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Förord
Under 2019–2020 har ett utvecklingsuppdrag utförts vid Statens geotekniska institut kal-
lat ”Högsensitiv lera i Västernorrlands län”. Uppdraget har finansierats av FoI-portfölj
Bygga inom Trafikverket. Syftet med projektet har varit att utreda den högsensitiva leran
i Västernorrlands län med avseende på bildning, förekomst och egenskaper.

En referensgrupp bestående av Peter Zackrisson, Mikael Ånäs och Stefan Johansson
(samtliga Trafikverket), har kommit med värdefulla synpunkter under arbetet.
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Sammanfattning
Syftet med föreliggande uppdrag har varit att utreda orsaken till de höga sensitiviteter
som uppmätts för lera från Västernorrlands län och om dessa sensitiviteter innebär ökad
risk för skred med stor utbredning.

I rapporten redovisas bakgrunden till svensk praxis för att bestämma lerors sensitivitet,
sambandet mellan flytindex och sensitivitet samt olika metoder för att bestämma sensiti-
vitet. En kort beskrivning görs av processerna vid bildning av högsensitiv lera och kvick-
lera. I rapporten redovisas även förutsättningarna för bildning av saltvattenavsatta sedi-
ment i och kring Bottenhavet. Sammanställningar och analyser av uppmätta sensitiviteter
mellan Hudiksvall och Örnsköldsvik redovisas. Fördelning av olika sensitivitetsvärden
för jordprover från Västernorrlands län och fyra regioner utanför Västernorrlands län pre-
senteras och jämförs. I rapporten presenteras några utvalda skred som skett i Västernorr-
lands län och även en diskussion om trolig skredutlösning och eventuell koppling till
högsensitiv lera för dessa. I rapporten ges även en sammanställning av internationella och
svenska undersökningar avseende lerors störningskänslighet och sprödhetsparametrar.

Från sammanställningar och analyser som utförts inom uppdraget har följande slutsatser
och förslag tagits fram. Dessa finns redovisade i detalj i Kapitel 9  (Diskussion och slut-
satser) och i Kapitel 10 (Förslag på arbetssätt, dimensioneringsprinciper och fortsatt ut-
veckling).

Såväl förutsättningar för höga sensitiviteter som förekomst av högsensitiv jord finns längs
kuststräckan mellan Hudiksvall och Örnsköldsvik. Skred i högsensitiv jord och kvicklera
har skett men få av dessa har haft en stor utbredning. Det saknas underlag för att visa om
leror i Västernorrlands län är mer eller mindre lättstörda än leror i andra delar av Sverige.
Det kan dock konstateras att lerorna har högt kvasiflytindex och höga sensitiviteter, lik-
nande lerorna på Västkusten.

De processer som gett upphov till höga sensitiviteter för leror längs kusten i Västernorr-
lands län bör utredas vidare. Skillnader i egenskaper, och orsaker till dessa, mellan de
västernorrländska och de västsvenska lerorna, bör utredas. Strukturell uppbyggnad, mine-
ralsammansättning och salthalt etc. för högsensitiv lera bildad i brackmarin miljö bör stu-
deras.

Utbredningen i plan och djup av högsensitiva och kvicka leror är begränsad i Västernorr-
lands län, vilket påverkar förutsättningarna för utlösandet av stora skred. Utbredning och
läge avseende högsensitiva och kvicka leror bör därför värderas vid geotekniska utred-
ningar. Vid stabilitetsutredningar tas, enligt gällande regelverk, inte hänsyn till kvickle-
rors tjocklek och utbredning i plan vid ansättande av säkerhetsfaktor. Metodiken för di-
mensionering av geokonstruktioner vid förekomst av kvicklera bör därför ses över.

Det finns idag ingen metod för att bestämma lerors störningskänslighet men då denna är
väsentlig för bedömning av progressiva skred bör metoder tas fram. I rapporten presen-
tera olika laboratorie- och fältmetoder som kan ligga till grund för framtagning av en så-
dan metod och för fortsatt utveckling. Eftersom plasticitetsindex är kopplat till störnings-
känslighet bör plasticitetsgränsen bestämmas vid rutinförsök och kopplas till störnings-
känslighet.
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I Norge har en metod tagits fram för bestämning av lerors sprödhet, det vill säga hur håll-
fastheten efter brottvärdet förändras. Denna metod bör testas vidare på svenska leror.

Jordlagerföljderna i Västernorrlands län är varierande med olika lager av sand, silt och
lera. Eftersom en korrekt hållfasthetsbestämning förutsätter korrekt jordartsbenämning,
föreslås att jordarterna silt och lera, speciellt lerig silt och siltig lera, bör benämnas med
stöd av sedimentationsanalys.

Jorden i Västernorrlands län är ofta sulfidhaltiga. Eftersom klassificeringen sulfidjord in-
nebär en hållfasthetsreduktion vid utvärdering av resultat från CPT, vingförsök och kon-
försök bör sulfidjord benämnas med ledning av analys av mängden organiskt kol det vill
säga TOC-halt bestämd enligt SS-EN 13137 (metod A). Glödningsförlust är inte en till-
förlitlig metod.

Jordarna i Västernorrlands län har ofta stort siltinnehåll, vilket komplicerar utvärdering av
hållfastheten vid användning av indirekta metoder (konförsök, vingförsök och CPT). Där-
för bör även avancerade hållfasthetsbestämningsmetoder, som triaxialförsök och direkta
skjuvförsök, användas vid geotekniska undersökningar. Dränerade hållfasthetsegenskaper
bör bestämmas och användas för såväl silt som lera och anisotropiska effekter bör värde-
ras. Metoder för bestämning av odränerad och dränerad skjuvhållfasthet i siltig lera och
silt bör analyseras och utvecklas. Empiriska relationer för odränerade och dränerade håll-
fasthetsegenskaper bör tas fram för fast lera, siltig lera och silt.
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1. Inledning
Under 2019–2020 har ett utvecklingsuppdrag utförts vid Statens geotekniska institut kal-
lat ”Högsensitiv lera i Västernorrlands län”, initierat av Trafikverket. Uppdraget har fi-
nansierats av FoI-portfölj ”Bygga” inom Trafikverket.

Uppdraget har utförts genom litteraturstudier, sammanställningar av geotekniska underlag
och sammanställningar av tidigare utförda stabilitetsutredningar.

1.1 Syfte och omfattning

I samband med geotekniska undersökningar för vägar och järnvägar i Västernorrlands
län, se Figur 1-1,  påträffas ofta jordlager med högsensitiv lera eller kvicklera. Enligt TK
Geo 13 (Trafikverket, 2014) ska dimensionering med avseende på stabilitet i de fall jord-
lager med kvicklera påträffas, utföras inom säkerhetsklass 3, det vill säga med säkerhets-
faktor för odränerad analys Fc > 1,65. Detta innebär avsevärt högre kostnader för geotek-
niska förstärkningsåtgärder jämfört med konstruktioner på lågsensitiva leror.

Sedimentjorden i Västernorrlands län är ofta skiktad med inslag av lera, siltig lera och silt
och är ofta sulfidhaltig. Höga sensitiviteter mellan 50 till 450 har uppmätts på flera plat-
ser. På vissa platser har sensitivitet uppmätts även med vingförsök och många av dessa
visar längre värden än de bestämda med konförsök.

Erfarenheten från praktiskt verkande geotekniker i länet, visar att det observerats få
kvicklereskred inom det aktuella området.

Syftet med föreliggande uppdrag har varit att utreda orsaken till de höga sensitiviteterna
som uppmätts för lera från Västernorrlands län och om dessa sensitiviteter innebär ökad
risk för skred med stor utbredning.

Uppdraget har omfattat följande delar:

· Litteraturstudie avseende kvicklera (sammansättning, kemiska egenskaper, bild-
ningssätt etc.) inkluderat den högsensitiva leran i Västernorrland.

· Litteraturstudie avseende sensitivitetsjämförelser mellan vingförsök och laborato-
rieförsök samt sammanställning av andra metoder för bestämning av sensitivitet
och störningskänslighet (rapiditet).

· Sammanställning av historiska skred efter Norrlandskusten.
· Sammanställning av uppmätta sensitiviteter i Västernorrlands län samt jämförel-

ser med andra regioner i Sverige.
· Kortfattad redovisning av sektioner med tolkade jordlagerföljder från några infra-

strukturprojekt i Västernorrlands län.
· Diskussion och slutsatser.
· Förslag på arbetssätt, dimensioneringsprinciper och fortsatt arbete avseende

högsensitiv lera i Västernorrlands län.
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Figur 1-1. Västernorrlands län.

1.2 Läsanvisning

Det finns ingen standardiserad metod att bestämma en jords störningskänslighet, det vill
säga vilken energi eller arbete som erfordras för att störa jorden till dess lägsta hållfasthet.
Sensitiviteten bestämd med fallkonförsök anger endast förhållandet mellan jordens håll-
fasthet i ostört och i helt omrört tillstånd. I kapitel 2 ges en sammanställning av internat-
ionella och svenska undersökningar avseende lerors störningskänslighet och sprödhetspa-
rametrar.

I Kapitel 3, ges en bakgrund till svensk praxis att bestämma lerors sensitivitet, en redogö-
relse av sambandet mellan flytindex och sensitivitet samt olika metoder som testats för att
bestämma sensitiviteten.

En beskrivning av processerna vid bildning av högsensitiv lera och kvicklera samt en ge-
nomgång av olika faktorer som krävs för att den flockulerade strukturen ska försvinna för
leror med hög sensitivitet, ges i Kapitel 4.

I Kapitel 5 redogörs för förutsättningarna för bildning av saltvattenavsatta sediment i Bot-
tenhavet.

I Kapitel 6 redovisas sammanställningar av uppmätta sensitiviteter mellan Hudiksvall och
Örnsköldsvik. Övergripande och detaljerade sammanställningar av undersökningar längs
väg- och järnvägsnätet samt sammanställningar mellan sensitivitet och andra jordpara-
metrar.

Fördelning av olika sensitivitetsvärden för jordprover från Västernorrlands län och fyra
regioner utanför Västernorrlands län (norra Norrlandskusten, Västkusten kring Göteborg,
Östkusten runt Mälaren och Dalarna) presenteras och jämförs i Kapitel 7.
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I Kapitel 8 ges först en överblick över geografiskt läge för inträffade skred längs kusten i
Västerbottens län. Därefter presenteras de geotekniska förhållandena i området för några
utvalda skred och även en diskussion om trolig skredutlösning och eventuell koppling till
högsensitiv lera.

I Kapitel 9 diskuteras följande frågeställningar:

· Förutsättningar för hög sensitivitet i Västernorrlands län.
· Observerade skred i Västernorrlands län.
· Störningskänslighet (rapiditet), sprödhet, sensitivitet och andra faktorer som kan

påverka förutsättningarna för kvicklereskred.
· Utbredning i plan och mot djupet av högsensitiv lera.
· Bestämning av jordarter och jordens egenskaper.

I kapitel 10 ges förslag på hur man bör gå till väga vid dimensionering av geokonstrukt-
ioner i Västernorrlands kustland där kvicklera och högsensitiv jord kan förekomma samt
förslag på fortsatt arbete, med följande indelning:

· Jordarts- och hållfasthetsbestämningar.
· Studier av saltvattenavsatta leror i olika delar av Sverige.
· Störningskänslighet (rapiditet) och sprödhet.
· Dimensionering av geokonstruktioner.

De ekonomiska vinningar som kan erhållas för Trafikverket om de förslag som presente-
ras i Kapitel 9 och 10 följs, beskrivs kortfattat i Kapitel 11.
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2. Störningskänslighet
Det finns ingen standardiserad metod att bestämma en jords störningskänslighet, det vill
säga vilken energi eller arbete som erfordras för att störa jorden till en lägre hållfasthet.
Sensitiviteten bestämd med fallkonförsök, se avsnitt 3.3.1, anger endast förhållandet mel-
lan jordens hållfasthet i ostört och i helt omrört tillstånd.

Dock har det gjorts flera försök att bestämma störningskänsligheten, av vilka några pre-
senteras nedan.

2.1 Kanadensiska undersökningar

L`Heureux (2013) beskriver hur energin i en lerslänt kan störa hållfastheten enligt föl-
jande:

För skred som utvecklas till flytskred (eller kvicklereskred) krävs att det finns energi
tillgänglig för att inte bara få jorden att röra sig, utan även för att bryta ned lerans
struktur, det vill säga att minska dess hållfasthet. Före skredet finns en viss lägese-
nergi tillgänglig för att starta ett skred. Under skredets förlopp kan den totala energin
i skredmassan anses bestå av lägesenergi, friktion, kinetisk energi (rörelseenergi) och
energi som rör om och minskar lerans hållfasthet. Skredmassorna kommer stanna när
den kinetiska energin är noll och när hela den ursprungliga lägesenergin har omvand-
lats till friktion, inre deformation och omrörning.

En minskning av lerans hållfasthet sker endast efter det att dess ursprungliga hållfasthet
har uppnåtts. Den energi WLS som krävs för att uppnå den ursprungliga hållfastheten för
leror från östra Kanada fanns bero på lerans förkonsolideringstryck enligt följande (Tave-
nas et al, 1979):

= 0,013 ∙

Detta innebär för normalkonsoliderade svenska leror att (se exempelvis Larsson el al,
2007):

=
0,013 ∙

0,33
= 0,4 ∙

Eftersom det är svårt att mäta energi i olika delar av ett prov, föreslog Tavenas et al
(1983) att påförd energi divideras med hela provets volym. De använde vid analys av sina
försök (se nedan) förhållandet mellan den energi som krävdes för omrörning per volyms-
enhet och den som krävs för att uppnå lerans ursprungliga odränerade skjuvhållfasthet en-
ligt:

=
ö ℎ

=
ö ℎ

0,013 ∙

samt ett störningsindex IR definierat som:

=

där  är odränerad skjuvhållfasthet,  är omrörd skjuvhållfasthet och  är omrörd
skjuvhållfasthet vid en given störningsgrad. IR är lika med noll vid intakt lera och 100%
vid helt omrörd.
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Försök utförda av Flon (1982) och Yong & Tang (1983) visade att mer energi krävs för
att röra om leran ju högre lerans plasticitet är (plasticitetsindex Ip).

Tavenas et al (1983) skriver att följande påverkar risken för bakåtgripande skred:

1) Möjlighet för omrörning, som beror på lägesenergi i slänten och lerans me-
kaniska egenskaper.

2) Lermassornas benägenhet att flyta (beror på lerans omrörda hållfasthet och
plasticitetsindex).

3) Möjlighet för skredade massor att transporteras vidare (topografiska förhål-
landen).

Flon (1983) och Tavenas et al (1983) utförde fyra olika försök på leror (och en siltig lera)
i syfte att simulera en hållfasthetsnedsättning liknande den vid ett skred:

a) Lerprov av olika storlekar släpptes från olika höjder mot en fast yta. Vid försöket
bortsågs det ifrån alla former av friktion, det vill säga den tillförda energin till le-
ran ansågs ekvivalent med den potentiella energin (höjden) vid utgångsläget. Där-
efter genomfördes mätningar av lerprovets form samt fallkonförsök på det defor-
merade provet.

b) Vikter på mellan 3 och 10 kg släpptes från olika höjd mot ett lerprov placerat på
en fast yta. Sedan genomfördes mätning av lerprovets form samt fallkonförsök på
det deformerade provet.

c) Lerprov pressades genom en avsmalnande tratt liknande den som Massarsch
(1976) använde, se avsnitt 2.4.3. Kraften för att åstadkomma den genomförda de-
formeringen mättes med en kraftgivare. Därefter genomfördes fallkonförsök på
proverna.

d) Lerprov skjuvades i en stor skjuvbox (12∙12∙10 cm). Provet utsattes för oscille-
rande skjuvning mellan +25 och -25 grader i förhållande till vertikallinjen. Kraf-
ten för att orsaka skjuvningen mättes kontinuerligt. Graden av omrörning mättes
med laboratorievingförsök centralt i provet efter ett olika antal cykler. Den slut-
liga graden av omrörning mättes med fallkonförsök på olika djup och platser i
sidled i provet.

Det visade sig i samtliga försök att störningsgraden inte var likformig inom provet. Där-
med var den mängd energi som krävdes för omrörning inte lika med påförd energi per vo-
lymsenhet. För att kunna utvärdera resultaten dividerades ändå påförd total energi med
hela provets volym. Vid utvärdering av metoderna konstaterades att metoderna a) och b)
var svårtolkade samt att resultaten hade en stor spridning beroende på var i provkroppen
kontrollen utfördes. För försök c) var det svårt att bestämma tillförd energi på grund av
friktion. Det försök som författarna ansåg ge bäst resultat var skjuvbox-försöket. Resulta-
ten från försök med skjuvbox (enligt metod d) på leror från två olika lokaler i östra Ka-
nada visas i Figur 2-1. I figuren kan det exempelvis ses att för försök på lera från S:t Jean
Valley (SJV) krävdes endast en liten mängd energi för att minska hållfastheten till nästan
helt omrörd (störningsindex 90%). I den aktuella dalen inträffade ett väldigt stort kvickle-
reskred 1971.
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Figur 2-1. Förhållanden mellan energi per volymsenhet för att störa provet (i skjuvbox) och stör-
ningsindex, IR. Efter Tavenas et al (1982).

Larsson (2011) hänvisar till resultat från kanadensiska cykliska skjuvboxförsök utförda
av Leroueil (2001). Leroueil fann att arbetet för att åstadkomma ett nedbrytningsindex av
0,75, det vill säga att reducera hållfastheten med 75 % av den totala potentialen (cu – cr)
grovt kunde uppskattas som 12,5 ∙ ∙  (kNm/m3), se Figur 2-2. Den energi som behövs
för att bryta ned hållfastheten hos en lera efter att en sådan nedbrytning påbörjats är såle-
des lägre ju lägre den odränerade skjuvhållfastheten är och ju mer lågplastisk leran är. En
leras plasticitet utgör därför en indikator på störningskänslighet.

Figur 2-2. Energi per volymsenhet som krävs för 75% reduktion av skjuvhållfastheten (su) för lös
lera vid en given plasticitet och odränerad skjuvhållfasthet. Efter Leroueil et al, (1996).
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2.2 Norska undersökningar

2.2.1 Kvickhetsförsök
Thakur et al (2013) presenterar ett försök på leror med låg omrörd skjuvhållfasthet som
de kallar för kvickhetsförsök. Syftet med försöket var att försöka få en förståelse för full-
ständigt omrörda lerors flytegenskaper. Testet utfördes genom att fullständigt omrörda le-
ror fylldes i en cylinder med öppen botten, se Figur 2-3. Därefter lyftes cylindern sakta
och lerans deformation i höjd (Hf) och vertikalled (Df) mättes. Kvickheten, Q, definierade
de som = . De testade ett stort antal prover från tre skredområden med olika vär-

den på fullständigt omrörd skjuvhållfasthet och visade att de råder ett samband mellan
kvickheten, Q, och omrörd skjuvhållfasthet, se Figur 2-4. Dessutom visade deras försök
att sensitiva leror med en omrörd skjuvhållfasthet över 1 kPa (vilket motsvarar Q<0,15),
inte är flytbenägna.

Figur 2-3. Procedur för kvickhetsförsök (efter Thakur et al, 2013).

Figur 2-4. Kvickhet som funktion av omrörd skjuvhållfasthet från försök utförda med två olika cylind-
rar och på leror från 3 skredområden i Norge. (efter Thakur och Degago, 2013).

2.2.2 Sprödhet
Inom det norska Naturfareprojektet har NGI tagit fram ett förslag till krav på hur effekt av
sprödbrott bör göras (se Fornes, 2014). De har i detta arbete studerat den odränerade
skjuvhållfasthetens förändring efter maximivärdet i triaxialförsök på blockprover. NGI
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föreslår att man använder ett mått på den så kallade sprödhetsparametern, Δγ, som anger
hur stor skjuvtöjning som krävs i ett konsoliderat, aktivt triaxialförsök för att orsaka en
viss hållfasthetsminskning, Figur 2-5. Författarna har valt att studera hur stor töjning som
krävs för att reducera maximal odränerad skjuvhållfasthet med 20% (ett värde som mots-
varar 80% av odränerad skjuvhållfasthet kallat Δγ80). Lågt värde på Δγ80 betyder att
skjuvhållfastheten reduceras fort efter det maximala värdet uppnåtts och materialet be-
traktas som sprött, medan högt värde betyder att det krävs stor töjning för att reducera
hållfastheten och lågt sprödhetsbeteende föreligger. För att använda parametern krävs att
man har prover med hög kvalitet.

Fornes (2014) delar in sprödheten i tre klasser enligt Tabell 2-1. Ett värde på Δγ80 mindre
än 2 kan alltså indikera på sprött beteende.

Tabell 2-1. Indelning i klasser beroende på sprödhetsparametrarna Δγ80 (efter Fornes, 2014).

Låg Medel Hög

Sprödhetsparameter
Δγ80 (%)

>5 2≤ Δγ80≤5 <2

Figur 2-5. Sprödhetsparametern Δγ80 anger hur stor skjuvtöjning som krävs för att reducera maxi-
mal odränerad skjuvhållfasthet med 20%. Försöket kräver prover med hög kvalitet. Efter NGI
(2014).

Observera att normalt presenteras resultat från triaxialförsök enbart mot axiell töjning, εa.
Skjuvtöjning, g, vid odränerade triaxialförsök kan bestämmas som:

= 1,5 ∙

2.2.3 Vingförsök för att bestämma störningsenergi
Thakur et al (2017) använde vingförsök för att mäta störningsenergi. De utförde försöket
med en konstant rotationshastighet av vingen med 2 grader per sekund och mätte vridmo-
mentet konstant under ett helt varvs vridning. Vridmomentet per volymsenhet ansatte
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de lika med den störningsenergin som leran utsattes för. Skjuvspänningen i jorden, t, be-
räknades genom:

= ∙

där D = vingens diameter (i detta fall 65 mm)

= vridmomentet per volymsenhet

Resultat från vingförsök på fyra skandinaviska leror visas i Figur 2-6. Som framgår av fi-
guren är skjuvspänningar efter 90 graders rotation relativt konstanta. Detta skriver förfat-
tarna är en begränsning med försöket men att de löste det genom att beräkna störningse-
nergin som den rotation som motsvarar förlängningen av skjuvspänningskurvans lutning
efter brott (streckad linje i figurerna). Författarna skriver vidare att det krävs omfattande
fältförsök för olika förhållanden för att kunna utvärdera och utveckla metoden vidare (se
även avsnitt 2.4.4).

Figur 2-6. Skjuvspänningskurvor från vingförsök på fyra skandinaviska leror. ER är utvärderad stör-
ningsenergi. Efter Thakur et al (2017).
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2.3 Tillämpning - sprödhetstal på svenska leror baserat
på aktiva triaxialförsök

I detta avsnitt presenteras resultat från bestämning av sprödhetstal enligt metod framtagen
av NGI (se avsnitt 2.2) på några odränerade aktiva triaxialförsök utförda på lera och siltig
lera från olika delar av Sverige. Proverna är tagna med antingen kolvprovtagare eller
blockprovtagare.

Resultat från odränerade triaxialförsök på jordprover från Hammarsbron i Västernorr-
lands län, visas i Figur 2-7. Försöken är utförda på siltig lera från 6,5 och 7,5 meters djup
i borrhål SW1801 och på lera och siltig lera från 6,4 och 7,4 meters djup i borrhål 1802. I
borrhål 1802 visar försöken låga sensitiviteter (9 respektive 23) medan det är kvicklera i
borrhå1 1801 (sensitivitet 290 respektive 63). Inget av försöken tyder på något sprött be-
teende enligt NGI:s modell. I borrhål 1801 visar proverna på ett deformationshårdnande
beteende (skjuvspänningen ökar med skjuvtöjningen). I borrhål 1802 minskar skjuvspän-
ningen efter maximal skjuvspänning, men en sjunkning ned till 80% av maximal skjuv-
spänning har inte uppkommit trots skjuvtöjningar på 7%.

Resultat från ett odränerat triaxialförsök på jordprov taget med kolvprovtagare från Fel-
lingsbro nordost om Örebro, visas i Figur 2-8. Försöket är utfört på lera från 4 m djup
med en sensitivitet av 34. Resultatet gav en sprödhetsparametrar Δγ80 på drygt 5 och alltså
har provet ett högt sprödhetstal (enligt Tabell 2-1), vilket innebär att det inte visar något
sprött beteende.

Resultat från odränerade triaxialförsök på jordprover tagna med kolvprovtagare från
Stenungsund, visas i Figur 2-9. Försöken är utförda på siltig lera från 5 m och 6 m djup.
Sensitiviteten var för båda proverna kring 35 men både under och över provtagningsnivå-
erna förekommer kvicklera. För prov från 5 meters djup minskar skjuvspänningen efter
maximal skjuvspänning, men en sjunkning ned till 80% av maximal skjuvspänningen har
inte uppkommit. Försöket på 6 meters djup visar en sprödhetsparameter Δγ80 på knappt 5,
vilket innebär att det inte visar något sprött beteende.

Resultat från ett odränerat triaxialförsök på jordprov taget med kolvprovtagare längs Ång-
ermanälven visas i Figur 2-10. Försöket är utfört på lera från 10,5 m djup med en sensiti-
vitet av 95. Resultaten visar en sprödhetsparameter Δγ80 kring 6, vilket innebär att det inte
visar något sprött beteende.

Resultat från odränerade triaxialförsök på jordprover tagna med blockprovtagare från
Frånstad på Västkusten, visas i Figur 2-11. Försöken är utförda på lera från 6,5 m djup
med en sensitivitet av 49. Försöket visar på sprödhetsparameter Δγ80 kring 3, det vill säga
ett något sprött beteende.
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Figur 2-7. Resultat från fyra konsoliderade, odränerade aktiva triaxialförsök från Hammarsbron ut-
förda av Ramböll och Sweco (Trafikverket, 2018/2019). Proverna visar ingen tendens till spröd-
brottsbeteende (töjning för att reducera hållfastheten med 20% har inte kunnat mätas i något av för-
söken).

Figur 2-8. Resultat från ett konsoliderat, odränerat aktivt triaxialförsök från 4 m djup i Fellingsbro
utförda av SGI 2017 (Lundström och Dehlbom, 2019). Försöket visar på inte något sprött beteende
då sprödhetstalet är kring 6 (stor skjuvtöjning för reduktion av skjuvhållfastheten med 20%).
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Figur 2-9. Resultat från två konsoliderade, odränerade aktiva triaxialförsök från Stenungsund ut-
förda på 5 m 6 m djup. (Lundström och Dehlbom, 2019). Försöket på 6 m djup visar en sprödhets-
parameter kring 5, vilket ger en låg sprödhet. Försöket på 7 m djup visar inga tecken på sprödhet.

