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1. Inledning 
Under 2016–2019 bedrevs ett forskningsprojekt vid Statens geotekniska institut kallat 
”Förändring av jords egenskaper med tid under befintliga bankar”. Projektet syftade till 
att utveckla en ny metodik för bestämning av egenskapsförändringar i kohesionsjord un-
der befintliga väg- och järnvägsbankar samt en metodik för att verifiera bestämda föränd-
ringar. Som underlag för framtagning av en metodik har ingått sammanställning av be-
fintlig kunskap, befintliga empiriska modeller, tidigare utförda undersökningar under 
cirka 80 bansektioner samt genomförande av nya undersökningar i 5 bansektioner.  

I denna rapport presenteras den metodik för bestämning och verifiering av egenskaper 
som tagits fram. Det arbete som legat till grund för rekommendationerna presenteras i hu-
vudrapporten och de två delrapporterna.  

I föreliggande rapport beskrivs hur metodiken kan tillämpas för befintliga järnvägsban-
kar. Metodiken kan även tillämpas för befintliga vägbankar, även om exempelvis invente-
ringen av befintligt underlag (se Kapitel 2.1) då kan utföras på annat sätt.  

1.1 Förändring av egenskaper i jorden under bankar 

Kunskaper om jordens egenskaper under bankar kan exempelvis behövas vid sättnings- 
och stabilitetsberäkningar inför en ombyggnad av en väg eller järnväg.  

Egenskaper i kohesionsjord under en bank förändras om lasten från banken leder till ef-
fektivspänningsökningar över rådande förkonsolideringstryck. I en kohesionsjord leder 
effektivspänningsökningar till en volymminskning, kallad konsolidering (primärkonsoli-
dering). Då permeabiliteten i en kohesionsjord är låg sker effektivspänningsökningarna 
över förkonsolideringstrycket långsamt. Effektivspänningsökningen leder även till en se-
kundär konsolidering (krypning), vilken också den ger förändrade egenskaper i jorden.  

Egenskaper under bankar kan mätas med olika geotekniska undersökningsmetoder. Det är 
emellertid mycket svårt att hitta tidpunkter då järnvägar och större vägar kan stängas av 
för trafik och det krävs dessutom omfattande säkerhetsanordningar. Detta gör att kostna-
den för geotekniska undersökningar under trafikerade bankar är hög. Det kan därför fin-
nas behov av en metod att bestämma egenskaperna under bank på annat sätt och en sådan 
har tagits fram inom detta uppdrag. Vid arbetet med framtagningen visade det sig dessu-
tom att i de fall man vill utföra bestämning av egenskaper under bankar genom provning 
under banken, är kolvprovtagning i kombination med laboratorieundersökningar, den 
enda undersökningsmetod som bör användas.  

Genom en kostnadsuppskattning har det visats att den framtagna metodiken kan vara ett 
kostnadseffektivt sätt att bestämma egenskaperna under bankar då utredning omfattar 
långa väg- och bansträckor. 

1.2 Kort om föreslagen metodik 

Föreslagen metodik för förändring av egenskaper under banken bygger på antagandet att 
jorden utanför och jorden under banken före den byggdes, har likartade egenskaper. Där-
med kan egenskaper bestämda på jorden utanför banken användas tillsammans med kun-
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skaper om lasten från banken, för att beräkna förändringar av egenskaperna under ban-
ken. I metodiken föreslås även att jordprover tagna utanför banken kan belastas i labora-
torium till det spänningstillstånd (inklusive krypning) som råder under banken, och på 
den så belastade jorden kan olika laboratorieundersökningar utföras. Metodiken avser för-
ändring av egenskaper i jord där banken har orsakat en spänningsökning över ursprung-
ligt förskonsolideringstryck. 

Metodiken för beräkning av odränerad skjuvhållfasthet under banken bygger på kunskap 
om följande parametrar: 

1. Odränerad skjuvhållfasthet utanför banken.  
2. Förkonsolideringstryck i jorden utanför banken och eventuell ökning av detta or-

sakade av tillsskottspänningar under banken. 
3. Tillskott i förkonsolideringstryck orsakade av krypsättningar under banken. 
4. Effektivspänningarnas variation i djup- och sidled utanför och under banken.  
5. Odränerade skjuvhållfasthetens beroende av förkonsolideringstryck och belast-

ningsriktning. 

Den odränerade skjuvhållfastheten under banken i aktiv riktning,	���, och direkt 
skjuvriktning, ����, orsakad av både primär och sekundär konsolidering beräknas enligt 
föreslagen metodik som: 

���	�
��� � ���	���
�ö� � 0,33∆���� 	���
�
 �  
����	�
��� � ����	���
�ö	� � 	� ∙ ∆���� 	���
�
 � 
där:  

k= 0,33(0,25+0,75"#$�)  
∆���� 	���
�
 � = fiktivt vertikalt förkonsolideringstryck som motsvarar den 

spänning som erfordras för att uppnå kompressionen inklusive krypning, ε, i 
respektive skikt baserat på resultat från sättningsberäkning, se Figur 1-1.  

