laboratorieförsök.  
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Tabell 6-2. Utförda laboratorieförsök i Fellingsbro. 

Borrhål Undersökning Antal Djup (m) 
CW4A och 

CW4B 
Rutinundersökning 
CRS-försök 
Triaxialförsök 
Odränerade direkta skjuvförsök 
Stegvis ödometer 
Odränerade direkta skjuvförsök och 
konförsök på konsoliderade prover 
Vattenkvot och konflytgräns på 
konsoliderade prover 
Tunghet på konsoliderade prover 

7 
6 
2 
2 
1 
2 
 
2 
 
2 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
2, 3, 4, 5, 6, 7 
3, 4 
3, 4 
6 
3, 4 
 
3, 4 
 
3, 4 

CW5 Rutinundersökning 
CRS-försök 

6 
6 

2, 3, 4, 5, 6, 7 
2, 3, 4, 5, 6, 7 

855H29 Rutinundersökning 
CRS-försök 
Triaxialförsök 
Odränerade direkta skjuvförsök 
Stegvis ödometer 
Odränerade direkta skjuvförsök och 
konförsök på konsoliderade prover 
Vattenkvot och konflytgräns på 
konsoliderade prover 
Tunghet på konsoliderade prover 

5 
5 
1 
5 
3 
3 
 
3 
 
3 

2,5; 3,5; 4,5; 5,5; 6,5 
2,5; 3,5; 4,5; 5,5; 6,5 
3,5 
2,5; 3,5; 4,5; 5,5; 6,5 
2,5; 3,5; 4,5 
2,5; 4,5; 5,5 
 
2,5, 4,5; 5,5 
 
2,5, 4,5, 5,5 

855SPM Rutinundersökning 
CRS-försök 
Triaxialförsök 
Odränerade direkta skjuvförsök 
Stegvis ödometer 

4 
4 
3 
4 
2 

2,5, 3,5; 5,5; 6,5* 
2,5; 3,5; 5,5; 6,5* 
2,5; 3,5; 5,5* 
2,5; 3,5; 5,5; 6,5* 
2,5; 3,5* 

* Djup från markytan utanför tryckbank 

Provkvaliteten redovisas och diskuteras i Huvudrapporten, avsnitt 6.4. 

6.3 Förhållanden utanför banken 

6.3.1 Jordlagerföljd, vattenkvot, konflytgräns och tunghet 

Fält- och laboratorieundersökningar av jorden under och vid sidan av tryckbanken visar 
att jorden består av knappt 1 meter torrskorpa som underlagras av 3 till 4 meter gyttjig 
lera som är sulfidfläckig, se Figur 6-6. Denna underlagras av cirka 3 meter sulfidfläckig 
lera och varvig lera. Den gyttjiga leran har en tunghet mellan 14 och 15 kN/m3, en 
naturlig vattenkvot mellan 100 och 125 procent och konflytgräns varierande mellan 80 
och 100 procent, se Figur 6-7. Lera/varvig lera har en tunghet som varierar mellan 15 och 
16 kN/m3, naturlig vattenkvot som varierar mellan 70 och 90 procent och konflytgräns 
varierande mellan 55 och 75 procent. Jorden är mellan- till högsensitiv. Värden ovan 
baseras på två borrhål som ligger cirka 5 meter från varandra, men på olika nivåer. 
Konflytgräns, tunghet, sensitivitet och vattenkvot uppvisar samstämmiga värden mellan 
borrhålen.  

CPT-sondering i undersökningspunkt CW4A visar att det finns tunnare skikt på djupen 
3,5 och 5,5 meter, se Figur 6-8.  
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Figur 6-6. Resultat från nya fältundersökningar utförda i borrhål CW4A. 

 

Figur 6-7. Vattenkvot, konflytgräns, sensitivitet och tunghet utanför banken i Fellingsbro 
(undersökningspunkt CW4A och 855V29).  
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Figur 6-8. Resultat från CPT-sondering utanför banken i Fellingsbro (undersökningspunkt CW4A).  

6.3.2 Portrycksförhållanden 

Portrycken har mätts på 5 meters djup två gånger per dag från januari 2017 till september 
2018 och på 2,5 meters djup från april till september 2018. Lufttryck har för perioden 
januari 2017 till april 2018 erhållits från SMHI:s mätstationer i Eskilstuna och Kloten. 
Från april 2018 har lufttryck mätts med en mätstation vid provplatsen i Fellingsbro. 
Resultat från portrycksmätningar visas i Figur 6-9. 

För mätarna på 5 meters djup visar resultaten att nolltrycksnivån varierar mellan 0,1–0,8 
meter under markytan, under mätperioden mellan januari 2017 till september 2018. 
Medelvärde under perioden februari 2017 till februari 2018 är 0,25 meter (CW4P) och 
0,45 meter (CW4B) under markytan. Mellan februari 2018 och februari 2019 sjunker 
medelvärdet till 0,5 meter (CW4P) och 0,7 meter (CW4B) under markytan på grund av 
den varma och torra sommaren 2018. 

För mätaren på 2,5 meters djup visar resultaten att nolltrycksnivån varierar mellan 0,4–
1,85 m under markytan mellan maj 2018 och maj 2019. Nolltrycksnivån sjunker som 
lägst ca 0,5 m mer på 2,5 m djup jämfört med värden på 5 m djup under sommarperioden 
2018. 

Utförda portrycksmätningar hart jämförts med långtidsserier från SGU:s grundvattennät 
(SGU, 2019). Närmaste mätstation är belägen i Grimsö (stationsnummer 89), cirka 70 km 
norr om Örebro. Grundvattenrören är placerade i morän i ett öppet magasin. Mätningar 
har utförts 2 gånger i månaden sedan 1984. Ett rör installerat på 7,4 meters djup under 
markytan har använts i jämförelsen. I Figur 6-10 visas grundvattenmätningen under hela 
mätperioden (från 1984 till 2019) tillsammans med portrycksmätningarna utförda inom 
uppdraget. I Figur 6-11 visas mätresultat under perioden 2016 till 2019. Av figurerna 
framgår det att mätningarna i Fellingsbro följer samma mönster som 
grundvattenmätningen i Grimsö. Grundvattennivåerna i Grimsö uppvisar generellt de 
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lägsta nivåerna under början av hösten och de högsta antingen i början av året eller efter 
snösmältningen i slutet av våren. Under våren 2017 ses en tydlig ökning i båda områdena 
av grundvattennivåerna och en sjunkning under hösten med de lägsta nivåerna i slutet av 
sommaren och början av hösten. En ännu högre ökning ses under början av 2018 med 
ytterligare en nedgång från början av maj 2018. Sommaren och hösten 2018 var mycket 
torra och det syns på samtliga mätningar. I Grimsö uppmättes grundvattenytan i oktober 
2018 till 2,24 meter under markytan och den mätaren har endast uppmätt samma låga 
värde en gång tidigare och det var i mars 1993. Det innebär att den portrycksnivå som 
mätarna i Fellingsbro uppmätte i september 2018 kan anses vara mycket låg. 

Medelvärdet av grundvattenytans djup under markytan för hela mätperioden i Grimsö är 
1,54 meter medan medelvärdet under åren 2017–2019 är 1,75 meter. Därför kan de 
medelvärden för grundvattenytans läge som portrycksmätarna visar under samma period 
(0,3–0,6 meter under markytan) anses något höga (låga nivåer för grundvattenytan). 
Medelvärdet för grundvattenytans nivå under hela bankens livslängd kan därför antags till 
mellan 0,2–0,5 meter under markytan. I sättningsberäkningarna har en grundvattenyta 0,5 
meter under markytan och hydrostatiska förhållanden använts. Valet av grundvattenyta 
bygger på de mätningar som fanns att tillgå vid beräkningen, vilken gjordes under våren 
2017. Rekommendationer för val av grundvattenyta och portryck ges i 
Rekommendationer. 

 

Figur 6-9. Portryck (meter under markytan) på 2,5 meter (röd linje) och 5 meter djup (blå och ljusblå 
linje) utanför spår. Lufttryck har mätts i Fellingsbro från 2018-04-26. Lufttryck för tidigare mätningar 
har erhållits från SMHI och korrigerats med hänsyn till uppmätta värden i Fellingsbro.  
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Figur 6-10. Grundvattennivåer i SGU:s mätstation Grimsö_2 och portrycksmätningar i Fellingsbro 
under perioden 1984 till 2019.   

 

Figur 6-11. Grundvattennivåer i SGU:s mätstation Grimsö_2 och portrycksmätningar i Fellingsbro 
under perioden 2017 till 2019.  
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6.3.3 Spänningssituation 

Beräknade vertikala effektivspänningar tillsammans med uppmätta 
förkonsolideringstryck och gränsspänningar redovisas i Figur 6-12. Av figuren framgår 
även överkonsolideringsgrad.  

 

Figur 6-12. Spänningssituation utanför banken i Fellingsbro samt förkonsolideringstryck och 
gränsspänning. Heldragen svart kurva är trendlinje för förkonsolideringstryck och röd linje trendlinje 
för gränsspänning. Grön linje är OCR. 

Baserat på utförda CRS-försök och portrycksprofil motsvarande hydrostatiskt portryck 
med grundvattenyta på 0,5 meter djup under markytan visas i Figur 6-13 OCR för 
sektionen i Fellingsbro. 

Beräkningarna visar att lerans överkonsolideringsgrad mellan 2–7 meters djup varierar 
mellan 1,2 och 2,3. 
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Figur 6-13. OCR för förhållandena utanför banken i Fellingsbro, bestämd med CRS-försök och 
utvärderad portrycksprofil. 

Utvärdering av kvaliteten på upptagna prover utförd genom studie av volymändring i 
CRS-försök, visas i Figur 6-14. Kvaliteten varierar mellan goda och någorlunda goda 
prover. Provkvaliteten diskuteras i Huvudrapporten, avsnitt 6.4. 

 

Figur 6-14. Kvalitetsbestämning på upptagna prover i Fellingsbro utanför och under spår. 
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6.3.4 Vattenkvot, konflytgräns, tunghet och sensitivitet 

Vattenkvot, konflygräns, tunghet och sensitivitet utanför banken presenterar tillsammans 
med värden under banken i avsnitt 6.4.6. 

6.3.5 Odränerad skjuvhållfasthet 

Bestämningar av odränerad skjuvhållfasthet utanför banken har gjorts med vingförsök, 
CPT, konförsök, triaxialförsök och odränerade direkta skjuvförsök under och vid sidan 
om tryckbanken. 

Resultat för försök på jorden vid sidan om tryckbanken, visar att den odränerade 
skjuvhållfastheten (motsvarande direkt skjuvning) är hög just under torrskorpan men 
sjunker ner till cirka 10 kPa på cirka 2 meters djup, se Figur 6-15. Hållfastheten visar en 
tendens till svag ökning mot djupet med cirka 12 kPa på 6 meter djup. Hållfasthet 
bestämd med CPT, vinge och kon ger en samstämmig bild. Värden är korrigerade för 
konflytgräns och överkonsolideringsgrad. Hållfastheten bestämd med odränerade direkta 
skjuvförsök på sju nivåer visar 0 till 3 kPa högre värden än de övriga metoderna. Den 
aktiva odränerade skjuvhållfastheten bestämd med triaxialförsök på två nivåer visar 
värden som är mellan 3 och 4 kPa högre än den i direkt skjuvriktning. Bestämningar 
under tryckbanken visar på liknande resultat, se Figur 6-16, vilket innebär att någon 
egenskapsförändring inte har skett där. 

Hållfastheten i direkt skjuvriktning,  och i aktiv skjuvriktning, , har även beräknats 
baserat på uppmätt förkonsolideringstryck enligt beskrivning i avsnitt 3.1. Som 
förkonsolideringstryck har i dessa beräkningar trendlinjer använts. Den beräknade 
skjuvhållfastheten för direkt skjuvriktning visar samstämmigt med resultat från 
odränerade direkta skjuvförsök. Överensstämmelsen är mycket god ned till cirka 4 meter 
djup och därefter ligger resultaten från odränerade direkta skjuvförsök cirka 1–2 kPa 
högre än beräknade värden. Triaxialförsöken visar något högre värden än de bestämda 
enligt empiri. 
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Figur 6-15. a) Odränerad skjuvhållfasthet vid sidan om tryckbanken, borrhål CW4A, CW4B och 
855H29. Beräkning av hållfasthet baserat på empiri gjorda enligt ekvationer i Kapitel 3. b) Detalj. 

 

Figur 6-16. Odränerad skjuvhållfasthet vid sidan och under tryckbanken bestämd med konförsök 
och vingförsök (borrhål CW4A, CW4B utanför tryckbank och CW5 under tryckbank). 
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Odränerad skjuvhållfasthet (normerad mot förkonsolideringstryck) i olika riktningar 
redovisas som funktion av konflytgräns i Figur 6-17 och Figur 6-18. I figuren visas även 
empiriskt beräknade förhållande för aktiv skjuvhållfasthet och skjuvhållfasthet i direkt 
skjuvriktning. Hur dessa linjer framräknats framgår av Huvudrapporten (avsnitt 3.2) och 
SGI Information 3 (Larsson et al, 2007). Vid framtagning av linjerna ingår, 
överkonsolideringsgraden enligt: 

′  

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

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

Ur Figur 6-17 framgår att kvoten med den aktiva skjuvhållfastheten som uppmätts ligger 
högre än empirin. Även värden på kvoten bestämda med odränerade direkta skjuvförsök 
visar högre värden än empirin. Ur Figur 6-18 framgår att värden bestämda med 
vingförsök, konförsök och CTP ligger nära det empiriska sambandet, även och en del av 
värdena är låga. 

Odränerad skjuvhållfasthet (normerad mot förkonsolideringstryck) mätt med vingförsök, 
konförsök och CPT som funktion av konflytgräns visas i Figur 6-17.  

 

Figur 6-17. Kvoten mellan odränerad skjuvhållfasthet (bestämd med triaxialförsök och skjuvförsök) 
och förkonsolideringstryck som funktion av konflytgräns. Uppmätta värden utanför banken jämfört 
med empiri enligt SGI Information 3 (Larsson et al, 2007). 
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Figur 6-18. Kvoten mellan odränerad skjuvhållfasthet (bestämd med vingförsök, konförsök och 
CPT) och förkonsolideringstryck som funktion av konflytgräns. Uppmätta värden utanför banken 
jämfört med empiri enligt SGI Information 3 (Larsson et al, 2007). 

6.4 Förhållanden under banken 

Undersökning av förhållanden under banken utfördes av Banverket 2005. Dessa 
undersökningar omfattade viktsondering, vingförsök och skruvprovtagning. 
Skruvprovtagning utfördes i hela jordprofilen. Under 2018 utfördes inom uppdraget 
undersökningar i spårmitt omfattade CPT, vingförsök och kolvprovtagning samt 
installation av portrycksmätare, se Tabell 6-1. Laboratorieundersökningarna omfattade 
rutinundersökning, CRS-försök, triaxialförsök, odränerade direkta skjuvförsök och 
stegvisa ödometerförsök. 

6.4.1 Portrycksförhållanden 

Portrycken under banken har mätts på 2,9 meters djup under markytans nivå utanför 
tryckbanken (4,4 m under markyta i spår). Avläsningar har utförts två gånger per dag från 
april till maj 2019. Lufttryck har mätts med en mätstation vid provplatsen i Fellingsbro.  

För mätaren på 2,9 meters djup visar resultaten att nolltrycksnivån varierar mellan 0,2 
meter över markytan till 0,7 meter under markytan (räknat från marknivå utanför 
tryckbanken). Skillnaden mellan nolltrycksnivå under spår och resultat från 
portrycksmätare på ungefär samma nivå utanför tryckbanken är stor under sommaren 
2018 och efterföljande period under hösten och vintern. 

Resultat från portrycksmätningar under befintlig bank, tillsammans med mätningar 
utanför bank, visas i Figur 6-19. 
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Figur 6-19. Portryck (meter under markytan) på 2,9 meter djup (svart linje) under spår samt på 2,5 
meter (röd linje) utanför spår.  

6.4.2 Spänningssituation 

Beräknade vertikala effektivspänningar tillsammans med uppmätta 
förkonsolideringstryck och gränsspänningar utanför och under banken redovisas i Figur 
6-20. Beräkningar har utförts med tre olika metoder, vilka beskrivs i avsnitt 6.4.3. Av 
figuren framgår även överkonsolideringsgrad.  

I Figur 6-21 visas resultat från beräkning av OCR under banken med Boussinesque 
(Embankco) för en hydrostatisk portrycksprofil med en grundvattenyta belägen en 
halvmeter under markytan (utanför tryckbanken). Dessutom visas resultat från beräkning 
med Plaxis utförda för en grundvattenyta en meter under markytan (beräkning gjord före 
alla resultat fanns tillgängliga). Lerans överkonsolideringsgrad från 2,5 till 6,5 meters 
djup från ursprunglig markyta utanför tryckbanken varierar mellan 1,2–1,5 för beräkning 
med Boussinesque och mellan 1,1–1,4 för beräkning med Plaxis. 

Utvärdering av kvaliteten på upptagna prover utförd genom studie av volymändring i 
CRS-försök, visas i Figur 6-14.  
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Figur 6-20. Spänningssituation utanför och under banken i Fellingsbro samt förkonsolideringstryck 
och gränsspänning. Heldragna kurvor är trendlinje. Djupen för värden utanför bank har korrigerats 
med hänsyn till sättningar. 
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Figur 6-21. OCR beräknad med Boussinesque och med Plaxis under banken i Fellingsbro. 

6.4.3 Sättningsberäkningar  

Banken i Fellingsbro uppfördes 1857 och sättningar uppkomna av banken torde därför 
vara i det närmaste färdigutvecklade. 

Beräkning av sättningar har utförts med beräkningsprogrammen Embankco och Geosuite 
Novapoint för en total belastningstid av 150 år. Bankens bredd och ursprungliga höjd 
framgår av skissen i Figur 6-22.Vid beräkningarna har antaganden gjorts att kompen-
sation för sättningar (det vill säga justering av spår med uppfyllnad av fyllnadsmassor) 
har utförts efter 30, 70 och 100 år, se Tabell 6-3. Vid beräkningar har de egenskaper som 
presenteras i Tabell 6-4 och Tabell 6-5 använts. Jordens moduler utanför banken 
bestämda med CRS-försök framgår av Figur 6-23. Val av tidpunkt för justering av spår 
gjordes godtycklig men dock baserat på sättningsutveckling med tid och på hur stora 
sättningar som kan vara tänkbara före justering var nödvändig. En förändring av 
tidpunkter med 10–15 år visade sig inte göra större skillnad än 1 cm för beräknade 
totalsättningar i Fellingsbro. Tryckbankar som utlagts för cirka 10 år sedan har inte 
medtagits i beräkningen dels därför att de legat på under kort tid (ur 
konsolideringssammanhang) och dels att utförda undersökningar under tryckbankarna 
(borrhål CW5) inte visar på någon hållfasthetstillväxt, se Figur 6-16. 
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Figur 6-22. Geometri för banken i Fellingsbro använd vid sättningsberäkning. 

