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Statens geotekniska institut 

Förord 

2019-12-03 

1.1-1509-0574 

Statens geotekniska institut (SOi) har i uppdrag av regeringen att genomföra 
skredriskkruteringar längs prioriterade vattendrag i Sverige med anslag för 
klimatanpassning. Karteringen innefattar även en bedömning av klimatförändringens 
inverkan på skredrisken. De geologiska och geotekniska förhållandena längs 
Ångermanälven skiljer sig markant från de av SOi tidigare karterade älvarna; Göta älv, 
Norsälven och Säveån, för vilkajordlagren består av lös lera och slänter med måttlig 
höjd. Därför påbörjades tidigt ett arbete för att ta fram en utredningsmetodik för den 
konsultutredning av stabilitet som ska utföras inom skredriskkartering av 
Ångermanälven. 

Syftet med rapporten är att ge anvisningar för hur parametrar vid stabilitetsutredning 
långs Ångermanälven bör bestämmas. Detta inkluderar metodik för hur enjordmodell _bör 
utföras med avseende på lagerindelning och hållfasthetsparametrar för en 
stabilitetsutredning. Den ger även underlag för framtagande av ett Riktlinjer för tekniskt 
arbete (Styrdokument) och för förfrågningsunderlag för stabilitetsutredning. 

Resultaten i denna rapport kan endast användas för aktuell sträcka utefter Ångermanälven 
och inte för någon annan lokal i Sverige utan att kompletterande provningar och analyser 
görs för dessa lokaler. 

Uppdraget som har pågått mellan åren 2015 och 2019 har omfattat många delmoment och 
ett fle1tal personer har varit �ngagerade under hela eller delar av arbetet. 

Författarna vill särskilt tacka Per-Evert Bengtsson (PEB Geoteknik) och Göran Sällfors 
(Geoforce) för värdefull granskning av Kapitel 2 (Anvisningar), Kapitel 5 (Egenskaper 
bestämda i laboratorium) och Kapitel 6 (Egenskaper bestämda med CPT och jämförda 
med andra metoder). 

Bj · Dehlbom och Ulrika Isacsson 
Uppdragsledare 
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Sammanfattning och läsanvisning 

I denna rapport ges anvisningar för bestämning av geotekniska parametrar vid 

stabilitetsundersökningar längs Ångermanälven. I anvisningarna ingår beskrivningar av 

hur geotekniska undersökningar bör utföras och utvärderas, hur identifiering av 

karakteristiska jordlager bör göras och hur tekniska egenskaper för identifierade jordlager 

bör bestämmas.  

Anvisningarna bygger på tidigare erfarenheter och på de resultat som erhållits från 

utförda undersökningar och beräkningar inom uppdrag Ångermanälven. Jordlagren längs 

älven har baserats på nu genomförda undersökningar och analyser, indelats i 4 olika 

karakteristiska jordlager och för dessa har lämpliga undersökningsmetoder och metoder 

för bestämning av tekniska egenskaper tagits fram. 

I Kapitel 2 (Anvisningar) ges konkreta anvisningar för bestämning av de geotekniska 

parametrar som behövs för bestämning av stabilitetsförhållanden längs älven. En kort 

sammanfattning av de undersökningar och analyser som lett fram till anvisningarna för 

respektive parameter, ges även.  

I Kapitel 3 (Förhållanden längs älven från Nyland till Faxälvens utlopp) ges en 

beskrivning av geologiska förhållanden längs älven och en sammanställning av 

genomförda fält- och laboratorieförsök. I kapitlet beskrivs även de fyra olika 

karakteristiska jordlagren som identifierats och vilka jordlagerföljder som råder i de 

undersökta sektionerna. 

I Kapitel 4 redovisas resultat från utförda resistivitetsmätningar. Dessa mätningar har 

utförts i syfte att undersöka om de identifierade karakteristiska jordlagren kan uttolkas ur 

markburen och helikopterburen resistivitetsmätning. Syftet med den helikopterburna 

mätningen, som utfördes längs hela älven,var också att få underlag för indelning av 

älvsträckan i geologiska typområden. 

Inom uppdraget har en stor mängd laboratorieförsök utförs på siltprover från 

Ångermanälven och resultat från dessa beskrivs i Kapitel 5 (Egenskaper för silt bestämda 

i laboratorium). Laboratorieförsöken har omfattat rutinförsök, direkta skjuvförsök och 

aktiva triaxialförsök. Till de avancerade försöken görs en detaljerad beskrivning, analys 

och slutsatser dras vad gäller bestämning av odränerad och dränerad hållfasthet.  

I undersökta sektioner har ett stort antal CPT-sonderingar utförts och resultaten från dessa 

har tolkats med utvärderingsprogrammet Conrad. Då det inte har funnits klara riktlinjer 

och den tidigare erfarenheten från bestämning av egenskaper i silt med CPT i Sverige är 

begränsad, har omfattande analyser utförts och nya metoder för utvärdering av 

egenskaper tagits fram och resultaten presenteras i Kapitel 6 (Egenskaper för silt 

bestämda med CPT och jämförelser med andra metoder). En trendlinje för den odränerad 

skjuvhållfasthetens variation med djupet i silt har tagits fram. Dessutom beskrivs de 

utvärderingar som gjorts baserat på CPT och resultaten jämförs med resultat från 
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triaxialförsök, direkta skjuvförsök, dilatometerförsök, dansk vinge och empiriska 

relationer. 

I Kapitel 7 (Stabilitetsberäkningar utförda i testsektionerna) redovisas utförda 

stabilitetsberäkningar i samtliga undersökta sektioner. Syftet med beräkningarna har varit 

att studera effekten på stabiliteten beroende på valet av geotekniska parametrarna. 

Beräkningarna är utförda med dränerad, odränerad och kombinerad analys och indata till 

beräkningar har valts enligt olika principer. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Statens geotekniska institut (SGI) har i uppdrag av regering att genomföra 

skredriskkarteringar längs prioriterade vattendrag i Sverige med anslag för 

klimatanpassning. Karteringen innefattar även en bedömning av klimatförändringens 

inverkan på skredrisken. Efter utförd skredriskkartering av Göta älv, tog SGI under 2013 

fram en lista över prioriterade vattendrag för vilka skredriskkartor bedöms kunna vara till 

stor nytta för samhället. Två vattendrag har hittills skredriskkarterats; Norsälven i 

sydvästra Värmland och Säveån i Västergötland öster om Göteborg. Under 2015 

påbörjade SGI arbetet med en skredriskkartering för Ångermanälven. 

Längs Ångermanälven har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) (f.d. 

Räddningsverket) tidigare (2008) genomfört stabilitetskartering inom utvalda bebyggda 

områden. MSB:s och SGI:s utredningarna har olika syften och kompletterar varandra. 

MSB karterar släntstabilitet i områden med befintlig bebyggelse och för dagens 

klimatförhållanden, medan SGI gör en yttäckande skredriskanalys som inbegriper 

sannolikheten för och konsekvensen av skred för bebyggda och ännu obebyggda 

områden, i dagens och framtidens klimat.  

De geologiska och geotekniska förhållandena längs Ångermanälven skiljer sig markant 

från de tidigare karterade älvarna för vilka jordlagren består av lös lera och slänter med 

måttlig höjd. Slänterna längs Ångermanälven är i många fall mycket höga (>40 m) och 

jordlagren består till största delen av siltiga jordar (siltig lera, lerig silt, silt, sandig silt, 

siltig sand). Kunskapen om hur egenskaper i dessa jordar bör bestämmas och utvärderas 

är relativt begränsad. I silt kan negativa portryck förekomma, vilka verkar stabiliserande 

på slänterna, och kunskapen om dessa är även den begränsad. Vid tidigare genomförda 

stabilitetsutredningar har i flera fall orimligt låga säkerhetsfaktorer erhållits, vilket tyder 

på felaktiga ingångsparametrar. Det har därför funnits ett behov av att ta fram en metodik 

för parameterbestämning för stabilitetsberäkningarna längs Ångermanälven, som 

underlag för skredriskkarteringen. Den framtagna metodiken presenteras i denna rapport. 

1.2 Rapportens syfte 

Syftet med föreliggande rapport är att ge anvisningar för hur parametrar vid 

stabilitetsutredning av etapp 1 längs Ångermanälven bör bestämmas. Då de geotekniska 

förhållandena skiljer markant mellan de sedan tidigare skredriskkarterade älvarna och 

Ångermanälven, anses den tidigare använda metoden inte vara användbar, varför en ny 

behövde tas fram. Mer specifikt är syftet med uppdraget att: 
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1. Ta fram en metodik för hur en jordmodell med avseende på lagerindelning och 

hållfasthetsparametrar för en stabilitetsutredning längs älven, där jorden inte 

består av lera, bör utföras. I metodiken ingår att;  

− utvärdera vilka geotekniska fält- och laboratorieundersökningar som bör 

utföras och hur de bör utföras och tolkas,  

− ta fram en metodik för identifiering av karakteristiska jordlager,  

− bestämma hur geotekniska egenskaper för olika jordlager ska utvärderas och 

väljas (inklusive hänsyn till anisotropi).  

2. Ge underlag för framtagande av Riktlinjer för tekniskt arbete (Styrdokument)  

3. Ge underlag för framtagande av ett förfrågningsunderlag för stabilitetsutredning. 

I denna rapport presenteras inga riktlinjer för portryck och grundvatten. Dimensionerande 

positiva och negativa portryck inklusive effekt av snösmältning och intensiv nederbörd, 

kommer istället att presenteras i Styrdokument som tas fram inom deluppdrag 

Stabilitetsutredning (Dnr 1.1-1812-0755). 

Resultaten i denna rapport kan endast användas för aktuell sträcka utefter Ångermanälven 

och inte för någon annan lokal i Sverige utan att kompletterande provningar och analyser 

görs för dessa lokaler. 
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2. Anvisningar 

2.1 Inledning 

I detta kapitel ges anvisningar för stabilitetsundersökningar längs Ångermanälven. I 

anvisningarna ingår beskrivningar av hur geotekniska undersökningar bör utföras och 

utvärderas, hur identifiering av karakteristiska jordlager bör göras och hur tekniska 

egenskaper för identifierade jordlager bör bestämmas.  

Anvisningarna bygger på tidigare erfarenheter och på de resultat som erhållits från 

utförda undersökningar och beräkningar inom uppdrag Ångermanälven, vilka beskrivs i 

detalj i kapitlen 3 till och med 6.  

Jordlagren längs älven har indelats i fyra olika karakteristiska jordlager och för dessa har 

lämpliga undersökningsmetoder och metoder för bestämning av tekniska egenskaper 

tagits fram. 

2.2 Metodik för identifiering av karakteristiska jordlager 

Fyra karakteristiska jordlager har identifierats längs den i detta uppdrag undersökta 

älvsträckan (mellan sektion 15/700 och 40/700). Jordlagren utgörs av: 

• sand med varierande relativ fasthet. Jordlagret benämns sand, Lager 1. 

• silt, lerig silt, siltig lera eller lera med mycket låg relativ fasthet. Jordlagret 

benämns lös silt, Lager 2. 

• silt eller skiktad silt/sand med låg till hög relativ fasthet. Jordlagret benämns 

fast silt, Lager 3. 

• friktionsjord, med hög till mycket hög relativ fasthet. Jordlagret benämns 

friktionsjord, Lager 4. 

Mellan de fyra olika lagren finns övergångszoner. 

Detaljerad beskrivning av de olika karakteristiska jordlagren ges i avsnitt 3.3. 

Jordlagren identifieras genom följande metoder och parametrar: 

1. Utvärdering av portrycksparametern Bq erhållet vid CPT-sondering. 

Portrycksparametern beskrivs i avsnitt 6.1. 

2. Utvärdering av jordartsbestämning på upptagna prover (skruvprovtagning, 

kolvprovtagning och Shelbyprovtagning). 

3. Utvärdering av jordens relativa fasthet från CPT-sondering. 

4. Utvärdering av jordens relativa fasthet från hejarsondering. 
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De olika metoderna och parametrarna beskrivs nedan och i avsnitt 2.2.1 till 2.2.4 

redovisas ytterligare underlag avseende indelning i karakteristiska jordlager. 

Portrycksparametern Bq 

Portrycks-parametern Bq bestäms vid CPT-sondering enligt: 

𝐵𝑞 =
∆𝑢2

(𝑞𝑡 − 𝜎𝑣0)
 

där u2 är portryck uppmätt vid normal filterplacering ovanför koniska spetsen (kPa) 

qt= totalt spetstryck (kPa) 

𝜎𝑣0 = totalspänning (kPa) 

Portrycksparametern Bq kan användas som en indikator på om jorden uppträtt odränerat 

eller inte under sonderingen och därmed om odränerad skjuvhållfasthet bör utvärderas 

eller inte. Bq-värden har i detta uppdrag (se vidare avsnitt 6.3) sorterats i grupper enligt 

Tabell 2-1 för jordlager av typ 1 till 3.  

Tabell 2-1. Gränser för Bq-faktor. 

Bq Dräneringsförhållande Möjliga jordlager 

<0,03 Dränerat Sand (lager 1) eller fast silt (lager 3) 

0,03 ≤ Bq <0,2 Delvis dränerat Fast silt (lager 3) 

0,2 ≤ Bq <0,4 Möjligen odränerat Lös silt (lager 2) 

0,4 ≤ Bq Odränerat Lös silt (lager 2) 

Lager 1 avser sand som kan innehålla siltskikt och som har varierande relativ fasthet. Lager 2 avser 
silt, lerig silt, siltig lera och lera med mycket låg relativ fasthet. Vid större djup (30–50 m) kan även silt 
med något högre värden än övre gränsen för mycket låg relativ fasthet innefattas.  
Lager 3 avser varvig silt med sandskikt med låg till hög relativ fasthet. 

Klassificering av jordprover 

Ovanstående utvärdering kompletteras med jordartsklassificering från laboratorium. Vid 

problem med att jord rasar ner i borrhålet bör utförande av foderrör vid skruvprovtagning 

övervägas. För alla prover tagna med skruvprovtagare ska det vid jordartsklassificering 

utföras en kritisk analys göras med hänsyn till risk för att jord har rasat ned i 

skruvborrhålet i samband med provtagningen. De prover som bedöms som felaktiga 

sorteras bort. 

Relativ fasthet 

Jordens relativa fasthet utvärderas ur spetstryck från CPT-sondering enligt Tabell 2-2. I 

ursprungstabellen (Bergdahl et al, 1993) finns inga värden angivna för CPT-sondering 

utan vi har i detta arbete valt att använda värden givna för totaltrycksondering samt det 

korrigerade spetstrycket, qt. Jordlager 2 (lös silt) avser jord med mycket låg relativ 

fasthet. Dock, vid stora djup (30–50 m) kan även lös silt med något högre värden än övre 

gränsen för mycket låg relativ fasthet, innefattas. 
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Tabell 2-2. Indelning efter relativ fasthet och spetsmotstånd, qc, enligt Bergdahl med flera (1993). 

Relativ fasthet Spetsmotstånd, qc (MPa) 

Mycket låg 0–2,5 

Låg 2,5–5 

Medelhög 5–10 

Hög 10–20 

Mycket hög >20 

Hejarsondering 

Överkanten på den fasta friktionsjorden (jordlager 4) som underlagrar sedimenten, kan 

uttolkas baserat dels på den stoppnivå som erhålls vid CPT-sondering (kräver 5 tons-

spets), dels baserat på utvärdering av hejarsondering. Från hejarsondering kan 

underliggande friktionsjord utvärderas där den relativa fastheten övergår till mycket hög, 

se Tabell 2-3. 

Tabell 2-3. Indelning efter relativ fasthet och resultat från hejarsondering (enligt Bergdahl et al, 
1993). 

Relativ fasthet HfA (netto) (sl/0,2 m) 

Mycket låg 0–4 

Låg 2–8 

Medelhög 6–14 

Hög 10–30 

Mycket hög >25 

Övergångszoner 

I gränserna mellan de fyra olika karakteristiska jordlagren finns övergångszoner som gör 

att gränsen mellan jordlagren inte är helt exakta och lätta att bedöma. För dessa fall får en 

ingenjörsmässig bedömning göras baserat på samtliga insamlade data, för att välja 

lämplig nivå för gränsen mellan de olika karakteristiska jordlagren. 

2.2.1 Sand (lager 1) 

Lager 1 avser sand som kan innehålla siltskikt och som har varierande relativ fasthet 

enligt Tabell 2-2. 

Sand har enbart identifierats överst i undersökta profiler inom älvsträckan. Det 

rekommenderas att sand (lager 1) identifieras enligt följande: 

1. Provtagning (kolvprovtagning, Shelbyprovtagning och skruvprovtagning). Vid 

skruvprovtagning bör risken för nedrasning av jord i skruvhål och förlust av 

material värderas. 
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2. Utvärdering med Conrad från CPT-sondering. Vid utvärdering baserat på 

CPT kan nivåer där enbart friktionsvinkel utvärderats, anses vara sand.  

3. Verifiering av jordarter utvärderade med Conrad ska för varje sektion göras 

mot resultat från minst ett borrhål där provtagning utförts. 

Det är även viktigt att tänka på att då Conrad utvärderar jorden som sand kan det vara 

fast silt (lager 3). 

Indelning i karakteristiska jordlager baserat på sondering ska verifieras genom kolv- 

eller skruvprovtagning i minst en punkt i varje sektion. 

Lager 1 kallas sandlagret men kan i princip bestå av sand, grus och grovsilt. I detta lager 

beter sig jorden helt dränerat och enbart friktionsvinkel ska utvärderas (enligt anvisning i 

avsnitt 2.4.3). Från utförda undersökningar längs Ångermanälven kan det konstateras att 

Conrad oftast utvärderar sand korrekt, men att jorden som av Conrad klassas som sand, 

kan i vissa fall vara fast silt (lager 3). 

Om provtagning har utförts identifieras sanden från denna och utbredningen för lagret i 

djupled och sidled utvärderas från CPT-sondering. Vid CPT-sondering är det framförallt 

porövertryck som är till hjälp för identifieringen. Vid låga genererade portryckövertryck 

och där Bq-faktorn är lägre än 0,03 beter sig jorden helt dränerat och man kan därför anta 

att jorden består av grovsilt, sand eller grövre jord.  

För lager som utvärderats av Conrad som sand (lager 1), utvärderar Conrad alltid enbart 

en friktionsvinkel, se Figur 2-1 och Figur 2-2. För lager med silt utvärderas både 

friktionsvinkel och odränerad skjuvhållfasthet då portrycksparametern Bq är mindre än 

0,03 medan för nivåer där Bq är större än 0,03 utvärderas enbart odränerad 

skjuvhållfasthet (se vidare Kapitel 6). Nivåer där friktionsvinkeln har utvärderats kan 

alltså användas för att identifiera ungefärlig utbredning av karakteristiska jordlagret sand.  

I Figur 2-1 visas Conradutvärdering utan inlagda jordarter från rutinförsök för ett borrhål 

längs Ångermanälven. Det kan ses att Bq-faktorn är mindre än 0,03 ned till cirka 30 

meters djup. Ned till denna nivå återfinns jord som av Conrad klassats som både silt och 

sand och för silten har både friktionsvinkel och odränerad skjuvhållfasthet utvärderats. 

Baserat på enbart CPT-sonderingen bör jorden klassas som sand ned till cirka 10 meters 

djup eftersom där endast utvärderats en friktionsvinkel.  
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Figur 2-1. Resultat från Conradutvärdering utan inlagda jordarter i borrhål 15TB03 i sektion 

33/500H. Ett sandlager överlagrar sedimenten. 

I sektion 33/500H har kolvprovtagning utförts och på dessa prover har jordart bestämts 

och resultaten framgår av Figur 2-2. Sand återfinns till cirka 15 m djup, vilket är djupare 

än vad som utvärderingen i Conrad visade (se Figur 2-1). Detta kan studeras vidare 

genom att rita upp de nivåer där rutinförsök utförts i ett utvärderingsdiagram för jordart 

som används i Conrad, se Figur 2-3. Det framgår att Conrad har utvärderat tre nivåer som 

sand men enligt rutinförsöken är det silt. Denna silt kan troligen klassas som fast silt (se 

avsnitt 2.2.3)  

Verifiering av jordarter utvärderade med Conrad ska för varje sektion göras mot resultat 

från minst ett borrhål där skruvprovtagning och/eller kolvprovtagning utförts. 

I fem av åtta utförda sektioner längs Ångermanälven visar undersökningar att sand 

överlagrar siltsedimenten. Sandlagren har varierande tjocklek, från några meter upp till 

tjugo meter. Utvärderade jordlager för sektion 33/500H visas i Figur 2-4.  

Det är även viktigt att tänka på att då Conrad utvärderar jorden som sand kan det vara fast 

silt, se vidare avsnitt 2.2.3. 
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Figur 2-2. Conradutvärdering för 15TB03 med jordarter från rutinförsök. 
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Figur 2-3. Jordartsbestämning med Conrad och med rutinförsök utförd i borrhål 15TB03 i sektion 
33/500H. 

 

Figur 2-4. Jordlagerföljd i sektion 33/500H - sand (karakteristiskt jordlager 1) som överlagrar fast silt 
och lös silt. 
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2.2.2 Lös silt (lager 2)  

Lager 2 avser silt, lerig silt, siltig lera och lera med mycket låg relativ fasthet enligt 

Tabell 2-2. Vid större djup (30–50 m) kan även silt med något högre värden än övre 

gränsen för mycket låg relativ fasthet innefattas. 

Lös silt har identifierats i samtliga undersökta profiler inom älvsträckan. Det 

rekommenderas att lös silt (lager 2) identifieras genom följande: 

1. Provtagning (kolvprovtagning och skruvprovtagning). 

2. CPT-sondering: 

− Spetstrycket, qt, visar att lagret har mycket låg relativ fasthet (se 

Tabell 2-2). 

− Conradutvärderingen anger normalt lera och att endast odränerad 

skjuvhållfasthet utvärderas av Conrad. 

− Jorden kan klassificeras enligt Bq-faktorn, som möjligen odränerad 

med Bq varierande mellan 0,2–0,4 eller odränerad med Bq>0,4. 

Då Conrad utvärderar jorden som lera är det viktigt att även notera om den 

utvärderas som mycket siltig eftersom det kan vara en indikation på att jorden 

är lös silt. 

Indelning i karakteristiska jordlager baserat på sondering ska verifieras genom 

kolv- eller skruvprovtagning i minst en punkt i varje sektion. 

I Figur 2-5 visas Conradutvärdering av ett borrhål längs Ångermanälven där lös silt 

återfinns under cirka 11 m djup. Spetstrycket, qt, sjunker ned till värden strax under 2 

MPa på detta djup vilket medför att den relativa fastheten är mycket låg och förblir så ned 

till cirka 21 m djup. Av figuren kan ses att ned till 9 meters djup är Bq-faktorn mindre än 

0,03. Därunder återfinns ett jordlager i vilken Bq ökar från 0,02 till 0,2. Från 11 m djup är 

Bq större än 0,2 och jorden kan således klassificeras som möjligen odränerad (11–16 

meter). Mellan cirka 16 och 21 m är Bq>0,4, det vill säga jorden kan klassificeras som 

odränerad.  

Jorden under 11 m djup har av Conrad klassats som lera och odränerad skjuvhållfasthet 

har utvärderats. Mellan cirka 21 och 24 m djup varierar Bq och detta lager är en 

övergångszon mellan lös silt och underlagrande fast friktionsjord, se avsnitt 2.2.4. Jorden 

mellan 0–3 m djup beskrivs i avsnitt 2.2.1. Delen mellan 3 och 11 m beskrivs i avsnitt 

2.2.3. 

Jordartsbestämning på kolvprover är utförda i borrhål 15TC03 och de visar silt i hela 

jordprofilen. Tolkning av jordlagerföljd i sektion 26/200H framgår av Figur 2-7. 

Lös silt har identifierats i samtliga undersökta sektioner längs Ångermanälven. Den lösa 

silten underlagrar sand och/eller fast silt. 
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Figur 2-5. Resultat från Conrad-utvärdering av borrhål 15TC03 i sektion 26/200H utan jordarter 
inlagda. Spetstrycket, qt,  är lågt mellan 12 och 24 meters djup och där är Bq faktorn över 0,2 – 
parametrar som båda indikerar lös silt.  

 

Figur 2-6. Conradutvärdering för 15TC03 med jordarter från rutinförsök.  
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Figur 2-7. Tolkad jordlagerföljd i sektion 26/200H med lös silt som underlagrar fast silt. 

Utvärdering av jordart med Conrad och rutinförsök kan jämföras genom att rita upp de 

nivåer där rutinförsök utförts i ett utvärderingsdiagram för jordart som används i Conrad, 

se Figur 2-8. Det framgår att Conrad har utvärderat flera nivåer som lera men enligt 

rutinförsöken är det silt. Denna silt kan troligen klassas som lös silt (se avsnitt 2.2.2). De 

flesta av dessa nivåer är i Conrad klassade som siltig lera och man bör alltså vara 

observant på att jord som Conrad klassar som siltig lera kan vara lös silt. 

 

Figur 2-8. Jordarter utvärderade i sektion 26/200H med rutinförsök och Conrad.  
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2.2.3 Fast silt (lager 3) 

Lager 3 avser varvig silt med sandskikt med låg till hög relativ fasthet (enligt Tabell 2-2). 

I vissa tunna lager kan den relativa fastheten ligga på gränsen mellan mycket låg och 

även ligga något under gränsen för låg. 

Fast silt har identifierats i samtliga undersökta profiler inom älvsträckan. Det 

rekommenderas att fast silt (lager 3) identifieras genom följande: 

1. Provtagning (kolvprovtagning, Shelbyprovtagning och 

skruvprovtagning). 

2. CPT-sondering 

− Spetstrycket, qt, visar att lagret har låg till hög relativ fasthet (se Tabell 2-2) 

− Conrad anger normalt silt, men lagret innehåller ofta sand- och/eller 

lerskikt, och oftast utvärderas både odränerad skjuvhållfasthet och 

friktionsvinkel. 

− Jorden kan med stöd av Bq-faktorn klassificeras som dränerad med Bq<0,03 

eller delvis dränerad med Bq varierande mellan 0,03 och 0,2. Fast silt 

utvärderas där Bq-faktorn är mindre än 0,2. 

Det är även viktigt att tänka på att då Conrad utvärderar jorden som sand (lager 1) kan 

det vara fast silt (lager 3). 

Indelning i karakteristiska jordlager baserat på sondering ska verifieras genom kolv- 

eller skruvprovtagning i minst en punkt i varje sektion. 

I Figur 2-5 visas Conradutvärdering av nivåer med silt för ett borrhål i sektion 26/200H 

längs Ångermanälven. Av figuren kan ses att mellan 3 och 9 m är Bq-faktorn mindre än 

0,03. Jorden kan således klassificeras som dränerad. Denna jord har av Conrad klassats 

som både silt och sand och för silten har både friktionsvinkel och odränerad 

skjuvhållfasthet utvärderats. Den relativa fastheten varierar i detta jordlager mellan 

mycket låg och medelhög. Mellan 9 m och 11 m varierar Bq-faktorn mellan 0,03 till 0,2. 

Jorden är således delvis dränerad. Conrad klassificerar den översta delen av denna jorden 

som silt och för den understa delen som lera. Jorden i den understa delen av detta lager 

har relativ fasthet som ligger på gränsen mellan mycket låg och låg. Detta lager är en 

övergångszon mellan fast silt och lös silt. Jordlagret mellan 3 och 11 m bör klassas som 

fast silt (lager 3). I aktuell provpunkt har provtagning utförts som visar silt till 21 m djup.  

Övergångarna mellan de olika jordlager kan även studeras genom att i ett diagram över 

utvärderad odränerad skjuvhållfasthet mot djupet markera Bq-faktorn för samtliga 

djupintervall, vilket visas för ett borrhål i sektion 26/200H i Figur 2-9. Det kan ses att 

mellan 11 och cirka 23 m djup är jorden odränerad eller möjligen odränerad och 

utvärderad skjuvhållfasthet för dessa punkter följer en gemensam trend mot djupet. För 

övriga nivåer är jorden dränerad eller delvis dränerad och skjuvhållfastheterna antar höga 

och mycket varierande värden – denna jord tolkas som fast silt.  
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Figur 2-9. Av Conrad utvärderad odränerad skjuvhållfasthet mot djupet i sektion 26/200H. Samtliga 
djupintervall är markerade med olika färg beroende av Bq-faktorn (indelad i fyra klasser). 

Lager med fast silt eller skiktad silt/sand med låg till hög relativ fasthet har påträffats i 

fem av åtta utförda sektioner. Lagret överlagrar normalt siltlager med mycket låg relativ 

fasthet (lös silt). I en sektion har lagret även påträffats under silt med mycket låg relativ 

fasthet. Sannolikt motsvarar detta lager det som SGU (Smith och Mikko, 2016) beskriver 

som postglacial silt.  

2.2.4 Friktionsjord som underlagrar sediment (lager 4) 

Lager 4 avser friktionsjord under sedimenten (lager 1–3) med mycket hög relativ fasthet 

enligt Tabell 2-3. 

Överkanten på lager 4 rekommenderas att uttolkas baserat dels på den stoppnivå som 

erhålls vid CPT-sondering och dels baserat på utvärdering av hejarsondering. Den nivå 

där den relativa fastheten övergår till mycket hög kan normalt anses utgöra gränsen.  

Indelning i karakteristiska jordlager baserat på sondering ska verifieras genom kolv- 

eller skruvprovtagning i minst en punkt i varje sektion 

Friktionsjorden kan utgöras av morän, isälvsmaterial eller någon form av omlagrad 

friktionsjord. Utvärdering från hejarsondering görs enligt svensk praxis.  

I Figur 2-10 visas övergången mellan lös silt och fast friktionsjord för samma borrhål som 

visas i avsnitt 2.2.2. Gränsen mellan lös silt och fast friktionsjord motsvarar ungefär nivån 

där den relativa fastheten enligt hejarsondering övergår till mycket hög och nivån där Bq-

faktorn enligt CPT-sondering övergår från möjligen odränerad till delvis dränerad. 
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Figur 2-10. Övergång mellan lös silt och fast friktionsjord för sektion 26/200 (borrhål 15TC03). 

2.3 Utförande av fält- och laboratorieundersökningar  

I följande avsnitt ges anvisningar för de fält- och laboratorieundersökningar som ska 

utföras vid stabilitetsutredning längs Ångermanälven. För samtliga metoder gäller att de 

ska utföras enligt gällande svenska standarder och handböcker (för de metoder där sådana 

finns) med de tillägg som beskrivs nedan. 

För att underlätta bestämningen av jordlagers egenskaper har en metod tagits fram för att 

identifiera jordlager med liknande tekniska egenskaper. Metoden, som bygger på 

undersökningar utförda längs Ångermanälven mellan sektion 15/700 och 40/700, beskrivs 

i detalj i avsnitt 3.3. Fyra stycken karakteristiska jordlager har identifierats för denna 

älvsträcka: 

• sand med varierande relativ fasthet. I fortsättningen benämnd sand, Lager 1. 

• silt, lerig silt, siltig lera eller lera med mycket låg relativ fasthet. I 

fortsättningen benämnd lös silt, Lager 2. 

• silt eller skiktad silt/sand med låg till hög relativ fasthet. I fortsättningen 

benämnd fast silt, Lager 3. 

• friktionsjord, med hög till mycket hög relativ fasthet. I fortsättningen benämnd 

friktionsjord, Lager 4. 

De fyra lagren har längs sträckan varierande mäktighet och ordningen dem emellan 

skiftar. Dessutom finns mellan de olika lagren finns övergångszoner. 
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2.3.1 Foderrörsborrning 

Foderrörsborrning i silt och inte alltför mäktiga sandlager har fungerat väl med 

geoteknisk borrbandvagn utförda inom uppdraget. I tjocka sandlager (>10 m) har det i 

vissa fall varit svårt att utföra foderrörsborrning (med luftspolning). 

Det rekommenderas att foderrörsborrning utförs i silt och sand med geoteknisk 

borrbandvagn i samband med ostörd provtagning. Det kan även bli aktuellt vid störd 

provtagning. Vid sandlager med stor mäktighet kan kraftigare borrningsutrustning 

erfordas, typ brunnsborrningsmaskin. Med hänsyn till stabilitetsrisker i samband med 

utförande av borrningen får inte vattenspolning användas.  

2.3.2 Sondering 

CPT 

CPT-sondering bör utföras i minst två punkter per sektion och enligt följande:  

− Punkterna placeras lämpligen vid släntkrön och en cirka 40–50 meter bakom 

släntkrön. 

− Det rekommenderas att 5-tonsspets används vid CPT-sondering, för att erhålla 

maximalt möjligt sonderingsdjup. 

− Sondspetsen utrustas med ett spaltfilter med fett i spalten eftersom mäktiga 

jordlager med negativa portryck kan förekomma. 

− Utvärdering av resultaten ska utföras med Conrad med modifiering enligt 

anvisningar framtagna i detta uppdrag.  

För kunna penetrera större delen av jordprofilerna längs Ångermanälven har i huvudsak 

CPT-sondspetsar med 5 tons maximal spetslast använts. Vid ett tillfälle användes även 

CPT-spets med maximal spetslast på 2,5 ton, som har betydligt bättre mätnoggrannhet än 

5-tonsspetsen. En jämförelse har gjorts mellan utvärdering av odränerad skjuvhållfasthet 

med 2,5-tonsspets och 5-tonsspets, se Figur 6-29. Någon större skillnad i utvärderade 

parametrar mellan 2,5-tons- och 5-tonsspets kunde inte observeras. 

CPT-sondering utförs efter förborrning genom ytlager med skruvprovtagare (cirka 1 m 

djup) till stopp. CPT-sondering bör utföras i minst två punkter per sektion på olika 

avstånd från släntkrön. Vid fyllningslager görs förborrning till underkant fyllning. 5-

tonsspets används för att möjliggöra maximalt penetrationsdjup i jordprofilen. 

Sonderingsresultaten ska utvärderas med Conrad. I samband med utvärdering av 

sonderingsresultaten ska hänsyn tas till indata från andra fält- och laboratorie-

undersökningar exempelvis portryck, densitet, och jordarter från provtagningar och 

konflytgräns.  

I Conrad påverkar inmatade portrycks- och grundvattenförhållanden in situ flera 

utvärderade parametrar, exempelvis portrycksparametern Bq, jordart och friktionsvinkel. 

Odränerad skjuvhållfasthet i silt påverkas dock inte. För korrekt utvärdering bör de 

förhållanden som råder in situ användas vid utvärderingen. Dock finns det vid första 
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utvärderingen med Conrad vanligen inga portrycks- eller grundvattenmätningar utförda 

och därför föreslås att följande metodik används vid en första utvärdering.  

För jordlager 1 (sand) ansätts endast grundvattentryck om lagret går ner under 

älvnivån (liknande sektion 21/900V). En grundvattenyta motsvarande älvnivån antas 

vid släntfot och vidare antas grundvattenytan följa samma djup i sandskiktet in 

under slänten. Det innebär att om lagret lutar läggs grundvattenytan in med samma 

lutning. 

För jordlager 2 (lös silt) antas positiva portryck motsvarande ett hydrostatiskt tryck 

från överkant till mitten av skiktet och därunder sjunkande likformigt till nolltryck i 

skiktets underkant, enligt Figur 2-11.  

För jordlager 3 (fast silt) antas negativa tryck motsvarande ett hydrostatiskt tryck 

från överkant till mitten av skiktet och därunder sjunkande likformigt till nolltryck i 

skiktets underkant, enligt Figur 2-11.  

För jordlager 4 (friktionsjord) ansetts en grundvattenyta motsvarande älvnivån vid 

släntfot och vidare antas grundvattenytan följa samma djup i friktionsjorden in 

under slänten. Det innebär att om lagret lutar läggs grundvattenytan in med samma 

lutning. 

Observera att denna metodik bör användas vid en första utvärdering med Conrad och att 

utvärderingen bör uppdateras efter utförda portrycks- och grundvattenmätningar. 

 

Figur 2-11. Antagande av portryck i lös och fast silt vid utvärdering i Conrad.  

 

Inmatning av jordlager i Conrad görs i två steg. I ett första steg utvärderas karakteristiska 

jordlager med den metodik som presenteras i avsnitt 2.2. Baserat på denna analys och 

resultat från provtagningar matas utvärderade jordlager in i Conrad. Detta görs för att 

korrekta empiriska formler ska användas i Conrad för utvärdering av skjuvhållfasthet i 

följande jordlager: 
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1. Karakteristiskt jordlager 1 (sand): friktionsvinkel. 

2. Karakteristiskt jordlager 2 (lös silt): odränerad skjuvhållfasthet. 

3. Karakteristiskt jordlager 3 (fast silt): friktionsvinkel 

För bestämning av skjuvhållfasthet i de olika jordlagren, se avsnitt 2.4. 

Korrigering av den odränerade skjuvhållfastheten med hänsyn till utvärderad OCR görs 

automatiskt i Conrad (värden sätts inom parentes). För jord som utvärderats som lera är 

det viktigt att tänka på att konflytgränsen används för att empiriskt beräkna OCR. 

Bestämda förkonsolideringstryck från CRS kan inte matas in i programmet, utan OCR 

bestäms genom att förkonsolideringstrycket beräknas som: 

𝜎𝑐
′ ≈

𝑞𝑡 − 𝜎𝑣0

1,21 + 4,4𝑤𝐿
 

och därefter OCR som 

𝑂𝐶𝑅 =
𝜎𝑐

′

𝜎𝑣0
′  

Om wL saknas räknas dock inget förkonsolideringstryck ut och OCR redovisas som 1. För 

fall med överkonsoliderad lera och kända förkonsolideringstryck bör korrektion av 

odränerad skjuvhållfasthet för OCR istället utföras manuellt.  

Som komplement till ovanstående bör CPT-R (resistivitet) utföras i utvalda sektioner. 

Huvudsyftet med dessa undersökningar är att få ett bättre underlag för indelning i 

karakteristiska jordlager och att koppla resultaten med de som erhållits från utförda 

helikopterresistivitetsmätningar.  

Hejarsondering 

Hejarsonderingen har fungerat väl i de inom uppdraget utförda sektionerna och ger 

underlag för val av hållfasthetsparametrar för den friktionsjord som normalt underlagrar 

sedimenten. För lager med fast silt har det konstaterats att utvärdering av hejarsondering 

med svensk empiri utan siltreduktion, till skillnad från CPT, ger friktionsvinklar som är i 

närheten av de friktionsvinklar (något på säkra sidan) som utvärderats från aktiva 

dränerade triaxialförsök för djup större än 5–6 meter. CPT har visat sig ge stora 

variationer i utvärderade värden och låga värden på djup större än 5–6 meter.  

Det rekommenderas att hejarsondering med vridmomentregistrering enligt svensk 

praxis utförs i varje sektion, från markytan ned till stopp eller till maximalt 5 m djup 

under älvens botten. Vridmoment mäts varannan meter. Utvärdering av friktionsvinkel 

görs utan siltreduktion för fast silt (lager 3) och friktionsjord som underlagrar 

sediment (lager 4).  