Figur 2-10. Resultat från ett konsoliderat, odränerat aktiva triaxialförsök från Ångermanälven utfört
av SGI (Lundström et al, 2020). Försöket visar inget sprött beteende (stor töjning till 20% reduktion
av hållfastheten).
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Figur 2-11. Resultat från ett konsoliderat, odränerat aktiva triaxialförsök från Frånstad utfört av SGI
2011 (Larsson och Åhnberg, 2011) och utvärderat av Rudebeck et al (2010). Försöket visar på ett
något sprött beteende.

Några sprödhetsparametrar bestämda och sammanställda av SGI och NGI på västkusten
(Rudebeck och Löfroth, 2020) samt de ovan redovisade, finns presenterade i Figur 2-12.
Observera att flera av proverna är tagna med kolvprovtagare StII, medan NGI menar att
man bör använda blockprover för att utvärdera sprödhetsparametern. Endast prov från 5,5
m i Torpa visar en sprödhetsparameter under 2. Drygt 10 stycken visar sprödhetstal mel-
lan 2 och 5. Övriga visar inget sprött beteende, vilket även innefattar proverna från
Hammarsbron. Det framgår även av figuren att det inte råder något samband mellan
sprödhetsparameterna Δγ80 och sensitiviteten. Detta innebär att prover med låg sensitivitet
kan ha ett sprött beteende, vilket även Fornes (2014) anger, se Figur 2-13.

Figur 2-12. Sprödhetsparametern Δγ80 som funktion av sensitiviteten, för flera lerprover från västra
Sverige, samt för de i detta avsnitt tidigare presenterade lerorna. Efter Rudebeck och Löfroth
(2020), Lundström och Dehlbom (2019) och Lundström et al (2019).
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Figur 2-13. Sprödhetsparametern Δγ80 som funktion av sensitiviteten för norska leror. Negativa vär-
den på sprödhetsparameterna avser passiva odränerade triaxialförsök. Efter Fornes (2014).

2.4 Svenska undersökningar

2.4.1 Söderblom - rapiditet
Söderblom (1974a) tog fram ett sätt att bestämma hur ett lerprov påverkas av skakningar.
Ett lerprov utsattes för 250 fall om 10 mm i Casagrandes stötflytgränsapparat. Omfatt-
ningen på förändringar i provet studerades visuellt och utifrån ett framtaget klassifice-
ringssystem benämndes provet med ett så kallat rapiditetstal varierande mellan 1 (opåver-
kat prov) och 10 (flytande prov). Metoden har inte vunnit något genomslag, dels eftersom
metoden är subjektiv och dels eftersom den inte innehåller någon bestämning av den
energi som åtgår för att störa provet till dess lägsta hållfasthet. Callender and Smiley
(1984) visade att den inte är tillämplig för förhållanden i östra Kanada eftersom testmeto-
den inte kan ge tillräcklig energi för att störa leran till ett helt omrört tillstånd.

2.4.2 Cykliska direkta skjuvförsök
I samband med utredningen efter skredet i Tuve utfördes på SGI cykliska, odränerade, di-
rekta skjuvförsök i syfte att bestämma hur många cykler som krävdes för att reducera
hållfastheten till hälften. Resultaten från dessa försök och försök utförda av Tavenas et al
(1982) visar att det krävs färre cykler ju lägre flytgränsen är, se Figur 2-14. Då flytgrän-
sen även kan användas för att bedöma en leras plasticitet (ju lägre flytgräns desto lägre
plasticitet) visar resultaten alltså att det krävs färre cykler för att bryta ner leran ju mer
lågplastisk leran är.
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Figur 2-14. Störningsindex (remoulding index) mot flytgräns (liquid limit) för några svenska och ka-
nadensiska leror (från Larsson och Jansson, 1982). Remoulding index (störningsindex) beskrivs i
avsnitt 2.1

2.4.3 Störning vid pålslagning
I syfte att studera störning av lera kring en påle efter pålslagning, tog Massarsch (1976)
fram en metod att pressa ett lerprov genom en perforerad platta samt påtvinga en minsk-
ning av provets diameter från 50 till 30 mm. Därefter genomfördes fallkonförsök på den
sammanpressade leran. Kvoten mellan hållfastheten före och efter provet benämnde Mas-
sarsch störningskvot. Störningskvoten delade Massarsch in i tre klasser; större än 6, mel-
lan 6 och 15 och större än 15. Massarsch menade att höga störningskvoter ger en indikat-
ion på störningskänsligheten. Den energi som åtgår för att påtvinga störningen mäts inte.

2.4.4 Speciellt vingförsök
Larsson (2011) skriver att det framtagits en typ av vingförsök där lerans nedbrytbarhet,
residualhållfasthet, ska kunna mätas. Det tillgår så att momentet för att rotera vingen olika
antal grader upp till 10 varvs omrörning registreras. Larsson skriver vidare att:

”denna typ av vingförsök således skulle kunna vara en metod att få ett mått på jordens
nedbrytbarhet men av praktiska skäl måste dock vridningshastigheten under ett sådant
försök varieras. Detta påverkar resultaten, vilket måste tas hänsyn till antingen genom
korrigering eller genom en programstyrd variation av hastigheten”. ”Något sådant för-
farande har dock inte tagits fram och provats och någon sådan utrustning finns ännu
inte i Sverige”.

Som beskrivits i avsnitt 2.2.3 har denna typ av försök testats i en begränsad omfattning.
Det finns således behov av ytterligare försök och därefter utveckling av en undersök-
ningsmetodik.
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2.4.5 T-bar
T-barsondering, är en sonderingsmetod där en förstorad spets utformad som en cylinder
ersätter den koniska CPT-spetsen. Metoden används främst i offshore-sammanhang ef-
tersom felkällor på grund av de höga vattentrycken på stora djup reduceras till en tiondel
jämfört med den vanliga CPT-spetsen (Larsson, 2011).

Den förstorade spetsen liknar en tvärställd cylinder med 40 mm diameter och längden 250
mm, och sonderingar utförs med samma standardhastighet som CPT-sonderingar; 20
mm/s.

Larsson och Åhnberg (2012) beskriver att det med en T-barspets ges möjlighet att röra
om jorden successivt genom att köra den upp och ned inom ett djupintervall och på så vis
studera den successiva nedbrytningen genom förändringen i sonderingsmotstånd. Detta
har också gjorts i ett antal undersökningar, främst med avsikt att få ett mått på omrörd
skjuvhållfasthet och sensitivitet, se avsnitt 3.3.3. Dock konstaterar Larsson och Åhnberg
efter ett flertal undersökningar och jämförelser med cykliska triaxialförsök, att omrör-
ningen av jorden efter första nedträngningen av t-barspetsen är så stor att spetsmotståndet
efter ytterligare cykler inte kan ge någon indikation på nedbrytningsprocessen för små
töjningar som startar redan efter någon procents skjuvdeformation. Jämförelserna visade
att nedbrytningen mätt under den första nedträngningen av T-baren motsvarade ungefär
den som erhölls efter 100 cykler med dubbla brottdeformationen i töjningskontrollerade
triaxialförsök.

2.4.6 Olika metoder testade på Chalmers
Karlsson och Thylén (2007) testade i ett exjobb olika metoder för att bestämma lerors
störningskänslighet. Proverna som användes var främst siltig till mycket siltig lera från
området kring skredet i Småröd men även siltig lera från Uddevalla och lera från Möln-
dal. Följande text är en sammanställning av deras försök:

Specialbyggd fallkonapparat

Vid försöksmetoden användes en specialbyggd fallkonapparat i vilken konen kunde släp-
pas ett flertal gånger (15 stycken) i samma punkt i lerprovet och från samma höjd. Håll-
fastheten bestämdes med fallkonförsök efter 15 släpp, se Figur 2-15. Lerans störnings-
känslighet bedömdes även subjektivt vid sensitivitetsbestämning av samma lera och inde-
lades i tre grupper: ej rapid, något rapid och rapid. I figuren markerat som blå (ej rapid),
grön (något rapid) och röd (rapid). Författarna menar att metoden ger ett resultat vars
trend överensstämmer med den okulära bedömningen men att fler försök behöver utföras
för att få en uppfattning hur väl metoden fungerar.
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Figur 2-15. Nedsjunkning med konförsök efter 15 släpp i samma punkt, enligt metod med specialbyggd
fallkonförsök. Resultaten redovisade i olika färger beroende på subjektiv bedömd störningsgrad.
Efter Karlsson och Thylén (2007).

Siktning med öppet galler

Ett lerprov monterades i en ödometerring som placerades på en o-ring på ett siktgaller (16
mm). Lerprovet kläms fast i en sikt med hjälp av siktgaller och lock. Därefter siktades
provet i 2.5, 5 eller 10 min och antalet mm av lerprovet som sjunkit genom gallret mättes,
se Figur 2-16. Mätningen visade att ett tunt lager av leran fastnar på kanten av ödometer-
ringen medan resten hade sjunkit relativt jämt. Författarna menar att försöket verkar lo-
vande men att fler försök behöver utföras.

Figur 2-16. Resultat från siktning av lerprov genom 16 mm sikt i 5 minuter. Resultaten redovisade i
olika färger beroende på subjektiv bedömd störningsgrad. Blå: ej rapida. Grön: något rapida. Röd:
rapida. Efter Karlsson och Thylén (2007).
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Siktning med tät botten

Ett försök utfördes på samma sätt som metoden ovan (Siktning med öppet galler) förutom
att en gummimatta placerades mellan ödometerringen och sikten.

Författarna skriver att metoden orsakade en större störning i provernas ytterkanter jämfört
med mitt i. Uppemot 50 % lägre skjuvhållfasthet uppmättes vid lerprovernas ytterkanter.
Därmed ansågs inte metoden vara tillförlitlig.

Ultraljud

Ett lerprov sänktes ned i en ultraljudsapparat fylld med vatten och apparaten sattes igång
och fick gå i fem minuter. Metoden testades endast med ett prov för vilket ingen påverkan
kunde konstateras.

Påtvingad tvärsnittsförändring

Ett försök liknande det framtaget av Massarsch (se tidigare avsnitt) genomfördes. Lera
pressades igenom en störningstratt med diametern 30 respektive 40 mm och åter ut till 50
mm. Därefter mättes skjuvhållfastheten med fallkonförsök i tre punkter jämnt fördelade
över provets radie. Ett medelvärde på det störda provets skjuvhållfasthet användes vid be-
räkning av störningskvoten (kvoten mellan hållfasthet före och efter störning).

Författarna skriver att lerproverna inte heller med denna metod blev jämnt störda över
tvärsnittet. Utmed cylinderväggen var skjuvhållfastheten i flera fall avsevärt lägre än i
mitten av provet. Skillnader uppmättes på upp till 50%.

2.4.7 Sprödhetstal baserat på direkta skjuvförsök
Då odränerade direkt skjuvförsök är billigare och fler försök därmed finns att tillgå, upp-
stod frågan om man från sådana försök kan studera en jords sprödhet.

Vid odränerade direkta skjuvförsök mäts den kraft som provet utsätts för i horisontalled
och den förskjutning som den ger. Skjuvdeformationen anges som vinkeln (i radianer)
mellan förskjutningen och provhöjden.

För lera erhålls vanligen brott före en skjuvdeformation om 15 radianer. För vissa försök
kan skjuvspänningen minska efter brott liknande den vid ett triaxialförsök. Ett exempel
på ett direkt skjuvförsök i vilket skjuvspänningen minskar efter brott visas i Figur 2-17.
Mer vanligt är dock att skjuvspänningen är konstant eller endast minskar marginellt
(minskning mindre än 80%) efter brott, se Figur 2-18. Därmed kan ingen sprödhetspara-
meter, liknande den från triaxialförsök, utvärderas.

Resultat från direkt skjuvförsök utförd på lera från Ådalsbanan vid Svedje, strax norr om
Härnösand, visar att inget brott fås för denna lera före 15 radianers deformation, se Figur
2-19.
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Figur 2-17. Resultat från odränerat, direkt skjuvförsök på lera med markant minskande skjuvspän-
ning efter brott prov (från Agnesberg vid Göta älv, Sweco Infrastruktur, 2009).

Figur 2-18. Resultat från odränerat, direkt skjuvförsök på lera med endast marginellt minskande
skjuvspänning efter brott (Fellingsbro, norr om Örebro) (Lundström och Dehlbom, 2019).
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Figur 2-19. Resultat från odränerat, direkt skjuvförsök på lera där brott inte uppstått före 15 radia-
ners förskjutning (Svedje strax norr om Härnösand) (Trafikverket, 2010).

Vid en genomgång av 17 direkta skjuvförsök utförda på lera, siltig lera och silt från fem
lokaler spridda över landet kunde följande konstateras:

1) Endast för ett försök minskade skjuvspänningen till 80% av brottvärdet inom en
skjuvdeformation av 15 radianer.

2) Inget samband kunde ses mellan sensitivitet och skjuvdeformation till brott, se
Figur 2-20. Små vinkeländringar till brott konstaterades för såväl höga som låga
sensitiviteter.

Resultat från direkta skjuvförsök bör jämföras med resultat från aktiva triaxialförsök, av-
seende hållfasthetsminskning efter brott. Baserat på dessa jämförelser kan en utvärdering
göras om och hur direkta skjuvförsök skulle kunna var tillämpbara för studier av lerors
sprödhet.
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Figur 2-20. Samband mellan sensitivitet och skjuvdeformation till brott för fem provplatser (Fellings-
bro, Svedjebanken, Ångermanälven, Agnesberg och Säveån).

2.5 Liquefaction

Lerorna i Västernorrlands län har i allmänhet ett större innehåll av silt och jordlagerfölj-
den är oftare skiktad, jämfört med lerorna i Västsverige. Silt kan vara mycket störnings-
känsligt och då speciellt om den är löst lagrad och vattenmättad. Denna störningskänslig-
het, kallad liquefaction, beror inte på samma fenomen som störningskänslighet i högsen-
sitiv lera. Med liquefaction avses det fenomen som uppstår när portrycket i jorden är
högre än totalspänningen och jorden därmed tappar sin hållfasthet och blir flytande. För
att liquefaction ska uppstå krävs en jord som är så lös lagrad att den tenderar att kontrak-
tera vid belastning och att det av lasten genererade portrycket inte hinner avklinga före
nästa pålastning.

Larsson (1998) skriver att lager och skikt av silt som är inbäddade i eller under lera kan
vara mycket löst lagrade och risken för liquefaction ökar på grund av instängningen mel-
lan lager av tätare jord. Han skriver vidare att ” En lokal strukturell kollaps kan snabbt
sprida sig och exempel finns på mycket stora skred i flytbenägen jord, främst i form av
undervattensskred. De största problemen uppstår normalt i jordbävningsdrabbade områ-
den, men liknande och ibland dramatiska effekter kan fås vid sprängning och andra mått-
ligare vibrationer samt vid vågbelastning av konstruktioner i havet eller vid kuster”.

Vissa avlagringar med silt längs Västernorrlands kuster kan alltså ha förutsättningar för
liquefaction. Dock ligger problematiken med liquefaction utanför det som behandlas i
denna rapport.
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3. Sensitivitet

3.1 Definition

I Sverige definieras sensitivitet, St, som den ostörda odränerade skjuvhållfastheten divide-
rat med den omrörda enligt:

=
ö

ö

Sensitiviteten bör bestämmas med konförsök men även vingförsök har använts (se avsnitt
3.3.2). Baserat på sensitivitetens värde benämns jorden som lågsensitiv, mellansensitiv
och högsensitiv enligt Tabell 3-1. Om den omrörda skjuvhållfastheten är mindre än 0,4
kPa och sensitiviteten över 50 benämns jorden som kvicklera. I andra länder förekommer
andra definitioner. I exempelvis Norge ska den omrörda skjuvhållfastheten vara mindre
än 0,5 kPa för att definieras som kvicklera (inget kriterium för sensitivitetens värde).
Tabell 3-1. Benämning av jord med avseende på sensitivitet.

Benämning Kriterier

Lågsensitiv < 8

Mellansensitiv 8 ≤ < 30

Högsensitiv ≥ 30

Kvicklera ≥ 50 ℎ
ö ≤ 0,4

Konförsöket togs fram på 1910-talet av Statens järnvägars geotekniska kommission (Wie-
sel et al, 1985). I början presenterades odränerad skjuvhållfasthet endast som ett relativt
värde, benämnd H3 (utan enhet), men med ledning av resultat från otaliga försök och
jämförelser med inträffade skred tog man fram ett samband mellan den relativa skjuvhåll-
fastheten och skärhållfastheten (t/m2) för olika jordar (Kungliga järnvägsstyrelsen, 1951),
se Figur 3-1. I Sverige kom så småningom följande ekvation att användas vid översätt-
ning (Eriksson, 2004, se även Svensson, 2017):

=
(36 + 0,064 ∙ )

I det äldre materialet presenteras även den omrörda lerans relativa hållfasthet, benämnd
H1. Sensitiviteten presenteras som kvoten mellan H3 och H1, det vill säga:

=

Då vingförsöket inte uppfanns förrän i slutet av 1940-talet (se vidare avsnitt 3.3.2) är alla
bestämningar av sensitivitet före dess baserade på konförsöket.

Tidigare definitioner på kvicklera skiljer i litteraturen. Enligt SOU (1962) anges att sensi-
tiviteter högre än 30–50 benämns kvicka medan det i Bygg del 1 (Byggmästaren, 1960)
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anges 50 som gräns. Jerbo (1965) lade till ett kriterium att H1-värdet bör vara under 1 för
att leran ska definieras som kvick.

Den idag använda definitionen på sensitivitet skiljer sig som således från dåtidens enligt
följande:

ö =
36 + 0,064 ∙

ö =
36 + 0,064 ∙

( ) =
ö

ö =
36 + 0,064 ∙

36 + 0,064 ∙
= ∙

(36 + 0,064 ∙ )

(36 + 0,064 ∙ )

Eftersom ≥  blir slutsatsen att dagens definition för sensitivitet är lägre än dåtidens,
alltså

≤

Således kan lera som tidigare klassades som högsensitiv ( > 30), idag klassas som icke
högsensitiv. Skillnaderna mellan de olika sambanden för sensitivitet är dock liten. Då
dessutom bestämningen av den relativa hållfastheten var omständlig och svår att översätta
till skjuvhållfasthet och kvalitén på prover tagna med den tidens utrustning kan ifrågasät-
tas, bör slutsatsen tas med försiktighet. Värden på kvoten H3/H1 bör användas som indi-
kation på lerornas sensitivitet, inte som exakta värden.

Figur 3-1. Sambandet mellan de relativa hållfasthetstalen (H3) och skärhållfastheten, t, för några
jordar. Efter Caldenius (1938).
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3.2 Förhållande mellan konsistensgränser och sensitivitet

Kenney (1976) visade att det råder ett nästan linjärt förhållande mellan flytindex, IL, och
logaritmen av sensitiviteten, se Figur 3-2. Flytindex definieras som:

=
−
−

 = naturlig vattenkvot

= plasticitetsgräns

= konflytgräns

Som ses i figuren fordras, för att en jord ska var högsensitiv, ett flytindex på över cirka
1,1. Larsson (2008) skriver att för kvickleror är flytindex alltid större än 1.

Sammanställningar utförda inom detta uppdrag av flytindex mot sensitivitet bestämda på
leror från undersökningar av Åhnberg och Larsson (2012), diverse bestämningar utförda
på SGI:s laboratorium på leror främst från Östergötland och på sulfidlera i SGI:s provfält
Lampen, Broby och Vibyn (SGI, 2017), visas i Figur 3-3. Det framgår att även för
svenska leror finns ett samband mellan flytindex och logaritmen av sensitiviteten.

Figur 3-2. Förhållande mellan flytindex och sensitivitet för norska och kanadensiska leror samman-
ställda av Kenney (1976).
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Figur 3-3. Förhållande mellan flytindex och sensitivitet för några svenska leror och sulfidleror sam-
manställda inom detta uppdrag. Begränsningslinje enligt Kenney (1976) finns också redovisade.

Tidigare undersökningar av Larsson och Jansson (1981) och Tavenas et al. (1982) indike-
rat att ju mer lågplastisk leran är, desto mindre omrörningseffekt fordras för att hållfast-
heten skall brytas ned. Plasticitetsgränsen, wp, bör därför vara av intresse vid studier av
lerors störningskänslighet. Dock bestäms plasticitetsgränsen sällan i Sverige eftersom den
har ansetts variera mycket lite för svenska leror (Sällfors, 2020) och för att konflytgrän-
sen därmed har ansetts vara den konsistensgräns som har störst betydelse vid studier av
olika samband. I föreliggande uppdrag har konsistensgränser sammanställts från under-
sökningar utförda av Åhnberg och Larsson (2012), diverse bestämningar utförda på SGI:s
laboratorium på leror främst från Östergötland, undersökningar utförda av Larsson et al
(2007) på sulfidfärgad lera och på sulfidlera i SGI:s provfält Lampen, Broby och Vibyn
(SGI, 2017). Resultaten, som redovisas i Figur 3-4, visar att plasticitetensgränsen för oor-
ganiska leror varierar mellan 18 och 42 % och för sulfidjord mellan 32 och 76%. Det kan
även ses att plasticitetsindex ökar för ökande plasticitetsgräns.

Plasticitetsindex definieras som:

= −

= plasticitetsgräns

= konflytgräns

Sambandet mellan plasticitetsindex och plasticitetsgränsen för oorganisk jord är dock inte
lika tydlig som sambandet mellan plasticitetsindex och konflytgränsen. Sammanställ-
ningen visar även att de undersökta oorganiska lerorna är mellanplastiska (10<Ip<25),
högplastiska (25<Ip<50) och mycket högplastiska (Ip>50). Efter skredet i Tuve bestämde
Larsson och Jansson (1982) konsistensgränser och fann att lerans plasticitetsgräns varie-
rade mellan 20 och 40 % (högst närmast markytan). Pusch (1970) undersökta leror från
tre lokaler och fann att plasticitetsgränsen för lera från Lilla Edet varierade mellan 23 och
30 %, från Skå-Edeby mellan 22 och 40 % och från Morjärv mellan 42 och 79 procent.
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Då det anses att plasticitetsgränsen har betydelse för en jords motstånd mot deformation
bör denna parameter bestämmas även vid rutinundersökningar och sambanden bör stude-
ras vidare.

Figur 3-4. Plasticitetsdiagram för svenska leror undersökta av Åhnberg och Larsson (2012), SGI:s
laboratorium, SGI:s provfält med sulfidjord (SGI, 2017) och Larsson et al (2007). Nedre och övre
gräns för svenska oorganiska jordar enligt Karlsson och Hansbo (1989).

Eftersom flytindex sällan bestäms i Sverige används istället ett så kallat kvasiflytindex,
definierat som kvoten mellan naturlig vattenkvot och konflytgräns. Det har visat sig i
svenska undersökningar (SOU, 1962, Larsson och Åhnberg, 2003 och Rankka et al,
2004) att kvasiflytindex är över 1,1 vid sensitiviteter över 50. Vid sammanställning av
undersökningar inom Göta älvutredningen, se Figur 3-5, visade det sig dock att kvasiflyt-
indexen har en viss spridning och Löfroth et al (2018) konstaterar att förekomst av kvick-
lera inte kan bestämmas med hjälp av kvasiflytindex, men att det kan ge en indikation på
förekomst.

Karaktäristiskt för kvickleror är att flytgränsen är lägre än den naturliga vattenkvoten.
Konflytgränsen definieras som den vattenkvot vid vilken man med en 60 g – 60° fallkon
får ett 10 mm intryck. Den omrörda skjuvhållfastheten för ett 10 mm intryck är cirka 1,5
kPa. Undersökningar för stötflytgränsen har givit motsvarande värden. Per definition
skall den omrörda hållfastheten vara mindre eller lika med 0,4 kPa för att leran skall klas-
sificeras som kvick. Följaktligen måste vattenkvoten vara högre än flytgränsen i en kvick-
lera. Det kan förklaras med att en lera som sedimenterar med flockulerad struktur, får ett
högre portal och därför en högre vattenkvot, jämfört med sediment som har en orienterad
struktur. Då en flockulerad lera har utsatts för urlakning är en omflockulering efter om-
rörning ej är möjlig. Detta leder till en markant sänkning av flytgränsen medan den natur-
liga vattenkvoten oftast förblir konstant.

Sammanställningar av flytgränser, vattenkvoter och kvasiflytindex för leror i Västernorr-
lands län ges i avsnitt 6.2.5. Plasticitetsgränser har inte funnits att tillgå.
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Figur 3-5. Förhållande mellan kvasiflytindex (wN/wL) och sensitivitet för undersökningar på båda si-
dor av Göta älv vid Slumpån (mellan Lilla Edet och Intagan). Efter Löfroth et al (2018).

3.3 Metoder för bestämning av sensitivitet

3.3.1 Fallkonförsök
För att bestämma sensitivitet används i Sverige i huvudsak fallkonförsök. Den ostörda
och omrörda odränerade skjuvhållfastheten bestäms med fallkonapparat på upptagna
kolvprover. För att bestämma den omrörda skjuvhållfastheten omröres provet till dess att
inget lägre värde på skjuvhållfastheten kan bestämmas, alternativt att skjuvhållfastheten
ökar vid vidare omrörning (vilket tyder på uttorkningseffekter).

Det bör observeras att fallkonförsök inte är lämpligt på jord med lågt lerinnehåll. Som
kriterium anger Larsson (1995) att för en konflytgräns lägre än 35 % är fallkonförsöket
inte relevant. Av sammanställningar av konflytgränser för Västernorrlands län redovisade
i avsnitt 6.2.5, framgår att en relativt stor andel av de prover som är högsensitiva eller
kvicka har konflytgräns varierande mellan 20 till 40 %. Sammanställningar av jordart för
prover från Västernorrlands län som klassificerats som kvicka redovisas i avsnitt 6.2.6.
Av sammanställningen framgår att mer än 15 % av proverna är klassificerade som silt el-
ler lerig silt.

3.3.2 Vingförsök och laboratorievinge
För bestämning av sensitivitet med vingförsök bestäms först den ostörda lerans skjuvhåll-
fasthet varefter jorden omrörs genom att vingen roteras hastigt cirka 20 varv (se exempel-
vis SGF, 2013). Därefter bestäms den omrörda skjuvhållfastheten.
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Försök att ta fram en vingborr startade kring 1930 men det var inte förrän i slutet av
1940-talet som SGI konstruerade den första vingborren som liknar den vi använder idag
(se Cadling och Odenstad, 1950). Enligt samma författare kan man utifrån denna vingborr
även bestämma den omrörda skjuvhållfastheten genom att rotation av bladen utförs till
dess att momentkurvan når ett minimum.