Tabell 6-3. Bankens höjd inklusive kompensation för sättning i Fellingsbro. 

År från bygg-
start 1857 

Bankhöjd 

(m) 

Bankhöjdens motsvarighet i 
last (kPa) 

0 1,5 27 

30 1,5+0,36=1,86 27+6=33 

70 1,86+0,17=2,03 33+3=36 

100 2,03+0,17=2,2 36+3=39 

Tabell 6-4. Indata använda vid sättningsberäkning med Embankco. 

 

Tabell 6-5. Specifika indata använda vid sättningsberäkning med Geosuite Novapoint. 

 

 

Djup 
por‐   

tryck
 '0 'c  'L  ML M' a wN 

smax
as

ki 
(m/s) 

0,5 17,2 0 8,6 8,6

1 17,2 5 17,2 12,2 52 65 12000 400 9 1000 49,3 0,01 0,035

2 14,3 15 31,5 16,5 42 59 4500 303 9 100 107 0,024 0,036 4E‐10 3,2

3 13,9 25 45,4 20,4 34 45 3000 161 9,7 100 125 0,026 0,038 6E‐10 3,5

4 14,7 35 60,1 25,1 38 46 3500 150 11,3 100 96,8 0,028 0,051 4E‐10 3,5

5 15,4 45 75,5 30,5 45 51 2750 125 13,3 100 83,6 0,023 0,047 6E‐10 3,5

6 16,1 55 91,6 36,6 46 60 2750 219 14 100 72,6 0,019 0,044 5E‐10 3,3

7 15,4 65 107 42 75 96 3750 388 15,7 100 77,6 0,02 0,045 4E‐10 3,9

Djup a0 1
s,        

ödometerfö

rsök

s,      
wn 

Embankco

ψ      
(2‐3000)

tref 

(rekommen

derat)

b0=    

s '0/s 'c

b1,   

(=1,1)

r1=       

ln(10)/s
r0          

́ ́ c

r0          

́ 0+<́ c
ki kinit k ́ ref

0 ‐

1 0,01 2500 0,23 1,1 230 58941 4,20E‐10 0,0132 38,52

2 0,8 1,0 0,024 2500 ‐0,00274 0,39 1,1 96 502 4,2E‐10 0,0132 3,2 31,11

2 0,8 1,0 0,024 2500 ‐0,00274 0,39 1,1 96 1768 ‐ 4,20E‐10 0,0132 3,2 31,11

3 0,8 1,0 0,026 2500 ‐0,00274 0,60 1,1 89 1250 ‐ 6,20E‐10 0,0196 3,5 25,19

3 0,8 0,026 2500 ‐0,00274 0,60 1,1 89 1250 6,20E‐10 0,0196 3,5 25,19

4 0,8 1,0 0,028 2500 ‐0,00274 0,66 1,1 82 1099 4,40E‐10 0,0139 3,5 28,15

4 0,8 1,0 0,028 2500 ‐0,00274 0,66 1,1 82 1099 ‐ 4,40E‐10 0,0139 3,5 28,15

5 0,8 1,0 0,023 2500 ‐0,00274 0,68 1,1 100 1056 ‐ 5,60E‐10 0,0177 3,5 33,33

5 0,8 1,0 0,023 2500 ‐0,00274 0,68 1,1 100 1056 ‐ 5,60E‐10 0,0177 3,5 33,33

6 0,8 1,0 0,019 2500 ‐0,00274 0,73 1,1 121 920 ‐ 4,60E‐10 0,0145 3,3 37,04

6 0,8 1,0 0,011 0,02 2500 ‐0,00274 0,73 1,1 209 335 4,60E‐10 0,0145 3,3 37,04

7 0,8 1 0,011 0,02 2500 ‐0,00274 0,56 1,1 209 22481 4,20E‐10 0,0132 3,9 55,56
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Figur 6-23. Kompressionsmoduler i jorden under och utanför banken bestämda med CRS-försök. 
Röd linje under bank och svart linje utanför bank. Djup för värden utanför bank har korrigerats för 
sättningar. 

Effektivspänningar i jorden 150 år efter färdigställandet av banken beräknade med 
Embankco och Novapoint framgår av Figur 6-24. I figuren finns även inlagt de 
spänningar som erhållits vid beräkning med Plaxis (se Huvudrapporten). Djupen för 
spänningarna har kompenserats för sättningen (olika på olika djup). Som framgår av 
figuren har banken orsakat spänningar över förkonsolideringstrycken. De olika metoderna 
för beräkning av vertikala spänningar visar liknande värden med en skillnad på som mest 
kring 6 kPa. Av figuren framgår även de fiktiva spänningar som använts för att beräkna 
odränerad skjuvhållfasthet på grund av primär och sekundär konsolidering till (för 
beräkning se avsnitt 4.6). 

Beräkning av sättningar med Embankco och Novapoint (inklusive krypsättning och 
kompensation för sättningar), visar att banken bör ha erhållit en sättning av knappt 0,8 
meter inklusive en justering av spåret för sättningar med 0,7 meter, se Figur 6-25. 
Uppföljning av sättningar och spårlägesnivå idag jämfört med efter byggnation, finns inte 
tillgänglig. Anledning till att inte full kompensation för sättning beräknats beror på 
omöjligheten att i beräkningen kompensera och hamna på ”rätt” nivå. Beräknad 
utveckling av porövertryck i jorden under banken från byggstart tills nu, cirka 150 år, 
framgår av Figur 6-26. Av figuren ses att en liten del av porövertrycken, beräknings-
mässigt, kvarstår med båda beräkningsmodellerna (maximalt 3 kPa). Vid beräkningar har 
kompensation gjorts för att lasten delvis har tryckts ned under grundvattenytan. 
Beräkning med Plaxis gav en total sättning av cirka 0,7 meter efter 150 år. Av befintliga 
georitningar (fyllningstjocklek i spårmitt under befintlig markyta) kan endast en grov 
tolkning göras av att sättningar på ca 0,6–1 m kan ha utbildats.  

De med Embankco/Novapoint beräknade effektivspänningarna användes bland annat för 
att bestämma konsolideringsspänningar till triaxialförsök och odränerade direkta 
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skjuvförsök, enligt beskrivning i Kapitel 5. För resultat från dessa, se avsnitt 6.4.5. 
Beräkningar utfördes även i syfte att skatta total bankhöjd, inklusive justeringar av spår 
för sättningar, vilka används för jämförelse av skjuvhållfasthet under och utanför bank.  

 

Figur 6-24. Effektiva vertikalspänningar i jorden utanför banken och mitt under banken i Fellingsbro. 
Spänningar under banken är beräknade med tre olika metoder. Beräkningar enligt Embankco, 
Novapoint och Plaxis efter 150 år. Förkonsolideringstryck utanför bank visas med svart trendlinje, 
förkonsolideringstryck under bank med röd trendlinje och beräknad ”fiktiv” effektivspänning under 
bank med hänsyn till krypsättning med grön trendlinje. 
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Figur 6-25. Resultat från sättningsberäkning med Embankco överst och Novapoint underst.  
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Figur 6-26. Porövertrycksutveckling i jorden under banken i Fellingsbro från byggstart 1857 till 
2017.  

6.4.4 Mätt odränerad skjuvhållfasthet 

Undersökning av odränerad skjuvhållfasthet utfördes av Banverket 2005 med vingförsök. 
Under 2018 utfördes inom uppdraget undersökningarna i spårmitt omfattade CPT, 
vingförsök och kolvprovtagning. Bestämning av skjuvhållfasthet på kolvprover omfattade 
konförsök, aktiva triaxialförsök och odränerade direkta skjuvförsök. 

I Figur 6-27 redovisas resultat från bestämning av den odränerade skjuvhållfastheten med 
odränerade direkta skjuvförsök, aktiva triaxialförsök, vingförsök, konförsök och CPT 
samt beräkning med empiri baserat på uppmätta förkonsolideringstryck (se avsnitt 3.1).  
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Figur 6-27. Mätt odränerad skjuvhållfasthet under bank och beräknad skjuvhållfasthet enligt empiri. 

De bestämningar som är gjorda på jorden under banken, visar att den odränerade 
skjuvhållfastheten (motsvarande direkt skjuvning) är hög just under torrskorpan. Sedan 
sjunker den odränerade skjuvhållfastheten ned till cirka 18 kPa på cirka 2,5 meters djup 
och 16 kPa på 3,5 meters djup. Hållfastheten visar en tendens till svag ökning mot djupet 
till cirka 18 kPa på 6,5 meter djup. Hållfasthet bestämd med vingförsök och konförsök 
ger cirka 4–8 kPa lägre värden än resultaten från odränerade direkta skjuvförsök. Värden 
är korrigerade för konflytgräns och överkonsolideringsgrad. Hållfastheten bestämd med 
odränerade direkta skjuvförsök visar 10 till 16 kPa högre värden än odränerad 
skjuvhållfasthet bestämd med CPT. Likartad stor skillnad erhölls även för sektionen i 
Fänninge under bank (se avsnitt 7.4.4). I Fänninge utfördes även CPT utanför banken vid 
samma tillfälle, där samstämmiga resultat erhölls med vingförsök.  

Den odränerade skjuvhållfastheten bestämda med aktiva triaxialförsök är cirka 4 - 6 kPa 
högre än värden bestämda med odränerade direkta skjuvförsök.   

Odränerad skjuvhållfasthet i direkt skjuvriktning och aktiv riktning har beräknats baserat 
på uppmätt förkonsolideringstryck enligt empiri beskriven i avsnitt 3.2. Banken i 
Fellingsbro byggdes för cirka 150 år sedan, varför leran har betraktats som ”gammal”. 
Beräkning i direkt skjuvriktning visar cirka 2–4 kPa lägre värden än resultat från 
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odränerade direkta skjuvförsök. Beräkning i aktiv riktning visar cirka 1–3,5 kPa lägre 
värden än resultat från aktiva triaxialförsök.  

Odränerad skjuvhållfasthet (normerad mot förkonsolideringstryck) i direkt skjuvriktning 
och aktiv riktning redovisas som funktion av konflytgräns i Figur 6-28. Odränerad 
skjuvhållfasthet (normerad mot förkonsolideringstryck) mätt med vingförsök, konförsök 
och CPT som funktion av konflytgräns visas i Figur 6-29. I figurerna visas även empiriskt 
beräknade förhållanden (visas som linjer) för aktiv skjuvhållfasthet och skjuvhållfasthet i 
direkt skjuvriktning. Hur dessa linjer framräknats framgår av Huvudrapporten (avsnitt 
4.2) och SGI Information 3 (Larsson et al, 2007). Vid framtagning av linjerna ingår, 
överkonsolideringsgraden enligt: 

′  

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

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

Ur Figur 6-28 framgår att kvoten med den aktiva skjuvhållfastheten som uppmätts ligger 
högre än empirin. Även värden på kvoten bestämda med odränerade direkta skjuvförsök 
visar högre värden än empirin. Ur Figur 6-29 framgår att uppmätta värden ligger lägre än 
empirin. 

 

Figur 6-28. Odränerad skjuvhållfasthet under banken (bestämd med odränerade direkta skjuvförsök 
och aktiva triaxialförsök) normerad mot förkonsolideringstryck, som funktion av konflytgräns.  
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Figur 6-29. Kvoten mellan odränerad skjuvhållfasthet under bank (bestämd med vingförsök, 
konförsök och CPT) och förkonsolideringstryck som funktion av konflytgräns. Uppmätta värden 
under banken jämfört med empiri enligt SGI Information 3 (Larsson et al, 2007). 

6.4.5 Beräknad och laboratorietestad odränerad skjuvhållfasthet 

Odränerad hållfasthet under bank har beräknats baserat på uppmätt hållfasthet utanför 
banken och beräknade spänningar (med och utan krypsättningar) under banken enligt 
metod beskriven i Kapitel 3 och i Huvudrapporten Kapitel 4.  

I Figur 6-30 visas uppmätt odränerad skjuvhållfasthet under bank samt beräknad 
odränerad skjuvhållfasthet baserad på beräknade spänningar exklusive krypsättning under 
bank. Trendlinjer har använts. Det framgår av figuren att beräkningar utan hänsyn till 
krypsättning ger något för låga värden på skjuvhållfastheten jämfört med uppmätta både i 
direkt skjuvriktning och i aktiv skjuvriktning. 

I Figur 6-31 visas uppmätt odränerad skjuvhållfasthet under bank samt beräknad 
odränerad skjuvhållfasthet baserad dels på beräknade ”fiktiva” spänningar under bank 
(primär och sekundär konsolidering) och dels uppmätt förkonsolideringstryck under 
banken, för ekvationer emligt Kapitel 3. Det framgår av figuren att beräkningar med 
hänsyn till krypsättning ger bra överensstämmelse med uppmätta värden både i direkt 
skjuvriktning och i aktiv skjuvriktning. Beräkningar baserat på mätta förkonsoliderings-
tryck under banken ger likvärdiga resultat. 
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Figur 6-30. Beräknad och uppmätt odränerad skjuvhållfasthet under bank i direkt skjuvriktning (blå 
linjer) och aktiv riktning (röda linjer). Beräknade värden baseras på beräknade spänningar under 
bank exklusive krypsättning. Även uppmätt odränerad skjuvhållfasthet i direkt skjuvriktning och i 
aktiv riktning (svarta linjer) utanför banken, visas i figuren. 
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Figur 6-31. Beräknad och uppmätt odränerad skjuvhållfasthet under bank i direkt skjuvriktning (blå 
linjer) och aktiv riktning (röda linjer). Beräknade värden baseras dels på beräknade spänningar 
under bank inklusive krypsättning och dels på uppmätt förkonsolideringstryck. Även uppmätt 
odränerad skjuvhållfasthet i direkt skjuvriktning och i aktiv riktning (svarta linjer) utanför banken, 
visas i figuren. 
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Jordprover tagna utanför banken, borrhål CW4A, har konsoliderats i triaxialcell enligt 
metod beskriven i Kapitel 5 i syfte att bestämma odränerad skjuvhållfasthet i direkt 
skjuvriktning med direkt skjuvförsök och med konförsök. Dessa prover är dock 
konsoliderade till den spänning som krävdes i varje skikt för att uppnå samma sättning 
utan krypning, som med krypning. Detta var den metod som testades först innan vi inom 
uppdraget valde att räkna ut det nya förkonsolideringstrycket inklusive krypning i varje 
skikt enligt metod som beskrivs i Huvudrapporten, avsnitt 4.2. För Fellingsbro innebar 
det att proverna är konsoliderade till mellan 7 och 12 kPa för höga spänningar, vilket 
borde ge mellan 2 och 4 kPa för höga skjuvhållfasthetsvärden.  

Försök utfördes på prover från 2.5, 3, 4, 4.5 och 5.5 meters djup under ursprunglig 
markyta. Proverna på 3 och 4 meters djup är konsoliderade för en grundvattenyta 0,5 
meter under ursprunglig markyta medan övriga är konsoliderade för en grundvattenyta i 
markytan. De olika använda portrycksnivåerna beror på justering av portrycken med 
tiden. De spänningar som använts för proverna framgår av Figur 6-32.  har bestämts 
baserat på konflytgränsen och då denna är relativt hög på aktuella djup har 0,6
0,8 antagits gälla för in situ förhållanden. Provet konsoliderades till ett något lägre värde, 
0,55 0,6,	för att inte riskera att provet skulle minska i diameter. Vid 
konsolideringen erhölls en total axial töjning mellan 10 och 17 procent. 

  

Figur 6-32. Konsolideringsspänningar i triaxialcell för in situ förhållanden (före belastning) och för 
spänningar motsvarande förhållanden mitt under banken i Fellingsbro. 

Resultaten, från de på dessa sätt bestämda hållfastheterna och odränerade direkta 
skjuvförsök utförda på prover tagna under banken, framgår av Figur 6-33. Det kan ses att 
konförsök på prover som konsoliderats i triaxialförsök visar något höga värden jämfört 
med de odränerade direkta skjuvförsöken utförda under banken. Om man betänker att de 
konsoliderats för lite för höga spänningar är överensstämmelsen ändå god. Odränerade 
direkta skjuvförsök på konsoliderade prover visar överensstämmelse med de odränerade 
direkta skjuvförsök under banken, men de konsoliderade kan alltså vara något höga om 
hänsyn tas till att de har konsoliderats för något höga spänningar. Endast två nivåer finns 
redovisade för de direkta skjuvförsöken på konsoliderade prover vilket beror på att de 
övriga konsoliderades för felaktiga spänningar vid skjuvförsöken. Konförsöken på 
konsoliderade prover visar för höga värden på de två översta nivåerna och för lågt på den 
lägsta nivån. 
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Figur 6-33. Odränerad skjuvhållfasthet under banken mätta med direkt skjuvförsök samt bestämda 
med odränerade direkta skjuvförsök och konförsök på prover konsoliderade i triaxialcell. Dessutom 
uppmätt odränerad skjuvhållfasthet med odränerade direkta skjuvförsök. För prover tagna utanför 
banken har djup korrigerats för den sättning som framräknats i avsnitt 6.4.3.  

Odränerad skjuvhållfasthet i aktiv och direkt skjuvriktning under banken utvärderad 
baserat på den numeriska analysen med Plaxis redovisas i Figur 6-34 (för 
Plaxisberäkning, se Huvudrapporten Kapitel 4). Överensstämmelsen med uppmätta 
värden är god. 
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Figur 6-34. Utvärderad odränerad skjuvhållfasthet under bank med Plaxis samt uppmätt odränerad 
skjuvhållfasthet med odränerade direkta skjuvförsök (blå linjer) och aktiva triaxialförsök (röda linjer). 
Även uppmätt odränerad skjuvhållfasthet i direkt skjuvriktning och i aktiv riktning (svarta linjer) 
utanför bank visas i figuren. 

6.4.6 Vattenkvot, konflytgräns, tunghet, sensitivitet och portal 

Undersökningar på kolvprover under banken visar att den gyttjiga leran har en tunghet 
varierande mellan 15 och 16 kN/m3, en naturlig vattenkvot mellan 80 och 100 procent 
och konflytgräns varierande mellan 65 och 85 procent. Lera/varvig lera har en tunghet 
som varierar mellan 16 och 17 kN/m3, naturliga vattenkvoten som varierar mellan 70 och 
80 procent och konflytgräns varierande mellan 55 och 65 procent. Jorden är 
mellansensitiv. Resultaten visas i Figur 6-35. 