Friktionsvinkel utvärderas enligt följande ekvation (SGF, 1976) och (Bergdahl och 

Dahlberg, 1973): 

𝜃′ = 29 + 2,3 ∙ 𝐻𝑓𝑎 (𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜)0,46 
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där Hfa (netto) är sonderingsmotståndet uppmätt vid hejarsondering korrigerat för 

uppmätt vridmoment enligt: 𝐻𝑓𝑎(𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜) = 𝐻𝑓𝑎 − 0,04 ∙ 𝑣𝑟𝑖𝑑𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒𝑡 

Värden för silt ska inte reduceras (se avsnitt 6.3.3). 

Resultat från hejarsondering används, tillsammans med andra undersökningar, för 

utvärdering av jordlagerföljd och friktionsvinkel. 

2.3.3 Provtagning 

Provtagning i den lösa silten har i uppdraget i huvudsak utförts genom kolvprovtagning, 

vilket i de flesta fall fungerat tillfredsställande. Det var dock ofta som alla tre 

kolvburkarna inte hade fyllts med siltprover. Vid djupare borrhål har det inte varit möjligt 

att utföra provtagningen.  

I fast silt fungerar inte kolvprovtagning, förutom i ytliga siltlager. Shelbyprovtagning har 

testats i två sektioner. Provtagningen har fungerat relativt väl. Det var dock i vissa fall så 

att hela Shelbytuben inte hade fyllts med jord. 

Både kolv- och Shelbyprovtagning förutsätter att provtagningen utförs i kombination med 

foderrörsborrning, det vill säga att foderröret nedförs till en nivå strax över 

provtagningsnivån.  

Det rekommenderas att kolvprovtagning och Shelbyprovtagning används i kombination 

med foderrörsborrning, beroende av vilken typ av silt som ska provtas (lös silt eller fast 

silt). 

Skruvprovtagning 

Skruvprovtagning utförs så långt det är praktiskt möjligt i aktuell jordprofil. Vid tjocka 

lager med sand är det sannolikt omöjligt att hålla skruvborrhålet öppet, varför jord från 

olika nivåer blandas och fortsatt provtagning blir irrelevant. I sådana fall kan provtagning 

med foderrörsborrning bli aktuell. Fält- och laboratoriepersonal bör vid utvärdering av 

jordartsklassificering från skruvprovtagning kritiskt analysera resultaten från varje 

borrhål med hänsyn till risk för att jord rasat ned i skruvborrhålet i samband med 

provtagningen. De nivåer som bedöms som felaktiga sorteras bort. 

Kolvprovtagning 

Kolvprovtagning utförs i utvalda sektioner i lös silt (jordlager 2). Provtagning utförs i 

kombination med foderrörsborrning, det vill säga foderrör borras ned till en nivå strax 

över aktuell provtagningsnivå.  

Efter att provet stansats ut bör man vänta cirka 10–15 minuter för att minska risken att 

förlora provet. Om det i samband med provtagning observeras att denna väntetid inte är 

tillräcklig, utökas väntetiden för nästa provtagningsnivå. 

I de fall kolvprovtagning inte fungerar på grund av att jorden är för fast, utförs istället 

provtagning med så kallade Shelbytuber för aktuella nivåer (se nedan).  
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Shelbyprovtagning 

Shelbyprovtagning utförs i utvalda sektioner i karakteristiskt jordlager 3 (fast silt) och vid 

behov (då kolvprovtagning inte fungerar) i jordlager 2 (lös silt). Shelbyprovtagning utförs 

i kombination med foderrörsborrning, det vill säga foderrör borras ned till en nivå strax 

över aktuell provtagningsnivå.  

Efter att provet stansats ut bör man vänta cirka 10–15 minuter för att minska risken att 

förlora provet. Om det i samband med provtagning observeras att denna väntetid inte är 

tillräcklig utökas väntetiden för nästa provtagningsnivå. 

Shelbyprovtagning utförs enligt ASTM D1587 / D1587M-15. 

Shelbytuber finns att tillgå på SGI i Linköping.  

2.3.4 Laboratorieförsök 

Rutinförsök kolvprover och Shelbyprover 

Bestämning av jordart, vattenkvot och bestämning av densitet görs på samtliga prover. På 

utvalda prover bör tvättsiktning och slamningsanalys utföras. 

Bestämning av odränerad skjuvhållfasthet, sensitivitet (konförsök) och konflytgräns görs 

på prover med siltig lera och lera. 

Odränerade och dränerade aktiva triaxialförsök 

Utförande och utvärdering av odränerade och dränerade aktiva triaxialförsök ska utföras 

och utvärderas enligt tidigare utförda metoder inom uppdraget. 

2.3.5 Grundvattenrör och portrycksmätning 

Grundvatten- och portrycksmätning ska utföras i utvalda sektioner. Metodik för detta ges 

i Styrdokument Ångermanälven. Föreliggande rapport kommer att uppdateras med 

anvisningar i ett senare skede.  

2.4 Metodik för val av parametrar  

I detta avsnitt ges anvisningar för hur olika parametrar bör tas fram för 

stabilitetsberäkningar längs Ångermanälven. 

2.4.1 Skrymdensitet  

Baserat på resultaten från utförda undersökningar föreslås att skrymdensiteter väljs 

baserat på indelning i de fyra olika karakteristiska jordlagren (se avsnitt 2.2).  
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Följande metodik för val av densitet bör användas inom stabilitetsberäkning längs 

Ångermanälven. 

Densitet för lera bestäms antingen på uppmätt skrymdensitet från kolvprover eller om det 

inte finns, från utvärdering i Conrad.  

Densitet för lös och fast silt (jordlager 2 och 3) bestäms antingen på uppmätt 

skrymdensitet från kolvprover och Shelbyprover och om detta inte utförts, enligt värden 

enligt procedur nedan.  

För sand (jordlager 1) bestäms densitet antingen från rutinförsök och om detta inte 

utförts, enligt procedur nedan.  

För fast friktionsjord (jordlager 4) bestäms densiteten enligt procedur nedan. 

Val av densitet baserat för silt längs Ångermanälven bör utföras enligt följande procedur: 

1. Karakteristiska jordlager identifieras baserat på CPT-sondering och 

hejarsondering enligt avsnitt 2.2.  

2. Densitet väljs för respektive karakteristiskt jordlager enligt Tabell 2-4. 

3. I de punkter där kolvprovtaging eller Shelbyprovtagning utförs justeras val av 

densiteten med ledning av resultat från rutinförsök.  

Tabell 2-4. Val av densitet för karakteristiska jordlager längs Ångermanälven.  

Karakteristiskt jordlager 

Densitet (t/m3) 

Naturfuktig/ icke 
helt 
vattenmättad 

Vattenmättad 

Sand (lager 1) 1,70 1,8 

Silt med mycket låg relativ 
fasthet (lös silt–lager 2) 

1,80 1,90 

Silt med låg till hög relativ 
fasthet (fast silt–lager 3) 

1,80 1,90 

Fast friktionsjord (lager 4) 2,0 2,2 

2.4.2 Odränerad skjuvhållfasthet 

Lös silt (lager 2) 

Odränerad skjuvhållfasthet för lös silt utvärderas från CPT och jämförs med ett framtaget 

intervall över skjuvhållfasthetens variation med djupet (intervall med min- till maxvärde). 

För detaljer avseende det framtagna sambandet hänvisas till avsnitt 6.3.2. Vid behov 

kompletteras resultaten med konsoliderade aktiva odränerade triaxialförsök som 

utvärderas enligt metodik framtagen på SGI. 

Odränerad skjuvhållfasthet ska utvärderas endast för de jordlager som visar ett odränerat 

beteende. Som kriterium för odränerat beteende i silt används portrycksparametern Bq 

bestämd med CPT enligt: 
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𝐵𝑞 =
∆𝑢2

(𝑞1 − 𝜎𝑣0)
≥ 0,2 

I Conrad utvärderas inte automatiskt vilka nivåer som detta kriterium är uppfyllt för. 

Därför har ett excelark tagits fram som underlag för utvärderingen. I arket ifylls värden 

från utvärderingen i Conrad avseende jordart, djup, Bq-faktor och odränerad 

skjuvhållfasthet. Därefter räknas automatisk ut vilka nivåer som uppfyller kriteriet och 

vilket värde som skjuvhållfastheten där antar, se Figur 2-12. Ett diagram över 

skjuvhållfasthetens variation med djupet, för de nivåer där kriteriet är uppfyllt och för 

övriga, ritas även upp automatiskt (se exempel i Figur 2-13 till Figur 2-15). I diagrammet 

redovisas automatiskt även resultat från beräkning med den ekvation som tagits fram för 

odränerad skjuvhållfasthet i lös silt baserat på triaxialförsök och CPT-sonderingar.  

Några exempel på skjuvhållfasthetens variation i undersökta sektioner ges i Figur 2-13 till 

Figur 2-15.  

I Figur 2-13 (sektion 26/200H) ses att skjuvhållfastheten utvärderad från CPT (för 

Bq>0,2) för de övre nivåerna ligger mitt i intervallet för de framtagna trendlinjerna 

(kallade Empiri min och max i Figur 2-13 till Figur 2-15). Därunder är maxvärdena 

betydligt högre än resultat från CPT-sondering och minvärdena ungefär i samma 

storleksordning som värden erhållna från CPT-sondering. Det kan således finnas 

anledning att för denna sektion utföra aktiva odränerade triaxialförsök och på så sätt 

kunna tillämpa en högre hållfasthet i beräkningarna.  

I sektion 15/700 (Figur 2-14) ses att de ur CPT utvärderade skjuvhållfasthetsvärdena (för 

Bq>0,2) ligger mitt i framtaget hållfasthetsintervall, varför komplettering med 

kolvprovtagning och odränerade aktiva triaxialförsök sannolikt inte kommer att ge högre 

värden.  

Även i sektion 33/600 (Figur 2-15) ses att de ur CPT utvärderade 

skjuvhållfasthetsvärdena (för Bq>0,2) ligger mitt i framtaget hållfasthetsintervall. I denna 

sektion har odränerade aktiva triaxialförsök utförts på prover från 4,5; 6,5 och 7,5 meters 

djup. Dessa värden avser hållfasthet i aktiv skjuvriktning medan tolkningen från CPT-

sondering avser direkt skjuvriktning. Värden bestämda med triaxialförsök ligger i nivå 

med eller något över de hållfasthetsvärden som bestämts med ledning av CPT och 

avspeglar ungefär skillnaden mellan hållfasthet i aktiv respektive direkt skjuvriktning. 

Vid stabilitetsberäkning kan det alltså för glidytelameller i aktiv skjuvriktning användas 

högre värden på hållfastheten jämfört med i direkt skjuvriktning då triaxialförsök utförts.  
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Figur 2-12. Excelark för utvärdering av nivåer med odränerat beteende och skjuvhållfasthet i dessa. 
Blåa fält fylls i av användare medan orange räknas ut automatiskt. 

 

Figur 2-13. Diagram över beräknad odränerad skjuvhållfast från CPT i sektion 26/200H i vilken 
samtliga nivåers Bq-värden mindre eller större än 0,2 är markerade med olika färger; gult för Bq>0,2 
och rosa för Bq<0,2. I diagrammet syns även min och max för skjuvhållfasthetsvärden enligt 
föreslagna hållfasthetsintervall. 



Statens geotekniska institut 2019-12-03 

1.1-1509-0574 

 

 
33 

 

 

Figur 2-14. Diagram över beräknad odränerad skjuvhållfasthet från CPT i sektion 15/700H i vilken 
samtliga nivåers Bq-värden mindre eller större än 0,2 är markerade med olika färger. I diagrammet 
syns även min och max för skjuvhållfasthetsvärden enligt föreslagna hållfasthetsintervall 

 

Figur 2-15. Diagram över beräknad odränerad skjuvhållfast från CPT i sektion 33/600V vilken 
samtliga nivåers Bq-värden mindre eller större än 0,2 är markerade med olika färger. I diagrammet 
syns även skjuvhållfasthetsvärden enligt föreslagna hållfasthetsintervall samt odränerad 
skjuvhållfasthet bestämd med aktiva odränerade triaxialförsök. 
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Arbetsgång för bestämning av odränerad skjuvhållfasthet för lös silt: 

1. Bestämning utförs med Conrad baserat på CPT. En trendlinje för förändring av 

skjuvhållfastheten mot djupet tas fram för identifierade jordlager. Värden 

utvärderade med Conrad avser hållfasthet i direkt skjuvriktning. 

2. Odränerad skjuvhållfasthet utvärderas (med CPT) endast där odränerade 

förhållanden eller möjligen odränerade antas råda. För helt odränerade 

förhållanden sätts som kriterium Bq>0,4. För möjligen odränerade förhållanden 

sätts som kriterium Bq>0,2.  

3. Odränerad skjuvhållfasthet utvärderad med CPT jämförs med framtaget 

hållfasthetsintervall (baserat på CPT) motsvarande: 

 𝒄𝒖
𝑫𝑺,𝒎𝒊𝒏 = 𝟐, 𝟓𝝈𝒗

𝟎,𝟓𝟖  𝒕𝒊𝒍𝒍  𝒄𝒖
𝑫𝑺,𝒎𝒂𝒙 = 𝟗𝝈𝒗

𝟎,𝟒𝟑 

4. Ovanstående ger underlag för bedömning av behov av kompletterande 

kolvprovtagning och aktiva odränerade triaxialförsök. Det ska dock analyseras 

vilken effekt ett eventuellt högre värde på skjuvhållfastheten har på stabiliteten, 

före kompletterande undersökningar utförs. Vid analysen kan en omräkning av de 

med CPT uppmätta värdena göras genom ett försiktigt val av 

jordtryckskoefficienten (K0=0,7) och enligt följande  

𝑐𝑢
𝑎 =

𝑐𝑢
𝐷𝑆

(0,25+0,75𝐾0)
=1,29𝑐𝑢

𝐷𝑆 

Det bör observeras att detta samband är framtaget baserat på erfarenheter från 

undersökningar på lera och det bör endast användas för att analysera effekten av 

anisotropi. 

5. I enstaka sektioner verifieras valda skjuvhållfasthetsvärden genom upptagning av 

kolvprover och utförande av odränerade aktiva triaxialförsök. Brottvärden 

utvärderas enligt metodik där spänningstillståndet utvärderas vid ett valt värde 

på portrycksparametern A=0,25 (A= 𝛥𝑢/𝛥𝜎𝑎). Triaxialförsöken ger värden på 

hållfastheten i aktiv skjuvriktning. Hållfasthetsvärden högre än de som bestämts 

med CPT enligt ovan får tillämpas i aktiv skjuvriktning i sektioner där 

triaxialförsök utförts som visar högre värden. 

2.4.3 Dränerad skjuvhållfasthet 

Dränerad skjuvhållfasthet bestäms för samtliga karakteristiska jordlager.  

Sand (lager 1) 

Friktionsvinkel utvärderas endast där dränerade förhållanden antas råda. För helt 

dränerade förhållanden sätts som kriterium Bq<0,03.  

För sand bestäms skjuvhållfasthet enligt följande: 

1. Friktionsvinkel utvärderas med CPT för djup ned till 5–6 m.  
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2. För större djup än 6 m utvärderas friktionsvinkel med hejarsondering. 

Hejarsondering utförs med registrering av vridmoment, som mäts varannan 

meter och friktionsvinkel utvärderas enligt följande ekvation: 

𝜃′ = 29 + 2,3𝐻𝑓𝑎(𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜)0,46 

där Hfa (netto) är sonderingsmotståndet uppmätt vid hejarsondering 

korrigerat för uppmätt vridmoment enligt: 

𝐻𝑓𝑎(𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜) = 𝐻𝑓𝑎 − 0,04 ∙ 𝑣𝑟𝑖𝑑𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒𝑡 

3. Vald friktionsvinkel skall vara i intervallet 35°≤’≤38° i enlighet med utförda 

triaxialförsök på lös silt.  

4. Medelvärde bör antas råda för ett identifierat lager.  

Lös silt (lager 2) 

Bestämning av dränerad skjuvhållfasthet (friktionsvinkel och kohesionsintercept) för lös 

silt görs genom att tillämpa en försiktig värdering av den ekvation som utvärderats från 

de inom uppdraget utförda dränerade triaxialförsöken, se Figur 2-16 och avsnitt 5.2. Det 

innebär en friktionsvinkel på 36 grader och ett kohesionsintercept på 4 kPa.  

 

Figur 2-16. Brottspänningar och utvärderade brottlinjer (övre, nedre) och tillhörande värden på 
hållfasthetsparametrar, baserade på dränerade aktiva triaxialförsök från sex sektioner längs 
Ångermanälven (också inlagt för jämförelse tre försök på siltig lera eller lera från Norsälven). 
Utvärderade skjuvspänningar vid höga medelspänningar avviker något från vald brottlinje vilket 
beror på att dessa prover är siltig lera. 
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För lös silt bestäms skjuvhållfasthet enligt följande: 

1. Bestämning av skjuvhållfasthet enligt följande metodik tillämpas för silt där både 

odränerad och dränerad skjuvhållfasthet är relevant det vill säga där det 

utvärderats helt odränerade förhållanden med Bq>0,4 eller möjligen odränerade 

förhållanden med Bq>0,2 enligt CPT.  

2. Dränerad skjuvhållfasthet för lös silt bestäms med följande empiriska ekvationer: 

a. 𝑐𝑑 = 𝜎𝑣
′  tan ´ +  𝑐′  

b. ´ = 36 

c. 𝑐′ = 4 kPa 

3. I enstaka sektioner verifieras valda skjuvhållfasthetsvärden genom upptagning av 

kolvprover eller Shelbyprover, utförande av aktiva dränerade triaxialförsök och 

jämförelser med empiriskt samband enligt ovan. Hållfasthetsvärden högre än 

empirisk relation enligt ovan får tillämpas i den sektion där högre värden har 

erhållits med triaxialförsök.  

Fast silt (lager 3) 

Bestämning av dränerad skjuvhållfasthet (friktionsvinkel) för fast silt görs genom 

utvärdering från hejarsondering och CPT-sondering samt genom en tillämpning av 

resultaten från de inom uppdraget utförda dränerade triaxialförsöken, se Figur 2-17 och 

avsnitt 5.4. I fast silt antas att inget kohesionsintercept förekommer.  

 

Figur 2-17. Brottspänningar och utvärderade brottlinjer (övre, nedre, tolkad) och intervall för 
utvärdering av friktionsvinkel i fast silt för försök utförda inom uppdraget. 
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För fast silt bestäms friktionsvinkel enligt följande: 

1. Bestämning av friktionsvinkel för fast silt enligt nedanstående metodik tillämpas 

där dränerade eller delvis dränerade förhållanden antas råda det vill säga med 

Bq<0,2 enligt CPT.  

2. Hejarsondering utförs med registrering av vridmoment, som mäts varannan 

meter och friktionsvinkel utvärderas enligt följande ekvation: 

θ′ = 29 + 2,3Hfa(netto)0,46 

där Hfa (netto) är sonderingsmotståndet uppmätt vid hejarsondering 

korrigerat för uppmätt vridmoment enligt:  

Hfa(netto) = Hfa − 0,04 ∙ vridmomentet 

Siltreduktion (se 6.3.3) görs inte. 

3. Ned till cirka 5 m djup kan även resultat från Conradutvärdering med CPT 

användas.  

4. Vald friktionsvinkel skall vara i intervallet 36°≤’≤40° i enlighet med de inom 

detta uppdrag utförda triaxialförsöken.  

5. I enstaka sektioner verifieras valda skjuvhållfasthetsvärden genom upptagning av 

Shelbyprover och på dessa utförande av aktiva dränerade triaxialförsök. 

Hållfasthetsvärden högre än empirisk relation enligt ovan får tillämpas i de 

sektioner där triaxialförsök utförs och som visar högre värden. 

Friktionsjord under sediment (lager 4) 

Några speciella utredningar avseende den fasta friktionsjord som underlagrar sedimenten 

har inte utförts inom uppdraget, mer än utförande och utvärdering av konventionell 

hejarsondering (HfA).  

För friktionsjord under sedimenten utvärderas friktionsvinkel baserat på utförda 

hejarsonderingar.  

För friktionsjord under sediment bestäms friktionsvinkel enligt följande: 

Hejarsondering utförs med registrering av vridmoment, som mäts varannan meter och 

friktionsvinkel utvärderas enligt följande ekvation: 

𝜃′ = 29 + 2,3𝐻𝑓𝑎(𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜)0,46 

där Hfa (netto) är sonderingsmotståndet uppmätt vid hejarsondering 

korrigerat för uppmätt vridmoment enligt:  

𝐻𝑓𝑎(𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜) = 𝐻𝑓𝑎 − 0,04 ∙ 𝑣𝑟𝑖𝑑𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒𝑡 

Vald friktionsvinkel maximeras till 42°, enligt svensk praxis (Se TR Geo 13 och 

Plattgrundläggningshandboken). 
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3. Förhållanden längs älven från 
Nyland till Faxälvens utlopp 

3.1 Geologi efter Ångermanälven – översikt 

Sträckan där skredriskkartering ska utföras är cirka 8 mil lång, vilket innebär att det är 

cirka 16 mil älvslänt som ska analyseras. Sträckan sträcker sig från Nyland (nedströms) 

till Näsåker (uppströms), se Figur 3-1. Arbete med metodutveckling har i huvudsak 

utförts inom ett område från strax uppströms Sollefteå (km 44/000) till cirka 29 km 

nedströms Sollefteå (km 15/000). Området för metodutveckling motsvarar etapp 1 och ett 

område nedströms, enligt Figur 3-1. 

 

Figur 3-1. Utredningsområde Ångermanälven (Nyland–Näsåker) inklusive etapp 1 (© Lantmäteriet, 
Geodatasamverkan). 

Nedan sammanfattas de geologiska förhållandena för sträckan Nyland till Näsåker. 

Texten är hämtad från rapporten Geologisk beskrivning av Ångermanälvens dalgång 

(Smith och Mikko, 2016). Det bör dock påpekas att det jordlager som nedan beskrivs som 

glacial lera, kan efter de undersökningar som utförts 2015–2018, betraktas som glacial 

silt, lerig silt eller siltig lera. 

Följande text är ett citat ur rapporten Geologisk beskrivning av Ångermanälvens dalgång 

(Smith och Mikko, 2016). 

”Vid den senaste istidens maximum, för 20 000 år sedan, befann sig isranden i Polen och 

ismäktigheten över Ångermanland var cirka 3 km. Därefter började inlandsisen smälta och 

från Höga Kusten försvann isen för cirka 10 500 år sedan. Under och vid kanten av isen 
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avsattes morän. Morän är en osorterad jordart som innehåller en blandning av alla 

kornstorlekar från ler till block. Ofta är moränen bara ett par meter mäktig och täcker 

bergytan som ett jämnt lager. På några få ställen har moränen egenformer, till exempel små 

moränryggar, så kallade DeGeer-moräner. Dessa bildades vid den avsmältande isens rand och 

är ofta bara någon meter höga. Andra moränformer i området är så kallade drumliner som 

bildats under isen. De är utsträckta i isens rörelseriktning.  

Där smältvatten rann i tunnlar under isen avsattes isälvssediment, huvudsakligen sand och 

grus. När isen smälte låg sedimenten som fyllt upp tunnlarna kvar och bildade åsar. I området 

sträcker sig en ås (isälvsavlagring) längs delar av dalgången från Sollefteå till Näsåker, men 

huvuddelen av åsen är dold under finkorniga sediment. De isälvsavsatta sedimenten har på 

många ställen blivit blottade genom älvens erosion, till exempel nedströms Forsmodammen, 

uppströms älven från Resele på södra sidan, samt på några fler platser uppströms Sollefteå. 

Nedströms Sollefteå är det ovanligare med frameroderade isälvssediment, troligen beroende 

på att det glaciala dräneringssystemet inte var väl utvecklat vid den tid då dessa områden 

smälte fram ur isen. Det saknades alltså smältvattentunnlar i isen där isälvssediment kunde 

avsättas. I de flesta fall uppträder frameroderade isälvssediment längs älvkanten precis vid 

älvens nivå.  

Inlandsisens tyngd tryckte ner jordskorpan och när isen tunnades ut började landet stiga. För 

mellan 10 500 och 9 000 år sedan steg landet snabbt, ungefär 8 cm/år. Därefter minskade 

landhöjningen ned till 1,0 cm/år i modern tid. När inlandsisen avsmälte från Ångermanälvens 

dalgång var det sötvatten i Östersjöns bäcken, den så kallade Ancylussjön och låglänta 

områden täcktes av Ancylussjöns sötvatten. Högsta kustlinjen ligger mer än 280 m ö.h. nära 

kusten medan den längre västerut och inåt landet vid Näsåker ligger cirka 240 m ö.h. 

När den globala isvolymen minskade steg den globala havsnivån. Havsvatten trängde in i 

Östersjöbäckenet som blev ett brackvattenhav för cirka 8 500 år sedan. För 10 000 år sedan 

stod iskanten strax nordväst om Näsåker, med en vattenyta cirka 240 m över dagens havsnivå. 

I södra delen av området kring Ångermanälven stod då vattnet lite lägre (cirka 235 m ö.h.). 

För 8 500 år sedan, när Östersjön blev bräckt, stod vattnet cirka 155 m ö.h. i den norra delen 

och cirka 150 m ö.h. i södra delen av området. Detta är alltså de nivåer under vilka de 

finkorniga sedimenten kan vara avsatta i bräckt vatten. 

Den glaciala leran är avsatt i djupt vatten. Avsättningen av glacial lera började när 

inlandsisens rand var i kontakt med vattnet i Ancylussjön och fortsatte även efter att 

inlandsisens avsmältning fortsatt längre inåt land. Smältvattnet fortsatte att transportera 

lerpartiklar som avsattes som lera i Ångermanälvens dåvarande fjord. Den glaciala leran är 

varvig och varje varv inkluderar ett siltigt sommarlager och ett lerigt vinterlager. De djupast 

liggande varven kan även innehålla grövre sandskikt p.g.a. variationer i flödet från den 

avsmältande inlandsisen, men huvuddelen av den glaciala leran är finkornig.  

Avsättningen av postglaciala finkorniga sediment började efter att smältvattnet från 

inlandsisen blev en mindre del av älvvattnet i den postglaciala Ångermanälven. Denna 

övergång skedde ungefär när inlandsisen smält bort från Ångermanälvens avrinningsområde 

för mindre än cirka 10 000 år sedan. Det fanns dock fortfarande mycket sediment i suspension 

i älvvattnet eftersom den snabba landhöjningen fortsatte, vilket medförde erosion av tidigare 

avsatta finkorniga sediment och deltan längs älvens hela längd. De eroderade sedimenten 

avsattes som finsand vid strandlinjen och som postglacial silt i på medeldjup i bräckt vatten i 

Östersjön. Den postglaciala silten kan också vara varvig. 
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Det finns två sorters sediment som överlagrar de finkorniga sedimenten, fluviala (älvsediment) 

och litorala (strandsediment). När landområdena närmast älven steg över havsnivån avsattes 

älvsediment i dalgången, se Figur 3-2. 

 

Figur 3-2. Schematiskt tvärsnitt över Ångermanälvens dalgång i området. (Smith och Mikko, 
2016).  

Genom fluvial aktivitet och årliga översvämningar bildades älvsedimentplan längs dalgången. 

Sedimenten utgörs huvudsakligen av finsand och silt, men på några ställen även av sand och 

grus. På dessa sedimentplan är älvsedimenten oftast mindre än 15 m mäktiga och överlagrar 

postglacial silt och glacial lera. Allt eftersom äldre sedimentplan lyftes ur havet på grund av 

landhöjningen utsattes de för älvens erosion. Nu ligger äldre älvsedimentplan och 

underliggande finkorniga sediment som terrasser uppemot 40 m över älvnivån längs 

dalgången.” 

3.2 Utförda fält- och laboratorieundersökningar 

I Figur 3-3 visas läge för de sektioner där fält- och laboratorieundersökningar utförts av 

SGI under perioden 2015–2018.  
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Figur 3-3. Sektioner där undersökningar utförts 2015–2018. Älven har indelats genom 
längdmätning från Nyland och sedan uppströms. Röda sektioner avser sektioner på 
höger sida av älven. Blåa sektioner på vänster sida av älven. Gröna sektioner är 
sektioner där markresistivitetsmätning utförts (© Lantmäteriet, Geodatasamverkan). 

3.2.1 Fältundersökningar 

I Tabell 3-1 redovisas de fältundersökningar som genomförts under perioden 2015–2018. 

Tabell 3-1. Utförda fältundersökningar 2015–2018 

Sektion CPT 

under 

vatten 

(st) 

HfA 

vatten 

(st) 

Skr 

vatten 

(st) 

CPT 

(st) 

CPT 

pp 

(nivåe

r) 

HfA 

(st) 

Kv 

(st) 

Shelby 

(st) 

* 

Skr 

(st) 

Gw 

(st) 

Pp 

pos 

(st) 

Pp 

neg 

(st) 

Dansk 

Vb 

(st) 

Dil 

(st) 

Res 

(m) 

** 

7/100 V - - - - - - - - - - 1 - - - - 

15/700 H 1 1 1 3 - 2 1 - 1 2 - 4 - 1 - 

21/900 V - -  1 -  1 - 1  1  1 1 - 

26/200 H - 2 2 6 7 2 1 1 1 1 - 4 - 1 512 

33/500 H 1 1 1 3 - 1 2 1 1 - - - - - - 

33/600 V - 1 1 1 - 1 1 - - - - 4 - - - 

36/200 H - - - 1 3 - - - - - - - - - 400 

37/600 H - - - - - - - - - - - 12 - - 290 
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37/900 H - - - 1 - 1 1 - - - - - - - - 

40/700 H - - - 1 - - - - - 1 - - - - - 

* Shelby avser upptagning av prover med Shelbyprovtagare (se vidare avsnitt 5.4) 

** Res avser markresistivitetsmätningar 

3.2.2 Laboratorieundersökningar 

På upptagna prover har utförts rutinförsök (ostörda och störda prover), 

kornstorleksfördelning, konförsök, direkta skjuvförsök (dränerade och odränerade), CRS-

försök och konsoliderade aktiva triaxialförsök. Läget för proverna och omfattningen av 

de olika försöken framgår av Tabell 3-2.  

Tabell 3-2.Utförda laboratorieundersökningar 2015–2018. 

Sektion Rutin störd 

(nivåer) 

Rutin ostörd 

(nivåer) 

Kornfördeln

ing (st) 

Odrän skjuv 

(st) 

Drän skjuv 

(st) 

Aktiv odrän 

triax (st) 

Aktiv drän 

triax (st) 

CRS (st) 

7/100 V - - - - - - - - 

15/700 H 10 9 4 - - - 5 - 

21/900 V - 10 - 5 - 4 3 - 

26/200 H 16 34 23 - 12 12 6 - 

33/500 H 11 29 8 - - 3 - - 

33/600 V 2 18 3 6 - 5 12 3 

36/200 H - - - - - - - - 

37/600 H - - - 4* - 6* 13* - 

37/900 H - 9 - 4 - 4 3 - 

40/700 H - - - - - - - - 

* Utförda av Westerberg et al (2014) 

3.3 Karakteristiska jordlager efter provsträckan 

Baserat på utförda undersökningar enligt avsnitt 3.2 har ett antal karakteristiska jordlager 

identifierats inom provsträckan (mellan sektion 15/700 och 40/700). Syftet med denna 
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identifiering var att dela in jordprofilerna i jordlager med liknande tekniska egenskaper 

och därmed underlätta framtagandet av riktlinjer (metodik) för bestämning av egenskaper. 

Förutom områden med berg, morän och ytliga isälvsavlagringar återfinns tjocka 

sedimentlager med olika blandningar av sand, silt och lera som har varierande relativ 

fasthet följt av friktionsjord med hög till mycket hög relativ fasthet. I de sektioner som 

utförts är det möjligt att identifiera olika karakteristiska jordlager, med geotekniskt skilda 

egenskaper, och som återkommer i de flesta av sektionerna, dock med varierande 

lagerordning och varierande mäktighet. Dessa karakteristiska jordlager visas för åtta 

sektioner längs sträckan i Figur 3-4 till Figur 3-11. Sektionerna är redovisade med 

förställd höjd- och längdskala (H = L/2). 

De olika typjordlagren är: 

• Lager med sand med varierande relativ fasthet. Jordlagret benämns sand, 

Lager 1. Se lager markerad med  i Figur 3-4 till Figur 3-11.  

• Lager med silt, lerig silt, siltig lera eller lera med mycket låg relativ fasthet. 

Jordlagret benämns lös silt, Lager 2. Se lager markerad med . 

• Lager med silt eller skiktad silt/sand med låg till hög relativ fasthet. Jordlagret 

benämns fast silt, Lager 3. Se lager markerad med . 

• Lager med friktionsjord, med hög till mycket hög relativ fasthet. Jordlagret 

benämns friktionsjord, Lager 4. Se lager markerad med . 

Mellan de fyra olika lagren finns övergångszoner. 

En preliminär identifiering av de olika jordlagren har baserats på provtagning och 

utvärderade CPT-sonderingar och, för bestämning av nivå på underliggande friktionsjord, 

baserat på hejarsonderingar. Identifieringen använd för jordlagren i Figur 3-4 till Figur 

3-11 har utförts enligt följande metodik: 

1. Resultat från jordartsbestämning i laboratorium gav kunskap om jordarter på 

specifika djup. 

2. Jordart enligt CPT jämfördes med bestämd jordart enligt rutinförsök.  

3. Jordens relativa fasthet utvärderades ur spetstryck, qt, från CPT-sondering enligt 

Bergdahl m.fl. (1993) (se även Tabell 2-2). Fastheten användes för att tolka 

utbredningen mot djupet av de olika jordlagren. 

4. Studie av vilken skjuvhållfasthet som utvärderats från CPT-sonderingen gav 

information av om jorden uppfört sig dränerat eller odränerat under försöket. Om 

friktionsvinkel utvärderats antogs att jorden var dränerad och tillhörande lager 1, 

3 eller 4. Om enbart odränerad skjuvhållfasthet utvärderats antogs att jorden var 

odränerad och tillhörande lager 2. 

Beskrivning av de olika jordlagren och hur dessa identifierats i de olika testsektionerna, 

görs nedan (i avsnitt 3.3.1 till 3.3.4).  

Observera att metodiken har, baserat på resultat från ytterligare analyser inom 

metodutvecklingsarbetet, utvecklats vidare och justerats. Den metodik som föreslås, 

presenteras i avsnitt 2.2. 
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3.3.1 Lager 1 - sand med varierande relativ fasthet  

Lager 1 kallas sandlagret men kan i princip bestå av sand, grus och grovsilt. I detta lager 

beter sig jorden helt dränerat. 

I fem av åtta utförda testsektioner överlagras finsedimenten av sand. Sandlagren har 

varierande tjocklek, från några meter upp till tjugo meters tjocklek. Sandlager har inte 

påträffats under finsedimenten.  

3.3.2 Lager 2 – lös silt (silt, lerig silt, siltig lera och lera) med mycket 
låg relativ fasthet  

Lagret har tolkats från CPT-sondering genom att spetstrycket, qt, visar att lagret har 

mycket låg relativ fasthet, baserat på spetstryck enligt Tabell 2-2. Conradutvärderingens 

jordartstolkning normalt är lera eller silt och att endast odränerad skjuvhållfasthet 

utvärderats av Conrad. 

Lager med silt, lerig silt, siltig lera eller lera har detekterats i samtliga utförda sektioner. 

Sannolikt motsvarar detta lager det som SGU i rapporten Geologisk beskrivning av 

Ångermanälvens dalgång (Smith och Mikko, 2016) beskriver som glacial lera. 

Sedimenten är ofta sulfidfläckiga, det vill säga har ett visst sulfidinnehåll. I en sektion 

klassificeras några nivåer som sulfidsilt. En sammanställning av jordartsklassificering och 

vattenkvot för kolvprover i undersökta sektioner redovisas i Tabell 3-3.  

Tabell 3-3. Jordartklassificering och vattenkvot enligt rutinförsök på kolvprover 

15/700 H 

15/700 H 

21/900 V 

21/900 V 

26/200 H 

26/200 H Djup Jordart Vattenkvot Djup Jordart Vattenkvot Djup Jordart Vattenkvot 

6 (si)Le su 54 9,5 Si saf le su 33 12 Si 33 

7 (si)Le su 46 10,5 Si su 34 14 Si 34 

8 siLe si 40 11,5 Si su 30 16 Si su 34 

9 siLe/leSi 36 12,5 Si 30 18 Si su 44 

   13,5 Si su 31 20 Si su (gr) 46 

   15,5 Si su 35 22 siLe si 42 

   17,5 Si su 32 24 siLe 33 

   19,5 Si le su 35    

Djup 33/600 V 

33/600 V 

37/600 H 

37/600 H 

37/600 H 

37/600 H Djup Jordart Vattenkvot Djup Jordart Vattenkvot Djup Jordart Vattenkvot 

3,5 Si 34/33 13 SuSi 36 2,5 leSi su 36 

4,5 leSi  40/36,9 14 SuSi 39 3,5 leSi su 37 

5,5 leSi 40/39 15 SuSi 37 4,5 leSi su 36 

6,5 leSi su 43/437 16  (le) SuSi 44 5,5 leSi su 39 
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7,5 leSi su 43/46 17 Si lesi 30 6,5 siLe su 39 

8,5 leSi su 44/436 18 Si lesi 34 7,5 siLe su 46 

9,5 siLe su 48/46    8,5 Le su 43 

10,5 Le su 48/48    10,5 leSi si 36 

      11,5 leSi si 34 

3.3.3 Lager 3 – fast silt (varvig silt och sand) med låg till hög relativ 
fasthet  

Lager med silt eller skiktad silt/sand med låg till hög relativ fasthet, baserat på spetstryck, 

qt, enligt Tabell 2-2, har detekterats i fem av åtta utförda sektioner. Lagret överlagrar 

normalt lager  (siltlager med mycket låg relativ fasthet). I en sektion har lagret även 

påträffats under lager . Sannolikt motsvarar lager  det som SGU i rapporten 

Geologisk beskrivning av Ångermanälvens dalgång (Smith och Mikko, 2016) beskriver 

som postglacial silt. Lagret har tolkats från CPT-sondering genom att spetstrycket visar 

att lagret har låg till hög relativ fasthet, att Conradutvärderingens jordartstolkning normalt 

är silt, att lagret emellanåt innehåller sand- eller lerskikt, och att både odränerad 

skjuvhållfasthet och friktionsvinkel utvärderas vid Conradutvärdering. 

En sammanställning av jordartsklassificering och vattenkvot för kolvprover och 

Shelbyprover i två undersökta sektioner redovisas Tabell 3-4.  

Tabell 3-4. Jordartklassificering och vattenkvot enligt rutinförsök på kolvprover och Shelbyprover. 

26/200 H 

15/700 H 

33/500 H 

21/900 V Djup Jordart Vattenkvot Djup Jordart Vattenkvot 

6 (si)Le su 54 9,5 Si saf le su 33 

7 (si)Le su 46 10,5 Si su 3 

8 siLe si 40 11,5 Si su 3 

9 siLe/leSi 35 12,5 Si 3 

   13,5 Si su 31 

   15,5 Si su 35 

   17,5 Si su 32 

   19,5 Si le su 35 

3.3.4 Lager 4 - friktionsjord som underlagrar sedimenten  

I de flesta fall har hejarsondering utförts på djup under det där stopp erhållits med CPT-

sondering. Hejarsonderingen har utförts i fast, till mycket fast, friktionsjord. Lager  kan 

utgöras av morän, isälvsmaterial eller någon form av omlagrad friktionsjord. Normalt har 

det för stabiliteten längs Ångermanälven marginell betydelse vilka tekniska egenskaper 
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som detta lager har och således har det inte undersökts inom metodutvecklingen. Lagret 

har betydligt bättre hållfasthetsegenskaper än ovanför liggande. 