Flera undersökningar visar dock att sensitiviteten bestämd med vingförsök ofta un-
derskattas, (bland andra Andresen och Bjerrum, 1956, Eden och Kubota,1962, Rankka et
al, 2004, och Abuhajar et al, 2010).

Eden och Kubota (1962) jämförde sensitiviteter bestämda med fyra olika metoder och
presenterade resultaten som funktion av flytindex, se Figur 3-6. Blå linje i figuren avser
konförsök, röd linje vingförsök (utförda med 25 varvs omrörning) och grön linje labora-
torievingförsök. De framgår att vingförsök (röd linje) underskattar sensitiviteten då flytin-
dex överstiger cirka 1,4. Dessutom visar deras försök att laboratorievinge (grön linje) un-
derskattar sensitiviteter för alla flytindex.

Vid vingförsök rekommenderas enligt svensk standard 20 varvs omrörning. Vid använd-
ning av konförsök ska omrörning göras tills hållfastheten har uppnått sitt minimum. De-
venny (1975) studerade hur sensitiviteten för två sensitiva leror påverkades av hur omrör-
ningen utfördes. Han mätte kvoten mellan skjuvhållfastheter bestämda för ostört och om-
rört prov (efter en viss omrörning) med laboratorievinge. Omrörning utfördes för hand,
med mixer och med laboratorievinge. Det visade sig att kvoten varierade, se Tabell 3-2,
och Devenny sammanfattade sina studier med att definitionen av sensitivitet är missvi-
sande eftersom den inte anger mängden energi som krävs för omrörning.

Förutom att vingförsök (både laboratorium och fält) oftast underskattar sensitiviteten är
mätnoggrannheten och upplösningen för vingförsök begränsad, varför låga skjuvhållfast-
hetsvärden inte kan bestämmas tillräckligt noggrant och exempelvis kriteriet för kvicklera
(omrörd hållfasthet lägre än 0,4 kPa) inte kan fastställas med dagens vingförsök. Även
Abuhajar et al (2010) påpekar detta då de skriver att “när den omrörda skjuvhållfastheten
är väldigt låg är det svårt att mäta korrekt vridmoment för att erhålla korrekta värden på
sensitiviteten”.

För att vingförsök ska kunna användas för att bestämma sensitiviteten krävs att en ny typ
av utrustning tas fram.
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Figur 3-6. Jämförelse mellan sensitiviteter bestämd med laboratorievingförsök (grön linje, metod 2),
vingförsök (röd linje, metod 4) och konförsök (blå linje, metod 5). Efter Eden och Kubota (1962).

Tabell 3-2. Effekt av olika omrörning på förhållandet mellan ostörd (su) och omrörd skjuvhållfasthet
(su). Skjuvhållfasthet bestämd med laboratorievinge. St avser kvoten mellan ostörd och omrörd
skjuvhållfasthet där den omrörda är vid en viss störningsgrad. (Efter Devenny, 1976).
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3.3.3 T-bar
T-barsondering, är en sonderingsmetod där en förstorad spets utformad som en cylinder
ersätter den koniska CPT-spetsen, se avsnitt 2.4.5. T-barspetsen kan även användas för att
studera hur jordens hållfasthet bryts ned genom att köra spetsen upp och ned (vanligen 10
gånger) på ett visst djup och därvid studera förändringen i sonderingsmotstånd.

Yafrate et al (2009) har visat att sensitiviteten kan uppskattas ur spetstrycken vid första
sonderingen, qin , och den efter 10 cyklers omröring, qrem,  så som:

=
,

Undersökningar utförda av Larsson och Åhnberg (2012) på lera från 12 lokaler i Sverige
(Västra Sverige, Östergötland, Östkusten och Mälardalen) visar att det fanns ett visst
samband mellan spetstrycken efter omrörning och sensitiviteten och att sensitiviteten
skulle kunna beräknas med ekvationen nedan. Men, författarna skriver också att mät-
noggrannheten för T-bar är otillräcklig för korrekt bestämning av sensitiviteten i svensk
lera med mycket låg omrörd hållfasthet.

≈
(4,4 + 8,4 ) 1,3

,

( − 12,8)
18,3

=korrigerat första spetstryck vid T-barsondering
=korrigerat spetstryck för omrörd lera

3.3.4 Geoteknisk sondering
Rankka et al (2004) studerade möjligheten att använda olika typer av geoteknisk sonde-
ring för att bedöma förekomst av högsensitiv jord. Löfroth (2011) undersökte detta vidare
och visade att utvärdering med CPT- och trycksondering indikerar att högsensitiv lera fö-
rekommer för fler nivåer än vad utvärdering med fallkonförsök gör och att resultat från
CPT-sonderingen ger bäst korrelation med fallkonförsöken, se Figur 3-7 och Figur 3-8.
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Figur 3-7. Utvärderad kvicklera - resultat från CPT-sondering samt jämförelse med laboratorieresul-
tat. Efter Löfroth (2011).

Figur 3-8. Träffsäkerhet för totaltrycksondering respektive CPT-sondering vid bedömning av kvick-
lera. Jämförelse med fallkonförsök på samma nivå i samma undersökningspunkt. Efter Löfroth
(2011).

3.3.5 Resistivitetsmätning
Lera med hög saltkoncentration leder ström bättre än en lera med låg salthalt. Det innebär
att lera som urlakats på saltvatten generellt har högre elektrisk resistivitet i jämförelse
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med omgivande icke urlakad lera, eftersom den elektriska resistiviteten stiger när salthal-
ten sjunker i lervolymen (se till exempel Rankka et al. 2004 och Solberg 2007). Laborato-
rieförsök på svenska leror har visat att en salthalt lägre än 2 gram per liter porvatten mots-
varar en resistivitet mellan cirka 6 och 13 Ohm-meter (Rankka et al., 2004). Detta är dock
ingen absolut gräns utan kan variera från område till område beroende på bland annat
kornstorlek och lerans mineralsammansättning. Resistivitetsmätning kan inte bestämma
en leras sensitivitet men kan visa på lera med förutsättningar för hög sensitivitet och sär-
skilt skillnader mellan olika lerlager.

CPT-sondering kan kompletteras med mätenheter som kontinuerligt registrerar resistivitet
på specifikt djup (CPT-R) under sonderingen. Denna typ av metod har tidigare använts
och utvärderats i Sverige av bland andra Schälin och Tornborg (2009), Löfroth et al
(2011).

Löfroth et al (2018) visar att resistivitetsmätning för kartläggning av kvicklera är svår i
lerlager som innehåller en hög andel av silt, eller vid lagerförhållanden som är mycket
skiktade. Detta då skiktade förhållanden försvårar tolkningar av mätningarna. Författarna
undersökte en lokal i Torsåker strax norr om Kramfors och konstaterar att jordlagerför-
hållandena i Torsåker är varierande både i höjd och sidled och att de skiljer sig från de
övriga lokalerna som studerats (alla i Västsverige). I Torsåker innehåller sedimenten skikt
av lera, siltig lera, lerig silt, silt och sand. Silt och sand har en högre resistivitet än lera,
vilket gör tolkningen av förekomst av urlakad lera svårare än för homogena förhållanden.
Jämförelsen mellan resistivitetsmätningar och geotekniska undersökningar är därför inte
helt entydig i dessa förhållanden. Dessutom konstaterar de att det generellt förekommer
högre resistiviteter i icke-kvick lera inom område Torsåker jämfört med icke-kvicklera i
Västsverige.
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4. Bildning av högsensitiv lera
Processerna vid bildning av kvicklera (och högsensitiv lera) har bland annat beskrivits av
Rankka (2003) och Brand & Brenner (1981). I detta kapitel ges en summering av tidi-
gare beskrivningar.

4.1 Avsättning

Förutsättning för uppkomst av lersediment med hög sensitivitet är att de avsattes i en salt
eller bräck vattenmiljö och att olika processer, så som urlakning eller diffusion, har påver-
kat sedimenten efter dessas avsättning.

En lera består av fasta partiklar som bildar ett kornskelett och i hålrummen däremellan
finns luft och/eller vätska. De fasta partiklarna består av lermineral, men även av andra
mineral. Lermineralen har bildats genom kemisk vittring av exempelvis glimmer, fältspat
och amfiboliter. Exempel på lermineral är illit, montmorillonit och klorit. Gemensamt för
lermineralen är att de är uppbyggda av skikt av plana nätverk av aluminiumhydroxid eller
magnesiumhydroxid och kiseloxid. I kontakt med en vätska kommer alltid ett visst antal
av lermineralens positiva joner att ersättas med positiva joner av lägre valens. Detta inne-
bär att lermineralens yta är negativt laddad. För att kompensera den negativa laddningen
drar mineralen till sig positiva joner från vätskan, exempelvis K+, Na+ och Ca2+. Kon-
centrationen av positiva joner i vätskan avgör hur stor ”sfär” utanför lermineralet som
kommer att behövas för att kompensera laddningen. Ju större jonkoncentration i vätskan
desto mindre ”sfär”. Denna ”sfär” kallas för det diffusa elektriska dubbellagret.

Lersedimentens struktur beror på jonkoncentrationen i vattnet som de avsätts i. Om par-
tiklarna avsätts i ett saltvatten, som har hög koncentration av saltjoner, kommer ”sfären”
att vara liten och partiklarna kommer nära varandra. Därmed överväger de attraherande
krafterna mellan partiklarna och dessa kan flockuleras. Stora aggregat bildas som sedan
sedimenterar utan någon speciell riktning och ger en lera med högt portal. Om partiklarna
däremot sedimenterar i ett sötvatten är ”sfären” stor och de repellerande krafterna mellan
partiklarna överväger och partiklarna kan inte komma nära varandra. Därmed bildas en
lera med orienterade partiklar och ett lägre portal än en saltvattenavsatt lera. Detta upp-
täckte Pusch (1970) när han undersökte tre olika lösa leror med hjälp av elektronmikro-
skopi. Han ritade upp en schematisk bild av aggregaten i en saltvattenavsatt respektive
sötvattenavsatt lera, se Figur 4-1. Det kan poängteras att en av de lokaler som Pusch un-
dersökte var Morjärv nordost om Luleå. Sedimenten är där brackvattenavsatta (se Kapitel
5). Han konstaterar att strukturen för dessa liknade de sötvattenavsatta i Skå-Edeby. En
trolig anledning till att inte dessa hade en öppen struktur med flockulerade aggregat, är att
det troligen var sulfidjord. Pusch benämnde jorden som ”black muddy clay”. Hög sensiti-
vitet har aldrig uppmätts i sulfidjord (se vidare avsnitt 4.2.4).

För svenska leror har det inte tagits fram något värde på vilken salthalt som krävs för
bildandet av en flockulerad struktur. En undersökning utförd av Ozturgut och Lavelle
(1986) på leror från Stilla havet visade att en så låg halt som 50 ppm (=5‰) gav flockule-
ring. Salthalten i porerna i marina, postglaciala leror är kring 30–35 g/l (Bazin et al,
2016).
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Figur 4-1. Schematisk bild av partikelarrangemanget i lera. Övre figuren (a) visar en sötvattenavsatt
lera uppbyggd av relativt porösa aggregat åtskilda av små porer. Den nedre figuren (b) visa marin
lera med stora, täta aggregat åtskilda av grova porer. Efter Pusch (1970).

4.2 Förändringar som påverkar sensitiviteten

För att en lera ska få en hög sensitivitet krävs, som beskrivits i föregående avsnitt, att för-
utsättningarna för den flockulerade strukturen försvinner. Forskning har visat att den
flockulerade strukturen uppkommer på grund av en hög andel saltjoner i avsättningsmil-
jön. I Bottenviken har inte samma salthalt förekommit under avsättningen som i Katte-
gatt, men om den ändå varit tillräckligt hög för att bilda en struktur känslig för urlakning
eller på annat sätt förändring av jonkoncentrationen, finns ingen forskning om. Larsson
(2010) skriver att ”För att bryta ned en struktur i brackvattenavsatta leror fordras att något
ämne tillförs som skapar så stora repellerande krafter mellan partiklarna att dessa för-
skjuts trots de tryckkrafter som håller dem på plats. Sådana ämnen finns, men är sällsynta
i naturliga sammanhang (organiska ämnen)”. Faktum kvarstår dock att hög sensitivitet
ändå har uppmätts i lera på flera ställen längs Bottenhavet.

I detta kapitel beskrivs några faktorer som visat sig kunna bryta ned strukturen i en lera.

4.2.1 Förändring av salthalt
En orsak till bildning av högsensitiv jord är att salthalten i lerans porsystem har minskat
sedan avsättningen. Urlakningen av saltjoner har skett huvudsakligen genom infiltration
av regnvatten, artesiska tryck och diffusion. Dessa processer är mycket långsamma och
innebär att förekomsten av högsensitiv lera är mer vanlig i mindre mäktiga leravlagringar
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medan det i tjockare avlagringar eventuellt endast återfinns högsensitiv lera närmast ett
permeabelt skikt eller nära markytan.

Låg salthalt är en nödvändig faktor för hög sensitivitet men det är inte alltid en tillräcklig
faktor. Det finns således saltvattenavsatta leror med låg salthalt som inte har hög sensiti-
vitet. Detta beror på jonsammansättningen i porvattnet, alltså inte enbart på mängden jo-
ner. Ju större antal med envärda katjoner (Na+, K+) i porvattnet av totala antalet joner,
desto större förutsättning för hög sensitivitet. Saltjoner med höga valenstal är exempelvis
Ca2+, Mg2+, Fe2+, Fe3+ och Al3+.

Generellt kan sägas att naturligt avsatt lera utan efterföljande förändring i porvattnets
kemi normalt inte är vare sig speciellt högsensitiv eller kvick (Larsson, 2010).

Exakt gräns för vilken salthalt som är en förutsättning för hög sensitivitet finns inte. Det
beror bland annat på att de gränsvärden som tagits fram avser kvicklera, att olika definit-
ioner och olika mätmetoder använts. Salthalten uttrycks dessutom ibland som salthalt i
jorden eller som salthalt i utpressat porvatten. Det är även väsentligt, och inte alltid tyd-
ligt, vilka saltjoner som avses men vanligen avses mängden natriumjoner (Na2+).

Salthalten anges i olika enheter enligt följande: (se exempelvis SOU (1962), Jerbo (1965),
Andersson-Sköld (2005)).

− gram salt per liter porvatten (g/l)
Skrivs ofta även som procent eller promille.

− promille salt per totalsubstans (‰/Ts)
Framgår inte om det avser vikt eller volym.

− milliekvivalenter per liter eller per gram (mekv/liter eller mekv/gram)
Kan räknas om till exempelvis g/l genom molmassan för ingående saltjoner.

− ppm, där 1 ppm=0,0001 %
Framgår inte alltid om man avser vikt eller volym.

Gränser för kvicka egenskaper har bland annat angetts till en salthalt under 2 g/l (porvat-
ten) av Torrance (1974) och 5,6 g/l av Andersson-Sköld et al (2005). Så hög gräns som
5,6 g/l kräver troligen att andra processer än salturlakning lett till det kvicka egenskap-
erna redan vid denna halt. I SOU (1962) skrivs att kvicklera uppträder särskilt ofta när
natriumhalten i den fasta fasen ligger mellan 2 och 8 mekv/100 g lera (kan räknas om via
molmassan för natrium till en salthalt av 2 till 7 g/l).

De värden som anges är salthalt för leror avsatta i saltvatten och inte i brackvatten. En
förutsättning för bildning enligt principen om urlakningen är att salthalten har minskat
från ett högt till ett lågt värde. Ett högt värde är en förutsättning för bildandet av en
flockulerad struktur men det finns mycket lite i litteraturen som visar på vilken salthalt
som krävs. Samma kriterium för salthalten i lera på ostkusten som på västkusten bör där-
för inte kunna användas enbart utan vidare analys. Larsson (2010) skriver att några resul-
tat från direkta urlakningsförsök på brackvattenavsatt lera inte har återfunnits i litteratu-
ren.

Bjerrum (1967) visade att förändringar i sensitivitet startar då urlakningen har reducerat
salthalten till kring 1%, se Figur 4-2. Av figuren framgår även att flytgränsen minskar
mer än plasticitetsgränsen vid urlakning (se vidare avsnitt 6.2.5).
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Figur 4-2. Förändring i sensitivitet vid minskande salthalt (efter Bjerrum, 1967).

Larsson (2010) skriver att en söt- och brackvattenavsatt lera inte har motsvarande saltin-
nehåll och strukturella uppbyggnad med stora aggregat och den därmed inte kan brytas
ned på motsvarande sätt av urlakning som en marin lera. Detta kan ifrågasättas eftersom
det visat sig att salthalten i Littorinahavet var upp emot 15 promille, se avsnitt 5.1.

4.2.2 Organiska ämnen
Det finns studier som visar att organiska ämnen naturligt förekommande i naturen skulle
kunna bryta ned det diffusa elektriska dubbellagret genom en dispergeringsprocess lik-
nande exempelvis diskmedel. Larsson (2010) skriver att

”även söt- och brackvattenavsatt lera som inte påverkas i högre grad av urlakning kan
få reducerad flytgräns och omrörd skjuvhållfasthet samt förhöjd sensitivitet och bli
kvick av naturliga orsaker. Detta sker då dispergerande ämnen och joner som ger upp-
hov till frånskjutande krafter mellan lerpartiklarna tränger in i jorden. Större zoner där
detta har uppstått på naturlig väg kan påträffas i lera under organisk jord (eller virkes-
upplag som använts under lång tid) och där organiska syror och andra substanser med
tiden trängt långt in i den underliggande jorden. Mer begränsade zoner med denna typ
av påverkan kan påträffas under tillfälliga virkesupplag, runt läckande spillvattenled-
ningar m.m.”

Dock är detta inte helt klarlagt. Larsson skriver själv i samma publikation att ” Experi-
mentellt har visats att infiltration av extremt dispergerande ämnen kan bryta ned struk-
turen även i söt- och brackvattenavsatt lera. Detta är dock ingen naturlig process. Att nå-
got vanligt förekommande medel i naturen eller i t.ex. spillvatten i påtaglig grad skulle
kunna bryta ned de ostörda egenskaperna i denna typ av lera har veterligt inte påvisats”.

De var Söderblom som under 60- och 70-talet hade sett en viss koppling mellan före-
komst av organisk jord och högsensitiv jord (se Söderblom, 1974b). Han utförde experi-
ment där han behandlade sötvattenavsatt lera med olika dispergeringsmedel vilket gav
upphov till mycket låg omrörd skjuvhållfasthet. En sammanställning av Jerbo och Hall
(1961) över förekomst av högsensitiva bottniska sediment visade dock inte någon kopp-
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ling mellan dessa och organisk jord. De konstaterade att organiskt material i lerlagerfölj-
derna fanns längs hela kusten men högsensitiv lera var koncentrerad till bland annat Ång-
ermanälvens dalgång, se avsnitt 6.1.

4.2.3 pH-värde
pH-värdet i porvattnet påverkar egenskaperna för sedimenten. Störst påverkan har pH-
värdet under sedimenteringen. Det finns dock undersökningar som visar att pH påverkar
vittringsprocesserna. Ett högt pH kan bland annat frigöra vätejoner, vilket kan leda till
ökad sensitivitet. Ett lågt pH kan ge ökande nedbrytning av partiklar med frigörande av
flervärda positiva joner med minskande sensitivitet som följd. Se bl.a. Bjerrum (1967),
Mitchell (1976), Torrance (1998) och Fällman et al. (2001).

4.2.4 Förekomst av sulfidjord
Kan förekomst av sulfidjord påverka bildandet av högsensitiv jord och kvicklera i jordla-
ger över och under? Eftersom sulfidjord är en organisk jord skulle den, som beskrivits i
avsnitt 4.2.2, eventuellt kunna verka som ett dispergeringsmedel för jord avlagrad under
sulfidjorden. Det har dock inte inom detta arbete gått att få fram om högsensitiv jord
skulle ha större förekomst i anslutning till sulfidjord. I undersökningar utförda på sul-
fidjord av Larsson et al (2007) bestod merparten av jordlagren av sulfidjord. Följande är
en beskrivning av det som de studerade:

Larsson et al (2007) undersökte egenskaper för sulfidjord i 5 lokaler längs norra delen
av Norrlandskusten. De sammanställde dessutom data från tidigare utförda undersök-
ningar i 4 lokaler och utförde kompletteringar av dessa. Läget för samtliga lokaler som
ingick i arbetet framgår av Figur 4-3. Sensitiviteten för sulfidjordarna var för samtliga
kolvprover mellan 5 och 30. För lokal Kramfors uppmättes dock sensitiviteter mellan
150–200 och jorden visade sig heller inte vara organisk (vilket sulfidjord är) vid de ut-
förda glödgningsförsöken. I lokalerna Gammelgården, Sunderbyn, Västerslätt Umeå
bangård, Gideåbacka och Teg Kalix bestod jordlagerföljden enbart av sulfidjord. I lo-
kal Hjoggböle bestod jorden av sulfidjord ner till knappt 5 m djup och därunder av grå
siltig lera med inbäddade siltskikt i vilken en sensitivitet av 62 uppmättes. I lokal Rö-
däng uppmättes en sensitivitet av 67 i ett siltskikt (i sulfidjorden) på 10 meters djup.
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:

Figur 4-3. Försökslokaler där sulfidjordars egenskaper undersökts och sammanställts av Larsson et
al (2007).

Sulfidjorden har bildats under sedimentations- och mikrobiella processer, som förekom-
mit i avsnörda havsvikar med bräckt/sött vatten, med tillgång till organiskt material, järn
och svavel (Mácsik, 1994). Bildningen av sulfidjord i Sverige började för cirka 14 000 år
sedan i södra Bottenhavet och för cirka 9 000 år sedan då även Norrbottens kustland bli-
vit fritt från is. Bildning av sulfidjord sker fortlöpande där sedimentation pågår och sedi-
mentens sammansättning och avsättningsförhållandena ger upphov till detta (Larsson et
al, 2007). Sulfidjord och högsensitiv lera kan alltså finnas i samma jordlagerföljd.

Organisk jord har i sig inte uppvisat hög sensitivitet (se exempelvis Larsson 1990 och
Larsson et al, 2007). Orsaken till detta är inte klarlagd men Larsson (1990) undersökte
prover av en sulfidjord från Luleå i svepelektronmikroskop, som visade ett kornskelett
som bestod av en matris med partiklar av siltstorlek med partiklar av lerstorlek häftade
vid ytorna. I matrisen fanns relativt stora täta sfäriska aggregat av mindre partiklar inbäd-
dade. I en kvicklera är kornskelettet istället öppet och består av stora flocker som leder till
flytbeteende vid omrörning.

I en sulfidjord som inte kommit i kontakt med syre, förekommer den största delen av jär-
net i utfälld form, som till exempel järnmonosulfid och ferrohydroxid (Andersson och
Norrman, 2004), och således inte i jonform. Om förhållandena i jorden ändras och jorden
utsätts för oxidation kommer järn- och sulfatjoner att frigöras och tillföras porvattnet
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(Mácsik, 1994), vilket skulle leda till begränsande förutsättningar för bildning av högsen-
sitiv sulfidjord. Flervärda joner i porvattnet (såsom Fe2+ eller Fe3+) begränsar möjligheten
för bildandet av kvicka egenskaper (se avsnitt 4.2.1).
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5. Saltvattenavsatta sediment i
Bottenhavet

5.1 Salthaltens variation

Salthalten (ingående mängd saltjoner i vattnet) vid de bottniska lersedimentens avsättning
har varierat under de olika stadierna av Östersjöns utveckling. Idag har Bottenhavet en
salthalt kring 7 promille (se bland andra Westman et al, 1999 och Risberg, 2019). Högst
salthalt hade Östersjön (inklusive Bottenhavet) under perioden 7 000–5 000 år före nutid
(Schoning, 2016), då det så kallade Littorinahavet täckte området (Littorinahavets utbred-
ning framgår av Figur 5-1). Westman et al (1999) skriver att analyser av fossil och spå-
relement indikerar att salinitetsmaximum under Littorinastadiet låg mellan 10 och 15 pro-
mille men att enstaka molluskfynd pekar på att saliniteten kan ha nått 20 promille. Salt-
halten är vanligen högre på djupet jämfört med vid ytan. Pusch (1970) undersökte lera
från Morjärv längs Kalix älv, cirka 50 km nordost om Luleå. Han uppskattade den ur-
sprungliga salthalten med hjälp av diatomanalys till mellan 5 och 20 promille för prov
från 6 meters djup och till mellan 5 och 15 promille för prover från 4 och 9 meters djup.
Sedimenten, kring dagens Bottenhav, som avlagrades under perioden med Littorinahavet,
har alltså troligen avsatts i en miljö med betydligt högre salthalt än den som råder i da-
gens hav.

I Kattegatt varierar salthalten i ytvattnet från cirka 15 promille i de södra delarna till cirka
30 promille i de norra, medan salthalten i djupvattnet förändas endast obetydligt och lig-
ger vid cirka 34 promille (Havsmiljöinstitutet, 2020). Löfroth el al (2011) gjorde i sam-
band med Göta älvutredningen bland annat undersökningar av lersedimentens salthalt. De
skriver att salthalten vid sedimentens bildning var omkring 30 promille och att även de
leror med högst salthalt (som undersökts) hade fått en betydande urlakning. De högsta
salthalterna som de uppmätte i sedimenten var 15 promille.

Vilken salthalt som är tillräcklig för att bilda en flockulerad struktur, har inte undersökts i
Sverige. En undersökning utförd av Ozturgut och Lavelle (1986) på leror från Stilla havet
visade att en så låg halt som 50 ppm (=5 promille) gav flockulering. En total salthalt av
10–15 promille i Littorinahavet, bör därför ha varit tillräcklig för att bilda leror med en
flockulerad struktur.
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Figur 5-1. Littorinahavets utbredning (efter Andrén, 2012).

