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1. Inledning 

1.1 Forskningsprojektet 

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

Uppdraget syftade till att utveckla en ny metodik för bestämning av 
egenskapsförändringar i kohesionsjord under befintliga väg- och järnvägsbankar samt en 
metodik för att verifiera beräknade förändringar. Som underlag för framtagning av 
metodiken har det ingått sammanställningar av befintlig kunskap, befintliga empiriska 
modeller, tidigare utförda undersökningar under befintliga bankar samt genomförande av 
nya undersökningar i 5 sektioner.  

1.2 Arbete som presenteras i denna rapport 

Järnvägsbyggandet tog fart i Sverige under slutet på 1800-talet. Det finns således långa 
sträckor med järnvägsbankar på lera där konsolidering av lera erhållits under 100 - 150 år. 
För att kunna studera förändring av egenskaper under befintliga bankar under lång tid, är 
befintliga järnvägsbankar därför lämpliga konstruktioner att undersöka och analysera. 

Inom järnvägssektorn har systematisk arkivering av geotekniska handlingar utförts sedan 
början 1900-talet. Det geotekniska handlingsarkivet har till större delen scannats och 
finns att tillgå digitalt i systemet Project 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 information. På Trafikverket används olika 
konfigureringar beroende på verksamhetens behov. De vanligaste på Trafikverket är IDA 
och PDB Investera (Trafikverket, 2018). I IDA finns redovisning av tidigare utförda 
geotekniska undersökningar och utförd geoprojektering 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. 

Baserat på IDA-inventering har sammanställningar och analyser gjorts av geotekniska 
parametrar, vilka redovisas i föreliggande rapport. 

Syftet med sammanställningarna och jämförelserna är att dessa ska vara en länk mellan 
de teoretiska analyser och laboratorieprovningar, som genomförts i uppdraget. Syftet är 
också att utgöra underlag för att verifiera en hypotes för egenskapsförändringar under 
befintliga bankar, och uppmätta värden under befintliga järnvägsbankar belägna på olika 
ställen i Sverige. Exempelvis kan skillnader mellan olika lerlokaler inom olika områden i 
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Sverige analyseras. Arbetet är också ett underlag till teoretiska studier inom uppdraget, 
exempelvis intressanta avvikelser som har utretts vidare.  
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2. Överkonsolideringsgrad 
Vid bestämning av egenskapsförändringar under bankar är noggrann bestämning av 
överkonsolideringsgrad viktig. Därför överkonsolideringsgrad bestämts med hjälp av 
densitetsbestämning, portrycksmätningar och CRS-försök för samtliga testsektioner. 
Dessutom har resultat sammanställts från nybyggnadsprojekt för järnväg längs 12 
bansträckor i södra Sverige. Sammanställningarna och analyserna från dessa presenteras i 
detta kapitel. 

2.1 Resultat från testsektioner 

2.1.1 Inledning 

Banverket genomförde på 1990-talet och i början av 2000-talet geotekniska 
undersökningar under befintliga banvallar inför en uppgradering av tillåten axellast. I 
dessa undersökningar ingick bland annat sektioner längs bansträckorna Frövi - 
Jädersbruk, Linköping - Norrköping och Stenungsund - Ljungskile.  

I de jämförelser som gjorts mellan uppmätt och beräknad odränerad skjuvhållfasthet 
under befintliga bankar, se avsnitt 3.4, har generella OCR-profiler tillämpats då de 
undersökningar som gjordes för uppgradering av axellasten normalt inte omfattade 
bestämning av förkonsolideringstryck. 

Under 2017 utfördes kompletterande geotekniska fält- och laboratorieundersökningar i 
totalt 4 sektioner: 

• Fellingsbro (på sträckan Frövi – Jädersbruk) 

• Torp (på sträckan Norrköping – Linköping) 

• Norsholm (på sträckan Norrköping – Linköping) 

• Stenungsund (på sträckan Stenungsund - Ljungskile). 