 

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

Den vertikalspänning som används för att beräkna krypsättningen, ska motsvara vertikal-
spänningen på den position i höjd- och sidled som beräkningen avser.  
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Metodiken för bestämning av förändring av naturlig vattenkvot, tunghet och portal byg-
ger också på kunskap om tillskott i förkonsolideringstryck orsakad av såväl primär som 
sekundär konsolidering. 

Egenskaper bestämda med föreslagen metodik bör verifieras mot egenskaper bestämda 
under banken i utvalda sektioner, se Kapitel 4.  

1.3 Jämförelse av ”samma” jord utanför och under 
banken 

Vid jämförelse av jordens egenskaper 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. Jämförelsen av värden under och vid sidan om ban-
ken blir olika beroende på om markytan och jordlagren är horisontella eller lutande. 

I Figur 1-2 visas hur man vid horisontell markyta bör korrigera för sättning då man jäm-
för lerans egenskaper utanför och under banken. Vid lutande markyta och horisontella 
jordlager kan korrigering göras enligt Figur 1-3 och vid lutande markyta och lutande 
jordlager enligt Figur 1-4.  

I delrapport 2 (Kapitel 4) visas hur vi valt att presentera mätta egenskaper utanför banken 
i samma diagram som beräknade egenskaper och de i laboratoriet framtagna egenskap-
erna.  

 

Figur 1-2. Jämförelse av jord utanför och under bank för horisontell markyta. Jord under banken 
som före sättning låg på ett djup motsvarande djup 1a, har erhållit en sättning s1, och jordens 
egenskaper utanför i punkt 1a jämförs därför med egenskaper i punkt 1b under bank. På samma 
sätt för punkterna 2. 

z (under bank) z (utanför bank)

s1

s2

1b

2b

1a

2a

Horisontell markyta
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Figur 1-3. Jämförelse av jord utanför och under bank för lutande markyta och horisontella jordlager 
(exempelvis vid eroderade områden). Jord under banken som före sättning låg på nivå motsva-
rande punkt 1a, har erhållit en sättning s1, och jordens egenskaper utanför i punkt 1a jämförs där-
för med egenskaper i punkt 1b under bank. På samma sätt för punkterna 2. 

 

 

Figur 1-4. Jämförelse av jord utanför och under bank för lutande markyta och lutande jordlager 
Jord under banken som före sättning låg på en nivå motsvarande djup 1a, har erhållit en sättning 
s1, och jordens egenskaper utanför i punkt 1a jämförs därför med egenskaper i punkt 1b under 
bank. På samma sätt för punkterna 2. 

  

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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1.4 Steg i metodik för bestämning av egenskaper under 
befintlig bank 

Föreslagen metodik för bestämning av egenskaper under befintlig bank bygger på kun-
skaper om jordens egenskaper utanför banken och om de förändringar i effektivspän-
ningar och förkonsolideringstryck som banken orsakat. För odränerad skjuvhållfasthet 
bygger den även på empiriska samband mellan effektivspänningar och hållfasthet.  

För en järnvägssträcka föreslås att geotekniska undersökningar utförs utanför banken i en 
eller två sektioner i varje identifierat geologiskt område, (röda sektioner i Figur 1-5). I 
dessa sektioner beräknas (och bestäms med framtagen laboratoriemetod) egenskaperna 
under bank enligt framtagen metodik. För övriga sektioner i området (svarta sektioner i 
Figur 1-5) baseras bestämning av egenskaperna under banken på det underlag och den 
sättningsberäkning som tagits fram i undersökningssektionerna, med en uppdatering av 
bankhöjd och jorddjup.  

Egenskaper bestämda enligt detta sätt bör kontrolleras i någon sektion med provtagning 
under bank. 

 

Figur 1-5. Exempel på en utredningssträcka med lägen för sektioner där geotekniska undersök-
ningar enligt föreslagen metodik utförs utanför bank (röda sektioner). I övriga sektioner (svarta) be-
stäms egenskaperna under bank baserat på sättningsberäkning i röda sektioner uppdaterat med 
aktuell bankhöjd och jorddjup. Utredning inleds med CPT-sondering längs sträckan (gröna punkter). 

Metodiken innehåller följande steg: 

1. Inventering av befintligt underlag. 
Befintlig information om områdets geologiska, topografi och geohydrologiska 
förhållanden inventeras. Bankens uppbyggnad bestäms med georadar eller tas 
från tidigare undersökningar utförda i och under banken. 

2. Indelning i geologiska och geotekniska typområden. 
3. Val av undersökningssektioner (röda sektioner enligt Figur 1-5). 
4. Geotekniska fält- och laboratorieundersökningar utanför banken. 
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Egenskaper för jorden utanför banken bestäms genom geotekniska fält- och labo-
ratorieundersökningar, se Figur 1-6. De geotekniska fältundersökningarna på jor-
den utanför banken omfattar CPT-sondering, kolvprovtagning och portrycksmät-
ningar. Eventuellt kan även vingförsök utföras utanför banken.  
De geotekniska laboratorieförsöken på jorden utanför banken omfattar rutinför-
sök, CRS-försök, stegvisa ödometerförsök, odränerade direkta skjuvförsök och 
aktiva odränerade triaxialförsök. 