3.3.5 Tolkad jordlagerföljd i testsektionerna 

I Figur 3-4 till Figur 3-11 visas översiktlig tolkning av jordlagerföljder i sektionerna 

15/700H, 21/900V, 26/200H, 33/500H, 33/600V, 37/600H, 37/900H och 40/700H. 

Utvärderade tekniska egenskaper för de olika jordlagren i testsektionerna presenteras i 

Kapitel 6. 

 

Figur 3-4. Tolkad jordlagerföljd i sektion 15/700H. Förställd höjd-längdskala (H:L = 2:1). 

 

Figur 3-5. Tolkad jordlagerföljd i sektion 21/900V. Förställd höjd-längdskala (H:L = 2:1). 
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Figur 3-6. Tolkad jordlagerföljd i sektion 26/200H. Förställd höjd-längdskala (H:L = 2:1). 

 

Figur 3-7. Tolkad jordlagerföljd i sektion 33/500H. Förställd höjd-längdskala (H:L = 2:1). 
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Figur 3-8. Tolkad jordlagerföljd i sektion 33/600V. Förställd höjd-längdskala (H:L = 2:1). 

 

Figur 3-9. Tolkad jordlagerföljd i sektion 37/600H. Förställd höjd-längdskala (H:L = 2:1). 
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Figur 3-10. Tolkad jordlagerföljd i sektion 37/900H. Förställd höjd-längdskala (H:L = 2:1). 

 

Figur 3-11. Tolkad jordlagerföljd i sektion 40/700H. Förställd höjd-längdskala (H:L = 2:1). 

Söder om studerad provsträcka, från Boteå ned mot Nyland, är slänterna låga och 

sedimenten består till stor del av sulfidjord och sand. Exempel på en sektion från i 

närheten av Hola visas i Figur 3-12. Vid parameterutvärdering för jord inom den här 

delen av älven kan SGI Rapport 69 (Larsson et al, 2007) tillämpas och sulfidjord har 

därför inte studerats i aktuellt metodutvecklingsprojekt. Metodutvecklingen omfattar 

sektioner mellan 15/700 till 40/700. 
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Figur 3-12. Tolkad jordlagerföljd i sektion 7/100V. Förställd höjd-längdskala (H: L = 2:1). 

3.4 Grundvattennivåer, jordlager med 
grundvattenströmning och negativa portryck 

Nuvarande och framtida grundvattenförhållanden har avsevärd effekt på slänternas 

stabilitet. Speciellt måste risken för grundvattenströmning i permeabla lager i slänten eller 

infiltration av skyfall beaktas. Den positiva effekten av negativa portryck bör också 

beaktas under vissa förhållanden i stabilitetsberäkningarna. Anvisningar för installation, 

val av nivåer, metodik för mätning samt analys av mätningar och val av 

grundvattennivåer och portryck för stabilitetsberäkningar ingår inte i detta uppdrag utan 

kommer att redovisas separat. 

Nedan beskrivs resultat från de undersökningar som utförts mellan november 2017 och 

februari 2019 samt översiktlig analys och slutsatser som kan dras vad gäller beaktande av 

grundvatten och portrycksförhållanden i studerade sektioner. En utförligare redovisning 

av utförda grundvatten och portrycksmätningar kommer att presenteras inom ett annat 

deluppdrag; Grundvatten (Dnr 1.1-1702-0089) 

Syftet med mätningarna var att mäta potentiellt förekommande negativa portryck och att 

mäta variationer i grundvattennivå, samt få en uppfattning om vad som kan förväntas i 

den här typen av slänter. Syftet var också att få indata till långtidsprognoser för förändrat 

klimat.  

 

Figur 3-13. Översiktlig karta som visar läget för de sektioner där portrycksmätare installerats (© 

Lantmäteriet, Geodatasamverkan). 
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3.4.1 Grundvattennivåer 

Grundvattenmätningar i underliggande akvifärer har utförts i grundvattenrör installerade i 

sektionerna 15+700H, 26+200H och 40/700H. 

I sektion 15/700H installerades ett grundvattenrör cirka 60 m från älven och till djupet 

23,5 m från markytan. Jordlagerföljden i sektionen framgår av Figur 3-4. Mätningar 

under perioden 2017-11-07 till 2019-02-28 visar att grundvattennivån varierar över året 

och att de högsta värdena uppmäts på våren 2019. Total differens mellan högsta och lägst 

uppmätta värdet under perioden är cirka 1,2 m där grundvattennivån varierar mellan 

+1,8 m och +3,0 m. 

Ytterligare ett grundvattenrör finns installerat i sektion 15/700H. Detta rör sitter cirka 100 

m från älven och cirka 100 m söder om sektionen. Grundvattennivån i detta rör har endast 

mätts vid ett tillfälle (2016-03-22) och var då +2,2 m.  

I sektion 16/000V har SGU installerat ett grundvattenrör, benämnt Sollefteå_9, en bit 

bakom släntkrön och till underliggande friktionsjord. Röret installerades i februari 2016. 

Mätningarna visar på grundvattennivåer som varierar mellan 8,7 och 10,4 m under 

markytan.  

I sektion 26/200H är ett grundvattenrör är installerat cirka 90 m från älven. Mätningar i 

sektion visar en total differens mellan de högsta och lägsta uppmätta värdena på cirka 1,1 

m där grundvattennivån varierar mellan +5,0 m och +6,1. Jordlagerföljden i sektion 

26/200H framgår av Figur 3-6. 

I sektion 37/600H finns ett rör installerat i släntfot cirka 170 m från älven. Mätningarna 

visar en årsvariation på cirka 2,3 m. Grundvattennivån varierar mellan +2,7 m och +5,0. 

Jordlagerföljden i sektion 37/600H framgår av Figur 3-9. 

3.4.2 Älvnivå från fältundersökning 

Mätningar av älvnivån görs av kraftbolagen nedströms Sollefteå kraftverk men dessa har 

inte studerats inom uppdraget. 

Vattennivån i älven har endast mätts i samband med fältundersökningarna vid enstaka 

sektioner. Analyser mellan grundvattennivåer och vattennivåer kommer att utföras i 

samband med stabilitetsutredningen för Ångermanälven (Dnr 1.1-1812-0755)  

3.4.3 Portryck 

Val av sektioner och jorddjup för installation av portryckspetsar baserades på en 

bedömning av i vilka jordlager det kan finnas potential för negativa portryck. Att mäta 

positiva tryck var alltså inte huvudsyftet. 

Portrycksmätare har installerats i sektionerna 15/700H, 26/200H och 33/600V. Resultat 

från mätningarna kommer att presenteras inom deluppdrag Grundvatten (Dnr 1.1-1702-
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0089). I sektion 37/600H har omfattande mätningar av portryck utförts tidigare av 

Westerberg et al (2014). 

Mätarna är placerade i de karakteristiska jordlagren lös och fast silt. Såväl positiva som 

negativa tryck har uppmätts och en analys av dessa görs i följande avsnitt.  

3.4.4 Analys och slutsatser portryck och grundvatten 

En kort analys och slutsats från portrycks- och grundvattenmätningar utförda längs 

Ångermanälven görs i detta avsnitt. 

Min- och maxvärden för mätningarna under perioden november 2017 till februari 2019 

presenteras för de olika sektionerna i Figur 3-14 till Figur 3-17, tillsammans med 

indelningen i karakteristiska jordlager. För sektion 37/600H utfördes mätningarna mellan 

2009 och 2012. 

I sektion 15/700H ses att negativa och positiva tryck uppmätts i lös och fast silt som 

överlagrar sand. Mätaren på nivån strax under +14 visar ibland positiva värden, vilket kan 

antas beror på vatten som sipprar ner genom överliggande jordlager och fastnar på den 

mer lågpermeabla lösa silten. Grundvattenytan ligger i sandens övre del, strax under den 

fasta silten, och man kan förmoda att vatten stiger kapillärt upp i silten (totalt cirka 10 

meter). 

I sektion 26/200H har negativa tryck mätts upp till 25 meter över uppmätt grundvattenyta 

i underliggande friktionsjord. Det är inte troligt att silt kan suga vatten så långt kapillärt 

utan det finns antagligen ett grundvattenmagasin i den lösa silten (lerig silt med låg 

permeabilitet). Tyvärr har ingen portrycksmätning utförts i den lösa silten.  

I sektion 33/600V har positiva tryck mätts i lös silt. I mätaren som sitter i underkant av 

sandlagret har inga värden erhållits vilket antingen kan bero på att mätaren inte fungerar 

eller att det inte finns något portryck i sanden. Då grundvattenytan ligger cirka 10 meter 

under den nedersta mätaren är det möjligt att vatten sugits kapillärt från denna men då 

borde negativa tryck mätts. Trycket är lägre på nivå 26 än på nivå 28 varför det snarare 

bör vara ett eget grundvattenmagasin.  

I sektion 37/600H ses att negativa och positiva tryck uppmätts i lös och fast silt som 

överlagrar friktionsjord. Grundvattenytan i underliggande friktionsjord ligger cirka 20 

meter under nedersta siltlagret och det kan därför inte vara kapillärt vatten som sugs från 

denna grundvattennivå upp till mätarna. Det måste finnas ett övre grundvattenmagasin i 

den lösa silten varifrån vatten sugs vidare upp till den fasta silten, vilket även det positiva 

trycket i mätaren på nivån +36 m visar. Tidsserier för mätarna i sektion 37/600H under 

hela mätperioden (2009–2012) visas i Figur 3-18, i vilken det framgår att många mätare 

visar negativa tryck som minskar markant i samband med snösmältningen. 

Från mätserierna från samtliga mätningar kan man konstatera att de negativa trycken 

variera under året och att en del mätare alltid visar negativa tryck men att det också finns 

många mätare som visar negativa värden ibland och värden nära noll under vissa 
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perioder. Mätningar utförda i sektionerna 15/700, 26/200 och 33/600 är utförda under år 

där grundvattennivåerna i små magasin har varit normala under vinterhalvåren men under 

de normala under sommarhalvåren. Man kan därför förmoda att mätningarna visar högre 

negativa tryck än normalt eller tryck som liknar de normala. Av de mätare som stundtals 

visar nära noll är de flesta placerade i sektion 37/600H där mätningar har utförts under 

längre tid (åren 2009–2012). Det är möjligt att längre mätserier och under våtare år i 

övriga sektioner, skulle ge fler mätare med tryck nära noll.  

I sektion 37/900H har inga mätningar utförts men är intressant att nämna på grund av 

jordlagerföljden. Lagret med friktionsjord (lager 4) påträffas redan 15 meter under 

markytan, vilket motsvarar halva slänthöjden, se Figur 3-10. Grundvattennivån i detta 

lager bör stå i kontakt med älvnivå, vilken är belägen cirka 30 meter lägre än släntkrön. 

Det innebär att grundvattennivån i friktionsjorden inte kan påverka eventuella portryck i 

ovanförliggande lager. I lagret ovanför friktionsjorden återfinns lös silt och det kan därför 

antas att positiva tryck kan råda i mitten av detta skikt orsakade av nederbörd som sipprar 

ner genom den överliggande permeabla sanden. Vatten har observerats i borrhål vid två 

olika tillfällen i den lösa silten. Grundvattennivån i högt liggande friktionsjord är därmed 

av mindre intresse vid analys av olika grundvattenmagasin i slänterna längs älven. 

Följande slutsatsen kan dras av de utförda mätningarna: 

− Fast och lös silt i studerade sektioner kan suga vatten kapillärt runt 10 meter från 

ett övre eller undre grundvattenmagasin.  

− Ett övre grundvattenmagasin kan finnas inneslutet i lös silt. Variationerna i detta 

magasin har inte studerats men det bör göras inom de kommande utredningarna.  

− Negativa tryck kan variera kraftigt under och mellan år.  

− Då friktionsjord (lager 4) förekommer högt upp i profilen, liknande den i sektion 

37/900H, är grundvattennivån i detta lager av mindre intresse vid analys av olika 

grundvattenmagasin i ovanför liggande lager. 

Dessa slutsatser kan ligga till grund för val av djup för installation av grundvatten och 

portrycksmätare och för ansättande av nivåer i stabilitetsberäkningar. Anvisningar för 

detta ges i Styrdokument inom uppdrag Stabilitetsutredning (Dnr 1.1-1812-0755). 
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Figur 3-14. Sektion 15/700H med karakteristiska jordlager och medelvärden på uppmätta portryck. 
Även älvnivå och uppmätt grundvattennivå i underliggande friktionsjord redovisas.  

 

Figur 3-15. Sektion 26/200H med karakteristiska jordlager och medelvärden på uppmätta portryck. 
Även älvnivå och uppmätt grundvattennivå i underliggande friktionsjord redovisas. 
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Figur 3-16. Sektion 33/600V med karakteristiska jordlager och medelvärden på uppmätta portryck. 
Även älvnivå och trolig grundvattennivå i underliggande friktionsjord redovisas.  

 

Figur 3-17. Sektion 37/600H med karakteristiska jordlager och medelvärden på uppmätta portryck. 
Även älvnivå och uppmätt grundvattennivå i underliggande friktionsjord redovisas.  
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Figur 3-18. Mätningar av portryck i sektion 37/600H utförda åren 2009–2012. 
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4. Utvärdering av jordlagerföljd med 
resistivitetsmätning 

4.1 Inledning 

SGI:s metod för skredriskkartering bygger på att jordens tekniska egenskaper bestämda i 

en sektion kan antas representera en utpekad typsträcka, som bedöms ha likartade 

geologiska och geotekniska förutsättningar. Således är en inledande utvärdering av 

områdets jordlagerföljd viktig i processen i vilken äldre geotekniska undersökningar och 

SGU:s geologiska beskrivningar har ingått.  

I ett försök till indelning i delsträckor användes först enbart terrängmodell från 

laserskanning och därefter kompletterades denna med jordartskarta. Detta gav två olika 

varianter av typsträckor, se exempel i Figur 4-1 och Figur 4-2. Vid kontroll i de få fall där 

det fanns flertalet befintliga undersökningspunkter med jordartsbestämning, såg man 

dock att det inom ”typsträckan” fanns stora variationer i både jordlagertjocklek och 

jordarter (gröna prickar i figurerna visar på läge för inventerade geotekniska 

undersökningar). Detta, i kombination med att det i de flesta av typsträckorna fanns för 

lite eller inget geotekniskt underlag för att kunna verifiera indelningen, gjorde det svårt 

att bedöma var en representativ sektion för vidare undersökning skulle placeras. I syfte att 

få ett bättre underlag för indelning i typsträckor utfördes därför geofysiska 

undersökningar både med markresistivitetsmätningar och flygburen resistivitetsmätning. 

 

Figur 4-1. Indelning i typsträckor runt Sollefteå baserat på släntgeometri (röda streckade linjer). Lila 
linjer visar utredningsområde längs älven (© Lantmäteriet, Geodatasamverkan). 
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Figur 4-2. Indelning i typsträckor runt Sollefteå baserat på släntgeometri (röda streckade linjer) 
kompletterat med jordarter (gröna streckade linjer). Lila linjer visar utredningsområde längs älven 
(© Lantmäteriet, SGU, Geodatasamverkan). 

4.2 Markresistivitet 

Under 2017 utfördes markburen resistivitetsmätning (CVES) i fyra mätlinjer i tre lokaler 

inom Sollefteå kommun, för att utvärdera metodens användbarhet vid bestämning av 

jordlagerföljd längs Ångermanälven. Markresistivitetsundersökningen är utförd av ÅF 

och resultaten presenteras i detalj i deras rapport (ÅF, 2018). Längden för de fyra 

undersökta sektionerna varierar mellan cirka 100 och 400 m. I varje sektion har 

jämförelser gjorts mellan resultat från resistivitet och geoteknisk sondering/provtagning. 

De fyra sektionerna är placerade enligt följande, se även Figur 4-3: 

1. Ångermanlandsgården, cirka km 26/200H. En mätlinje tvärs älven och en 

längs med älven. 

2. Trollkäringnipan, cirka km 36/200H. En mätlinje längs älven. I anslutning till 

linjen är inom uppdraget en CPT-sondering utförd och tidigare 

undersökningar fanns att tillgå (utförda av Ramböll). 

3. Nipuddsvägen, cirka km 37/600H. En mätlinje längs älven. 
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Figur 4-3. Översiktsplan resistivitetsmätning (© Lantmäteriet, Geodatasamverkan). 

I km 26/200H utfördes mätning dels i en längre sektion längs med släntkrön (sektion 

17AFR03) och dels i en kortare sektion vinkelrätt från släntkrön (sektion 17AFR04), se 

Figur 4-4 och Figur 4-5. På grund av den korta längden av sektion 17AFR04, är djupet 

för mätresultatet i denna begränsat. Vid jämförelse av den tidigare tolkningen av 

karakteristiska jordlager och resultat från resistivitetsmätningen ses dock en 

samstämmighet för de djup där mätresultat från CVES finns. De mätlinjer som utförts 

längs älven i sektion 36/200H och 37/600H visas i Figur 4-7 och Figur 4-10. Resultat från 

utförda resistivitetsmätningar visar generellt sett god samstämmighet med utförda 

geotekniska sonderingar samt indelning i karakteristiska jordlager, se Figur 4-4 till Figur 

4-11.  

På grund av omfattningen av aktuellt undersökningsområde, det vill säga 8 mil samt på 

var sida om älven, bedömdes metoden som opraktisk för detta uppdrag. Som alternativ 

beslöts därför att kartläggning av jordlager utmed Ångermanälven med hjälp av 

helikopterburen TEM var en metod som var intressant att gå vidare med, se avsnitt 4.3. 

 

Figur 4-4. Översiktsplan resistivitetsmätning 17AFR03 och 17AFR04 vid sektion 26/200H (© 
Lantmäteriet, Geodatasamverkan). 
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Figur 4-5. Detalj resistivitetsmätning 17AFR03 och 17AFR04 vid sektion 26/200H (© Lantmäteriet, 
Geodatasamverkan). 

 

Figur 4-6. Jordlager i sektion 26/200H tolkade från markburen resistivitetsmätningen (vänster) och 
från geotekniska undersökningar (höger). Resistivitetsmätningen visar ett lager med högre 
resistivitet (gult och orange, motsvarar fast silt) som överlagrar ett lager med lägre resistivitet (grönt 
och blått, motsvarar silt/lera). Djupkänningen för resistivitetsmätningen är inte tillräcklig för att 
detektera bergytans läge. 
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Figur 4-7. Sektion 36/200H; Detalj resistivitetsmätning 17AFR02 (© Lantmäteriet, 
Geodatasamverkan). 

 

Figur 4-8. Utförda CPT- sonderingar i sektion 36/200H samt mätresultat från markbunden 
resistivitet. Sonderingsresultat (CPT) redovisas i större skala i Figur 4-9. Från markytan visar 
resistivitetsmätningen ett högresistivt lager (rött) som kan tolkas som sand, därefter ett lager med 
något lägre resistivitet (gult/orange) som kan tolkas som silt och därunder lågresistiv jord 
(blått/grönt) som kan tolkas som lös silt/lera.  
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Figur 4-9. Resultat från geotekniska undersökningar i sektion 36/200H (undersökningspunkter 
10RA102B (2010) och 17AF101 (2017)). 

 

Figur 4-10. Läge för utförda geotekniska undersökningar i sektion 37/600H samt placering av 
mätlinje och geofoner för markburen resistivitetsmätning (17AFR01) (© Lantmäteriet, 
Geodatasamverkan). 
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Figur 4-11. Mätresultat från markburen resistivitetsmätning i sektion 37/600H (vänster) samt tolkade 
jordlager baserat på geotekniska undersökningar (höger). Resistivitetsmätningen visar ett 
högresistivt lager (rött, motsvarar sand och fast silt) som överlagrar ett lågresistivt lager (grönt, 
motsvarar lerig silt). Djupkänning för resistivitetsmätningen är inte tillräcklig för att lokalisera den 
underliggande grövre friktionsjorden eller bergytans läge.  

4.3 Helikopterburen TEM-mätning 

Under oktober 2018 utfördes transient elektromagnetisk mätning (TEM-mätning) på båda 

sidorna om Ångermanälven, från Styrnäs upp till Näsåker. Syftet med mätningarna var att 

få ett underlag för indelning i typsträckor med liknande jordlagerföljder. 

Mätningen utfördes från en helikopter som flög på cirka 70 meters höjd över marken med 

en cirka 300 m2 stor mätram hängande cirka 30 meter under sig, se Figur 4-12 och Figur 

4-13. I mätramen alstras ett elektromagnetiskt fält som sprider sig ner i jorden och där 

reflekteras tillbaka till ett mottagningsinstrument placerat bakpå ramen. Den elektriska 

ledningsförmågan i jorden mäts och, då denna är olika bland annat beroende på 

kornstorlek, portal och vatteninnehåll, kan exempelvis jordlagerföljd tolkas. 

Flygningen utfördes främst i parallella flyglinjer tvärs älvens längdriktning (linjer i 

riktning sydväst–nordost) med 75 meters mellanrum. Det utfördes även mätning i ett fåtal 

linjer längs älven, se Figur 4-14. Mätningar får inte utföras över byggnader eller inom 

tätbebyggda områden, varför det är luckor i mätlinjerna, exempelvis runt Sollefteå. 
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Figur 4-12. Helikopter med mätram (bild: Karin Lundström, SGI) 

 

Figur 4-13. Helikopter med mätram, i luften (bild: Karin Lundström, SGI) 
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Figur 4-14. Flyglinjer för datainsamling längs Ångermanälven (från [SGU,2018]) (© Lantmäteriet, 

Geodatasamverkan). 

 

Figur 4-15. Detalj över tvärs- och längsgående flyglinjer längs Ångermanälven inom Etapp 1 (från 
SGU, 2018) (© Lantmäteriet, Geodatasamverkan). 

4.4 Tolkning av jordlager från TEM-mätning 

Insamlade mätdata har bearbetats och modellerats av SGU, i programvaran Aarhus 

Workbench (Aarhus GeoSoftware). Rådata levererades med 0,6 s mätpunktsavstånd, 

vilket motsvarar ett avstånd på cirka 12 m mellan mätpunkterna längs flyglinjen 

(beroende på flyghastighet). Vid bearbetningen har data som påverkats av exempelvis 

kraftledningar och järnväg rensats bort. Data har också rensats bort i områden med 

mycket hög resistivitet då dessa annars kan orsaka tolkningsfel i närliggande områden. 
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Det kan exempelvis vara områden med berg i dagen, eller med mycket tunt jordtäcke, där 

tolkning av jordlager i närliggande områden annars kan bli fel.  

De stora variationerna i både jordlagerföljd och topografi längs Ångermanälven, medför 

också svårigheter vid bearbetning av data. Påverkan från två- och tredimensionella 

strukturer förekommer framförallt i data registrerade från stora djup. Därför plockades 

viss data (s.k. sena gates) motsvarande djup över 50 meter bort. Med denna justering 

visade modellen en bättre anpassning till resistivitetsdata och en bättre samstämmighet 

med de geotekniska undersökningarna, se Figur 4-16. 

Undersökningar och utvärdering av dessa har sammanställts av SGU (Persson och Smith, 

2018). 

 

Figur 4-16. Data, modellrespons och resistivitetsmodell före (A och C) samt efter (B och D) 
ombearbetning av data. Sektionen följer en flyglinje vid Mobacken, km 33/500, där även detaljerad 
borrhålsinformation tillhandahållits av SGI. A och B visar en datapunkt vid 200 m. Genom att plocka 
bort data som härrör från större djup (senare tid) erhålls en mycket bättre dataanpassning i de 
ytnära delarna. Resistivitetsmodellen (C och D) visar en mycket bättre korrelation till 
borrhålsinformationen efter ombearbetning. Det vita rastrerade området markerar metodens 

djupkänning i området. (bild: SGU 2018) 
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Följande text är citat från SGU:s rapport (Persson och Smith, 2018): 

För den geologiska tolkningen användes programvaran Geoscene 3D från I-GIS som är 

ett visualiseringsverktyg i 3D där det även är möjligt att skapa 3D modeller (både lager 

och voxelmodeller). Resistivitetsmodellerna från SkyTEM data lästes in tillsammans med 

lagerföljder från tillgängliga borrningar inom området, jordartskartan och 

terrängmodellen. Resistivitetsmodellerna interpolerades även till ett yttäckande 3D-grid 

för att lättare möjliggöra tolkning mellan flyglinjer. 

En geologisk tolkning har därefter utförts längs totalt 31 sektioner (11 längs med 

älvkanten och 20 tvärsektioner), baserade på resistivitetsmodellen samt 

lagerföljdsuppgifter från borrningar och jordartskartan. Sektionerna har i de flesta fall 

delats in i tre lager; sand, silt/lera och friktionsjord/berggrund (se Figur 4-17). Det 

översta lagret med sand (älvsediment) har vanligtvis en resistivitet mellan 300 och 1000 

Ohmm. Högre resistivitet indikerar mycket torr sand och lägre resistivitet kan bero på att 

sanden är vattenmättad eller på förekomst av siltiga lager. Det mellanliggande lagret 

med silt/lera har vanligtvis en resistivitet mellan 10 till 100 Ohmm där högre resistivitet 

indikerar förekomst av sandiga lager och lägre resistivitet indikerar en högre lerhalt. Det 

understa, högresistiva (> 300 Ohmm) lagret motsvaras av friktionsjord/berggrund. 

I vissa fall, när en tydlig övergångszon förekommer mellan högresistiv sand och 

lågresistiv lera/silt, har även ett fjärde lager med silt/sand tolkats in (vid 50 till 250 m i 

Figur 4-17). I många fall är det dock svårt att bedöma om lagret verkligen kan urskiljas i 

modellen eller om det enbart uppkommer på grund av de mjukningseffekter som uppstår 

vid inversionen från data till resistivitetsmodell. Av samma orsak är det även svårt att 

bedöma gränsen mellan friktionsjord (morän) och berggrund och därför har vi enbart 

tolkat djup till friktionsjord/berggrund det vill säga botten på lerlagret. I områden med 

stora jorddjup är djupkänningen begränsad och det går inte att urskilja någon tydlig 

gräns till underliggande friktionsjord/berggrund. Här är tolkningen mycket osäker (tex. 

från 100 till 500 m i Figur 4). Djupkänningen påverkas även av hur mycket av data som 

plockats bort i senare gates (p.g.a. brus och 3D effekter). 

 

Figur 4-17. Exempel på en tolkad tvärsektion (km 19/250) som delats in i upp till fyra lager; sand; 
sand/silt, silt/lera och friktionsjord/berggrund. Det vita rastrerade området markerar metodens 
djupkänning i området (SGU, 2018). 
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4.5 Resultat  

Baserat på resistivitetsmodeller från flygburen mätning samt jordartskartan har området 

närmast älven av SGU i samarbete med SGI, delats in i sex olika typområden med 

liknande jordlagerföljd. De jordlager som identifierats är sand ovanpå lera/silt och 

områden där sand saknas och endast lera/silt förekommer (över friktionsjord). Det har 

inte gått att identifiera förekomst av typjordlagren fast silt och lös silt (se avsnitt 3.3) med 

helikopterburen mätning då denna inte har samma upplösning som den markburna 

framförallt ytnära. Ingen indelning har gjorts där data från mätningen helt saknas.  

Typområde 1: Sandlager i ytan ovanpå lera/silt. Sandlagren visar hög resistivitet 

(>350 Ohmm) och har en mäktighet på minst 15 m. 

Typområde 2: Sandlager i ytan ovanpå lera/silt. Sandlagren visar måttligt hög 

resistivitet (cirka 200–350 Ohmm) och har en mäktighet på cirka 10–15 m. 

Typområde 3: Tunna sandlager (<10 m) ovanpå lera/silt. 

Typområde 4: Sand saknas. Silt i ytan. 

Typområde 5 och 6: Sand respektive silt i ytan enligt jordartskartan och 

resistivitetsmodellen visar mycket hög resistivitet (> 500 Ohmm). Detta tolkas som 

att bergrundsytan ligger nära markytan troligtvis bara någon meter ner. I flera av 

dessa områden finns även hällar i närheten. För typ 5 så kan det dock finnas mäktiga 

torra sand/gruslager (som då också har hög resistivitet) direkt ovanpå bergytan. För 

typ 6 så indikerar den höga resistiviteten att siltlagret är mycket tunt (troligtvis <2 

m).  

I Figur 4-19 och Figur 4-20 visas exempel på resultat från tolkning av jordlagerföljd från 

flygburen resistivitetsmätning och från indelning i karakteristiska jordlager baserat på 

geotekniska undersökningar i sektioner 26/200H och 36/200H. Indelning i typområden 

inom Etapp 1 redovisas i Figur 4-18. 
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Figur 4-18. Indelning i typområden inom Etapp 1 (från SGU, 2018). 
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Figur 4-19. Indelning i karakteristiska jordlager baserat på geotekniska undersökningar till vänster 
och tolkning av jordlager till höger från TEM för sektion 26/200H. Streckad linje visar tolkat jorddjup. 
Denna sektion motsvara typområde 4, det vill säga sand saknas och det är silt i ytan. (höger bild 
från SGU, 2018) 

 

Figur 4-20. Resultat från längsgående markresistivitet tvärs sektion 36/200H och geotekniska 
sonderingar (vänster). Resultat från TEM-mätning (höger). Streckad linje visar tolkat jorddjup. 
Denna sektion motsvara typområde 3, det vill säga tunna sandlager (<10 m) ovanpå lera/silt. 
(vänster bild från ÅF, 2018, och höger bild från SGU, 2018) 
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5. Egenskaper för silt bestämda i 
laboratorium 

Silt från aktuell älvsträcka har undersökts i laboratorium i syfte att bestämma densitet, 

vattenkvot och skjuvhållfasthet. I följande avsnitt presenteras de utförda 

undersökningarna och resultaten från dessa. Jämförelse mellan egenskaper bestämda i 

laboratorium och från sonderingsmetoder, presenteras i Kapitel 6.  

5.1 Skrymdensitet och naturlig vattenkvot 

Westerberg et al (2014) utförde inom ett annat uppdrag kolvprovtagning i sektion 

37/600H (punkt R1) från cirka 2 till 18 meters djup. Resultaten från rutinförsök visar 

generellt på en ökad densitet mot djupet, se Figur 5-1. Resultaten från de översta 8 

metrarna visar större spridning än resultaten längre ner i jordprofilen. Enligt författarna 

beror den större spridningen i resultat på att jordprofilen ytligt består av grövre material 

(sand och fast silt) och att provkvaliteten därmed blir sämre.  

 

Figur 5-1.Skrymdensitet från rutinförsök i sektion 37/600H (efter Westerberg et al 2014). 
Omfattande portrycksmätningar och grundvattenmätning visar att negativa tryck råder ned till 26 
meters djup förutom kring 14 meters djup där positiva tryck uppmätts. Grundvattenytan ligger 
djupare än 38 meter. 

Inom uppdraget har densiteter bestämts med rutinförsök på kolvprover och Shelbyprover 

från sektionerna 21/900V, 26/200H, 33/500H, 33/600V och 37/600H ned till 20 meters 

djup. Resultat från dessa tillsammans med de av Westerberg bestämda visas i Figur 5-2. 

För silt har ett medelvärde på densiteten av 1,85 t/m3 erhållits. Något högre värden har 

uppmätts för silt under grundvattenytan (värden redovisade med lila linjer i diagrammet i 

Figur 5-2). Sammanställningen visar att den lösa silten i huvudsak skulle ha högre 

densitet än den fasta silten. Det kan troligen vara så att den lösa silten som undersökts har 
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varit vattenmättad trots att den inte ligger i den undre akvifären. Därför har det i 

anvisningarna angetts samma densitet för fast och lös silt (ett värde för vattenmättad och 

ett för naturfuktig/icke helt vattenmättad).  

Naturlig vattenkvot har bestämts på samma prover, se Figur 5-3. Resultaten visar att 

vattenkvoten varierar i huvudsak mellan 30 och 50 %. För den fasta silten har något lägre 

värden uppmätts.  

 

Figur 5-2. Skrymensiteter bestämda med rutinförsök på kolvprover, rutinförsök på Shelbyprover och 
vid triaxialförsök (fast silt), tagna längs Ångermanälven.  

 

Figur 5-3. Naturlig vattenkvot på kolvprover tagna längs Ångermanälven.  
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5.2 Anisotropi, skjuvhållfasthet 

5.2.1 Allmänt 

Om jämförelser ska göras mellan olika metoder att bestämma skjuvhållfasthet för lera tas 

hänsyn till om det kan anses finnas skillnad som är beroende på vilken 

belastningsriktning som metoden avspeglar. Det är även väsentligt att det värde på 

skjuvhållfasthet som används vid stabilitetsberäkning motsvaras det belastningsfall som 

olika delar av glidytan är utsatt för, se Figur 5-4. Av   
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Tabell 5-1 framgår vilket belastningsfall som olika undersökningsmetoder kan anses 

representera vid undersökning av lera.  

 

Figur 5-4. Indelning i skjuvhållfasthet i huvudtyper och motsvarande laboratorieförsök för 
bestämning av de olika hållfastheterna (efter Larsson et al, 2007).  
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Tabell 5-1. Undersökningsmetod för bestämning av odränerad skjuvhållfasthet för lera för olika 
belastningsfall. 

Undersökningsmetod Belastningsfall 

Odränerat aktivt triaxialförsök  Odränerad skjuvhållfasthet i aktivzon 

Odränerat passivt triaxialförsök Odränerad skjuvhållfasthet i passivzon 

Odränerat direkt skjuvförsök Odränerad skjuvhållfasthet i direkt skjuvzon 

CPT Odränerad skjuvhållfasthet i direkt skjuvzon, 
medelskjuvhållfasthet  

Vingförsök Odränerad skjuvhållfasthet i direkt skjuvzon, 
medelskjuvhållfasthet 

Danskt vingförsök Inte känt.  

Konförsök Odränerad skjuvhållfasthet i direkt skjuvzon, 
medelskjuvhållfasthet 

Dilatometerförsök  Odränerad skjuvhållfasthet i direkt skjuvzon, 
medelskjuvhållfasthet.  

5.2.2 Odränerad skjuvhållfasthet 

Lera 

Det är väl känt att odränerad skjuvhållfasthet för lera bland annat beror av 

belastningsfallet. Vanligtvis indelas odränerad skjuvhållfasthet i tre belastningsfall: aktiv 

skjuvning, direkt skjuvning och passiv skjuvning enligt Figur 5-4. De vanligen 

förekommande fältundersökningarna av lerjordars hållfasthet; vingförsök och CPT samt 

laboratoriemetod enligt konförsök, anses samtliga ge ett medelvärde av hållfastheten för 

de olika belastningsfallen. Medelvärdet anses inte skilja mycket från det i direkt 

skjuvriktning. Vid jämförelser mellan hållfasthetsvärden bestämda med triaxialförsök och 

övriga metoder måste alltså hänsyn tas till belastningsriktning.  

Empiriska samband finns framtagna för hur hållfastheter i direkt skjuvriktning förhåller 

sig till de i aktiv och passiv riktning från försök på lera. Larsson (2007) presenterar 

följande samband som bygger på att hållfastheter i olika riktningar följer en sinuskurva: 

𝑐𝑢
𝐷𝑆 = 0,25𝑐𝑢

𝑎+0,75𝑐𝑢
𝑝
 

med  𝑐𝑢
𝑝

= 𝐾0𝑐𝑢
𝑎 fås 

𝑐𝑢
𝐷𝑆 = 0,75𝐾0𝑐𝑢

𝑎 + 0,25𝑐𝑢
𝑎 = 𝑐𝑢

𝑎(0,25+0,75𝐾0) 

K0 kan för lera anses variera med konflytgränsen (se Larsson et al, 2007) enligt 

𝐾0 𝑁𝐶 ≈ 0,31 + 0,71(𝑤𝐿 − 0,2)  

som med wL=0,45 ger K0=0,5. Högre värden på wL ger högre K0. 
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För friktionsjord kan K0 uppskattas med friktionsvinkeln enligt: 

𝐾0 ≈ 1 − 𝑠𝑖𝑛𝜃′ som med 𝜃′ = 30 grader ger K0=0,5  

Om K0 ansätts till 0,5 förhåller sig odränerad skjuvhållfasthet i direkt skjuvriktning till 

den i aktiv riktning, enligt empirin, som: 

𝑐𝑢
𝐷𝑆 = 0,625𝑐𝑢

𝑎 

Observera att omräkning av uppmätt värden i en riktning till en annan ska endast 

användas som underlag för att bedöma effekten av anisotropi och därmed behov och nytta 

av ytterligare undersökningar (exempelvis triaxialförsök). 

Silt 

Huruvida dessa samband även kan tillämpas för silt finns inte beskrivet i litteraturen.  

I avsnitt 6.3 görs jämförelser mellan triaxialförsök och övriga försöksmetoder. Från dessa 

kan ses att det även för silt undersökt längs Ångermanälven föreligger en skillnad mellan 

olika belastningsriktningar. Huruvida samma empiriska förhållanden mellan olika 

belastningsriktning som tagits fram för lera även gäller silt finns dock inte tillräckligt med 

underlag för att säga. I föreliggande skrift beaktas därför anisotropa effekter vad gäller 

odränerad skjuvhållfasthet i silt på samma sätt som för lera.  

5.2.3 Dränerad skjuvhållfasthet 

Lera 

Det är väl känt att odränerad skjuvhållfasthet i lera bland annat beror av belastningsfallet 

men huruvida detta även gäller dränerad skjuvhållfasthet är inte lika väl undersökt. Enligt 

svensk praxis antas normalt inte anisotropi vad gäller lerors dränerade skjuvhållfasthet.  

Silt 

Larsson (1989) skriver att anisotropi i friktionsmaterial främst brukar observeras för 

mycket avlånga partiklar som är orienterade i samma riktning. En viss anisotropi kan 

spåras i exempelvis sand beroende på om sanden belastas i samma riktning som den 

avsatts eller om största huvudspänningar har en annan riktning. Enligt en 

sammanställning av Ladd et al (1977) kan en skillnad av cirka 2 grader uppmätas. 

Larsson (1989) skriver vidare att den utvärdering som kan göras med skjuvförsök normalt 

underskattar den mobiliserade friktionsvinkeln, eftersom det i de flesta fall inte är 

horisontalplanet som är mest kritiskt. Larsson hänvisar till en artikel av Roscoe et al 

(1967) där skillnaden mellan friktionsvinkel i olika riktningar, för den sand som de 

testade, låg mellan 2 och 4 grader. Det finns en empirisk relation framtagen mellan 

friktionsvinklar för de olika belastningsfallen triaxialförsök och direkt skjuvförsök vid 

kritisk lagring men någon metod för uppskattning av skillnader vid andra lagringstätheter 

finns inte.  
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Sammantaget kan antas att friktionsvinklar utvärderade med direkta skjuvförsök är något 

lägre jämfört med triaxialförsöken. Vilken vinkel som utvärdering baserat på CPT ska 

motsvara är inte tydligt angivet i SGI Info 15 (Larsson, 2007). En jämförelse mellan 

uppmätta värden för silt längs Ångermanälven med olika metoder ges i avsnitt 6.3.3. Det 

kan av utförda undersökningar inte dras några slutsatser hur hänsyn till en eventuell 

anistropisk effekt bör göras. 