De kompletterande undersökningarna syftade till att erhålla: 

• Kunskap om jordens överkonsolideringsgrad. 

• Kunskap om portrycksförhållanden. 

• Underlag för sättningsberäkningar under banken. 

• Underlag för numeriska beräkningar. 

• Prover för att kunna utföra speciella laboratorieförsök. 

• Överslagsmässiga jämförelser mellan uppmätt odränerad skjuvhållfasthet under 
bank och odränerad skjuvhållfasthet baserat på empirisk beräkning baserat på 
skjuvhållfasthetsvärden för obelastad lera utanför bank. 

Under 2018 kompletterades även med en sektion i Fänninge (på sträckan Frövi – 
Jädersbruk).   

Som underlag för bedömning av överkonsolideringsgrad utfördes CRS-försök på varje 
meter och portrycksmätningar i varje testsektion. En OCR-profil har således tagits fram 
för varje testsektion. I Figur 1 visas lägen för testsektionerna. 

Samtliga resultat från undersökningarna i testsektionerna redovisas i detalj i Delrapport 2.  
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Figur 1. Ungefärliga lägen för testsektionerna. (© Lantmäteriet, Geodatasamverkan). 

2.1.2 Förutsättningar för analys 

Provkvalitet 

Enligt Larsson et al (2007) kan kvaliteten hos prover av finkornig jord i laboratoriet 
bedömas från CRS-försök där den flackaste delen av ödometerkurvan före 
förkonsolideringstrycket motsvarar en modul av σ´c/ɛvol, se Figur 2.  

 

Figur 2. Utvärdering av εvol vid ödometerförsök (Larsson et al, 2007). 

Det så framtagna värdet på εvol används för bedömning av provkvalitet enligt Figur 3. 
Enligt Larsson et al (2007) bör kraven för god provkvalitet uppfyllas.  
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Figur 3. Diagram för bedömning av kvalitet hos vattenmättad kohesionsjord ur volymändringen vid 
rekonsolidering. (efter Larsson et al, 2007). 

Provtagning har utförts med kolvprovtagare StII. Provtagning har utförts på varje meter 
utanför befintliga bankar. CRS-försök har utförts på samtliga nivåer där detta varit 
möjligt med hänsyn till provkvaliteten. 

Provkvaliteten varierar mellan någorlunda god och god kvalitet, se Delrapport 2. 

Portryck 

Utvärdering av jordens överkonsolideringsgrad i testsektionerna baseras på 
portrycksmätningar på en till två nivåer per sektion. Utvärdering har gjorts av 
medelvärdet. Medelvärdet har bestämts under en mätperiod av cirka 1 år. Utförda 
portrycksmätningar har jämförts med långtidsserier från SGU:s grundvattennät.  

Baserat på indata från rutinförsök (skrymdensitet), CRS-försök (förkonsolideringstryck) 
och portrycksmätningar, har OCR beräknats för olika nivåer. Resultaten presenteras för 
respektive sektion nedan.  

Fänninge sektion 306+800 (på sträckan Frövi – Jädersbruk) 

I Figur 4 visas OCR i Fänninge för en utvärderad portrycksprofil, som motsvarar ett 
portryck beräknat från en grundvattenyta på 0,5 m djup under markytan och ett 
porövertryck på 1 m i botten på lerlagret. Lerans överkonsolideringsgrad varierar mellan 
1,2 – 2,3. Leran är överkonsoliderad ned till cirka 4 - 7 m djup och därefter svagt 
överkonsoliderad.  
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Figur 4. OCR-profil för Fänninge, sektion 306+800. 

Fellingsbro sektion 318+860 (på sträckan Frövi – Jädersbruk) 

I Figur 5 visas OCR i Fellingsbro för en utvärderad portrycksprofil, som motsvarar ett 
hydrostatiskt portryck med grundvattenyta på 0,5 m djup under markytan. Beräkningarna 
visar att lerans överkonsolideringsgrad mellan 2 – 7 meters djup varierar mellan 1,2 och 
2,3. Leran är överkonsoliderad ned till cirka 3 - 4 m djup och därefter svagt 
överkonsoliderad. En OCR-ökning erhålls vid övergång till underliggande friktionsjord (7 
m djup). 