5. Utvärdering av geotekniska parametrar  
6. Beräkning av odränerad skjuvhållfasthet under banken med framtagna empiriska 

ekvationer samt bestämning av odränerad skjuvhållfasthet under banken med 

laboratorieförsök på konsoliderade prover. 
7. Val av odränerad skjuvhållfasthet under banken i olika skjuvriktningar. 
8. Bestämning av naturlig vattenkvot, tunghet och portal med laboratorieförsök på 

konsoliderade prover. 
9. Verifiering av beräknade hållfastheter och övriga bestämda värden i vissa 

sektioner genom fältundersökning i befintligt spår. 

Metodik för steg 1–7 beskrivs i Kapitel 2. I Kapitel 3 beskrivs metodik för steg 8 och i 
Kapitel 5 beskrivs steg 9.  

För sektioner där undersökningar inte utförs uppdateras beräkningarna med aktuell 
bankgeometri och jorddjup från CPT-sondering, vilket beskrivs i Kapitel 4. 

 

Figur 1-6. Geotekniska undersökningar utanför bank enligt föreslagen metodik. 
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2. Metodik för bestämning av 
odränerad skjuvhållfasthet under 
bank 

2.1 Inventering av befintligt underlag 

I metodikens första steg görs en inventering av befintligt underlag avseende topografi och 
geologi, banvallens geometri och uppbyggnad samt tidigare utförda geotekniska och 
geohydrologiska undersökningar i och omkring aktuell banvall. Inventeringen bör om-
fatta de moment som beskrivs nedan.  

Geologi och topografi 

Geologisk karta med beskrivning (finns på SGU:s hemsida, www.sgu.se), topografisk 
karta samt skuggbilder från laserdata (finns på Lantmäteriets hemsida, www.lantmate-
riet.se) används för att få en förståelse för de geologiska och morfologiska processer som 
bildat och omformat området. Detta underlag utgör en del i arbetet med att dela in ban-
sträckan i geologiskt och topografiskt likvärdiga områden.  

Information som är bra att inhämta är berg i dagen, jordlagerföljd, lerdjup, förekomst av 
diken och vattendrag och vattennivåer i dessa (ger indata till geohydrologisk modell).  

Inventering av banvallens uppbyggnad och geometri 

Som underlag för en stabilitetsutredning av en befintlig bana är information om anlägg-
ningen, händelser och besiktning under anläggningens livstid samt befintliga mätningar 
och geotekniska undersökningar viktiga indata till projekteringen.  

När det gäller banans ursprungliga profil, det vill säga byggnivå, går det att erhålla viss 
information från de ursprungliga generalprofilerna. Vid några regioner inom Trafikverket 
har generalprofilerna scannats. Övriga generalprofiler finns i pappersformat vid Trafik-
verkets arkiv i Mölndal. Det går också göra en bedömning där man utgår från fasta punk-
ter efter banan, som man kan förutsätta inte har förändrats i höjdled med tiden, exempel-
vis de delar av en sträcka som ligger på fastmark och pålgrundlagda broar.  

Det går också att hitta information om anläggningen i Trafikverkets databaser, exempel-
vis: 

− BIS 

− Optram 

− Project Wise/IDA 

− Bessy 

− Ofelia. 

Information om ovanstående databaser finns på Trafikverkets hemsida. 
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Den av ovanstående databaser som är viktigast för att få underlag för ett stabilitetsutred-
ningsprojekt, är ProjectWise/IDA. I IDA finns redovisning av tidigare utförda geotek-
niska undersökningar och geoprojektering med bland annat följande information: 

− geotekniska undersökningsritningar 

− sondering och provtagning 

− georadar 

− ballastprovtagning 

− geotekniska åtgärder – ritningar och PM 

− stabilitetsberäkningar. 

IDA kommer framledes att ersättas av databasen Ebbot. 

Georadarmätning bör utföras för att få information om banvallens geometri, det vill säga 
bankens tjocklek (hur stor del av banken som ligger under markytan) samt tjocklek på 
olika lager i bankroppen. Georadarmätning kan utföras genom att utrustningen monteras 
på en befintlig mätvagn. För att erhålla mätresultat som kan utvärderas måste mätningar, 
förutom i spårmitt, även utföras utanför spåret, då betongsliprarna kan störa mätsignalen. 
Mätresultaten kan kalibreras mot befintliga sonderingspunkter som erhållits genom in-
ventering i IDA.  

På den sträcka som utredningen omfattar, bör även inmätning utföras av banans längdpro-
fil (marknivå) i spårmitt samt höger och vänster bankfot. 

Resultat från inventeringen enligt ovan, bör redovisas på längdprofilritningar.  

Inventering av tidigare utförda geotekniska undersökningar  

Tidigare utförda geotekniska undersökningar i området kan finnas i arkiv hos Trafikver-
ket (se ovan), kommuner och geotekniska konsulter samt i Geoteknisk sektorsportal. 
Geoteknisk sektorsportal tillhandahåller en nationell datainfrastruktur för tillgång till ge-
nomförda geotekniska undersökningar och GeoSuite borrhål (se SGI:s hemsida, 
www.swedgeo.se).  

2.2 Indelning i geologisk och geotekniska typområden 

Baserat på inventeringar och analyser indelas bansträckan i typområden inom vilka de 
geologiska och geotekniska förhållandena är likartade. Vid indelningen bör värdering gö-
ras av följande faktorer: 

− jordlagerföljd, inklusive lerdjup. 