I föreliggande skrift beaktas således inte anistropiska effekter vad gäller dränerad 

skjuvhållfasthet.  

För ler- och siltjordar kan den dränerade skjuvhållfastheten även bestå av en 

kohesionsandel, det så kallade kohesionsinterceptet, c’. Anisotropi-effekter på denna 

parameter anses i denna utredning vara liten.  

5.3 Skjuvhållfasthet lös silt (lager 2) 

5.3.1 Konförsök på lös silt (lager 2)  

Lager 2 avser silt, lerig silt, siltig lera och lera med mycket låg relativ fasthet enligt 

Tabell 2-2. Vid större djup (30–50 m) kan även silt med något högre värden än övre 

gränsen för mycket låg relativ fasthet innefattas.  

Konförsök har utförts på kolvprover med löst lagrad silt i sektionerna 15/700H, 21/900V, 

26/200H, 33/600V, 37/600H och 37/600H, se Figur 5-5. I figuren är även inlagt resultat 

från odränerade triaxialförsök omräknade till värden i direkt skjuvriktning (för 

beskrivning av omräkning av hållfasthet i olika riktningar och hänsyn till anisotropi, se 

avsnitt 5.2). En trendlinje för triaxialförsöken finns också redovisad, se avsnitt 5.3.2. 
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Figur 5-5. Resultat från konförsök på kolvprover från Ångermanälven. I figuren visas även resultat 
från odränerade triaxialförsök omräknade till direkt skjuvriktning (med antagen K0=0,5) samt 
resultat från försök i en sektion med danskt vingförsök. Heldragen linje är vald funktion baserat på 
triaxialförsök och CPT, se avsnitt 5.3.2  

5.3.2 Triaxialförsök på lös silt (lager 2) 

Lager 2 avser silt, lerig silt, siltig lera och lera med mycket låg relativ fasthet enligt 

Tabell 2-2. Vid större djup (30–50 m) kan även silt med något högre värden än övre 

gränsen för mycket låg relativ fasthet innefattas.   

Dränerade och odränerade triaxialförsök som har utförts på prover med löst lagrad silt 

från Ångermanälven både inom föreliggande uppdrag och av Westerberg et al (2014) 

redovisas i detta avsnitt.  

Utförande  

Totalt har 42 dränerade och 19 odränerade triaxialförsök utförts på siltprover (och på 

några leror) från Ångermanälven från olika nivåer i sex respektive fyra olika sektioner. 

Försöken har utförts som konsoliderade aktiva försök. 

Av Tabell 5-2 och Tabell 5-3 framgår förutsättningarna för utförda försök. I underlaget 

ingår även konsoliderade dränerade och odränerade aktiva triaxialförsök rapporterade i 

Westerberg m.fl. (2014) utförda på prover från lokal Nipuddsvägen (sektion 37/600H). 

Som komplement till detta underlag har även tre konsoliderade och aktiva dränerade 

ochtre odränerade triaxialförsök som utförts inom Skredriskkartering Norsälven 
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(Bergdahl et al, 2015) på silt- och lerjord från tre olika nivåer vid en sektion längs 

Norsälven lagts till i några figurer.  

Triaxialförsök har utförts i huvudsakligt syfte att undersöka siltmaterialets 

hållfasthetsegenskaper. Från dränerade försök har friktionsvinkel och kohesionsintercept 

studerats och från odränerade försök odränerad skjuvhållfasthet. Prover från olika 

sektioner och djup har undersökts i triaxialapparaten och försök har utförts med olika 

spänningsförhållanden. Försöken har utförts som konventionella konsoliderade aktiva 

triaxialförsök, det vill säga vid skjuvningsfasen har celltrycket (radialtrycket) hållits 

konstant samtidigt som en konstant deformationshastighet har applicerats i 

axialriktningen. 

Vid de dränerade försöken utförda av SGI har en deformationshastighet applicerats som 

skall vara tillräckligt låg för att försöken skall kunna betraktas som dränerade och denna 

hastighet har baserats på resultaten av i försöket föregående konsolideringsfas. I korthet 

kan beskrivas att utvärderingen har gjorts genom att analysera ett isotropt belastningssteg 

under konsolideringen. Genom att plotta volymändringen mot logaritmen av tiden har tid 

till full primärkonsolidering utvärderats och sedan legat till grund för bedömningar av 

deformationshastighet. Försöken har utförts med dubbelsidig dränering och filterpapper 

på mantelytan, vilket snabbar på dräneringsförloppet. 

För de odränerade försöken har standardhastigheten 0,6 %/h timme använts vid 

skjuvningsfasen.  

Vid konsolideringsfasen utsätts provet i triaxialapparaten för en förutbestämd 

spänningsväg och önskade slutspänningar (som skall vara samma som spänningarna vid 

start av skjuvningsfasen). Mottryck (back pressure) för portrycket har använts vid 

försöken och det har eftersträvats att skapa vattenmättade förhållanden. I försöken har på 

provet i apparaten applicerats effektivspänningar i vertikal- (axial-) respektive 

horisontalriktningen (radialriktningen) relaterat till rådande bedömda in situ-spänningar 

på det djup provet tagits, se Tabell 5-2 Tabell 5-3. Baserat på de utvärderade resultaten 

från dilatometerförsöken utförda vid Nipuddsvägen (sektion 37/600H, se Westerberg et 

al., 2014) har vid genomförande av triaxialförsöken för prover vid Nipuddsvägen K0 valts 

till 0,80 på djupet 4,5 m, till 0,70 på djupet 8 m och till 0,5 mellan 13–19 m djup (och 

interpolerats fram för andra djup). Dessa K0-värden har också varit vägledande för val av 

horisontella effektivspänningar för många av proven från sektioner 33/600V, 21/900V, 

37/600H, försöken i rad 2–9 i Tabell 5-2. 

För de dränerade triaxialförsöken på prover från sektionerna 33/600V, 21/900V, 37/500H 

har konsolidering skett för vertikala effektivspänningar antingen högre (siffror markerade 

i rött) eller samma som den vertikala in situ-spänningen (siffror markerade i svart), se 

Tabell 5-3. 

Filosofin för de dränerade triaxialförsöken har varit att testa beteendet vid 

konsolideringsspänningar som kan vara högre, lägre eller samma som de bedömda 

vertikala in situ-spänningarna. Likaså har olika val av K0-värden använts. Detta baseras 

huvudsakligen på att det allmänt råder osäkerhet i K0-värden och OCR-värden i dessa 
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jordlagerprofiler med sådana med djupet skiftande egenskaper och förhållanden. Detta 

medförde att prover kunde skjuvas från spänningsnivåer där in-situprover saknades och 

därmed täcka in ett större spänningsområde än det som in-situ spänningarna omfattade. 

De sex dränerade triaxialförsöken utförda på prover från borrpunkt 15TC03 (sektion 

26200H) och de fem dränerade triaxialförsöken på prover från borrpunkt 15TD03 

(sektion 15700H) har genomförts av Labtek (Peter Hedborg). Proven har belastats upp till 

angivna konsolideringsspänningar och har därefter fått konsolidera i cirka ett dygn. I 9 av 

11 försök från borrpunkterna 15TC03 och 15TD03 har pålastning följts av avlastning 

under konsolideringsfasen till olika OCR och i alla dessa försök har K0 = 0,60 tillämpats. 

Skjuvning för dessa 11 triaxialförsök har därefter utförts med deformationshastigheten 

0,06 % per timme (vilket är en standardhastighet vid dränerade triaxialförsök med 

enkelsidig dränering). Som jämförelse till dessa kördes SGI-proverna med 

deformationshastigheten cirka 1 % per timme (baserat på ovan beskriven metodik för att 

ta fram deformationshastigheten i respektive triaxialförsök). 

Vid de odränerade triaxialförsöken har de flesta försök konsoliderats för bedömda in situ-

spänningen och några färre för 85 % av in situ-spänningen, se Tabell 5-3. Horisontella 

effektivspänningen för konsolideringsfasen har beräknats baserat på antaget K0-värde.  

Den vertikala in situ-spänningen har beräknats baserat på uppmätta densiteter och dess 

variation med djupet och uppmätta eller antagna grundvattenytor eller porvattentryck i de 

olika sektionerna. 

Tabell 5-2. Förutsättningar för utförda konsoliderade dränerade aktiva triaxialförsök på 
kolvprover från Ångermanälven samt vertikal in situ-spänning. Rödfärgade siffror avser 
konsolidering högre än in situ-spänningar och svarta avser konsolidering till in situ-spänningarna. 
Grönfärgade siffror avser konsolidering med efterföljande avlastning före skjuvfasen.  

Sektion 

 

 
 

Borrpunkt Provdjup 

[m] 

Konsolideringsspänning, 
Effektiv vertikalspänning 

[kPa] 

Konsolideringsspänning, 
Effektiv 

horisontalspänning 

[kPa] 

Vertikal 

In situ-
spänning 

 [kPa] 

33/600V 17W003 8,5 166 165 159 

33/600V 17W003 9,5 175 114 177 

21/900V 17W001 10,5 145 91 146 

21/900V 17W001 12,5 164 90 164 

21/900V 17W001 17,5 209 105 209 

33/600V 17W003 2,5 48 40 48 

33/600V 17W003 5,5 104 80 104 

37/900H 17W004 10,5 194 121 194 
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37/900H 17W004 3,5 65 53 64 

37/900H 17W004 4,5 83 67 83 

33/600V 17W003 9,5 206 201 177 

33/600V 17W003 10,5 274 270 195 

33/600V 17W003 2,5 46 35 48 

33/600V 17W003 7,5 200 180 140 

33/600V 17W003 5,5 251 200 104 

33/600V 17W003 6,5 283 210 122 

33/600V 17W003 3,5 232 145 66 

33/600V 17W003 4,5 281 160 86 

26/200H 15TC03 10 m försök nr 1 184 → 92 

(Pålastning → avlastning, 
före skjuvfasen) 

110 → 55 

(Pålastning → avlastning, 
före skjuvfasen) 

184 

26/200H 15TC03 10 m försök nr 2 184 → 123 110 → 74 184 

26/200H 15TC03 10 m försök nr 3 184 110 184? 

26/200H 15TC03 12 m försök nr 1 222 → 111 133 → 67 222 

26/200H 15TC03 12 m försök nr 2 222 → 148 133 → 89 222 

26/200H 15TC03 12 m försök nr 3 222 133 222 

15/700H 15TD03 4 m försök nr 1 74 → 14 44 → 10 74 

15/700H 15TD03 4 m försök nr 2 74 → 37 44 → 22 74 

15/700H 15TD03 5 m försök nr 1 94 →13 53 → 10 94 

15/700H 15TD03 7 m försök nr 1 128 → 23 77 → 20 128 

15/700H 15TD03 7 m försök nr 2 128 → 64 77 → 38 128 

37/600H 

10TY121A (R1) 

4,5 

264→88 

(Pålastning till 3×in situ →  
avlastning till in situ) 

210→70 

(Pålastning till 3×in situ →  
avlastning till in situ) 

88 

37/600H 10TY121A (R1) 

4,5 

324→108 

(Pålastning till 3×hög →  
avlastning till hög) 

258→86 

(Pålastning till 3×hög →  
avlastning till hög) 

88 

37/600H 10TY121A (R1) 4,5 204→68 162→54 88 
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(Pålastning till 3×låg →  
avlastning till låg) 

(Pålastning till 3×låg →  
avlastning till låg) 

37/600H 10TY121A (R1) 
4,5 

68 
(låg = in situ-20) 

54 
(låg = in situ-16) 

88 

37/600H 10TY121A (R1) 
4,5 

108 
(hög = in situ+20) 

86 
(hög = in situ+16) 

88 

37/600H 10TY121A (R1) 

8 
298→149 

(Pålastning till 2×in situ →  
avlastning till in situ) 

208→104 

(Pålastning till 2×in situ →  
avlastning till in situ) 

149 

37/600H 10TY121A (R1) 

8 

358→179 

(Pålastning till 2×hög →  
avlastning till hög) 

250→125 

(Pålastning till 2×hög →  
avlastning till hög) 

149 

37/600H 10TY121A (R1) 

8 

238→119 

(Pålastning till 2×låg →  
avlastning till låg) 

166→83 

(Pålastning till 2×låg →  
avlastning till låg) 

149 

37/600H 10TY121A (R1) 
13 

200  
(0,85×in situ) 

100 
(0,85×in situ) 

235 

37/600H 10TY121A (R1) 
13 

235  
(in situ) 

117 
(in situ) 

235 

37/600H 10TY121A (R1) 
14 

244  
(in situ) 

122 
(in situ) 

244 

37/600H 10TY121A (R1) 
14 

284  
(hög = in situ+40) 

142 
(hög = in situ+20) 

244 

37/600H 10TY121A (R1) 
14 

488  
(mkt hög = in situ+244) 

244 
(mkt hög = in situ+122) 

244 

 

Tabell 5-3. Förutsättningar för utförda konsoliderade odränerade aktiva triaxialförsök på 

kolvprover från Ångermanälven samt vertikal in situ-spänning. 

 

Sektion Borrpunkt 
Prov-djup 

[m] 

Konsolideringsspänning 
(Effektiv 

vertikalspänning) 

[kPa] 

Konsolideringsspänning 
(Effektiv 

horisontalspänning) 

[kPa] 

In situ-
spänning 

[kPa] 

37/900H 17W004 8,5 157 110 157 

33/600V 17W003 10,5 196 123 195 

37/900H 17W004 7,5 140 101 139 

33/600V 17W003 8,5 157 110 159 

33/600V 17W003 6,5 122 92 122 
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33/600V 17W003 4,5 85 68 85 

21/900V 17W001 19,5 228 115 227 

33/600V 17W003 7,5 141 102 140 

21/900V 17W001 13,5 173 86 173 

21/900V 17W001 9,5 137 89 136 

21/900V 17W001 11,5 155 93 155 

37/900H 17W004 5,5 102 79 102 

37/900H 17W004 11,5 214 129 213 

37/600H 10TY121A (R1) 
14 

208  
(0,85×in situ) 

104  
(0,85×in situ) 

245 

37/600H 10TY121A (R1) 
15 

214  
(0,85×in situ) 

107 
(0,85×in situ) 

252 

37/600H 10TY121A (R1) 
16 

260  
(in situ) 

130 
(in situ) 

260 

37/600H 10TY121A (R1) 
17 

230  
(0,85×in situ) 

115 
(0,85×in situ) 

271 

37/600H 10TY121A (R1) 
18 

237  
(0,85×in situ) 

118 
(0,85×in situ) 

279 

37/600H 10TY121A (R1) 
19 

288  
(in situ) 

144 
(in situ) 

288 

Resultat dränerad skjuvhållfasthet 

Jordmekaniskt beteende vid triaxialförsök 

Vid dränerad skjuvning visar många prov ett tydligt dilatant beteende genom den 

volymökning som sker efter den initiala ”elastiska” volymminskningen, Figur 5-6 till 

Figur 5-14, vilket är en typisk respons för en silt. Skjuvspänningen som funktion av 

axialtöjningen uppvisar i de flesta försök en initial styv respons följt av en mindre styv 

respons och därefter ett toppvärde (maxvärde) för relativt stora axialtöjningar följt av en 

minskning av skjuvspänningen. Vid dränerade triaxialförsök följer effektiva 

spänningsvägen en rät linje med lutningen 1:1 i ett skjuvspännings-

medeleffektivspänningsdiagram, se exempelvis Figur 5-8. För några prov visar resultaten 

en kontraktant respons, det vill säga en volymminskning under hela skjuvningen, Figur 

5-10, vilket är en typisk respons för en lera eller en lösare lagrad lerig silt/siltig lera. I 

Westerberg et al. (2014) beskrivs beteendet vid odränerade triaxialförsöken på prover 

från lokal Nipuddsvägen (sektion 37/500H). 
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Figur 5-6. Jordmekaniskt beteende vid dränerade triaxialförsök presenterat i form av 
skjuvspännings-axialtöjning (borrpunkt 17W001). 

 

Figur 5-7. Jordmekaniskt beteende vid dränerade triaxialförsök presenterat i form av volymetrisk 
töjning-axialtöjning (borrpunkt 17W001) 
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Figur 5-8. Jordmekaniskt beteende vid dränerade triaxialförsök presenterat i form av 
skjuvspännings-medeleffektivspänning (borrpunkt 17W001). 

 

Figur 5-9 Jordmekaniskt beteende vid dränerade triaxialförsök presenterat i form av 
skjuvspännings-axialtöjning (borrpunkt 17W003 (A och B)). 
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Figur 5-10. Jordmekaniskt beteende vid dränerade triaxialförsök presenterat i form av volymetrisk 
töjning-axialtöjning (borrpunkt 17W003 (A och B)). 

 

Figur 5-11 Jordmekaniskt beteende vid dränerade triaxialförsök presenterat i form av 
skjuvspännings-medeleffektivspänning (från borrpunkt 17W003 (A och B)). 
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Figur 5-12. Jordmekaniskt beteende vid dränerade triaxialförsök presenterat i form av 
skjuvspännings-axialtöjning borrpunkt 17W004. 

 

Figur 5-13. Jordmekaniskt beteende vid dränerade triaxialförsök presenterat i form av volymetrisk 
töjning-axialtöjning från borrpunkt 17W004 
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Figur 5-14. Jordmekaniskt beteende vid dränerade triaxialförsök presenterat i form av 
skjuvspännings-medeleffektivspänning (c), från borrpunkt 17W004. 

Utvärdering av friktionsvinkel och kohesionsintercept från dränerade triaxialförsök 

I Figur 5-15 till Figur 5-18 redovisas utvärderade spänningar vid brott i ett så kallat 

spänningsplan, här skjuvspänning som funktion av medeleffektivspänning, från de 

dränerade triaxialförsöken. I Figur 5-15 redovisas samtliga försök och sektioner och i 

efterföljande figurer är försöksresultaten uppdelade på de olika sektionerna som 

undersökts, Figur 5-16 till Figur 5-18. I dessa figurer har tolkade brottlinjer lagts in och 

tillhörande hållfasthetsparametrar friktionsvinkeln (´) och kohesionsinterceptet (c´) 

skrivits in. Notera att ´ och c´ inte kan utvärderas direkt ur data presenterade i detta 

effektivspänningsplan, men baserat på utvärdering av lutningen av brottlinjen (α) och 

skärningen av brottlinjen med skjuvspänningsaxeln (d) i detta effektivspänningsplan kan 

´ och c´ räknas ut enligt följande ekvationer: 

𝑠𝑖𝑛′ = 𝑡𝑎𝑛𝛼   

𝑐′ =
𝑑

√1−𝑡𝑎𝑛2𝛼
  

För mer information kring kopplingen mellan hållfasthetsparametrar utvärderade i olika 

spänningsplan, se exempelvis Westerberg et al. (2012) eller Westerberg et al. (2014). 

Eftersom det är exakt samma indata (effektiva axialspänningen och effektiva 

radialspänningen) vid utvärdering av lutningen α som vid utvärdering av friktionsvinkeln 

´ (som utvärderas ur Mohrs spänningscirklar i Mohrplanet och genom antagande att 

Mohr-Coulombs brotteori gäller), finns ett teoretiskt samband mellan dessa och likaså ett 

samband mellan c´ och d, enligt ekvationerna ovan. 

För de dränerade triaxialförsöken har brott definierats vid maximal uppnådd 

skjuvspänning under skjuvningen, vilket uppnåddes mellan 2,0 till 19,8 % axialtöjning 
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och med ett medelvärde på 10,0 % axialtöjning för ÅÄ-proverna. I princip samtliga 

försök uppnåddes ett toppvärde (peakvärde) på skjuvspänningen eller hade 

skjuvspännings-axialtöjningskurvan planat ut (det vill säga skjuvspänningen ändrades 

inte längre) innan försöket avbröts. 

I Figur 5-15 med data från samtliga dränerade triaxialförsök (totalt 42) har två brottlinjer 

dragits, en övre och en nedre brottlinje (begränsningslinjer för brottillstånd), som 

inkluderar samtliga brottvärden på de undersökta siltmaterialen. Samtliga brottvärden 

ligger mellan brottlinjerna som beskrivs av ´=35  och c´=3 kPa respektive ´=38  och 

c´=10 kPa, Figur 5-15. De två värdena (borrhål 17W003) vid högre spänningar som 

ligger under nedre brottlinjen är försök på lera eller siltig lera, vilket förklarar varför de 

ligger lägre än övriga värden.  

I Figur 5-16 visas värden från fyra av de sex undersökta sektionerna, sektioner 21/900V, 

33/600V, 37/900H och 37/600H. Dessa sektioner ger god överensstämmelse avseende 

brottvärden och jämfört med då värden från samtliga sektioner analyseras minskas 

ytterligare spridningen av värden, och den övre begränsningslinjen flyttas något nedåt 

(friktionsvinkeln minskar en grad), Figur 5-16. Linjär regression av alla brottvärden ger 

´=36  och c´=4 kPa med en hög förklaringsgrad, R2 = 0,9965, Figur 5-16. För dessa 

fyra sektioner tillsammans beskrivs nedre brottlinjen av ´=35  och c´=3 kPa och övre av 

´=37  och c´=10 kPa. 

Om enbart värdena från sektion 26200H plottas tillsammans kan konstateras att samtliga 

värden ansluter väl till en rät brottlinje, som beskrivs av ´=40  och c´=0 kPa och med en 

hög förklaringsgrad, R2 = 0,9975, Figur 5-17. Vill man istället beskriva dessa värden med 

en nedre och en övre brottlinje fås ´=37  och c´=3 kPa respektive av ´=38  och c´=10 

kPa. 

Om sektion 15/700H studeras separat kan konstateras att brottvärdena ansluter relativt väl 

till en (övre) brottlinje beskriven av ´=37  och c´= 10 kPa, Figur 5-18. Dessa försök är 

utförda i ett lägre spänningsintervall eftersom det är prov från relativt små djup (4–7 m) 

och de har också överkonsoliderats vid konsolideringsfasen i triaxialapparaten (se Tabell 

5-2), vilket kan förklara de högre värdena på hållfasthetsparametrarna jämfört med övriga 

5 sektioner. Det värde i sektion 15/700H som uppvisar en lägre hållfasthet än övriga fyra 

värden är ett försök utfört på en siltig lera (och inte en silt) och det värdet ansluter väl till 

den nedre inritade brottlinjen. Sett över hela spänningsintervallet är, som förväntat, den 

experimentella brottkurvan icke-linjär (krökt), vilket innebär att friktionsvinkeln är högst 

för låga spänningar och lägst för höga spänningar. 
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Figur 5-15 Brottspänningar och utvärderade brottlinjer (övre, nedre) och tillhörande värden på 
hållfasthetsparametrar, baserade på dränerade aktiva triaxialförsök från sex sektioner längs 
Ångermanälven (också inlagt för jämförelse tre försök på siltig lera eller lera från Norsälven). 

 

Figur 5-16 Brottspänningar och tre utvärderade brottlinjer (övre, nedre, linjär regression) och 
tillhörande värden på hållfasthetsparametrar, baserade på dränerade aktiva triaxialförsök från fyra 
sektioner/borrpunkter (10TY121A (R1), 17W001-003-004) längs Ångermanälven. 
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Figur 5-17 Brottspänningar och tre utvärderade brottlinjer (övre, nedre, linjär regression) och 
tillhörande värden på hållfasthetsparametrar, baserade på dränerade aktiva triaxialförsök från 
sektion 26/200H längs Ångermanälven. 

 

Figur 5-18 Brottspänningar och två utvärderade brottlinjer (övre, nedre) och tillhörande värden på 
hållfasthetsparametrar, baserade på dränerade aktiva triaxialförsök från sektion 15/700H längs 
Ångermanälven. 
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Diskussion dränerade triaxialförsök 

I spänningsintervallet ungefär 100–300 kPa medeleffektivspänning är 

hållfasthetsparametrarna inte uppenbart beroende av effektivspänningsnivån, Figur 5-15 

och Figur 5-16. För lägre effektivspänningsnivå, lägre än cirka 100 kPa, ligger brottlinjen 

högre än i intervallet 100–300 kPa, Figur 5-18. För högre effektivspänningsnivåer, cirka 

350–550 kPa ligger brottvärden närmare den nedre än den övre brottlinjen, Figur 5-16. 

Sett över hela spänningsintervallet är således, som förväntat, den experimentella 

brottkurvan icke-linjär, vilket innebär att friktionsvinkeln är högst för låga spänningar och 

lägst för höga spänningar (vilket antas normalt för friktionsjord).  

Brottvärdena från de dränerade triaxialförsöken är väl samlade, det vill säga det är en 

relativt liten spridning med avseende på hållfasthetsparametrar, och detta förstärks då 

sektioner studeras separat. Spridningen är relativt liten trots att följande faktorer har 

varierat en hel del mellan de olika försöken: konsolideringsspänningsnivån, 

konsolideringsspänningarna kontra in-situ spänningarna (det vill säga OCR), utvärderad 

töjningsnivå, olika sektioner, olika kornfördelning hos siltmaterialen med mera. 

I resultaten ovan har något olika brottlinjer utvärderats i de olika 

sektionerna/borrpunkterna, Figur 5-16 till Figur 5-18.  

Dessa värden på friktionsvinkeln och kohesionsinterceptet rekommenderas att användas 

vid stabilitetsberäkningar i respektive sektion. I andra sektioner där triaxialförsök inte har 

utförts görs förslagsvis en analys och bedömning jordlagerförhållen och dess geotekniska 

egenskaper och jämförs med sektioner med triaxialförsök utförda, se Figur 5-15. 

Anvisningar redovisas i Kapitel 2. 

Resultat odränerad skjuvhållfasthet 

För de odränerade triaxialförsöken på siltproverna har olika brottkriterier undersökts i 

denna studie. Det fanns på förhand ingen given princip för utvärdering av odränerad 

skjuvhållfasthet för dessa siltprover. Detta beror på den jordmekaniska respons som 

siltproverna uppvisar med ett tydligt dilatant beteende, där skjuvspänningen normalt 

fortsätter att öka till stora töjningar under skjuvningen utan att ett toppvärde (peakvärde) 

uppnås, Figur 5-23. Det tidigare traditionella sättet i Sverige (och flera andra länder) har 

varit att utvärdera skjuvspänningen vid 15 % axialtöjning, om inte ett toppvärde uppnåtts 

före det.  

Vid odränerad skjuvning visar proven från Ångermanälven ett tydligt dilatant beteende 

genom den portrycksminskning som sker efter den initiala portrycksökningen (förutom 

för proven från 8,5 m och 10,5 m djup i sektion 33/600V, vilka sannolikt är siltiga leror), 

Figur 5-21. Denna dilatanta respons framgår också tydligt av effektiva spänningsvägen 

som, efter att initialt under ”elastiska” delen går något åt vänster under minskande 

effektivspänning, viker av åt höger med ökande effektiv medelspänning under resterande 

delen av skjuvningen, Figur 5-22. Skjuvspänningen som funktion av axialtöjningen 

uppvisar en initial styv respons följt av en mindre styv respons med en under hela 
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försöket kontinuerligt ökande skjuvspänning för de flesta proven. De fyra försöksresultat 

som exkluderats i Figur 5-23 (från Figur 5-20) hade ett avvikande jordmekaniskt 

beteende från de övriga försöken på siltmaterial, detta beroende på att proven i 

triaxialapparaten utvecklade ett distinkt skjuvplan (proven från 7,5 m och 8,5 m i sektion 

37/600H) och därmed ett peakvärde för mindre axialtöjningar, eller att de var siltiga leror 

(två prov från 8,5 m och 10,5 m i sektion 33/600V). 

De olika principer för utvärdering av odränerat brott från triaxialförsöken som undersökts 

i denna studie är: 

1. Maximal skjuvspänning, antingen toppvärdet eller den då försöket avbröts (cirka 

15–20 % axialtöjning). 

2. Maxvärdet på kvoten mellan största och minsta huvudspänningen 𝜎1
′/𝜎3

′  = 𝜎𝑎
′ /𝜎𝑟

′. 

3. Maxvärdet på portrycksändringen Δu. 

4. Brottpunkten utvärderas som korsningen mellan den dränerade brottlinjen och 

förlängningen av den linjära kontraktanta delen av den odränerade 

spänningsvägen, enligt Figur 5-19a (SGI idé). 

5. En antagen töjning vid mindre töjningar, här valdes axialtöjningen 5 %. 

6. En rät brottlinje med valt konstant kohesionsinterceptet (här 5 kPa) som roterar 

ner mot effektiva spänningsvägen tills den når den och tangeringspunkten mellan 

brottlinjen och den effektiva spänningsvägen från det odränerade försöket 

definierar brott (SGI idé), se Figur 5-19b. 

7. Spänningstillståndet vid ett valt värde på portrycksparametern A (A= 𝛥𝑢/𝛥𝜎𝑎). A 

är ändring i porvattentryck dividerat med ändring i axialspänning (totalspänning) 

under skjuvfasen. För dessa siltprover valdes A=0,25, vid en axialtöjning efter 

toppvärdet (peak-värdet) på A, baserat på en analys av data från samtliga försök, 

se Figur 5-24. 

 
 

a) b)  

Figur 5-19. a) Utvärdering av brottpunkt enligt utvärderingsprincip 4. b) Utvärdering av brottpunkt 
enligt utvärderingsprincip 6. 
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Dessa olika sätt används internationellt samt har kompletterats med ett par egna idéer att 

utvärdera brott. Baserat på dessa var förhoppningen att hitta ett samband mellan den 

odränerad skjuvhållfasthetens variation med spänningsnivå.  

I Figur 5-25 presenteras utvärdering av maximal skjuvspänning mot djupet för de fyra 

undersökta sektionerna längs Ångermanälven (samt värden från Norsälven). Den 

odränerade skjuvhållfastheten ökar inte entydigt med djupet, utan både minskar och ökar 

för dessa försöksdata. De fyra sektionerna visar sinsemellan olika fördelningar av 

variationen av odränerad skjuvhållfasthet med djupet. 

I Figur 5-26 presenteras fem av de ovan sju listade principerna för utvärdering av 

odränerad skjuvhållfasthet. För resultaten från ett och samma odränerat triaxialförsök har 

alltså fem olika sätt att utvärdera odränerade skjuvhållfastheten presenterats i Figur 5-26 

och de olika sätten kan jämföras genom att i diagrammet studera alla värden på samma 

djup (notera dock att på några djup har fler än ett försök utförts). Generellt erhålls vid 

utvärderingen, från de högsta till de lägsta värdena på odränerad skjuvhållfasthet enligt 

ordningen: (1) maxvärden, (2) effektiv spänningsväg, (3) max kvot effektiv 

huvudspänning/portrycksparametern A, (4) inflektionsmetoden. För utvärdering av 

odränerad skjuvhållfasthet baserat på portrycksparameter A och inflektionsmetod, det vill 

sägs de som ger de lägsta värdena, är spridningen i värden minst och förändringen med 

djupet är ökande eller konstant i olika djupintervall.  

Resultaten presenteras i Figur 5-27 i form av utvärderad skjuvspänning vid brott 

normaliserad med avseende på effektiva vertikalspänningen in-situ som funktion av 

effektiva vertikalspänningen in-situ. I denna typ av plot är det en stor spridning och ingen 

samlad trend av resultaten baserad på utvärdering av maximal skjuvspänning. För 

principen (2) effektiv spänningsväg, är variationen av kvoten med djupet varierande. 

För de tre utvärderingsprinciperna, maximal kvot mellan de största huvudspänningarna, 

axialtöjning 5 % och portrycksparametern A=0,25, är trenden tydlig att kvoten mellan 

skjuvspänning och effektiva vertikalspänningen in-situ minskar med ökande effektiv 

vertikalspänning in situ, Figur 5-28 och Figur 5-29. Linjär regression visar att det är 

samma lutning på linjerna men att de har olika skärningar med y-axeln, där de lägsta 

värdena på odränerad skjuvhållfasthet fås enligt utvärdering med portrycksparametern 

A=0,25. De värden som ansluter bäst till regressionslinjen är de för portrycksparametern 

A, där förklaringsgraden är R2=0,8334, vilket är tydligt högre än för de två andra 

utvärderingssätten, Figur 5-28 och Figur 5-29. Vidare kan konstateras att värdena baserad 

på utvärdering vid 5 % axialtöjning relativt väl överensstämmer med värdena från 

portrycksparametern A=0,25 (även om de i medeltal ligger något högre). Detta är också 

ungefär som förväntat eftersom A-värdena har utvärderats vid axialtöjningar mellan 1,2–

8,3 % med i medeltal 4,0 % axialtöjning. 

De samband som presenteras i detta avsnitt har analyserats vidare och resultaten 

presenteras i avsnitt 6.3.3. Bland annat presenteras sambanden där för totalspänning, 

istället för effektivspänning.  
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Figur 5-20. Jordmekaniskt beteende vid odränerade triaxialförsök presenterat i form av 
skjuvspännings-axialtöjning från tre sektioner/borrpunkter längs Ångermanälven 

 

Figur 5-21. Jordmekaniskt beteende vid odränerade triaxialförsök presenterat i form av 
portrycksändring-axialtöjning från tre sektioner/borrpunkter längs Ångermanälven 
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Figur 5-22 Jordmekaniskt beteende vid odränerade triaxialförsök presenterat i form 
skjuvspännings-medeleffektivspänning, från tre sektioner/borrpunkter längs Ångermanälven. 

 

Figur 5-23 Skjuvspänning som funktion av axialtöjning för 9 av 13 odränerade triaxialförsök som 
uppvisar en kontinuerlig ökning av skjuvspänning upp till stora axialtöjningar, från tre 
sektioner/borrpunkter längs Ångermanälven. 
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Figur 5-24 Portrycksparameterna A som funktion av axialtöjning från odränerade triaxialförsök på 
prover från tre sektioner/borrpunkter längs Ångermanälven. 

 

Figur 5-25 Odränerad skjuvhållfasthet baserad på max skjuvspänning vid olika djup och för olika 
sektioner/borrpunkter längs Ångermanälven samt resultat från Norsälven. 
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Figur 5-26 Odränerad skjuvhållfasthet baserat på brott enligt olika definitioner vid olika djup och för 
olika sektioner/borrpunkter längs Ångermanälven. 

 

Figur 5-27. Normaliserad odränerad skjuvhållfasthet baserat på brott enligt olika definitioner vid 
olika vertikal in situ-spänningar för olika sektioner/borrpunkter längs Ångermanälven. 
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Figur 5-28 Normaliserad odränerad skjuvhållfasthet baserat på brott enligt olika definitioner vid olika 
vertikal in situ-spänningar för sektioner/borrpunkter längs Ångermanälven. 

 

Figur 5-29. Normaliserad odränerad skjuvhållfasthet baserat på brott enligt portrycksparametern A 
(A=0,25) vid olika vertikal in-situ spänningar för sektioner/borrpunkter längs Ångermanälven. 
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Diskussion odränerad skjuvhållfasthet 

Utvärderingsprincipen med maximal skjuvspänning provades inledningsvis men gav en 

stor spridning i resultat och gav brott vid stora töjningar (10–20 %). Den gav även för de 

utvärderade sektionerna olika samband för skjuvhållfasthetens variation med djupet.  

Maxvärdet på portrycksändringen Δu inträffade för små töjningar och inkluderade inte 

delen då provet dilaterar, varför den utvärderingsprincipen förkastades i detta 

sammanhang.  

Utvärderingsprincipen med portrycksparametern A=0,25 visade sig vara den som gav 

resultat med minst spridning, brott vid acceptabel töjning (2–8%) och hade bäst 

anpassning till sambandet för kvoten mellan skjuvspänning och effektiva 

vertikalspänningen in-situ. Principerna med användning av axialtöjning 5 % och maximal 

kvot mellan huvudspänningarna gav liknande resultat som den med portrycksparametern 

A=0,25, även om de visade något större spridning.  Som kriterium för brott föreslås 

därför portrycksparametern A=0,25 att användas för silt längs Ångermanälven. 

Graden av dilatans påverkar val av lämpligt A-värde för utvärdering av odränerad 

skjuvhållfasthet. Internationellt har Brandon et al, (2006) studerat dilaterande siltmaterial 

och olika sätt att utvärdera odränerad skjuvhållfasthet och funnit det lämpligt att basera 

utvärdering på portrycksparametern A, dock med A=0 för deras undersökta jordar. 

Den ekvation som beskriver variationen av odränerad skjuvhållfasthet, normaliserad med 

avseende på vertikal in situ-spänning, som funktion av vertikal in situ-spänning, se Figur 

5-29, anses kunna användas som empiriskt samband för att bestämma aktiv odränerad 

skjuvhållfasthet för lös silt längs Ångermanälven. Ekvationen har modifierats något med 

avseende på utvärderad odränerad skjuvhållfasthet bestämd med CPT, se avsnitt 6.3.2. 

Bland annat används där totalspänning istället för effektivspännig. I samma avsnitt görs 

jämförelser mellan resultat från triaxialförsök och från CPT-sondering.  

5.3.3 Direkta skjuvförsök på lös silt (lager 2) 

Utförande  

Odränerade försök 

Förutsättningar för de 19 utförda konsoliderade odränerade direkta skjuvförsöken ges i   
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Tabell 5-4. I försöken har på provet i skjuvapparaten applicerats effektivspänningar i 

vertikalriktningen (normalriktningen) motsvarande rådande bedömda vertikala in situ-

spänningar (effektivspänningar) på det djup där provet tagits, förutom för två försök där 

konsolideringsspänningen lika med 0,85 x in situ-spänningen har applicerats. De direkta 

skjuvförsöken har utförts enligt standardförfarande, standard SS 027127:1, (SIS, 1991b), 

och samtliga har utförts på SGI:s laboratorium. 
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Tabell 5-4. Förutsättningar för odränerade direkta skjuvförsök på kolvprover från 
Ångermanälven. 

Sektion 

Borrpunkt 
Provdj

up  
[m] 

Konsolideringsspänni
ng  

(Effektiv 
vertikalspänning) 

 [kPa] 

Insituspänning 
[kPa] 

21/900V 17W001 9,5 136 136 

21/900V 17W001 11,5 155 155 

21/900V 17W001 13,5 173 173 

21/900V 17W001 15,5 191 191 

21/900V 17W001 19,5 227 227 

33/600V 17W003 3,5 67 67 

33/600V 17W003 4,5 86 86 

33/600V 17W003 6,5 122 122 

33/600V 17W003 7,5 140 140 

33/600V 17W003 8,5 159 159 

33/600V 17W003 10,5 195 195 

37/900H 17W004 5,5 102 102 

37/900H 17W004 7,5 139 139 

37/900H 17W004 8,5 157 157 

37/900H 17W004 11,5 213 213 

37/600H 10TY121A 
(R1) 

14 
207  

(0,85×in situ) 
1,2 

37/600H 10TY121A 
(R1) 

14 
244  

(in situ) 
1 

37/600H 10TY121A 
(R1) 

18 
237  

(0,85×in situ) 
1,2 

37/600H 10TY121A 
(R1) 

18 
279  

(in situ) 
1 

Resultat odränerad skjuvhållfasthet 

I Figur 5-30 redovisas exempel på den typiska spännings-töjningsresponsen 

(skjuvspänning-vinkeländring) vid odränerad skjuvning i direkt skjuvapparat på 

siltmaterial från Ångermanälven. Skjuvspänningen ökar relativt mycket för små töjningar 

varefter spännings-töjningskurvan kröker och skjuvspänningen har en svag ökning 

resterande delen av skjuvningen. 