Schoning (2016) har analyserat vilka av de områden som numera är land, men som under
någon period sedan isavsmältningen fram till idag, haft en geologisk historia som innebär
att det har funnits förutsättningar för bildning av högsensitiva och kvicka leror. Följande
är ett referat från Schoning (2016):

I Östersjöbassängen har förhållandena växlat mellan perioder med brackvatten och söt-
vatten, från det att inlandsisen började smälta av fram till idag. Finsediment avsatta un-
der brackvattenförhållanden förekommer från två Östersjöstadier: Yoldiahavet och Lit-
torinahavet. Inledningsvis fylldes Östersjösänkan med smältvatten från inlandsisen, men
i och med att inlandsisen drog sig tillbaka norrut kom Östersjösänkan i kontakt med
Västerhavet via Vänerbassängen och Närke. Leror avsattes då under brackvattenförhål-
landen i Mellansverige under det så kallade Yoldiahavet, som varade en kortare tidspe-
riod om cirka 200 år med början för 11 200 år sedan. Efter Yoldiahavet följde Ancylus-
sjöstadiet då vattenmiljön åter gick till sötvattenförhållanden. För omkring 9 800 år se-
dan tog Littorinahavet sin början, men verkligt brackmarina förhållanden uppstod inte
förrän för cirka 8 000 år sedan. Sedan dess har brackmarina förhållanden varit rådande i
Östersjön. Salthalten i Littorinahavet var högre än vad den är i Östersjöbassängen idag;
salthalten var som högst 7 000–5 000 år före nutid. I Bottenhavet och Bottenviken var
salthalten väsentligt högre än vad den är idag. Från Littorinahavets tid finns finsediment
avsatta längs med Östersjökusten. Framför allt i Norrbotten och Västerbotten finns mäk-
tiga avlagringar med finkorniga sediment från denna tidsperiod. Dessa är även i vissa
fall sulfidhaltiga.

Således förekommer sediment längs Bottenviken och Bottenhavet avsatta under brackvat-
tenförhållanden vid perioden för Littorinahavet. Då Littorinahavet är det senaste stadiet
före det hav vi har idag, är dessa sediment postglaciala. Därmed finns förutsättningar för
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högsensitiv lera överst i jordlagerföljden, vilket även Risberg (2019) visar. Han anger att
jordlagerföljden generellt i Östersjön kan beskrivas enligt Figur 5-2, av vilken det fram-
går att sediment avlagrade under perioden med högst salthalt (Littorinahavet) utgörs av
postglaciala sediment som är avsatta ovanpå glaciala sediment.

Dock anger Smith och Mikko (2016) med hänvisning till Berglund (2004) att kronologin
för sedimenten längs Ångermanälvens dalgång är osäker, och att det är troligt att den
yngsta glaciala leran där deponerades i bräckt vatten.

Sammanfattningsvis skulle alltså lersediment bildade under brackvattenförhållanden och
därmed med förutsättningar för bildande av höga sensitiviteter, finnas i de postglaciala
bildningarna och överst i de glaciala.

Enligt Smith och Mikko (2016) har landhöjningen längs Ångermanälvens nedre dalgång
varit långsammare, jämfört med delar längre uppströms. Det har lett till en långsammare
strandförskjutning, som i sin tur leder till mer tid att deponera finkorniga sediment och
älvsediment i form av deltan. Resultatet är att sedimentmäktigheten är mycket stor i nedre
delen av dalgången mellan Sånga och Nyland med de största uppmätta sedimentmäktig-
heterna (mer än cirka 70 m) strax norr om Kramfors flygplats, längs järnvägen på västra
sidan vid Prästmon, samt på östra sidan av älven i höjd med flygplatsen, se Figur 5-3.
Dessa sediment är alltså postglaciala och avsatta under Littorinahavet och kan därmed ha
avsatts i en öppen struktur.

En jämförelse mellan förekomst av högsensitiv jord och jorddjup görs i Kapitel 6.

Figur 5-2. Sediment i Östersjön bildade under olika stadier av Östersjöns utveckling (efter Risberg,
2019).
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Figur 5-3. Stratigrafisk information från den nedre delen av Ångermanälvens dalgång vid Sandslån.
Borrningen visar djupa deltasediment som är typiska i nedre delen av dalgången. Efter Smith och
Mikko (2016)

5.2 Uppmätta salthalter

Jerbo (1965) undersökte totalsalthalten i sedimenten inom Bottniska havsregionen både
på land och i havet (Bottenviken och Bottenhavet). Han fann att i de postglaciala
sedimenten på land varierar totalsalthalten mellan 3 och 7 promille medan de varierar
mellan 2 och 17 i haven.

Löfroth et al (2018) undersökte salthalt på prover från Strömstad på Västkusten och från
Torsåker strax norr om Kramfors. Avsikten med undersökningen var att belysa relationen
mellan minskande salthalt och ökande sensitivitet. Av Figur 5-4 syns att salthalten för de
icke högsensitiva lerorna har i Strömstad ett maximalt värde av 15 g/l (motsvarar 15 pro-
mille) medan det för Torsåker ligger kring 4 g/l (4 promille) samt att salthalten för samt-
liga prover tagna i Strömstad är högre än de i Torsåker, för motsvarande sensitivitet. Av
figuren ses även att salthalten för de högsensitiva jordproverna är under 3 g/l. Resultaten
visar att det finns ett samband mellan salthalten och sensitivitet för båda lokalerna, även
om sambandet inte är lika tydligt för Torsåker.
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Figur 5-4. Samband mellan kloridhalt och sensitivitet för lera och lerig silt bestämda på prover från
Strömstad och från Torsåker utanför Kramfors (efter Löfroth et al, 2018).

5.3 Förekomst av saltvattenavsatta sediment

Förekomst av sediment som är bildade under sådana förhållanden att högsensitiva egen-
skaper kan förekomma, visas översiktligt i Figur 5-5. Områden längs kusten från
Sundsvall till något norr om Örnsköldsvik visas i detalj i Figur 5-6 till Figur 5-8. Kartorna
kan även ses på SGI:s hemsida (se http://gis.swedgeo.se/metodik_kvicklera/). Det kan ses
att sådana förhållanden i princip finns i samtliga kustnära områden med finsediment och
längs samtliga älvdalars nedre delar.
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Figur 5-5. Områden med geologiska förutsättningar för bildning av högsensitiv lera (efter SGU,
2016).
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Figur 5-6. Områden med geologiska förutsättningar för bildning av högsensitiva leror, utsnitt mellan
Örnsköldsvik och Hörnefors. (efter SGI, 2020a).

Figur 5-7. Områden med geologiska förutsättningar för bildning av högsensitiva leror, utsnitt mellan
Kramfors och Örnsköldsvik. (efter SGI, 2020a).
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Figur 5-8. Områden med geologiska förutsättningar för bildning av högsensitiva leror, utsnitt mellan
Sundsvall och Kramfors. (efter SGI, 2020a).
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6. Sammanställning av sensitiviteter
längs södra Norrlandskusten

I detta kapitel redovisas sammanställningar av uppmätta sensitiviteter längs södra delen
av Norrlandskusten. Övergripande sammanställning av undersökningar längs väg- och
järnvägsnätet presenteras i avsnitt 6.1 och detaljerade sammanställningar från olika
undersökningar i avsnitt 6.2.

6.1 Övergripande sammanställning av undersökningar
längs väg- och järnvägsnätet

Löfroth et al (2018) sammanställde tillgängliga uppgifter om sensitiviteter bestämda i
geotekniska undersökningar för väg- och järnvägsprojekt som Trafikverket utfört. Från
Gävle till Umeå omfattar sammanställningen borrhål kring E4:an och Botniabanan, se Fi-
gur 6-1. I Figur 6-2 visas endast borrhål med sensitiviteter över 50 och det kan ses att så-
dan lera har påträffats på flera ställen kring Sundsvall, Ångermanälvens nedre del,
Örnsköldsvik och i de låglänta områdena med finsediment från strax söder om Nordma-
ling och upp till Umeå. En detaljerad bild av uppmätta sensitiviteter längs väg- och järn-
vägsnätet kring Ångermanälvens nedre del ges i Figur 6-3 och kring Örnsköldsvik i Figur
6-4. Det kan ses att det förekommer högsensitiv jord längs hela kuststräckan, men att de
riktigt höga sensitiviteterna (över 200) återfinns framförallt kring Ångermanälvens nedre
del.

Figur 6-1. Sensitivitetsbestämning utförda av Trafikverket och sammanställda av Löfroth et al
(2018). Sensitivitet indelade i fyra grupper enligt förklaring i kartbilden.
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Figur 6-2. Borrhål med sensitiviteter över 50 bestämda av Trafikverket och sammanställda av
Löfroth et al (2018).

Figur 6-3. Uppmätta sensitiviteter längs järnvägsnätet kring Ångermanälvens nedre del. Efter
Löfroth et al (2018).
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Figur 6-4. Uppmätta sensitiviteter längs järnvägsnätet kring Örnsköldsvik. Efter Löfroth et al (2018).

Jerbo och Hall (1961) sammanställde undersökningar utförda av Kungliga Järnvägsstyrel-
sens geotekniska avdelning avseende kvicka lerors förekomst i förhållande till organiska
sediment längs järnvägssträckor mellan Stockholm och Luleå. Kriterium för kvicklera
som de använde var att = >50. De presenterade resultaten på en karta, se Figur 6-5,

indelat i 4 grupper där grupp 1 och 2 avsåg något de kallade för Östersjölagerföljd. Med
Österlagerföljd avsågs sedimentlagerföljd med från botten: glaciallera, sulfidlera, gyttje-
bandad lera och överst sulfidlera. De fyra olika grupperna var:

1. Östersjölagerföljd med kvicka leror i lagerföljden.
2. Östersjölagerföljd med underliggande kvicka sediment.
3. Annan lagerföljd med kvicka sediment under organiskt skikt, exempelvis under

en myr.
4. Annan lagerföljd med kvicka sediment.

Författarna skriver bland annat att ”kartbilden är intressant så till vida att lokalerna med
kvickleror synes vara koncentrerade till Ångermanälvens dalgång för att sedan vad kusten
i övrigt beträffar, vara relativt jämnt utspridda. Detta kan ej tolkas med hjälp av Söder-
bloms teorier, då organiskt material i lerlagerföljder finns längs hela kusten. Ej heller är
mängden observationspunkter större kring Ångermanälven än t.ex. i Gävleområdet, eller
Sundsvallstrakten”. Söderbloms teorier avsåg att kvicka egenskaper skulle påverkas av
förekomst av organisk jord. Enligt Jerbo (1969) uppmättes låg omrörd skjuvhållfasthet
vid skreden i Öd, Kyrkviken, Gustavsvik och Lugnvik, se avsnitt 8.2.3.

Jerbo (1965) utförde en omfattande studie och sammanställning av lersediments
egenskaper längs det bottniska sedimentationsområdets kuster. Av de cirka 90 provloka-
ler längs kusten från Gävle till Luleå och under havsbotten i Bottenhavet och Bottenviken
fann han att ”det i ¾ av borrhålen finns sensitiva lager under gyttjebandade leror eller le-
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ror med påtagligt organiskt innehåll”. Det går inte att helt klart utläsa vad författaren me-
nar med sensitiv men eventuellt en kvot H1/H3 större än 8. Jerbo anger, när det gäller kri-
terium för kvicka sediment, att det inte var tillfyllest med ett värde på kvoten mellan om-
rörd och ostörd utan att även ett kriterium för omrörd skjuvhållfasthet, H1, behövdes för
dessa sediment. Som kriterium sattes H1<1.

Figur 6-5. Karta visande förhållandet mellan lagerföljder med högsensitiva leror och lokaler med så
kallad Östersjölagerföljd. Efter Jerbo och Hall (1961).
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6.2 Sträckan Hudiksvall - Örnsköldsvik

6.2.1 Inledning
Inom järnvägssektorn har systematisk arkivering av geotekniska handlingar utförts sedan
början 1900-talet. Det geotekniska handlingsarkivet finns att tillgå digitalt i systemet Pro-
ject Wise/IDA. ProjectWise är ett IT-system inom Trafikverket som stödjer gemensamma
arbetsprocesser, informationshantering och dokumenthantering. Systemet används för
konstruktions- och anläggningsinformation, men även för det som klassas som teknisk in-
formation. På Trafikverket används olika konfigureringar beroende på verksamhetens be-
hov. De vanligaste på Trafikverket är IDA och PDB Investera (Trafikverket, 2020). I IDA
finns redovisning av tidigare utförda geotekniska undersökningar och utförd geoprojekte-
ring med bland annat följande:

· geotekniska undersökningsritningar
· sondering och provtagning
· georadar
· ballastprovtagning
· geotekniska åtgärder – ritningar och PM
· stabilitetsberäkningar.

IDA kommer framledes att ersättas av databasen Ebbot.

Från slutet på 1990-talet till 2010 byggdes Botniabanan från Västeraspby (strax norr om
Kramfors) vid Ångermanälven till Umeå. Omfattande geotekniska undersökningar utför-
des som underlag för byggnationen. När beslutet fattades att Botniabanan skulle byggas
stod det klart att Ådalsbanan, från Sundsvall till Västeraspby vid Ångermanälven, måste
förbättras upp till anslutningspunkten med Botniabanan för att klara den ökade trafiken.
Omfattande geotekniska undersökningar utfördes som underlag för projektering av geo-
tekniska förstärkningsåtgärder.

Som underlag för analys av omfattningen av högsensitiva leror i Västernorrlands län har
en sammanställning av geotekniska parametrar gjorts från cirka 40 stycken geohandlingar
(Trafikverket et al, 1997 - 2019).

Följande bansträckor har inventerats:

· Hudiksvall – Sundvall (Ostkustbanan).
· Sundsvall – Härnösand (Ådalsbanan).
· Härnösand – Veda (Ådalsbanan).
· Veda - Bollstabruk (Ådalsbanan).
· Bollstabruk - Västeraspby (Ådalsbanan).
· Västeraspby – Örnsköldsvik (Botniabanan).

Dessutom har material från några geohandlingar som underlag för vägbyggnation inom
Västernorrlands län studerats (Hammarsbron vid Nyland, Njurunda, Gåsnässtrand,
Arnäsvall och Lockne efter Ångermanälven).

Baserat på inventeringen har sammanställningar och analyser gjorts av geotekniska para-
metrar, vilka redovisas i avsnitt 6.2.2 till 6.2.8. I kapitel 7 görs jämförelser mellan upp-
mätta sensitiviteter i Västernorrlands län och några andra regioner i Sverige.
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I avsnitt 6.3 görs även kort sammanfattning av information som hittas avseende finska le-
ror.

De parametrar som inventerats från handlingarna är följande:

· Provtagningssektion och provtagningsdjup.
· Jordart.
· Odränerad skjuvhållfasthet bestämd med konförsök, vingförsök eller odränerat

direkt skjuvförsök.
· Omrörd odränerad skjuvhållfasthet.
· Sensitivitet.
· Vattenkvot.
· Konflytgräns.

I följande avsnitt redogörs för hur de sammanställda sensitiviteterna varierar beroende på
djup i jordprofilen och konflytgräns (och kvasiflytindex). Dessutom redogörs för tjockle-
ken på jordlager med olika sensitiviteter samt en analys av hur jordart och sulfidinnehåll
eventuellt påverkar sensitiviteten längs den aktuella kuststräckan.

I avsnitten nedan redovisas även resultat från sensitivitetsbestämning på silt och lerig silt.
Detta görs då dessa redovisats i laboratorieprotokollen och för att man ska få en bild av
hur tolkade jordlagerföljder kan se ut då geotekniska undersökningar utförs i aktuellt om-
råde, även om dessa sensitivitetsvärden oftast är satta inom parantes i laboratorieprotokol-
len, då konmetoden ej är tillämplig för silt och lerig silt.

6.2.2 Sensitivitet mot djup
I detta avsnitt redovisas hur sensitiviteten varierar mot djupet i jordprofilerna för de in-
venterande provplatser i Västernorrlands län.

I Figur 6-6 redovisas sensitiviteter (indelade i fyra klasser enligt Tabell 6-1), mot djup
och längdmätning längs sträckan Hudiksvall – Örnsköldsvik. I figurerna är också inlagt
ungefärligt djup för lager med lera och silt i olika provpunkter. Det kan konstateras att
jord med sensitivitet högre än 50 och kvicklera kan observeras från 1,5 till 22 m djup. Det
finns som störst sammanhängande lager med kvicklera upp till cirka 5 m tjocklek och i en
sektion med 7 m tjocklek, se vidare avsnitt 6.2.4. Det kan konstateras att den största före-
komsten av högsensitiv lera och kvicklera är förlagd till Ångermanälvens utlopp runt
Kramfors.

Tabell 6-1. Indelning i 4 sensitivitetsklasser.

Sensitivitet Benämning

< Låg- och mellansensitiv

≤ < Högsensitiv

≥  och ö > , Högsensitiv över 50 men ej kvick

≥  och ö < , Kvicklera
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Figur 6-6. Sammanställning av sensitivitet (i fyra klasser enligt Tabell 6-1) mot djup mellan Hu-
diksvall och Örnsköldsvik.

I Figur 6-7 och Figur 6-8 visas en mer detaljerad bild över sträckan Sundsvall – Timrå,
där uppmätt sensitivitet redovisas mot djup och längdmätning. Det kan observeras att
kvickleran förekommer i skikt på djup mellan 3,5 till 13,5 m. I ett av borrhålen vid
Östrand har dock observerats ett tjockare lager med högsensitiv lera. Det kan också note-
ras att det inte förkommer högsensitiv lera eller kvicklera i vissa borrhål, medan det i
andra borrhål gjorts ett flertal kvickleraobservationer.

I Figur 6-9 och Figur 6-10 visas en mer detaljerad bild över sträckan Härnösand - Veda,
där uppmätt sensitivitet redovisas mot djup och längdmätning. I sektioner runt Veda har
kvicklera observerats på 6 till 9 m djup.

I Figur 6-11 och Figur 6-12 visas en mer detaljerad bild över sträckan runt Kramfors
(Sprängsviken – Västeraspby), där uppmätt sensitivitet redovisas mot djup och längdmät-
ning. Det kan observeras att kvicklera förekommer i de flesta borrhål och på djup varie-
rande mellan 2 till 20 m. Det är också en större förekomst av tjockare lager med högsensi-
tiv lera och kvicklera jämfört med sektionerna runt Sundsvall.
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Figur 6-7. Plan över sträckan Sundsvall - Timrå.

Figur 6-8. Sammanställning av sensitivitet mot djup mellan Sundsvall och Timrå (indelning i sensiti-
vitetsklasser enligt Tabell 6-1).
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Figur 6-9. Plan över sträckan Härnösand - Veda.

Figur 6-10. Sammanställning av sensitivitet mot djup mellan Härnösand och Veda (indelning i sen-
sitivitetsklasser enligt Tabell 6-1).
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Figur 6-11. Plan över sträcka runt Kramfors (Sprängsviken – Västeraspby).

Figur 6-12. Sammanställning av sensitivitet mot djup för sträcka runt Kramfors (Sprängsviken –
Västeraspby). (indelning i sensitivitetsklasser enligt Tabell 6-1).
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I Figur 6-13 redovisas sensitiviteten mot djup för lera, siltig lera och silt/lerig silt med
sensitivitet större än 50 längs sträckan Hudiksvall – Örnsköldsvik. Det kan konstateras att
det inte finns något samband mellan sensitivitet, jordart och jorddjup för högsensitiv jord
med St>50 och jord med kvicka egenskaper.

Figur 6-13. Sensitivitet mot djup för lera, siltig lera och silt/lerig silt som klassificerats som kvick jord
(sensitivitet >50 och omrörd odränerad skjuvhållfasthet <0,4 kPa) på sträckan Hudiksvall -
Örnsköldsvik.

I Figur 6-14 redovisas sensitiviteten mot djup för ej sulfidhaltig jord, sulfidhaltig jord och
sulfidjord med sensitivitet större än 50 längs sträckan Hudiksvall – Örnsköldsvik. Det kan
konstateras att det inte finns något samband mellan sensitivitet, sulfidinnehåll och jord-
djup för högsensitiv jord med St >50 och jord med kvicka egenskaper.

Figur 6-14. Sensitivitet mot djup för jordprov som klassificerats som ej sulfidhaltiga, sulfidhaltiga och
sulfidjord samt som kvicka (sensitivitet >50 och omrörd odränerad skjuvhållfasthet <0,4 kPa).

6.2.3 Odränerad skjuvhållfasthet för sensitiv jord
I Figur 6-15 visas sensitivitet mot odränerad skjuvhållfasthet för högsensitiva leror (även
siltig lera och silt) i Västernorrlands län. Det ses att skjuvhållfastheten för de flesta loka-
ler antar värden som varierar mellan cirka 10 och drygt 40 kPa och att fördelningen är
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tämligen jämn, det vill säga det är inte någon övervikt åt lägre eller högre värden. Det
finns dock enstaka värden med högre skjuvhållfasthet.

Vid diskussion om sensitivitetens inverkan på förutsättningarna för skred är det, för de le-
ror som inte definieras som kvicklera (det vill säga med omrörd skjuvhållfasthet högre än
0,4 kPa) viktigt att studera den odränerade skjuvhållfasthetens värden. För jord med en
hög sensitivitet (sensitivitet över 30) och med en odränerad skjuvhållfasthet mindre än
30, fås värden på den omrörda skjuvhållfastheten av högst 1 kPa. I Norge (NVE, 2014),
har man inom skredriskkartläggning, satt upp ett kriterium för uppkomsten av bakåtgri-
pande skred, som anger att detta kan uppträda i lera med omrörd odränerad skjuvhållfast-
het lägre än 1 kPa. I Figur 6-16 redovisas den omrörda odränerade skjuvhållfastheten för
kvickleror och högsensitiva leror (även siltig lera och silt) i Västernorrlands län. Det
framgår att det allra flesta av de undersökta proverna med högsensitiv jord har en omrörd
skjuvhållfasthet under 1 kPa. Om samma kriterium som det uppsatta i Norge, kan använ-
das även för leror i Västernorrlands län, bör dock undersökas vidare.

Figur 6-15. Sensitivitet mot odränerad skjuvhållfasthet för undersökta lokaler i Västernorrlands län
med högsensitiv jord (sensitiviteter över 30) respektive kvicklera.
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Figur 6-16. Sensitivitet mot omrörd, odränerad skjuvhållfasthet för undersökta lokaler i Västernorr-
lands län med högsensitiv jord (sensitiviteter över 30) respektive kvicklera.

6.2.4 Tjocklek på jordlager med olika sensitivitet
I Figur 6-17 visas ungefärlig tjocklek på jordlager med sensitivitet över 50.

Det kan noteras att på sträckan Hudiksvall till Veda samt söder om Örnsköldsvik finns i
huvudsak enstaka lager med kvicklera. Från Veda till Västeraspby vid Ångermanälven
finns fler sektioner med tjockare avlagringar av kvicklera. Det finns som störst samman-
hängande lager med upp till cirka 7 m tjocklek. Det kan konstateras att den största före-
komsten av kvicklera är förlagd till Ångermanälvens utlopp runt Kramfors.

Figur 6-17. Tjocklek på jordlager med sensitivitet högre än 50 mellan Hudiksvall och Örnsköldsvik.

I Figur 6-18 visas ungefärlig tjocklek på jord med sensitivitet över 30 inkluderat kvick-
lera. Det finns som störst sammanhängande lager med upp till cirka 8 m tjocklek. Den
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största förekomsten av högsensitiv lera med sensitivitet över 30 inkluderat kvicklera är
förlagd till Ångermanälvens utlopp runt Kramfors.

Figur 6-18. Tjocklek på jordlager med sensitivitet högre än 30 mellan Hudiksvall och Örnsköldsvik.

6.2.5 Sensitivitet kontra konflytgräns och kvasiflytindex
I Figur 6-19 visas sensitiviteten mot konflytgränsen. Det kan konstateras att det inte finns
något samband mellan sensitivitet och konflytgräns. Däremot är det relativt tydligt att de
flesta prover som har högre sensitivitet än 50 har konflytgräns som varierar mellan 30 till
60 %.

I Figur 6-20 visas sensitiviteten mot konflytgränsen för jordprover med kvicka egen-
skaper dvs. sensitivitet >50 och odränerad omrörd skjuvhållfasthet <0,4 kPa, indelat i
olika jordarter dvs. lera, siltig lera och silt/lerig silt. En del av dessa prover ligger under
den konflytgräns där konmetoden anses som ej tillämplig för hållfasthetsbestämning. Det
kan också noteras att skillnaden i konflygräns mellan lera, siltig lera och silt är liten även
om det endast är prover med lera och siltig lera som har konflytgräns över 50 %.
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Figur 6-19. Förhållande mellan konflytgräns och sensitivitet för jordprover efter järnvägen mellan
Hudiksvall och Örnsköldsvik.

Figur 6-20. Förhållande mellan konflytgräns med sensitivitet för jordprover med sensitivitet högre än
50 efter järnvägen mellan Hudiksvall och Örnsköldsvik, indelat i lera, siltig lera och silt/lerig silt.

Karaktäristiskt för kvickleror är att flytgränsen är lägre än den naturliga vattenkvoten. Det
har visat sig i svenska undersökningar att kvasiflytindex (kvot mellan naturlig vattenkvot
och konflytgräns) är över 1,1 vid sensitiviteter över 50. I avsnitt 3.2 visas en samman-
ställning av undersökningar utförda inom Göta älvutredningen (Löfroth et al, 2018), se
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Figur 3-5. Det visade sig dock att kvasiflytindexen har en viss spridning och att före-
komst av kvicklera inte kan bestämmas med hjälp av kvasiflytindex, men att det kan ge
en indikation på förekomst.

I Figur 6-21 visas en sammanställning av sensitiviteten mot kvasiflytindex för jordprover
efter järnvägen mellan Hudiksvall och Örnsköldsvik. Resultatet liknar det som erhålls
från provningarna efter Göta älv, det vill säga de flesta proverna med kvicklera har kvasi-
flytindex större än 1,1, men spridningen (även låg- och mellansensitiv lera har kvasifly-
tindex >1,1) gör att kvasiflytindex inte kan användas som ett exakt mått, utan endast som
en indikation på möjlig förekomst av kvicklera.

Figur 6-21. Förhållande mellan kvasiflytindex (wN/wL) och sensitivitet för jordprover efter järnvägen
mellan Hudiksvall och Örnsköldsvik.

6.2.6 Sensitivitet – inverkan av jordart
Vid inventering i Västernorrlands län har sammanställning gjorts av försök på 474 kolv-
prover mellan Hudiksvall och Örnsköldsvik.

Av sammanställningen konstateras att 67 % av totala antalet kolvprover har klassificerats
som låg- och mellansensitiva, 12 % som högsensitiva med sensitivitet mellan 30 och 50,
6 % som högsensitiva med sensitivitet >50 och omrörd skjuvhållfasthet >0,4 kPa och 15
% som kvicka med sensitivitet >50 och omrörd skjuvhållfasthet <0,4 kPa, se Figur 6-22.
Vidare konstateras att 36 % av totala antalet kolvprover har klassificerats som lera, 47 %
som siltig lera och 17 % som silt/lerig silt, se Figur 6-23.
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Figur 6-22. Fördelning mellan olika sensitivitetsklasser för kolvprover mellan Hudiksvall och
Örnsköldsvik.

Figur 6-23. Fördelning mellan lera, siltig lera och silt/lerig silt för för samtliga jordprover.