En sammanställning har gjorts av värden på vattenkvoter, konflytgräns och tunghet 
bestämda på kolvprover tagna under och utanför banken.  

I Figur 6-36 visas vattenkvot bestämda på prover från höger 30 m, höger 29 m, höger 15 
m, höger bankfot och i spårmitt. Av figuren framgår att vattenkvoten under banken 
minskat i storleksordningen 10–45 procent mellan 2–5 meter djup.  

I Figur 6-37 visas konflytgräns bestämda på prover från höger 30 m, höger 29 m, höger 
15 m, höger bankfot och i spårmitt. Av figuren framgår att konflytgränsen utanför bank 
minskar något (cirka 10–20 procent) i den översta delen av lerlagret i riktning mot 
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järnvägsbanken. Konflytgränsen under banken överensstämmer väl med konflytgräns 
bestämd för prover tagna i bankfot. 

I Figur 6-38 visas tunghet bestämda på prover från höger 30 m, höger 29 m, höger 15 m, 
höger bankfot och i spårmitt. Av figuren framgår att tungheten under banken ökat i 
storleksordningen 1–2 kN/m3 mellan 2–5 meter djup. 

Portal utanför och under banken har beräknats baserat på uppmätta tungheter och vatten-
kvoter och med förhållandet: 

1
1 

där  har valts till 27 kN/m3. 

Portalen utanför och under banken framgår av Figur 6-39. Det syns att portalen har 
minskat mellan 3 och 5 meters djup under markytan.  

 

Figur 6-35. Vattenkvot, konflytgräns, sensitivitet och tunghet under banken i Fellingsbro, 
undersökningar på kolvprover tagna under bank (undersökningspunkt 855SPM).  
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Figur 6-36. Vattenkvot under och utanför bank i Fellingsbro. Djup utanför bank korrigerade för 
sättning. 

 

Figur 6-37. Konflytgräns under och utanför bank i Fellingsbro. Djup utanför bank korrigerade för 
sättning. 
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Figur 6-38. Tunghet under och utanför bank i Fellingsbro. Djup utanför bank korrigerade för 
sättning. 

 

Figur 6-39. Portal utanför och under banken i Fellingsbro. Djup utanför bank korrigerade för 
sättning. 
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På prover konsoliderade i triaxialcell (fem olika djup) har vattenkvoter och tungheter 
under banken bestämts enligt beskrivning i Kapitel 5. Dessa har jämförts med värden 
bestämda på kolvprover både under och utanför banken (både H5 och H29-30), se Figur 
6-40. Jämförelsen visar att den naturliga vattenkvoten har sjunkit under banken. Dock 
visar resultat från 3 och 4 meters djup något högre värden än kolven under banken. Denna 
skillnad kan bero på naturliga variationer i sektionen, då vattenkvoten i bankfot (borrhål 
H5) är cirka 10–15 procent lägre än 29–30 meter höger om banken. Vattenkvoter 
bestämda på konsoliderade prover med två olika metoder visar samstämmiga resultat.  

Bestämning av konflytgräns på prover konsoliderade i triaxialförsök i borrpunkt höger 
29–30 m, se Figur 6-41, visar ungefär samma värden som de från prover tagna utanför 
banken i höger 29–30. I figuren visas också värden från bankfot och under banken som 
överensstämmer väl med varandra. 

Resultat från bestämning av tungheten för de konsoliderade proverna, se Figur 6-42, visar 
att tungheten har ökat omkring 1 kN/m3, vilket är något lägre än uppmätt densitet på 
prover under banken. Till viss del kan även denna avvikelse förklaras med naturliga 
variationer i jorden. 

 

Figur 6-40. Vattenkvoter under banken bestämda på prover konsoliderade i triaxialförsök (två 
metoder, se avsnitt 5.3) samt vattenkvoter under och utanför bestämda på kolvprover. 
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Figur 6-41. Konflytgräns under banken bestämda på prover konsoliderade i triaxialförsök samt på 
kolvprover. 

 

Figur 6-42. Tunghet och konflytgräns under banken bestämda på prover konsoliderade i 
triaxialförsök samt på kolvprover under banken.  
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7. Fänninge 
Sektion 306+800 ligger i närheten av Fänninge, mellan Frövi och Fellingsbro och 
området består mestadels av plan jordbruksmark, se Figur 7-1 och Figur 7-2. 
Järnvägssträckan invigdes 1857. Sektionen ligger cirka 80 meter från en järnvägsbro över 
Sverkestaån. Bankens höjd över dagens markyta varierar mellan 2,5 och 3,8 meter 
eftersom den naturliga markytan lutar åt söder, se Figur 7-3.  

På höger sida (söder) av järnvägen består den naturligt avlagrade jorden i sektionen av 
cirka 0,5 meter torrskorpelera följt av lera och siltig lera ned till cirka 12–13 meters djup 
och till cirka 8 meters djup norr om järnvägen. Lerans oreducerade odränerade 
skjuvhållfasthet varierar mellan cirka 10–15 kPa och har en vattenkvot varierande mellan 
cirka 100–120 procent. Leran underlagras av friktionsjord.  

Den befintliga banken har uppskattningsvis (baserat på sonderingsresultat i spårmitt) 
erhållit sättningar på cirka 1,5–2 meter. Geotekniska undersökningar utförda under 
banken av Banverket i mitten av 1990-talet visar att lerans odränerade skjuvhållfasthet 
närmast under bankfyllningen har ökat till cirka 30–35 kPa, med högre värde (127 kPa) i 
torrskorpeleran. Mot djupet minskar skjuvhållfastheten så att på cirka 6–7 meters djup, 
räknat från ursprunglig markyta, är den odränerade skjuvhållfastheten cirka 20–25 kPa. 

Beräkningar kring år 2000 visade dålig stabilitet och därför placerades kring år 2005 
tryckbankar ut på bägge sidor om järnvägen längs en sträcka av drygt 100 meter, mellan 
sektionerna 306+740 och 306+860, se Figur 7-4.  

 

 

Figur 7-1. Läge för sektion 306+800. © Lantmäteriet, Geodatasamverkan. 
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Figur 7-2. Foton som visar sektion 306+800. Sektionen är belägen vid bandvagnen (se översta 
bilden). 
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Figur 7-3. Tvärsektion km 306+800. Undersökningar utförda av Banverket 2005. 

 
Figur 7-4. Läge i plan för sektion 306+800 och nya undersökningspunkter. © Lantmäteriet, 
Geodatasamverkan. 
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7.1 Utförda fältundersökningar 

Under 2018 utfördes kompletterande undersökningar utanför spår i punkterna 795H33, 
800H33, 800H35, 802H33 och 802H35 samt under spårmitt i punkterna 795SPM, 
803SPM, 806SPM och 808SPM. Borrpunkternas placering framgår av Figur 7-4 och 
Figur 7-5.  

 

Figur 7-5. Placering av undersökningspunkter i sektion km 306+800. 

Undersökningarna utanför spår omfattade CPT, vingförsök, kolvprovtagning, 
skruvprovtagning samt installation av portrycksmätare. Portrycksmätare, EL-PVT, 
installerades på 6,4 meters djup under markytan cirka 4 meter utanför tryckbanken 
(borrhål 802H33) och på 2,4 meters djup cirka 6 meter från tryckbanken (borrhål 
802H35). Avläsning har utförts två gånger per dag under perioden april 2018 till maj 
2019.  

Undersökningarna under spår omfattade CPT, vingförsök och kolvprovtagning. Samtliga 
undersökningar utfördes genom att ett foderrör borrades ned till underkant fyllning 
varefter undersökningarna utfördes från denna nivå.   

Resultat från fältundersökningarna ges i Bilaga 2 (Fältundersökning ETUB 2018, MUR 
Geoteknik). 

Tabell 7-1. Utförda fältundersökningar i Fänninge. 

Borrhål Undersökning 

795H33 Kv 

800H33 CPT 

800H35 Vb 

802H33 Pp 

802H35 Pp 

797SPM CPT 

803SPM Skr 

806SPM Kv, Skr 

808SPM Vb 

7.2 Utförda laboratorieförsök 

På ostörda prover från borrhål 795H33 och 806SPM har laboratorieförsök utförts enligt 
Tabell 7-2. Resultaten presenteras i avsnitt 7.3 och 7.4. I Bilaga 3 finns resultat från 
samtliga utförda laboratorieförsök. 
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Provkvaliteten redovisas och diskuteras i Huvudrapporten, avsnitt 6.4. 

Tabell 7-2. Utförda laboratorieförsök i Fänninge. 

Borrhål Undersökning Antal Djup (m) 
795H33 Rutinundersökning 

CRS-försök 
Triaxialförsök 
Odränerade direkta skjuvförsök 
Stegvis ödometer 
Odränerade direkta skjuvförsök 
och konförsök på konsoliderade 
prover 
Vattenkvot och konflytgräns på 
konsoliderade prover 
Tunghet på konsoliderade prover 

9 
9 
5 
8 
2 
4 
 

4 
 

4 

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

3,4 
3,4 
6 
4 
 
4 
 
4 

806SPM Rutinundersökning 
CRS-försök 
Triaxialförsök 
Odränerade direkta skjuvförsök 
Stegvis ödometer 

8 
7 
4 

11 
0 

2,5, 3,5, 4,5, 5,5, 6,5* 
2,5, 3,5, 4,5, 5,5, 6,5* 

3,2 4,2 5,2 7,2* 
2,5, 3,5, 4,5, 5,5, 6,5* 

 

* Djup från markytan utanför tryckbank 

7.3 Förhållanden utanför banken 

7.3.1 Jordlagerföljd, vattenkvot, konflytgräns och tunghet 

Fält- och laboratorieundersökningar av jorden vid sidan av tryckbanken visar att jorden 
består av cirka 0,7 meter torrskorpa som underlagras av cirka 7 meter gyttjig lera som är 
sulfidfläckig, se Figur 7-6. Denna underlagras av cirka 3 meter sulfidfläckig lera och 
varvig lera. Den gyttjiga leran har en tunghet mellan 14 och 15 kN/m3, en naturlig 
vattenkvot mellan 80 och 130 procent och konflytgräns varierande mellan 60 och 105 
procent. Lera/varvig lera har en tunghet som varierar mellan 15 och 16 kN/m3, naturliga 
vattenkvot som varierar mellan 70 och 90 procent och konflytgräns varierande mellan 60 
och 80 procent, se Figur 7-7. Jorden är mellan- till högsensitiv.  

CPT-sondering i undersökningspunkt 803H33 visar att det finns ett tunt skikt på djupet 
2,5, se Figur 7-8.  
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Figur 7-6. Resultat från nya fältundersökningar utförda i borrhål 795H33.  

 

Figur 7-7. Vattenkvot, konflytgräns, sensitivitet och tunghet utanför banken i Fänninge 
(undersökningspunkt 795H33).  



Statens geotekniska institut 2019-10-25 

1.1–1601–0017 

 
 
 

66 (156) 
 

 

Figur 7-8. Resultat från CPT-sondering utanför banken i Fänninge (undersökningspunkt 800H33).  

7.3.2 Portrycksförhållanden 

Portrycken har mätts på 2,4 och 6,4 meters djup två gånger per dag från april 2018 till 
september 2018. Lufttryck har erhållits från en mätstation vid provplatsen i Fellingsbro. 
Resultat från portrycksmätningar visas i Figur 7-9. 

För mätaren på 2,4 meter djup visar resultaten att nolltrycksnivån varierar mellan 0,2–1,3 
meter under markytan. Medelvärde under mätperioden, motsvarande en årscykel, är 0,55 
meter under markytan.  

För mätarna på 6,4 meters djup visar resultaten att nolltrycksnivån varierar mellan 0,1 m 
över till 0,2 m under markytan Medelvärde under mätperioden, som motsvarar en 
årscykel, är 0,1 meter under markytan.  

Utförda portrycksmätningar hart jämförts med långtidsserier från SGU:s grundvattennät 
(SGU, 2019). Närmaste mätstation är belägen i Grimsö (stationsnummer 89), cirka 70 km 
norr om Örebro. Grundvattenrören är placerade i morän i ett öppet magasin. Mätningar 
har utförts 2 gånger i månaden sedan 1984. Ett rör installerat på 7,4 meters djup under 
markytan har använts i jämförelsen. I Figur 7-10 visas grundvattenmätningen under hela 
mätperioden (från 1984 till 2019) tillsammans med portrycksmätningarna utförde inom 
uppdraget. I Figur 7-10 visas mätresultat under perioden 2016 till 2019. Av figurerna 
framgår det att mätningarna i Fänninge följer samma mönster som grundvattenmätningen 
i Grimsö. Grundvattennivåerna i Grimsö är generellt som lägst under början av hösten 
och de högsta antingen i början av året eller efter snösmältningen i slutet av våren. 
Sommaren och hösten 2018 var mycket torra och det syns på samtliga mätningar. I 
Grimsö uppmättes grundvattenytan i oktober 2018 till 2,24 meter under markyta och den 
mätaren har endast uppmätt samma låga värde en gång tidigare och det var i mars 1993. 
Det innebär att den portrycksnivå som mätarna i Fänninge uppmätte i oktober 2018 kan 
anses vara mycket låga. 
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Medelvärdet av grundvattenytans djup under markytan för hela mätperioden i Grimsö är 
1,54 meter medan medelvärdet under åren 2017–2019 är 1,75 m. Därför är de 
medelvärden för grundvattenytans läge som portrycksmätarna visar under samma period 
(0,1 meter och 0,55 meter under markytan) högre. Vid sättningsberäkningarna har en 
grundvattenyta 0,5 meter under markytan och artesiska förhållanden mot djupet, använts. 
Valet av grundvattenyta bygger på de mätningar som fanns att tillgå vid beräkningen, 
vilken gjordes under våren 2018. Rekommendationer för val av grundvattenyta och 
portryck ges i Rekommendationer. 

 

Figur 7-9. Portryck (meter under markytan) på 2,4 meter (röd linje) och 6,4 meter djup (blå linje) 
utanför spår.  
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Figur 7-10. Grundvattennivåer i SGU:s mätstation Grimsö och portrycksmätningar i Fänninge under 
perioden 1975 till 2019.   

 

Figur 7-11. Grundvattennivåer i SGU:s mätstation Grimsö och portrycksmätningar i Fänninge under 
perioden 2016 till 2019.   

7.3.3 Vattenkvot, konflytgräns, tunghet och sensitivitet 

Vattenkvot, konflygräns, tunghet och sensitivitet utanför banken presenterar tillsammans 
med värden under banken i avsnitt 7.4.6. 

‐0,8

‐0,6

‐0,4

‐0,2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

2,2

2,4

N
iv
å
, m

 u
n
d
er
 m

y

Grundvatten Grimsö_2 och portryck Fänninge

Grimsö_2

802H35, 2.4 m djup

802H33, 6.4 m djup

‐0,8

‐0,6

‐0,4

‐0,2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

2,2

2,4

N
iv
å
, m

 u
n
d
er
 m

y

Grundvatten Grimsö_2 och portryck Fänninge

Grimsö_2

802H35, 2.4 m djup

802H33, 6.4 m djup



Statens geotekniska institut 2019-10-25 

1.1–1601–0017 

 
 
 

69 (156) 
 

7.3.4 Spänningssituation 

Beräknade vertikala effektivspänningar tillsammans med uppmätta 
förkonsolideringstryck och gränsspänningar redovisas i Figur 7-12. I figuren framgår 
även överkonsolideringsgrad.  

I Figur 7-13 visas OCR för antagen portrycksprofil, som motsvarar ett hydrodynamiskt 
portryck beräknat från en grundvattenyta på 0,5 meters djup under markytan och ett 
portryck motsvarande en meters övertryck i botten på lerlagret. Lerans 
överkonsolideringsgrad varierar mellan 1,2–2,3. 

Utvärdering av kvaliteten på upptagna prover utförd genom studie av volymändring i 
CRS-försök, visas i Figur 7-14. Kvaliteten varierar mellan bra och någorlunda bra prover. 
Två provnivåer var störda. Provkvaliteten diskuteras i Huvudrapporten, avsnitt 6.4. 

 

Figur 7-12. Spänningssituation utanför banken i Fänninge samt förkonsolideringstryck och 
gränsspänning. Heldragen svart kurva är trendlinje för förkonsolideringstryck och röd linje trendlinje 
för gränsspänning. Grön linje är OCR. 
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Figur 7-13. OCR för förhållanden utanför banken i Fänninge bestämda med CRS-försök och 
utvärderad portrycksprofil. 

 

Figur 7-14. Kvalitetsbestämning på upptagna prover i Fänninge. 
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7.3.5 Odränerad skjuvhållfasthet 

Bestämningar av odränerad skjuvhållfasthet utanför banken har gjorts med vingförsök, 
CPT, konförsök, triaxialförsök och odränerade direkta skjuvförsök vid sidan om 
tryckbanken. 

Resultat från försök utförda på jorden vid sidan om tryckbanken, visar att den odränerade 
skjuvhållfastheten (motsvarande direkt skjuvning) är cirka 10 kPa under torrskorpan och 
ökar sedan till cirka 16 kPa på cirka 7 meters djup, se Figur 7-15. Hållfastheten sjunker 
sedan till cirka 11 kPa på 9 meters djup. Hållfasthet bestämd med CPT och vingförsök 
ger en samstämmig bild ned till cirka 9 meters djup. Konförsök överensstämmer relativt 
väl med resultat från odränerade direkta skjuvförsök. Värdena är korrigerade för 
konflytgräns och överkonsolideringsgrad. Hållfastheten bestämd med odränerade direkta 
skjuvförsök visar 4 till 5 kPa högre värden än vingförsök och CPT ned till cirka 8 meters 
djup. Under detta djup minskar skillnaderna. Hållfastheten bestämd med odränerade 
direkta skjuvförsök visar 0,5 till 2,5 kPa högre värden än konförsök ned till cirka 7 meters 
djup. Under detta djup ökar skillnaderna. Den aktiva odränerade skjuvhållfastheten 
bestämd med triaxialförsök visar värden som är mellan 3 till 7 kPa högre än hållfastheten 
i direkt skjuvriktning. 

Hållfastheten i direkt skjuvriktning,  och i aktiv skjuvriktning, , har även beräknats 
baserat på uppmätt förkonsolideringstryck enligt beskrivning i avsnitt 3.1. Som 
förkonsolideringstryck har i dessa beräkningar trendlinjer använts Den beräknade 
skjuvhållfastheten för direkt skjuvriktning visar samstämmiga resultat med odränerade 
direkta skjuvförsök. Överensstämmelsen är mycket god ned till cirka 4 meter djup och 
därefter ligger resultaten från odränerade direkta skjuvförsök cirka 1–2 kPa högre än 
beräknade värden. Triaxialförsöken visar något högre värden än de bestämda enligt 
empiri. 
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Figur 7-15. Odränerad skjuvhållfasthet vid sidan om tryckbanken, borrhål 795H33. Beräkning av 
hållfasthet baserat på empiri gjorda enligt ekvationer i avsnitt 3.1.  