I Tabell 5-5 och Figur 5-31 redovisas utvärderad odränerad skjuvhållfasthet från de 

odränerade direkta skjuvförsöken. Den odränerade skjuvhållfastheten har utvärderats vid 

maximal skjuvspänning och för de försök där skjuvspänningen ökar under hela 

skjuvningen har den utvärderats vid vinkeländringen 0,15 radianer, se exempelvis Figur 
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5-30. Vid 11 av 19 försök har skjuvhållfastheten utvärderats vid 0,15 radianer och för 

resterande vid mindre vinkeländringar med den minsta vinkeländringen vid brott 0,093 

radianer. 

I Figur 5-31 redovisas odränerad skjuvhållfasthet mot djupet i fyra borrpunkter 

(sektioner) och där kan tydligt ses att skjuvhållfastheten ökar med djupet. I Figur 5-32 har 

skjuvhållfastheten normaliserats med avseende på in situ-spänningen och presenterats 

som funktion av in situ-spänningen och där kan noteras att det är en svag minskning med 

ökande in situ-spänning. Den normaliserade odränerade skjuvhållfastheten varierar 

mellan 0,25–0,38 med ett medelvärde på 0,30, om de två försöken som konsoliderats för 

lägre spänningar än in situ-spänningar exkluderas, Tabell 5-5 och Figur 5-32. I samma 

diagram har även data från aktiva odränerade triaxialförsök tagits med (samma som i 

Figur 5-29) och dessa visar, i jämförelse med direkta skjuvförsöken, på en tydligare 

minskning med in situ-spänningen och på en högre odränerad skjuvhållfasthet som delvis 

kan förklaras med anisotropi-effekter. Vidare jämförelser mellan resultat från 

triaxialförsök, direkta skjuvförsök och CPT-sondering, redovisas i avsnitt 6.3.2. 

 

Figur 5-30. Ett exempel (17W001, 11,5 m) på den typiska spännings-töjningsresponsen vid 
odränerad skjuvning av silt från Ångermanälven. 
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Tabell 5-5. Resultat från odränerade direkta skjuvförsök på kolvprover från Ångermanälven. 

 
Sektion 

Borrpunkt 
Provdju

p  
[m] 

Insituspännin
g 

[kPa] 

Skjuvspännin
g 

vid 
maxvärdet 

[kPa] 

Vinkeländrin
g 

vid 
maxvärdet 
[radianer] 

 

Kvot 
skjuvspännin

g / in situ-
spänning 

21/900
V 

17W001 9,5 136 42,1 0,150  0,31 

21/900
V 

17W001 11,5 155 42,0 0,150  0,27 

21/900
V 

17W001 13,5 173 48,7 0,150  0,28 

21/900
V 

17W001 15,5 191 58,4 0,150  0,31 

21/900
V 

17W001 19,5 227 62,1 0,132  0,27 

33/600
V 

17W003 3,5 67 18,0 0,112  0,27 

33/600
V 

17W003 4,5 86 25,8 0,150  0,30 

33/600
V 

17W003 6,5 122 38,7 0,120  0,32 

33/600
V 

17W003 7,5 140 41,6 0,150  0,30 

33/600
V 

17W003 8,5 159 39,7 0,124  0,25 

33/600
V 

17W003 10,5 195 57,0 0,112  0,29 

37/600
H 

17W004 5,5 102 38,7 0,111  0,38 

37/600
H 

17W004 7,5 139 47,0 0,093  0,34 

37/600
H 

17W004 8,5 157 50,0 0,101  0,32 

37/600
H 

17W004 11,5 213 76,8 0,150  0,36 

37/500
H 

10TY121
A (R1) 

14 244 62,0 0,15  0,25 

37/500
H 

10TY121
A (R1) 

14 244 65,0 0,15  0,27 

37/500
H 

10TY121
A (R1) 

18 279 59,0 0,15  0,21 

37/500
H 

10TY121
A (R1) 

18 279 72,0 0,15  0,26 
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Figur 5-31. Odränerad skjuvhållfasthet från direkta skjuvförsök vid olika borrpunkter/sektioner längs 
Ångermanälven. 

 

Figur 5-32. Normaliserad odränerad skjuvhållfasthet baserat på brott enligt portrycksparametern A 
(A=0,25) från triaxialförsök samt baserad på odränerade direkta skjuvförsök vid olika vertikal in situ-
spänningar för sektioner/borrpunkter längs Ångermanälven. 
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Diskussion skjuvhållfasthet lös silt 

Från utförda försök längs Ångermanälven bedöms att triaxialförsök är det mest lämpliga 

försöket för bestämning av dränerade hållfasthetsparametrar, friktionsvinkel och effektivt 

kohesionsintercept i lös silt. Direkt skjuvförsök bedöms inte som lämpligt, då de visat sig 

ge låga värden vilka troligen inte är representativa för siltmaterialet (Westerberg et al., 

2014). 

Orsaken till detta kan vara att i triaxialförsök utförs försök på betydligt större prover än i 

de direkt skjuvförsöken och försökskonfigurationen (med normalspänningar verkande på 

ändytorna och mantelytan) gör att provet vid skjuvning belastas på ett annat sätt än vid 

direkt skjuvförsök. Detta innebär bland annat att det dilatanta beteendet hos silt har större 

möjligheter att utvecklas vid triaxialförsök än vid direkta skjuvförsök. Det går således 

inte att komma ifrån att resultaten (här dränerade hållfasthetsparametrarna) också 

påverkas av vilket försök som utförs och inte bara materialets egenskaper. Idealt ska 

belastning och brott vid aktiva triaxialförsök motsvara förhållanden för en brottyta med 

aktiv skjuvzon i fält och direkt skjuvning förhållanden vid direkt skjuvzon (ungefär 

horisontell skjuvzon). 

För bestämning av odränerade skjuvhållfasthet i lös silt kan direkta skjuvförsök möjligen 

ge värden som kan anses rimliga för en silt, i synnerhet en lerig silt/siltig lera. 

Dilatansbeteendet är dock även vid odränerad belastning till del begränsad vid direkt 

skjuvförsök. 

För bestämning av odränerad skjuvhållfasthet från triaxialförsök på lös silt fanns och 

finns inget givet hur brott lämpligen definieras. Definition av brott är kopplat till den 

geotekniska tillämpningen och fältsituationen, i detta fallet släntstabilitet. Det som i 

denna studie slutligen valdes som kriterium för att utvärdera odränerad brott var baserat 

på portrycksparametern A och värdet för denna valdes till A=0,25. Detta kriterium gav 

brottvärden i medeltal runt en axialtöjning på 4%, vilket innebär att den första delen av 

den dilatanta fasen vid skjuvning inkluderas. Utvärdering baserad på maximal kvot 

mellan huvudspänningar eller en given axialtöjning på 5 %, gav liknande resultat för 

odränerad skjuvhållfasthet som för portrycksparametern A men med större spridning. 

För de dränerade triaxialförsöken på lös silt baserades brott på maximal skjuvspänning 

under försökets gång och denna varierade ungefär mellan 2 och 20 % axialtöjning med i 

medeltal cirka 10 % axialtöjning. De odränerade triaxialförsöken utvärderades vid en 

axialtöjning som var betydligt lägre i medeltal runt 4 %. Att en större töjning valts vid 

brott i dränerade försök och en mindre töjning vid brott i odränerade försök stämmer 

grovt med vad man förväntar sig gälla vid brott i en fältsituation. Det är intressant att 

brotthållfastheter vid de utförda dränerade triaxialförsöken sammanfaller relativt väl 

oavsett töjningsnivån vid brott och oavsett andra initiala förutsättningar vid försökets start 

som exempelvis OCR och K0. Spänningsstyrda triaxialförsök, istället för under 

skjuvningsfasen deformationsstyrda försök, skulle möjligen vara en väg att få en annan 

och kanske rimligare bild av töjningar till brott. 
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Vidare jämförelser mellan resultat från triaxialförsök, direkta skjuvförsök och CPT-

sondering, redovisas i avsnitt 6.3.2. 

5.4 Skjuvhållfasthet för fast silt (lager 3) 

5.4.1 Dränerade triaxialförsök på fast silt (lager 3)  

Lager 3 avser varvig silt med sandskikt med låg till hög relativ fasthet enligt 

Tabell 2-2. I vissa mindre lager kan den relativa fastheten ligga på gränsen 

mellan mycket låg och även ligga något under gränsen för låg. 

Utförande  

Upptagning av prover på fast silt har utförts i två sektioner (26/200H och 33/500H) strax 

öster om Sollefteå, se Figur 5-33. Båda sektionerna ligger på norra sidan om älven. 

Provtagningen utfördes på sex nivåer med både kolvprovtagare St II och med 

Shelbyprovtagare i sektion 26/200H, samt på 6 nivåer enbart med Shelbyprovtagare i 

sektion 33/500H.  

 

Figur 5-33.Sektioner för provtagning på silt med medel till hög relativ fasthet; sektionerna 26/200H 
och 33/500 H (© Lantmäteriet, Geodatasamverkan).  

Tidigare försök i uppdraget med ostörd provtagning med kolvprovtagare i detta jordlager 

hade blandad framgång. Därför beslöts att testa provtagning med så kallat Shelbyrör som 
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är en 45 cm lång provtagningshylsa med diameter 7 cm, se Figur 5-34. I sektion 33/500H, 

där det bedömdes möjligt att även kunna ta prover med kolvprovtagare, gjordes en 

provtagning med kolvprovtagare och med Shelbyprovtagare för att möjliggöra en 

jämförelse av resultat med olika provtagare. 

 

Figur 5-34. Kolvtub och Shelbyrör. 

I sektion 26/200H utfördes provtagning i punkt 18MC06 på 1.0, 2.5, 4.0, 5.5, 6.5, 8,5 och 

10 meters djup med de båda provtagarna placerade enligt skissen i Figur 5-35. I sektion 

33/500H utfördes provtagning med Shelbyprovtagaren i två punkter på 12.5 och 15.4 

meters djup i borrhål 18MB05 respektive. 13.5, 14.9, 16 och 17.2 meters djup i borrhål 

18MB06.  



Statens geotekniska institut 2019-12-03 

1.1-1509-0574 

 

 
109 

 

 

Figur 5-35. Definition av provtagningsnivå.  

Totalt har 15 dränerade triaxialförsök utförts på prover av fast silt från Ångermanälven 

från olika nivåer i två sektioner. Av dessa är 12 stycken från sektion 26/200H, med 

parallell provtagning med både kolvprovtagare och Shelby. Resterande tre är från sektion 

33/500H. Då Shelbyprovtagarens diameter är 7,5 cm tog SGI:s laboratorium fram en 

speciell skäranordning, vilken vid utstansning av prover trimmade ner dessa till rätt 

diameter för triaxialapparat, se Figur 5-36 till Figur 5-38. Provet trycktes ur Shelbyröret, 

genom ett ringformat skär med diameter 5 cm. Under tiden rensades överskottsmaterialet 

bort kontinuerligt och lades i plastpåsar för benämning. Då jorden i sektion 33/500H var 

väldigt skiktad med sand- och siltlager var det generellt stora svårigheter att få ut 

provkroppar lämpade för triaxialförsök. 
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Figur 5-36 Shelbyrör inkl. skäranordning. 

 

Figur 5-37 Närbild skäranordning. 
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Figur 5-38. Ett 5 cm prov trimmat från 7 cm Shelbyprov. 

Triaxförsöken har konsoliderats för beräknade in-situ spänningar. Den vertikala in-situ 

spänningen har beräknats med densiteter utvärderade från Conrad och uppmätta eller 

antagna grundvattenytor eller porvattentryck i de olika sektionerna. K0 har valts till 0,60. 

I Tabell 5-6 anges förutsättningar vid genomförandet av respektive försök. Försöken har 

utförts på SGI med samma tillvägagångssätt som övriga triaxialförsök utförda inom 

uppdraget, se avsnitt 5.3.2. 
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Tabell 5-6. Indata till dränerade triaxialförsök på kolv- och shelbyprover från Ångermanälven. 

 

Sektion Borrpunkt 

Prov-
djup 

[m] 

Konsolideringsspänning 
(Effektiv 

vertikalspänning) 

[kPa] 

Konsolideringsspänning 
(Effektiv 

horisontalspänning) 

[kPa] 

In-situ-spänning 

[kPa] 

26/200H 18MC05 Sh 1,95 36 22 36 

26/200H 18MC05 Sh 3 52,5 32 53 

26/200H 18MC05 Sh 5,15 91 54 91 

26/200H 18MC05 Sh 6,5 115,5 69 115 

26/200H 18MC05 Sh 7,65 136 82 136 

26/200H 18MC05 Sh 10,5 182 109 182 

26/200H 18MC05 Kv 2 36 22 36 

26/200H 18MC05 Kv 2,93 52 31 52 

26/200H 18MC05 Kv 4,7 82 49 82 

26/200H 18MC05 Kv 6,4 112 67 112 

26/200H 18MC05 Kv 7,57 133 80 133 

26/200H 18MC05 Kv 10,1 180 108 180 

33/500H 18MB05 Sh 12,5 204 123 203 

33/500H 18MB06 Sh 14,9 248 149 250 

33/500H 18MB06 Sh 16 270 162 270 

Resultat 

Resultaten från utförda triaxialförsök framgår av Figur 5-39. Två begränsningslinjer har 

dragits, som inkluderar samtliga brottvärden på de undersökta siltmaterialen. 

Begränsningslinjerna beskrivs av ´=35,5 respektive ´=40. Samtliga brottvärden 

ansluter väl till en tolkad brottlinje beskriven av 38o. 

Jämförelse mellan triaxialförsök, CPT-sondering och hejarsondering på fast silt görs i 

avsnitt 6.3.3. 
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Figur 5-39. Brottspänningar och utvärderade brottlinjer (övre, nedre, tolkad) och intervall för 
utvärdering av friktionsvinkel. 

5.4.2 Direkta skjuvförsök på fast silt (lager 3) 

Lager 3 avser varvig silt med sandskikt med låg till hög relativ fasthet enligt 

Tabell 2-2. I vissa tunna lager kan den relativa fastheten ligga på gränsen mellan 

mycket låg och även ligga något under gränsen för låg. 

Utförande 

Dränerade direkta skjuvförsök har utförts på 4 nivåer (4, 8, 10 och 14 m) på kolvprover 

från sektion 26/200H (borrhål 15TC03). Proverna utgörs samtliga av fast lagrad silt. Tre 

försök har utförts på varje nivå vid olika vertikala spänningar, Tabell 5-7. De direkta 

skjuvförsöken har utförts enligt standardförfarande, standard SS 027127:1, (SIS, 1991b), 

och samtliga har utförts på SGI:s laboratorium. 

Tabell 5-7. Förutsättningar för dränerade direkta skjuvförsök på fast silt från Ångermanälven. 

Sektion 

Borrpunkt 
Provdjup  

[m] 

Konsolideringsspänning 
(Effektiv 

vertikalspänning) 

 [kPa] 

In 
situspänning 

[kPa] 

26/200H 15TC03 4 38 76 

26/200H 15TC03 4 51 76 

26/200H 15TC03 4 76 76 

26/200H 15TC03 8 76 148 
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26/200H 15TC03 8 99 148 

26/200H 15TC03 8 148 148 

26/200H 15TC03 10 92 184 

26/200H 15TC03 10 123 184 

26/200H 15TC03 10 184 184 

26/200H 15TC03 14 129,5 259 

26/200H 15TC03 14 173 259 

26/200H 15TC03 14 259 259 

Resultat dränerad skjuvhållfasthet 

Inget av de utförda skjuvförsöken gick till brott före 0,15 radianers vinkeländring, se 

Figur 5-40. Utvärdering av friktionsvinkeln vid brott har gjorts på samma sätt som vid 

utvärdering av friktionsvinkeln från triaxialförsök; det vill säga samtliga brottvärden på 

skjuvspänningen har lagts in i ett och samma diagram. Då inga av proverna gick till brott 

före 0,15 radianers vinkeländring, har utvärderingen skett vid 0,25 radianer. 

Skjuvspänning vid 0,25 radianers vinkeländring redovisas mot vertikal effektivspänning i 

Figur 5-41. Baserat på dessa resultat kan en friktionsvinkel på cirka 29 grader utvärderas 

då kohesionsinterceptet antas till noll. Med ett kohesionsintercept på 8 kPa blir vinkeln 

cirka 27 grader. Utvärdering vid 0,15 radianers vinkeländring redovisas i Figur 5-42. 

De utvärderade friktionsvinklarna är lägre än de med triaxialförsök utvärderade (se 

avsnitt 5.4.1). Enligt Roscoe et al (1967) ger de dränerade direkta skjuvförsöken 

friktionsvinklar för silt och sand som är lägre än de som uppmäts i triaxialförsök.  

Enligt SGF Notat 2:2004 (SGF, 2004) bör direkta skjuvförsök på siltig och sandig jord 

begränsas till ostörd lerig silt samt siltig och sandig lera. Sedimentationsanalyser på 

prover från sektion 26/200H visar på silt med ingen eller mycket liten lerhalt, varför 

dränerade direkta skjuvförsök kan ifrågasättas som undersökningsmetod för att bestämma 

friktionsvinkel. Resultaten presenteras ändå här och en diskussion om anisotropi för 

friktionsvinkeln beskrivs närmare i 5.2. 
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Figur 5-40. Skjuvspänning mot vinkeländring för dränerade direkta skjuvförsök på fast lagrad silt. 
Utvärdering av skjuvbrott har valts till 0,25 radianers vinkeländring. 

 

Figur 5-41. Utvärdering av friktionsvinkel för fast lagrad silt, baserat på samtliga direkta skjuvförsök 
vid 0,25 radianers vinkeländring för sektion 26/200H. 
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Figur 5-42. Utvärdering av friktionsvinkel för fast lagrad silt, baserat på samtliga direkta skjuvförsök 
vid 0,15 graders vinkeländring för sektion 26/200H. 

Dränerade direkta skjuvförsök har tidigare utförts av Westerberg et al. (2014) på prover 

från sektion 37/600H (borrpunkt 10TY121A (R1)). Författarna konstaterar att 

spridningen för de dränerade hållfasthetsparametrarna var stor och att det blir stora 

osäkerheter om en brottlinje dras baserat på dessa. Spridningen i resultat antogs bero på 

att responsen och erhållen skjuvhållfasthet (för dessa försök är utvärderad 

skjuvhållfasthet lika med skjuvspänning vid 0,15 radianers vinkeländring) från de 

enskilda försöken är beroende av lagringstätheten (densiteten) hos det enskilda provet och 

att den varierar mellan proven. Författarna skriver vidare att det, för de små prover som 

testas i direkta skjuvapparaten (en initial höjd på cirka 20 mm), är svårt att ha kontroll på 

att densiteten är lika för proven i samma serie (från samma djup) och att de enskilda 

proven har naturliga variationer i densitet. Vidare erhölls relativt låga värden på 

friktionsvinkeln från de dränerade direkta skjuvförsöken på det undersökta siltmaterialet. 

Dessa värden ansågs osäkra och de inte kunde anses som representativa för siltmaterialet.  

Jämförelser mellan friktionsvinkel för fast silt bestämd med CPT, hejarsondering, och 

dränerade aktiva triaxialförsök redovisas i avsnitt 6.3.3. 
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6. Egenskaper för silt bestämda 
med CPT och jämförelser med 
andra metoder 

CPT-sondering har utförts i samtliga undersökta sektioner och resultaten har utvärderats 

med Conrad. Utvärderingen har gjorts både med och utan inlagda resultat från 

rutinförsöken. I detta avsnitt beskrivs hur utvärderingen av jordens egenskaper (jordart, 

densitet, odränerad skjuvhållfasthet och friktionsvinkel) för i huvudsak silt, utförts i 

Conrad. Beskrivning av hur utvärderingen utförs i Conrad bygger på information som ges 

av Larsson (2007), Användarmanual för Conrad (SGI, 2007) samt från tester av 

programmet. Resultat från bestämning av egenskaper presenteras. Dessutom görs för 

jordens olika egenskaperna jämförelser mellan de bestämda i laboratorium, med 

hejarsondering och med CPT-sondering. 

6.1 Jordart 

I Conrad bedöms jordens huvudsakliga karaktär ur diagrammet i Figur 6-1 som baseras 

på mantelfriktion, ft, spetstryck, qt, överlagringstryck, v0, och portryck, u.  

För att jorden ska utvärderas som silt krävs dessutom att (se CONRAD, 

Användarmanual, v3.0): 

1. Nettospetstryck (qt-v0) > 500 kPa 

2. Genererat porövertryck u < 400 kPa 

3. Portrycksparameterna 𝐵𝑞 =
∆𝑢2

(𝑞𝑡−𝜎𝑣0)
<0,4 

För att jorden ska utvärderas som sand krävs dessutom att (se CONRAD, 

Användarmanual, v3.0): 

1. Nettospetstryck (qt-v0) > 1,5 MPa 

2. Genererat porövertryck u < 100 kPa 

3. Portrycksparameterna Bq  < 0,2  

Om jord klassats enligt diagrammet som lera så görs ingen kontroll av andra parametrar. 

Om Bq är större än 0,6 anges att jorden bör klassats som lera, men det görs ingen kontroll 

av det i programmet.  

Vid utvärdering i Conrad fås förutom jordart i lera även en klassning av jordens 

överkonsolideringsgrad, fasthet och eventuellt siltinnehåll. Detta anges som förkortningar 

efter jordarten, exempelvis ”CL M OC/Si” som betyder medelfast, överkonsoliderad eller 

mycket siltig lera (CL=Lera, M= medelfast och OC/Si=överkonsoliderad eller mycket 

siltig). Fler exempel syns Tabell 6-1. 
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Figur 6-1. Diagram för jordartsklassificering enligt CONRAD. 

Tabell 6-1. Benämning av jordarter i Conrad, exempel.  

 

Jordartsbestämningar har gjorts i laboratorium av i huvudsak kolvprover men även några 

skruvprover. Jämförelse mellan jordarter bestämda i laboratorium och de utvärderade 

enligt Conrad visas i Figur 6-2 till Figur 6-4. Ur Figur 6-2 kan ses att Conrad har klassat 
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sand som sand men att även några siltprover har klassats som sand. Dessa siltjordar 

klassas som fast silt enligt förslagen om karakteristiska jordlager (se avsnitt 3.3). Ur Figur 

6-3 kan ses att jord som i laboratorium klassats som silt klassas enligt Conrad som lera, 

silt eller sand. De prover som klassats som sand är alla fast silt enligt förslagen om 

karakteristiska jordlager. Alla nivåer utom tre, som Conrad klassat som lera, har även fått 

tillägget överkonsoliderad eller mycket siltig. Ur Figur 6-4 kan ses att Conrad klassat 

några nivåer som sand medan rutinförsöken anger silt. Även för dessa tre ger förslagen 

om karakteristiska jordlager att det är fast silt. 

 

Figur 6-2. Jordartsklassning enligt CONRAD för jord klassad med rutinförsök från sektion 33/500H, 
borrhål 15TB03. 
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Figur 6-3. Jordartsklassning enligt CONRAD för jord klassad med rutinförsök från sektion 26/200H, 
borrhål 15TC03. 

 

Figur 6-4. Jordartsklassning enligt CONRAD för jord klassad med rutinförsök från sektion 15/700H, 
borrhål 15TD03. 
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Baserat på jämförelserna kan följande konstateras: 

1. Då Conrad utvärderar jorden som sand kan det i själva verket vara fast silt.  

2. Då Conrad utvärderar jorden som lera är det viktigt att även notera om den 

utvärderas som mycket siltig eftersom det är en indikation på att jordarten 

troligen är silt. 

Förslag på metodik för bestämning av jordart presenteras i avsnitt 2.2. 

6.2 Skrymdensitet 

Skrymdensitet utvärderas i Conrad för jord grövre än lera ur samma diagram som 

jordartsklassningen, se Figur 6-5. Som ses varierar densiteten för silt mellan 1,6 vid 

mycket lös lagring till 2,1 t/m3 vid mycket fast lagring.  

Utvärdering av densitet är dock i Conrad inte helt klart beskriven i manualen. Vid 

utvärderingen kan värden fås på densiteter som inte finns in diagrammet i Figur 6-5. Från 

en testkörning av Conrad, kunde följande konstateras: 

1. Om densitet anges i något skikt påverkas inte densitetsvärden i övriga skikt. 

2. Om jordart anges i ett skikt påverkas inte beräkning av densiteten i vare sig detta 

eller andra skikt. Det spelar heller ingen roll vilken jordart som anges. 
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Figur 6-5. Densitet utvärderad med hjälp av Conrad för jord grövre än lera. 

I syftet att utvärdera om CPT kan användas för att bestämma densiteter för silt har en 

jämförelse av densiteter bestämda med rutinförsök och utvärderade ur CPT i sektionerna 

utförts för sektionerna 21/900V, 26/200H, 33/500H, 33/600V, 37/600H och 37/600H. 

Vid utvärderingen i Conrad har endast densitet i översta skiktet lagts in för denna 

jämförelse. För sektion 37/600H har densiteter från rutinförsök utförda av Westerberg et 

al (2014) använts. Resultaten från jämförelserna presenteras i Figur 6-6 till Figur 6-12. 

Resultat från samtliga rutinförsök presenteras i Figur 5-2. 

Westerberg et al (2014) utförde bestämning av densitet på flera prover från samma nivå 

och resultaten från dessa visar större spridning i de översta 8 metrarna än resultaten 

längre ner i jordprofilen, se Figur 6-13. De visar även på en generellt ökad densitet med 

djupet, se Figur 6-13. Enligt författarna beror den större spridningen i resultat på att 

jordprofilen ytligt består av grövre material (sand och fast silt) och att provkvaliteten 

därmed blir sämre. Densitet från CPT i samma läge visar högre värden förutom på 17 

meters djup, se Figur 6-11. 
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Densiteter har även bestämts på de med Shelbyprovtagare upptagna proverna för fast silt i 

sektion 26/200H och 33/500H. 

Från utförda undersökningar kan konstateras att densiteten varierar mycket även inom de 

identifierade karakteristiska jordlager. Högst densitet har uppmätts i lös silt. 

Densitet för jordlager 1 (sand) utvärderade med Conrad i två sektioner (33/500H och 

37/600H) visar värden mellan cirka 1,7–1,9 t/m3, vilket ungefär motsvarar det empiriska 

riktvärde som redovisas i SGI Info 1 (Larsson, 2008) för naturfuktig sand över 

grundvattenytan. Rutinförsöken på kolvprover visar i samma sektioner cirka 0,1 till 0,2 

t/m3 lägre värden jämfört med utvärdering med Conrad. 

Densitet för jordlager 2 (lös silt) har bestämts på kolvprover i sex sektioner och dessa 

visar värden som varierar mellan cirka 1,6 och 2,0 t/m3, med ett medelvärde på 1,86 t/m3. 

De ur CPT utvärderade värdena på densiteter, i dessa sektioner, är ibland lägre och ibland 

högre än de som utvärderats från rutinförsök.  

Densitet för jordlager 3 (fast silt) har bestämts på kolvprover i tre sektioner (15/700H, 

26/200H och 33/500H). Dessa visar värden som varierar mellan cirka 1,6 och 1,95 t/m3. 

Densiteten för prover upptagna med Shelbyprovtagare visar värden som varierar mellan 

cirka 1,6 och 1,95 t/m3 med ett medelvärde av 1,87 t/m3.De ur CPT utvärderade värdena 

på densiteter är ibland lägre och ibland högre än de med rutinförsök utvärderade.  

Densiteter utvärderade ur CPT varierar mycket där det har utvärderats skiktade 

jordlagerförhållanden med sand och silt. 

Densitet för underliggande friktionsjord (lager 4) har inte bestämts inom uppdraget. 

Då resultaten från CPT avviker från rutinförsöken och då de har stor spridning, har ett 

förslag på värden för densitet i de olika karakteristiska jordlagren tagits fram inom 

uppdraget. Förslaget bygger på resultaten från rutinförsök (se Figur 5-1) och den 

jämförelse med CPT som presenteras här. 

Anvisningar för val av densitet ges i avsnitt 2.4.1. 
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Figur 6-6. Jämförelse mellan densiteter bestämda med rutinförsök (röda punkter) och CPT. I figuren 
är uppmätt grundvattenyta inlagt och de karakteristiska jordlagren enligt beskrivning i avsnitt 3.3. 

 

Figur 6-7. Jämförelse mellan densiteter bestämda med rutinförsök (röda och svarta punkter) och 
CPT. I figuren är uppmätt grundvattenyta inlagt och de karakteristiska jordlagren enligt beskrivning i 
avsnitt 3.3 
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Figur 6-8. Jämförelse mellan densiteter bestämda med rutinförsök på kolvprover (röda och lila 
markeringar), från triaxialförsök på kolvprover (gröna markeringar), från triaxförsök på Shelbyprover 
(svarta markeringar) och CPT (punkter sammanbundna med linjer). I figuren är uppmätt 
grundvattenyta inlagt och de karakteristiska jordlagren enligt beskrivning i avsnitt 3.3. 

 

Figur 6-9. Jämförelse mellan densiteter bestämda med rutinförsök (röda punkter) och CPT. I figuren 
är uppmätt grundvattenyta inlagt och de karakteristiska jordlagren enligt beskrivning i avsnitt 3.3 
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Figur 6-10. Jämförelse mellan densiteter bestämda med rutinförsök (röda och svarta punkter) och 
CPT. I figuren är uppmätt grundvattenyta inlagt och de karakteristiska jordlagren enligt beskrivning i 
avsnitt 3.3. 

 

Figur 6-11. Jämförelse av densiteter bestämda med rutinförsök (röda punkter) och CPT i sektion 
37/600H. Orange/rosa avser fast silt medan gult avser lös silt/lerig silt. 
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Figur 6-12. Jämförelse mellan densiteter bestämda med rutinförsök (röda punkter) och CPT. I 
figuren är uppmätt grundvattenyta inlagt och de karakteristiska jordlagren enligt beskrivning i avsnitt 
3.3 

 

Figur 6-13. Skrymdensitet från rutinförsök i sektion 37/600H (efter Westerberg et al 2014). 
Omfattande portrycksmätningar och grundvattenmätning visar att negativa tryck råder ned till 26 
meters djup förutom kring 14 meters djup där positiva tryck uppmätts. Grundvattenytan ligger 
djupare än 38 meter. 
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6.3 Skjuvhållfasthet 

6.3.1 Inledning 

Enligt Larsson (2007) bör man vid utvärdering av hållfasthet för silt från CPT studera om 

jorden uppträtt odränerat, dränerat eller delvis dränerat under sonderingen. Bedömningen 

görs med hjälp av: 

1. Genererade portryck 

2. Jordartklassificeringen av upptagna prover 

3. Eventuellt uppmätta porövertrycksutjämningsförlopp 

Portrycksparametern Bq (definierad enligt formel nedan) ska för helt dränerade 

förhållanden vara mindre än 0,03. 

𝐵𝑞 =
∆𝑢2

(𝑞𝑡 − 𝜎𝑣0)
≤ 0,03 

där u2 är portryck uppmätt vid normal filterplacering ovanför koniska spetsen 

qt= totalt spetstryck.  

För jord som klassats som silt räknar Conrad alltid ut både odränerad skjuvhållfasthet och 

friktionsvinkel när Bq<0,03. 

För helt odränerade förhållanden finns inga kriterier angivna men från utvärderingar 

framgår att om Bq>0,03 beräknas enbart odränerad skjuvhållfasthet. Larsson (1995) anger 

att för helt odränerade förhållanden bör Bq vara större än 0,4 (med referens till Senneset 

et al, 1982). Vid utvärdering med hjälp av Conrad är det upp till användaren att bedöma 

om uträknad odränerad skjuvhållfasthet är relevant.  

Om porövertrycksutjämningsförlopp mätts kan diagram enligt Figur 6-14 användas för att 

klassa om jorden uppträtt odränerat, delvis odränerat eller helt dränerat. 
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Figur 6-14. Diagram för bedömning av jords dräneringsegenskaper baserat på kortare 
portrycksutjämningsförsök (efter Larsson, 2007). 

I Figur 6-15 ges exempel på resultat från försök i sektion 15/700H. Det framgår att Bq är 

mindre än 0,03 ned till 2 meters djup och i denna jord har både cu och ’ utvärderats. Från 

2 till 10 meters djup är Bq större än 0,03 och där har enbart cu utvärderats. Under 10 

meters djup är Bq återigen mindre än 0,03 och följaktligen har både cu och ’ utvärderats 

(där det är silt). 

För silt längs Ångermanälven har kriterier tagits fram för under vilka förhållanden 

odränerad skjuvhållfasthet kan utvärderas och när den inte bör utvärderas, se avsnitt 

6.3.2. 
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Figur 6-15. Exempel på utvärderade hållfasthetsegenskaper i silt beroende på uppmätt kvot mellan 
porövertryck och nettospetstryck, Bq.  

6.3.2 Odränerad skjuvhållfasthet 

Odränerad skjuvhållfasthet bör längs Ångermanälven utvärderas för karakteristiskt 

jordlager 2.  
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Lager 2 avser silt, lerig silt, siltig lera och lera med mycket låg relativ fasthet Tabell 2-2. 

Vid större djup (30–50 m) kan även silt med något högre värden än övre gränsen för 

mycket låg relativ fasthet innefattas.  

Utvärdering i Conrad 

Enligt Larsson (2007) är det främst i mycket lerig eller organisk silt som den odränerade 

skjuvhållfastheten kan utvärderas ur CPT. Dock ger utvärderingen i Conrad alltid ett 

värde på cu för jord som klassats som silt.  

Odränerad skjuvhållfasthet utvärderas för silt med relationen: 

𝑐𝑢
𝑠𝑖𝑙𝑡 =

𝑞𝑡 − 𝜎𝑣0

14,5
 

14,5 är en konfaktor, som för silt i litteraturen anses variera mellan 10 och 15. 

Det är därför upp till användaren att bedöma om den utvärderade hållfastheten kan anses 

vara relevant eller inte. För detta kan man studera portrycksparameter Bq, 

jordartsbestämningar, portrycksutjämningsförlopp men det görs inte automatiskt i 

Conrad.  

Som kriterium för helt odränerade förhållanden föreslår Larsson (2007) att 

portrycksparametern Bq bör vara större än 0,4. Alla värden utvärderade i silt sätts 

automatiskt inom dubbelparantes.  

Resultat från samtliga bestämningar av odränerad skjuvhållfasthet (direkt skjuvriktning) i 

löst lagrad silt från CPT-sonderingar längs Ångermanälven framgår av Figur 6-16. 

Resultat från fast lagrad silt har inte tagits med då utvärderingar har ansetts vara orimliga, 

se avsnitt 2.4. Ingen hänsyn har i denna sammanställning tagits till om jorden uppför sig 

odränerat eller inte.  
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Figur 6-16. Sammanställning av utvärderad odränerad skjuvhållfasthet för samtliga CPT-
sonderingar utförda inom uppdraget, för silt med mycket låg relativ fasthet. Ingen hänsyn har tagits 
till portrycksparametern (Bq-faktorn). 

För att avgöra vilka jordlager som kan klassas som lös silt (lager 2) är, det i fall då inga 

rutinförsök utförts, rekommendationen att använda resultat från CPT och vara observant 

på det som anges i avsnitt 6.1.  

Det kan vara bra att känna till att utvärderingen av jordart får konsekvenser på värde på 

utvärderad skjuvhållfasthet. Kvoten mellan skjuvhållfasthetsbestämningar för lera och silt 

beror på konflytgräns och överkonsolideringsgrad.  

Ekvationen för odränerad skjuvhållfasthet för lera är: 

𝑐𝑢
𝑙𝑒𝑟𝑎 =

𝑞𝑡 − 𝜎𝑣0

13,4 + 6,65𝑤𝐿
[
𝑂𝐶𝑅

1,3
]

−0,2

 

Kvoten mellan odränerade skjuvhållfasthet bestämd för lera och silt blir: 

𝑐𝑢
𝑙𝑒𝑟𝑎

𝑐𝑢
𝑠𝑖𝑙𝑡

=
14,5

13,4 + 6,65𝑤𝐿
[
𝑂𝐶𝑅

1,3
]

−0,2

 

Värden på kvoten mellan skjuvhållfastheter för lera och silt redovisas i Tabell 6-2. Det 

framgår att kvoten minskar (skillnaderna ökar) med ökad konflytgräns. Om inga 

jordartsbestämningar utförts har vanligen ingen bestämning av konflytgränsen heller 

utförts. I dessa fall ansätts i Conrad automatiskt wL=0,43 och då blir skjuvhållfastheten 

cirka 8% lägre om jorden utvärderats som lera jämfört med silt (och OCR är 1). 

Skillnaden blir större vid högre OCR. Orimligt höga utvärderade värden på OCR kan ge 
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stora reduktioner av skjuvhållfastheten i lera. Detta kan fås då spetstrycket är mycket högt 

i skikt.  

Man bör alltså vara observant på höga OCR-värden i jord som utvärderats som lera och 

på skillnaden i odränerad skjuvhållfasthet mellan de olika jordarna. 

Tabell 6-2. Kvot mellan odränerad skjuvhållfasthet för lera och silt beroende på konflytgränsen.  

 OCR=2 OCR=1 

wL 𝑐𝑢
𝑙𝑒𝑟𝑎

𝑐𝑢
𝑠𝑖𝑙𝑡

=
14,5

13,4 + 6,65𝑤𝐿
0,92 

 

𝑐𝑢
𝑙𝑒𝑟𝑎

𝑐𝑢
𝑠𝑖𝑙𝑡

=
14,5

13,4 + 6,65𝑤𝐿
1,05 

 

0,3 0,87 0,99 

0,5 0,80 0,91 

0,6 0,77 0,88 

0,7 0,74 0,84 

0,8 0,71 0,81 

 

För jord som utvärderats som lera är det viktigt att känna till att det i Conrad inte finns 

något sätt att själv mata in i laboratorium bestämda förkonsolideringstryck, utan OCR 

bestäms för genom att förkonsolideringstrycket beräknas som 

𝜎𝑐
′ ≈

𝑞𝑡 − 𝜎𝑣0

1,21 + 4,4𝑤𝐿
 

Och därefter OCR som 

𝑂𝐶𝑅 =
𝜎𝑐

′

𝜎𝑣0
′  

Om wL saknas räknas dock inget förkonsolideringstryck ut och OCR redovisas som 1. 