Nedan redovisas fördelningen mellan olika jordarter för prover med:

· Sensitivitet >50 och omrörd skjuvhållfasthet <0,4 kPa.
· Sensitivitet >50 och omrörd skjuvhållfasthet >0,4 kPa och sensitivitet 30 – 50.
· Sensitivitet <30.

Det bör påpekas att samtliga prover har okulärklassificerats, det vill säga inga prover har
klassificerats med ledning av sedimentationsanalys. Med hänsyn till att inte gjorts några
bestämningar på prover genom sedimentationsförsök, kan klassificeringarna betraktas
som osäkra. Fallkonförsöket är en empirisk metod utvecklad för lera och siltig lera, inte
för silt. Konförsökets relevans kan därför ifrågasättas med hänsyn till hög silthalt för
många av proverna.
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Sensitivitet >50 och omrörd skjuvhållfasthet <0,4 kPa

Av de 474 kolvproverna har 15 % av klassificerats som kvicka, det vill säga med sensiti-
vitet >50 och omrörd odränerad skjuvhållfasthet <0,4 kPa. I Figur 6-24 redovisas jord-
artsklassificering för dessa prover.

Av de prover som klassats som kvicka har 44 % av proverna har klassificerats som lera,
38 % av proverna har klassificerats som siltig lera och 18 % av proverna har klassificerats
som silt eller lerig silt. Då konmetoden inte är tillämplig för silt, betyder det att för en
femtedel av proverna är sensitivitetsbestämningen irrelevant. Det bör dock påpekas att i
laboratorieprotokollen anges oftast sensitivitet för silt inom parantes.

Figur 6-24. Fördelning mellan lera, siltig lera och silt/lerig silt för jordprover som klassificerats som
kvicka (sensitivitet >50 och omrörd odränerad skjuvhållfasthet <0,4 kPa).

Sensitivitet >50 och omrörd skjuvhållfasthet >0,4 kPa samt prover med sensitivitet 30 -
50

Av de 474 kolvproverna har12 % klassificerats som högsensitiva med sensitivitet mellan
30 och 50 och 6 % som högsensitiva med sensitivitet >50 och omrörd skjuvhållfasthet
>0,4 kPa.  I Figur 6-25 redovisas jordartsklassificering för dessa prover.

Av de prover som klassats som högsensitiva har 26 % klassificerats som lera, 34 % av
proverna har klassificerats som siltig lera och 30 % av proverna har klassificerats som silt
eller lerig silt.
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Figur 6-25. Fördelning mellan lera, siltig lera och silt/lerig silt för jordprover som klassificerats som
högsensitiva (sensitivitet >50 och omrörd odränerad skjuvhållfasthet >0,4 kPa samt prover med
sensitivitet mellan 30 och 50).

Sensitivitet <30

Av de 474 kolvproverna har 67 % klassificerats som låg- och mellansensitiva, det vill
säga med sensitivitet <30. I Figur 6-26 redovisas jordartsklassificering för dessa prover.

Av de prover som klassats som låg- och mellansensitiva har 37 % klassificerats som lera,
49 % av proverna har klassificerats som siltig lera och 14 % av proverna har klassificerats
som silt eller lerig silt.

Figur 6-26. Fördelning mellan lera, siltig lera och silt/lerig silt för jordprover som klassificerats som
låg- och mellansensitiva (sensitivitet <30).

Även om fördelningen mellan jordarter skiljer sig något mellan de olika sensitivitetsklas-
serna går det inte att utläsa något samband mellan sensitivitet och jordart ur sammanställ-
ningarna.
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6.2.7 Sensitivitet – inverkan av sulfidinnehåll
I avsnitt 4.2.4 beskrivs att sulfidjord normalt inte har uppvisat hög sensitivitet (se exem-
pelvis Larsson et al, 2007) vilket kan antas bero på bland annat jordens kemiska samman-
sättning. För att kunna klassificera en jord som sulfidjord erfordras bestämning av TOC-
halten, det vill säga halten organiskt kol i jorden.

En relativt stor andel av proverna som inventerats i Västernorrlands län, har klassificerats
som sulfidhaltiga och en mindre andel som sulfidlera eller sulfidsilt. Klassificeringen har
i de flesta fall gjorts okulärt, vilket innebär stor osäkerhet. Larsson et al (2007) skriver att
”på grund av sulfidinnehåll och organiskt innehåll är en okulär benämning av jorden ofta
mycket osäker och en korrekt bedömning kräver ofta detaljerade klassificeringsprov-
ningar i laboratorium”.

Av de 474 kolvproverna har 38 % klassificerats som ej sulfidhaltiga, 51 % som sulfidhal-
tiga och 11 % som sulfidjord, se Figur 6-27.

Figur 6-27. Fördelning mellan olika sulfidjordsinnehåll för kolvprover mellan Hudiksvall och
Örnsköldsvik.

Nedan redovisas fördelningen mellan olika jordarter för prover med:

· Sensitivitet >50 och omrörd skjuvhållfasthet <0,4 kPa.
· Sensitivitet >50 och omrörd skjuvhållfasthet >0,4 kPa och sensitivitet 30 – 50.
· Sensitivitet <30.

Sensitivitet >50 och omrörd skjuvhållfasthet <0,4 kPa

Av de 474 kolvproverna har 15 % klassificerats som kvicka, det vill säga med sensitivitet
>50 och omrörd odränerad skjuvhållfasthet <0,4 kPa. I Figur 6-28 redovisas sulfidjords-
innehåll för dessa prover.

Av de prover som klassificerats som kvicka har 26 % klassificerats som ej sulfidhaltiga,
63 % av proverna har klassificerats som sulfidhaltiga och 11 % av proverna har klassifi-
cerats som sulfidjord.
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Figur 6-28. Fördelning mellan prov som klassificerats som ej sulfidhaltiga, sulfidhaltiga och sul-
fidjord för kvicka jordprover (sensitivitet >50 och omrörd odränerad skjuvhållfasthet <0,4 kPa).

Sensitivitet >50 och omrörd skjuvhållfasthet >0,4 kPa samt prover med sensitivitet 30 -
50

Av de 474 kolvproverna har 12 % klassificerats som högsensitiva med sensitivitet mellan
30 och 50 och 6 % som högsensitiva med sensitivitet >50 och omrörd skjuvhållfasthet
>0,4 kPa. I Figur 6-29 redovisas sulfidjordsinnehåll för dessa prover.

Av de prover som klassificerats som högsensitiva har 25 % klassificerats som ej sul-
fidhaltiga, 62 % av proverna har klassificerats som sulfidhaltiga och 13 % av proverna
har klassificerats som sulfidjord.

Figur 6-29. Fördelning mellan prov som klassificerats som ej sulfidhaltiga, sulfidhaltiga och sul-
fidjord för jordprover som klassificerats som högsensitiva (sensitivitet >50 och omrörd odränerad
skjuvhållfasthet >0,4 kPa samt prover med sensitivitet mellan 30 och 50).
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Sensitivitet <30

Av de 474 kolvproverna har 67 % klassificerats som låg- och mellansensitiva, det vill
säga med sensitivitet <30. I Figur 6-26 redovisas jordartsklassificering för dessa prover.

Av de prover som klassificerats som låg- och mellansensitiva har 44 % klassificerats som
ej sulfidhaltiga, 46 % av proverna har klassificerats som sulfidhaltiga och 10 % av pro-
verna har klassificerats som sulfidjord.

Figur 6-30. Fördelning mellan prov som klassificerats som ej sulfidhaltiga, sulfidhaltiga och sul-
fidjord för prover som klassificerats som låg- och mellansensitiva (sensitivitet <30).

Även om fördelningen mellan sulfidjordsinnehåll skiljer sig något mellan låg- och mel-
lansensitiv jord och högsensitiv/kvick jord går det inte att utläsa något samband mellan
sensitivitet och sulfidjordsinnehåll ur sammanställningarna. Det är dock viktigt att påpeka
att sulfidjord inte kan klassificeras korrekt utan att utföra bestämning av förekomst av
mängden organiskt kol. Den okulära klassificeringen av sulfidjord i föreliggande sam-
manställning är därför mycket osäker.

6.2.8 Exempel på objekt med kvicklera och högsensitiv lera i
Västernorrlands län

Nedan visas exempel på sektioner från i huvudsak järnvägsprojekt med kvicklera,
högsensitiv lera och silt med kvicka eller högsensitiva egenskaper. I Figur 6-31 visas en
kartbild över objekten.
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Figur 6-31. Läge för i avsnitt 6.2.8 redovisade exempel på objekt (© Lantmäteriet, Geodatasamver-
kan).

I exemplen nedan redovisas även resultat från sensitivitetsbestämning på silt och lerig
silt. Detta görs då dessa redovisats i laboratorieprotokollen och för att man ska få en bild
av hur tolkade jordlagerföljder kan se ut då geotekniska undersökningar utförs i aktuellt
område, även om dessa sensitivitetsvärden oftast är satta inom parantes i laboratorieproto-
kollen, då konmetoden ej är tillämplig för silt och lerig silt. I figurerna anges då SILT
(”kvicka egenskaper”) eller SILT (”högsensitiva egenskaper”).

Infart Östrand, Timrå

I samband med ombyggnad av Ådalsbanan utfördes geotekniska undersökningar för upp-
förandet av ny infart till Östrands massafabrik strax söder om bangårdsområdet vid mö-
tesstation Timrå, Timrå kommun. Den nya infarten går i planskild korsning med bro över
Ådalsbanan samt nya vägbankar på var sida av järnvägen (Trafikverket, 2010/2011a).

I Figur 6-32 visas en sektion från objektet. Vid högra sidan av banken består jorden
överst av cirka 2 – 5 m silt/lerig silt och finsandig silt, som underlagras av cirka 3 – 5 m
siltig lera, sulfidhaltig siltig lera och lera. Lerans odränerade oreducerade skjuvhållfasthet
varierar mellan 15 till 25 kPa. Leran är omväxlande mellansensitiv (sensitivitet <30),
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högsensitiv och kvick (sensitivitet runt 200). De kvicka jordlagren är cirka 1 m tjocka.
Sammanställning av uppmätta egenskaper visas i Tabell 6-2. Då endast en kolvprovtag-
ningspunkt är utförd är den antagna utbredningen av lager med kvicklera och högsensitiv
lera i sektionens tvärled mycket osäker.

Figur 6-32. Sektion vid infart Östrand, Timrå. Efter Trafikverket (2010/2011a).

Tabell 6-2. Sammanställning av jordens egenskaper vid Östrand. Efter Trafikverket (2010/2011a).

Borrhål Djup (m) Jordart Konflytgräns (%)

Odränerad skjuvhåll-
fasthet konförsök,
oreducerad (kPa) Sensitivitet

Omrörd skjuv-
hållfasthet (kPa)

BB366178 2,5 si Le (su) 37 16 30 0,54

3,5 si Le (su) 35 22 189 0,12

4,5 Le 41 26 51 0,51

5,5 Le 47 17 206 0,08

Veda

I samband med ombyggnad av Ådalsbanan gjordes en linjerätning vid Veda omfattande
nya bergtunnalar, skärningar och bankar. Geotekniska undersökningar utfördes för att ut-
reda de geotekniska förhållandena och ta fram lämpliga åtgärdsförslag (Trafikverket,
2005/2006/2008). I Figur 6-33 visas en sektion från objektet.

Undergrunden består överst av cirka 0,5 - 1 m sand och silt som följs av cirka 5–7 m sul-
fidhaltig lera och siltig lera som underlagras av silt, lerig silt och finsandig silt. Lerans
odränerade oreducerade skjuvhållfasthet varierar mellan cirka 10 till 25 kPa. Sensitivite-
ten är lägre än 30 i hela lerlagret förutom runt 6–7 m djup där sensitivitetsvärden mellan
177 till 354 uppmätts. Sammanställning av uppmätta egenskaper visas i Tabell 6-3. Det
har utförts två kolvprovtagningar i sektionen och kvickleralagret har antagits ha utbred-
ning mellan dessa provtagningspunkter.
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Figur 6-33. Sektion vid Veda. Efter Trafikverket (2005/2006/2008).

Tabell 6-3. Sammanställning av jordens egenskaper vid Veda. Efter Trafikverket (2005/2006/2008).

Borrhål Djup (m) Jordart Konflytgräns (%)

Odränerad skjuvhåll-
fasthet konförsök,
oreducerad (kPa) Sensitivitet

Omrörd skjuv-
hållfasthet (kPa)

BD433960 1,5 (saf) si Let 41 21 9 2,20

3 (saf) su Le 53 15 21 0,71

4 su Le 58 20 30 0,68

5 (su) Le 73 20 23 0,87

6 (si) Le 42 15 177 0,08

7 saf Si 39 (11) (30) (0,35)

8 v Si le 36 (18) (27) (0,68)

Borrhål Djup (m) Jordart Konflytgräns (%) Odränerad skjuvhåll-
fasthet konförsök, ore-

ducerad (kPa)

Sensitivitet Omrörd skjuvhåll-
fasthet (kPa)

3089 1,3 (su) si Le 41 17 20 0,85

2,5 (su) si Le 44 12 13 0,92

3,5 (su) si Le 57 10 20 0,50

4,5 (su) si Le 60 20 23 0,87

5,5 v Le 75 25 17 1,47

6,5 v Le (su) 43 22 354 0,06

Kyrkviken, Kramfors

Kyrkviken ligger cirka 3 km söder om Kramfors och utgör en vik på Ångermanälvens
västra sida. I denna passage är älven i princip i samma nivå som havet. I det aktuella om-
rådet runt Kyrkviken finns övervägande sedimentjordar. Markytan sluttar svagt ned mot
Kyrkviken. Vid sektion 459+150 är avståndet till Kyrkviken som kortast, ca 30 – 40 m.
Plan och sektion visas i Figur 6-34.

I dalgången vid Kyrkviken inträffade 1959 ett relativt stort skred som tog med sig järn-
vägsbanken ut i älven, se avsnitt 8.2.2. Efter skredet flyttades järnvägen längre västerut
och ett skredvarningssystem installerades. Efter detta har strandlinjen förskjutits cirka
60 meter närmare järnvägen under cirka 40 års tid. I syfte att stoppa detta installerades år
2005, en pallisad av träpålar, på en cirka 150 m lång sträcka längs Kyrkvikens strandlinje.
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Figur 6-34. Plan och sektion över järnvägen vid Kyrkviken. Efter Trafikverket (2010/2011b).

Vid ombyggnad av Ådalsbanan utfördes geotekniska undersökningar i syfte att utreda
stabiliteten och ge åtgärdsförslag (Trafikverket, 2010/2011b). I Figur 6-35 visas en sekt-
ion från objektet. Undergrunden består överst av cirka 2–3 m silt, lerig silt och finsandig
silt som följs av cirka 7–8 m siltig lera och sulfidhaltig siltig lera som underlagras av
cirka 2–3 m av silt, lerig silt och finsandig silt. Lerans odränerade oreducerade skjuvhåll-
fasthet varierar mellan cirka 13 till 25 kPa. Sensitiviteten är generellt hög i hela lerlagret,
med sensitivitetsvärden över 50, men det finns även prover med värden mellan 30 och 50.
Sammanställning av uppmätta egenskaper visas i Tabell 6-4. Då endast en kolvprovtag-
ningspunkt är utförd är den antagna utbredningen av lager med kvicklera och högsensitiv
lera i sektionens tvärled osäker.
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Figur 6-35. Sektion vid Kyrkviken. Efter Trafikverket (2010/2011b).

Tabell 6-4. Sammanställning av jordens egenskaper vid Kyrkviken. Efter Trafikverket (2010/2011b).

Borrhål Djup (m) Jordart Konflytgräns (%)

Odränerad skjuvhåll-
fasthet konförsök,
oreducerad (kPa) Sensitivitet

Omrörd skjuv-
hållfasthet (kPa)

BB459001 3 Le (su) si 54 20 181 0,11

4 Le (su) si 56 19 172 0,11

5 Le (su) si 68 20 41 0,48

6 Le (su) 54 20 185 0,11

BB459050 6 si Le (su) 47 26 51 0,51

7 si Le (su) 51 22 71 0,30

8 si Le (su) 64 25 44 0,57

9 si Le 62 25 33 0,85

10,5 Si le 43 (13) (171) (0,08)

Bollstabruk

I samband med byggande av Ådalsbanan erfordrades omläggning av angränsande vägar,
runt Bollstabruk i Kramfors kommun. Geotekniska undersökningar utfördes för att utreda
de geotekniska förhållandena och ta fram lämpliga åtgärdsförslag (Vägverket, 2008). I Fi-
gur 6-36 visas en sektion från objektet. Undergrunden består överst av cirka 3 - 4 m sand
och silt följt av cirka 2 – 3 m lerig silt och finsandig silt som följs av cirka 5 – 6 m siltig
lera och sulfidhaltig siltig lera som underlagras av silt och lerig silt. Lerans odränerade
oreducerade skjuvhållfasthet varierar mellan cirka 20 till 40 kPa. Sensitiviteten är gene-
rellt hög, med värden över 150. Sammanställning av uppmätta egenskaper visas i Tabell
6-5. Då endast en kolvprovtagningspunkt är utförd är den antagna utbredningen av lager
med kvicklera i sektionens tvärled mycket osäker.
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Figur 6-36. Sektion vid Bollstabruk. Efter Vägverket (2008).

Tabell 6-5. Sammanställning av jordens egenskaper vid Bollstabruk. Efter Vägverket (2008).

Borrhål Djup (m) Jordart Konflytgräns (%)

Odränerad skjuvhåll-
fasthet konförsök,
oreducerad (kPa) Sensitivitet

Omrörd skjuv-
hållfasthet (kPa)

BE477232 6 le Si su 43 (30) (150) (0,20)

8 si Le su 43 28 233 0,12

10 si Le 46 39 300 0,13

12 Le si 38 27 270 0,10

Hammarsbron, Sandslån

Vid väg 862 på östra sidan av Ångermanälven, strax norr om Hammarsbron vid Sandslån,
upptäcktes 2017 skador i befintlig vägslänt efter en tidigare lagad vägskada. Geotekniska
undersökningar utfördes för att utreda den befintliga vägens stabilitet och ta fram lämp-
liga åtgärdsförslag (Trafikverket, 2018/2019).

Strandbanken har en släntlutning mellan 1:1,3 – 1:1,6 med slänthöjd på cirka 4 – 5,5 m.
Området består av cirka 16–20 m sediment av finsand, silt och lera. Under vägkonstrukt-
ionen består undergrunden av finsandig silt/siltig finsand. Detta lager har eroderat bort
vid strandkanten. Silten/finsanden följs av varvade lager med lerig silt/silt/sulfidhaltig silt
och sulfidhaltig siltig lera. I Figur 6-37 visas en sektion från objektet. Den odränerade
skjuvhållfastheten, korrigerad för sulfidinnehåll, varierar mellan cirka 20 till 30 kPa, med
ökning mot djupet. Hållfastheten under botten i älven är något lägre. Stabilitetsberäk-
ningar visar säkerhetsfaktorer varierande mellan 1 – 1,3 för odränerad analys, beroende
av antagen vattennivå i älven (LLW – HHW). Sensitiviteten är generellt hög inom den
övre delen av jordprofilen, med sensitivitetsvärden över 50, på land. I älven har betydligt
lägre sensitivitetsvärden uppmätts. Sammanställning av jordens egenskaper visas i Tabell
6-6. Det har utförts två kolvprovtagningar i sektionen. Då endast en nivå i punkten under
älvbotten är högsensitiv, har antagits att sensitiviteten minskar i riktning mot älven.
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Figur 6-37. Sektion vid Hammarsbron vid Ångermanälven. Efter Trafikverket (2018/2019).

Tabell 6-6. Sammanställning av jordens egenskaper vid Hammarsbron. Efter Trafikverket
(2018/2019).

Borrhål Djup (m) Jordart Konflytgräns (%)

Odränerad skjuvhåll-
fasthet konförsök,
oreducerad (kPa) Sensitivitet

Omrörd skjuv-
hållfasthet (kPa)

SW 1701 4,5 su cl Si 42 (35) (52) (0,67)

5,5 cl Si su 42 (29) (71) (0,41)

6,5 su cl Si 40 (27) (270) (0,1)

7,5 si Cl su 47 27 135 0,2

SW 1702 (älv) 2,5 su cl Si 44 (30) (37) (0,82)

3,5 su cl Si 50 (30) (28) (1,1)

4,5 su cl Si 53 (34) (27) (1,2)

5,5 si Cl su 64 33 17 1,9

6,5 si Cl 69 42 16 2,6

På ett antal skruvprover upptagna i vägkanten efter älven har sedimentationsanalys ut-
förts. På djup mellan 4 till 8 m har proverna klassificerats som lerig silt med lerhalt varie-
rande mellan 12 och 17 %.

Sensitiviteten bestämdes även med vingförsök. Av resultaten framgår att vingförsök visar
lägre värden på sensitiviteten jämfört med kon, se Figur 6-38, precis som tidigare utred-
ningar visat (se avsnitt 3.3.2).
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Figur 6-38. Uppmätt odränerad skjuvhållfasthet (ostörd och omrörd) och sensitivitet (med konförsök
och vingförsök) för undersökningar vid Hammarsbron (Trafikverket, 2018/2019).

Torsåker

Löfroth et al (2018) utförde geotekniska undersökningar i två områden (område A och B)
längs Ångermanälven kring Torsåker, se Figur 6-39. Höga sensitiviteter har även upp-
mätts av Trafikverket i området. Lera, siltig lera och lerig silt med kvicka egenskaper hit-
tades i borrhål T2 på västra sidan om älven, se Figur 6-40 ochTabell 6-7. Som framgår av
figuren och tabellen var jorden kvick i ett cirka 5 meter tjockt lager, mellan cirka 8,5 och
13,5 meter under markytan. Två av totalt fem kvicka prover klassificerades som lerig silt.
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Figur 6-39. Läge för undersökningar utförda av Löfroth et al (2018). I övre bilden syns läge för om-
rådena och underst en mer detaljerad bild av område A.

Figur 6-40. Sensitiviteter bestämda av Löfroth et al (2018) på västra sidan om Ångermanälven kring
Torsåker.
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Tabell 6-7. Sammanställning av jordens egenskaper vid Torsåker. Efter Löfroth et al (2018).

Borrhål Djup (m) Jordart Konflytgräns (%)

Odränerad skjuvhåll-
fasthet konförsök,
oreducerad (kPa) Sensitivitet

Omrörd skjuv-
hållfasthet (kPa)

T2 7 Si (su) 33 - - -

8 Si (fsa) (su) 31 - - -

9 cl Si (su) 41 (27) (173) (0,16)

10 cl Si (su) 38 (25) (380) (0,07)

11 si Cl (su) 40 27 410 0,07

12 si Cl (su) 48 33 198 0,17

13 Cl (si) (su) 44 40 238 0,17

15 Si / cl Si 39 - - -

T5 15 Si / cl Si (su) 35 - - -

16 cl Si (su) 51 (32) (57) (0,56)

17 cl Si (su) 49 (41) (23) (1,78)

18 cl Si (su) 51 (50) (34) (1,47)

19 si Cl (su) 53 56 55 1,02

20 v Cl (si) 52 63 72 0,88

22 v Cl (si) 37 24 49 0,49

Utförda markresistivitetsmätningar i Torsåker visade tre lager med omväxlande hög och
låg resistivitet motsvarande älvsediment, lera/silt och berggrund/morän, se exempel för
profil ERT3 i Figur 6-41. Utförd provtagning i punkt T5 i södra delen av profil ERT3 (se
Figur 6-39) visar att lera/siltlagret överst består av sulfidbandad lerig silt och därunder av
högsensitiv sulfidbandad siltig lera. Resistiviteten för detta lager varierar mellan 15 och
40 Ohm-meter. Då en resistivitet över 6 Ohm-meter är tillräcklig för att det ska finnas
förutsättningar för kvicklera (se avsnitt 3.3.5) visar därmed resistivitetsmätningen i profi-
len på möjlig kvickleraförekomst men även på skikt med fastare jord

Figur 6-41. Jordlagerföljd baserad på resistivitetsmätning i område A, profil ERT3, i Torsåker. Efter
Löfroth et al (2018).

Väst-Nyland, Ångermanälven

Statens geotekniska institut (SGI) har i uppdrag av regeringen att genomföra skredrisk-
karteringar längs prioriterade vattendrag i Sverige med anslag för klimatanpassning. Un-
der 2015 påbörjade SGI arbetet med en skredriskkartering för Ångermanälven. 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). I samband
med framtagning av en metodik för parameterbestämning för stabilitetsberäkningarna
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längs Ångermanälven, som underlag för skredriskkarteringen, utfördes geotekniska
undersökningar i ett antal sektioner mellan Nyland och Sollefteå (Lundström et al, 2019).

Planläge för sektion 33/600V, som ligger i Väst-Nyland strax öster om Sollefteå, visas i
Figur 6-42 och en tolkad jordlagerföljd i sektionen visas i Figur 6-43.

Figur 6-42. Sektioner där undersökningar utfördes 2015–2018 i samband med utveckling av meto-
dik för parameterbestämning. (Lundström et al, 2019) (© Lantmäteriet, Geodatasamverkan).

Figur 6-43. Tolkad jordlagerföljd i sektion 33/600V efter Ångermanälven. Förställd höjd-längdskala
(H:L = 2:1) (Lundström et al, 2019).

Slänthöjden ovan vattenytan i älven är cirka 25 m med släntlutning cirka 1:1,6. Undervat-
tensslänten lutar cirka 1:10. Jorden består i släntkrön av cirka 5 m sand med medelhög till
hög relativ fasthet följt av silt, lerig silt, siltig lera och lera. 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. Grundvattenytan i
underliggande akvifär ansluter i släntfot till älvens nivå. Den odränerade skjuvhållfast-
heten för silt med mycket låg relativ fasthet och lera bestämd med CPT och utvärderad
med Conrad varierar mellan cirka 50–100 kPa. Sensitiviteten varierar mellan 27 och 103.
I Figur 6-44 visas en sektion från objektet och i Tabell 6-8 visas en sammanställning av
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uppmätta egenskaper. Sammanställning av resultat från sedimentationsanalys visas i Fi-
gur 6-45. Då endast en kolvprovtagningspunkt är utförd är den antagna utbredningen av
lager med högsensitiv lera och silt med högsensitiva egenskaper mycket osäker.

Figur 6-44. Sektion vid Väst-Nyland efter Ångermanälven. Förställd höjd-längdskala (H:L = 2:1). Ef-
ter Lundström et al (2019).

Tabell 6-8. Sammanställning av jordens egenskaper vid Väst-Nyland efter Ångermanälven. Efter
Lundström et al (2019).