Odränerad skjuvhållfasthet (normerad mot förkonsolideringstryck) i olika riktningar 
redovisas som funktion av konflytgräns i Figur 7-16 och Figur 7-17. I figurerna visas 
även empiriskt beräknade förhållande för aktiv skjuvhållfasthet och skjuvhållfasthet i 
direkt skjuvriktning. Hur dessa linjer framräknats framgår av Huvudrapporten (avsnitt 
3.2) och SGI Information 3 (Larsson et al, 2007). Vid framtagning av linjerna ingår, 
överkonsolideringsgraden enligt: 

′  

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

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

Ur Figur 7-16 framgår att kvoten med den aktiva skjuvhållfastheten som uppmätts ligger 
högre än empirin. Även värden på kvoten bestämda med odränerade direkta skjuvförsök 
visar högre värden än empirin. Ur Figur 7-17 framgår att värden bestämda med 
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vingförsök, konförsök och CTP ligger nära det empiriska sambandet, även och en del av 
värdena är låga. 

 

Figur 7-16. Kvoten mellan odränerad skjuvhållfasthet (bestämd med triaxialförsök och skjuvförsök) 
och förkonsolideringstryck som funktion av konflytgräns. Uppmätta värden utanför banken jämfört 
med empiri enligt SGI Information 3 (Larsson et al, 2007). 

 

Figur 7-17. Kvoten mellan odränerad skjuvhållfasthet (bestämd med vingförsök, konförsök och 
CPT) och förkonsolideringstryck som funktion av konflytgräns. Uppmätta värden utanför banken 
jämfört med empiri enligt SGI Information 3 (Larsson et al, 2007). 
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7.4 Förhållanden under banken 

Undersökning av förhållanden under banken utfördes av Banverket 2005. Dessa 
undersökningarna omfattade viktsondering, vingförsök och kolvprovtagning. 
Kolvprovtagning utfördes på 4 nivåer i jordprofilen. Under 2018 utfördes inom uppdraget 
undersökningarna i spårmitt omfattade CPT, vingförsök och kolvprovtagning samt 
installation av portrycksmätare, se Tabell 7-2. Laboratorieundersökningarna omfattade 
rutinundersökning, CRS-försök, triaxialförsök, odränerade direkta skjuvförsök och 
stegvisa ödometerförsök. 

7.4.1 Portrycksförhållanden 

Portrycken har mätts utanför tryckbanken på 2,4 och 6,4 meters djup två gånger per dag 
från april 2018 till september 2018, se Kapitel 7.3.2. 

7.4.2 Spänningssituation 

Beräknade vertikala effektivspänningar tillsammans med uppmätta 
förkonsolideringstryck och gränsspänningar under banken redovisas i Figur 7-18. Av 
figuren framgår även överkonsolideringsgrad beräknat med Boussinesque.  

I Figur 7-19 visas OCR under banken för antagen portrycksprofil, som motsvarar ett 
hydrodynamiskt portryck beräknat från en grundvattenyta på 0,5 meters djup under 
markytan och ett portryck i botten på lerlagret motsvarande en grundvattenyta på en 
meter över markytan. Lerans överkonsolideringsgrad är överst i profilen runt 1 och ökar 
mot djupet till värden varierande mellan 1,3 och 1,7. 

Utvärdering av kvaliteten på upptagna prover utförd genom studie av volymändring i 
CRS-försök, visas i Figur 7-14.  
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Figur 7-18. Spänningssituation under banken i Fellingsbro samt förkonsolideringstryck och 
gränsspänning. Heldragen röd kurva är trendlinje för förkonsolideringstryck och lila linje trendlinje 
för gränsspänning under banken. I figuren redovisas även förkonsolideringstryck (svart trendlinje) 
och gränsspänning (blå linje) utanför banken. Djupen för värden utanför bank har korrigerats med 
hänsyn till sättningar. 
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Figur 7-19. OCR under banken. 

7.4.3 Sättningsberäkningar  

Banken i Fänninge uppfördes ursprungligen 1857 och sättningar uppkomna av banken 
torde därför vara i det närmaste färdigutvecklade. Dock är banken hög; mellan 2,4 och 3,8 
meter över dagens markyta på grund av lutande markyta, och bör därför ha gett stora 
sättningar och en del av dessa skulle kunna kvarstå.  

Beräkning av sättningar har utförts med beräkningsprogrammet Novapoint för en total 
belastningstid av 150 år och efter full konsolidering. Bankens bredd och ursprungliga 
höjd framgår av skissen i Figur 7-20. Vid beräkningarna har antaganden gjorts att 
kompensation för sättningar (det vill säga justering av spår med uppfyllnad av 
fyllnadsmassor) har utförts efter 8, 30, 80, 95 och 120 år, se Tabell 8-2. Kompensation 
har gjorts för att delar av lasten, på grund av sättningen, kommit under grundvattenytan. 
Val av tidpunkt för justering av spår gjordes godtycklig men dock baserat på beräknad 
sättningsutveckling med tid och på hur stora sättningar som kan vara tänkbara före 
justering var nödvändig. Sättningsberäkning är en iterativ process. En förändring av 
tidpunkter med 10–15 år visade sig inte göra större skillnad än 2 cm på totalsättningen i 
Fänninge. Vid beräkningar har de egenskaper som presenteras i  
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Tabell 7-4 och Tabell 7-5 använts. Portrycksfördelningen framgår av Figur 7-21. Jordens 
moduler utanför banken bestämda med CRS-försök framgår av Figur 7-22. För att 
förenkla beräkningarna har lasten från tryckbankarna inte medtagits. Detta ger, vid studie 
av hållfasthetsökning, resultat på säkra sidan. Av befintliga georitningar 
(fyllningstjocklek i spårmitt under befintlig markyta) kan endast en grov tolkning göras 
av att sättningar på ca 1,5–2 m kan ha utbildats.  

 

Figur 7-20. Geometri för banken i Fänninge använd vid sättningsberäkning. 

Tabell 7-3. Bankens höjd i Fänninge inklusive kompensation för sättning och lastreduktion då last 
kommer under grundvattenytan. 

År från bygg-
start 1857 

Bankhöjd 
(m) 

Bankhöjdens motsvarighet i 
last (kPa) 

0 2,6+1,4=4 54 

8 4+0,5=4,5 63 

30 4,5+0,5=5 67 

80 5+0,5=5,5 71 

95 5,5+0,15=5,6 72 

120 5,6+0,25=5,9 73 
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Tabell 7-4. Indata använda vid sättningsberäkning med Novapoint. 

 

Tabell 7-5. Indata använda vid sättningsberäkning med Novapoint. 

 

 

Figur 7-21. Använd portrycksfördelning vid sättningsberäkningar för banken i Fänninge. 

Djup
por   

tryck
 M0 ML M´ ´0 ´c ´L

1 5 12000 300 12 11,0 50 62

1,5 10 12000 300 12 14,0 42 57

1,5 10 12000 300 11 14,0 42 57

2,5 20 2400 200 10 18,5 35 50

2,5 20 2400 200 10 18,5 35 50

3,5 30 2600 120 9 22,7 36 50

3,5 30 2600 120 9 22,7 36 50

4,5 40 3300 160 11 25,5 42 56

4,5 40 3300 160 11 25,5 42 56

5,5 53 3600 210 11,5 28,5 50 65

5,5 53 3600 210 11,5 28,5 50 65

6,5 65 4000 220 12,2 31,2 61 75

6,5 65 4000 220 12,2 31,2 61 75

7,5 77 3800 220 11,5 33,8 57 66

7,5 77 3800 220 11,5 33,8 57 66

8,5 90 3500 320 12 37,1 42 56

8,5 90 3500 320 12 37,1 42 56

9,5 104 3500 500 13 39,4 42 58

9,5 104 3500 500 13 39,4 42 58

10,5 115 3500 500 13 41,6 46 60

10,5 115 3500 500 13 41,6 46 60

11,5 129 3500 500 13 43,8 50 68

Djup a0 1
s,           

ödomete

r    försök

s,  wn 

Embank

co

ψ       

(2‐

3000)

tref (rek)
b0=      

'0/'c
b1,       

(=1,1)

r1=   

ln(1

0)/s

r0          

́ 0+>
́ c

ki kini t k ́ ref

1 0,8 0,01 2500 ‐0,003 0,22 1,1 230 2200 5,1E‐10 0,0161 3,4 37,0

1,5 0,8 1 0,023 2500 ‐0,003 0,33 1,1 100 1917 5,1E‐10 0,0161 3,4 31,1

1,5 0,8 1 0,0105 0,021 2500 ‐0,003 0,33 1,1 100 1917 5,1E‐10 0,0161 3,4 31,1

2,5 0,8 1 0,0105 0,021 2500 ‐0,003 0,53 1,1 219 1431 6E‐10 0,0189 3,4 25,9

2,5 0,8 1 0,0105 0,021 2500 ‐0,003 0,53 1,1 219 1431 6E‐10 0,0189 3,4 25,9

3,5 0,8 1 0,012 0,023 2500 ‐0,003 0,63 1,1 219 1174 9,5E‐10 0,0300 3,4 26,7

3,5 0,8 1 0,012 0,027 2500 ‐0,003 0,63 1,1 192 1174 9,5E‐10 0,0300 3,4 26,7

4,5 0,8 1 0,016 0,027 2500 ‐0,003 0,61 1,1 192 1232 8E‐10 0,0252 3,4 31,1

4,5 0,8 1 0,016 0,021 2500 ‐0,003 0,61 1,1 144 1232 8E‐10 0,0252 3,4 31,1

5,5 0,8 1 0,016 0,021 2500 ‐0,003 0,57 1,1 144 1327 4,6E‐10 0,0145 3,4 37,0

5,5 0,8 1 0,025 2500 ‐0,003 0,57 1,1 92 1327 4,6E‐10 0,0145 3,4 37,0

6,5 0,8 1 0,025 2500 ‐0,003 0,51 1,1 92 1470 6,4E‐10 0,0202 3,4 45,2

6,5 0,8 0,02 2500 ‐0,003 0,51 1,1 115 1470 6,4E‐10 0,0202 3,4 45,2

7,5 0,8 1 0,02 2500 ‐0,003 0,59 1,1 115 1267 5,5E‐10 0,0173 3,4 42,2

7,5 0,8 1 0,029 2500 ‐0,003 0,59 1,1 79 1268 5,5E‐10 0,0173 3,4 42,2

8,5 0,8 1 0,029 2500 ‐0,003 0,88 1,1 79 543 5,5E‐10 0,0173 3,4 31,1

8,5 0,8 1 0,019 2500 ‐0,003 0,88 1,1 121 542 5,5E‐10 0,0173 3,4 31,1

9,5 0,8 1 0,019 2500 ‐0,003 0,94 1,1 121 405 5,5E‐10 0,0173 3,4 31,1

9,5 0,8 1 0,024 2500 ‐0,003 0,94 1,1 96 405 5,5E‐10 0,0173 3,4 31,1

10,5 0,8 1 0,024 2500 ‐0,003 0,90 1,1 96 489 5,5E‐10 0,0173 3,4 34,1

10,5 0,8 1 0,024 2500 ‐0,003 0,90 1,1 96 489 5,5E‐10 0,0173 3,4 34,1

11,5 0,8 1 0,024 2500 ‐0,003 0,88 1,1 96 560 5,5E‐10 0,0173 3,4 37,0
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Figur 7-22. Kompressionsmoduler i jorden under och utanför banken bestämda med CRS-försök. 
Röd linje under bank och svart linje utanför bank. Nivåer för värden utanför bank har korrigerats för 
sättningar. 

I Figur 7-23 visas förkonsolideringstryck utanför och under banken samt 
effektivspänningar i jorden in situ och 150 år efter färdigställandet av banken, beräknade 
med Novapoint. Djupen för spänningar efter 150 år har kompenserats för sättningen 
(olika på olika djup). Som framgår av figuren har banken orsakat spänningar över 
förkonsolideringstrycken. Av figuren framgår även de fiktiva spänningar som använts för 
att beräkna förändring av odränerad skjuvhållfasthet på grund av primär och sekundär 
konsolidering (för beräkning se avsnitt 3.4). 

Beräkning av sättningar med Novapoint (inklusive krypsättning och kompensation för 
sättningar), visar att banken bör ha erhållit en sättning av drygt 1,9 meter inklusive en 
justering av spåret för sättningar med 1,7 meter, se Figur 7-24. Beräknad utveckling av 
porövertryck i jorden under banken från byggstart tills nu, cirka 150 år, framgår av Figur 
7-25. Upp till 14 kPa av porövertrycken kvarstår beräkningsmässigt, vilket alltså innebär 
att banken troligen kommer sätta sig ytterligare och att egenskaperna i jorden kommer att 
förändras ytterligare. I beräkningen har lasten från tryckbankarna inte medtagits vilket vid 
studie av hållfasthetstillväxt, ger resultat på säkra sidan. 

De med Embankco/Novapoint beräknade effektivspänningarna användes bland annat för 
att bestämma konsolideringsspänningar till triaxialförsök och odränerade direkta 
skjuvförsök, enligt beskrivning i Kapitel 5. För resultat från dessa, se avsnitt 7.4.5. 
Beräkningar utfördes även i syfte att skatta total bankhöjd, inklusive justeringar av spår 
för sättningar, vilka används för jämförelse av skjuvhållfasthet under och utanför bank.  
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Figur 7-23. 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. 
Förkonsolideringstryck 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 7-24. Resultat från sättningsberäkning med Novapoint med krypsättning för banken i 
Fänninge. Observera att lasten är kompenserad för sättningar under grundvattenytan. 

 

Figur 7-25. Porövertrycksutveckling i jorden under banken i Fänninge. Beräkning utförd med 
Novapoint och med hänsyn till krypsättningar. 

7.4.4 Mätt odränerad skjuvhållfasthet 

Undersökning av odränerad skjuvhållfasthet under banken utfördes av Banverket 2005 
med vingförsök och konförsök. Under 2018 utfördes inom uppdraget undersökningarna i 
spårmitt omfattade CPT, vingförsök och kolvprovtagning. Bestämning av skjuvhållfasthet 
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på kolvprover omfattade konförsök, aktiva triaxialförsök och odränerade direkta 
skjuvförsök. 

I Figur 7-26 redovisas resultat från bestämning av den odränerade skjuvhållfastheten med 
odränerade direkta skjuvförsök, aktiva triaxialförsök, vingförsök, konförsök och CPT 
samt beräkning med empiri baserat på uppmätta förkonsolideringstryck.  

 

Figur 7-26. Odränerad skjuvhållfasthet under bank och beräknad odränerad skjuvhållfasthet i 
Fänninge. 

De bestämningar som är gjorda på jorden under banken, visar att den odränerade 
skjuvhållfastheten (motsvarande direkt skjuvning) är cirka 22 kPa under torrskorpan. 
Därunder sjunker den odränerade skjuvhållfastheten ned till cirka 19 kPa på cirka 4 
meters djup under ursprunglig markyta. Hållfastheten ökar sedan mot djupet till cirka 24 
kPa på 8 meters djup. Under detta djup varierar hållfastheten mellan 21 och 25 kPa. 
Hållfasthet bestämd med vingförsök och konförsök ger värden i närheten av resultaten 
från odränerade direkta skjuvförsök ned till 5–6 meters djup. Därefter visar vingförsök 
utförda 2018 cirka 5–10 kPa lägre värden än resultaten från odränerade direkta 
skjuvförsök och konförsöken cirka 3–8 kPa lägre värden. Vingförsök utförda av 
Banverket 2005 överensstämmer bra med de odränerade direkta skjuvförsök som utförts 
2018. Värden är korrigerade för konflytgräns och överkonsolideringsgrad.  
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Hållfastheten bestämd med odränerade direkta skjuvförsök visar 10 till 15 kPa högre 
värden än odränerad skjuvhållfasthet bestämd med CPT. I Fänninge utfördes även CPT 
utanför banken vid samma tillfälle, där samstämmiga resultat erhölls med vingförsök.  

Den odränerade skjuvhållfastheten bestämda med aktiva triaxialförsök är cirka 8–15 kPa 
högre än värden bestämda med odränerade direkta skjuvförsök.   

Banken i Fänninge byggdes för drygt 150 år sedan, varför leran har betraktats som 
”gammal” och beräkning av skjuvhållfasthet har utförts. Beräkning av odränerad 
skjuvhållfasthet i direkt skjuvriktning,  och aktiv odränerad skjuvhållfasthet, , 
beskrivs i Kapitel 3 (se även Huvudrapporten, avsnitt 3.2). Beräkning i direkt 
skjuvriktning visar cirka 4 kPa lägre värden till cirka 3 kPa högre värden än resultat från 
odränerade direkta skjuvförsök. Beräkning i aktiv riktning visar cirka 7–14 kPa lägre 
värden än resultat från aktiva triaxialförsök.  

Odränerad skjuvhållfasthet (normerad mot förkonsolideringstryck) i direkt skjuvriktning 
och aktiv riktning uppmätt med triaxialförsök och odränerade direkta skjuvförsök 
redovisas som funktion av konflytgräns i Figur 7-27. Värden i direkt skjuvriktning 
uppmätt med vingförsök, konförsök och CPT som funktion av konflytgräns visas i Figur 
7-28. I figurerna visas även empiriskt beräknade förhållande för aktiv skjuvhållfasthet 
och skjuvhållfasthet i direkt skjuvriktning. Hur dessa linjer framräknats framgår av 
Huvudrapporten (avsnitt 3.2) och av SGI Information 3 (Larsson et al, 2007). Vid 
framtagning av linjerna ingår, överkonsolideringsgraden enligt: 

′  

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

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

Ur Figur 7-27 framgår att kvoten med den aktiva skjuvhållfastheten som uppmätts ligger 
högre än empirin. Värden på kvoten bestämda med odränerade direkta skjuvförsök visar 
god överensstämmelse med empirin. Ur Figur 7-28 framgår att värden bestämda med 
vingförsök, konförsök och CPT ligger lägre än det empiriska sambandet. 



Statens geotekniska institut 2019-10-25 

1.1–1601–0017 

 
 
 

84 (156) 
 

 

Figur 7-27. Odränerad skjuvhållfasthet (bestämd med odränerade direkta skjuvförsök och aktiva 
triaxialförsök) normerad mot förkonsolideringstryck, som funktion av konflytgräns.  