   

Figur 5. OCR-profil för Fellingsbro, sektion 318+860. 
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Torp sektion 193+720 (på sträckan Norrköping – Linköping) 

I Figur 6 visas OCR i Torp för en utvärderad portrycksprofil, som motsvarar ett 
hydrostatiskt portryck med grundvattenyta på 1 m djup under markytan. Leran är 
överkonsoliderad ned till cirka 3 - 6 m djup och därefter svagt överkonsoliderad. Ett 
finsandlager finns på cirka 3,5 m djup och lite tjockare siltskikt på cirka 5,5 och 7,5 m 
djup. En OCR-ökning erhålls vid övergång till underliggande friktionsjord (10 m djup). 

   

Figur 6. OCR-profil för Torp, sektion 193+720. 

Norsholm sektion 207+360 (på sträckan Norrköping – Linköping) 

I Figur 7 visas OCR i Norsholm för en utvärderad portrycksprofil, som motsvarar ett 
hydrostatiskt portryck med grundvattenyta i markytan. Leran är överkonsoliderad ned till 
cirka 8 - 10 m djup och därefter på gränsen mellan svagt överkonsoliderad och 
överkonsoliderad.  

   

Figur 7. OCR-profil för Norsholm, sektion 207+360. 
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Stenungsund sektion 53+135 (på sträckan Stenungsund – Ljungskile) 

I Figur 8 visas OCR i Stenungsund för en utvärderad portrycksprofil, som motsvarar ett 
hydrostatiskt portryck med grundvattenyta på 0,8 m djup under markytan.  

Leran är överkonsoliderad ned till cirka 5 - 6 m djup och därefter svagt överkonsoliderad.  
En OCR-ökning erhålls runt ett lager med silt/finsand mellan 10 – 11 m djup. 

    

Figur 8. OCR-profil för Stenungsund, sektion 53+135. 

Samtliga sektioner 

I Figur 9 visas OCR-profiler för samtliga testsektioner. Det framgår att samtliga sektioner 
visar överkonsoliderad lera i de ytliga lagren ned till djup varierande mellan 3 till 10 m. I 
två av sektionerna erhålls en OCR-ökning vid övergång till underliggande friktionsjord. I 
en sektion erhålls en OCR-ökning runt ett lager med silt / finsand.  

 

Figur 9. OCR-profiler för Fellingsbro, Fänninge, Torp, Norsholm och Stenungsund. 
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2.1.3 OCR baserat på CPT och Hansbos formel 

Enligt Larsson (2015) kan en preliminär uppskattning av förkonsolideringstrycket i 
kohesionsjord göras ur resultat från CPT med följande relation: 

��
� ≈

�� − ��	
�

1,21 + 4,4 ∙ ��

 

Denna relation är mycket känslig för såväl jordens plasticitet som dess 
överkonsolideringsgrad. Självfallet är också utvärdering av förkonsolideringstrycket i 
högsta grad beroende av att korrekt effektivspänning i jorden används vid utvärderingen, 
vilket innebär att utvärdering endast kan göras om noggranna portrycksmätningar gjorts i 
jordprofilen. 

Larsson (2015) anger också att förkonsolideringstryck utvärderade ur CPT-sondering 
endast kan användas som komplement till CRS-försök och aldrig ersätta dessa. 

OCR utvärderas i Conrad baserat på beräknat förkonsolideringstryck enligt ovan, som 

 ��� =
��

�

���
�  

Enligt TR Geo 13 (Trafikverket, 2016b) kan en grov uppskattning av 
överkonsolideringsgraden göras baserat på Hansbos relation: 

��� =
�

 ��	
� ∙ 0,45 ∙ ��

 

där τ är odränerad, okorrigerad skjuvhållfasthet bestämt med kon- eller vingförsök. 