Borrhål Djup (m) Jordart Konflytgräns (%)

Odränerad skjuvhåll-
fasthet konförsök,
oreducerad (kPa) Sensitivitet

Omrörd skjuv-
hållfasthet (kPa)

17W003A 2,5 Si 28 (33) - -

3,5 Si (su) 32 (29) (52) (0,56)

4,5 clSi (su) 39 (48) (35) (1,37)

5,5 clSi su 40 (60) (40) (1,5)

6,5 clSi su 40 (57) (68) (0,84)

7,5 clSi su 41 (62) (56) (1,11)

8,5 clSi su 42 (62) (57) (1,09)

9,5 siCl su 45 63 62 1,02

10,5 Cl su 44 72 95 0,76

17W003B 2,5 Si 31 (43) - -

3,5 Si 31 (42) (47) (0,89)

4,5 clSi (su) 38 (47) (27) (1,74)

5,5 clSi (su) 39 (51) (33) (1,55)

6,5 clSi su 41 (61) (59) (1,03)

7,5 clSi su 44 (67) (64) (1,05)

8,5 clSi su 40 (60) (71) (0,84)

9,5 siCl su 43 70 79 0,89

10,5 Cl su 44 78 103 0,76
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Figur 6-45. Kornstorleksfördelning för tre provnivåer i sektion vid Väst-Nyland efter Ångermanälven.
I stapeln redovisas lerhalt. För lerig silt är lerhalten 10 – 20 %. Efter Lundström et al (2019).

6.3 Sensitiva leror i Finland

Som jämförelse med de sensitiviteter som presenterats i föregående avsnitt görs här en
sammanställning av kunskaper om sensitiviteten för lerorna i Finland.

I Finland påträffas lera i huvudsak i södra och sydvästra delarna av landet. Vanligen har
leran låg sensitivitet, kring 10, men värden över 50 har rapporterats. Stora skred är inte så
vanliga i Finland som i Norge, Sverige och Kanada, eftersom områden med kvicklera är
begränsade (Flodin och Broms, 1981).

Buò (2019) skriver att de finska lerorna karaktäriseras av högre vattenkvot, lerinnehåll
och plasticitet jämfört med de norska lerorna samt att salthalten i finska lerors porvatten
är vanligen lägre än 2 g/l (hänvisning till Haikola, 2018).

Länsivaara (2020) skriver att det inte har inträffat några typiska kvicklereskred i Finland
trots att de har leror med höga sensitiviteter och kvicka leror. Han menar också att det
krävs stor energi för att röra om de finska lerorna eftersom de har ett högre lerinnehåll än
de norska (gäller leror i södra Finland). Detta kan förklaras med att plasticitetsindex Ip
har funnits öka med ökad lerhalt, se Figur 6-46. Försök utförda av Flon (1982) och Yong
& Tang (1983) visade att mer energi krävs för att röra om leran ju högre lerans plasticitet
är (plasticitetsindex Ip), vilket alltså innebär att det går åt mer energi för att röra om en
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lera med högt lerhalt.

Figur 6-46. Plasticitetsindex för olika lerhalt, för norska leror. Aktivitet är plasticitetsindex/lerhalt och
låg aktivitet är en förutsättning för kvicklera. Efter Rankka et al (2004).

Information om leror längs den östra sidan av Bottenviken har inte hittats.
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7. Jämförelse mellan sensitiviteter i
Västernorrlands län och i andra
regioner

I detta kapitel presenteras och jämförs fördelning av olika sensitivitetsvärden för jordpro-
ver från Västernorrlands län och fyra regioner utanför Västernorrlands län. Regionerna
utgörs av norra Norrlandskusten mellan Umeå och Haparanda, Västkusten kring Göte-
borg, Östkusten runt Mälaren ned mot Norrköping och Dalarna (inklusive ett objekt från
Gästrikland).

Först presenteras fördelning av sensitivitetsvärden samt redovisning av sensitivitet mot
konflytgräns inom respektive region och därefter, i avsnitt 7.6, görs en jämförelse och en
kort analys.

7.1 Kusten mellan Hudiksvall och Örnsköldsvik

Baserat på inventeringen beskriven i avsnitt 6.2 har undersökning av 474 kolvprover
längs kusten mellan Hudiksvall och Örnsköldsvik sammanställts (Trafikverket et al, 1997
- 2019). Andelen prover med sensitivitet, indelade i fyra olika grupper, fördelas enligt Ta-
bell 7-1 och Figur 7-1. För de inventerade proverna är således andelen låg- och mellan-
sensitiv jord 67 % och andelen högsensitiv jord, inklusive kvicklera, 33 %.

Tabell 7-1. Fördelning av uppmätta sensitiviteter i de 474 inventerade kolvproverna mellan Hu-
diksvall och Örnsköldsvik.

Sensitivitet Andel prover (i procent) av
474 studerade

< 67

≤ < 12

≥  och ö > , 6

≥  och ö < , 15
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Figur 7-1. Fördelning mellan olika sensitivitetsklasser för kolvprover mellan Hudiksvall och
Örnsköldsvik.

En del av ovanstående prover består av silt eller lerig silt. I Tabell 7-2 och Figur 7-2 redo-
visas fördelningen i olika sensitivitetsklasser för enbart siltig lera och lera. Resultatet blir
samma som då både lera och silt tas med i fördelningen.

Tabell 7-2. Fördelning av uppmätta sensitiviteter för siltig lera och lera mellan Hudiksvall och
Örnsköldsvik)

Sensitivitet Andel prover (i procent) av
474 studerade

< 67

≤ < 12

≥  och ö > , 6

≥  och ö < , 15

Figur 7-2. Fördelning mellan olika sensitivitetsklasser för siltig lera och lera mellan Hudiksvall och
Örnsköldsvik.
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7.2 Norrlandskusten från Umeå och norrut

Vesterberg och Andersson (2017) sammanställde sensitivitetsvärden för 112 stycken sul-
fidjordsprover längs Norrlandskusten från Umeå och norrut. Provplatserna omfattade
Brobyn-Vibbyn, Gammelgården, Lampen, Röbäck, Rödäng, Råneå och Sangis, se Figur
7-3.

Andel prover med sensitivitet indelat i de fyra olika grupperna fördelades enligt Tabell
7-3 och Figur 7-4. För sulfidjordsproverna är således andelen låg- och mellansensitiv jord
mycket stor.

Det kan konstateras att det är stor skillnad på förekomsten av sulfidjord med hög sensiti-
vitet efter norra Norrlandskusten norr om Umeå och sedimentjordarna i Västernorrlands
län. Det bör dock beaktas att provplatserna mellan Umeå och Haparanda är relativt få. I
Figur 5-5, som visar områden med geologiska förutsättningar för bildning av högsensitiv
lera (SGU, 2016), anges att avsättningen av mäktiga lager av finsediment under brackma-
rina förhållanden i Littorinahavet gett vissa förutsättningar för kvicklerebildning efter
hela Norrlandskusten, från Västernorrlands län upp till Haparanda. Det innebär att det bör
finnas möjlighet till enstaka lager med lera, som inte klassas som sulfidjord, som är
högsensitiva eller kvicka efter norra Norrlandskusten.

Figur 7-3. Provplatser från norra delen av Norrlandskusten studerade av Vesterberg och Andersson
(2017).

Tabell 7-3. Fördelning av uppmätta sensitiviteter i de 112 inventerade proverna längs norra delen
av Norrlandskusten. Sammanställning efter Vesterberg och Andersson (2017).

Sensitivitet Andel prover (i procent) av
112 studerade

< 98

≤   < 1

 ≥  och ö > , 0

 ≥  och ö < , 1
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Figur 7-4. Fördelning mellan sulfidjord med sensitivitet <30, sensitivitet 30 – 50, sensitivitet >50 och
omrörd skjuvhållfasthet >0,4 kPa samt sensitivitet >50 och omrörd skjuvhållfasthet <0,4 kPa (kvick-
lera) efter norra delen av Norrlandskusten. Sammanställning efter Vesterberg och Andersson
(2017).

I Figur 7-5 visas sensitivitet mot konflytgräns för sulfidjord efter norra delen av Norr-
landskusten och lera / siltig lera från Västernorrlands län, mellan Hudiksvall och
Örnsköldsvik. Det går inte att notera några likheter mellan jorden norr om Umeå och jor-
den i Västernorrland, vad gäller konflytgräns och sensitivitet.

Figur 7-5. Sensitivitet mot konflytgräns för sulidjord efter norra delen av Norrlandskusten (Efter Ve-
sterberg och Andersson, 2017) och lera/siltig lera mellan Hudiksvall och Örnsköldsvik.
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7.3 Västra Sverige omkring Göteborg

Lundström och Dehlbom (2019) sammanställde undersökningar från västra Sverige om-
kring Göteborg i ETUB-projektet. Sammanställningen omfattade 388 stycken jordprover
från Angered, Agnesberg, Bohus-Nödinge, centrala delarna av Göteborg, Fjärås-Åsa,
Kastenhof, Kåhög, Kungsbacka, Lerum, Lysekil, Munkedal, Mölndal, Nödinge-Nol och
Stenungsund, se Figur 7-6.

Andelen prover med sensitivitet indelat i de fyra olika grupperna fördelades enligt Tabell
7-4 och Figur 7-7. Andelen låg- och mellansensitiv jord är 65 % och andelen högsensitiv
jord, inklusive kvicklera, 35 %.

Det kan konstateras att andelen högsensitiv jord inklusive kvicklera är relativt lika mellan
de undersökta lokalerna i Västernorrlands län och i västra Sverige runt Göteborg.  I Figur
5-5, som visar områden med geologiska förutsättningar för bildning av högsensitiv lera
(SGU, 2016), anges att den glaciomarina avsättningsmiljön i Västerhavet och Vänernsän-
kan gör att möjligheten till bildning av kvickleror är stor. Även om andelen kvicklera av
antalet studerade kolvprover är relativt lika i Västra Sverige och Västernorrlands län, är
den totala mängden kvicklera betydligt större i västra Sverige än i Västernorrlands län ,
med hänsyn till lerförekomst och lermäktighet.

Figur 7-6. Provplatser från Västsverige runt Göteborg (Lundström och Dehlbom, 2019).

Tabell 7-4. Fördelning av uppmätta sensitiviteter i de 388 inventerade proverna i Västsverige (Efter
Lundström och Dehlbom, 2019)

Sensitivitet Andel prover (i procent) av
388 studerade

< 65

≤   < 11

 ≥  och ö > , 5

 ≥  och ö < , 19
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Figur 7-7. Fördelning mellan jord med sensitivitet <30, sensitivitet 30 – 50, sensitivitet >50 och om-
rörd skjuvhållfasthet >0,4 kPa samt sensitivitet >50 och omrörd skjuvhållfasthet <0,4 kPa (kvicklera)
för provplatser runt Göteborg. Sammanställning efter Lundström och Dehlbom (2019).

I Figur 7-8 visas sensitivitet mot konflytgräns för lera/siltig lera från västra Sverige om-
kring Göteborg och lera/siltig lera från Västernorrland, mellan Hudiksvall och
Örnsköldsvik. Likheterna, vad gäller konflytgräns och sensitivitet, är stora.

Figur 7-8. Sensitivitet mot konflytgräns för lera/siltig lera från västra Sverige omkring Göteborg (Ef-
ter Lundström och Dehlbom, 2019 samt Åhnberg och Larsson, 2012) och lera/siltig lera mellan Hu-
diksvall och Örnsköldsvik.
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7.4 Östkusten omkring Mälaren

Lundström och Dehlbom (2019) redovisade resultat från provplatser från Östkusten om-
kring Mälaren, ned mot Norrköping. Sammanställningen omfattar 225 stycken jordprover
från provplatserna Barkarby-Kalhäll, Eskilstuna, Gimo/Östhammar, Kungsängen-Bro,
Köping, Lindesberg, Lundby-Tortuna, Mehedeby, Norrköping, Nykvarn, Märsta, Rosers-
berg, Sala, Tungelsta-Västerhaninge, Uppsala och Västerås, se Figur 7-9.

Andelen prover med sensitivitet indelat i de fyra olika grupperna fördelades enligt Tabell
7-5 och Figur 7-10. Andelen låg- och mellansensitiv jord är 81 % och andelen högsensitiv
jord, inklusive kvicklera, 19 %.

Det kan konstateras att andelen av högsensitiv jord inklusive kvicklera är lägre i de un-
dersökta lokalerna i dessa områden jämfört med lokalerna i Västernorrlands län. I Figur
5-5, som visar områden med geologiska förutsättningar för bildning av högsensitiv lera
(SGU, 2016), anges att avsättningen av glaciala finsediment under Yoldiahavets brack-
marina period gett vissa förutsättningar i östra Mellansverige för kvicklerebildning. Fin-
sedimenten i Västernorrlands län avsattes i huvudsak under Littorinahavets brackmarina
period.

Figur 7-9. Provplatser från Östkusten runt Mälaren (Lundström och Dehlbom,2019).

Tabell 7-5. Fördelning av uppmätta sensitiviteter i de 225 inventerade proverna längs Östkusten
och kring Mälaren (Efter Lundström och Dehlbom, 2019)

Sensitivitet Andel prover (i procent) av
225 studerade

< 81

≤   < 14

 ≥  och ö > , 0

 ≥  och ö < , 5



Statens geotekniska institut 2020-12-15
 1.1-1910-0662

96 (142)

Figur 7-10. Fördelning mellan jord med sensitivitet <30, sensitivitet 30 – 50, sensitivitet >50 och om-
rörd skjuvhållfasthet >0,4 kPa samt sensitivitet >50 och omrörd skjuvhållfasthet <0,4 kPa (kvicklera)
för provplatser längs Östkusten och runt Mälaren. Sammanställning efter Lundström och Dehlbom
(2019).

I Figur 7-11 visas sensitivitet mot konflytgräns för lera/siltig lera från östra Sverige om-
kring Mälaren och lera/siltig lera från Västernorrland, mellan Hudiksvall och
Örnsköldsvik. Vissa likheter kan noteras för jord med sensitivitet lägre än 50. Andelen
kvicklera är dock låg på östkusten runt Mälaren.

Figur 7-11. Sensitivitet mot konflytgräns för lera/siltig lera från östra Sverige omkring Mälaren (Efter
Lundström och Dehlbom, 2019 samt Åhnberg och Larsson, 2012) och sammanställning av prov-
ningsresultat från SGI laboratorium) samt lera/siltig lera mellan Hudiksvall och Örnsköldsvik.
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7.5 Dalarna och del av västra Gästrikland

I Dalarna och delar av Gästrikland finns skiktade jordlagerprofiler med silt, lerig silt och
siltig lera som liknar jordlagerprofilerna inom vissa områden i Västernorrlands län. Skill-
naden är att det i Västernorrlands län finns betydligt större andel lerlager. Sammanställ-
ningen omfattar 73 stycken jordprover från provplatserna Avesta, Borlänge, Falun, Hede-
mora och Hofors (Orrje & Co et al, 1972 - 2014), se Figur 7-12.

Andelen prover med sensitivitet indelat i de fyra olika grupperna fördelades enligt Tabell
7-6 och Figur 7-13. Andelen låg- och mellansensitiv jord är 51 %, andelen högsensitiv
jord är 42 % och andelen jord med kvicka egenskaper är 7 %.  Sensitivitetsvärden upp till
416 har uppmätts. Det kan konstateras att det är en relativt hög andel högsensitiv jord i de
normalt siltrika jordarna i Dalarna och västra Gästrikland. Andelen silt och lerig silt av
samtliga prover är ca 50 % och för prover med sensitivitet >50 är andelen silt och lerig
silt 83 %. Det bör dock påpekas bestämning av sensitivitet och konflytgräns för silt är en
irrelevant metod och att sensitivitetsvärden för silt oftast är satta inom parantes i laborato-
rieprotokollen. Orsaken att sammanställningen ändå tagits med i rapporten är att det finns
likheter med jorden inom delar av Västernorrlands län. När lerig silt och silt tas bort ur
sammanställningen blir andelen högsensitiv lera med St >50 silt 8 % och andelen kvick-
lera 0 %, vilket överensstämmer väl med Figur 5-5 (SGU, 2016), där det anges att förut-
sättningarna för kvicklerebildning inom området saknas eller är små.

.

Figur 7-12. Provplatser från Dalarna och en i västra Gästrikland.

Tabell 7-6. Fördelning av uppmätta sensitiviteter i Dalarna och i västra Gästrikland. Sammanställ-
ning efter Orrje & Co et al (1972 - 2014).

Sensitivitet Andel prover (i procent) av
73 studerade

< 51

≤   < 24

 ≥  och ö > , 18

 ≥  och ö < , 7
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Figur 7-13. Fördelning mellan jord med sensitivitet <30, sensitivitet 30 – 50, sensitivitet >50 och om-
rörd skjuvhållfasthet >0,4 kPa samt sensitivitet >50 och omrörd skjuvhållfasthet <0,4 kPa (kvicklera)
för provplatser i Dalarna och en i Gästrikland. Sammanställning efter Orrje & Co et al (1972 - 2014).

Om resultat från silt och lerig silt tas bort erhålls stor skillnad i andelar i olika sensitivi-
tetsklasser. Andelen kvicklera minskar till 0 % och andel högsensitiv lera till 8 %. I Ta-
bell 7-7 och Figur 7-14 redovisas fördelningen i olika sensitivitetsklasser för enbart siltig
lera och lera.

Tabell 7-7. Fördelning av uppmätta sensitiviteter för siltig lera och lera i Dalarna och i västra Gäst-
rikland. Sammanställning efter Orrje & Co et al (1972 - 2014).

Sensitivitet Andel prover (i procent) av
73 studerade

< 62

≤ < 30

≥  och ö > , 8

≥  och ö < , 0
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Figur 7-14. Fördelning mellan olika sensitivitetsklasser för siltig lera och lera för provplatser i Da-
larna och en provplats i västra Gästrikland. Sammanställning efter Orrje & Co et al (1972 - 2014).

I Figur 7-15 visas sensitivitet mot konflytgräns för sediment (silt/lerig silt/siltig lera/lera)
från Dalarna och västra delarna av Gästrikland och silt/lerig silt/siltig lera/lera från Väs-
ternorrland, mellan Hudiksvall och Örnsköldsvik. Vissa likheter kan noteras för jord med
låg konflytgräns. I Figur 7-16 jämförs prover som klassificerats som lera eller siltig lera.
Det går inte att notera några större likheter mellan lera/siltig lera från Dalarna och lera/sil-
tig lera i Västernorrland, vad gäller konflytgräns och sensitivitet. Andelen lera med St >50
är låg i proverna från Dalarna.

Figur 7-15. Sensitivitet mot konflytgräns för sedimentjord (silt, lerig silt, siltig lera, lera) från Dalarna
och västra Gästrikland. Sammanställning efter Orrje & Co et al (1972 - 2014) och sedimentjord (silt,
lerig silt, siltig lera, lera) mellan Hudiksvall och Örnsköldsvik.
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Figur 7-16. Sensitivitet mot konflytgräns för lera och siltig lera från Dalarna och västra Gästrikland.
Sammanställning efter Orrje & Co et al (1972 - 2014) samt lera och siltig lera mellan Hudiksvall och
Örnsköldsvik.

7.6 Jämförelse mellan de olika regionerna

Sammanställningarna utgörs endast av stokastiska nedslag på olika provtagningsplatser.
Om exempelvis fler provplatser hade tagits med från den norra delen av Göta älv, hade
andelen högsensitiv lera och kvicklera varit större för området i Västra Sverige. Samman-
ställningen den ger ändock en bild av storleksordningen av förekomst av lera med olika
sensitivitet i olika delar av landet. Dock bör de mätningar som gjorts av sensitivitet i silt
betraktas som irrelevanta. Det gäller således 50 % av proverna från Dalarna-västra Gäst-
rikland. Det gäller även en del av provningarna från Västernorrlands län där 17 % av to-
tala antalet prover utgörs av siltprover. Om irrelevanta siltprover sorteras bort, kan det
från sammanställningarna noteras att fördelningen mellan låg- och mellansensitiv lera
samt högsensitiv lera och kvicklera är relativt likartad mellan Västernorrlands län och
västra Sverige kring Göteborg. Dessutom kan ses att för området längs norra Norrlands-
kusten är förekomsten av högsensitiv sulfidjord låg. Även i området runt Mälaren och
provplatserna i Dalarna och Gävleborg är andelen kvicklera låg.

Andelen kvicklera fördelar sig för studerade områden enligt nedan:

· Kusten mellan Hudiksvall och Örnsköldsvik 15 %
· Västra Sverige kring Göteborg 19 %
· Östkusten kring Mälaren 5 %
· Norrlandskusten från Umeå och norrut 1 %
· Dalarna och del av västra Gästrikland 0 %

Andelen högsensitiv lera med sensitivitet större än 50 inklusive kvicklera fördelar sig för
studerade områden enligt nedan:

· Kusten mellan Hudiksvall och Örnsköldsvik 21 %
· Västra Sverige kring Göteborg 24 %
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· Östkusten kring Mälaren 5 %
· Norrlandskusten från Umeå och norrut 1 %
· Dalarna och del av västra Gästrikland 8 %

Av den markanta avsaknaden av högsensitiv och kvick sulfidjord från norra delen av
norrlandskusten kan man dra slutsatsen att de observationer som gjorts av högsensitiv och
kvick sulfidjord som observerats inom Västernorrlands län möjligen kan bero på en för-
enklad okulär sulfidjordsklassificering. Det bör dock påpekas att detta inte innebär att det
inte finns sulfidjord i Västernorrlands län, då det även finns lågsensitiva prover som klas-
sificerats som sulfidjord.

En markant skillnad mellan Göteborgsområdet och Västernorrland är tjockleken på de
jordlager där högsensitiv jord förekommer. Runt Göteborg finns områden med i huvudsak
låg- och mellansensitiv jord, med enstaka lager med högsensitiv lera och kvicklera, se Fi-
gur 7-17. Men det finns också områden med kvicklera med betydligt större mäktighet än i
Västernorrlands län, se Figur 7-18 och Figur 7-19. Detta innebär att skillnaden mellan
Västernorrlands och Västra Götalands län inte är andelen kvicklera av totala lermängden,
utan snarare hur dessa lager har avsatts och dess mäktighet, med upp till 25 – 30 m tjocka
lager med kvicklera på västkusten. I Västernorrlands län finns kvicklera ofta i skikt med
någon meters tjocklek. Ett undantag är dock området runt Kramfors där lager med kvick-
lera med cirka 7 m tjocklek observerats, se avsnitt 6.2.2 och 6.2.4. Se vidare diskussion i
Kapitel 9.

Figur 7-17. Exempel på sektion med mellansensitiv lera i sektion 458+300 mellan Bohus och Nöd-
inge efter Norge-Vänernbanan. Efter Trafikverket (2014).
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Figur 7-18. Exempel på sektion med högsensitiv lera och kvicklera i sektion 445+300 i Kåhög efter
Västra Stambanan Efter Banverket (1999).

Figur 7-19. Exempel på sektion efter Göta älv, i Lilla Edets kommun. Efter SGI (2012).

I Figur 7-20 visas sensitivitet mot konflytgräns för lera/siltig lera från Västernorrlands län
mellan Hudiksvall och Örnsköldsvik, från östra Sverige omkring Mälaren, från västra
Sverige runt Göteborg, från Dalarna och västra Gästrikland samt för sulfidjord från norr-
landskusten mellan Umeå och norrut. De flesta prover med kvicklera har konflytgräns va-
rierande mellan 35 och 60 % (med enstaka värden över och under) och har huvudsakligen
observerats i västra Sverige runt Göteborg eller i Västernorrlands län.
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Figur 7-20. Sensitivitet mot konflytgräns för lera och siltig lera från Västernorrlands län mellan Hu-
diksvall och Örnsköldsvik, från östra Sverige omkring Mälaren (Efter Lundström och Dehlbom,
2019, Åhnberg och Larsson, 2012 och sammanställning av provningsresultat från SGI laborato-
rium), från västra Sverige runt Göteborg (Efter Lundström och Dehlbom, 2019, Åhnberg och Lars-
son,), från Dalarna och västra Gästrikland (Efter Orrje&Co et al, 1972 - 2014) samt för sulfidjord
från norrlandskusten mellan Umeå och norrut (Efter Vesterberg och Andersson, 2017).
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8. Analyser av inträffade skred
I detta kapitel ges först en överblick över geografiskt läge för inträffade skred länge kus-
ten i Västerbottens län. Därefter presenteras de geotekniska förhållandena i området för
några utvalda skred och även en diskussion om trolig skredutlösning och eventuell kopp-
ling till högsensitiv lera.

8.1 Identifiering av jordskred
8.1.1 SGI skreddatabas
SGI:s skreddatabas (http://gis.swedgeo.se/rasskrederosion/) innehåller de uppgifter om
inträffade skred som funnits tillgängliga. De skred som finns i databasen i Västernorr-
lands län syns i Figur 8-1 och i Figur 8-2. De flesta skreden från Sundsvall och till strax
norr om Örnsköldsvik är små skred som omfattat släntkrön och ned i nedanförliggande
vattendrag. Det förekommer även större skred som skredet i Gideåbacka (se avsnitt
8.2.4), Kyrkviken (se avsnitt 8.2.2), två skred strax norr om Lugnvik vid Ångermanälvens
nedre del (se avsnitt 8.2.3).

Som ses av figurerna är skreden (röda punkter) starkt koncentrerade till Ångermanälvens
nedre dalgång.

Figur 8-1. Skred (röda punkter) i SGI:s skreddatabas i Medelpad. Lila punkter är ras och blå är öv-
riga jordrörelser (exempelvis erosion och slamströmmar). Efter SGI (2020a).
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Figur 8-2. Skred (röda punkter) i SGI:s skreddatabas i Västernorrlands län. Lila punkter är ras och
blå är övriga jordrörelser (exempelvis erosion och slamströmmar). Efter SGI (2020a).

8.1.2 SGU, analys av skredform
SGU har en kartvisningstjänst kallad Jordskred och raviner som även finns i Vägledning
ras och skred (SGI, 2020). I denna finns 1810 skredärr identifierade som bedöms kunna
kopplas till skredhändelser i finkornig jordart. I samband med ett forskningsuppdrag rö-
rande framtagning av metod för kartläggning av kvicklera (se Löfroth et al, 2018), utförde
SGU en analys av skredärren med avseende på dessas geometri och marklutning (se
Melchiorre et al, 2014).

Analysen av skredärren gjordes med stöd framför allt av Lantmäteriets LiDAR-baserade
höjdmodell för hela landet (med undantag av fjällkedjan och vissa mindre områden i
Norrlands inland). Skreden indelades i 4 morfologiska klasser (se Figur 8-3):

− Typ 1 indikerar att skredet skett genom glidning.