− geologiskt bildningssätt (postglacial eller glacial lera). 

− odränerad skjuvhållfasthet. 

− bankens geometri. 

− förekomst av skikt i leran. 

− förekomst eller möjlighet till artesiska portryck. 

− dräneringsvägar. 

− marknivå.  
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2.3 Geotekniska fält- och laboratorieundersökningar 
utanför banken 

Geotekniska fältundersökningar. 

De geotekniska fältundersökningarna på jorden utanför banken inleds med CPT-sonde-
ring längs bansträckan. Sonderingen görs på ett tillräcklig stort avstånd från bankfot för 
att jorden inte ska ha påverkats av bankens belastning. Baserat på resultat från sonde-
ringen och informationen insamlad i Steg 1 bestäms sektioner lämpliga för vidare under-
sökningar. Sektioner lämpliga för vidare undersökningar kan exempelvis vara höga ban-
kar och bankar på stora lerdjup. Minst en sektion inom varje identifierat geologiskt ty-
pområde väljs ut. 

I de utvalda sektionerna installeras portrycksmätare på minst 2 nivåer om djupet inte 
överstiger 10 meter. Nivåerna väljs dels baserat på ett troligt djup till vilket banken påver-
kat leran och dels med hänsyn till eventuella skikt. Om djupet överstiger 10 meter krävs 
fler mätare för att få tillräckligt med underlag för spänningar till CRS-försök och avance-
rade laboratorieundersökningar. Mätningen bör utföras minst ett halvår innan man går vi-
dare med nästa steg. Resultaten från portrycksmätningen jämförs med långtidsmätningar i 
SGU:s grundvattennät. När man använder nivådata för referensändamål är det viktigt att 
de platsspecifika egenskaperna i grundvattennätet så långt möjligt liknar den plats som är 
aktuell för jämförelser och att klimatförhållandena är likartade mellan platserna. Den 
portrycksnivå som ska användas vid laboratorieundersökningen bör motsvara ett medel-
värde av dagens nivåer. I sektionerna utförs inmätning av markytan. 

När en portrycksmätning har utförts under minst ett halvår (med avläsning minst en gång 
per dag) och resultaten utvärderats, utförs kolvprovtagning varje meter till 10 meters 
djup. Därunder kan mätintervallet glesas ut. Det är viktig att proverna tas utan slutarbleck 
där så är möjligt och att de hanteras varsamt vid transport in till laboratorium. Laboratori-
eundersökningar på upptagna prover utförs snarast efter provtagning. 

Laboratorieundersökningar 

På upptagna jordprover utförs rutinundersökning. Rutinundersökningen omfattar bestäm-
ning av densitet, naturlig vattenkvot, sensitivitet, odränerad skjuvhållfasthet och konflyt-
gräns (enligt enpunktsmetoden, se vidare Huvudrapporten). I Figur 2-1 visas förslag till 
hur jordproverna i kolvtuberna kan användas för olika laboratorieundersökningar. 
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Figur 2-1. Förslag på användning av jorden i de olika kolvtuberna för olika laboratorieförsök. 

CRS-försök utförs på samtliga nivåer. 

Stegvisa ödometerförsök utförs på minst 2 nivåer i syfte att ta fram krypparametrar %&	till 
sättningsberäkning.  

Odränerade direkta skjuvförsök utförs på varje djup ner till 10 m och på varannan därun-
der (dock inte djupare än 15 meter). Standarden för dessa försök rekommenderar föl-
jande: 

− Om in situ-spänningen är lägre än förkonsolideringstrycket konsolideras provet 
till 85% av förkonsolideringstrycket och denna last får ligga på i 2 timmar. Däref-
ter lastas provet av till in situ-spänningen som får ligga på i 15 timmar varefter 
provet skjuvas till brott. 

− Om in situ-spänningen är högre än 85% av förkonsolideringstrycket konsolideras 
provet till in situ-spänningen och denna last får ligga på i 15 timmar varefter pro-
vet skjuvas till brott. 

Det krävs alltså kännedom om effektivspänningar och förkonsolideringstryck för att ut-
föra de direkta skjuvförsöken. Effektivspänningarna beräknas baserat på tunghet från ru-
tinförsöken och medelvärdet av de portryck som kan antas gälla baserat på mätningar och 
jämförelser med långtidsmätningar (se ovan). Effektivspänningar och förkonsoliderings-
tryck ritas upp mot djup och trendlinjer för dessa utvärderas, se Figur 2-2. 
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Figur 2-2. Exempel på redovisning av vertikala effektivspänningar, förkonsolideringstryck, gräns-
spänningar (�') och överkonsolideringsgrad. Dessutom är trendlinjer för förkonsolideringstryck och 
gränsspänning inlagda.  

Aktiva odränerade triaxialförsök utförs på minst 3 nivåer. Resultat från triaxialförsök ut-
gör, tillsammans med empiriska samband (se avsnitt 2.4), ett viktigt underlag för val av 
odränerad skjuvhållfasthet i olika riktningar. För bankar där geometrin och de geologiska 
förhållandena är sådana att en stor det av glidytorna går i aktiv skjuvriktning, kan fler än 
3 försök krävas.  