Hansbos ursprungliga relation (se Huvudrapporten, avsnitt 3) 

� =  ��
� ∙ 0,45 ∙ ��  

avsåg beräkning av odränerad skjuvhållfasthet baserat på effektivspänning σ'! och 
konflytgräns, men korrelationen har sedan dess ansetts vara tillämplig för beräkning av 
σ'� för normalkonsoliderade och svagt överkonsoliderade leror, varvid formel enligt TR 
Geo 13 erhålls.  

Nedan redovisas jämförelser mellan OCR som utvärderats från CRS-försök, utvärdering 
enligt CPT och utvärdering enligt TR Geo 13 för testsektionerna. Samma 
effektivspänningar, baserat på skrymdensitet från kolvprover, har tillämpats vid 
utvärdering enligt de olika metoderna. Resultaten diskuteras i Huvudrapporten, avsnitt 
6.1.4. 

Fänninge sektion 306+800 (på sträckan Frövi – Jädersbruk) 

I Figur 10 visas OCR i Fänninge utvärderat från CRS-försök, CPT och Hansbos formel. 

Ned till cirka 7 m djup ger CPT cirka 10 – 60 % lägre värden än OCR utvärderat enligt 
CRS. Under detta djup visar CPT cirka 40 % högre värden än OCR utvärderat enligt 
CRS. 
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För större delen av lerprofilen visar OCR utvärderat med Hansbos formel cirka 10 – 25 % 
lägre värden än OCR utvärderat med CRS-försök. I en punkt, på 9 m djup, ger Hansbos 
relation cirka 15 % högre värde. 

 
Figur 10. OCR utvärderad från CRS-försök, CPT och Hansbos formel. Fänninge, sektion 306+800. 

Fellingsbro sektion 318+860 (på sträckan Frövi – Jädersbruk) 

I Figur 11 visas OCR i Fellingsbro utvärderat från CRS-försök, CPT och Hansbos 
formel. 

För den överkonsoliderade leran ned till cirka 3 m djup överensstämmer CPT och CRS 
relativt väl. Under detta djup visar OCR utvärderat med CPT cirka 0 – 10 % högre värden 
än CRS, förutom på 3,5 m djup där OCR från CPT är något lägre än OCR från CRS. 

 

Figur 11. OCR utvärderad från CRS-försök, CPT och Hansbos formel. Fellingsbro, sektion 
318+860. 

Ned till cirka 6 m djup ger Hansbos formel cirka 10 – 30 % lägre värden än OCR 
utvärderat enligt CRS.  Under detta djup visar Hansbos formel cirka 30 % högre värden 
än OCR utvärderat enligt CRS. 
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Torp sektion 193+720 (på sträckan Norrköping – Linköping) 

I Figur 12 visas OCR i Torp utvärderat från CRS-försök, CPT och Hansbos formel. 

För den överkonsoliderade leran ned till cirka 3 – 4 m djup överensstämmer CPT och 
CRS relativt väl. Under detta djup visar OCR utvärderat med CPT i den varviga leran 
både högre och lägre värden jämfört med OCR utvärderat enligt CRS. I den understa 
delen av den varviga leran där en stor OCR-ökning utvärderats enligt CRS-försök, visar 
OCR enligt CPT cirka 20 % lägre värden än OCR från CRS-försök. 

OCR utvärderat enligt Hansbos formel jämfört med OCR utvärderat enligt CRS visar i 
huvudsak lägre värden än OCR utvärderat från CRS-försök, ned till 70 % lägre, förutom 
på 4 m djup där Hansbos formel visar cirka 40 % högre värde än CRS. 

 

Figur 12. OCR utvärderad från CRS-försök, CPT och Hansbos formel. Torp, sektion 193+720. 

Norsholm sektion 207+360 (på sträckan Norrköping – Linköping) 

I Figur 13 visas OCR i Norsholm utvärderat från CRS-försök, CPT och Hansbos formel. 

För i princip hela jordprofilen visar OCR utvärderat med CPT cirka 10 – 40 % lägre 
värden än OCR från CRS-försök. 