− Typ 2 kan indikera glidning eller flytning.

− Typ 3 och 4 indikerar flytning, möjligen kvicklera.



Statens geotekniska institut 2020-12-15
 1.1-1910-0662

106 (142)

Figur 8-3. Indelning i 4 olika skredformationer (efter Melchiorre, 2014).

Det visade sig (Löfroth et al, 2018) att indelningen var otillräcklig och därför undersök-
tes även markens lutning inom knappt hälften (övriga skredärr är för små för att en
beräkning ska ge meningsfulla resultat) av de 1 800 skredärren. Författarna anger att låg
marklutning tyder på skredrörelser genom flytning, marklutning mindre än 5–10 grader
kan det vara fråga om kvicklera eller åtminstone högsensitiv lera och en marklutning
brantare än 10–20 grader indikerar ras- och glidprocesser. Deras undersökning visade att
nästan alla skred som indikerar högsensitiva finkorniga jordar eller kvickleror,
förekommer i ett begränsat område i norra Halland, Bohuslän och runt Vänern. I övrigt
förekommer de sporadiskt med viss koncentration i östra Svealand och östra delarna av
mellersta Norrland.

Vid närmare analys av resultaten från Löfroth et al framgår att inget av de skredärr som
finns registrerade i SGU:s databas i Västernorrlands län och i Medelpad klassades som
vare sig troligen eller möjligen kvicklereskred. Det kan även konstateras att de flesta av
skreden i SGI:s skreddatabas inte finns med i SGU:s skredärrskarta, vilket innebär att de
inträffade skreden antingen är svåra att identifiera med laserdata då de är små och/eller
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att många av dem har skett i anslutning till infrastruktur och därmed har slänten för-
stärkts och/eller återställts.

8.2 Exempel på inträffade skred

8.2.1 Kolkajen i Örnsköldsviks hamn
Vid byggande av en ny kolkaj i Örnsköldsviks hamn 1916 inträffade ett skred varvid ka-
jen gled ut i vattnet. En analys av skredet (se Caldenius, 1918) visade att de utglidna mas-
sorna sträckte sig 45 meter längs kajen och att de hade rört sig vinkelrätt ut från denna
cirka 150 ut i vattnet. Bredden på skredet hade ökat i riktning ut från kajen och var cirka
100 meter brett på ett avstånd av 50 meter från kajen. Jordlagren från markytan bestod av
mjälslam, 3–4 meter postglacial mjäla, ungefär en meter lös lera som underlagras av 3–4
meter mjäla med lerränder och i understa delen var den sandig. Ler- och mjälalagren lu-
tade svagt utåt sjön. Skredet visade sig ha skett i det lösa lerlagret och Caldenius skriver
att ”den väsentliga orsaken till rasen var den svaghetszon som representerades af det de
tvenne mjälalagren mellanlagrande lerlagret”. De utglidna massorna låg i ett par med
varandra parallella valkar cirka 80–120 meter utanför den blivande kajlinjen. I syfte att
ändå fortsätta kajbyggandet gjordes försök att muddra bort den lösa leran. Dock inträffade
ånyo ett stort ras 1918 och det kunde konstateras att man genom muddringen inte hade
lyckats få bort hela lerlagret. På denna tid utfördes inga bestämning av hållfasthet. Om
uppgiften stämmer att de utglidna massorna låg i valkar parallella med kajlinjen är sanno-
likheten att skredet utlösts på grund av högsensitiv lera, liten. Detta eftersom kvicklera
vid omrörning blir flytande och därmed kan transporteras långa sträckor, speciellt i vat-
ten.

8.2.2 Kyrkviken, Kramfors
I februari 1959 inträffade en serie skred vid Kyrkviken västra strand cirka 1 km söder om
Kramfors station, se Figur 8-4. Det sista skredet skar av järnvägsbanken på en sträcka av
cirka 80 meter. Skredet och trolig orsak har beskrivits av Sandegren (1962) och av Jerbo
och Sandegren (1962) och följande text är till stor del baserad på dessa.

Figur 8-4. Foto på skredplatsen i Kyrkviken i februari 1959 (Efter Jerbo och Sandegren, 1962).

Kramfors tömde på den tiden sopor och snö i Kyrkviken strax söder om läget där
järnvägsbanken skars av. I dessa tippade massor hade redan några år tidigare småskred
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inträffat. Vintern 1959 skedde först mindre rörelser i det tippade materialet. Vid tippen
fanns en tryckbank utlagd. Det första skredet hade sin bakre kant i tryckbankens fot, det
andra i järnvägsbankens fot och det tredje tog hela järnvägsbanken på en sträcka av cirka
80 meter, se Figur 8-5 och Figur 8-6. Dagen efter det första skredet upptäcktes att isen på
Kyrkviken hade brutits upp en sträcka av 400 meter och man bedömde att även ett
undervattensskred hade inträffat. Totalt omfattade skreden (inklusisve soptippen söder
om och undervattensskredet norr om den avbrutna järnvägsbanken) en sträcka av 600
meter längs strandlinjen.

Som ses av jordartskartan i Figur 8-7 begränsas lerdjupen vid platsen för skredet av
Kyrkberget i väster.

Figur 8-5. Tvärsektion genom skreden i Kyrkviken i februari 1959 (läge i plan ungefär mitt i skre-
den). Efter Jerbo och Sandegren (1962).

Figur 8-6. Skreden i Kyrkviken, planritning. Efter Jerbo och Sandegren (1962).
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Figur 8-7. Jordartskarta över området kring Kyrkviken. Efter SGU (2020).

Kyrkviken utgjorde tidigare en del av Ångermanälvens mynning men har avsnörts från
denna i och med landhöjningen. Vid efterföljande geotekniska undersökningar (se Jerbo
och Sandegren, 1962) konstaterades följande:

− Jorddjupet ökar från berg i dagen cirka 40 meter väster om järnvägen till cirka
5 meter under järnvägen och 15 meter eller mer ut under Kyrkviken. Söder om
skredet är jorddjupen större. Se även Figur 8-7.

− Sensitivitet (H3/H1) är varierande med värden upp till 150.
− Porövertryck rådde under banken.

Det utfördes även undersökningar av salthalt som visade låga värden. Författarna skriver
rörande de låga salthalterna och de höga sensitivitetsvärdena att ”om en urlakning kan ha
skett, är den av helt andra storleksordningar än på svenska västkusten”.

Jerbo och Sandegren (1962) anger att ”orsaken till skreden torde vara en fortgående för-
ändring av jämviktsvillkoren i viken genom landhöjning och sedimentation vartill under
senare år tillkommit tillförsel av tippmassor. De skriver vidare att en förklaring till följd-
skreden kan vara att hållfastheten nedsatts i glidplanet på grund av den höga sensitiviteten
och att glidplanet skett på ett i huvudsak plant glidplan.

8.2.3 Ångermanälvens nedre dalgång
Jerbo (1969) presenterar en sammanställning över 25 skred som inträffat längs järnvä-
garna på båda sidor om Ångermanälven, från Ramvik till Väja, se Figur 8-8. Låg omrörd
skjuvhållfasthet fanns åtminstone i lagerföljden vid Öd, Kyrkviken, Gustavsvik och
Lugnvik. Skredet i Lugnvik ska ha liknat det i Kyrkviken med ett initialskred och därefter
bakåtgripande i minst sex etapper. Även skredet i Ramvik ska ha haft likheter med Lugn-
vik och Kyrkviken. Skreden vid Dynäs och vid SCA:s fabriker i Kramfors hade stor om-
fattning under vattnet.

Sammanställningen är i övrigt kortfattad och innehåller i huvudsak en trolig skredorsak.
De geotekniska underlagen var på den tiden begränsade och skredorsaken kunde därför
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oftast endast antagas. Författaren nämner som troliga orsaker låga H1-värden (omrörd
skjuvhållfasthet), låga H3-värden (ostörd skjuvhållfasthet), överlast, utfyllning, neder-
börd, erosion och landhöjningen.

Figur 8-8. Skredlokaler längs järnvägsnätet i Ångermanälvens nedre dalgång (Jerbo, 1969).

8.2.4 Gideåbacka, Örnsköldsvik
I Gideåbacka drygt 20 km nordost om Örnsköldsvik, inträffade ett stort skred i november
1987 ned mot Gideå. Skredet var cirka 300 meter brett längs älven och 150 meter djupt.
Jorden i området består av svartmocka, lera och silt. Skredet och geotekniska undersök-
ningar utförda i området efter skredet beskrivs av Johansson och Ottosson (2001). Sensi-
tiviteten uppmättes till mellan 10 och 20. Författarna anger att skredet troligen utlösts av
erosion i släntfot från vattendraget Gideå.

Under 2004 inträffade ytterligare ett skred i Gideåbacka med en längd på 80 meter i rikt-
ning mot E4, men skredet påverkade inte vägen. Bedömningen var att skredet orsakades
av omfattande nederbörd (Örnsköldsviks Allehanda, 2004).

8.2.5 Lockne, väg 855
Ett skred, eller möjligen sättningsskador, och sprickor i en intilliggande väg inträffade
2001 längs väg 855 vid Lockne på Ångermanälvens östra strand strax norr om Lugnvik,
se Figur 8-9. En geoteknisk undersökning visade att sensitiviteten är låg (under 30) samt
att höga portryck uppstår i sand- och siltskikt som finns i leran. De höga portrycken kan
ha utlöst jordrörelserna (Vägverket, 2001/2004).
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Figur 8-9. Skred eller sättningsskada vid väg 855 i Lockne (Vägverket, 2001/2004).

8.2.6 Kramfors flygplats
Ett skred inträffade 2010 vid Kramfors flygplats nordöstra ände i samband med utfyll-
nadsarbeten med sprängsten för att bredda stråkytorna, se Figur 8-10. Skredet skedde ut
mot Ångermanälven. Vid geoteknisk undersökning fann man att jordlagren består av
några meter sand på halvfast silt och lera (ned till cirka 9–15 meter under markytan) som
vilar på fasta sediment av silt och sand. Vid släntkrön uppmättes sensitiviteter mellan 16
och 49 medan det under älven var under 25. Orsaken till skredet bedömdes vara tyngden
av de uppfyllda massorna (SGI, 2011).

Figur 8-10. Skred vid Kramfors flygplats 2010. Foto SGI (2011).
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9. Diskussion och slutsatser
I detta kapitel diskuteras det som sammanställts i tidigare kapitel och slutsatser dras rö-
rande förutsättningar för högsensitiv lera i Västernorrlands län och om dessa innebär ökad
risk för skred med stor utbredning.

9.1 Förutsättningar för hög sensitivitet i Västernorrlands
län

Undersökningar utförda av sedimenten kring och i Bottenhavet visar att salthalten under
perioden med Littorinahavet troligen var så hög att lerpartiklar kunde sedimentera i en
flockulerad struktur. Den nivå på salthalt som behövs för flockulerad sedimentering har
visat sig vara betydligt lägre än salthalten i Littorinahavet, se bland annat Ozturgut och
Lavelle (1986). Detta innebär att det finns leror längs kusten i Västernorrlands län som är
avsatta i brackmarin miljö och som kan ha urlakats tillräckligt för att utbilda kvicka egen-
skaper. Analyser visar också att dessa sediment återfinns huvudsakligen i de postglaciala
avsättningarna.

Sammanställningar utförda både inom detta uppdrag och andra, visar att sensitiva leror
finns längs hela kuststräckan och längs samtliga älvdalars nedre delar. Det framkommer
även att den högsta koncentrationen av kvickleror återfinns i Ångermanälvens dalgång.
Kvicklera och högsensitiv jord förekommer där ner till över 20 meters djup. I dessa loka-
ler har högsensitiv jord påträffats i jordvolymer upp till 8 meters tjocklek. I övriga lokaler
med kvicklera och högsensitiv jord, förkommer dessa på något eller några enstaka djup
och som mest ned till 14 meters djup.

De undersökta lerorna har odränerade skjuvhållfastheter i huvudsak mellan 10 och 60 kPa
för djup ned till 27 meter, se Figur 9-1. I Figur 9-2 ses den odränerade skjuvhållfasthetens
variation med djupet för några utvalda sektioner. I några sektioner syns en ökning med
djupet medan det för andra syns en minskning eller värden som är någorlunda lika med
djupet. En skjuvhållfasthet kring 60 kPa kräver en sensitivitet över 150 för att den ska
klassas som kvick och en sensitivitet över 75 för att klassas som högsensitiv. Som fram-
går av Figur 9-3 finns leror längs aktuell sträcka med sensitiviteter över 75 och över 150.

Det bör dock noteras att flera av de inom detta uppdrag analyserade jordarna med höga
sensitiviteter är klassificerade som silt eller siltig lera, se vidare avsnitt 9.5.

SLUTSATS

Såväl förutsättningar för höga sensitiviteter
som förekomst av högsensitiv jord finns längs
kuststräckan.
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Figur 9-1. Odränerad skjuvhållfasthet längs sträckan Hudiksvall-Örnsköldsvik.

Figur 9-2. Odränerad skjuvhållfasthet för utvalda borrhål längs sträckan Hudiksvall-Örnsköldsvik.
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Figur 9-3. Odränerad skjuvhållfasthet och sensitivitet för högsensitiva och kvicka leror längs
sträckan Hudiksvall-Örnsköldsvik.

9.2 Observerade skred i Västernorrlands län

I kapitel 8 redovisas en inventering av historiska skred baserat på SGI:s skreddatabas,
SGU:s skreddatabas samt redovisade skred i litteratur och andra handlingar. I kapitlet re-
dovisas även resultat från den inventering av skredform som utförts av SGU, där laserdata
använts för att identifiera skredärr.

I SGI:s databas finns flera skred som har inträffat i kustområdet, speciellt kring Ånger-
manälvens nedre dalgång. Ingen av de skredärr som finns registrerade i SGU:s databas i
Västernorrlands län och i Medelpad klassades dock av SGU som vare sig troligen eller
möjligen kvicklereskred. De flesta av skreden i SGI:s skreddatabas finns inte med i
SGU:s skredärrskarta, vilket innebär att de inträffade skreden antingen är svåra att identi-
fiera med laserdata då de är små, och/eller att de flesta av dem har skett i anslutning till
infrastruktur och därmed har området förstärkts och/eller återställts.
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Ett stort antal skred har skett i Ångermanälvens nedre dalgång i anslutning till järnvägen.
För många av dem är informationen om händelseförlopp och geotekniska förutsättningar
bristfälliga, på grund av att de skedde för länge sedan. Utbredningen i plan var för de
flesta skreden små, även om skred med utbredningar liknande de mindre skreden i Göta
älvs dalgång förekommer (se vidare avsnitt 9.4).

9.3 Störningskänslighet (rapiditet), sprödhet, sensitivitet
och andra faktorer som kan påverka förutsättningarna
för kvicklereskred

Höga sensitivitetsvärden har uppmätts på jord från många platser i Västernorrlands län.

Sensitivitet bestäms rutinmässigt på lerprover i Sverige. Dock är sensitivitet inte en till-
räcklig parameter för att beskriva förutsättningar för att en jord ska tappa sin hållfasthet
och därmed exempelvis möjliggöra att ett lokalt skred utvecklas till ett storskred. Den
energi som åtgår för att störa leran till en viss (lägre) hållfasthet och hur sprött jorden be-
ter sig (jordens spännings-töjningssamband till brott), är faktorer som också måste beak-
tas.

Flera försök har sedan 50-talet utförts för att bestämma det man kallar rapiditet, det vill
säga den energi som åtgår för att störa leran till en viss grad. Problemet med alla dessa
provningar har varit att störningen som orsakats provet, har visat sig olika stor i olika de-
lar av provet eller att störningsgraden för de flesta metoder endast kunnat bestämmas sub-
jektivt. Det finns ännu ingen standardiserad metod framtagen för att bestämma rapiditet.

I Kanada har man undersökt lerors störningskänslighet med olika metoder och definierat
ett begrepp kallat störningskänslighet, Ir, som avser kvoten mellan skjuvhållfasthets-
minskning (vid viss störning) och maximal skjuvhållfasthetsminskning (till lägsta). Den
metod som visade sig mest lämplig för att bestämma störningskänslighet, var skjuvbox.
Resultat från skjuvbox-försök visade ett samband för undersökta leror mellan störnings-
känslighet och mängden energi för olika grad av störning. Det visade även att lågplastiska
leror är mer känsliga för störning, än högplastiska.

I Norge har ett så kallat kvickhetsförsök tagits fram vilket syftar till att bestämma en jords
flytbenägenhet genom att studera hur ett fullständigt omrört prov beter sig. Vingförsök
har använts för att mäta störningsenergi. Metoderna har inte testats i Sverige.

I Norge har även jordens sprödhetsbeteende undersökts genom att studera spännnings-
skjuvtöjningskurvan efter maximal skjuvspänning i konsoliderade, odränerade triaxialför-
sök. NGI föreslår att jordens beteende kan betraktas som sprött om sprödhetstal, Δγ80, är
under 2. Sprödhetstalet definieras som den skjuvtöjning som krävs för att den odränerade
skjuvspänningen efter peak-värdet (skjuvhållfastheten) ska sjunka med 20%. Försök ut-

SLUTSATS

Skred i högsensitiv jord och kvicklera har
skett men få med stor utbredning.
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förda på SGI att använda den framtagna metoden på svenska leror visar att endast ett  ler-
prov längs Västkusten visar sprött beteende och att inga av de tre lerprover som under-
sökts från Västernorrland visar sprött beteende. Underlaget av prover från Västernorrland
är dock mycket litet. Det framkom både i undersökningar utförda i Norge och av dem i
Sverige, att det inte råder något samband mellan sensitivitet och sprödhet.

En egenskap som sällan bestäms och heller inte diskuteras i svenska geotekniska utred-
ningar, är leras plasticitetsgräns, wp. Det är väl känt att en lera med hög plasticitet kräver
mer energi för att brytas ned, jämfört med en med låg plasticitet. I svensk litteratur an-
vänds istället ofta flytgränsen som ett mått på lerans plasticitet. Flytgränsen bestämd för
ett stort antal prover längs kusten mellan Hudiksvall och Örnsköldsvik visas i Figur 9-4
tillsammans med några andra undersökningar sammanställda av SGI. Av figuren framgår
att lerorna mellan Hudiksvall och Örnsköldsvik huvudsakligen är mellan- till högplastiska
(baserat på konflytgränsen). Det man även kan se från figuren är att leror från västra Sve-
rige har konflytgränser som mer liknar de från aktuell kuststräcka samt att de från östra
Sverige (Östergötland, kring Mälaren) har fler lokaler med höga konflytgränser och att de
norr Umeå har de högsta värdena.

Figur 9-4. Konflytgräns för prover från Norrlandskusten och utredningar utförda av SGI på andra
platser i Sverige. Gröna punkter avser östra och norra Sverige, röda västra Sverige, blåa punkter
sulfidlera norr om Umeå. Djup för prover presenterade av Larsson et al (2007) fanns inte att tillgå.
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Det har visat sig att flytindex ( =  ) måste vara högre än 1 för att leran ska vara

kvick. Då flytindex sällan bestäms i Sverige används istället ett så kallat kvasiflytindex,
definierat som kvoten mellan naturlig vattenkvot och konflytgräns. Sammanställningar av
kvasiflytindex för aktuell kuststräcka, visar liknande resultat som tidigare undersökningar
i bland annat Göta älvdalen med de flesta värdena för konstaterade kvicka leror över 1,1.

9.4 Utbredning i plan och mot djupet av högsensitiv lera

I föregående avsnitt har visats att det finns förutsättningar för högsensitiva leror i Väster-
norrlands kustland, att höga sensitiviteter har uppmätts och att några skred som troligen
kan karaktäriseras som kvicklereskred har inträffat. Dock har det inte gått att identifiera
några skredärr som troligen eller möjligen kvicklereskred med hjälp av topografiska data.

Lerorna i Västernorrlands kustland uppvisar liknade sensitiviteter, hållfastheter och kon-
flytgräns som lerorna på Västkusten men trots det finns det ett stort antal skred identifie-
rade som kvicklereskred på Västkusten, men inte i Västernorrlands län. Kan en förklaring
i skillnaderna finnas i de högsensitiva lerornas utbredning i plan och mot djupet?

Vid genomgång av Trafikverkets databas konstateras att de undersökta sedimenten längs
sträckan Hudiksvall och Örnsköldsvik har ett störst jorddjup av cirka 25 meter. Jorddju-
pen varierar kraftigt i plan eftersom terrängen är småbruten med omväxlande sediment
och fastmarkspartier, se exempel i Figur 9-5. Sedimentens utbredning längs Göta älv har
generellt större utbredning i plan än de i Västernorrlands län, se Figur 9-6 (utsnitten ur
jordartskartorna har ungefär samma skala).

Många av de stora jordskreden längs Göta älv norr om Lilla Edet sträcker sig från älven
till fastmarksgränsen (antingen morän i dagen eller berg), se Figur 9-7. I området norr om
Lilla Edet har jordlagren eroderats kraftigt före regleringen och därmed gett förutsätt-
ningar för låg stabilitet. Söder om Lilla Edet är skredärren betydligt färre men även där
finns stora skred (omfattning över 100 000 m2), så som skredet i Göta och Surte.

Flera skred har inträffat längs Ångermanälvens nedre del i anslutning till framförallt järn-
vägen. Utbredningen för de flesta av dessa skred är okända, men bland de som är kända
finns flera som i storlek liknar de mindre skreden längs Göta älv, med utbredningar upp
till 15 000 m2. Det finns dock inga som kan klassas som storskred liknande skreden i
Göta och kring Slumpån.

Det har tidigare konstaterats att inget kvicklereskred har utlösts utan att den beräknings-
mässiga stabiliteten i området eller delar därav varit mycket låg. Man kan därför fundera
över om stabiliteten längs Göta älv generellt är lägre än i områden i Västernorrlands län?

SLUTSATS

Det saknas underlag för att visa om leror i Väster-
norrlands län är mer eller mindre lättstörda än leror
i andra delar av Sverige. Det kan dock konstateras

att lerorna har högt kvasiflytindex och höga sensitivi-
teter, liknande lerorna på Västkusten.
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Det kan dock inte anses så troligt eftersom landhöjningen längs Västernorrlands kuster är
hög, vilket borde orsakat många instabila slänter.

Figur 9-5. Jordartskarta över området kring Nordingrå som visar en småbruten terräng med omväx-
lande fastmarkspartier och sedimentområden. Efter SGU (2020).

Figur 9-6. Jordartskarta över området norr om Lilla Edet längs Göta älv. Stora lerbassänger före-
kommer omkring älven och i dalgångarna. Dessa omges av höjdområden med fastmark. Efter SGU
(2020).
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Figur 9-7. Förekomst av skredärr kring Göta älv och Slumpån. Efter SGU (2020).

Beror förekomsten av stora skred längs Göta älv istället på sedimentens större utsträck-
ning i plan och djup, jämfört med lerorna i Västernorrlands län? Av de sammanställda un-
derlagen från undersökningar utförda av Trafikverket ses att de högsensitiva (sensitivitet
över 30) sammanhängande jordlagren som mest har en tjocklek på cirka 8 meter. Den
största förekomsten av högsensitiv lera med sensitivitet över 30 (inkluderat kvicklera) är
förlagd till Ångermanälvens utlopp runt Kramfors. Tjockleken av lager med högsensitiv
och kvicklera skiljer markant mellan Göta älvdalen och dem i Västernorrlands län. I Göta
älvdalen finns mäktigheter på över 30 meter (se exempel i avsnitt 6.2.8). I de undersökta
lokalerna längs Västernorrlands kustområden förekommer ofta kvicklera och högsensitiv
lera på enstaka nivåer och i enstaka punkter (se exempel i avsnitt 6.2.8). Ett skred i denna
jord kan orsaka flytbeteende men inte vare sig bakåt- eller framåtgripande skred, och
alltså blir skredets omfattning begränsad.

Det finns flera anledningar till den högsensitiva lerans mer begränsade utbredning i Väs-
ternorrlands län. För det första är de saltvattenavsatta lerorna i huvudsak postglaciala,
vilka alltså är avsatta överst i jordvolymen. För det andra är jordlagrens uppbyggnad mer
varierande i Västernorrlands län jämfört med på Västkusten. I Västernorrlands län är det
vanligt med omväxlande lera och silt medan det på Västkusten ofta är homogena, tjocka
lerlager.
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Som skrivits tidigare är sedimentens utbredning i plan generellt betydligt mindre i Väster-
norrlands län, jämfört med de längs Västkusten, vilket begränsar skredens utbredning.

Enligt TK Geo (Trafikverket, 2014) bör en högre säkerhetsklass tillämpas, då undergrun-
den består av kvicklera, se Figur 9-8. Vid dimensionering med karakteristiska värden
ökar lägsta godtagbara värde på säkerhetsfaktorn från 1,50 i säkerhetsklass 2 till 1,65 i sä-
kerhetsklass 3. Även högsensitiv jord påverkar lägsta godtagbara säkerhetsfaktor. Vid di-
mensionering enligt partialkoefficientmetoden ska, för konstruktioner i säkerhetsklass 3
(konstruktioner på undergrund av kvicklera), osäkerheten läggas på lasten. I säkerhets-
klass 2 läggs, vid förekomst av högsensitiv jord, osäkerheten istället på materialparame-
tern.

Man kan fundera över hur högsensitiva och kvicka lerornas begränsade utbredning i plan
och djup bör påverka valet av säkerhetsklass och säkerhetsfaktor. I Figur 9-9 och Figur
9-10 ges två typexempel på en lerslänt med i första fallet kvicklera i hela profilen och i
den andra med olika sensitiviteter mot djupet. Är risken för ett kvicklereskred lika i de
båda fallet och bör därmed säkerhetsklass 3 och en lägsta säkerhetsfaktor av 1,65, använ-
das för båda fallen? Förslag på möjligt tillvägagångssätt, ges i avsnitt 10.4.

Figur 9-8. Val av säkerhetsfaktor och säkerhetsklass (vid dimensionering med karakteristiska vär-
den enligt TK Geo 13 (Trafikverket, 2014).

SLUTSATS

Utbredningen i plan och djup av högsensitiva
och kvicka leror är begränsad i Västernorr-
lands län, vilket påverkar förutsättningarna
för utlösandet av stora skred.

SLUTSATS

Utbredning och läge avseende högsensitiva och kvicka
leror bör värderas vid geotekniska utredningar.
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Figur 9-9. Typexempel 1; 6 m hög slänt där jorden består av kvicklera.

Figur 9-10. Typexempel 2; 6 m hög slänt där jorden består av 8 m mellansensitiv lera, på 2 m kvick-
lera som överlagrar silt på morän.