Triaxialförsök kräver kännedom om effektivspänningar samt förkonsolideringstryck i 
vertikalled. Dessutom krävs en uppskattning av effektivspänningarna i horisontalled. 
Detta eftersom provet före skjuvning ska, konsolideras till rådande effektivspänningar el-
ler till 85% av förkonsolideringstrycket, se vidare Westerberg et al (2017) och exempel i 
Figur 2-3.  

Effektivspänningar i vertikalled räknas ut på samma sätt som beskrivits för de direkta 
skjuvförsöken. De effektiva spänningarna i horisontalled kan räknas ut med hjälp av vilo-
jordtryckskoefficienten,	"#,$�, som i svenska normalkonsoliderade leror med horisontell 
markyta har funnits variera enligt relationen (Larsson et al, 2007): 

"#,() * 0,31 � 0,71	-' . 0,2� 
För överkonsoliderad jord och horisontell markyta justeras K0 enligt följande 

"#	 * "#,()012#,3	à	#,5	 
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Figur 2-3. Exempel på konsolideringsspänningar för fyra triaxialförsök. I figuren är även inlagt för-
konsolideringstryck för de olika försöken, vald K0-linje samt antagen brottgränslinje (motsvarande 
en friktionsvinkel av 30 grader).   

2.4 Utvärdering av parametrar utanför banken  

Naturlig vattenkvot, konflytgräns, tunghet och portal 

Uppmätta egenskaper (naturliga vattenkvot, konflytgräns, tunghet och portal) på jorden 
utanför banken redovisas i diagram mot djup eller nivå.  

Odränerad skjuvhållfasthet 

Odränerad skjuvhållfasthet från konförsök, CPT, direkta skjuvförsök och odränerade ak-
tiva triaxialförsök ritas upp mot djup (eller nivå). Eventuella odränerade passiva triaxial-
försök ritas också in eller så beräknas de med följande empiriska samband, som baseras 
på odränerade aktiva triaxialförsök: 

��6 � ���"#$� 
Rådata från CPT-sonderingen utvärderas med programmet Conrad. Vid utvärderingen ska 
uppmätta värden på portryck och tunghet användas och hänsyn tas till eventuella skikt. 
Dock bör värden på uppmätt konflytgräns inte matas in i Conrad utan korrigeringen för 
konflytgräns, bör utföras manuellt, vid bestämning av odränerad skjuvhållfasthet. Anled-
ningen till detta är att Conrad annars räknar ut en överkonsolideringsgrad baserad på kon-
flytgränsen, och korrigerar skjuvhållfastheten även för den på detta sätt uträknade över-
konsolideringsgraden. Eftersom Conrads beräkning av överkonsolideringsgrad är osäker 
är det bättre att använda värden på OCR bestämda med CRS-försök och beräknad effek-
tivspänning.  

Skjuvhållfasthet bestämd med konförsök korrigeras för konflytgräns.  
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Odränerad skjuvhållfasthet beräknas på basis av trendlinjen för förkonsolideringstrycket 
och empiriska relationer för direkt, aktiv och passiv skjuvriktning enligt följande ekvat-
ioner (se Huvudrapport, avsnitt 3.2).  

Aktiv odränerad skjuvhållfasthet, ���, beräknas som: 

��� � 0,33���′ 
Odränerad skjuvhållfasthet i direkt skjuvriktning, ����, beräknas som:  

���� � 0,33���� 	0,25 � 0,75"#$�� 
där "#$� beräknas enligt (se Larsson et al, 2007): 

"#$� � 0,31 � 0,71	-' . 0,2� 
Passiv odränerad skjuvhållfasthet, ��6, beräknas som: 

��6 � 0,33���� ∙ "#$� 
För överkonsolideringsgrad större än 1,5 görs följande korrigeringar: 

"#	012� � "#$� ∙ 012#,3à#,5 

�� � ��$� ∙ 0129	:9;� 
där b=0,8 kan användas. 

Empiriskt framtagna värden på skjuvhållfasthet läggs in med ett spann, kallat á-priori-
spann (se Huvudrapporten avsnitt 6.3.2 och Sällfors et al, 2017). I denna rapport har 
spannet valts att omfatta 0,9 till 1,2 gånger de empiriska relationerna. De empiriska relat-
ionerna med hänsyn till överkonsolideringsgrad och med ett spann av 0,9 till 1,2 ger då 
följande ekvationer för odränerad skjuvhållfasthet i aktiv respektive direkt skjuvriktning: 

��� � 	0,9	��==	1,2� ∙ 0,33 · ���� · 0129#,? 

���� � 	0,9	��==	1,2� ∙ ���� @0,125 � 0,206 ∙ -'
1,17 B0129#,? 

��6 � 	0,9	��==	1,2� ∙ ���� @0,055 � 0,275 ∙ -'
1,17 B0129#,? 

Samtliga värden ritas upp i ett diagram liknande det i Figur 2-4. I figuren kan ses att 
samtliga metoder för odränerad skjuvhållfasthet i direkt skjuvriktning ligger inom à-pri-
orispannet medan de aktiva triaxialförsöken visar högre värden än a´-priori. Detta disku-
teras mer i Huvudrapporten, avsnitt 6.3.2. De direkta skjuvförsöken bör ges störst vikt vid 
val av hållfasthet i direkt skjuvriktning.  