   

Figur 7-28. Kvoten mellan odränerad skjuvhållfasthet (bestämd med vingförsök, konförsök och 
CPT) och förkonsolideringstryck som funktion av konflytgräns. Uppmätta värden under banken 
jämfört med empiri enligt SGI Information 3 (Larsson et al, 2007). 
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7.4.5 Beräknad och laboratorietestad odränerad skjuvhållfasthet 

Odränerad hållfasthet under bank har beräknats baserat på uppmätt hållfasthet utanför 
banken och beräknade spänningar och krypsättningar under banken enligt metod 
beskriven i Kapitel 3 och i Huvudrapporten Kapitel 4. Som en jämförelse har även 
beräkningar gjorts där uppmätta förkonsolideringstryck under banken har använts istället 
för beräknade spänningar, se avsnitt 3.1. Värden redovisas mot nivå då markytan lutar 
och antagande om horisontella jordlager har gjorts, se Kapitel 4. 

I Figur 7-29 och Figur 7-30 visas uppmätt odränerad skjuvhållfasthet i aktiv och direkt 
skjuvriktning under bank samt beräknad odränerad skjuvhållfasthet baserad på beräknade 
spänningar under bank exklusive krypsättning.  

I Figur 7-31 och Figur 7-32 visas beräknad skjuvhållfasthet baserad på beräknade 
”fiktiva” spänningar under bank inklusive krypsättning och beräknad skjuvhållfasthet 
baserad på uppmätt förkonsolideringstryck jämfört med uppmätta värden. 

 

Figur 7-29. Uppmätt odränerad skjuvhållfasthet utanför bank samt beräknad och uppmätt under 
bank i direkt skjuvriktning. Beräknade värden visas dels efter 150 och dels efter full konsolidering 
och de baseras på beräknade spänningar under bank exklusive krypsättning. Även uppmätt 
odränerad skjuvhållfasthet i direkt skjuvriktning utanför banken, visas i figuren. 
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Figur 7-30. Uppmätt odränerad skjuvhållfasthet utanför bank samt beräknad och uppmätt under 
bank i aktiv skjuvriktning. Beräknade värden visas dels efter 150 och dels efter full konsolidering 
och de baseras på beräknade spänningar under bank exklusive krypning. Även uppmätt odränerad 
skjuvhållfasthet i direkt skjuvriktning utanför banken, visas i figuren. 
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Figur 7-31. Beräknad och uppmätt odränerad skjuvhållfasthet under bank i direkt skjuvriktning. 
Beräknade värden baseras på beräknade spänningar under bank inklusive krypsättning. Även 
uppmätt odränerad skjuvhållfasthet i direkt skjuvriktning och beräkning baserat på uppmätta 
förkonsolideringstryck visas i figuren.  
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Figur 7-32. Beräknad och uppmätt odränerad skjuvhållfasthet under bank i aktiv skjuvriktning. 
Beräknade värden baseras på beräknade spänningar under bank inklusive krypsättning. Även 
uppmätt odränerad skjuvhållfasthet i direkt skjuvriktning och beräkning baserat på uppmätta 
förkonsolideringstryck visas i figuren. 

Jordprover tagna utanför banken, borrhål 795H33, har konsoliderats i triaxialcell enligt 
metod beskriven i Kapitel 5 i syfte att bestämma odränerad skjuvhållfasthet i direkt 
skjuvriktning med direkt skjuvförsök och med konförsök. Prover från 1.9, 3.9, 5.9 och 7.9 
meters djup under ursprunglig markyta har konsoliderats för de spänningar som kan antas 
råda under banken framräknade med hjälp av Novapoint. Spänningar som använts för 
proverna framgår av Figur 7-33.  har bestämts baserat på konflytgränsen vilket gav 
värden på 0,7 0,8. Provet konsoliderades till ett något lägre värde, 

0,5	för att inte riskera att provet skulle minska i diameter, se Kapitel 5. Vid 
konsolideringen erhölls en total axial töjning av 14 till 17 procent för prover belastade till 
en bankhöjd motsvarande 2,6 meter och för bankhöjden 3,5 meter till 15 till 20 procent. 
Då osäkerhet rådde beträffande bankens ursprungliga höjd utfördes de första två 
försöken, på 1,9 och 3,9 meters djup, till en bankhöjd motsvarande 3,5 meter. Provet på 
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1,9 meters djup gick dock till brott under konsolideringen. Vid de två övriga minskades 
bankhöjden till 2,6 meter som verkade mer troligt med avseende på sättningarnas storlek. 
Konförsök finns endast från 3,9 m djup då inte tillräckligt med jordmaterialet fanns för 
övriga nivåer.  

Resultaten, från de på dessa sätt bestämda hållfastheterna och odränerade direkta 
skjuvförsök utförda på prover tagna under banken, framgår av Figur 7-34. Det kan ses att 
resultatet för det prov som konsoliderats för en bankhöjd av 3,5 meter är högre än det 
uppmätt med direkt skjuvförsök. De prover som konsoliderats för en bankhöjd av 2,6 
meter och testats med direkt skjuvning visar god överensstämmelse med odränerade 
direkta skjuvförsök utförda på prover under banken.  

 

Figur 7-33. Konsolideringsspänningar i triaxialcell för in situ förhållanden (före belastning) och för 
spänningar motsvarande förhållanden mitt under banken i Fänninge.  
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Figur 7-34. Odränerad skjuvhållfasthet utanför banken med direkta skjuvförsök samt under banken 
mätta med direkt skjuvförsök och konförsök på prover konsoliderade i triaxialcell.  

7.4.6 Vattenkvot, konflytgräns, tunghet, sensitivitet och portal 

Under banken har den gyttjiga leran en tunghet varierande mellan 15 och 16 kN/m3, en 
naturlig vattenkvot mellan 85 och 100 procent och konflytgräns varierande mellan 90 och 
105 procent. Lera/varvig lera har tunghet som varierar mellan 16 och 17 kN/m3, naturlig 
vattenkvot som varierar mellan 60 och 80 procent och konflytgräns varierande mellan 55 
och 80 procent. Jorden är mellansensitiv. Resultaten presenteras i Figur 7-35 till Figur 
7-38 tillsammans med värden bestämda på prover tagna utanför banken. 
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Figur 7-35. Vattenkvot, konflytgräns, sensitivitet och tunghet bestämd på prover tagna under 
banken i Fänninge (undersökningspunkt 806SPM).  

I Figur 7-36 visas vattenkvot bestämda på prover från höger 33 meter, höger 18 meter och 
i spårmitt. Av figuren framgår att vattenkvoten under banken minskat i storleksordningen 
10–45 procent i lagret med gyttjig lera och mellan 10–30 procent i lagret med lera/varvig 
lera. 

I Figur 7-37 visas konflytgräns bestämda på prover från höger 33 meter, höger 18 meter 
och i spårmitt. Av figuren framgår att konflytgränsen under banken överensstämmer 
relativt väl med konflytgräns bestämd för prover tagna utanför banken. 

I Figur 7-38 visas tunghet bestämda på prover från höger 33 meter, höger 18 meter och i 
spårmitt. Av figuren framgår att tungheten under banken ökat i storleksordningen 1–2 
kN/m3. 

Portal utanför och under banken har beräknats baserat på uppmätta tungheter och 
vattenkvoter och med förhållandet: 

1
1 

där  har valts till 27 kN/m3. 

Portalen utanför och under banken framgår av Figur 7-39. Det syns att portalen har 
minskat i hela profilen.  
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Figur 7-36. Vattenkvot under och utanför bank i Fänninge bestämda på kolvprover. Nivåer utanför 
bank korrigerade för sättning. 

 

Figur 7-37. Konflytgräns under och utanför bank i Fänninge. Nivåer utanför bank korrigerade för 
sättning. 
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Figur 7-38. Tunghet under och utanför bank. Djup utanför bank korrigerade för sättning. 

 

Figur 7-39. Portal undanför och under banken i Fänninge. bank. Djup utanför bank 
korrigerade för sättning. 

På prover konsoliderade i triaxialcell (fem olika djup) har vattenkvoter och tungheter 
under banken bestämts enligt beskrivning i Kapitel 5. Dessa har jämförts med värden 
bestämda på kolvprover tagna under och utanför banken (både H33 och H18), se Figur 
6-40. Jämförelsen visar att den naturliga vattenkvoten på prover konsoliderade i 
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triaxialförsök, har sjunkit i den gyttjiga leran till värden motsvarande de som uppmätts 
under banken. För lera/varvig lera har ingen minskning av vattenkvoten erhållits för det 
konsoliderade provet. Vattenkvoter bestämda på konsoliderade prover med två olika 
metoder visar samstämmiga resultat. 

Resultat från de konsoliderade proverna visar ungefär samma ökning i tunghet i 
jämförelse med uppmätta värden utanför bank, se Figur 7-41. 

 

Figur 7-40. Vattenkvoter under banken bestämda på kolvprover tagna under banken och på prover 
konsoliderade i triaxialförsök (två olika metoder, se avsnitt 5.3).  
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Figur 7-41. Tunghet och konflytgräns under banken inklusive värden bestämda på prover 
konsoliderade i triaxialförsök. 
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8. Torp 
Sektion Torp 193+720 ligger längs södra stambanan i närheten av Torp väster om 
Norrköping. Området kring järnvägen består mestadels av jordbruksmark, se Figur 8-1 
till Figur 8-3. Sektionens läge i plan framgår även av ortofotot i Figur 8-4. Banan mellan 
Eksunda och Okna togs i bruk ursprungligen 1872 och byggdes om till dubbelspår 1920. 

Banverket utförde geotekniska undersökningar 1994 vilka visar att jorden består av cirka 
2,5 meter torrskorpelera följt av varvig lera med finsand- och siltskikt ned till cirka 
11 meters djup på östra sidan av banken (vänster). Lerans oreducerade odränerade 
skjuvhållfasthet varierar mellan cirka 10–20 kPa. Leran underlagras av friktionsjord. 
Resultat från Banverkets undersökningar framgår av Figur 8-5.  

 

Figur 8-1. Läge för sektion 193+720 i Torp, väster om Norrköping. © Lantmäteriet, Geodatasamverkan. 

 

Figur 8-2. Foto sektion 193+720 i Torp. Från höger: järnvägen, en lokalväg samt plan 
jordbruksmark. Foto taget i riktning mot sydväst. 
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Figur 8-3. Tågpassage på banken vid sektion 193+720. Foto taget mot sydväst. 

 

Figur 8-4. Ortofoto med läget för den undersökta sektionen och placering av borrhål CW1, 30 meter 
vänster om spårmitt (V30) i Torp. © Lantmäteriet, Geodatasamverkan 



Statens geotekniska institut 2019-10-25 

1.1–1601–0017 

 
 
 

98 (156) 
 

 

Figur 8-5. Tvärsektion 193+720 i Torp. Resultat från undersökningar utförda av Banverket 1994. 
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8.1 Utförda fältundersökningar 

Inom uppdraget utfördes kompletterande undersökningar i en punkt utanför banken 
benämnd CW1, se Tabell 8-1 och Figur 8-4. Undersökningarna omfattade 
skruvprovtagning, CPT, vingförsök, kolvprovtagning samt installation av 
portrycksmätare. Portrycksmätare, EL-PVT, installerades på 5 meters djup. Avläsning 
utfördes två gånger per dag under perioden januari 2017 till maj 2019. 

Resultat från fältundersökningarna ges i Bilaga 1 (Fältundersökning ETUB 2017, MUR 
Geoteknik). 

Tabell 8-1. Utförda fältundersökningar i Torp. 

Borrhål Undersökning 
CW1 CPT, Skr, Vb, Kv, Pp 

8.2 Utförda laboratorieförsök 

På ostörda prover från borrhål CW1 har laboratorieförsök utförts enligt Tabell 8-2. 
Resultaten presenteras i avsnitt 8.3. I Bilaga 3 finns resultat från samtliga utförda 
laboratorieförsök. 

Provkvaliteten redovisas och diskuteras i Huvudrapporten, avsnitt 6.4. 

Tabell 8-2. Utförda laboratorieförsök i Torp. 

Borrhål Undersökning Antal Djup (m) 
CW1  Rutinundersökning 

CRS-försök 
Odränerade direkta 

skjuvförsök 

10 
10 
2 

1–10 
1–10 
4, 7 

8.3 Förhållanden utanför banken 

8.3.1 Jordlagerföljd, vattenkvoter och tunghet 

Resultat från fält- och laboratorieundersökningar visar att jorden består av cirka 1 meter 
torrskorpa som underlagras av 1 meter något gyttjig lera som är svagt sulfidfläckig och 1 
meter lera med finsandsskikt som också den är svagt sulfidfläckig, se Figur 8-6 och Figur 
8-7. Därunder finns varvig lera med enstaka tunna skikt av silt och en del grus. Den 
gyttjiga leran har en tunghet kring 14,5 kN/m3 och en naturlig vattenkvot över 100 
procent. Lerans tunghet varierar mellan 15 och 17,5 kN/m3 och den naturliga 
vattenkvoten varierar mellan 50 och 100 procent. Jorden är låg- till mellansensitiv.  

CPT-sondering i undersökningspunkt CW1 att det på 3,5 meters djup finns ett skikt med 
grövre jord samt att tunnare skikt dessutom finns på 5,5, 7,5 och 9,5 meters djup, se Figur 
8-8. 
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Figur 8-6. Resultat från fältundersökningar i borrhål CW1 i Torp. 

 

Figur 8-7. Vattenkvoter, sensitivitet och tunghet utanför banken i Torp (undersökningspunkt CW1).  
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Figur 8-8. Resultat från CPT-sondering i undersökningspunkt CW1 i Torp. 

8.3.2 Portrycksförhållanden 

Portrycken har mätts på 5 meters djup två gånger per dag från januari 2017 till början av 
februari 2018. Resultaten visar att nolltrycksnivån varierar mellan 0,7 meter under 
markytan och 2,2 meter under densamma. Medelvärde för mätperioden är 1,0 meter under 
markytan. Vid sättningsberäkning har en grundvattenyta på 1,0 meter under markytan 
använts. 

Resultat från portrycksmätningar under befintlig bank, tillsammans med mätningar 
utanför bank, visas i Figur 8-9. 

Utförda portrycksmätningar hart jämförts med långtidsserier från SGU:s grundvattennät 
(SGU, 2019). Närmaste mätstationer är belägna i Linköping (stationsnummer 65) och i 
Vikbolandet (stationsnummer 64). Grundvattenrören är placerade i morän i slutna 
magasin (lera över). Mätningar har utförts 2 gånger i månaden sedan 1975. I 
jämförelserna har ett rör i Linköping på 3,5 meters djup och ett rör i Vikbolandet på 10,4 
meters djup under markytan använts.  

I Figur 8-10 visas grundvattenmätningen under hela mätperioden (från 1975 till 2019) 
tillsammans med portrycksmätningarna utförde inom uppdraget. I Figur 8-11 visas 
mätresultat under perioden 2016 till 2019. Av figurerna framgår det att mätningarna i 
Torp följer samma mönster som grundvattenmätningarna i Linköping och Vikbolandet. 
Grundvattennivåerna är generellt som lägst under början av hösten och som högst under 
våren. Sommaren och hösten 2018 var mycket torra och det syns av samtliga mätningar. 
Grundvattennivåerna under 2018 är dock inte extremt låga jämfört med tidigare uppmätta 
låga värden. Det innebär att den portrycksnivå som mätarna i Torp uppmätte i augusti-
september 2017 kan anses vara mycket låga, om än inte extrem. 

Medelvärdet av grundvattenytans djup under markytan för hela mätperioden i Linköping 
är 1,0 meter som även är medelvärdet under åren 2017–2019. Därför har det medelvärde 
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för grundvattenytans läge som portrycksmätaren visar under samma period (1,0 meter 
under markytan) ansetts vara representativt för hela banvallens livslängd. I 
sättningsberäkningarna har en grundvattenyta 1 meter under markytan och hydrostatiska 
förhållanden använts.  

  

Figur 8-9. Portryck (m under markytan) på 5 meters djup utanför spår.  

 

Figur 8-10. Grundvattennivåer i SGU:s mätstationer Linköping och Vikbolandet samt 
portrycksmätningar i Torp under perioden 1975 till 2019.  
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Figur 8-11. Grundvattennivåer i SGU:s mätstationer Linköping och Vikbolandet samt 
portrycksmätningar i Torp under perioden 2016 till 2019.  

Kompletterande avläsningar utfördes under våren 2019 för att studera effekten av den 
mycket varma och torra sommaren 2018. Portrycksobservationer från Torp mellan 
februari 2017 till maj 2019 visas i Figur 8-12. 

 

Figur 8-12. Portryck, redovisat som meter under markytan, för mätare på 5 meters djup i Torp 
mellan februari 2017 till maj 2019. 
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8.3.3 Spänningssituation 

Beräknade vertikala effektivspänningar tillsammans med uppmätta 
förkonsolideringstryck och gränsspänningar redovisas i Figur 8-13. En grundvattenyta 1 
meter under markytan har använts för beräkning av vertikala effektivspänningar. Av 
figuren framgår även överkonsolideringsgraden.  

Baserat på utförda CRS-försök och en portrycksprofil med hydrostatiskt portryck med 
grundvattenyta på 1 meters djup under markytan, har lerans överkonsolideringsgrad 
beräknats, se Figur 8-14. Beräkningarna visar att lerans överkonsolideringsgrad varierar 
mellan 1,2–2,6 (på 2–10 meters djup). 

Utvärdering av kvalitén på upptagna prover utförd genom studie av volymändring i CRS-
försök, visas i Figur 8-15. Provkvaliteten diskuteras i Huvudrapporten, avsnitt 6.4. 

 

Figur 8-13. Spänningssituation utanför banken i Torp. Heldragna linjer avser tolkade trendlinjer. 
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Figur 8-14. OCR för förhållanden utanför banken Torp. 

 

Figur 8-15. Kvalitetsbestämning på upptagna prover i Torp.  

8.3.4 Vattenkvot, konflytgräns, tunghet och sensitivitet 

Vattenkvot, konflygräns, tunghet och sensitivitet utanför banken presenterar tillsammans 
med värden under banken i avsnitt 8.4.2 

8.3.5 Odränerad skjuvhållfasthet 

Bestämningar av odränerad skjuvhållfasthet utanför banken har gjorts med vingförsök, 
CPT, konförsök och odränerade direkta skjuvförsök. 

Bestämningarna visar att den odränerade skjuvhållfastheten är hög just under torrskorpan 
men sjunker ner till cirka 12 kPa på 2 meters djup, se Figur 8-16. Hållfastheten ökar svagt 
mot djupet till 17 kPa på 10 meters djup. Hållfasthet bestämd med CPT och vinge ger en 
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relativt samstämmig bild medan konen visar något lägre värden även om ökning mot 
djupet är den samma för alla tre metoderna. Odränerade direkta skjuvförsöken visar god 
överensstämmelse med övriga metoder, speciellt med CPT. Inga triaxialförsök utfördes 
på prover från Torp.  