9.5 Bestämning av jordarter och jordens egenskaper

9.5.1 Jordart
Längs Västernorrlands kustland har de flesta områden jordlagerföljder med omväxlande
silt, lera och en del sulfidjord. För att kunna bedöma förutsättningar för högsensitiv jord
krävs att jordarten har bestämts på ett tillförlitligt sätt. För korrekt bestämning av lera och
silt krävs sedimentationsanalys. Detta är speciellt viktigt när det gäller klassificering av
lerig silt och siltig lera, om lerhalten varierar runt gränsen mellan jordarterna, det vill säga
20 %.

Det är också viktigt att tänka på att det inte finns någon metod att bestämma sensitivitet
för silt och att siltiga jordars flytbenägenhet har andra orsaker än lerors (se avsnitt 2.5).
Siltens störningskänslighet, kallad liquefaction, innebär att siltjord är flytbenägen vid vat-
tenmättnad och att den även påverkas av vibrationer. Någon standardiserad laboratorie-
metod för att bestämma siltjordars störningskänslighet finns inte framtagen.

Svårigheter med bestämning av jordart okulärt kan belysas med laboratorieprotokoll från
undersökningar kring Hammarsbron, se Tabell 9-1. De två borrhålen SW 1701 och
SW1801 är tagna i närheten av varandra. Enligt resultaten består jorden i borrhål SW1701
mellan 4,5 och 6,5 meters djup av lerig silt, medan jorden i borrhål SW1801 består av sil-
tig lera. Det kan visserligen vara så att jordarten skiljer mellan hålen men det kan även
vara så att den okulära jordartsbestämningen inte är korrekt. Ett annat problem med
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undersökningen är att sensitiviteten har bestämts på fyra nivåer med lerig silt, trots att det
alltså inte finns någon metod för bestämning av sensitivitet för silt.

Tabell 9-1. Laboratorieprotokoll från geoundersökningar kring Hammarsbron. Efter Trafikverket
(2018/2019).

Borrhål Djup (m) Benämning
Konflytgräns

(%) Sensitivitet

SW 1701 4,5 Svartgrå sulfidhaltig lerig SILT 42 (52)

5,5 Svartgrå sulfidbandad lerig SILT 42 (71)

6,5 Svartgrå sulfidhaltig lerig SILT 40 (270)

7,5 Svartgrå sulfidbandad siltig LERA 47 135

SW 1801 4,5 Svartgrå sulfidbandad siltig LERA 39 54

5,5 Svartgrå sulfidbandad siltig LERA 44 59

6,5 Grå sulfidbandad siltig LERA 39 290

7,5 Grå sulfidbandad siltig LERA 46 63

8,5 Svartgrå sulfidbandad något siltig LERA 59 44

9,5 Grå varvig LERA 69 19

10,5 Grå lerig SILT med tunna lerskikt 33 (113)

Problemställningen med okulärklassificering av skiktad jord där olika lager ligger precis
på gränsen mellan lerig silt och siltig lera kan exemplifieras av resultat från sedimentat-
ionsförsök från Hammarsbron, se Figur 9-11. Lerhalten varierar här mellan 11 till 27 %.
Exempelvis kan en lerig silt med 19 % lerhalt definitionsmässigt ej klassificeras som
kvick då konmetoden inte är tillämpbar för silt, medan en siltig lera med 21 % lerhalt kan
klassificeras som kvick.

Figur 9-11. Kornfördelning för fem prover från Hammarsbron. I stapeln redovisas lerhalt. För lerig
silt är lerhalten 10 – 20 %. Efter Trafikverket (2018/2019).
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Enligt praxis görs en reduktion av skjuvhållfastheten för sulfidjord vid utvärdering av re-
sultat från vingförsök, konförsök och CPT. För korrekt bedömning av sulfidjord krävs be-
stämning av organiskt kol med metod A i SS-EN 13137. I det underlag som samman-
ställts för denna rapport kan ses att det är mycket vanligt att jordarna i Västernorrlands
län har getts tilläggsordet sulfidhaltig, sulfidfläckig, sulfidbandad och sulfidskiktad. Det
finns även jordar som benämnts som sulfidlera och sulfidsilt. För många av dessa bygger
benämningen endast på okulär bedömning och i vissa fall på glödningsförlust.

Definitionen för sulfidjord är enligt TK Geo (2014) och enligt Larsson et al (2007), jord i
Norrlands kustland med sulfidinnehåll och organisk halt över 1 %. Enligt Larsson et al
(2007) bör sulfidfärgad jord inom samma område med organiska halter lägre än 1 % ur
rent geoteknisk synvinkel inte klassificeras som sulfidjord utan behandlas som övrig jord
med motsvarande kornfördelning. Organisk halt bör enligt Larsson et al (2007) bestäm-
mas som halten organiskt kol med exempelvis kolorimetermetoden, detta eftersom mät-
ning av glödgningsförlust innebär alltför stor osäkerhet om den organiska halten inte är
mycket hög. Då utförande av kolorimetermetoden innebär arbetsmiljörisker för laborato-
riepersonalen rekommenderar Andersson (2012) att bestämning av den totala mängden
organiskt kol (TOC) utförs enligt metod A i SS-EN 13137. Metoden går ut på att den to-
tala mängden organiskt kol, oorganiskt kol och karbonater TC, alltså TOC+TIC bestäms
genom förbränning i 1000 oC. Före förbränningen torkas materialet och krossas till ett
granulärt pulver (kornstorlek <0,2 mm). TIC bestäms genom syratillsats (85 % fosforsyra,
H3PO4) i ett naturligt jordprov och därefter mäts mängden frigjord koldioxid. Med hjälp
av resultatet från bestämningen av TC och TIC kan TOC beräknas.

Larsson et al (2007) redovisar resultat från en försökslokal i Dynäs strax norr om Kram-
fors. De konstaterar att den organiska halten praktiskt taget är noll eller strax över noll,
varför ingen del av jordprofilen benämndes som organisk.

9.5.2 Skjuvhållfasthet
Som visats i föregående avsnitt bör benämning av jordarterna lerig silt och siltig lera samt
sulfidjord inte utföras genom okulärbedömning. Om jordarten utvärderas felaktigt kan det
bland annat få konsekvenser för val av hållfasthetsparametrar i stabilitetsberäkningar. Att
utvärdera hållfasthetsparametrarna korrekt är av avgörande betydelser för bedömning av
förutsättningar för ett kvicklereskred. Larsson (2010) skriver

SLUTSATS

Jordarterna lera och silt bör benämnas med stöd av
sedimentationsanalys.
Vid utvärdering av parametrar baserat på CPT-
sondering är det viktigt att utvärderingen baseras
på korrekt jordartsbestämning.
Sulfidjord bör benämnas med ledning av analys av
mängden organiskt kol dvs. TOC-halt bestämd en-
ligt SS-EN 13137 (metod A). Glödningsförlust är
inte en tillförlitlig metod.
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Inte heller i något annat känt fall har kvicklereskred utlösts utan att den beräknings-
mässiga stabiliteten i området eller delar därav varit mycket låg. Den huvudsakliga
betydelsen av kvickleraförekomst är därför att konsekvenserna av ett initialskred el-
ler en annan lokal försvagning i lermassan riskerar att bli desto större.”

För att ett initialskred ska utlösas krävs en låg stabilitet. Det är en uppenbar risk att stabi-
liteten undervärderas om jordarten benämns som sulfidjord istället för lera (se nedan). Det
är även en risk att förutsättningar för ett kvicklereskred överskattas om sensitiviteten be-
stäms på en jord som inte är en lera.

Vid utvärdering av CPT-sondering enligt Larsson (2015) utvärderas den odränerade
skjuvhållfastheten, i datorprogrammet Conrad, olika beroende på jordart. Om ingen
jordart matats in använder programmet jordart utvärderad ur sonderingsresultaten.

Den odränerade skjuvhållfastheten för olika jordar utvärderas enligt följande:

=
, , ,

,
 lerjord

=
,

,
  sulfidjord

=
,

silt

Med en överkonsolideringsgrad mindre än 1,3 varierar cu med konflytgränsen för en lera
enligt Tabell 9-2.

Tabell 9-2. Konflytgränsens påverkan på utvärderad odränerad skjuvhållfasthet för lera från CPT-
sondering.

wL (%) cu

40 −
16,1

50 −
16,7

60 −
17,4

70 −
18

80 −
18,7

90 −
19,4

Av detta inses att den odränerade skjuvhållfastheten blir lägre om jorden utvärderas som
sulfidjord istället för lera och högre om den utvärderas som silt istället för lera. Med en
konflytgräns kring 60% blir utvärdering för sulfidjord 15% lägre än för lera. Med samma
konflytgräns blir utvärdering för lera 15% lägre än för silt.

Om jordartsklassificeringen utförs baserat på CPT-sonderingen ökar osäkerheten ytterli-
gare. I Figur 9-12 visas ett exempel på jordartsklassificering utförd på laboratoriet och ba-
serat på sonderingsresultat för ett borrhål längs Ångermanälven. Som framgår av figuren
utvärderades silt som antingen lera, silt eller sand.



Statens geotekniska institut 2020-12-15
 1.1-1910-0662

125 (142)

Figur 9-12. Jordartsklassificering enligt Conrad baserat på sonderingsresultat jämfört med rutinför-
sök. Samtliga nivåer som Conrad klassade som leror, klassades som siltiga förutom dem marke-
rade med röd ring (Lundström et al, 2019).

Odränerad skjuvhållfasthet för silt och siltig lera från Norrlandskusten kan vara svår att
bestämma med direkta skjuvförsök eftersom försöken ofta inte gör till brott inom 0,15 ra-
dianer. I Figur 9-13 visas ett exempelvis på ett direkt skjuvförsök från en utredning längs
Ådalsbanan (Trafikverket, 2011) och i Figur 9-14 från en utredning längs Ångermanälven
(Lundström et al, 2019). För att bestämma skjuvhållfastheten i silt, lerig silt och siltig lera
korrekt, speciellt där stabiliteten är låg, bör därför triaxialförsök utföras. Triaxialförsök är
även väsentliga för slänter med litet mothåll på passivsidan (stor andel av glidytorna går i
aktivzonen) i syfte att kunna ta hänsyn till anisotropiska effekter (se Figur 9-15).

För slänter med ungefär lika stor andel av glidytan i aktiva som i passiva zonerna bör
skjuvhållfasthet i direkt skjuvriktning användas. För lera finns empiriska relationer fram-
tagna för odränerad skjuvhållfasthet i olika skjuvriktning. Dock bygger dessa på resultat
utförda på leror från framförallt Västkusten och en del från leror kring Mälaren. För fas-
tare leror och leror från exempelvis Västernorrlands län, bör dessa relationer ses över.

Även den dränerade skjuvhållfastheten varierar med skjuvriktning, men det finns dock
inte mycket forskat om detta. Rowe (1969) och även Larsson (1981) anger att man som
överslag kan använda sambandet:

sin = tan  ö ö
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Figur 9-13. Resultat från odränerade, direkta skjuvförsök på siltig lera efter Ådalsbanan (Trafikver-
ket, 2011).

Figur 9-14. Odränerade, direkta skjuvförsök på lerig silt (till vänster) och silt (till höger) längs Ånger-
manälven som inte går till brott före 0,15 radianers förskjutning. Efter Lundström et al 2019.
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Figur 9-15. Slänt med litet mothåll på passivsidan. Efter Lundström et al (2019).

I silt med liten andel lera bör även de dränerade hållfasthetsparametrarna bestämmas. I
Figur 9-16 visas siktkurvor från två siltprover längs Ångermanälven. Kurvan till vänster
visar en ren silt för vilken dränerad hållfasthet bör bestämmas med dränerade triaxialför-
sök. Kurvan till höger visar en siltig lera (på gränsen till lera) för vilken både odränerad
och dränerad hållfasthet bör bestämmas.

Figur 9-16. Siktkurvor för två jordprover tagna av SGI längs Ångermanälven. Till vänster en silt och
till höger en siltig lera. Efter Lundström et al (2019).

SLUTSATS

Korrekt hållfasthetsbestämning förutsätter korrekt
jordartsbenämning.
Dränerade hållfasthetsegenskaper bör bestämmas
och användas för såväl silt som lera.
Anisotropiska effekter bör värderas.
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9.5.3 Konsistensgränser
Som skrivits tidigare (se avsnitt 9.3) har jordens plasticitet betydelse för jordens motstånd
mot deformationer, men plasticitetsgränsen bestäms sällan i Sverige.

Det känt och studerat sedan länge att det råder ett samband mellan plasticitetsgränsen och
plasticitetsindex för leror. Sammanställningar utförda inom detta uppdrag visar att det
även för svenska leror råder ett samband så att plasticitetsindex ökar för ökande plastici-
tetsgräns. För de sammanställda oorganiska lerorna varierar plasticitetsgränsen mellan 18
och 42 % och lerorna klassas därmed som mellan- till högplastiska, se Figur 9-4. Sam-
manställningarna visar, som även tidigare visats, att det även råder ett linjärt samband
mellan flytindex och logaritmen av sensitiviteten.

I syfte att undersöka och förstå lerors störningskänslighet krävs bestämningar av plastici-
tetsgräns och flytgräns och analys av samband mellan olika konsistensgränser och stör-
ningskänslighet.

SLUTSATS

Bestämningar av plasticitetsgräns och analys
av samband med konsistensgränser och stör-
ningskänslighet bör utföras.
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10. Förslag på arbetssätt,
dimensioneringsprinciper och
fortsatt utveckling

I detta kapitel ges flera förslag på hur man bör gå till väga vid dimensionering av geokon-
struktioner i Västnorrlands kustland där kvicklera och högsensitiv jord kan förekomma
samt förslag på fortsatt utvecklingsarbete.

10.1 Jordarts- och hållfasthetsbestämningar

Arbetssätt och dimensioneringsprinciper

Fortsatt utveckling

Vid geotekniska undersökningar av jordlagren i Västernorrlands kustland är det väsentligt
att resurser läggs på att bestämma jordarterna korrekt. Kolvprover bör tas för att på lera
och siltiga jordar utföra ett rimligt antal sedimentationsanalyser som stöd för jordartsklas-
sificeringen och på misstänkt sulfidjord utföra bestämning av TOC-halt enligt SS-EN
13137 (metod A). Även CPT-sondering bör utföras för att få en heltäckande bild av jord-
lagerföljden. Resultaten från jordartsbestämningarna bör ligga till grund för tolkning av
sonderingsresultaten.

Laboratoriemetoder och empiriska relationer för lera är framtagna för förhållanden längs
Västkusten och kring Mälaren. Dessa behöver ses över och anpassas till fasta leror och
leror från andra delar av landet. För detta krävs forskningsresurser med bland annat avan-
cerade laboratorieförsök.

Dränerad skjuvhållfasthet för silt kan ofta inte bestämmas med direkta skjuvförsök utan
för detta krävs triaxialförsök. Då triaxialförsök ger hållfastheten i aktiv skjuvriktning kan
det för vissa problemställningar krävas en omräkning till direkt skjuvriktning. Det samma
gäller kalibrering mellan triaxialförsök och CPT-sondering. Det finns idag inte någon ve-
tenskaplig studie av hur dessa förhåller sig till varandra och detta bör därför studeras
inom ett forskningsuppdrag.

Jordarterna silt och lera, speciellt lerig silt och siltig lera, bör benämnas
med stöd av sedimentationsanalys.

Sulfidjord bör benämnas med stöd av analys av mängden organiskt kol
dvs. TOC-halt bestämd enligt SS-EN 13137 (metod A).

Metoder för bestämning av odränerad och dränerad skjuvhållfasthet i sil-
tig lera och silt bör analyseras och utvecklas.

Empiriska relationer för odränerade och dränerade hållfasthetsegen-
skaper bör tas fram för fast lera, siltig lera och silt.
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10.2 Studier av saltvattenavsatta leror i olika delar av
Sverige

Fortsatt utveckling

Föreliggande rapport visar att det finns förutsättningar för bildning av höga sensitiviteter i
leror längs kusten i Västernorrlands län enligt samma processer som visats för leror i
Västsverige.

Pusch (1970) visade att leran från Skå-Edeby (väster om Stockholm) inte hade samma
flockulerade struktur som de han undersökte i Västsverige. Dock var det endast ett av ler-
proverna som var avsatt i brackmarin miljö, varför kunskapen om den strukturella upp-
byggnaden av dessa är bristfällig. Vilken betydelse en något tätare struktur (mindre
flockulerad) har för bildning av höga sensitiviteter och förändring av andra egenskaper, är
alltså inte undersökt och det har inte heller inom arbetet med denna rapport funnits möj-
lighet att utföra. Det har inte heller funnits möjlighet att studera om det även kan finnas
andra processer som kan ha gett de höga sensitiviteterna för lerorna i Västernorrlands län.

Det har inte gått att finna några resultat från urlakningsförsök på brackvattenavsatt lera,
vilket även Larsson (2010) konstaterar.

Det finns därför behov av studier och jämförelser mellan strukturell uppbyggnad, mine-
ralinnehåll, salthalt, konsistensgränser, hållfasthet etc. för högsensitiv lera från Väster-
norrlands län och de från Västsverige. Detta bör göras genom omfattande laboratorieun-
dersökningar på leror från några lokaler i länet och någon i Västsverige och kanske någon
i Östergötland eller Södermanland.

Strukturell uppbyggnad, mineralsammansättning och salthalt etc. för
högsensitiv lera bildad i brackmarin miljö bör studeras.

Processerna som gett upphov till höga sensitiviteter i leror längs kusten i
Västernorrlands län bör utredas vidare.

Skillnader i egenskaper, och orsaker till dessa, mellan de västernorr-
ländska och de västsvenska lerorna, bör utredas.
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10.3 Sensitivitet, störningskänslighet och sprödhet

Arbetssätt och dimensioneringsprinciper

Fortsatt utveckling

För att kunna bedöma förutsättningar för kvicklereskred är det en förutsättning att det
finns en metod med vilken man kan bestämma en jords störningskänslighet, det vill säga
vilken energi eller arbete som erfordras för att störa jorden till dess lägsta hållfasthet. Det
kan krävas olika mängd energi för att störa två leror med lika hög sensitivitet.

Det finns behov av att konstruera en ny utrustning för vingförsök med vilken låga värden
på skjuvhållfastheten (under 0,4 kPa) kan bestämmas. Dessutom finns behov av att testa
om det finns något sätt på vilken den för jorden lägsta omrörda skjuvhållfastheten skulle
kunna bestämmas även med vingförsök. Möjligheten att med hjälp av vingförsök kunna
bedöma störningskänslighet bör också studeras.

Den metod som tagits fram på NGI avseende sprödhetstal bör studeras vidare och utvär-
deras för svenska leror och då även för leror från andra delar av landet än Västsverige.
Det bör även studeras om andra gränsvärden bör tillämpas för svenska leror. För detta
krävs insamling och analys av tidigare utförda triaxialförsök och en plan för upptagning
av nya prover och efterföljande laboratorieförsök.

Det bör göras en genomgång av och en detaljerad beskrivning av tidigare använda labora-
toriemetoder för att mäta störningsenergi. Baserat på detta bör nya förslag på metoder tas
fram och testas. Den specialvinge som bland annat Larsson (2011) föreslår, bör utvecklas
och testas.

Jordens plasticitet har betydelse för jordens motstånd mot deformationer varför denna bör
bestämmas och dess koppling till störningskänslighet analyseras.

Plasticitetsgräns bör bestämmas vid rutinförsök och kopplas till
störningskänslighet.

Modell utvecklad på NGI för bedömning av sprödhet bör studeras vi-
dare för svenska leror. Även det så kallade kvickhetsförsöket bör tes-
tats på svenska jordar.

Metoder för bedömning av störningskänslighet (rapiditet) bör tas
fram.

Vingförsöket bör utvecklas för att kunna mäta låga skjuvhållfastheter
(<0,4 kPa). Norsk metodik för bestämma störningskänslighet med
vingförsök bör studeras vidare för svenska leror.
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10.4 Dimensionering av geokonstruktioner

Arbetssätt och dimensioneringsprinciper

Generellt för Västernorrlands län gäller att områdena med lera har mer begränsad utbred-
ning i plan jämfört med leror i Västsverige. Sedimentdjupen i länet varierar kraftig ef-
tersom terrängen är småbruten och för studerade lokaler är därför även tjockleken på la-
ger med högsensitiv jord mindre än i Västsverige. Dessa faktorer är en förklaring till av-
saknad av stora kvicklereskred i länet.

Modellerna för val av säkerhetsfaktor då undergrunden består av kvicklera presenterade i
TK Geo (Trafikverket, 2014) är utformad för förhållanden med stora och djupa lerbas-
sänger. För förhållanden som avviker från detta, exempelvis skiktade jordar och begrän-
sad tjocklek och utbredning på lager med kvicklera, kan det finnas behov av att ändra i
metodiken.

Ett förslag kan vara att man vid val av säkerhetsklass inte tar hänsyn till kvicklera. Istället
reducerar man den odränerade skjuvhållfasthetens värde (partialkoefficient) i lager med
kvicklera och högsensitiv jord. Med användning av en sådan metod får en begränsad före-
komst av kvicklera inte orealistiska konsekvenser. Det bör dessutom ingå att förutsätt-
ningar för bakåtgripande skred bedöms som då kommer innebära att hänsyn även tas till
kvicklerans eventuella begränsade utbredning i plan.

Som exempel kan sektionen i Veda presenterad i avsnitt 6.2.8 användas. Undersökning-
arna visar på ett lager med kvicklera mellan cirka 6 och 7 meters djup och odränerad
skjuvhållfasthet som ökar med djupet från cirka 10 till 25 kPa. En fiktiv stabilitetsberäk-
ning med karakteristiska värden (som inte reducerats) visar säkerhetsfaktorer som inte är
acceptabla enligt gällande regelverk (se Figur 10-1). Lägsta godtagbara säkerhetsfaktor i
säkerhetsklass 3 är 1,65. Om istället förslaget som visats ovan används, kommer den
gröna glidytan att vara godtagbar. För den röda glidytan reduceras den odränerade skjuv-
hållfastheten i kvickleralagret enligt förslaget med låt säga 20 % (gm=0,8). Det innebär att
säkerhetsfaktorn kommer sjunka med cirka 5% (F≈1,64) men att den är över 1,5 (som är
kravet i säkerhetsklass 2).

Figur 10-1. Fiktivt räkneexempel för banken i Veda.

Metodik för dimensionering av geokonstrukt-
ioner vid förekomst av kvicklera bör ses över.
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Eftersom nuvarande metodik för hantering av säkerhetsfaktorer vid undergrund av kvick-
lera är angivna som krav i TK Geo bör en analys göras av konsekvenserna av att tillämpa
föreslaget system beskrivet ovan. Förslagsvis görs ett testberäkningar i ett antal sektioner,
baserat på handlingar exempelvis från IDA eller genomförda vägprojekt, där konsekven-
ser avseende säkerhetsnivå, behov av förstärkning och ekonomiska konsekvenser analys-
eras för nuvarande krav i TK Geo jämfört med det fall där säkerheten ansätts på jord-
materialets hållfasthet. Med dessa analyser som underlag erhålls erforderligt underlag för
att göra justeringar i praxis.
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11. Ekonomiska vinningar
I detta kapitel beskrivs kortfattat vilka ekonomiska vinningar som det kan innebära för
Trafikverket om de förslag som presenteras i Kapitel 9 och 10 följs.

Korrekt bestämning av jordarter leder till att:

− Sensitivitet bara bestäms på lera och inte för silt. Därmed minskas förekomst och
utbredning av lager med hög sensitivitet och kvicklera.

− Utvärderingar med hjälp av sonderingsresultaten från CPT blir bättre om jordart
matats in. Exempel (1) om inga jordarter matats in kan exempelvis programmet
utvärdera jordarten som lera när det egentligen är silt och därmed utvärderas en
för låg skjuvhållfasthet. Exempel (2) om jorden felaktigt okulärklassats som lera
istället för silt, kommer även det ge en lägre utvärderad skjuvhållfasthet.

− Odränerad skjuvhållfasthet inte (felaktigt) reduceras om den okulärt tolkats som
sulfidjord. Enligt normer reduceras odränerad skjuvhållfasthet bestämd med ving-
försök och fallkonförsök för sulfidjord med 35% och enligt CPT med cirka 20%
vid en konflytgräns av 40%.

Användning av avancerade metoder för hållfasthetsbestämning kan ge att:

− Mer korrekta indata erhålls till stabilitetsberäkningar för jordar med stort siltinne-
håll (silt, lerig silt, siltig lera). Genom att resultat från indirekta metoder kalibre-
ras mot triaxialförsök vid geotekniska undersökningar, kan mer relevanta hållfast-
hetsparametrar användas som indata till stabilitetsberäkningarna.

Utveckling av empiriska relationer kan ge att:

− Att utvärderade hållfasthetsegenskaper från geotekniska undersökningar kan vär-
deras med ledning av korrekta empiriska relationer för odränerade och dränerade
hållfasthetsegenskaper för fast lera, siltig lera och silt/lerig silt i Västernorrlands
län.

Metod för bestämning av störningskänslighet och sprödhet kan ge att:

− Många leror med hög sensitivitet inte anses leda till hög risk för bakåtgripande
skred, om det visar sig att det krävs en stor mängd energi för att bryta ned leran.

− Man får ett bättre underlag för bedömning av området som kan påverkas av ett
bakåt- eller framåtgripande skred.
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Omarbetning av metodik för dimensionering av geokonstruktioner på högsensitiv och
kvick lera kan ge att:

− Kravet på säkerhetsnivå påverkas av utbredningen i plan och djup av jordlager
med högsensitiv lera och kvicklera och därmed kommer inte alla konstruktioner
på dessa jordlager att automatisk ge ett högre krav på säkerhetsnivå.

Det är inte möjligt att bestämma de totala ekonomiska vinningar som kan erhållas av
ovanstående åtgärder räknat i kronor, utan att studera verkliga exempel. Det har inte kun-
nat utföras inom föreliggande projekt. I rapporten Egenskapsförändringar med tid under
befintliga bankar, Huvudrapport (Lundström och Dehlbom, 2019) ges i Kapitel 8 ett en-
kelt exempel på ekonomiska vinningar. I rapporten görs en översiktlig bedömning av de
ekonomiska effekterna av att tillämpa indata från kvalificerade geotekniska fält- och labo-
ratorieundersökningar jämfört med användning av underlag från konventionella geotek-
niska undersökningar, vid dimensionering av förstärkning med avseende på stabiliteten.
Exemplet avser en låg befintlig bank på plan mark med begränsat lerdjup. För detta enkla
fall med olika omfattning av tryckbanksförstärkning erhålls en avsevärd kostnadsbespa-
ring för de geotekniska åtgärderna vid användning av kvalificerade geotekniska indata.
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