Information från ett borrhål med kvalificerade undersökningar kan användas för övriga 
sektioner inom samma geologiska formation. En möjlig metodik för att bestämma odrä-
nerad skjuvhållfasthet utanför bankar är att basera skjuvhållfasthet på kvalificerade 
undersökningar i ett borrhål och empiriska relationer, a´-priorispann och CPT-sondering i 
aktuell sektion. CPT-sondering kan betraktas som en billig ”mängdundersökningsmetod” 
och som för en specifik lerlokal kan kalibreras mot resultat från odränerade direkta skjuv-
försök och aktiva triaxialförsök i enstaka punkter. Samma à-priorispann används då som 
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för den sektion där kvalificerade undersökningar utförs. Eventuellt kan justering behövas 
med hänsyn till skikt i jordprofilen.   

 

Figur 2-4. Odränerad skjuvhållfasthet för sektionen i Fellingsbro. Värden bestämda med konförsök, 
CPT, odränerade direkta skjuvförsök, odränerade aktiva triaxialförsök, samt á-priorispann i direkt, 
aktiv och passiv riktning.  

Beräkning och utvärdering av tillskottsspänningar, förkonsolideringstryck och 
sättningar under bank 

Vid belastning av jorden över förkonsolideringstrycket kommer jorden att konsolidera 
och förkonsolideringstrycket att öka. Dels ökar förkonsolideringstrycket till den nya ef-
fektiva vertikalspänningen som råder och dels ökar den på grund av krypning i jordskelet-
tet (se Huvudrapporten avsnitt 3.3.3). Detta gör att i föreslagen metodik för bestämning 
av hållfasthetstillväxt under bankar måste ökningen av förkonsolideringstrycket bestäm-
mas och den ska inkludera både primär och sekundär konsolidering.  

Förkonsolideringstryck i jorden under banken tas fram i två steg: (1) beräkning av nya ef-
fektivspänningar och (2) beräkning av nya förkonsolideringstryck.  
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Steg 1 - Beräkning av nya effektivspänningar 

Spänningar i vertikalled på olika ställen (höjd- och under banken beräknas med exempel-
vis elasticitetsteorin och en integrering av Boussinesques lösning. För detta är det lämp-
ligt är att ta hjälp av sättningsberäkningsprogram (exempelvis Geosuite sättning) eller ett 
numeriskt beräkningsprogram, som Plaxis och Flac, eftersom de även räknar ut tillskott-
spänning i vertikalled.  

Vid sättningsberäkning behövs information om bankens ursprungliga geometri och upp-
byggnad. Hur information om detta kan tas fram beskrivs i avsnitt 2.1. Sättningsberäk-
ningen ska utföras med hänsyn tagen till krypsättningar. I Geosuite finns möjlighet att an-
vända Chalmers krypmodell som kräver underlag från stegvisa ödometerförsök och ett 
antal andra parametrar som tas fram från CRS-försök enligt beskrivning av Olsson och 
Alén (2009). Man bör vara observant på att korrektion för nedpressning av lasten under 
grundvattenytan inte görs automatiskt i Geosuite utan det kräver en egen iterativ proce-
dur. 

För många bankar som byggdes på 1800-talet är jorden under banken färdigkonsoliderad 
för hela bankens tyngd. Dock kan det för höga bankar (>3 meter) och för nyare bankar 
finnas kvarvarande porövertryck i jordprofilen. Sättningsberäkningen med konsolide-
ringskoefficienter från CRS-försök eller stegvisa ödometerförsök kan användas som un-
derlag för värdering av konsolideringsförhållandena. I de fall jorden inte har konsoliderat 
klart har heller inte hela förändringen av jordens egenskaper hunnit utvecklas. Om inte 
hänsyn tas till konsolideringsförhållandena kan odränerad skjuvhållfasthet och tunghet 
överskattas och vattenkvoten underskattas. I Figur 2-5 visas exempel på en sättningsbe-
räkning som visar att ett visst porövertryck kvarstår i jordprofilen. 
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Figur 2-5. Exempel på en jordprofil där en sättningsberäkning visar att full konsolidering inte har 
skett utan porövertyck kvarstår (motsvarar avståndet mellan de röda linjerna). 

Steg 2 - Beräkning av nya förkonsolideringstryck (för primär och sekundär 
konsolidering) 

Den extra kompression som krypning leder till orsakar en ökning av förkonsoliderings-
trycket, där det nya förkonsolideringstrycket kan antas motsvara den effektivspänning 
som aktuell kompression ger (oberoende om kompressionen sker på grund av 
konsolidering eller krypning). Vidare antas att beräknad vertikal kompression följer det 
ursprungligen givna samspelet mellan kompression mot effektivspänning från ett CRS-
försök, se Figur 2-6.  

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

���	���
�
 � � ∆C ∙ D'  

Detta är dock inte helt korrekt eftersom en del av belastningen, från in situ-spänning upp 
till förkonsolideringstrycket, inte följer samma samband som belastningen över 
förkonsolideringstrycket. Dock är den delen av kompressionen liten i förhållande till 
kompressionen som sker då förkonsolideringstrycket överskrids, enligt CRS-kurvan.  
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De framtagna förkonsolideringstrycken används sedan vid beräkning av odränerad 
skjuvhållfasthet under banken enligt anvisningar i avsnitt 2.5. 