Hållfastheten i direkt skjuvriktning,  och i aktiv skjuvriktning, , har även beräknats 
baserat på uppmätt förkonsolideringstryck enligt beskrivning i avsnitt 3.1. Som 
förkonsolideringstryck har i dessa beräkningar trendlinjer använts. Den beräknade 
skjuvhållfastheten för direkt skjuvriktning visar samstämmigt resultat med odränerade 
direkta skjuvförsök på 7 meters djup medan empirin visar 3–4 kPa lägre än odränerade 
direkta skjuvförsöket på 4 meters djup.  

Odränerad skjuvhållfasthet (normerad mot förkonsolideringstryck) i direkt skjuvriktning 
redovisas som funktion av konflytgräns i Figur 8-17 och Figur 8-18. I figurerna visas 
även empiriskt beräknade förhållande för skjuvhållfasthet i direkt skjuvriktning. Hur 
dessa linjer (blå linjer) framräknats framgår av Huvudrapporten (avsnitt 3.2) och SGI 
Information 3 (Larsson et al, 2007). Vid framtagning av linjerna ingår, 
överkonsolideringsgraden enligt: 

′  

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

I figurerna har två linjer lagts in som visar det lägsta OCR- värdet (streckad blå linje) och 
högsta OCR-värdet (heldragen blå linjer) för den lösa leran.  

Ur figurerna framgår att överensstämmelsen mellan empiri och CPT-värden är god för 
värden på konflytgränsen upp till 70 procent. Därefter visar de uppmätta lägre värden 
jämfört med empirin. Vingförsöken visar något lägre värden än empirin, och precis som 
CPT-värden, speciellt för höga värden på konflytgränsen. Hållfastheten bestämd med kon 
visar än lägre värden. Värden bestämda med odränerade direkta skjuvförsök visar ett 
värde som är högre än empirin och ett som har god överensstämmelse med empirin.  
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Figur 8-16. Odränerad skjuvhållfasthet utanför banken i Torp bestämd med olika metoder och 
empiriska beräkningar baserat på uppmätt förkonsolideringstryck. 
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Figur 8-17. Kvoten mellan odränerad skjuvhållfasthet i direkt skjuvriktning (bestämd med direkta 
skjuvförsök) och förkonsolideringstryck som funktion av konflytgräns i Torp. Uppmätta värden 
utanför banken jämfört med empiri enligt SGI Information 3 (Larsson et al, 2007). 

 

Figur 8-18. Kvoten mellan odränerad skjuvhållfasthet i direkt skjuvriktning (bestämd med 
vingförsök, konförsök och CPT) och förkonsolideringstryck som funktion av konflytgräns i Torp. 
Uppmätta värden utanför banken jämfört med empiri enligt SGI Information 3 (Larsson et al, 2007).  
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8.4 Förhållanden under banken 

Undersökning av förhållanden under banken utfördes av Banverket 1994. Dessa 
undersökningar omfattade viktsondering, vingförsök och kolvprovtagning. 
Kolvprovtagning utfördes i hela jordprofilen. I föreliggande uppdrag har inga 
undersökningar utförts under banken. I denna rapport redovisas resultat från bestämning 
och beräkning av hållfastheter under banken samt resultat från sättningsberäkningar. 

8.4.1 Sättningsberäkningar  

Banken i Torp byggdes ursprungligen 1872 och byggdes ut till dubbelspår 1920 och det 
kan därför eventuellt finnas vissa porövertryck uppkomna av lasterna som inte är 
färdigutvecklade (på grund av konsolidering). Kvarstående porövertryck innebär att 
egenskaperna i jorden under banken kan komma att förändras ytterligare.  

Beräkning av sättningar har utförts med beräkningsprogrammet Embankco. En förenkling 
har gjorts så att banken har ansatts med full bredd (dubbelspår) och ett byggår av 1900. 
En total belastningstid av 120 år har därför använts. Bankens bredd och ursprungliga höjd 
(utan kompensation för sättning) framgår av skissen i Figur 8-19. Vid beräkningarna har 
antaganden gjorts att kompensation för sättningar (det vill säga justering av spår med 
uppfyllnad av fyllnadsmassor) har utförts efter 30, 60 och 80 år, se Tabell 8-3. 

Val av tidpunkt för justering av spår gjordes godtycklig men dock baserat på beräknad 
sättningsutveckling med tid och på hur stora sättningar som kan vara tänkbara före 
justering var nödvändig. Sättningsberäkning är en iterativ process. Som exempel kan 
nämnas att en förändring av tidpunkter med 10–15 år för banken i Fänninge, visade sig 
inte göra större skillnad än 2 cm på totalsättningen. Kompensation har gjorts för att delar 
av lasten, på grund av sättningen, kommit under grundvattenytan. Vid beräkningarna har 
de egenskaper som presenteras i Tabell 8-4 använts. Av befintliga georitningar 
(fyllningstjocklek i spårmitt under befintlig markyta) kan endast en grov tolkning göras 
av att sättningar på ca 1,5–2 m kan ha utbildats. 

 

Figur 8-19. Geometri för banken i Torp använd vid sättningsberäkning. 
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Tabell 8-3. Bankens höjd inklusive kompensation för sättning använd vid sättningsberäkning av 
banken i Torp. 

År från år 1900 Bankhöjd 
(m) 

Bankhöjdens motsvarighet i 
last (kPa) 

0 2,8 50 

30 2,8+0,83=3,63 50+15=65 

60 3,63+0,5=4,13 65+9=74 

80 4,13+0,33=4,47 74+6=80 

Tabell 8-4. Parametrar använda vid sättningsberäkning i Torp 

 

Effektivspänningar i jorden in situ och 120 år efter färdigställandet av banken (beräknade 
med Embankco) tillsammans med förkonsolideringstryck utanför banken, framgår av 
Figur 8-20. Vid beräkningar har kompensation gjorts för att lasten delvis har tryckts ned 
under grundvattenytan. Som framgår av figuren har banken orsakat spänningar över 
förkonsolideringstrycken. De fiktiva spänningar som använts för att beräkna tillskott till 
odränerad skjuvhållfasthet på grund av sekundär konsolidering (för beräkning se avsnitt 
3.4) visas även i figuren. 

Beräkning av sättningar, inklusive krypsättning och kompensation för sättningar, visar att 
banken har erhållit en sättning av cirka drygt 1,8 meter inklusive en justering av spåret för 
sättningar med 1,7 meter, se Figur 8-21. Utveckling av porövertryck i jorden under 
banken från byggstart tills nu, cirka 120 år, framgår av Figur 8-22. Av figuren ses att en 
del av porövertrycken kvarstår. Därför redovisas även spänningar efter full konsolidering 
(när dessa porövertryck har klingat av) i Figur 8-20. 

Beräkningar av sättningar utfördes i syfte att uppskatta total bankhöjd inklusive 
justeringar av spår för sättningar som används för jämförelse av skjuvhållfasthet under 
och utanför bank, se avsnitt 8.4.3. 

  

Djup 
por‐

tryck
o  'o 'c 'L 'L  ML M' a w N 

smax as ki 

1 17,4 0 17,4 17,4 100 200 27750 1000 100 1000 44,2 0,008 0,033

2 15,6 10 33 23 59 109 109 4000 590 12 100 79,5 0,021 0,046 8E-10 3,7

3 14,4 20 47,4 27,4 48 58 2750 148 12 100 115 0,035 0,06 3E-09 5,5

4 16 30 63,4 33,4 47 52 52 3000 149 14,6 100 56,2 0,013 0,036 8E-10 3,9

5 15 40 78,4 38,4 61 69 69 3500 137 12,7 100 103 0,03 0,053 4E-10 3,8

6 15,3 50 93,7 43,7 63 64 64 2750 99 13,3 100 89,3 0,025 0,049 4E-10 3,7

7 16,2 60 109,9 49,9 60 73 73 3000 235 15,5 100 71,4 0,018 0,043 9E-10 3,9

8 16,2 70 126,1 56,1 71 75 75 3250 150 17,7 100 68,4 0,017 0,043 1E-09 4,7

9 16,7 80 142,8 62,8 76 90 90 3750 304 17,6 100 64,8 0,016 0,041 1E-09 4,6

10 17,5 90 160,3 70,3 118 125 125 3750 348 24,5 100 50 0,01 0,035 1E-09 5,3
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Figur 8-20. Effektivspänningar före och efter belastning under banken i Torp. Spänningar under 
banken är beräknade med Embankco och visar spänningar efter 120 och vid full 
konsolidering. Djupen för effektivspänningar beräknade med Embankco har kompenserats 
för sättningar. Av figuren framgår även de fiktiva spänningar som använts för att beräkna 
tillskott på grund av sekundär konsolidering till odränerad skjuvhållfasthet (grön). 



Statens geotekniska institut 2019-10-25 

1.1–1601–0017 

 
 
 

112 (156) 
 

  

Figur 8-21. Resultat från sättningsberäkning med Embankco. 

 

Figur 8-22. Porövertrycksutveckling i jorden under banken i Torp från år 1900 till 2017. Relativt 
stora porövertryck kvarstår. 

8.4.2 Vattenkvot, konflytgräns och tunghet 

I Figur 8-23 redovisas vattenkvoter och tunghet bestämda på kolvprover utanför och 
under banken i Torp. Det kan ses att den naturliga vattenkvoten under banken har minskat 
i hela profilen. Densiteten (tungheten) har ökat genom hela profilen. 

Konflytgränsen under och utanför banken är relativt lika, se Figur 8-24.  
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Figur 8-23. Vattenkvot och tunghet under och utanför banken i Torp. 

 

Figur 8-24. Konflytgräns under och utanför banken i Torp. 
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8.4.3 Mätt och beräknad odränerad skjuvhållfasthet  

Under banken utförde Banverket 1994 bestämningar av odränerad skjuvhållfasthet under 
banken med konförsök på upptagna kolvprover. Odränerad hållfasthet under bank har 
beräknats baserat på uppmätt hållfasthet utanför banken och beräknade spänningar och 
krypsättningar under banken efter 120 år, enligt metod beskriven i avsnitten 3.2 till 3.4. 
För banken i Torp utfördes inga försök på prover konsoliderade i triaxialapparat.  

Ur Figur 8-25 kan det ses att beräknade värden utan tillägg för sekundär konsolidering 
(fiktiva spänningar) fångar de med kon uppmätta värdena bra. Detta gäller såväl empirisk 
metod baserat på beräknade förkonsolideringstryck som metod där hänsyn tas till 
uppmätta hållfasthetstvärden utanför bank. Då hänsyn tas till de fiktiva spänningarna 
visar något högre värden än de bestämda med konförsök ner till drygt 6 meters djup. Det 
är möjligt att överensstämmelsen med odränerade direkta skjuvförsök skulle varit bättre 
men skjuvförsök har inte utförts under banken. 

Enligt sättningsberäkningar kvarstår porövertryck på upp till 20 kPa, varför en fortsatt 
hållfasthetstillväxt kan väntas framöver.  

 

Figur 8-25. Odränerad skjuvhållfasthet under banken i Torp (konförsök) och uppmätta värden 
utanför banken (kon och vinge). Dessutom beräknade värden exklusive och inklusive hänsyn till 
fiktiva krypspänningar. Korrigering har gjorts för överkonsolidering och för sättningar. 
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Odränerad skjuvhållfasthet (normerad mot förkonsolideringstryck) i direkt skjuvriktning 
redovisas som funktion av konflytgräns i Figur 8-26. I figuren visas även linjer för 
empiriskt beräknade förhållande i direkt skjuvriktning. Hur linjen framräknats framgår av 
rapport 1 (avsnitt 3.2) och av SGI Information 3 (Larsson et al, 2007). Vid framtagning 
av linjerna ingår, överkonsolideringsgraden enligt: 

′  

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

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

Ur figuren framgår att kvoten värden på kvoten bestämda med konförsök visar god 
överensstämmelse med empirin.  

 

Figur 8-26. Odränerad skjuvhållfasthet uppmätt med konförsök normerad mot 
förkonsolideringstryck (beräknad med Embankco), som funktion av konflytgräns för förhållanden 
under banken i Torp.  
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9. Norsholm 
Sektion Norsholm 207+360 är belägen längs södra stambanan mellan Norsholm och 
Gistad (mittemellan Norrköping och Linköping), se Figur 9-1 och Figur 9-2. Banan 
mellan Linköping och Norrköping byggdes ursprungligen 1873 och byggdes om till 
dubbelspår 1922.  

Banverket utförde geotekniska undersökningar 1994 vilka visar att jorden består av cirka 
2,5 meter torrskorpelera följt av lera ned till cirka 11 meters djup följt av sediment, 
sannolikt lera eller silt, ned till cirka 18–20 meters djup. Lerans oreducerade odränerade 
skjuvhållfasthet varierar mellan cirka 15–20 kPa. Leran underlagras av friktionsjord. 
Tryckbankar är utförda på båda sidor av banken. Resultaten från Banverkets 
undersökningar framgår av Figur 9-3. 

 

Figur 9-1. Läge för sektion 207+360 i Norsholm. © Lantmäteriet, Geodatasamverkan. 

 

Figur 9-2. Foto som visar banken i sektion 207+360 i Norsholm. Foto taget i riktning åt norr. 
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Figur 9-3. Resultat från Banverkets geotekniska undersökning i Norsholm. 
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9.1 Utförda fältundersökningar 

Inom uppdraget utfördes kompletterande undersökningar i en punkt utanför banken 
benämnd CW2, se Figur 9-4. Undersökningarna omfattade skruvprovtagning, CPT, 
vingborrning, kolvprovtagning samt installation av portrycksmätare. Portrycksmätare, 
EL-PVT, installerades på 5 meters djup. Avläsning utfördes två gånger per dag under 
perioden januari 2017 till maj 2019. 

Resultat från fältundersökningarna ges i Bilaga 1 (Fältundersökning ETUB, MUR 
Geoteknik). 

 

Figur 9-4. Ortofoto som visar läget för sektion 207+360 samt undersökningspunkt CW2 placerad 25 
meter vänster (öster) om spårmitt (V25). © Lantmäteriet, Geodatasamverkan. 

9.2 Utförda laboratorieförsök 

På ostörda prover från borrhål CW2 utfördes laboratorieförsök enligt Tabell 9-1. 
Resultaten presenteras i avsnitt 9.3. I Bilaga 3 finns resultat från samtliga utförda 
laboratorieförsök. 

Provkvaliteten redovisas och diskuteras i Huvudrapporten, avsnitt 6.4. 

Tabell 9-1. Laboratorieförsök utförda på prover utanför banken i Norsholm. 

Borrhål Undersökning Antal Djup (m) 
CW2 Rutinundersökning 

CRS-försök 
Odränerade direkta 
skjuvförsök 

12 
12 
2 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 
3, 5 
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9.3 Förhållanden utanför banken 

9.3.1 Jordlagerföljd, vattenkvoter och tunghet 

Fält- och laboratorieundersökningar av jorden vid sidan av banken visar att jorden består 
av cirka 1–2 meter torrskorpa som underlagras av lera ned till cirka 17 meters djup, se 
Figur 9-5. Leran är varvig mellan 8 och 14 meters djup. Under leran finns sand och silt. 
Sonderingen har avbrutits på 21 meters djup.  

Leran har en tunghet mellan 15,2 och 17,6 kN/m3 och en naturlig vattenkvot mellan 50 
och 94 procent, se Figur 9-6. Jorden är mellansensitiv.  

CPT-sondering i undersökningspunkt CW2 visar att det inte finns några skikt i leran, 
Figur 9-7. 

 

Figur 9-5. Resultat från nya fältundersökningar utförda i borrhål CW2, Norsholm. 
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Figur 9-6. Vattenkvot, konflytgräns, sensitivitet och tunghet utanför banken i Norsholm (CW2).  

 

Figur 9-7. Resultat från CPT-sondering utanför banken i Norsholm (undersökningspunkt CW2). 

9.3.2 Portrycksförhållanden 

Portrycken har mätts på 5 meters djup två gånger per dag från januari 2017 till början av 
februari 2018. Resultaten visar att nolltrycksnivån, under mätperioden, varierar mellan 



Statens geotekniska institut 2019-10-25 

1.1–1601–0017 

 
 
 

121 (156) 
 

markytan och 0,7 meter under densamma, se Figur 9-8. Medelvärde under mätperioden är 
kring 2 dm under markytan. Vid sättningsberäkning har en grundvattenyta i markytan 
använts. Valet av grundvattenyta bygger på de mätningar som fanns att tillgå vid 
beräkningen, vilken gjordes under våren 2017. Rekommendationer för val av 
grundvattenyta och portryck ges i Rekommendationer. 

Utförda portrycksmätningar hart jämförts med långtidsserier från SGU:s grundvattennät 
(SGU, 2019). Närmaste mätstationer är belägna i Linköping (stationsnummer 65) och i 
Vikbolandet (stationsnummer 64). Grundvattenrören är placerade i morän i slutna 
magasin (lera över). Mätningar har utförts 2 gånger i månaden sedan 1974. I 
jämförelserna har ett rör i Linköping på 3,5 meters djup och ett rör i Vikbolandet på 10,4 
meters djup under markytan använts. 

I Figur 9-9 visas grundvattenmätningen under hela mätperioden (från 1975 till 2019) 
tillsammans med portrycksmätningarna utförde inom uppdraget. I Figur 9-10 visas 
mätresultat under perioden 2016 till 2019. Av figurerna framgår det att mätningarna i 
Norsholm följer samma mönster som grundvattenmätningarna i Linköping och 
Vikbolandet. Grundvattennivåerna är generellt som lägst under början av hösten och som 
högst under våren. Sommaren och hösten 2018 var mycket torra och det syns samtliga 
mätningar. Grundvattennivåerna under 2018 är dock inte extremt låga jämfört med 
tidigare uppmätta låga värden. Det innebär att den portrycksnivå som mätarna i Norsholm 
uppmätte augusti 2017 kan anses vara mycket låga. Medelvärdet av grundvattenytans 
djup under markytan för hela mätperioden i Linköping är 1,0 meter som även är 
medelvärdet under åren 2017–2019. Därför har det medelvärde för grundvattenytans läge 
som portrycksmätaren visar under samma period (0,2 meter under markytan) ansetts vara 
representativt för hela banvallens livslängd. I sättningsberäkningen har en grundvattenyta 
i markytan och hydrostatiska förhållanden använts.  

 

Figur 9-8. Portryck (m under markytan) på 5 meters djup utanför spår.  
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Figur 9-9. Grundvattennivåer i SGU:s mätstationer Linköping och Vikbolandet samt 
portrycksmätningar i Norsholm under perioden 1975 till 2019.  