För i princip hela jordprofilen visar OCR utvärderat enligt Hansbos formel cirka 20 – 90 
% lägre värden än OCR från CRS-försök. 
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Figur 13. OCR utvärderad från CRS-försök, CPT och Hansbos formel. Norsholm, sektion 207+360. 

Stenungsund sektion 53+135 (på sträckan Stenungsund – Ljungskile) 

I Figur 14 visas OCR i Stenungsund utvärderat från CRS-försök, CPT och Hansbos 
formel. 

För i princip hela jordprofilen, förutom runt lagret med silt/finsand visar OCR utvärderat 
med CPT cirka 10 % lägre eller högre värden än OCR från CRS-försök. Runt lagret med 
silt/finsand erhålls stor överkonsolidering enligt CPT, vilket också antyds i CRS-försöket 
från 9 m djup. För den översta delen av jordprofilen, ned till cirka 3 m, visar OCR 
utvärderat enligt Hansbos formel cirka 50 – 60 % högre värden än OCR utvärderat enligt 
CRS. Under detta djup visar OCR utvärderat enligt TR Geo 13 cirka 5 – 20 % lägre eller 
högre värden än OCR från CRS-försök.   

 

Figur 14. OCR utvärderad från CRS-försök, CPT och Hansbos formel. Stenungsund, sektion 
53+135. 
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2.2 Resultat från inventering av OCR från olika bandelar 

2.2.1 Inledning 

För de fem testsektionerna enligt avsnitt 2.1 utfördes CRS-försök på varje meter. En 
OCR-profil finns således för varje testsektion. För att erhålla ytterligare statistiskt 
underlag avseende OCR-profiler för lera har undersökningsresultat inhämtats från i 
huvudsak nybyggnadsprojekt för järnväg där kolvprovtagning med CRS-försök och 
portrycksmätning utförts. Inventering omfattar följande bansträckor: 

− Göteborg - Strömstad (Bohusbanan) 

− Göteborg - Trollhättan (Norge-Vänernbanan) 

− Göteborg - Torp (Västra stambanan) 

− Göteborg - Åsa (Västkustbanan) 

− Kungsängen - Västerås (Mälarbanan) 

− Mariefred - Kungsör (Svealandsbanan) 

− Tungelsta - Västerhaninge (Nynäsbanan) 

− Stockholm-Uppsala 

− Uppsala – Gävle (Ostkustbanan) 

− Frövi – Ställdalen (Bergslagsbanan) 

− Norrköping – Mjölby (Södra stambanan) 

− Västerås-Sala. 

Västra Sverige runt Göteborg 

För västra Sverige runt Göteborg har sammanställning gjorts av 39 stycken provplatser 
efter Bohusbanan, Norge-Vänernbanan, Västra stambanan, Västkustbanan samt några 
husbyggnadsprojekt och resultat redovisat i litteratur, bland annat från Larsson/Sällfors 
(1995) och Bergsten (1989). Sammanställningen omfattar följande lokaler: 

Angered (3 stycken), Agnesberg (5 stycken), Anneberg (1 stycken), Bohus-Nödinge (3 
stycken), Centrala delarna av Göteborg (2 stycken), Fjärås-Åsa (6 stycken), Kastenhof (1 
stycken), Kungsbacka (10 stycken), Kåhög (2 stycken), Lerum (2 stycken), Lysekil (1 
stycken), Munkedal (2 stycken), Mölndal (1 stycken), Nödinge-Nol (1 stycken) och 
Stenungsund (1 stycken). 

I Figur 15 visas de geografiska lägena för de studerade provplatserna. 
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Figur 15. Provplatser Västra Sverige, runt Göteborg. Provplatser från TRV databas med svart färg 
(en svart punkt kan visa flera provplatser) och testsektion i detta uppdrag, med röd färg.                 
(© Lantmäteriet, Geodatasamverkan). 