Korrektion för OCR kan därmed ifrågasättas och det vore bättre om detta kunde göras 

manuellt. Exempelvis är skjuvhållfasthet 14% lägre vid OCR=2 jämfört med OCR=1 

𝑐𝑢
𝑂𝐶𝑅=1

𝑐𝑢
𝑂𝐶𝑅=2 =

[
1

1,3
]

−0,2

[
2

1,3
]

−0,2=1,14 

Bestämning av dräneringsförhållanden  

Eftersom Conrad alltid utvärderar odränerad skjuvhållfasthet i silt, oberoende av om 

jorden beter sig odränerat eller inte, har anvisningar tagits fram i detta uppdrag för under 
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vilka förhållanden utvärderad hållfasthet kan anses rimlig. Resultat från CPT-sonderingar 

i sektioner 15/700H, 26/200H och 33/500H längs Ångermanälven har använts för att ta 

fram dessa anvisningar. För uppgift om karakteristiska jordlager och läge för utförda 

undersökningar, se avsnitt 3.3. Nedan beskrivs hur anvisningarna har tagits fram. En 

utförlig beskrivning av anvisningarna ges i avsnitt 2.4. 

Bq-faktorn har använts som en indikator på om jorden uppträtt odränerat eller inte. Bq-

värden från samtliga djupintervaller (0,2 meters mellanrum) har sorterats i grupper enligt 

Tabell 6-3. 

Det första steget bestod i att undersöka vilken Bq-faktor de olika djupintervallen fick och 

redovisa det i diagrammet för jordartsklassificering enligt Conrad, se Figur 6-17 till Figur 

6-20. Det kan konstateras att samtliga nivåer med Bq-faktorn över 0,2 faller inom området 

för jordart lera. Enligt rutinförsöken har dock lera enbart konstaterats i borrhål 15TD03 

(sektion 15/700) på mellan 6 och 9 meters djup. Övriga nivåer som faller inom 

klassningen för lera är alltså silt med Bq-faktor över 0,2 men även vissa nivåer med lägre 

Bq-faktor återfinns inom jordartsklassen lera.  

Tabell 6-3. Gränser för Bq-faktor använda vid analyser. 

Bq Dräneringsförhållande 

Bq < 0,03 Dränerat 

0,03 ≤ Bq <0,2 Delvis dränerat 

0,2 ≤ Bq <0,4 Möjligen odränerat 

0,4 ≤ Bq Odränerat 

  

 

Figur 6-17. Bq-faktorn markerade för alla djupintervallen i diagram för jordartsklassificiering enligt 
CONRAD för borrhål 15TD03, sektion 15/700H. 



Statens geotekniska institut 2019-12-03 

1.1-1509-0574 

 

 
135 

 

 

Figur 6-18. Bq-faktorn markerade för alla djupintervallen i diagram för jordartsklassificiering enligt 
CONRAD för borrhål 15TC03, sektion 26/200H. 

 

Figur 6-19. Bq-faktorn markerade för alla djupintervallen i diagram för jordartsklassificiering enligt 
CONRAD för borrhål 15TB03, sektion 33/500. 
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Figur 6-20. Diagram för jordartsklassificiering enligt CONRAD för borrhål 15TD03, sektion 15/700. 

Nästa steg i undersökningen bestod i att markera Bq-faktorn, för samtliga nivåer där 

odränerad skjuvhållfasthet har utvärderats i Conrad, i diagram över odränerad 

skjuvhållfasthet mot djupet för samma sektioner (15/700H, 26/200H och 33/500H), se 

Figur 6-21 till Figur 6-27. Samma gränser för Bq-faktorn har använts som för jordarterna, 

se Tabell 6-3 För sektion 15/700H, borrhål 15TD03, syns att mycket höga värden på 

odränerad skjuvhållfasthet utvärderas under 10 meter. Jorden består där av silt. Om 

gränsen för användbara hållfastheter sätts vid Bq>0,4, innebär det att ett antal rimliga 

värden på odränerad skjuvhållfasthet skulle sorteras bort (gula prickar). Samtliga röda 

och gula markeringar har av Conrad utvärderats som lera.  

För sektion 26/200H redovisas resultat från tre sonderingar; 15TC01, 15TC02 och 

15TC03. Jorden består här av silt ned till 20 meters djup och därunder återfinns lera och 

siltig lera. Resultat visar även för dessa borrhål att, om en gräns på giltiga värden på 

odränerat förhållande sätts till Bq>0,4, faller många rimliga värden på skjuvhållfastheten 

bort. Även för dessa sonderingar har samtliga röda och gula markeringar av Conrad 

utvärderats som lera.  

För sektion 33/500H redovisas resultat från tre sonderingar; 15TB01, 15TB02 och 

15TB03. Jorden består här av sand ned till mellan 13 och 18 meters djup och därunder 

återfinns lera och siltig lera. Resultat visar även för dessa borrhål att, om en gräns på 

giltiga värden på odränerat förhållande sätts till Bq>0,4, faller många rimliga värden på 

skjuvhållfastheten bort. Även för dessa sonderingar har samtliga röda och gula 

markeringar av Conrad utvärderats som lera. 

Baserat på analyserna kan ses att ett antagande om odränerat förhållande med Bq>0,2 kan 

vara rimligt för utvärdering av odränerad skjuvhållfasthet. För samtliga sektioner syns att 
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den odränerade skjuvhållfastheten ökar i anslutning till fastare lagrade skikt i anslutning 

till lagret med Bq >0,2. Dessa värden kan behöva strykas.  

Samtliga värden på odränerad skjuvhållfasthet för de undersökta sektionerna med kriteriet 

att Bq >0,2 har sammanställts i samma diagram, se Figur 6-28. Från figuren kan ses att 

den odränerade skjuvhållfastheten antar värden som ökar från 40 kPa på 5 meters djup till 

värden kring 150 kPa på 45 meters djup. En linjär trendlinje med en ökning av 3 kPa per 

meter finns inlagd i figuren. I valet av trendlinje har höga värden i övergångszoner inte 

medtagits.  

För bestämning av dräneringsförhållanden för lös silt föreslås följande för: 

− Bq >0,4: odränerade förhållanden. 

− 0,2< Bq <0,4: möjligen odränerade förhållanden. 

 

Figur 6-21. Bq-faktorn markerade för alla djupintervallen i diagram för odränerad skjuvhållfasthet i 
sektion 15/700H för borrhål 15TD03.  
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Figur 6-22. Bq-faktorn markerade för alla djupintervallen i diagram för odränerad skjuvhållfasthet i 
sektion 26/200H för borrhål 15TC01. 

 

Figur 6-23. Bq-faktorn markerade för alla djupintervallen i diagram för odränerad skjuvhållfasthet i 
sektion 26/200H för borrhål 15TC02.  
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Figur 6-24. Bq-faktorn markerade för alla djupintervallen i diagram för odränerad skjuvhållfasthet i 
sektion 26/200H för borrhål 15TC03. 

 

Figur 6-25. Bq-faktorn markerade för alla djupintervallen i diagram för odränerad skjuvhållfasthet i 
sektion 33/500H för borrhål 15TB02.  
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Figur 6-26. Bq-faktorn markerade för alla djupintervallen i diagram för odränerad skjuvhållfasthet i 
sektion 33/500H för borrhål 15TB02.  

 

Figur 6-27. Bq-faktorn markerade för alla djupintervallen i diagram för odränerad skjuvhållfasthet i 
sektion 33/500H för borrhål 15TB03.  
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Figur 6-28. Odränerad skjuvhållfasthet bestämd med CPT för djupintervaller med Bq>0,2 för 
sektionerna 15/700H, 26/200H och 33/500). 

I sektion 26/200H har CPT-sondering utförts med både 5-tons och 2,5-tons utrustning. 

Utvärdering av odränerad skjuvhållfasthet för den lösa silten med de båda utrustningarna 

visas i Figur 6-29. Det framgår att någon markant skillnad i utvärderad skjuvhållfasthet 

mellan utrustningarna inte kan ses, däremot ses skillnad beroende på läge i sektionen. 
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Figur 6-29. Odränerad skjuvhållfasthet i sektion 26/200H bestämd med CPT-sondering med både 
5-tons och 2,5-tons utrustning. Borrhål 18MC05 ligger mitt emellan de andra två borrhålen. 

Jämförelse mellan CPT och odränerade triaxialförsök 

Triaxialförsök på lös silt har utförts i sektionerna 21/900V, 33/600V, 37/600H och 

37/900H (se avsnitt 5.2), och resultat från dessa finns inlagda i samma diagram som 

odränerad skjuvhållfasthet utvärderad från CPT med kriteriet Bq >0,2, se Figur 6-30.  
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Figur 6-30. Odränerad skjuvhållfasthet bestämd med CPT triaxialförsök. Triaxialförsöken är utförda 
i sektionerna 21/900V, 33/600V, 37/600H och 37/900H. 

Vid utvärderingen av odränerad skjuvhållfasthet baserat på triaxialförsök togs en 

trendlinje fram för hur skjuvhållfastheten (brottvärde vid A=0,25) varierar med det 

vertikala överlagringstrycket, se Figur 5-29, enligt följande: 

𝑐𝑢 = 𝜎𝑣
′(0,876 − 0,0016𝜎𝑣

′) 

Om samma ekvation läggs in i ett diagram över skjuvhållfasthetens variation med djupet 

innebär dock ekvationen orimliga värden då djupet överstiger 20 meter, se Figur 6-31. I 

figuren är trendlinjen beräknad för en profil där medeldensitet för samtliga jordlager 

av1,85 t/m3 och grundvattenytan i underliggande akvifär har antagits på stort djup och 

inga övre grundvattenmagasin har tagits hänsyn till (totalspänning är lika med 

effektivspänning).  
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Figur 6-31. Odränerad skjuvhållfasthet bestämd med CPT och triaxialförsök samt trendlinje baserad 
på effektivspänning vid triaxialförsök föreslagen i avsnitt 5.3.2. 

För att få en trendlinje baserat på triaxialförsök som passar även på stora djup, togs därför 

en ny trendlinje fram som baseras på vertikal totalspänning enligt följande (gul linje i 

Figur 6-33): 

𝑐𝑢
𝑎 = 10,3𝜎𝑣

0,43
, där 𝑐𝑢

𝑎 är hållfastheten i aktiv skjuvriktning 

Baserat på samtliga resultat från CPT i lös silt, har olika funktioner för trendlinjer över 

minimivärden och maximivärden för skjuvhållfasthetens variation med djupet, testats. 

Syftet med att ta fram sådana linjer var att skapa ett intervall med förväntade värden som 

senare kan användas som jämförelse vid undersökningar i andra sektioner längs älven. De 

trendlinjerna som föreslås har ekvationerna enligt följande: 

Minimivärde: 

𝑐𝑢
𝐷𝑆,𝑚𝑖𝑛 = 2,5𝜎𝑣

0,58 

Maximivärde: 

𝑐𝑢
𝐷𝑆,𝑚𝑎𝑥 = 9𝜎𝑣

0,43 

där 𝑐𝑢
𝐷𝑆 är hållfastheten i direkt skjuvriktning. 

Trendlinjerna för minimi- och maximivärdena visas som röda linjer i Figur 6-32 

tillsammans med trendlinjen framtagen för resultat från odränerade triaxialförsök (gul 

linje). Triaxialförsöken representerar skjuvhållfasthet i aktiv skjuvriktning medan CPT i 
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direkt skjuvriktning. I diagrammet visas även resultat från CPT i samtliga sektioner 

(nivåer med Bq >0,2).  

 

Figur 6-32. Odränerad skjuvhållfasthet från CPT (direkt skjuvriktning) och aktiva triaxialförsök (aktiv 
skjuvriktning) utförda inom uppdraget Triaxialförsöken (sektionerna 21/900V, 33/600V, 37/600H och 
37/600H) redovisas med gula punkter. I diagrammen visas trendlinje med potensfunktion baserad 
på triaxialförsök (gul linje), trendlinje för minvärdet av CPT-försök (röd linje, streckad) och trendlinje 
motsvarande ungefärliga maxvärden för CPT-försök (röd linje, punktstreckad).  

 

De framtagna min- och max trendlinjerna har även lagts in i diagrammet över resultat 

från odränerade triaxialförsök med normerad odränerad skjuvhållfasthet, se Figur 6-33. I 

figuren redovisas även linjär trendlinje (enligt Figur 5-32) och trendlinje med 

potensfunktion för utvärderade brottvärden motsvarande A=0,25 för triaxialförsöken.  



Statens geotekniska institut 2019-12-03 

1.1-1509-0574 

 

 
146 

 

   

Figur 6-33. Odränerade triaxialförsök utförda inom uppdraget. Brotthållfasthet utvärderad med 
portrycksparametern A=0,25 (gula punkter). Trendlinje föreslagen i avsnitt 5.3.2 baserad på 
triaxialförsök (streckad orange linje) och trendlinje med potensfunktion baserad på triaxialförsök, 
minvärde av CPT-försök (röd linje) och maxvärden för CPT-försök (svart linje). 

 

Resultaten från triaxialförsök kan anses representera en hållfasthet i aktiv skjuvriktning 

medan CPT representerar direkt skjuvriktning. I Figur 6-34 har resultaten och trendlinjer 

för triaxialförsöken räknats om till den i direkt skjuvriktning med K0 antaget till 0,7 (se 

avsnitt 5.2). Observera att förhållandet mellan hållfastheter i olika riktningar baseras på 

erfarenheter från studier av leror och därför endast ska användas som ett stöd. Som ses av 

figuren är överensstämmelsen god mellan CPT och triaxialförsök för de flesta sektioner. 

Dock syns en avvikelse för hållfastheter bestämda mellan 10 och 17 m djup i sektion 

21/900V.  

Detta visar att man i aktiv skjuvzon bör kunna använda högre värden på odränerad 

skjuvhållfasthet än de uppmätta med CPT. 
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Figur 6-34. Odränerad skjuvhållfasthet från CPT och aktiva triaxialförsök utförda inom uppdraget 
Triaxialförsöken är omräknade till direkt skjuvriktning med ett antaget K0=0,7. 

Jämförelse mellan CPT, odränerade triaxialförsök, dansk vinge, odränerade 
skjuvförsök och dilatometerförsök 

En presentation av resultaten från bestämning av odränerad skjuvhållfasthet i samtliga 

undersökta sektioner i lös silt ges i Figur 6-35 till Figur 6-42. I figurerna är även de 

framtagna min- och maxlinjerna för CPT-värden inlagda. 

I sektionerna 15/700H och 26/200H har dilatometerförsök och CPT utförts. Det framgår 

att dilatometerförsök i huvudsak ger lägre eller mycket lägre värden, jämfört med CPT.  

I sektion 21/900V har danskt vingförsök utförts för bestämning av odränerad 

skjuvhållfasthet. Metoden har dock endast utförts i fast silt. Det framgår att danskt 

vingförsök visar relativt lika värden som de med CPT. Dock bör odränerad 

skjuvhållfasthet inte utvärderas i fast silt.  

I sektionerna 21/900V, 33/600V, 37/600H och 37/600H har CPT, triaxialförsök och 

odränerad skjuvförsök utförts. Resultaten från CPT visas med olika färg beroende på Bq-

faktorns värde. Det framgår av figurerna att triaxialförsöken i den löst lagrade silten gav, i 

samtliga sektioner, värden på odränerad skjuvhållfasthet som är ungefär lika eller högre 

än de med CPT bestämda. En anledning till detta kan antas vara anisotropi-effekter. 

Resultat från de odränerade direkta skjuvförsöken visar samtliga lägre värden än de med 

CPT och triaxialförsök bestämda. 
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Figur 6-35. Odränerad skjuvhållfasthet bestämd med CPT, dilatometerförsök och trendlinjer (min 
och max) i sektion 15/700H.  

 

Figur 6-36. Odränerad skjuvhållfasthet bestämd med CPT, dansk vinge, direkta skjuvförsök, 
triaxialförsök och trendlinjer (min och max) i sektion 21/900V. Grundvattenytan är belägen cirka 5 m 
under markytan.  
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Figur 6-37. Odränerad skjuvhållfasthet bestämd med CPT, dilatometerförsök och trendlinjer (min 
och max) i sektion 26/200H.  

 

Figur 6-38. Odränerad skjuvhållfasthet bestämd med CPT och trendlinjer (min och max) i sektion 
33/500H.  
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Figur 6-39. Odränerad skjuvhållfasthet bestämd med CPT, direkta skjuvförsök, triaxialförsök och 
trendlinjer (min och max) i sektion 33/600V.   

 

Figur 6-40. Odränerad skjuvhållfasthet bestämd med CPT, direkta skjuvförsök, triaxialförsök och 
trendlinjer (min och max) i sektion 37/600H.   
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Figur 6-41. Odränerad skjuvhållfasthet bestämd med CPT, direkta skjuvförsök, triaxialförsök och 
trendlinjer (min och max) i sektion 37/600H.   

 

Figur 6-42. Odränerad skjuvhållfasthet bestämd med CPT och trendlinjer (min och max) i sektion 
40/700H.  
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Slutsatser  

Baserat på analyser av odränerad skjuvhållfasthet för jordlager med silt längs 

Ångermanälven kan följande slutsatser dras för utvärdering av odränerad skjuvhållfasthet 

med CPT: 

1. Förekomst av lös silt kan tas fram genom en analys av resultat från rutinförsök, 

spetstryckets variation med djupet bestämd med CPT och portryck genererade vid 

CPT.  

2. Odränerad skjuvhållfasthet i silt bör endast utvärderas där odränerade 

förhållanden antas råda. Odränerade förhållanden kan antas råda för lös silt 

(lager 2) med följande kriterier: 

− För helt odränerade förhållanden sätts som kriterium Bq>0,4. 

− För troligen/någorlunda odränerade förhållanden föreslås som kriterium 

Bq>0,2.  

3. Triaxialförsök visar högre värden än CPT och det kan antas bero på anisotropi-

effekter. För analys av vilken effekt ett eventuellt högre värde på 

skjuvhållfastheten har på stabiliteten kan omräkning av de med CPT uppmätta 

värdena göras genom ett försiktigt val av jordtryckskoefficienten (K0=0,7) och 

enligt följande samband: 

𝑐𝑢
𝑎 =

𝑐𝑢
𝐷𝑆

(0,25+0,75𝐾0)
=1,29𝑐𝑢

𝐷𝑆 

4. Skjuvhållfasthetsvärden utvärderade med CPT bör jämföras med framtagna 

trendlinjer (min- och maxvärden) för hållfasthetens variation med djupet enligt:  

Minimivärde 

𝑐𝑢
𝐷𝑆,𝑚𝑖𝑛 = 2,5𝜎𝑣

0,58 

Maximivärde 

𝑐𝑢
𝐷𝑆,𝑚𝑎𝑥 = 9𝜎𝑣

0,43 

där 𝑐𝑢
𝐷𝑆 är hållfastheten i direkt skjuvriktning. 

5. Skjuvhållfasthetsvärden utvärderade med triaxialförsök bör jämföras med 

framtagen trendlinje för hållfasthetens variation med djupet enligt  

𝑐𝑢
𝑎 = 10,3𝜎𝑣

0,43
, där 𝑐𝑢

𝑎 är hållfastheten i aktiv skjuvriktning 

6. Dilatometer visar lägre eller mycket lägre värde än CPT och bör därför inte 

användas för silt längs Ångermanälven utan vidare studier av orsaken till detta.  

7. Dansk vinge har endast utförts i fast silt och därför kan ingen slutsats dras 

angående användbarheten i lös silt. 

Då 0,03<Bq<0,2 råder varken helt odränerade eller helt dränerade förhållanden och för 

dessa lager bör ingen odränerad skjuvhållfasthet utvärderas. I dessa bör endast 

friktionsvinkel utvärderas. Delvis dränerade förhållanden kan antas råda för fast silt (lager 

3), se vidare 6.3.4. 
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Då Bq <0,03 råder helt dränerade förhållanden och jord som utvärderats som silt är 

antagligen mer lik en sand och endast friktionsvinkel bör utvärderas, se avsnitt 6.3.4.  

För lera bör man vara observant på höga överkonsolideringsgrader och om CRS-försök 

utförts bör odränerad skjuvhållfasthet i lera bestämd med CPT räknas om baserat på den 

kända överkonsolideringsgraden. 

Anvisningar för utvärdering av odränerad skjuvhållfasthet med CPT längs 

Ångermanälven ges i avsnitt 2.4. 

6.3.3 Dränerad hållfasthet för lös silt och fast silt 

Friktionsvinkel och kohesionsintercept för lös silt bör bestämmas för jordlager 2. Enbart 

friktionsvinkel bör bestämmas för fast silt.  

Lös silt (lager )2 avser silt, lerig silt, siltig lera och lera med mycket låg relativ fasthet 

enligt Tabell 2-1. Vid större djup (30–50 m) kan även silt med något högre värden än 

övre gränsen för mycket låg relativ fasthet innefattas.   

Fast silt (lager 3) avser varvig silt med sandskikt med låg till hög relativ fasthet enligt 

Tabell 2-2. I vissa mindre lager kan den relativa fastheten ligga på gränsen mellan 

mycket låg och även ligga något under gränsen för låg. 

Friktionsvinkel enligt Conrad  

I fast silt (lager 3) räknar Conrad ut en friktionsvinkel, men inte för lös silt (lager 2). 

För silt utvärderar Conrad en friktionsvinkel då Bq är mindre än 0,03 enligt metod 

beskriven i avsnitt 6.3.4 (samma utvärderingssätt används som för sand). För 

förhållanden som inte är helt dränerade görs ingen bestämning i Conrad av 

friktionsvinkel. Kriteriet för helt dränerat är, som tidigare angivits, att Bq-faktorn ska vara 

lika med eller mindre än 0,03. 

Friktionsvinkel enligt metod Senneset/Janbu  

Om större porövertryck genereras än Bq = 0,03 men jorden inte är helt odränerad, kan 

friktionsvinkel och kohesionsintercept beräknas enligt metod framtagen av Senneset och 

Janbu (1984). Metoden baseras på parametrar uppmätta vid CPT-sondering men 

utvärderingen måste göras manuellt då den inte finns inlagd i Conrad. 

Med metoden utvärderas friktionsvinkel ur ett diagram med ingångsparametrarna Bq och 

Nm, se Figur 6-43. Parametern Nm beräknas enligt: 

𝑁𝑚 =
(𝑞𝑡 − 𝜎𝑣0)

(𝜎𝑣0
′ + 𝑎)

 

Parametern a förhåller sig till kohesionsinterceptet, c’, enligt: 
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𝑐′ =
𝑡𝑎𝑛𝜃′

𝑡𝑎𝑛𝜓′
∙ 𝑎 

Antingen antar man a med stöd av Tabell 6-4 eller så finns det ett grafiskt sätt att ur 

kurvan för 𝑞𝑡 − 𝜎𝑣0 mot 𝜎𝑣0
′  utvärdera parametern. Larsson (2007) skriver att den 

grafiska utvärderingen är problematisk och att värdet på a har underordnad betydelse för 

utvärdering av friktionsvinkel enligt Sennesets och Janbus metod.  

Siltlager med Bq -faktor mindre än 0,03 motsvarar i princip det som i avsnitt 3.3 beskrivs 

som fast lagrad silt och de med högre värden än 0,2 som löst lagrad silt.  

 

Figur 6-43. Bestämning av friktionsvinkel från CPT. Efter Senneset och Janbu (1984). 

Tabell 6-4. Typiska värden på faktorn a i norsk silt från Sandven (2003). 

  

Friktionsvinkel enligt hejarsondering 

Friktionsvinkel kan från hejarsondering utvärderas enligt följande ekvation (SGF, 1976) 

(Bergdahl och Dahlberg, 1973): 



Statens geotekniska institut 2019-12-03 

1.1-1509-0574 

 

 
155 

 

𝜃′ = 29 + 2,3 ∙ 𝐻𝑓𝑎 (𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜)0,46 

där Hfa (netto) är sonderingsmotståndet uppmätt vid hejarsondering korrigerat för 

uppmätt vridmoment enligt: 𝐻𝑓𝑎(𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜) = 𝐻𝑓𝑎 − 0,04 ∙ 𝑣𝑟𝑖𝑑𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒𝑡 

Enligt TR Geo 13 (2013) rekommenderas att beräknade värden för silt reduceras med 3 

grader, se Figur 6-44. 

 

Figur 6-44. Karakteristiska värden på friktionsvinkel och E-modul (Bergdahl med flera, 1993). 

Friktionsvinkel - jämförelse mellan de olika metoderna 

Friktionsvinkel utvärderad i Conrad (för nivåer där Bq <0,03) och med Senneset/Janbus 

metod har utförts för samtliga undersökta sektioner; 15/700H, 21/900V, 26/200H, 

33/500H, 33/600V, 37/600H, 37/900H, 40/700H. I utvärdering enligt Sennest/Janbu har 

ett a-värde valts till mellan 5 och 15 baserat på jordens relativa fasthet (enligt Tabell 6-4).  

Hejarsondering har utförts i fem sektioner (15/700H, 26/200H, 37/600H, 33/500H och 

33/600V). Baserat på resultat från dessa har friktionsvinklar beräknats utan silt-reduktion. 

Dränerade skjuvförsök har utförts i två sektioner (26/200H och 37/600H), se avsnitt 5.4.2. 

Utvärdering av friktionsvinkel har gjorts vid en vinkeländring av 0,25 radianer. 

Dränerade triaxialförsök har utförts på lös silt i sektionerna 15/700H, 21/900V, 26/200H, 

33/600V och 37/600H och på fast silt i sektionerna 26/200H och 33/500H (se avsnitt 

5.3.2 och 5.4.1). 

Sammanställning från friktionsvinklar bestämda med CPT, metod enlig Senneset och 

Janbu samt hejarsondering framgår av Figur 6-45 till Figur 6-52. I figurerna avser grön 
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punkt sand (bestämd från CPT), orange punkt fast silt (bestämd från CPT), gula punkter 

sammanbundna med linjer lös silt (bestämd med Senneset/Janbu) och linjer utan punkter 

resultat från hejarsondering.  

Värden bestämda med Senneset/Janbus metod för lös silt (med Bq-faktorn högre än 0,03) 

visar på stora variationer med djupet och mellan sektionerna och flera orimligt låga 

värden. Beräknade värden ligger mellan 19 och 41 grader, med ett medelvärde av 30 

grader. De med Senneset/Janbus metod utvärderade friktionsvinklarna för lös silt är i 

allmänhet lägre i förhållande till värden bestämda med triaxialförsök (se avsnitt 5.3.2). 

Direkta skjuvförsök visade också låga friktionsvinklar för lös silt med värden varierande 

mellan 27 och 29 grad för kohesionsintercept varierande mellan 3 till 10 kPa (vid 0,25 

radianers vinkeländring). Triaxialförsöken för lös silt visar en friktionsvinkel som 

varierar mellan 35 och 38 grader med ett kohesionsintercept varierande mellan 3 till 10 

kPa.  

För silt med Bq-faktorn lägre än 0,03 (fast silt) har med Conrad utvärderats 

friktionsvinklar som varierar mellan 28 och 38 grader och har ett medelvärde på 33 

grader. Triaxialförsöken utvärderade för fast silt visar en friktionsvinkel som varierar 

mellan 35,5 till 40 grader (se avsnitt 5.4.1). De med CPT utvärderad friktionsvinklarna 

för fast silt är i huvudsak lägre än värden bestämda med triaxialförsök. CPT har utförts 

både med 2,5-tonsspets och 5-tonsspets. Ingen skillnad mellan utvärderade 

friktionsvinklar med 2,5-tons och 5-tons utrustning kan urskiljas (se Figur 6-47 och Figur 

6-48. 

Värden bestämda med hejarsondering visar friktionsvinklar som för grunda djup är låga 

jämfört både med CPT och med triaxialförsöken. På större djup (från cirka 5–6 m) visar 

hejarsonderingen friktionsvinklar som liknar de bestämda med triaxialförsök. I lös silt 

varierar friktionsvinklarna bestämd med hejarsondering djupare än 5–6 m mellan 32 och 

38 grader och för triaxialförsök mellan 35 och 38 grader. I fast silt varierar 

friktionsvinklarna bestämd med hejarsondering mellan 35 och 41 grader och för 

triaxialförsök mellan 35,5 och 40 grader.  

Slutsats: 

1. Friktionsvinkel utvärderad i lös silt enligt metod Senneset/Janbu ger stor 

spridning och ibland orimligt låga värden (i jämförelse med triaxialförsök och 

övriga), och metoden bör därför inte användas. 

2. Friktionsvinkel utvärderad i fast silt med CPT visar stor spridning och för djup 

större än 5-6 meter lägre värde än med triaxialförsök.  

3. Friktionsvinkel utvärderad i lös och fast silt med hejarsondering ger lägre värden 

än med triaxialförsök men ändå rimliga nivåer på djup över 5–6 meter.  

Hejarsondering föreslås därför användas på djup över 5–6 meter i kombination med 

resultaten från utförda triaxialförsök. För grunda djup kan CPT användas i kombination 

med resultaten från utförda triaxialförsök. 
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Anvisningar för bestämning av friktionsvinkel i fast och lös för silt i slänter längs 

Ångermanälven ges i avsnitt 2.4. 

 

Figur 6-45. Friktionsvinkel utvärderad med CPT (orange punkter), hejarsondering utan siltreduktion 
(blå och svart linje) och med metod enligt Senneset/Janbu (gula linjer) i sektion 15/700H.  

 

Figur 6-46. Friktionsvinkel utvärderad med CPT (gröna punkter) och med metod enligt 
Senneset/Janbu (gula linjer) i sektion 21/900V. 
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Figur 6-47. Friktionsvinkel utvärderad med CPT (orange punkter), hejarsondering utan siltreduktion 
(blå och svart linje) och med metod enligt Senneset/Janbu (gula linjer) i sektion 26/200H. CPT är 
utförd både med 5-tons och 2,5-tons utrustning. 

 

Figur 6-48. Friktionsvinkel utvärderad med CPT (gröna och orange punkter), hejarsondering utan 
siltreduktion (blå och svart linje) och med metod enligt Senneset/Janbu (gula linjer) i sektionerna 
33/500H. CPT är utförd dels med 5-tons och med 2,5 tons utrustning.  
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Figur 6-49.Friktionsvinkel utvärderad med CPT (gröna och orange punkter), hejarsondering utan 
siltreduktion (blå och svart linje) och med metod enligt Senneset/Janbu (gula linjer) i sektion 
33/600V. 

 

Figur 6-50. Friktionsvinkel utvärderad med CPT (gröna och orange punkter) och med metod enligt 
Senneset/Janbu (gula linjer) i sektion 37/600H.  
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Figur 6-51. Friktionsvinkel utvärderad med CPT (gröna punkter) och med metod enligt 
Senneset/Janbu (gula linjer) i sektion 37/900H. 

 

Figur 6-52. Friktionsvinkel utvärderad med CPT (gröna och orange punkter) i 40/700H. 
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Kohesionsintercept för lös silt utvärderad från CPT och triaxialförsök 

Kohesionsintercept c’ bestäms inte i Conrad. För kohesionsjord i Sverige bestäms 

vanligen kohesionsinterceptet med triaxialförsök. Följande empiriska samband kan 

används i lera för att uppskatta värdet:  

𝑐′ = 0,1𝑐𝑢 

För silt med låg lerhalt anses hållfastheten endast bestå av en friktionsvinkel och ett 

eventuellt kohesionsintercept är endast en grafisk tolkning av brottkurvan eftersom denna 

är krökt (se Figur 5-15 och Larsson, 1989).Fel! Hittar inte referenskälla. För silt med e

tt högt lerinnehåll och som beter sig odränerat (med ett högt Bq-värden) kan det dock 

finnas ett kohesionsintercept.  

Odränerade triaxialförsök utförda inom uppdraget på lös silt mellan 5 och 20 meters djup 

visar på ett kohesionsintercept mellan 3 och 10 kPa beroende på utvärderingsmetod, se 

avsnitt 5.3.2. 

Resultat från beräkning av kohesionsintercept som 10% av trendlinjerna (min- och 

maxvärden) för odränerad skjuvhållfasthet baserade på CPT, som tagits fram inom 

uppdraget (se avsnitt 6.3.2) visas i Figur 6-53. För djup ned till 20 meter överensstämmer 

beräkning av kohesionsinterceptet väl med resultaten från de odränerade triaxialförsöken 

(inlagd som ett gult område). 

Då skjuvhållfasthetsvärden för de skiktade jordarna längs Ångermanälven varierar stort 

bör kohesionsintercept väljas på basis av triaxialförsök. I de fall inga triaxialförsök utförts 

i en sektion väljs kohesionsinterceptet till ett försiktigt valt värde baserat på de inom detta 

uppdrag utförda triaxialförsöken. 

Anvisningar för val av kohesionsintercept ges i avsnitt 2.4.3. 
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Figur 6-53. Kohesionsintercept, blå kurvor, beräknade som 10% av ekvation för odränerad 
skjuvhållfasthetens variation med djupet (min- och maxvärden för trendlinjerna). Gult område avser 
kohesionsintercept utvärderade från dränerade triaxialförsök. 

6.3.4 Dränerad hållfasthet för sand 

Utvärdering och resultat med Conrad 

Om jord utvärderas eller läggs in som sand utvärderas alltid en friktionsvinkel med 

Conrad. Friktionsvinkeln i sand utvärderas ur förhållande mellan spetstrycket och det 

effektiva vertikaltrycket. Vinkeln utvärderas ur diagrammet i Figur 6-54 och för 

utvärderingen krävs uppskattning av K0. I diagrammet är inlagt linjen för K0=1-sin´ (se 

rosa markering i figuren) och med denna och med normaliserat spetstryck på respektive 

nivå, utvärderas friktionsvinkeln.  
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Figur 6-54. Diagram för utvärdering av friktionsvinkel ur resultat från CPT-sondering (efter Larsson, 
2007).  

Resultat från utvärderade friktionsvinklar från CPT-sonderingar i sand i sektionerna 

21/900V, 33/500H och 40/700H presenteras i Figur 6-55 till Figur 6-57. I samtliga tre 

sektioner återfinns ett mäktigt sandlager överst i profilen ned till mellan 6 och 20 meters 

djup. Från figurerna kan ses att friktionsvinkeln varierar mellan 31 och 39 grader. Några 

värden över 40 grader har uppmätts nära markytan. Medelvärdet för friktionsvinkeln 

utvärderad i samtliga sektioner är 35,4 grader. Medelvärden för respektive sektion och för 

två olika sandlager i sektion 40/700H, framgår av figurerna. I sektion 33/500H har 

hejarsondering utförts och friktionsvinkel utvärderad från denna (enligt beskrivning i 

avsnitt 6.3.3) finns även presenterad i Figur 6-56. 

I samtliga sektioner minskar med CPT utvärderad friktionsvinkel med djupet i 

sandlagren, vilket skulle kunna stämma med det faktum att friktionsvinkeln brukar 

minska med ökande normalspänning (se exempelvis Larsson, 1989). För CPT-

sonderingarna längs Ångermanälven kan ses att spetstrycket inte ökar i samma takt som 

det effektiva överlagringstrycket och därmed fås en minskande friktionsvinkel med djupet 

(se Figur 6-55).  

Hejarsonderingen visar en friktionsvinkel som ökar med djupet och som på grunda djup 

är lägre än de utvärderade med CPT och högre värden djupare ner i profilen. 
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De med CPT och hejarsondering utvärderade friktionsvinklarna för sektionerna 21/900V 

och 33/500H varierar mellan 27 och 41 grader med medelvärden kring 34 grader. Dessa 

värden är i huvudsak lägre än de bestämda med triaxialförsök på fast lagrad silt och 

sandig silt. Triaxialförsöken visade för fast lagrad silt på friktionsvinklar mellan 35,5 och 

40 grader (se avsnitt 5.4). I sektion 40/700H visar dock CPT värden kring 36 respektive 

38 grader vilka är jämförbara med de som utvärderats med triaxialförsök på fast silt (i 

sektionerna 26/200H och 33/500H).  

 

Figur 6-55 Spetstryck och utvärderade friktionsvinklar med Conrad i sektion 21/900V.  
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Figur 6-56. Spetstryck och utvärderade friktionsvinklar med Conrad i sektion 33/500H. Dessutom 
redovisas resultat från utvärdering baserad på hejarsondering. För analys av dessa hänvisas till 
avsnitt 6.3.3. 

 

Figur 6-57. Spetstryck och utvärderade friktionsvinklar med Conrad i sektion 40/700H. 
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Empirisk utvärdering  

Då inga triaxialförsök utförts på sand från Ångermanälven och då CPT för sandlagren 

visar lägre värden än de uppmätta med triaxialförsök i silt, har en jämförelse gjorts med 

empiriska beräkningar. Empiriska samband för utvärdering av friktionsvinklar i sand 

finns framtagna, se exempelvis Larsson (1995), där följande generella formel för 

beräkning av friktionsvinkeln för ett material med en bestämd kornfördelning finns 

angiven: 

𝜃′ = 𝜃𝑐𝑟
′ + 𝜇𝐹𝐼𝐷[(𝑄 − 𝑙𝑛𝑝′) − 1]  

𝜃𝑐𝑟
′ = friktionsvinkel vid kritisk lagring 

𝜇 𝑜𝑐ℎ 𝑄 = materialparametrar 

F = 3 för triaxialfallet 

𝐼𝐷= lagringstäthet 

p´= medeleffektivtryck (𝑝′ =
𝜎1

′+𝜎2
′+𝜎3

′

3
) 

Kritisk friktionsvinkel vid konstant volym, 𝜃𝑐𝑟
′  kan enligt Larsson (1995) för vanlig sand 

med en blandning av kvarts och fältspat antas till 𝜃𝑐𝑟
′ = 34°. Dessutom kan följande antas 

enligt samma författare för sand: 

𝜇 = 0,5–1,5 

𝑜𝑐ℎ 𝑄=10,5 

Det ger följande för triaxialfallet (med 𝜇 =0,8): 

𝜃′ = 34 + 0,8 ∙ 3 ∙ 𝐼𝐷 [9,5 − ln
(𝜎1

′ + 2𝜎3
′)

3
] 

Med K0= 0,5 fås följande förenkling 

𝜃′ = 34 + 2,4 ∙ 𝐼𝐷 [9,5 − ln (
2

3
𝜎1

′)] 

Med lagringstätheten, ID, utvärderad med Conrad för sanden i de undersökta sektionerna 

erhölls empiriskt bestämda friktionsvinklar i sektionerna 21/900V, 33/500H och 40/700H 

mellan 35 och 50 grader, se Figur 6-58 till Figur 6-60. Det kan ses att friktionsvinkeln 

med empiri är högre än de utvärderade med CPT. 
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Figur 6-58. Friktionsvinklar för sand bestämda med CPT och empirisk formel i sektion 21/900V.  

 

Figur 6-59. Friktionsvinklar för sand bestämda med CPT och empirisk formel i sektion 33/500H. 
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Figur 6-60. Friktionsvinklar för sand bestämda med CPT och empirisk formel i sektion 40/700H. 

Slutsats: 

Friktionsvinkel i sand blir lägre vid utvärdering enligt metod i CPT än med empirisk 

formel. CPT ger högre värden än hejarsondering ned till cirka 5–6 meters djup och 

därunder ger hejarsondering högre värden.  

För stabilitetsberäkning längs Ångermanälven bör friktionsvinkeln för sand väljas baserat 

på CPT ned till 5–6 meters djup och därunder från hejarsondering. Medelvärde bör antas 

råda för ett identifierat lager. 

Anvisningar för val av friktionsvinkel i sand ges i avsnitt 2.4.3. 