 

Figur 9-10. Grundvattennivåer i SGU:s mätstationer Linköping och Vikbolandet samt 
portrycksmätningar i Norsholm under perioden 2016 till 2019.  

Kompletterande avläsningar utfördes under våren 2019 för att studera effekten av den 
mycket varma och torra sommaren 2018. Portrycksobservationer från Norsholm mellan 
februari 2017 till maj 2019 visas i Figur 9-11. 
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Figur 9-11. Portryck, redovisat som meter under markytan, för mätare på 5 meters djup i Norsholm 
mellan februari 2017 till maj 2019. 

9.3.3 Spänningssituation 

Beräknade vertikala effektivspänningar tillsammans med uppmätta 
förkonsolideringstryck och gränsspänningar redovisas i Figur 9-12. En grundvattenyta i 
markytan har använts för beräkning av vertikala effektivspänningar. Av figuren framgår 
även överkonsolideringsgrad.  

I Figur 9-13 visas OCR för antagen portrycksprofil motsvarande hydrostatiskt portryck 
med grundvattenyta i markytan. Lerans överkonsolideringsgrad mellan 3–10 meters djup 
varierar mellan 1,4–5,1. 

Utvärdering av kvalitén på upptagna prover utförd genom studie av volymändring i CRS-
försök, visas i Figur 9-14. Provkvaliteten diskuteras i Huvudrapporten, avsnitt 6.4. 
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Figur 9-12. Spänningssituation utanför banken i Norsholm. Heldragna linjer avser tolkad trendlinje. 
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Figur 9-13. OCR för Norsholm. 

 

Figur 9-14. Kvalitetsbestämning på upptagna prover i Norsholm. 

9.3.4 Vattenkvot, konflytgräns, tunghet och sensitivitet 

Vattenkvot, konflygräns, tunghet och sensitivitet utanför banken presenterar tillsammans 
med värden under banken i avsnitt 9.4.2. 
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9.3.5 Odränerad skjuvhållfasthet  

Bestämningar av odränerad skjuvhållfasthet utanför banken har gjorts med vingförsök, 
CPT, konförsök, och odränerade direkta skjuvförsök. 

Bestämningar visar att den odränerade skjuvhållfastheten (motsvarande direkt skjuvning) 
är hög just under torrskorpan men sjunker ner till cirka 15 kPa på 3–4 meters djup, se 
Figur 9-15. Hållfastheten visar från 10 meters djup en tendens till ökning mot djupet 
(cirka 1 kPa/m). Hållfasthet bestämd med CPT, vinge och kon inom uppdraget samt en 
vinge utförd av Banverket 1994, ger en samstämmig bild. Hållfastheten bestämd med 
odränerade direkta skjuvförsök på två nivåer visar något högre värden än övriga metoder 
på 5 meters djup. Skjuvhållfastheten utvärderad från CPT, vinge och kon har korrigerats 
för överkonsolideringsgrad.  

Hållfastheten i direkt skjuvriktning,  och i aktiv skjuvriktning, , har även beräknats 
baserat på uppmätt förkonsolideringstryck enligt beskrivning i avsnitt 3.1 Som 
förkonsolideringstryck har i dessa beräkningar trendlinjer använts Den beräknade 
skjuvhållfastheten i direkt skjuvriktning visar högre värden jämför med de uppmätta.  

Odränerad skjuvhållfasthet (normerad mot förkonsolideringstryck) i olika riktningar 
redovisas som funktion av konflytgräns i Figur 9-16. I figuren visas även empiriskt 
beräknade förhållande för aktiv skjuvhållfasthet och skjuvhållfasthet i direkt 
skjuvriktning. Hur dessa linjer framräknats framgår av Huvudrapporten (avsnitt 3.2) och 
SGI Information 3 (Larsson et al, 2007). Vid framtagning av linjerna ingår, 
överkonsolideringsgraden enligt: 

′  

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

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

Ur figuren framgår att värden på kvoten bestämda med odränerade direkta skjuvförsök 
visar god överenstämmelse med empirin. Övriga metoder ger många värden som är låga i 
förhållande till empirin. 
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Figur 9-15. Odränerad skjuvhållfasthet utanför banken i Norsholm. Beräkning av cu har utförts enligt 
samband beskrivna i avsnitt 3.1. Korrigering för överkonsolidering har gjorts. 

 

Figur 9-16. Kvoten mellan odränerad skjuvhållfasthet (bestämd med skjuvförsök, vingförsök, 
konförsök och CPT) och förkonsolideringstryck som funktion av konflytgräns. Uppmätta värden 
utanför banken jämfört med empiri enligt SGI Information 3 (Larsson et al, 2007). Resultat för 
förhållanden under banken. 
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9.4 Förhållanden under banken 

Undersökning av förhållanden under banken utfördes av Banverket 1994. Dessa 
undersökningar omfattade skruvprovtagning, viktsondering, kolvprovtagning och 
grundvattenmätning (på cirka 18 meters djup). Inom föreliggande uppdrag har inga 
undersökningar gjorts under banken. 

I denna rapport redovisas resultat från sättningsberäkningar och bestämning och 
beräkning av hållfastheter under banken. 

9.4.1 Sättningsberäkningar 

Banken i Norsholm byggdes ursprungligen 1873 och byggdes om till dubbelspår 1922 
och det kan därför eventuellt finnas vissa porövertryck uppkomna av lasterna som inte är 
färdigutvecklade (kvarvarande portryck från konsolidering). Kvarvarande portryck 
innebär att egenskaper i jorden under banken kan komma att förändras ytterligare. 

Beräkning av sättningar har utförts med beräkningsprogrammet Embankco. En förenkling 
har gjort så att banken har ansatts med full bredd (dubbelspår) och ett byggår av 1900. En 
total belastningstid av 120 år har använts. Bankens bredd och ursprungliga höjd (utan 
kompensation för sättning) framgår av skissen i Figur 9-17. Vid beräkningarna har 
antaganden gjorts att kompensation för sättningar (det vill säga justering av spår med 
uppfyllnad av fyllnadsmassor) har utförts efter 30 och 70 år, se Tabell 9-2. Val av 
tidpunkt för justering av spår gjordes godtycklig men baserades dock på beräknad 
sättningsutveckling med tid och på hur stora sättningar som kan vara tänkbara före 
justering var nödvändig. Sättningsberäkning är en iterativ process. Som exempel kan 
nämnas att en förändring av tidpunkter med 10–15 år visade sig inte göra större skillnad 
än 2 cm på totalsättningen för banken i Fänninge. De egenskaper som använts vid 
beräkningarna framgår av Tabell 9-3. Av befintliga georitningar (fyllningstjocklek i 
spårmitt under befintlig markyta) kan endast en grov tolkning göras av att sättningar på 
några decimeter till en halvmeter kan ha utbildats. 

 

Figur 9-17. Geometri för banken i Norsholm använd vid sättningsberäkning. 
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Tabell 9-2. Bankens höjd inklusive kompensation för sättning använd vid sättningsberäkning av 
banken i Norsholm. 

År från bygg-
start 1872 

Bankhöjd 
(m) 

Bankhöjdens motsvarighet i 
last (kPa) 

0 2,3 41 

30 2,3+0,34=2,64 41+6=47 

70 2,64+0,22=2,86 47+4=51 

Tabell 9-3. Parametrar använda vid sättningsberäkning för banken i Norsholm 

 

Effektivspänningar i jorden in situ och 120 år efter färdigställandet av banken (beräknade 
med Embankco) tillsammans med förkonsolideringstryck utanför banken framgår av 
Figur 9-18. Vid beräkningar har kompensation gjorts för att lasten delvis har tryckts ned 
under grundvattenytan. Som framgår av figuren har banken inte orsakat spänningar över 
förkonsolideringstrycken. De fiktiva spänningar som använts för att beräkna tillskott till 
odränerad skjuvhållfasthet på grund av sekundär konsolidering (för beräkning se avsnitt 
3.4) visas även i figuren. 

Beräkning av sättningar, inklusive krypsättning och kompensation för sättningar, visar att 
banken har erhållit en sättning av drygt 0,6 meter inklusive en justering av spåret för 
sättningar med 0,56 meter, se Figur 9-19. Utveckling av porövertryck i jorden under 
banken från byggstart tills nu, cirka 120 år, framgår av Figur 9-20. Av figuren ses att 
endast en liten del av porövertrycken kvarstår. Att porövertryck kvarstår innebär att 
egenskaperna i jorden under banken kan komma att förändras ytterligare. 

Beräkningar av sättningar utfördes för banken i Norsholm i syfte att skatta total bankhöjd 
inklusive justeringar av spår för sättningar, vilka har använts för jämförelse av 
skjuvhållfasthet under och utanför bank, se avsnitt 9.4.3.  

Djup  portryck 'o 'c 'L  ML M' a wN 
smax

as ki 

0 0

1 19,4 10 9,4 130 200 3000 900 100 1000 27,3 0,0015 0,026 9E-11 11,4

2 17,6 20 17 130 200 2503,61 900 100 100 50,1 0,01 0,035 6E-10 12,6

3 16,2 30 23,2 119 174 3129 873 21,1 100 71 0,018 0,043 5E-10 4,5

4 16 40 29,2 119 152 3665,5 641 12,1 100 70,4 0,018 0,043 4E-10 3,9

5 15,7 50 34,9 96 112 4144 329 13 100 77,4 0,02 0,045 5E-10 3,7

6 15,5 60 40,4 87 94 4581,25 186 13,6 100 81,3 0,021 0,046 4E-10 3,2

7 15,8 70 46,2 79 93 4987 282 12,9 100 78,6 0,02 0,045 6E-10 3,8

8 15,2 80 51,4 85 93 5366,61 154 13,9 100 93,6 0,026 0,05 3E-10 3,2

9 15,8 90 57,2 91 93 5726 182 13,9 100 78,4 0,02 0,045 6E-10 3,7

10 16,1 100 63,3 97 99 6067,37 213 13,3 100 73,3 0,019 0,044 5E-10 3,6

12 15,8 120 75,2 108 116 6707 233 13,2 100 77,9 0,02 0,045 6E-10 3,8

14 16 140 87,2 136 150 7300,81 305 13,2 100 72,9 0,019 0,044 4E-10 3,6
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Figur 9-18. Effektiva vertikalspänningar i jorden utanför banken och under banken i Norsholm. 
Spänningar under banken är beräknade Embankco efter 120 år. Djupen för 
effektivspänningar beräknade med Embankco har kompenserats för sättningar. 
Förkonsolideringstryck och gränsspänning bestämd med CRS för icke belastad lera, visas 
också. 
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Figur 9-19. Resultat från sättningsberäkning med Embankco. 

 

Figur 9-20. Porövertrycksutveckling i jorden under banken i Norsholm från år 1900 till 2020. Endast 
små porövertryck, några kPa, kvarstår enligt beräkningarna.  

9.4.2 Vattenkvoter och tunghet 

I Figur 9-21 ses vattenkvoter och tunghet bestämda på kolvprover utanför (borrhål 
CW4A) och under banken (Banverket, borrhål spårmitt 207+360). Det kan ses att 
tungheten har ökat och att den naturliga vattenkvoten har minskat något under banken, 
ned till cirka 4 meters djup, vilken kan antas beror på krypsättningen. En viss minskning 
kan även ses av konflytgränsen mer till 4 m djup. 
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Figur 9-21. Vattenkvot och tunghet uppmätt utanför och under banken i Norsholm. 

 

Figur 9-22. Konflytgräns och tunghet uppmätt utanför och under banken i Norsholm.  
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9.4.3 Mätt och beräknad odränerad skjuvhållfasthet 

Under banken utförde Banverket 1994 bestämningar av odränerad skjuvhållfasthet med 
konförsök på upptagna kolvprover. Odränerad hållfasthet under bank har beräknats 
baserat på uppmätt hållfasthet utanför banken och beräknade fiktiva krypspänningar 
under banken efter 120 år, enligt metod beskriven i avsnitt 3.4. Då banken inte har 
orsakat några spänningar över förkonsolideringstrycket ger beräkningsmetod enligt 
avsnitt 3.2 och 3.3 ingen ökning av skjuvhållfastheten. För banken i Norsholm utfördes 
inga försök på konsoliderade prover i triaxialförsök 

Uppmätta och beräknade hållfastheter under banken (kon) jämförs med uppmätta utanför 
banken (vinge och kon) i Figur 9-23. I figuren är även en linje inlagd för medelvärde av 
kon- och vingförsök utanför banken då ju ingen beräkning kan göras när hänsyn inte tas 
till krypspänningar. Det kan ses att skjuvhållfastheten har ökat något ned till 9 meters 
djup. Dock är resultaten något spretiga. Beräkningarna med fiktiva spänningar fångar 
konförsöket väl.  

Odränerad skjuvhållfasthet (normerad mot förkonsolideringstryck) i direkt skjuvriktning 
redovisas som funktion av konflytgräns i Figur 9-24. I figuren visas även linjer för 
empiriskt beräknade förhållande för skjuvhållfasthet i direkt skjuvriktning. Hur dessa 
linjer framräknats framgår av Huvudrapporten (avsnitt 3.2) och av SGI Information 3 
(Larsson et al, 2007). Vid framtagning av linjerna ingår överkonsolideringsgraden enligt: 

′  

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

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

Ur figuren framgår att uppmätta värden är lägre än empirin.  
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Figur 9-23. Odränerad skjuvhållfasthet under banken i Norsholm (konförsök) och uppmätta värden 
utanför banken (kon och vinge). Dessutom beräknade värden exklusive och inklusive hänsyn till 
fiktiva krypspänningar. Korrigering har gjorts för överkonsolidering och för sättningar. Till höger 
visas uppförstorad skala på x-axeln. 

 

Figur 9-24. Odränerad skjuvhållfasthet normerad mot förkonsolideringstryck, som funktion av 
konflytgräns för förhållanden under banken i Norsholm.  
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10. Stenungsund 
Sektion Stenungsund 53+135 ligger längs Bohusbanan vid Ödsmål, norr om Stenung-
sund. Området består mestadels av ängsmark och jordbruksmark, se Figur 10-1 och Figur 
10-2. Sektionens läge i plan framgår även av ortofotot i Figur 10-3. Banan mellan 
Göteborg och Ljungskile togs i bruk 1906. 

Banverket utförde undersökningar 1995 under spårmitt och i höger bankslänt ned till 
cirka 7 meters djup, som visar att den naturliga jorden består av cirka en meter siltig sand 
som underlagras av siltig, och delvis gyttjig, lera någon meter och därunder siltig lera till 
icke fastställt djup. Lerans odränerade skjuvhållfasthet under banken är kring 20 kPa. 
Resultaten från Banverkets undersökningar framgår av Figur 10-4.  

 

Figur 10-1. Karta som visar läget för sektion 53+135 i Ödsmål. © Lantmäteriet, Geodatasamverkan. 

 

Figur 10-2. Foto som visar banken i sektion 53+132 i Stenungsund. Foto taget i riktning åt öster. 
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Figur 10-3. Ortofoto som visar placering av sektion 53+135 samt läge för undersökningspunkt 
CW6, 10 meter vänster om spårmitt (V10). © Lantmäteriet, Geodatasamverkan. 

 

Figur 10-4. Tvärsektion km 53+135. Undersökningar utförda av Banverket 1995. 

10.1 Utförda fältundersökningar 

Kompletterande undersökningar utfördes i en punkt benämnd CW6B, placerad 10 meter 
norr om spårmitt, se Tabell 10-1 och Figur 10-3. Undersökningarna omfattade 
skruvprovtagning, CPT, vingborrning, kolvprovtagning samt installation av 
portrycksmätare. Portrycksmätare, EL-PVT, installerades på 5 meters djup. Avläsning 
utfördes två gånger per dag under perioden januari 2017 till början på februari 2018. 

Resultat från fältundersökningarna ges i Bilaga 1 (Fältundersökning ETUB, MUR 
Geoteknik). 
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Tabell 10-1. Utförda fältundersökningar i Stenungsund. 

Borrhål Undersökning 
CW6B CPT, Vb, Skr, Kv, Pp 

10.2 Utförda laboratorieförsök 

På ostörda prover från borrhål CW6B utfördes laboratorieförsök enligt Tabell 10-2. 
Resultaten presenteras i avsnitt 10.3. I Bilaga 3 finns resultat från samtliga utförda 
laboratorieförsök. Provkvaliteten redovisas och diskuteras i Huvudrapporten, avsnitt 6.4. 

Tabell 10-2. Laboratorieförsök utförda på prover utanför banken i Norsholm. 

Borrhål Undersökning Antal Djup (m) 

CW6B Rutinundersökning 

CRS-försök 

Direkt skjuvförsök 

Triaxialförsök 

Direkt skjuvförsök på prov 
konsoliderat i triaxialcell 

 

11 

10 

3 

2 

1 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14 

3, 5, 6 

5, 6 

6 

 

10.3 Resultat för förhållanden utanför banken 

10.3.1 Jordlagerföljd, vattenkvoter och tunghet 

Resultat från fält- och laboratorieundersökningar visar att jorden består av 1–2 meter 
siltig sand som underlagras av 1 meter något gyttjig lera och därunder siltig lera, se Figur 
10-5. Kring 10 meters djup är leran sulfidfläckig. Därunder finns varvig lera med enstaka 
tunna skikt av silt och en del grus. Den gyttjiga leran har en tunghet kring 15,2 kN/m3 och 
en naturlig vattenkvot kring 78 procent, se Figur 10-6. Den siltiga lerans tunghet varierar 
mellan 16,2 och 18,5 kN/m3 och den naturliga vattenkvoten varierar mellan 43 och 70 
procent. Jorden är mellan- till högsensitiv.  

CPT-sondering i undersökningspunkt CW6 visar att det på 10–11 meters djup finns ett 
skikt med grövre jord, se Figur 10-7. 
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Figur 10-5. Resultat från nya fältundersökningar utförda i borrhål CW6B, Stenungsund. 

 

Figur 10-6. Vattenkvot, konflytgräns, sensitivitet och tunghet utanför banken i Stenungsund 
(undersökningspunkt CW6B). Mellan 10 och 11 meters djup finns ett skikt med grövre jord. 
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Figur 10-7. Resultat från CPT-sondering utanför banken i Stenungsund (undersökningspunkt 
CW6B). 

10.3.2 Portrycksförhållanden 

Portrycken har mätts på 5 meters djup två gånger per dag från januari 2017 till början av 
februari 2018, se Figur 10-8. Resultaten visar att nolltrycksnivån varierar mellan 0,6 och 
0,8 meter under markytan. Medelvärde under mätperioden uppgår till 0,7 meter under 
markytan. Vid sättningsberäkning har en grundvattenyta på 1,0 meter under markytan 
använts. 