Östra Sverige runt Stockholm 

För östra Sverige har sammanställning gjorts av 34 stycken provplatser efter Mälarbanan, 
Svealandsbanan, Nynäsbanan, Stockholm-Uppsala, Ostkustbanan, Bergslagsbanan 
mellan Frövi och Ställdalen, Södra stambanan, Västerås-Sala, SGI:s forskningsbankar 
samt några husbyggnadsprojekt och resultat redovisat i litteratur, bland annat från 
Larsson/Sällfors (1995), Magnusson et al (1989), Larsson (2007), Möller/Åhnberg (1992) 
och Chang (1981). Sammanställningen omfattar följande lokaler: 

Barkarby-Kalhäll (2 stycken), Bålsta (1 stycken), Eskilstuna (2 stycken), 
Gimo/Östhammar (2 stycken), Kungsängen-Bro (2 stycken), Köping (1 stycken), 
Lindesberg (2 stycken), Lundby-Tortuna (3 stycken), Läggesta-Malmby (1 stycken), 
Mehedeby (1 stycken), Norrköping (4 stycken), Nykvarn (1 stycken), Märsta (1 stycken), 
Rosersberg (2 stycken), Skå-Edeby (1 stycken), Tungelsta-Västerhaninge (5 stycken), 
Uppsala (1 stycken) och Västerås/Tillberga (2 stycken).  

I Figur 16 visas de geografiska lägena för de studerade provplatserna. 
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Figur 16. Provplatser Östra Sverige, runt Stockholm. Provplatser från TRV databas med svart färg 
(en svart punkt kan visa flera provplatser) och testsektioner i detta uppdrag, med röd färg.                 
(© Lantmäteriet, Geodatasamverkan). 

Norra Sverige runt Luleå och Umeå 

Vesterberg och Andersson (2017) har sammanställt kompressionsegenskaper för ett antal 
provplatser med sulfidjord efter norra delen av Norrlandskusten. Som jämförelse med 
testsektionerna i föreliggande uppdrag, redovisas även resultat från Vesterberg och 
Andersson som omfattar OCR-profiler för följande 8 provplatser:  

Brobyn-Vibbyn (1 stycken), Gammelgården (2 stycken), Lampen (1 stycken), Röbäck (1 
stycken), Rödäng (1 stycken), Råneå (1 stycken) och Sangis (1 stycken).  

I Figur 17 visas de geografiska lägena för de studerade provplatserna. 
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Figur 17. Provplatser Norra Sverige. (© Lantmäteriet, Geodatasamverkan). 

2.2.2 Förutsättningar för analys 

Inledning 

Inventering av handlingar har gjorts för att i första hand hitta sektioner där CRS-försök 
utförts någotsånär kontinuerligt (exempelvis varje meter i den översta delen av lerlagret, 
med minskande c/c mot djupet) i lerprofilen. Det visade sig att denna typ av sektioner är 
mycket sällsynta, speciellt på Ostkusten. För att få en viss geografisk spridning av 
provplatserna minskades ambitionen till att hitta sektioner med ett rimligt antal CRS-
försök inom de översta 10 metrarna.  

Val av effektivspänning har baserats på resultat från rutinundersökningar och 
portrycksmätningar eller mätning av grundvattennivå i grundvattenrör. Målsättningen har 
varit att endast använda sektioner där portrycksmätning eller mätningar i grundvattenrör 
fanns att tillgå. Enstaka sektioner med grundvattenobservation i skruvborrhål har dock 
accepterats för att erhålla geografisk spridning på observationspunkterna. 
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Provkvalitet 

Nedan visas en sammanställning av provkvaliteten från CRS-försök för analyserade 
nivåer i de studerade sektionerna. Ambitionen att endast använda prov av god kvalitet har 
dock inte varit möjlig att uppfylla. CRS-försök av god eller någorlunda god kvalitet har 
således använts i analyserna.  