6.3.5 Sammanfattning skjuvhållfasthet längs Ångermanälven 

Sand (jordlager 1) 

Friktionsvinkel för sand har endast bestämts med CPT och hejarsondering för de 

studerade sektionerna. De utvärderade värdena med CPT varierar stort men bedöms ändå 

som användbara ned till cirka 5–6 meters djup och för indelning i sandlager med olika 

friktionsvinklar. Under 5–6 meters djup visar hejarsondering värden som liknar resultat 

från triaxialförsök på fast silt och därför bedöms hejarsondering som användbar där. 
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Lös silt (jordlager 2) – odränerad skjuvhållfasthet 

Odränerade aktiva triaxialförsök har utförts på lös silt (och några leror) från olika nivåer i 

fyra olika sektioner. För bestämning av odränerad skjuvhållfasthet från triaxialförsök på 

silt fanns och finns inget givet hur brott lämpligen definieras. Det tidigare traditionella 

sättet i Sverige (och flera andra länder) har varit att utvärdera skjuvspänningen vid 15 % 

axialtöjning om inte ett toppvärde uppnåtts före dess. Sex olika brottkriterier undersöktes 

i denna studie. Det som slutligen valdes som kriterium för att utvärdera odränerad brott 

baseras på portrycksparametern A (A= 𝛥𝑢/𝛥𝜎𝑎). Detta kriterium gav brottvärden i 

medeltal runt en axialtöjning på 4%, vilket innebär att den första delen av den dilatanta 

fasen vid skjuvning inkluderas. En trendlinje baserat på samtliga försök för normerad 

skjuvhållfasthetens variation med vertikalspänningen togs fram. 

Från CPT-sonderingar utvärderar Conrad alltid odränerad skjuvhållfasthet i silt, 

oberoende av om jorden beter sig odränerat eller inte. I detta uppdrag har därför 

anvisningar tagits fram för under vilka förhållanden utvärderad odränerad skjuvhållfasthet 

kan anses rimlig. För bestämning av dräneringsförhållanden för lös silt föreslås följande: 

− odränerade förhållanden antas gälla där Bq>0,4. 

− möjligen odränerade förhållanden antas gälla där 0,2<Bq<0,4: 

Baserat på CPT och triaxialförsök och har trendlinjer tagits fram för den odränerade 

skjuvhållfasthetens variation med djupet. Resultat från undersökningar i andra sektioner 

längs älven bör jämföras med de framtagna trendlinjerna. Trendlinjer (min- och 

maxvärden) för hållfasthetens variation med djupet i direkt skjuvriktning bestäms enligt:  

Minimivärde 

𝑐𝑢
𝐷𝑆,𝑚𝑖𝑛 = 2,5𝜎𝑣

0,58 

Maximivärde 

𝑐𝑢
𝐷𝑆,𝑚𝑎𝑥 = 9𝜎𝑣

0,43 

Hållfasthetens variation med djupet i aktiv skjuvriktning bestäms enligt  

𝑐𝑢
𝑎 = 10,3𝜎𝑣

0,43
, där 𝑐𝑢

𝑎 är hållfastheten i aktiv skjuvriktning 

För analys av vilken effekt ett eventuellt högre värde på skjuvhållfastheten har på 

stabiliteten kan omräkning av de med CPT uppmätta värdena göras genom ett försiktigt 

val av jordtryckskoefficienten (K0=0,7) och enligt följande samband: 

𝑐𝑢
𝑎 =

𝑐𝑢
𝐷𝑆

(0,25+0,75𝐾0)
=1,29𝑐𝑢

𝐷𝑆 

Dilatometer visar lägre eller mycket lägre värde än CPT och bör därför inte användas 

längs Ångermanälven. Dansk vinge har endast utförts i fast silt och därför kan ingen 

slutsats dras angående användbarheten i lös silt. 

Det rekommenderas att odränerad skjuvhållfasthet för lös silt utvärderas från CPT och 

att dessa jämförs med framtagna trendlinjer. Komplettering görs med odränerade 
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aktiva triaxialförök i enstaka sektioner där analys har visat att högre värden kan ha 

avgörande effekt på stabiliteten. 

Lös silt (jordlager 2) och fast silt (jordlager 3) – dränerad skjuvhållfasthet 

Friktionsvinkel har utvärderats i lös och fast silt i undersökta sektioner. I lös silt har 

utvärdering gjorts med dränerade triaxialförsök, metod enligt Senneset/Janbu och med 

hejarsondering. I fast silt har utvärdering gjorts med dränerade triaxialförsök, direkt 

skjuvförsök, CPT och hejarsondering. Kohesionsintercept har utvärderats i lös silt med 

triaxialförsök och med empirisk formel i undersökta sektioner.  

Metod enligt Senneset/Janbu på lös silt visade på stor variation och flera orimligt låga 

värden jämfört med övriga metoder, varför den inte föreslås att användas vidare. Direkta 

skjuvförsök gav låga friktionsvinklar jämfört med triaxialförsöken. Triaxialförsöken på 

lös silt visar en friktionsvinkel som varierar mellan 35 och 38 grader med ett 

kohesionsintercept varierande mellan 3 till 10 kPa.  

Friktionsvinkel utvärderad med CPT på fast silt varierar mellan 28 och 38 grader och med 

ett medelvärde på 33 grader. De direkta skjuvförsöken visade en friktionsvinkel av 29 

grader. Triaxialförsöken utvärderade för fast silt visar en friktionsvinkel som varierar 

mellan 35,5 och 40 grader.  

Värden bestämda med hejarsondering visar friktionsvinklar som för grunda djup är låga 

jämfört både med CPT och triaxialförsöken. På större djup (från cirka 5–6 m) visar 

hejarsonderingen friktionsvinklar som liknar de bestämda med triaxialförsök. 

Jämförelse mellan kohesionsintercept bestämda på lös silt med triaxialförsök och som 

10% av odränerad skjuvhållfasthet mätt med CPT, visade på liknande resultat. 

Kohesionsinterceptet varierar mellan 4 och 10 kPa ned till 20 meters djup. 

Det rekommenderas att friktionsvinkeln för lös silt väljs genom en försiktig värdering 

av den ekvation som utvärderats från de inom uppdraget utförda dränerade 

triaxialförsöken, det vill säga ’=36°. 

Det rekommenderas att kohesionsinterceptet lös silt väljs till 4 kPa, som motsvarar ett 

försiktigt valt värde från utförda triaxialförsök.  

Det rekommenderas att dränerad skjuvhållfasthet för fast silt väljs baserat på resultat 

från CPT ned till cirka 5 meters djup och därunder från hejarsondering utan 

siltkorrektion. Baserat på triaxialförsök som utförts inom detta uppdrag 

rekommenderas att vald friktionsvinkel bör vara i intervallet 36°≤’≤40°. I fast silt 

ansetts inget kohesionsintercept. 
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Underliggande friktionsjord (jordlager 4) – dränerad skjuvhållfasthet 

Några speciella utredningar avseende den fasta friktionsjord som underlagrar sedimenten 

har inte utförts inom uppdraget, mer än utförande och utvärdering av konventionell 

hejarsondering (HfA).  

Det rekommenderas att dränerad skjuvhållfasthet för underliggande friktionsjord väljs 

baserat på hejarsondering. Friktionsvinkeln bör vara i intervallet 36°≤’≤40° i enlighet 

med utförda triaxialförsök på fast silt. 
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7. Stabilitetsberäkningar utförda i 
testsektionerna  

7.1 Syfte med testberäkningar  

Som framgår av avsnitt 3.3 är jordlagerföljderna varierande utefter aktuell älvsträcka. 

Jordlagren består i princip av följande 4 karakteristiska jordarter med olika tjocklekar och 

olika ordningsföljd i profilerna: 

1. Lager med sand med varierande relativ fasthet (lager 1).  

2. Lager med silt, lerig silt, siltig lera eller lera med mycket låg till låg relativ fasthet 

(lager 2).  

3. Lager med silt eller skiktad silt/sand med medelhög till hög relativ fasthet (lager 

3).  

4. Lager med friktionsjord mot djupet, med hög till mycket hög relativ fasthet (lager 

4).  

Traditionellt analyseras stabiliteten i siltslänter för dränerade förhållanden. För de flesta 

undersökta sektionerna återkommer lager med mycket låg relativ fasthet där jordarterna 

varierar mellan silt och siltig lera. Vid Conrad-utvärdering karakteriseras jordlagret 

normalt som lera. I flera av sektionerna återkommer lager med silt med medelhög till hög 

relativ fasthet. Conrad utvärderar både friktionsvinkel och odränerad skjuvhållfasthet för 

detta jordlager. Inom uppdraget har därför beräkningarna utförts för de undersökta 

sektionerna med dränerad, odränerad och kombinerad analys. 

Syftet med utförda beräkningar är att jämföra beräkningar utförda med indata som väljs 

dels enligt traditionell utvärdering av dränerade parametrar baserade på empiri utifrån 

fältundersökningar och dels utifrån avancerade laboratorieundersökningar. Beräkningar 

har utförts i åtta sektioner, se Figur 7-1.  
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Figur 7-1. Beräkningssektioner (© Lantmäteriet, Geodatasamverkan).  

Geologi, typiska jordlager och grundvatten- och portrycksförhållanden på provsträckan 

beskrivs i avsnitt 3.1 och 3.3. När beräkningar utfördes hade resultat från grundvatten- 

och portrycksmätningar ännu inte hunnit analyserats. Därför redovisas i denna version av 

rapporten inte beräkningar med hänsyn till portryck i lager ovanför grundvattenytan i 

underliggande akvifär. Rapporten kommer senare att uppdateras med beräkningar där 

hänsyn tas till uppmätta portryck. 

I avsnitt 7.2 beskrivs de studerade beräkningsfallen. I avsnitt 7.3 beskrivs de åtta 

beräkningssektionerna och resultat från stabilitetsberäkningar i dessa. 

7.2 Beskrivning av beräkningsfall 

De studerade beräkningsfallen ska representera resultat och tillämpning av olika typer av 

fält- och laboratorieundersökningsmetoder. 

Det har inom uppdraget utförts beräkningar för flera olika beräkningsfall, av vilka två 

redovisas i följande avsnitt.  

7.2.1 Beräkningsfall 1 - Indata från ”standardundersökning” 

Vid "konventionella" stabilitetsutredningar i siltslänter används idag CPT-sondering och 

ställvis jordartsklassificering genom upptagning av störda prover. Stabilitetsberäkningar 

utförs normalt med dränerad analys med underlag från parametrar utvärderade med 

dataprogrammet Conrad. 

Vid CPT-sondering i siltlager med mycket låg relativ fasthet utvärderar Conrad jorden 

som lera eller silt och den bestämmer alltid en odränerad skjuvhållfasthet. Dock 

utvärderas enbart en friktionsvinkel om Bq-faktorn är lägre än 0,03. För de fall där 

Conrad inte utvärderar friktionsvinkel har i beräkningsfall 1 friktionsvinkel valts enligt 

den tabell som används för att utvärdera friktionsvinklar baserat på sonderingsresultat 
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enligt svensk praxis, i det här fallet baserat på spetstryck från CPT-sondering. Förfarandet 

beskrivs i Kapitel 6. För lager med mycket fast silt utvärderas med Conrad normalt en 

friktionsvinkel samt en mycket hög odränerad skjuvhållfasthet.  

Beräkningsfall 1 har endast beräkningar utförts för dränerade förhållanden. 

Principerna för valet av hållfasthetsparametrar för beräkningsfall 1 beskrivs nedan: 

1. För silt med mycket låg relativ fasthet tillämpades, för bestämning av 

friktionsvinkel, Tabell 7-1 baserat på spetstryck från CPT-sondering. Korrigering 

gjordes med hänsyn till silt (avdrag 3 grader). Inget kohesionsintercept användes. 

2. För fast silt/sand användes utvärderad friktionsvinkel med Conrad (CPT). Inget 

kohesionsintercept användes.  

3. För mycket fast friktionsjord under sedimenten tillämpades, vid val av 

friktionsvinkel, en ingenjörsmässig försiktig bedömning.  

4. För lager i älven tillämpades, vid val av friktionsvinkel, en försiktig 

ingenjörsmässig bedömning. 

Tabell 7-1. Karakteristiska värden på friktionsvinkel och E-modul för naturligt lagrad friktionsjord 
bedömda med ledning av sonderingsresultat (Bergdahl med flera, 1993). 

 

7.2.2 Beräkningsfall 3 - indata från avancerade laboratorieförsök 

I uppdraget har omfattande laboratorieförsök av dränerad och odränerad skjuvhållfasthet 

utförts på lös silt, se avsnitt 5.2, och fast silt, se kapitel 5.4. Med ledning av dessa 

undersökningar och vidare analyser har förslag tagits fram för tolkning av 

undersökningsresultat från CPT, triaxialförsök och empiri. I Beräkningsfall 3 har 

egenskaper för silt bestämts i huvudsak enligt dessa förslag. Vissa avvikelser förekommer 
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på grund av att de slutgiltiga anvisningarna inte fanns framtagna vid beräkningarnas 

utförande.  

För beräkningsfall 3 utfördes stabilitetsberäkningar för odränerad och kombinerad analys 

med underlag från aktiva triaxialförsök, direkta skjuvförsök, CPT och hejarsondering 

(HfA enbart i mycket fast friktionsjord under sedimenten). 

Principerna för val av hållfasthetsparametrar för beräkningsfall 3 gjordes enligt följande: 

1. För mycket lös silt valdes dränerad skjuvhållfasthet som försiktigt valda värden 

från triaxialförsök med friktionsvinkel 35 grader och kohesionsintercept 0,1 ∙  𝑐𝑢 

(konstant inom respektive lager). Odränerad skjuvhållfasthet, cu, valdes som 

medelvärden utvärdering i Conrad (CPT). 

2. För fast silt/sand användes medelvärde (inom identifierat typjordlager) av 

utvärderad friktionsvinkel med Conrad (CPT). 

3. För mycket fast friktionsjord under sedimenten tillämpades en utvärdering av 

hejarsondering utan siltkorrektion.  

4. För lager under älven tillämpades en utvärdering av CPT-sondering och 

hejarsondering i de sektioner där det finns underlag från undersökningar. För 

sektioner utan fältunderlag gjordes en ingenjörsmässig bedömning. 

7.3 Redovisning och analys av geotekniska 
förutsättningar för stabilitetsberäkningar 

I följande kapitel beskrivs de åtta beräkningssektionerna kortfattat. Beräkningarna har 

gjorts i Geostudio Slope/W 2019. Generellt har i beräkningarna ansatts att glidytan startar 

minst tre meter bakom släntkrön och går minst tre meter under släntkrön, samt att 

glidytans djup är minst en meter. Beräkningarna är utförda för dagens geometri. Ingen 

hänsyn har tagits till erosion i älven eller på markytan. 

7.3.1 Sektion 15/700H 

För sektion 15/700H är slänthöjden ovan vattenytan i älven cirka 17 m med släntlutning 

cirka 1:1,7. Undervattensslänten är cirka 7 m hög med släntlutning cirka 1:4. Jorden 

består i släntkrön av cirka 4,5 m silt med mycket låg till låg relativ fasthet följt av silt, 

lerig silt och siltig lera med mycket låg relativ fasthet. Den odränerade skjuvhållfastheten 

för silt med mycket låg relativ fasthet bestämd med CPT och utvärderad med Conrad 

varierar mellan cirka 40–100 kPa. Dessa sediment underlagras av silt och sand med hög 

relativ fasthet ned till cirka 20 m under markytan följt av friktionsjord med mycket hög 

relativ fasthet. Markytan och jordlagren lutar cirka 1:12 mot älven. I släntfot vid 

älvkanten består jorden av cirka 3 m siltig lera/ lerig silt med mycket låg relativ fasthet 

följt av friktionsjord med mycket hög relativ fasthet.  
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Grundvattennivån (i underliggande akvifär) strax bakom släntkrön (i punkt 17TY006G) 

har bestämts genom mätning i grundvattenrör på 23,5 m djup under markytan. 

Grundvattennivån har loggats mellan 5 och 8 gånger dagligen sedan 2017-11-07. Under 

perioden 2017-11-07 till 2018-05-28 har grundvattenytan varierat mellan nivå +1,8 till 

+2,8 m, det vill säga cirka 21 m under markytan. Mätningarna planeras fortsätta till och 

med första halvåret 2020. Grundvattennivån cirka 60 m bakom släntkrön (i punkt 

16TD02GV) har bestämts genom mätning i grundvattenrör på 19 m djup under markytan. 

Grundvattennivån har bestämts vid två mättillfällen; nivå +4,7 m 2016-02-08 och nivå 

+2,2 m 2016-03-22, vilket motsvarar 15–17,5 m under markytan. Dessa två 

grundvattenrör samt inmätt nivå i älven vid fältundersökning har legat till grund för den 

grundvattennivå, i underliggande akvifär, som använts i beräkningarna. 

Mätning av portryck har utförts i en punkt strax bakom släntkrön (17TY006) med 

tensiometrar installerade i oktober 2017 på 5, 7, 9 och 11 m djup under markytan. Dessa 

har loggats flera gånger dagligen sedan dess och kommer fortsätta till och med första 

halvåret 2020. När beräkningar utfördes hade mätresultat ännu inte hunnit utvärderas i sin 

helhet och därför har beräkningar med hänsyn till portryck i lager ovanför 

grundvattenytan inte utförts. Rapporten kommer att uppdateras med beräkningar där 

hänsyn tagits till uppmätta portryck.  

I Figur 7-2 visas sektion 15/700H med tolkade karakteristiska jordlager angivna.  

 

Figur 7-2. Sektion 15/700H. Sektionen är redovisad med förställd höjd- och längdskala (H = L/2). 
Undersökningsresultat från borrhål 15TD03 redovisas till höger. 
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Figur 7-3. Foto i närheten av sektion 15/700H (Foto: SGI).  

 

Av fotot i Figur 7-3 framgår att det pågår erosion och mindre skred i slänten i närheten av 

sektion 15/700H. 

Materialparametrar använda i sektion 15/700H framgår av   
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Tabell 7-2. Resultat från beräkningarna är sammanställda i   
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Tabell 7-3 och Figur 7-4. I figuren framgår även läget för glidytan med lägst 

säkerhetsfaktor för respektive beräkningsfall. I Figur 7-5 visas utbredning av glidytor 

med säkerhetsfaktorerna Fc>1,5, Fkomb>1,3 och Fdrän>1,3. Dessa värden motsvarar 

erforderlig säkerhet för ”annan mark” enligt IEG Rapport 4:2010, tabell 4.2 (IEG, 2010). 
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Tabell 7-2. Materialparametrar som använts i respektive beräkningsfall och jordlager för sektion 
15/700H. L1, L2 etc. motsvarar Lager 1, Lager 2 etc i Figur 7-4. 

  BF 1 BF 3 

  Dränerad Odränerad Kombinerad 

L1: Fast Silt ' [°] 36 38 38 

c' [kPa] - - - 

cu [kPa] - - - 

γ [kN/m3] 18 18 18 

L2: Fast Silt ' [°] 28 38 38 

c' [kPa] - - - 

cu [kPa] - - - 

γ [kN/m3] 18 18 18 

L3: Lös Silt ' [°] 28 - 35 

c' [kPa] - - 5 

cu [kPa] - 60 60 

γ [kN/m3] 18,5 18,5 18,5 

L4: Fast Silt ' [°] 35 38 38 

c' [kPa] - - - 

cu [kPa] - - - 

γ [kN/m3] 18 18 18 

L5: Sand ' [°] 34 36 36 

c' [kPa] - - - 

cu [kPa] - - - 

γ [kN/m3] 17 17 17 

L6: 

Friktionsjord 
' [°] 35 40 40 

c' [kPa] - - - 

cu [kPa] - - - 

γ [kN/m3] 20 20 20 

L7: 

Friktionsjord 
' [°] 35 42 42 

c' [kPa - - - 

cu [kPa] - - - 

γ [kN/m3] 20 20 20 

L10: 

Älvsediment 
' [°] 28 - 33 

c' [kPa - - 2,5 

cu [kPa] - 25 25 

γ [kN/m3] 16 16 16 

L11: Sand älv  ' [°] 32 33 33 

c' [kPa - - - 

cu [kPa] - - - 

γ [kN/m3] 17 17 17 
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Tabell 7-3. Resultat beräkningar sektion 15/700 H 

 Fdränerad Fodränerad Fkombinerad 

Beräkningsfall 1 1,03 - - 

Beräkningsfall 3 - 1,33 1,31 

 

Figur 7-4. Utbredning av den mest kritiska glidytan för sektion 15/700H, båda beräkningsfallen.  

Glidytan med lägst säkerhetsfaktor från den dränerade analysen i beräkningsfall 1 börjar 

strax bakom släntkrön och slutar vid släntfot och tar med släntens yttre delar (Figur 7-4). 

Motsvarande glidyta för beräkningsfall 3 är densamma för odränerad och kombinerad 

analys. Den börjar i samma läge som glidytan i beräkningsfall 1, men går betydligt 

djupare och slutar längre ut i älven (Figur 7-4). Glidytor i beräkningsfall 1 med högre 

säkerhetsfaktor får dock en liknande form som glidytorna i beräkningsfall 3 (Figur 7-5).  

Vid jämförelse av glidytor med erforderlig säkerhet för ”annan mark” (IEG, 2010) för 

respektive analys erhålls större och djupare glidytor som börjar längre bakom släntkrön i 

beräkningsfall 1 och beräkningsfall 3 odränerad analys, än för beräkningsfall 3 

kombinerad analys. 
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Figur 7-5. Utbredning av glidytor motsvarande en säkerhetsfaktor av 1,3 ligger mellan grön och 
cyan, och för 1,5 mellan lila och cerise. Beräkningarna ligger i ordningen uppifrån: Beräkningsfall 1 
dränerad analys, Beräkningsfall 3 kombinerad analys och Beräkningsfall 3 odränerad analys.  
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7.3.2 Sektion 21/900V 

För sektion 21/900V är slänthöjden från älvens vattenyta till en strandhylla, cirka 5 m 

med släntlutning cirka 1:2, se Figur 7-6. Marken är där bakom svagt lutande i cirka 5 m, 

till en bakre slänt med slänthöjd cirka 7 m och lutning cirka 1:2,7. Undervattensslänten är 

cirka 2 m hög med släntlutning cirka 1:1,25. Jorden består i släntkrön vid strandplanet av 

cirka 7 m sand med mycket låg till låg relativ fasthet följt av silt med mycket låg relativ 

fasthet. Den odränerade skjuvhållfastheten bestämd med CPT och utvärderad med Conrad 

varierar mellan cirka 50–130 kPa. Dessa sediment underlagras sannolikt av friktionsjord. 

Djup ned till underliggande friktionsjord har inte bestämts. Jordlagren lutar cirka 1:7 mot 

älven. Grundvattenytan i underliggande akvifär har bestämts genom portrycksmätare i 

punkt 17W001 belägen cirka 20 m in från älvkanten på 10 m djup under markytan. 

Portrycket har loggats under perioden 2017-08-17 till 2017-10-03 och visar relativt 

konstant värde motsvarande en grundvattennivå cirka 3,8 m under markytan (nivå cirka 

+1,6 m).  

I Figur 7-6 visas sektionen med tolkade karakteristiska jordlager angivna. Några nutida 

skred har inte observerats i närheten av sektionen. 

 

Figur 7-6. Sektion 21/900V. Sektionen är redovisad med förställd höjd- och längdskala (H = L/2).  

Materialparametrar använda i sektion 21/900V framgår av Tabell 7-4. Resultat från 

beräkningarna är sammanställda i   
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Tabell 7-5 och Figur 7-7. I figuren framgår även läget för glidytan med lägst 

säkerhetsfaktor för respektive beräkningsfall visas. Med tanke på geometrin i denna slänt 

är både en främre (mindre) och en bakre (större) slänt beräknad. I Figur 7-8 visas 

utbredning av glidytor med säkerhetsfaktorerna Fc>1,5, Fkomb>1,3 och Fdrän>1,3. Dessa 

värden motsvarar erforderlig säkerhet för ”annan mark” enligt IEG Rapport 4:2010, 

Tabell 7-4 (IEG, 2010). 

Sektion 21/900V är tidigare beräknad av Tyréns på uppdrag av Räddningsverket 

(nuvarande MSB), se Figur 7-9. Den beräknade säkerhetsfaktorn enligt dränerad analys är 

1,6. Den beräkningen kan sägas motsvara beräkningsfall 1 i de nu utförda beräkningarna.  

Tabell 7-4. Materialparametrar som använts i respektive beräkningsfall och jordlager, sektion 
21/900V. L1, L2 etc. motsvarar Lager 1, Lager 2 etc i Figur 7-7Figur 7-4. 

  BF 1 BF 3 

  Dränerad Odränerad Kombinerad 

L1: Sand ' [°] 34 37 37 

c' [kPa] - - - 

cu [kPa] - - - 

γ 

[kN/m3] 

17 17 17 

L2: Lös Silt ' [°] 28 - 35 

c' [kPa] - - 6,5 

cu [kPa] - 80 80 

γ 

[kN/m3] 
19,5 19,5 19,5 

L3: Lös Silt ' [°] 28 - 35 

c' [kPa] - - 11,5 

cu [kPa] - 100 100 

γ 

[kN/m3] 
19,5 19 19 

L4: Lös Silt ' [°] 28 - 35 

c' [kPa] - - 11,5 

cu [kPa] - 110 110 

γ 

[kN/m3] 
19 19,5 19,5 

L5: 

Friktionsjord 
' [°] 35 35 35 

c' [kPa] - - - 

cu [kPa] - - - 

γ 

[kN/m3] 
20 20 20 

L6: Lös Silt 

älv 
' [°] 28 - 30 

c' [kPa] - - 6,5 

cu [kPa] - 85 85 

γ 

[kN/m3] 
19,5 19,5 19,5 

L7: Lös Silt 

älv 
' [°] 28 - 30 

c' [kPa - - 11,5 

cu [kPa] - 115 115 
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γ 

[kN/m3] 
19,5 19,5 19,5 

L8: Lös Silt 

älv 
' [°] 28 - 30 

c' [kPa - - 11,5 

cu [kPa] - 100–125 100–125 

γ 

[kN/m3] 
19,5 19,5 19,5 
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Tabell 7-5. Resultat beräkningar sektion 21/900V 

 Fdränerad Fodränerad Fkombinerad 

Beräkningsfall 1_bakre 1,69 - - 

Beräkningsfall 1_främre 1,19 - - 

Beräkningsfall 3_bakre - 1,81 1,80 

Beräkningsfall 3_främre - 1,19 1,17 

 

 

Figur 7-7 Utbredning av den mest kritiska glidytan för sektion 21/900V, samtliga beräkningsfall. 

 

För den främre slänten erhålls för det farligaste fallet en liten tunn glidyta med samma 

utbredning för samtliga beräkningsfall och typer av analys (Figur 7-7). För den bakre 

slänten erhålls, för farligaste fallet, en liten tunn glidyta för beräkningsfall 3, för både 

odränerad och kombinerad analys. Motsvarande glidyta för beräkningsfall 1 blir däremot 

lång och djup. Den börjar i samma läge som för beräkningsfall 3 men slutar i älven. 

Skillnaden beror troligen de lägre friktionsvinklar som använts i beräkningsfall 1 i lager 1 

(sand).   
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Figur 7-8. Utbredning av glidytor motsvarande en säkerhetsfaktor av 1,3 ligger mellan grön och 
cyan, och för 1,5 mellan lila och cerise. Beräkningarna ligger i ordningen uppifrån: Beräkningsfall 1 
dränerad analys, Beräkningsfall 3 kombinerad analys och Beräkningsfall 3 odränerad analys.  
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Figur 7-9. Sektion 21/900V beräknad av MSB.  

7.3.3 Sektion 26/200H 

För sektion 26/200H är slänthöjden ovan vattenytan i älven cirka 29 m med släntlutning 

cirka 1:1,4. Undervattensslänten är cirka 6,5 m hög med släntlutning cirka 1:3. Invid 

strandkanten finns en platå, cirka 45 m lång och 2,5 m hög. Jorden består i släntkrön av 

cirka 10 m silt med låg till medelhög relativ fasthet följt av silt, lerig silt och siltig lera 

med mycket låg relativ fasthet. Den odränerade skjuvhållfastheten för silt med mycket låg 

relativ fasthet bestämd med CPT och utvärderad med Conrad varierar mellan cirka 50–

100 kPa. Dessa sediment underlagras av friktionsjord med mycket hög relativ fasthet. 

Markytan och jordlagren lutar cirka 1:15 mot älven. I släntfot består jorden av cirka 2 m 

sand med mycket låg relativ fasthet följt av friktionsjord med mycket hög relativ fasthet.  

Grundvattennivån (i underliggande akvifär) cirka 20 m in från släntkrön (punkt 

17TY007G) har bestämts genom mätning i grundvattenrör på 35 m djup under markytan. 

Grundvattennivån har loggats flera gånger dagligen sedan 2017-11-07 och har under 

perioden 2017-11-07-- 2018-05-28 varierat mellan nivå +5,1 till +6,1 m, det vill säga 

kring 28–29 m under markytan. Mätningarna planeras fortsätta till och med första 

halvåret 2020. Grundvattennivån som anges i beräkningen baseras främst på data från 

grundvattenrör och inmätning av älvens nivå. 

Mätning av portryck har utförts i en punkt strax bakom släntkrön (17TY007) med 

tensiometrar installerade i oktober 2017 på 3, 5, 7 och 9 m djup under markytan. Dessa 

har loggats flera gånger dagligen. Mätning av portrycket pågår fortfarande och planeras 

fortgå tom första halvåret 2020. När beräkningar utfördes hade mätresultat ännu inte 

hunnit utvärderas i sin helhet och därför har beräkningarna utförts utan hänsyn till 

portryck. Utvärdering av mätresultat från portrycksmätningar och ytterligare 

stabilitetsberäkningar med hänsyn till dessa kommer att utföras vid senare tillfälle och 

rapporten uppdateras med dessa beräkningar. 
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I Figur 7-10 visas sektionen med tolkade karakteristiska jordlager angivna.  

 

Figur 7-10. Sektion 26/200H. Sektionen är redovisad med förställd höjd- och längdskala (H = L/2).  

För valda materialparametrar för sektion 26/200H, se Tabell 7-6. Resultat från 

beräkningarna är sammanställda i Tabell 7-7 och Figur 7-11. I figuren framgår även läget 

för glidytan med lägst säkerhetsfaktor för respektive beräkningsfall. I Figur 7-12 visas 

utbredning av glidytor med säkerhetsfaktorerna Fc>1,5, Fkomb>1,3 och Fdrän>1,3. Dessa 

värden motsvarar erforderlig säkerhet för ”annan mark” enligt IEG Rapport 4:2010, tabell 

4.2 (IEG, 2010). 

Tabell 7-6. Materialparametrar som använts i respektive beräkningsfall och jordlager, sektion 
26/200H. L1, L2 etc. motsvarar Lager 1, Lager 2 etc i Figur 7-11. 

  BF 1 BF 3 

  Dränerad Odränerad Kombinerad 

L1: Fast Silt ' [°] 32 38 38 

c' [kPa] - - - 

cu [kPa] - - - 

γ 

[kN/m3] 
18 18 18 

L2: Lös Silt ' [°] 28 - 35 

c' [kPa] - - 6,5 

cu [kPa] - 80 80 

γ 

[kN/m3] 
18,5 18,5 18,5 

L3: Lös Silt ' [°] 28 - 35 

c' [kPa] - - 10 

cu [kPa] - 130 130 

γ 

[kN/m3] 
18 18,5 18,5 

L4:   

Friktionsjord 
' [°] 35 42 42 

c' [kPa] - - - 

cu [kPa] - - - 
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γ 

[kN/m3] 

20 20 20 

L5: 

Friktionsjord 
' [°] 35 39 39 

c' [kPa] - - - 

cu [kPa] - - - 

γ 

[kN/m3] 

20 20 20 

L10:  

Älvsediment 
' [°] 30 30 30 

c' [kPa] - - - 

cu [kPa] - - - 

γ 

[kN/m3] 

18 18 18 

L11: 

Friktionsjord 

älv 

' [°] 32 36 36 

c' [kPa - - - 

cu [kPa] - - - 

γ 

[kN/m3] 

19 19 19 

 

Tabell 7-7. Resultat beräkningar sektion 26/200H 

 Fdränerad Fodränerad Fkombinerad 

Beräkningsfall 1 0,82 - - 

Beräkningsfall 3  1,18 1,12 

 

 

Figur 7-11 Utbredning av den mest kritiska glidytan för sektion 26/200H, samtliga beräkningsfall. 

För beräkningsfall 1 omfattar farligaste glidyta släntens yttre delar och den börjar strax 

bakom släntkrön och slutar vid släntfot. Farligaste glidyta för både odränerad och 

kombinerad analys för beräkningsfall 3 går betydligt djupare. Den börjar cirka 15 m 

bakom släntkrönet och slutar i den nedre delen av slänten. Att glidytan går djupare för 

beräkningsfall 3 beror troligen på att de odränerade parametrarna är dimensionerande och 

att glidytan slår upp i slänten ovanför lager 3, beror troligen på den betydligt högre 

skjuvhållfastheten i detta lager.  
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Vid jämförelse av glidytor med erforderlig säkerhet för ”annan mark” (IEG, 2010) för 

respektive analys erhålls glidytor som börjar längst bakom släntkrön i beräkningsfall 3 

odränerad analys (cirka 50 m), därefter i beräkningsfall 3 kombinerad analys (cirka 20 m) 

och för beräkningsfall 1 erhålls glidytor med erforderlig säkerhet på kortast avstånd från 

släntkrön.  

 

 

 

 

Figur 7-12 Utbredning av glidytor motsvarande en säkerhetsfaktor av 1,3 ligger mellan grön och 
cyan, och för 1,5 mellan lila och cerise. Beräkningarna ligger i ordningen uppifrån: Beräkningsfall 1 
dränerad analys, Beräkningsfall 3 kombinerad analys och Beräkningsfall 3 odränerad analys.  
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7.3.4 Sektion 33/500H 

För sektion 33/500H är slänthöjden ovan vattenytan i älven cirka 41 m med släntlutning 

cirka 37o. Undervattensslänten är flack och har en släntlutning på cirka 1:6. Jorden består 

i släntkrön av cirka 15 m sand med medelhög till hög relativ fasthet följt av silt med 

sandlager med medelhög till hög relativ fasthet. Den fasta silten underlagras av silt och 

siltig lera med mycket låg relativ fasthet. Den odränerade skjuvhållfastheten för silt med 

låg relativ fasthet bestämd med CPT och utvärderad med Conrad varierar mellan cirka 

130–200 kPa. Dessa sediment underlagras av friktionsjord med mycket hög relativ 

fasthet. Markytan är närmast plan och jordlagren lutar svagt mot älven. I släntfot vid 

älvkanten består jorden av cirka 7 m silt och sand med mycket låg relativ fasthet följt av 

friktionsjord med mycket hög relativ fasthet. Mätning av grundvattennivå eller portryck 

har inte utförts i denna sektion. Grundvattennivån i underliggande akvifär bedöms ligga 

på cirka 40 m djup vid släntkrön och cirka 30 m djup cirka 100 m längre bak i sektionen. 

I Figur 7-13 visas sektionen med tolkade karakteristiska jordlager angivna.  

  

Figur 7-13. Sektion 33/500H. Sektionen är redovisad med förställd höjd- och längdskala (H = L/2).  

För valda materialparametrar för sektion 33/500H, se   
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Tabell 7-8. Resultat från beräkningarna är sammanställda i Tabell 7-9. I Figur 7-14 visas 

läget för glidytan med lägst säkerhetsfaktor för beräkningsfall 1 och 3. I Figur 7-15 visas 

utbredning av glidytor med säkerhetsfaktorerna Fc>1,5, Fkomb>1,3 och Fdrän>1,3. Dessa 

värden motsvarar erforderlig säkerhet för ”annan mark” enligt IEG Rapport 4:2010, tabell 

4.2 (IEG, 2010). 
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Tabell 7-8. Materialparametrar som använts i respektive beräkningsfall och jordlager, sektion 
33/500H. L1, L2 etc. motsvarar Lager 1, Lager 2 etc i Figur 7-14. 

  BF 1 BF 3 

  Dränerad Odränerad Kombinerad 

L1: Sand ' [°] 34 38 38 

c' [kPa] - - - 

cu [kPa] - - - 

γ [kN/m3] 17 17 17 

L2: Sand ' [°] 32 38 38 

c' [kPa] - - - 

cu [kPa] - - - 

γ [kN/m3] 18 18 18 

L3: Fast Silt ' [°] 30 38 38 

c' [kPa] - - - 

cu [kPa] - - - 

γ [kN/m3] 18 18 18 

L4: Fast silt ' [°] 30 38 38 

c' [kPa] - - - 

cu [kPa] - - - 

γ [kN/m3] 18 18 18 

L5: Lös Silt ' [°] 30 - 35 

c' [kPa] - - 14 

cu [kPa] - 160 160 

γ [kN/m3] 18,5 18,5 18,5 

L6: 

Friktionsjord 
' [°] 35 35 35 

c' [kPa] - - - 

cu [kPa] - - - 

γ [kN/m3] 20 20 20 

L7: 

Friktionsjord 
' [°] 35 39 39 

c' [kPa - - - 

cu [kPa] - - - 

γ [kN/m3] 20 20 20 

L10: 

Älvsediment 
' [°] 30 30 30 

c' [kPa] - - - 

cu [kPa] - - - 

γ [kN/m3] 16 16 16 

 

Tabell 7-9. Resultat beräkningar sektion 33/500H. 

 Fdränerad Fodränerad Fkombinerad 

Beräkningsfall 1 0,83 - - 

Beräkningsfall 3 - 1,06 1,06 
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Figur 7-14 Utbredning av den mest kritiska glidytan för sektion 33/500H, samtliga beräkningsfall. 

Den farligaste glidytan för både beräkningsfall 1 och 3 är tunn, börjar strax bakom 

släntkrönet och slutar vid släntfot. Vid jämförelse av glidytor med erforderlig säkerhet för 

”annan mark” (IEG, 2010) för respektive analys erhålls glidytor som börjar längre bakom 

släntkrön i beräkningsfall 3 odränerad analys än för beräkningsfall 1 och beräkningsfall 3 

kombinerad analys. Detta beror på att högre säkerhetsfaktor krävs vid beräkningar med 

odränerad analys. 
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Figur 7-15 Utbredning av glidytor motsvarande en säkerhetsfaktor av 1,3 ligger mellan grön och 
cyan, och för 1,5 mellan lila och cerise. Beräkningarna ligger i ordningen uppifrån: Beräkningsfall 1 
dränerad analys, Beräkningsfall 3 kombinerad analys och Beräkningsfall 3 odränerad analys.  
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7.3.5 Sektion 33/600V 

Slänthöjden ovan vattenytan i älven är cirka 25 m med släntlutning cirka 1:1,6. 

Undervattensslänten lutar cirka 1:10. Jorden består i släntkrön av cirka 5 m sand med 

medelhög till hög relativ fasthet följt av silt och siltig lera med mycket låg relativ fasthet. 