Utförda portrycksmätningar hart jämförts med långtidsserier från SGU:s grundvattennät 
(SGU, 2019). Närmaste mätstationer är belägna i Kungälv (stationsnummer 53). De valda 
grundvattenrören är placerade i morän i slutna magasin (lera över). Mätningar har utförts 
2 gånger i månaden sedan 1971 (vissa luckor finns i mätserierna). I jämförelserna har rör 
på djupen 9,1 (rör 10) respektive 13,75 (rör 3) meter under markytan använts. 

I Figur 10-9 visas grundvattenmätningen under hela mätperioden (från 1971 till 2019) 
tillsammans med portrycksmätningarna utförde inom uppdraget. I Figur 10-10 visas 
mätresultat under perioden 2016 till 2019. Av figurerna framgår det att mätningarna i 
Stenungsund följer samma mönster som grundvattenmätningar i Kungälv rör 3, med ett 
utjämnat fluktuationsmönster. Grundvattennivåerna är generellt som lägst under 
mitten/slutet av hösten och som högst under början av året. Sommaren och hösten 2018 
var torra men grundvattennivåerna under 2018 är inte extremt låga jämfört med tidigare 
uppmätta låga värden. Medelvärdet av grundvattenytans djup under markytan för hela 
mätperioden i Kungälv rör 3 är 1,0 m, som även är medelvärdet under åren 2017–2019. 
Därför har det medelvärde för grundvattenytans läge som portrycksmätaren visar under 
samma period (0,75 meter under markytan) ansetts vara representativt för hela banvallens 
livslängd. I sättningsberäkningen har en grundvattenyta 1 meter under markytan och 
hydrostatiska förhållanden använts. Valet av grundvattenyta bygger på de mätningar som 
fanns att tillgå vid beräkningen, vilken gjordes under senvåren 2017. Rekommendationer 
för val av grundvattenyta och portryck ges i Rekommendationer. 
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Figur 10-8. Portryck (m under markytan) på 5 meters djup utanför spår.  

 

Figur 10-9. Grundvattennivåer i SGU:s mätstation i Kungälv samt portrycksmätningar i 
Stenungsund under perioden 1971 till 2019. 
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Figur 10-10. Grundvattennivåer i SGU:s mätstation i Kungälv samt portrycksmätningar i 
Stenungsund under perioden 2016 till 2019.  

10.3.3 Spänningssituation 

Beräknade vertikala effektivspänningar tillsammans med uppmätta 
förkonsolideringstryck och gränsspänningar redovisas i Figur 10-11. Skiktet med grövre 
jord mellan 10 och 11 meters djup har orsakat en konsolidering av jorden kring skiktet. 
Av figuren framgår även överkonsolideringsgrad. 

I Figur 10-12 visas OCR för antagen portrycksprofil motsvarande hydrostatiskt portryck 
med grundvattenyta på 1 meters djup under markytan. Lerans överkonsolideringsgrad 
mellan varierar mellan 1,3–3,6 på 2–12 meters djup. 

Utvärdering av kvalitén på upptagna prover utförd genom studie av volymändring i CRS-
försök, visas i Figur 10-13. Provkvaliteten diskuteras i Huvudrapporten, avsnitt 6.4. 
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Figur 10-11. Spänningar i jorden utanför banken i Stenungsund. Mellan 10 och 11 meters djup finns 
ett skikt med grövre jord som har orsakat en konsolidering av leran i närheten av skiktet. Heldragna 
linjer avser tolkade trendlinjer.  
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Figur 10-12. OCR för Stenungsund. Mellan 10 och 11 meters djup finns ett skikt med grövre jord. 

 

Figur 10-13. Kvalitetsbestämning på upptagna prover i Stenungsund. 

10.3.4 Vattenkvot, konflytgräns, tunghet och sensitivitet 

Vattenkvot, konflygräns, tunghet och sensitivitet utanför banken presenterar tillsammans 
med värden under banken i avsnitt 10.4.2. 
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10.3.5 Odränerad skjuvhållfasthet  

Bestämningar av odränerad skjuvhållfasthet utanför banken har gjorts med vingförsök, 
CPT, konförsök, triaxialförsök och odränerade direkta skjuvförsök. 

Bestämningar som är gjorda på jorden utanför banken, visar att den odränerade 
skjuvhållfastheten (motsvarande direkt skjuvning) är hög just under torrskorpan men 
sjunker ner till cirka 15 kPa på 3 meters djup, se Figur 10-14. Hållfastheten ökar med 
djupet från cirka 5 meters djup. Hållfasthet bestämd med CPT, vinge och kon ger en 
samstämmig bild. Värden är korrigerade för överkonsolideringsgrad. Hållfastheten 
bestämd med odränerade direkta skjuvförsök på två nivåer visar i princip samma värden 
som de övriga metoderna. Den aktiva odränerade skjuvhållfastheten bestämd med 
triaxialförsök visar på 6 meters djup drygt 10 kPa högre än den i direkt skjuvriktning 
medan den på 5 meters djup visar samma värde som den i direkt skjuvriktning.  

Hållfastheten i direkt skjuvriktning,  och i aktiv skjuvriktning, , har även beräknats 
baserat på uppmätt förkonsolideringstryck enligt beskrivning i avsnitt 3.1 Som 
förkonsolideringstryck har i dessa beräkningar trendlinjen i Figur 10-11 använts. Den 
beräknade skjuvhållfastheten i direkt skjuvriktning visar högre värden jämför med de 
uppmätta. Resultaten visar att hållfasthet i aktiv riktning bestämd med empiri visar 
relativt god överensstämmelse med utförda triaxialförsök. Beräkningar i direkt 
skjuvriktning visar dock något låga värden jämför med utförda odränerade direkta 
skjuvförsök. 

Odränerad skjuvhållfasthet (normerad mot förkonsolideringstryck) i olika riktningar 
redovisas som funktion av konflytgräns i Figur 10-15 och Figur 10-16. I figurerna visas 
även empiriskt beräknade förhållande för aktiv skjuvhållfasthet och skjuvhållfasthet i 
direkt skjuvriktning. Hur dessa linjer framräknats framgår av Huvudrapporten (avsnitt 
3.2) och SGI Information 3 (Larsson et al, 2007). Vid framtagning av linjerna ingår, 
överkonsolideringsgraden enligt: 

′  

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

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

Ur figurerna framgår att den aktiva skjuvhållfastheten visar god överensstämmelse med 
empirin. Värden på kvoten bestämda med odränerade direkta skjuvförsök visar något 
högre värden än empirin. Värden från CTP och vingförsök spretar och visar såväl högre 
som lägre värden jämfört med empirin. 
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Figur 10-14. Odränerad skjuvhållfasthet bestämd med olika metoder och empiriska beräkningar. 
Beräkning av hållfasthet har gjorts enligt avsnitt 3.1. 
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Figur 10-15. Kvoten mellan odränerad skjuvhållfasthet (bestämd med skjuvförsök) och 
förkonsolideringstryck som funktion av konflytgräns. Uppmätta värden utanför banken jämfört med 
empiri enligt SGI Information 3 (Larsson et al, 2007). 

 

Figur 10-16. Kvoten mellan odränerad skjuvhållfasthet (bestämd med vingförsök, konförsök och 
CPT) och förkonsolideringstryck som funktion av konflytgräns. Uppmätta värden utanför banken 
jämfört med empiri enligt SGI Information 3 (Larsson et al, 2007). 
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10.4 Resultat för förhållanden under banken 

10.4.1 Sättningsberäkningar 

Banken i Stenungsund byggdes 1906. Beräkning av sättningar har utförts med 
beräkningsprogrammet Embankco. En total belastningstid av 120 år har använts. Bankens 
bredd och ursprungliga höjd (utan kompensation för sättning) framgår av skissen i Figur 
10-17. Parametrar som använts vid beräkningen framgår av Tabell 10-3. Vid 
beräkningarna har antaganden gjorts att kompensation för sättningar (det vill säga 
justering av spår med uppfyllnad av fyllnadsmassor) har utförts efter 50 år, se Tabell 
10-3. Val av tidpunkt för justering av spår gjordes godtycklig men dock baserat på 
beräknad sättningsutveckling med tid och på hur stora sättningar som kan vara tänkbara 
före justering var nödvändig. Sättningsberäkning är en iterativ process. Som exempel kan 
nämnas att en förändring av tidpunkter med 10–15 år visade sig inte göra större skillnad 
än 2 cm på totalsättningen för banken i Fänninge. De egenskaper som använts vid 
beräkningarna framgår av Tabell 10-4. 

Effektivspänningar i jorden in situ och 120 år efter färdigställandet av banken beräknade 
med Embankco samt förkonsolideringstryck utanför banken, framgår av Figur 10-18. 
Jordens moduler bestämda med CRS-försök framgår av Figur 10-19. I Figur 10-18 visas 
även vertikala effektivspänningar beräknad Embankco med och utan hänsyn till 
krypsättningar. Som framgår av figuren har banken inte orsakat spänningar över 
förkonsolideringstrycken. 

Beräkning av sättningar, inklusive krypsättning och kompensation för sättningar, visar att 
banken har erhållit en sättning av cirka 0,25 meter inklusive en justering av spåret för 
sättningar med 0,22 meter, se Figur 10-20. Utveckling av porövertryck i jorden under 
banken från byggstart tills nu, cirka 120 år, framgår av Figur 10-21. Av figuren ses att 
endast en liten del av porövertrycken kvarstår. Effektivspänningar i jorden under banken, 
beräknade med Embankco, framgår av Figur 10-18. Djupen för dessa spänningar har 
kompenserats för den beräknande sättningen (olika på olika djup). 

Beräkningar med Embankco utfördes i syfte att skatta total bankhöjd, inklusive 
justeringar av spår för sättningar, vilka används för jämförelse av skjuvhållfasthet under 
och utanför bank, se avsnitt 10.4.3.  

Av befintliga georitningar (fyllningstjocklek i spårmitt under befintlig markyta) kan 
endast en grov tolkning göras av att sättningar på möjligen någon decimeter kan ha 
utbildats. 



Statens geotekniska institut 2019-10-25 

1.1–1601–0017 

 
 
 

148 (156) 
 

 

Figur 10-17. Data för banken i Stenungsund använda vid sättningsberäkning. 

Tabell 10-3. Bankens höjd inklusive kompensation för sättning använd vid sättningsberäkning av 
banken i Stenungsund. 

År från bygg-
start 1906 

Bankhöjd 
(m) 

Bankhöjdens motsvarighet i 
last (kPa) 

0 2,0 36 

50 2,0+0,22=2,64 36+4=40 

Tabell 10-4. Parametrar använda vid sättningsberäkning av banken i Stenungsund. 

 

Djup wL  por‐   

tryck
o  'o 'c 'L ML M' a wN smax as ki 

1 43 1,81 0 18,1 18,1 1000 41,4 0,006 0,031

2 78 1,52 10 33,3 23,3 85 200 1432 8,7 100 78 0,02 0,045 9,30E-11 3,6

3 40 1,8 20 51,3 31,3 71 128 934 16,3 100 44,3 0,008 0,033 5,3E-10 4,3

4 48 1,64 30 67,7 37,7 71 100 64,5 0,016 0,041

5 38 1,85 40 86,2 46,2 70 131 784 18,1 100 47,6 0,0085 0,034 5E-10 4

6 36 1,78 50 104 54 73 104 740 17,4 100 52 0,011 0,0355 9,30E-10 5,2

7 47 1,7 60 121 61 87 129 653 14,6 100 62,8 0,015 0,04 7E-10 4,5

8 41 1,75 70 138,5 68,5 100 122 487 14,7 100 55,5 0,012 0,037 8,90E-10 4,6

9 43 1,69 80 155,4 75,4 140 155 485 16,7 100 59,5 0,014 0,039 5,2E-10 3,3

12 49 1,62 110 205,05 95,05 122 168 780 12,3 100 69,5 0,018 0,043 6,10E-10 4,3

14 48 1,72 130 238,45 108,45 130 245 2073 18,9 100 50,9 0,01 0,035 9E-10 5,1
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Figur 10-18. 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. Mellan 10 och 11 meters djup finns ett skikt med grövre jord. Heldragna 
linjer är trendlinjer. 
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Figur 10-19. Moduler använda vid sättningsberäkning under banken i Stenungsund. Observera att 
modulen M’ presenteras med värden multiplicerat med 100. Mellan 10 och 11 meters djup finns ett 
skikt med grövre jord. 

 

Figur 10-20. Sättningar under banken i Stenungsund beräknade med Embankco. 
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Figur 10-21. Porövertrycksutveckling i jorden under banken i Stenungsund från år 1900 till 2020. 
Endast små porövertryck kvarstår enligt beräkningarna Porövertryck under banken i Stenungsund  

10.4.2 Vattenkvoter och tunghet 

Vattenkvoter och tungheter är inte bestämda under banken. Däremot har vattenkvot och 
tunghet under banken bestämts på ett prov konsoliderat i triaxialcell. Dessa har jämförts 
med värden utanför banken bestämda på kolvprover. Konsolidering av prover i 
triaxialcell har utförts enligt beskrivning i avsnitt 5.2 och 5.3. Spänningar som använts för 
provet (6 meters djup) framgår av Figur 10-22.  har bestämts baserat på 
konflytgränsen och då denna är låg genom hela profilen har 0,5 antagits gälla för 
in situ förhållanden. Provet konsoliderades till ett något lägre värde för att inte riskera att 
provet skulle minska i diameter, se Kapitel 5. Vid konsolideringen erhölls en total axial 
töjning av 4,7 procent.  

Resultatet visar att vattenkvoten har minskat något, det vill säga att den är lägre under 
banken än utanför. Dock har konflytgränsen ökat och tungheten minskat, vilket inte 
verkar rimligt.  

  

Figur 10-22. Konsolideringsspänningar i triaxialcell för in situ förhållanden (före belastning) och för 
spänningar motsvarande förhållanden mitt under banken i Stenungsund. 
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Figur 10-23. Vattenkvoter och tunghet utanför och under banken i Stenungsund. Inga prover har 
tagits under banken utan de värden som presenteras avser värden bestämda på konsoliderade 
prover.  

10.4.3 Mätt, beräknad och laboratorietestad odränerad 
skjuvhållfasthet 

Under banken utförde Banverket 1995 bestämningar av odränerad skjuvhållfasthet med 
vingförsök. Inga undersökningar under bank har utförts inom uppdraget.  

Odränerad hållfasthet under bank har beräknats baserat på uppmätt hållfasthet utanför 
banken och beräknade spänningar på grund av krypsättningar under banken efter 120 år, 
enligt metod beskriven i avsnitt 3.4. Då banken inte har orsakat några spänningar över 
förkonsolideringstrycket ger beräkningsmetod enligt avsnitt 3.2 och 3.3 ingen ökning av 
skjuvhållfastheten. För banken i Stenungsund utfördes ett försök på konsoliderade prover 
i triaxialförsök. 

Uppmätta (vingförsök) och beräknad hållfastheter under banken jämförs med uppmätta 
utanför banken (vinge och kon) i Figur 10-24. I figuren är även en linje inlagd för 
medelvärde av kon- och vingförsök utanför banken då ju ingen beräkning kan göras när 
hänsyn inte tas till krypspänningar. Det kan ses att skjuvhållfastheten enligt vingförsöken 
har ökat från 4,5 till 5–6 meters djup under banken. Den beräknade skjuvhållfastheten i 
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direkt skjuvriktning med hänsyn tagen till krypsättningar visar god överensstämmelse 
med vingförsöken under bank.  

Jordprover tagna utanför banken på 6 meters djup, borrhål CW6 har konsoliderats i 
triaxialcell enligt metod beskriven i Kapitel 5 i syfte att bestämma odränerad 
skjuvhållfasthet i direkt skjuvriktning med direkt skjuvförsök och med konförsök. Provet 
är dock konsoliderat till den spänning som krävdes i varje skikt för att uppnå samma 
sättning utan krypning, som med krypning, se Figur 10-22. Detta var den metod som 
testades först innan vi inom uppdraget istället valde att räkna ut det nya 
förkonsolideringstrycket inklusive krypning i varje skikt enligt metod beskriven i 
Huvudrapporten, avsnitt 4.1. För Stenungsund innebar det att provet är konsoliderat till 
cirka 15 kPa för låg spänning, vilket borde ge cirka 3 kPa för lågt skjuvhållfasthetsvärde. 
Resultaten, från den på detta sätt bestämda hållfastheten, framgår av Figur 10-24. Det kan 
ses att god överensstämmelse mellan konförsök och direkt skjuvförsök på konsoliderade 
prover erhölls. Det kan även ses att hållfastheten visar god överensstämmelse med 
beräknad och uppmätt med vingförsök under bank.  

Ökningen av odränerad skjuvhållfasthet under banken i Stenungsund är högre jämfört 
med ökningen i Norsholm, trots att sättningen i Stenungsund är mindre än i Norsholm. 
Detta beror på att i Norsholm har sättningar beräknats uppkomma i hela profilen och 
därmed även en ökning av hållfastheten i hela profilen (ned till 13 m djup). I Stenungsund 
har däremot endast en sättning och hållfasthetstillväxt skett mellan 4 och 7 m djup.  

Odränerad skjuvhållfasthet (normerad mot förkonsolideringstryck) i direkt skjuvriktning 
redovisas som funktion av konflytgräns i Figur 10-25. I figuren visas även linjer för 
empiriskt beräknade förhållande för skjuvhållfasthet i direkt skjuvriktning. Hur dessa 
linjer framräknats framgår av Huvudrapporten (avsnitt 3.2) och av SGI Information 3 
(Larsson et al, 2007). Vid framtagning av linjerna ingår, överkonsolideringsgraden enligt: 

′  

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

Då hållfastheten i olika riktningar beror av OCR har i figuren två blå linjer lagts in som 
det lägsta och högsta OCR-värdet för den lösa leran. Ur figuren framgår att uppmätta 
värden är högre än empirin. 
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Figur 10-24. Odränerad skjuvhållfasthet under banken i Stenungsund mätt med vingförsök och 
uppmätta värden utanför banken (kon och vinge). Dessutom beräknade värden exklusive och 
inklusive hänsyn till krypsättningar samt bestämda med odränerade direkta skjuvförsök på prover 
konsoliderade i triaxialcell. Djupet för värden är justerade för sättning. Observera att inga 
bestämningar av konflytgräns utförts under banken varför värden uppmätta med vinge är 
korrigerade för konflytgränsen utanför banken.  
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Figur 10-25. Odränerad skjuvhållfasthet normerad mot förkonsolideringstryck, som funktion av 
konflytgräns för förhållanden under banken i Stenungsund. Då ingen bestämning av konflytgräns är 
utförd under banken har värden på prover tagna utanför banken använts.  
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