Västra Sverige runt Göteborg 

Provkvaliteten ligger, för större delen av proverna, inom området någorlunda god kvalitet 
till området god kvalitet, se Figur 18. Totalt har 243 CRS-försök studerats varvid cirka 90 
% låg inom området god och någorlunda god kvalitet och cirka 10 % låg inom området 
dålig kvalitet. Prover med dålig kvalitet har inte använts i analyserna och redovisas inte i 
Figur 18. Provkvalitet för provningar redovisade i olika rapporter har inte varit möjliga att 
analysera och ingår inte i figuren nedan.   

 

Figur 18. Provkvalitet för CRS-försök Västra Sverige runt Göteborg. 

Östra Sverige runt Stockholm 

Provkvaliteten ligger, för större delen av proverna, inom området någorlunda god kvalitet 
till området god kvalitet, se Figur 19.  

Totalt har 123 CRS-försök studerats varvid cirka 90 % låg inom området god och 
någorlunda god kvalitet och cirka 10 % låg inom området dålig kvalitet. Prover med dålig 
kvalitet har inte använts i analyserna och redovisas inte i Figur 19. Provkvaliteten 
diskuteras i Huvudrapporten, avsnitt 6.4. Provkvalitet för provningar redovisade i olika 
rapporter har inte varit möjliga att analysera och ingår inte i figuren ovan.   
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Figur 19. Provkvalitet för CRS-försök Östra Sverige runt Stockholm. 

Det bör även beaktas att resultat från CRS-försök har en viss naturlig spridning. Löfroth 
(2012) redovisar resultat från CRS-försök utförda på kolvprover och blockprover av god 
kvalitet från samma provtagningsnivåer, se Tabell 1. Det framgår att en spridning erhålls 
för förkonsolideringstrycket på cirka ± 5 - 10 %. Även resultaten från blockprover (som 
visar högre förkonsolideringstryck än från kolvprover) visar viss spridning.  

Tabell 1. Förkonsolideringstryck och moduler från CRS-försök på kolvprover och blockprover 
(Löfroth, 2012). 

 

Portryck 

Normalt utförs mätning av portryck med portrycksspetsar i lera, på olika djup i 
jordprofilen. Mätning av grundvattennivå utförs med öppna rör med filterspets i 
friktionsjord, i regel vid botten av jordprofilen. Mätning av portrycksspetsar och 
grundvattenrör kan utföras med logger som registrerar portryck/grundvattennivå, i regel 
en till två gånger per dag. 

Mätresultat från ovanstående prognosrör används som underlag för framtagning av en 
prognosmodell för portryck/grundvattennivå. Som underlag för stabilitetsberäkningar 
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görs en prognos för höga portryck/grundvattennivåer för det högsta värdet med en 
återkomsttid mellan 50 – 200 år (se TR Geo 13 och Skredkommissionens rapport 3:95). 
Prognosen kan göras med ledning av Svensson och Sällfors (1985), Skredkommissionens 
rapport 3:95 (1995) och TR Geo 13 (Trafikverket, 2016b). Prognosen görs genom 
jämförelser med SGU:s referensrör. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) har under 
lång tid utfört grundvattenmätningar i öppna rör, placerade i friktionsjord, på utvalda 
platser i Sverige.  

Som underlag för beräkning av sättningar ska, enligt TK Geo 13 (Trafikverket, 2016a), 
medelvärdet av grundvattennivå/portryck användas. Jämförelse görs då mellan 
grundvattennivån/portryckets medelvärde för prognosröret under mätperioden och 
medelvärdet för referensröret. Grundvattennivåns medelvärde för referensröret under 
mätperioden kan sedan jämföras med medelvärdet under referensrörets livslängd. Detta 
ger underlag för val av dimensionerande portrycksprofil. SGU har bedrivit mätningar av 
grundvatten i flera stationer sedan 60/70-talet och data från dessa finns att tillgå på SGU:s 
hemsida. Stationerna är dock glest placerade och det finns inte alltid en representativ 
station i närområdet att tillgå. Dock visar jämförelser (se Delrapport 2) på god 
överensstämmelse mellan utförda portrycksmätningar och grundvattensstationer även på 
många mils avstånd. Det är troligen bättre att använda en av SGU:s stationer för analyser 
även om den ligger på ett långt avstånd, än att inte göra någon analys alls.           