I Huvudrapporten, Tabell 4–2, visas ett exempel på beräkning av förkonsolideringstryck 
på grund av primär och sekundär konsolidering.  

 

Figur 2-6. Ökning av förkonsolideringstrycket dels på grund av tillskottsbelastning och dels på 
grund av krypning, baserad på sättningsberäkningar och CRS-kurva. 

2.5 Beräkning av hållfasthet under bank 

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

���	�
��� � ���	���
�ö� � 0,33∆���� 	���
�
 �  
����	�
��� � ����	���
�ö	� � 	� ∙ ∆���� 	���
�
 � 
där  

k= 0,33(0,25+0,75"#$�)  
∆���� 	���
�
 � = fiktivt förkonsolideringstryck som motsvarar den spänning som 

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

Val av faktorn k kan göras som ett försiktigt valt medelvärde för hela jordprofilen. Om wL 
varierar kraftigt, kan k väljas som ett försiktigt valt värde i olika delar av jordprofilen. 
Högre värde på faktorn än 0,28 (motsvara ett "#$� � 0,8� bör inte användas. 
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2.6 Bestämning av skjuvhållfasthet under bank genom 
laboratorieprovning på konsoliderade prover 

Bestämning av odränerad skjuvhållfasthet under bank kan göras genom laboratorie-
provning på i triaxialförsök konsoliderade prover. För bestämning av odränerad skjuv-
hållfasthet i aktiv skjuvriktning görs provningen helt i triaxialapparat medan för bestäm-
ning i direkt skjuvriktning görs först konsolideringen i triaxialapparat och därefter skjuv-
ningen i direkt skjuvapparat. Metoderna kräver kännedom om dagens spänningar under 
banken, inklusive krypning. Det är viktigt att hänsyn tas till eventuella kvarvarande porö-
vertryck i jordprofilen, se avsnitt 2.4. 

Metoderna finns beskrivna i Huvudrapporten, avsnitt 4.2  

På konsoliderade prover kan även andra egenskaper bestämmas, se Kapitel 3. 

2.7 Val av odränerad skjuvhållfasthet utanför och under 
bank i olika skjuvriktningar 

Vid analys av banken, exempelvis avseende bärighet och stabilitet, krävs kännedom om 
den odränerad skjuvhållfasthetens variation i olika skjuvriktningar under och utanför ban-
ken enligt Figur 2-7. Utbredning av de olika zonerna kan tas fram från sättningsberäk-
ningar.  

 
Figur 2-7. Indelning i skjuvhållfasthet i huvudtyper under och utanför banken.  

Odränerad skjuvhållfasthet utanför bank bestämd genom CPT-sondering, aktiva triaxial-
försök och direkta skjuvförsök ritas upp i ett diagram som funktion av djupet tillsammans 
med värden enligt a´-priorspannen för samtliga tre skjuvriktningar.  

Odränerad skjuvhållfasthet under bank bestämd genom beräkning med framtagen formel 
och genom laboratorieprovning på konsoliderade prover ritas upp i ett diagram som 
funktion av djupet tillsammans med värden enligt a´-priorspann för direkt och aktiv 
skjuvriktning. I Figur 2-8 visas ett fiktivt exempel.  
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Figur 2-8. Fiktivt exempel på redovisning av odränerad skjuvhållfasthet under bank bestämd enligt 
föreslagen metodik i direkt skjuvriktning (blå linjer) och i aktiv skjuvriktning (röda linjer). Även ett för-
slag till val av skjuvhållfasthet i de båda skjuvriktningarna visas (svarta linjer).  
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3. Metodik för uppskattning av 
naturlig vattenkvot, tunghet och 
portal under befintlig bank 

På prover konsoliderade i triaxialapparat till de spänningar, inklusive krypspänningar, 
som kan antas råda under banken kan jordens naturliga vattenkvot, tunghet och portal un-
der banken bestämmas. Det kan göras enligt följande förslag beroende på om det på de 
konsoliderade proverna ska utföras aktiva odränerade triaxialförsök eller direkta skjuvför-
sök. 

Prover konsoliderade för aktiva odränerade triaxialförsök 

Den vattenmängd som avgår under konsolidering till de spänningar, inklusive krypspän-
ningar, som råder under banken kan användas för att bestämma den naturliga vattenkvo-
ten wn på det konsoliderade provet. Provet vägs innan det sätts in i för konsolidering i 
triaxialcellen. Under konsolideringsfasen mäts kontinuerligt mängden avgående vatten 
och vattenkvoten kan beräknas enligt nedan: 

FGHG � I���	�I	�JI�J��	�ö�	�J
KJ=����
  

∆FL � I���	I����
	KJF	�I å	�
��	�J
KJ=����
  

-$# � FL#
F&

� 
���=� 	I����
�IJ�	�ö�	�J
KJ=����
  

FGHG � FL# �F& � -$# ∙ F& �F& � F&	-$# � 1� 
F& � FGHG/	-$# � 1� vilken inte ändras under försöket 

-$,$O � FL# . ∆FL
F&

� -$# . ∆FL
F&

�	-$# .	∆FL
FGHG

	-$# � 1� 

Denna vattenkvot kan anses gälla för jorden under banken på aktuellt djup. 