Den odränerade skjuvhållfastheten för silt med mycket låg relativ fasthet bestämd med 

CPT och utvärderad med Conrad varierar mellan cirka 50–100 kPa. Dessa sediment 

underlagras av friktionsjord med mycket hög relativ fasthet. Markytan och jordlagren 

lutar cirka 1:10 mot älven. I släntfot vid älvkanten består jorden av cirka 2 m lerig silt och 

siltig lera med låg relativ fasthet följt av friktionsjord med mycket hög relativ fasthet. 

Mätning av portryck har utförts i en punkt strax bakom släntkrön (17TY008) med fyra 

stycken tensiometrar installerade i oktober 2017 på 3, 5, 7 och 9 m djup under markytan. 

Dessa har loggats flera gånger dagligen. Mätning av portrycket pågår fortfarande och 

planeras fortgå till och med första halvåret 2020. När beräkningarna utfördes hade 

mätresultat ännu inte hunnit analyserats. Rapporten kommer senare att uppdateras med 

stabilitetsberäkningar baserat på uppmätta portryck. Inga grundvattenmätningar är utförda 

i sektionen. Grundvattenytan i underliggande akvifär har i beräkningarna antagits ligga 

cirka 18 meter under markytan vid släntkrön och därifrån ansluta till älvens nivå.  

I Figur 7-16 visas sektionen med tolkade karakteristiska jordlager angivna.  

 

Figur 7-16  Sektion 33/600V. Sektionen är redovisad med förställd höjd- och längdskala (H = 
L/2).  

För valda materialparametrar för sektion 33/600V, se Tabell 7-10. Resultat från 

beräkningarna är sammanställda i Tabell 7-11 och Figur 7-17. I figuren framgår även 

läget för glidytan med lägst säkerhetsfaktor för respektive beräkningsfall visas. I Figur 

7-18 visas utbredning av glidytor med säkerhetsfaktorerna Fc>1,5, Fkomb>1,3 och 

Fdrän>1,3. Dessa värden motsvarar erforderlig säkerhet för ”annan mark” enligt IEG 

Rapport 4:2010, tabell 4.2 (IEG, 2010). 

Sektion 33/600V är tidigare beräknad av Tyréns på uppdrag av Räddningsverket 

(nuvarande MSB), se Figur 7-19. Den beräknade säkerhetsfaktorn enligt dränerad analys 

är 0,78. Den beräkningen kan sägas motsvara beräkningsfall 1 i de nu utförda 

beräkningarna.  
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Tabell 7-10. Materialparametrar som använts i respektive beräkningsfall och jordlager, sektion 
33/600V. L1, L2 etc. motsvarar Lager 1, Lager 2 etc i Figur 7-17. 

  BF 1 BF 3 

  Dränerad Odränerad Kombinerad 

L1: Sand ' [°] 37 39 39 

c' [kPa] - - - 

cu [kPa] - - - 

γ 

[kN/m3] 
17 17 17 

L2: Lös Silt ' [°] 28 - 35 

c' [kPa] - - 5 

cu [kPa] - 65 65 

γ 

[kN/m3] 
18,5 18,5 18,5 

L3: Lös Silt ' [°] 28 - 35 

c' [kPa] - - 5 

cu [kPa] - 65 65 

γ 

[kN/m3] 
18,5 18,5 18,5 

L4: Lös Silt ' [°] 28 - 35 

c' [kPa] - - 8 

cu [kPa] - 80 80 

γ 

[kN/m3] 
18,5 18,5 18,5 

L5: 

Friktionsjord 
' [°] 35 38 38 

c' [kPa] - - - 

cu [kPa] - - - 

γ 

[kN/m3] 
20 20 20 

L6: 

Friktionsjord 
' [°] 35 42 42 

c' [kPa] - - - 

cu [kPa] - - - 

γ 

[kN/m3] 

21 20 20 

L7: 

Älvsediment 
' [°] 28 28 28 

c' [kPa - - - 

cu [kPa] - - - 

γ 

[kN/m3] 

18 18 18 

 

Tabell 7-11. Resultat beräkningar sektion 33/600V. 

 Fdränerad Fodränerad Fkombinerad 

Beräkningsfall 1 0,91 - - 

Beräkningsfall 3 - 1,40 1,34 
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Figur 7-17 Utbredning av den mest kritiska glidytan för sektion 33/600V, samtliga beräkningsfall. 

 

Den farligaste glidytan för beräkningsfall 1 är tunn, börjar strax bakom släntkrönet och 

slutar i den nedre delen av slänten. För kombinerad analys i beräkningsfall 3 är farligaste 

glidyta djupare och börjar längre bakom släntkrön, men slutar i den nedre delen av 

slänten, i samma läge som i beräkningsfall 1. I den odränerade analysen i beräkningsfall 3 

går farligaste glidyta ungefär lika djupt som i den kombinerade analysen, men den slutar 

ute i älven (Figur 7-17). Att glidytorna i beräkningsfall 3 går djupare beror troligen på en 

förhållandevis låg odränerad skjuvhållfasthet (60 respektive 80 kPa) i den lösa sliten 

(lager 2, 3 och 4) och att dessa parametrar är dimensionerande.  

Vid jämförelse av glidytor med erforderlig säkerhet för ”annan mark” (IEG, 2010) för 

respektive analys erhålls glidytor som börjar längst bakom släntkrön (cirka 30 m) i 

beräkningsfall 3 odränerad analys. För beräkningsfall 1 börjar glidytorna cirka 20 m 

bakom släntkrön och för beräkningsfall 3 kombinerad analys cirka 15 m bakom släntkrön 

(Figur 7-18). Att glidytor i beräkningsfall 3 odränerad analys börjar längst bakom 

släntkrön beror på att högre säkerhetsfaktor krävs vid beräkningar med odränerad analys. 
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Figur 7-18 Utbredning av glidytor motsvarande en säkerhetsfaktor av 1,3 ligger mellan grön och 
cyan, och för 1,5 mellan lila och cerise. Beräkningarna ligger i ordningen uppifrån: Beräkningsfall 1 
dränerad analys, Beräkningsfall 3 kombinerad analys och Beräkningsfall 3 odränerad analys.  
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Figur 7-19 Äldre beräkning av sektion 33/600V (MSB/ Tyréns). 

7.3.6 Sektion 37/600H 

Slänthöjden är cirka 43 m med släntlutning cirka 1:1,5, något brantare i den övre delen. I 

släntfot finns en relativt plan utfylld yta och efter cirka 150 m kommer älvkanten, se 

Figur 7-20 och Figur 7-21. Jorden består i släntkrön av cirka 3 m sand med mycket låg till 

låg relativ fasthet följt av silt och sand med hög relativ fasthet ned till cirka 10–12 m 

under markytan följt av silt, lerig silt och siltig lera med mycket låg relativ fasthet ned till 

cirka 20 m under markytan. Den odränerade skjuvhållfastheten för silt med mycket låg 

relativ fasthet bestämd med CPT och utvärderad med Conrad varierar mellan cirka 70–

150 kPa. Dessa sediment underlagras av friktionsjord sannolikt med mycket hög relativ 

fasthet.  
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Figur 7-20 Planläge sektion 37/600H och 37/900H. 

 

I november 2015 installerades 6 stycken portrycksspetsar vid och bakom släntkrön. I 

mars 2016 installerades 6 stycken tensiometrar på samma djup och avstånd från släntkrön 

som de som installerats i november 2015. Samtliga spetsar planeras att avläsas till och 

med 2020. Westerberg et al (2014) installerade flera portrycksmätare i sektionen 2009. 

Loggning av dessa spetsar pågick mellan 2009 och 2015. När beräkningarna utfördes 

hade mätningarna ännu inte analyserats. Denna rapport kommer att uppdateras med 

stabilitetsberäkningar baserat på uppmätta portryck.   

Grundvattennivån i underliggande akvifär cirka 10 m från släntfot (riktning mot älven) 

har bestämts genom mätning i ett grundvattenrör, installerat av SGU i mars 2016, på cirka 

26,5 m djup under markytan. Grundvattennivån har loggats dagligen sedan installationen 

(dock inte september 2016 till maj 2017) och varierar kring 3–5 meter under markytan. 

Röret ingår i SGU:s grundvattennät. 

I Figur 7-21 visas sektionen med tolkade karakteristiska jordlager angivna.  

Av fotona i Figur 7-22 och Figur 7-23 framgår att det pågår erosion och mindre skred i 

den övre delen av slänten. 
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Figur 7-21 Sektion 37/600H. Sektionen är redovisad med förställd höjd- och längdskala (H = L/2). 

 

Figur 7-22. Spår av erosion och mindre skred i övre delen av sektion 37/600H. (Foto: SGI) 
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Figur 7-23. Spår av yterosion och mindre skred i övre delen av sektion 37/600H. (Foto: SGI) 

För valda materialparametrar för sektion 37/600H, se Tabell 7-12. Resultat från 

beräkningarna är sammanställda i Tabell 7-13 och Figur 7-24. I figuren framgår även 

läget för glidytan med lägst säkerhetsfaktor för respektive beräkningsfall visas. I Figur 

7-25 visas utbredning av glidytor med säkerhetsfaktorerna Fc>1,5, Fkomb>1,3 och 

Fdrän>1,3. Dessa värden motsvarar erforderlig säkerhet för ”annan mark” enligt IEG 

Rapport 4:2010, tabell 4.2 (IEG, 2010). 

Tabell 7-12. Materialparametrar som använts i respektive beräkningsfall och jordlager, sektion 
37/600H. L1, L2 etc. motsvarar Lager 1, Lager 2 etc i Figur 7-24. 

  BF 1 BF 3 

  Dränerad Odränerad Kombinerad 

L1: Sand ' [°] 36 39 39 

c' [kPa] - - - 

cu [kPa] - - - 

γ [kN/m3] 17 17 17 

L2: Fast Silt ' [°] 34 38 38 

c' [kPa] - - - 

cu [kPa] - - - 

γ [kN/m3] 18 18 18 

L3: Fast Silt ' [°] 33 38 38 

c' [kPa] - - - 

cu [kPa] - - - 

γ [kN/m3] 18 18 18 
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L4: Lös Silt ' [°] 28 - 35 

c' [kPa] - - 8 

cu [kPa] - 100-80-140* 100-80-140* 

γ [kN/m3] 18,5 18,5 18,5 

L5: Friktionsjord ' [°] 35 35 35 

c' [kPa] - - - 

cu [kPa] - - - 

γ [kN/m3] 20 20 20 

*L4 är indelat i två lager med olika värden på odränerad skjuvhållfasthet. 

Tabell 7-13. Resultat beräkningar sektion 37/600H. 

 Fdränerad Fodränerad Fkombinerad 

Beräkningsfall 1 0,82 - - 

Beräkningsfall 3 - 0,87 0,87 

 

 

Figur 7-24 Utbredning av den mest kritiska glidytan för sektion 37/600H, samtliga beräkningsfall. 

 

Den farligaste glidytan för både beräkningsfall 1 och 3 är tunn och börjar strax bakom 

släntkrönet. I beräkningsfall 1 slutar farligaste glidyta mitt i slänten, medan den för 

beräkningsfall 3 slutar i den övre delen.  

Vid jämförelse av glidytor med erforderlig säkerhet för ”annan mark” (IEG, 2010) för 

respektive analys erhålls glidytor som börjar längre bakom släntkrön i beräkningsfall 3 

odränerad analys än för beräkningsfall 1 och beräkningsfall 3 kombinerad analys. Detta 

beror på att högre säkerhetsfaktor krävs vid beräkningar med odränerad analys. 
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Figur 7-25 Utbredning av glidytor motsvarande en säkerhetsfaktor av 1,3 ligger mellan grön och 
cyan, och för 1,5 mellan lila och cerise. Beräkningarna ligger i ordningen uppifrån: Beräkningsfall 1 
dränerad analys, Beräkningsfall 3 kombinerad analys och Beräkningsfall 3 odränerad analys. 

7.3.7 Sektion 37/900H 

Slänthöjden är cirka 27 m med släntlutning cirka 1:1,9. Sektionen ligger vid en väg nerför 

slänten. Cirka 15 m bakom släntkrön finns en cirka 4 m hög slänt upp till en plan platå. 

Jordlagren lutar svagt mot älven. I släntfot finns en relativt plan utfylld yta och efter cirka 

400 m kommer älvkanten, se Figur 7-20 samt Figur 7-26. Jorden består i släntkrön av 
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cirka 3 m sand med mycket låg till låg relativ fasthet följt av silt, lerig silt och siltig lera 

med mycket låg relativ fasthet ned till cirka 20 m under markytan. Den odränerade 

skjuvhållfastheten för silt med mycket låg relativ fasthet bestämd med CPT och 

utvärderad med Conrad varierar mellan cirka 50–70 kPa. Dessa sediment underlagras av 

friktionsjord med mycket hög relativ fasthet. Grundvattenyta i friktionsjorden 

(underliggande akvifär) är antagen baserad på förhållanden i sektion 37/600H och ligger 

vid släntkrön cirka 25 m under markytan.   

I Figur 7-26 visas sektionen med tolkade karakteristiska jordlager angivna.  

 

Figur 7-26. Sektion 37/900H. Sektionen är redovisad med förställd höjd- och längdskala (H = L/2). 

För materialparametrar för sektion 37/900H, se Tabell 7-14. Observera att ett tunt lager 

med fast silt medtagits i beräkningarna, vilket inte framgår av de karakteristiska 

jordlagren i Figur 7-26. Resultat från beräkningarna är sammanställda i Tabell 7-15 och 

Figur 7-27. I figuren framgår även läget för glidytan med lägst säkerhetsfaktor för 

respektive beräkningsfall visas. I Figur 7-28 visas utbredning av glidytor med 

säkerhetsfaktorerna Fc>1,5, Fkomb>1,3 och Fdrän>1,3. Dessa värden motsvarar erforderlig 

säkerhet för ”annan mark” enligt IEG Rapport 4:2010, tabell 4.2 (IEG, 2010). 

Tabell 7-14. Materialparametrar som använts i respektive beräkningsfall och jordlager, sektion 
37/900H. L1, L2 etc. motsvarar Lager 1, Lager 2 etc i Figur 7-27Figur 7-4. 

  BF 1 BF 3 

  Dränerad Odränerad Kombinerad 

L1: Sand ' [°] 37 39 39 

c' [kPa] - - - 

cu [kPa] - - - 

γ [kN/m3] 17 17 17 

L2: Lös Silt ' [°] 28 - 35 

c' [kPa] - - 7 

cu [kPa] - 80 80 
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γ [kN/m3] 18,5 18,5 18,5 

L3: Fast Silt ' [°] 28 37 37 

c' [kPa] - - - 

cu [kPa] - - - 

γ [kN/m3] 18 18 18 

L4: Lös Silt ' [°] 28 - 35 

c' [kPa] - - 14 

cu [kPa] - 150 150 

γ [kN/m3] 19 19 19 

L5: Friktionsjord ' [°] 35 40 40 

c' [kPa] - - - 

cu [kPa] - - - 

γ [kN/m3] 20 20 20 

L6: Friktionsjord ' [°] 35 42 42 

c' [kPa] - - - 

cu [kPa] - - - 

γ [kN/m3] 20 20 20 

 

Tabell 7-15. Resultat beräkningar sektion 37/900H. 

 Fdränerad Fodränerad Fkombinerad 

Beräkningsfall 1 1,13 - - 

Beräkningsfall 3 - 1,93 1,59 

 

 

Figur 7-27 Utbredning av den mest kritiska glidytan för sektion 37/900H, samtliga beräkningsfall. 
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Den farligaste glidytan för samtliga beräkningsfall är relativt tunn och börjar strax bakom 

släntkrön. Glidytan för beräkningsfall 1 slutar i den nedre delen av slänten och för 

beräkningsfall 3 slutar den vid släntfot. Det är stor skillnad mellan beräknad 

säkerhetsfaktor för de olika fallen med lägst säkerhet för beräkningsfall 1 och högst för 

beräkningsfall 3 odränerad analys. Den höga säkerheten i beräkningsfall 3 beror troligen 

på den mycket höga odränerade skjuvhållfastheten i lager 4 (150 kPa) och därmed högt 

kohesionsintercept, samt betydligt högre friktionsvinklar i övriga lager. 

 

Figur 7-28 Utbredning av glidytor motsvarande en säkerhetsfaktor av 1.3 ligger mellan grön och 
cyan, och för 1,5 mellan lila och cerise. (Enbart utbredning av glidytor för Beräkningsfall 1 dränerad 
analys redovisas, då övriga beräkningsfall uppnått tillfredsställande säkerhetsfaktor.) 

7.3.8 Sektion 40/700H 

Slänthöjden ovan vattenytan i älven är cirka 43 m med släntlutning cirka 1:1,4. 

Undervattensslänten är cirka 7 m hög med släntlutning cirka 1:3. Jorden består i släntkrön 

av cirka 17 m sand med medelhög till hög relativ fasthet följt av silt med sandlager med 

medelhög till hög relativ fasthet. Den fasta silten underlagras av silt och siltig lera med 

mycket låg relativ fasthet. Den odränerade skjuvhållfastheten för silt med mycket låg 

relativ fasthet bestämd med CPT och utvärderad med Conrad varierar mellan cirka 110–

140 kPa. Dessa sediment underlagras av friktionsjord med mycket hög relativ fasthet. 

Markytan och jordlagren är relativt plana. Grundvattennivån i underliggande akvifär 

bedöms ligga cirka 38 m under markytan vid släntkrön och cirka 32 m under markytan i 

en punkt cirka 70 m bakom släntkrön. Grundvattenrör installerades hösten 2018 men när 

beräkningarna utfördes hade mätresultat inte analyserats. Rapporten kommer därför 

uppdateras med hänsyn tagen till dessa mätningar. 

I Figur 7-29 visas sektionen med tolkade karakteristiska jordlager angivna.  
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Figur 7-29  Sektion 40/700H. Sektionen är redovisad med förställd höjd- och längdskala (H = 
L/2).  

För valda materialparametrar för sektion 40/700H, se Tabell 7-16. Resultat från 

beräkningarna är sammanställda i Tabell 7-17 och Figur 7-30. I figuren framgår även 

läget för glidytan med lägst säkerhetsfaktor för respektive beräkningsfall visas. I Figur 

7-31 visas utbredning av glidytor med säkerhetsfaktorerna Fc>1,5, Fkomb>1,3 och 

Fdrän>1,3.. Dessa värden motsvarar erforderlig säkerhet för ”annan mark” enligt IEG 

Rapport 4:2010, tabell 4.2 (IEG, 2010).  

Tabell 7-16. Materialparametrar som använts i respektive beräkningsfall och jordlager, sektion 
40/700H. L1, L2 etc. motsvarar Lager 1, Lager 2 etc i Figur 7-30. 

  BF 1 BF 3 

  Dränerad Odränerad Kombinerad 

L1: Sand ' [°] 38 39 39 

c' [kPa] - - - 

cu [kPa] - - - 

γ [kN/m3] 17 17 17 

L2: Sand ' [°] 36 39 39 

c' [kPa] - - - 

cu [kPa] - - - 

γ [kN/m3] 17 17 17 

L3: Sand ' [°] 33 38 38 

c' [kPa] - - - 

cu [kPa] - - - 

γ [kN/m3] 17 17 17 

L4: Fast Silt ' [°] 30 38 38 

c' [kPa] - - - 

cu [kPa] - - - 

γ [kN/m3] 18 18 18 

L5: Lös Silt ' [°] 28 - 35 
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c' [kPa] - - 12 

cu [kPa] - 140 140 

γ [kN/m3] 18,5 18,5 18,5 

L6: Friktionsjord ' [°] 35 35 35 

c' [kPa] - - - 

cu [kPa] - - - 

γ [kN/m3] 20 20 20 

 

Tabell 7-17. Resultat beräkningar sektion 40/700H. 

 Fdränerad Fodränerad Fkombinerad 

Beräkningsfall 1 0,89 - - 

Beräkningsfall 3 - 1,09 1,09 

 

 

 

Figur 7-30 Utbredning av den mest kritiska glidytan för sektion 40/700H, samtliga beräkningsfall. 

 

Den farligaste glidytan för både beräkningsfall 1 och 3 är relativt tunn och börjar strax 

bakom släntkrönet. I beräkningsfall 3 slutar farligaste glidyta mitt i slänten, medan den 

för beräkningsfall 1 slutar i släntfot. Att glidytorna i beräkningsfall 3 inte går längre ner i 

slänten beror troligen på den mycket höga odränerade skjuvhållfastheten i lager 5 (140 

kPa) och därmed också högt kohesionsintercept. 

Vid jämförelse av glidytor med erforderlig säkerhet för ”annan mark” (IEG, 2010) för 

respektive analys erhålls glidytor som börjar längre bakom släntkrön i beräkningsfall 3 

odränerad analys än för beräkningsfall 1 och beräkningsfall 3 kombinerad analys. Detta 

beror på att högre säkerhetsfaktor krävs vid beräkningar med odränerad analys.  
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Figur 7-31 Utbredning av glidytor motsvarande en säkerhetsfaktor av 1,3 ligger mellan grön och 
cyan, och för 1,5 mellan lila och cerise. Beräkningarna ligger i ordningen uppifrån: Beräkningsfall 1 
dränerad analys, Beräkningsfall 3 kombinerad analys och Beräkningsfall 3 odränerad analys. 

7.3.9 Diskussion stabilitetsberäkningar 

En jämförelse har gjorts för beräknade sektioner, mellan de glidytor med lägst beräknad 

säkerhet för beräkningsfall 1 dränerad analys och beräkningsfall 3 odränerad och 

kombinerad analys avseende storlek på den beräknade säkerhetsfaktorn, hur långt bakom 
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släntkrön glidytan börjar, var den slutar och vilken form den har, se Tabell 7.18. Det kan 

konstateras att: 

• I samtliga sektioner fås samma eller högre beräknad säkerhetsfaktor för 

farligaste glidyta i beräkningsfall 3 jämfört med beräkningsfall 1. 

• Farligaste glidyta i beräkningsfall 1 är i samtliga fall tunn och börjar strax bakom 

släntkrön (3 – 5 m). 

• I tre av åtta sektioner är farligaste glidytan i beräkningsfall 3 djupa eller relativt 

djupa. 

• I beräkningsfall 3 fås i två sektioner farligaste glidytor som börjar längre bakom 

släntkrön än beräkningsfall 1, men dessa har då en högre säkerhet. 

Glidytor med erforderlig säkerhet enligt IEG (2004) når längre bakom släntkrön vid 

beräkningsfall 3 odränerad analys i alla sektioner utom 33/900H. Kortast avstånd bakom 

släntkrön fås med beräkningsfall 3 (kombinerad analys) i fyra sektioner, beräkningsfall 1 

i tre sektioner och i en sektion fås samma avstånd (21/900). 

Tabell 7.18.  Jämförelse mellan beräknade glidytor med lägst säkerhet för beräkningsfall 1 
dränerad analys och beräkningsfall 3 odränerad och kombinerad analys 

Sektion Beräkn

ingsfall 

(BF) 

Beräknad säkerhet 

(farligaste glidyta) 

Glidyta 

– form 

Bakkant glidyta 

- avstånd bakom 

släntkrön       

(min 3 m) 

Glidytan slutar 

- i slänten/vid 

släntfot/i älven) 

15/700H 1 Fdrän = 1,03 Tunn 3 m Släntfot 

3 båda Fc = 1,33, Fkomb = 1,31 Djup 3 m Älv 

21/900V  Fdrän = 1,19 Tunn 3 m Släntfot 

 Fc = 1,19, Fkomb = 1,17 Tunn 3 m Släntfot 

26/200H  1 Fdrän = 0,82 Tunn 3 m Släntfot 

3 båda Fc = 1,18, Fkomb = 1,12 Relativt 

djup 

15 m I slänt 

33/500H 1 Fdrän = 0,83 Tunn 3 m Släntfot 

3 båda Fc, Fkomb = 1,06 Tunn 3 m Släntfot 

33/600V 1 Fdrän = 0,91 Tunn 5 m I slänt 

3 odrän Fc = 1,40 Djup 15 m Älv 

3 komb Fkomb = 1,34 Djup 15 m I slänt 

37/600H 1 Fdrän = 0,82 Tunn 3 m I slänt (mitt) 

3 båda Fc = Fkomb = 0,87 Tunn 3 m I slänt (övre del) 
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37/900H 1 Fdrän = 1,13 Tunn 3 m Släntfot 

3 odrän Fc = 1,93 Tunn 3 m Släntfot 

3 komb Fkomb = 1,59 Relativt 

tunn 

3 m Släntfot 

40/700H 1 Fdrän = 0,89 Relativt 

tunn 

3 m Släntfot 

3 Fc = Fkomb = 1,09 Tunn 3 m I slänt (mitt) 
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1. Bakgrund till svensk empiri för 
dränerad skjuvhållfasthet i silt 

1.1 Inledning 

I denna bilaga redovisas en genomgång av litteratur som utfördes inledningsvis i 

uppdraget för att klargöra och beskriva bakgrunden till, och förut-sättningarna för, de 

tabellerade värden på friktionsvinklar i silt som vanligen hänvisas till vid 

stabilitetsberäkningar.  

De tabellerade värden på friktionsvinklar i silt som presenteras i SGI Information 16 

(Knutsson et al., 1998), redovisas i Figur B1. Bakgrunden till tabellen har spårats genom 

de läshänvisningar som ges i SGI Information 16 och genom att därefter följa 

referenserna i respektive verk bakåt. I följande avsnitt presenteras de genomgångna 

referenserna. För att fylla de luckor som trots allt uppstått har personlig kommunikation 

med Rolf Larsson, Göran Sällfors och Sven Knutsson förts. Vidtalade personer har varit 

medförfattare till eller granskat de i denna bilaga refererade verk. 

 

 

Figur B1.  Empiriska värden på friktionsvinkel för silt. Tabell 4.2 från SGI Information 16, 
Siltjordars egenskaper (Knutsson et al., 1998). 

1.2 SGF:s standard för hejarsondering och BFR Rapport 
72 

Enligt SGF:s standard för hejarsondering (SGF, 1976) och BFR Rapport 72 (Bergdahl 

och Dahlberg, 1973) kan friktionsvinkel vid bärighetsberäkning, utvärderas ur resultaten 

från hejarsonderingen enligt följande formel: 

𝜃′ = 29 + 2,3 ∙ 𝐻𝑓𝑎 (𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜)0,46 

där Hfa (netto) är sonderingsmotståndet uppmätt vid hejarsondering korrigerat för 

uppmätt vridmoment enligt: 𝐻𝑓𝑎(𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜) = 𝐻𝑓𝑎 − 0,04 ∙ 𝑣𝑟𝑖𝑑𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒𝑡 
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1.3 SGI Rapport 22 (1983) 

Bakgrunden till de tabellerade värdena börjar beskrivas i SGI Rapport 22, Bestämning av 

jordegenskaper med sondering - en litteraturstudie (Bergdahl & Eriksson, 1983). I 

rapporten lämnas ett förslag till indelning av friktionsvinklar i sand efter relativ fasthet 

samt ett förslag på indelning av relativ fasthet i sand efter sonderingsmotstånd, se Figur 

B2 (a) respektive (b). Förslaget är ämnat att användas för överslagsberäkningar. 

Indelningen i Figur FigurB2 (a) baseras på en sammanställning av internationella 

sonderingsresultat (spetsmotstånd från CPT-sonderingar/spetstryckssonderingar) 

relaterade till friktionsvinkel publicerade fram till ungefär 1978, se Figur B3. Huruvida 

relationen sonderingsmotstånd-friktionsvinkel baseras på ett teoretiskt samband eller 

verifierats provningsmässigt är oklart. Enligt Larsson (2017b) baseras relationen rimligen 

på en samling av olika försöksresultat, bland annat bärighetsprovning med olika 

överlagringstryck i laboratorium samt troligen bärighetsprovning i fält och triaxialförsök i 

laboratorium, då detta var det sedvanliga förfaringssättet vid den här tiden. 

I rapporten nämns att Meyerhof (1956) anger att friktionsvinkeln kan ökas med 5° i 

sandigt grus och minskas med 5° i siltig sand. I Meyerhof (1956) framgår inte vad detta 

påstående baseras på och kan antas vara en schablonmässig siffra (Larsson, 2016) 

baserade på författarens egna undersökningar i ett begränsat antal jordar (Larsson, 

2017b). 
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a) 

  

b) 

  

Figur B2 a) Förslag till indelning av friktionsvinklar i sand efter relativ fasthet samt b) förslag 
på indelning av relativ fasthet i sand efter sonderingsmotstånd. Tabell 20 och 
Tabell 19 från SGI Rapport 22, Bestämning av jordegenskaper med sondering - en 
litteraturstudie (Bergdahl & Eriksson, 1983) 
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Figur B3 Samband mellan spetsmotstånd och friktionsvinkel i sand. (Från Bergdahl & 
Eriksson, 1983) 

1.4 SGI Information 2 (1984) 

I SGI Information 2, Geotekniska undersökningar i fält (Bergdahl, 1984), lämnas ett 

reviderat förslag till indelning av friktionsvinklar i sand efter relativ fasthet och 

sonderingsmotstånd, se Figur B4. Revideringen beskrivs bero på anpassningar som gjorts 

till egna jämförelser och utvärderingar av jordparametrar. Vilka jämförelser som avses 

och var dessa finns presenterade är oklart. Jämfört med Figur B2 presenteras samma 

värden för E-modul och spetsmotstånd i relation till den relativa fastheten medan 
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gränserna för friktionsvinklar och sonderingsmotstånd med ving- och hejarsondering 

justerats något. Justeringen har troligen även motiverats av att den någorlunda enhetliga 

klassificeringen för fasthet i friktionsjord, som införts i Sverige vid den här tiden, i vissa 

avseenden skilde sig från vad som användes på annat håll (Larsson, 2017b).   

Det poängteras att värdena i tabellen ska ses som ett medelvärde av tillgängliga uppgifter. 

Någon säkerhet för spridningen som uppkommer vid jämförelser av olika metoder finns 

således inte inbakad i uppgifterna. 

I rapporten anges att friktionsvinkeln kan ökas med 2° i grus och minskas med 2° i silt. 

Det framgår inte vad detta påstående baseras på och kan antas vara en schablonmässig 

siffra (Larsson, 2016) baserad på författarens egna erfarenheter och bedömning av vad 

som var mest tillämpbart för svenska förhållanden (Larsson, 2017b). Motivet till 

föreslaget avdrag torde vara att tabellen gäller för grunda djup där portrycken i silt ofta är 

negativa. Tabellen härstammar från en tid då portrycken inte mättes vid sondering och 

inte ingick i utvärderingen, ofta med orimligt höga utvärderade friktionsvinklar i de övre 

siltlagren som följd (Larsson, 2017a).  

 

Figur B4 Indelning av friktionsvinklar och E-moduler i sand efter relativ fasthet och 
sonderingsmotstånd. Tabell 2 från SGI Information 2, Geotekniska undersökningar 
i fält (Bergdahl, 1984). 

1.5 SGI Varia 138 (1984) 

I SGI Varia 138, Belastningsförsök på plattor grundlagda i friktionsjord för bestämning 

av jords deformationsegenskaper (Bergdahl et al., 1984), redovisas fyra friktionsvinklar 

bestämda med dränerade triaxialförsök. De fyra proverna tagna i Linköping klassades 

som sand, moig sand eller mo och utvärderade friktionsvinklar hade värden 34–36°. 

Dessa värden (34–36°) är 1-3° lägre än de värden som erhålls enligt Bergdahl (1984) då 

friktionsvinkeln bedöms baserat på spetstrycks- och hejarsonderingsresultat.  

Författarna konstaterar även att friktionsvinklarna utvärderade med triaxialförsök 

stämmer väl med värden som erhålls ur Menards (1975) samband: 
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𝑝1 = 250×2
(

∅−24
2

)
 

där p1 [kPa] är nettogränstrycket och  är friktionsvinkeln. 

1.6 SGI Varia 168 (1986) 

I SGI Varia 168, Belastningsförsök på plattor grundlagda i friktionsjord för bestämning 

av jords deformationsegenskaper (Bergdahl et al., 1986), görs en uppskattning av 

friktionsvinklar för prover klassade som sand, mo eller sand med moskikt. 

Uppskattningar av friktionsvinklar görs enligt Bergdahl (1984) för både hejar-, vikt- och 

spetstrycksonderingsresultat och även med Menards (1975) föreslagna samband som här 

beskrivs som  

𝑝1 = 250×2
(

∅−24
2

)
 

där p1 [kPa] är nettogränstrycket och  är friktionsvinkeln. 

Någon kommentar kring skillnader i resultaten från de olika uppskattningarna görs inte. 

Inte heller någon verifiering mot triaxialförsök eller andra laboratorieprovningar görs för 

de uppskattade friktionsvinklarna. 

1.7 Plattgrundläggning (1993) 

I boken Plattgrundläggning (Bergdahl et al., 1993) presenteras karakteristiska värden på 

friktionsvinkel och E-modul för naturligt lagrad friktionsjord bedömda med ledning av 

sonderingsresultat, se Figur B5. Jämfört med Figur B4 (presenterad i SGI Information 2) 

presenteras samma värden för E-modul (med tillägg för en övre gräns vid mycket hög 

relativ fasthet) och spetsmotstånd i relation till den relativa fastheten (som nu benämns i 

termerna låg-hög mot tidigare lös-fast) medan gränserna för friktionsvinklar och 

sonderingsmotstånd med ving- och hejarsondering justerats ytterligare något (även med 

hänseende till Figur B2 presenterad i SGI Rapport 22). Vad som motiverat justeringen är 

oklart, men en ingenjörsmässig bedömning och försiktigt valda värden ligger troligen 

bakom justeringen (Sällfors, 2017). 

I anslutning till tabellen anges att friktionsvinkeln kan ökas med 2° i grus och minskas 

med 3° i silt (i SGI Information 2 (Bergdahl, 1984) var motsvarande avdrag för silt 2°). 

Det framgår inte vad detta påstående baseras på och kan antas vara en schablonmässig 

siffra (Larsson, 2016) samt en ingenjörsmässig bedömning och ett försiktigt valt värde 

(Sällfors, 2017). Anledningen torde även här vara att tabellen gäller för grunda djup där 

portrycken i silt ofta är negativa. Tabellen härstammar från en tid då portrycken inte 

mättes vid sondering och inte ingick i utvärderingen, ofta med orimligt höga utvärderade 

friktionsvinklar i de övre siltlagren som följd (Larsson, 2017a).  

I anslutning till tabellen anges även att viktsonderingsresultat från siltjordar reduceras 

genom division med faktorn 1,3 innan bestämning av relativ fasthet. Även motivet till 

denna reducering är oklart. 
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I rapporten nämns att för finsilt måste en särskild bestämning av friktionsvinkel utföras 

med exempelvis pressometer- eller dilatometerutrustning. 

 

Figur B5 Karakteristiska värden på friktionsvinkel och E-modul för naturligt lagrad 
friktionsjord bedömda med ledning av sonderingsresultat. Tabell 1:3 från boken 
Plattgrundläggning (Bergdahl et al., 1993). 

1.8 SGI Rapport 49 (1995) 

I SGI Rapport 49, Siltjordars egenskaper – geotekniska egenskaper och deras bestämning 

(Larsson, 1995) presenteras en uppskattning av friktionsvinkel i grov siltjord med ledning 

av resultat från vikt- och hejarsondering, se Figur B6. Presenterade värden refereras till 

boken Plattgrundläggning (Bergdahl et al., 1993). Värdena som presenteras för 

hejarsonderingen i tabellen är samma som presenteras i boken Plattgrundläggning. 

Presenterade friktionsvinklar stämmer överens med de friktionsvinklar som presenteras i 

boken, men här med ett avdrag på 3° gjorda för siltjord (enligt rekommendation i boken). 

Likaså stämmer gränserna för viktsondering överens med de som presenteras i boken, 

men här multiplicerade med en faktor 1,3 enligt rekommendation för siltjord i boken 

Plattgrundläggning. 
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Figur B6 Uppskattning av friktionsvinkel i grov siltjord med ledning av resultat från 
viktsondering respektive hejarsondering. Tabell 12 från SGI Rapport 49, 
Jordmaterialet silt–geotekniska egenskaper och deras bestämning (Larsson, 
1995). 

1.9 SGI Rapport 54 (1997) 

I SGI Rapport 54, Investigations and load tests in silty soils (Larsson, 1997), presenteras 

karakteristiska värden på friktionsvinklar i sand baserat på sonderingsresultat, se Figur 

B7. Precis som tabellen beskriver refererar den tillbaka till boken Plattgrundläggning 

(Bergdahl et al., 1993) och indelningen som presenteras är densamma bortsett från att här 

presenteras ett övre värde för CPT spetsmotståndet i klassen ”very stiff”. 
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Figur B7 Karakteristiska värden på friktionsvinklar i sand baserat på sonderingsresultat. 
Tabell 5.1 från SGI Rapport 54 (Larsson, 1997). 

I rapporten påpekas det att de empiriska värden som presenteras i tabellen inte inkluderar 

effekten av ett överlagringstryck och att presenterade värden är lägre än värden erhållna 

vid konstant volym. Av den anledningen är de främst relevanta för tillämpningar som rör 

bärförmåga medan de generellt sett skulle vara något låga för tillämpningar som 

släntstabilitet i en naturlig slänt.  

I rapporten poängteras även att ursprunget till de empiriska värdena för friktionsvinklar 

relaterade till sonderingsmotstånd inte påståtts vara tillämpbara för ren silt eller ens lerig 

silt och att relevansen för sådana jordarter därför är mycket osäker.  

En beskrivning av tre testplatser presenteras, där för testplats Vägverket, Borlänge 

odränerade triaxialförsök utförts på siltprover. De utvärderade friktionsvinklarna beskrivs 

falla inom det typiska spannet för friktionsjordar som presenteras i SGI Rapport 49 

(Larsson, 1995). Dessa utvärderade friktionsvinklar för siltjordar tillsammans med de 

friktionsvinklar som utvärderats för fyra siltiga prover presenterade i SGI Varia 138 har 

rimligen ingått i ett samlat underlag och setts som ett stöd för antagandet att ett avdrag 

med 3 grader för silt från tabellen framtagen för sand är rimligt att göra (Larsson, 2017b). 

Huruvida dessa prover utgör det enda underlaget som stödjer föreslaget avdrag för siltiga 

jordar är oklart. 

1.10 SGI Information 16 (1998) 

Friktionsvinklarna som presenteras i SGI Information 16 (Knutsson et al., 1998), visas 

igen nedan i Figur B8. Värdena på friktionsvinklarna är samma som presenteras i SGI 
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Rapport 54 (Larsson, 1997) med 3° bortdragna från värdena som presenteras för sand, 

SGI Rapport 49 (Larsson, 1995) och i boken Plattgrundläggning (Bergdahl et al., 1993). 

Till tabellen i SGI Information 16 presenteras dock ingen koppling av den relativa 

fastheten till någon typ av sonderingsmotstånd. Enligt huvudförfattaren till skriften 

(Knutsson, 2017) låg troligen ingen djupgående diskussion mellan författarna eller någon 

omfattande beslutsmotivering till grund för att inte presentera sonderingsmotstånd 

tillsammans med den relativa fastheten. 

  

Figur B8 Empiriska värden på friktionsvinkel för silt. Tabell 4.2 från SGI Information 16, 
Siltjordars egenskaper (Knutsson et al., 1998). 
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