Jordens tunghet efter konsolideringsfasen kan bestämmas genom att volymen på provet 
efter konsolideringsfasen antecknas. I den odränerade skjuvfasen ändras inte provets vikt 
och därmed kan provet vägas efter det att triaxialförsöket har slutförts och tungheten på 
jorden under banken kan bestämmas. 

Portalet på jorden under banken bestäms med följande relation där uppmätt tunghet (eller 
skrymdensitet) används:  

� � P&	-$ � 1�
P . 1 

där P&= kompaktdensitet och P= skrymdensitet 
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Prover konsoliderade för direkta skjuvförsök 

Den naturliga vattenkvoten kan bestämmas genom mätning av den mängd vatten som av-
går vid konsolideringen och beräkning enligt samma förfarande som beskrivs ovan för 
prover konsoliderade för aktiva odränerade triaxialförsök. Vattenkvoten kan även bestäm-
mas genom provtagning (enligt rutinförsök) på en den del av det konsoliderade provet 
som inte åtgår för det direkta skjuvförsöket. 

Jordens tunghet bestäms genom att provet vägs före det monteras i den direkta skjuvappa-
raten. Volymen är känd. 

På jord som blir över efter konsolidering kan även odränerad skjuvhållfasthet (konförsök) 
och sensitivitet bestämmas.  

Jordens portal bestäms enligt ekvationen ovan.  
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4. Metodik för uppskattning av 
egenskaper under bankarna i 
övriga sektioner i samma område 

För de sektioner inom samma geologiska område där geotekniska undersökningar inte ut-
förs, uppskattas egenskaperna under bank med samma metodik men med beräkningar ba-
serade på egenskaper bestämda i undersökningssektionerna. Dessa beräkningar uppdate-
ras med aktuell bankgeometri, eventuell annan tunghet för banken och av jorddjup. Om 
information om jorddjup saknas kan det uppskattas baserat på topografi och jorddjup i 
omgivningen.  
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5. Metodik för verifiering av 
beräknad hållfasthet och övriga 
bestämda egenskaper 

Värden på odränerad skjuvhållfasthet och övriga egenskaper under banken bestämda med 
föreslagen metodik bör verifieras i vissa sektioner längs bansträckan. I nedanstående av-
snitten presenteras dels i vilka sektioner som verifieringen kan bli aktuell och dels vilka 
undersökningar som kan vara aktuella. 

5.1 Sektioner där kompletterande undersökningar kan bli 
aktuella 

Sektioner där det kan bli aktuellt med kompletterande undersökningar är där stora osäker-
heter råder avseende följande: 

− Sektioner med komplicerade geologiska förhållanden, exempelvis stora skillna-
der i jorddjup, flerskiktad jord, starkt lutande markyta och komplexa dränerings-
förhållanden. 

− Komplicerad geometri för banken och eventuella tryckbankar. 

− Stora osäkerhet avseende bankens bygghistoria.  

− Stora avvikelser mot empiri (à-priorispannen) avseende odränerad skjuvhållfast-
het. 

− Stora kvarstående porövertryck enligt sättningsberäkning. 

5.2 Undersökningsmetoder under bank 

I sektioner där undersökningar ska utföras under banken krävs noggranna förberedelser 
vad gäller avstängning av trafik och nödvändiga säkerhetsanordningar.  

Undersökningar under banken inleds med trycksondering genom fyllningen och underlig-
gande jordlager. Vid stenig och blockig fyllning kan jordbergsondering erfordras. Däref-
ter utförs foderrörsborrning genom fyllnadsmaterialet. Under foderrören utförs en eller 
två kolvprovtagningar (provtagning på varje meter) och portrycksspetsar installeras på 
minst två djup som bestäms baserat på sättningsberäkningen. 

Vingförsök rekommenderas inte eftersom vingförsöken i detta uppdrag gett felaktiga re-
sultat under banken. Orsaken till detta och eventuell korrigering av metodiken bör utredas 
vidare. Eventuellt kan även CPT-sondering bli aktuell men det först efter att de problem 
med resultaten som erhållits i detta uppdrag analyserats och eventuella justeringar i Con-
rad åtgärdats.  
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6. Förslag på fortsatt arbete 
Då föreslagen metodik för bestämning av egenskaper under banken har testats endast i 
några få sektioner rekommenderas att ytterligare analyser och sammanställningar från ut-
redningar med metodiken görs, för att erhålla ett erfarenhetsunderlag avseende metodi-
ken. Det vore önskvärt om dessa sammanställningar görs tillgängliga exempelvis på Geo-
dataportalen. 

I detta uppdrag har odränerad skjuvhållfasthet i olika skjuvriktningar under och utanför 
banken jämförts med empiriska relationer baserat på konflytgräns och förkonsoliderings-
tryck. Det finns behov av utveckling av dessa relationer.  

Det finns behov av ytterligare studier av skillnader i jordens egenskaper bestämd med 
blockprovtagare och kolvprover.  

Vidare finns behov av att utreda orsaken till att undersökning med CPT-sondering och 
vingförsök gett avvikande värden, jämfört med avancerade laboratorieförsök, under ban-
kar. 
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