För att erhålla ett rimligt underlag avseende effektivspänning, som underlag för beräkning 
av hållfasthetsökning under bank, bör kontinuerlig mätning av portryck utföras under 
minst ett halvår. Detta för att kunna beräkna medelvärdet baserat på högsta värden under 
vinterperioden och lägsta värden under sommarperioden. För att kunna dokumentera 
skillnader i portryck mot djupet i lerprofiler med stor mäktighet, dvs. om portrycket är 
hydrostatiskt eller hydrodynamiskt, erfordras portrycksmätning på flera nivåer. Även här 
visade det sig att ambitionsnivån när det gäller de befintliga undersökningarna måste 
minskas. Provplatser med långtidsmätning längre än ett halvår är sällsynta. Provplatser i 
västra Sverige runt Göteborg har i huvudsak valts där portrycksmätning utförts. För 
provplatserna i östra Sverige runt Stockholm har huvudsakligen mätning i grundvattenrör 
i friktionsjord under lerlagren utförts. I några enstaka fall har även grundvattennivå 
baserat på mätning i skruvborrhål/kolvborrhål använts, för att få en geografisk spridning 
av provplatserna.  

I Figur 20 visas en sammanställning av underlag avseende portrycks- och 
grundvattennivå för provplatserna i västra Sverige runt Göteborg och i Figur 21 för 
provplatserna i östra Sverige runt Stockholm. 

Västra Sverige runt Göteborg 

För provplatserna i västra Sverige runt Göteborg har portrycksmätning utförts vid cirka 
95 % av platserna, se Figur 20. Avläsning har normalt utförts vid några tillfällen (1 – 4 
mättillfällen). Loggning under en längre period (> 6 månader) har utförts vid 18 % av 
provplatser och för cirka 5 % av platserna redovisas valda portryck baserat på kalibrering 
mot SGU:s referensrör. 
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Figur 20. Typ av mätning av portryck/grundvattennivå. Västra Sverige runt Göteborg. 

Östra Sverige runt Stockholm 

För provplatserna i östra Sverige runt Stockholm har portrycksmätning utförts vid cirka 
15 % av platserna och i grundvattenrör i friktionsjord under lerlagren i cirka 58 % av 
platserna, se Figur 21. Vid övriga platser har grundvattenobservationer gjorts i 
skruvborrhål. 

 
Figur 21. Typ av mätning av portryck/grundvattennivå. Östra Sverige runt Stockholm. 

Avläsning har normalt utförts vid några få mättillfällen (1 – 2 stycken). Loggning under 
en längre period (> 6 månader) har utförts vid 17 % av provplatserna. Det redovisas inga 
analyser av prognosportryck baserat på kalibrering mot SGU:s referensrör i underlagen. 

2.2.3 Förkonsolideringstryck, skrymdensitet och OCR 

Nedan redovisas sammanställningar av förkonsolideringstryck (bestämda genom CRS-
försök), skrymdensitet och beräknade OCR för 39 provplatser i västra Sverige runt 
Göteborg, 34 provplatser i östra Sverige runt Stockholm och 8 provplatser i norra Sverige 
runt Luleå/Umeå. 
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Västra Sverige runt Göteborg 

I Figur 22 visas en sammanställning av förkonsolideringstryck för analyserade 
provplatser i västra Sverige runt Göteborg. 

Förkonsolideringstrycken visar en relativt sammanhållen bild där skillnaden mellan lägsta 
och högsta värde varierar mellan cirka 60 – 80 kPa. Förkonsolideringstrycken bestämda 
för testsektionen i Stenungsund stämmer relativt bra överens med de få sektioner som 
hittats runt Bohusbanan norr om Kungälv, men även med sektioner med lera längs 
Västkustbanan och Västra Stambanan. Punkter längst till vänster i punktsvärmen 
representerar sektioner med gyttjig lera/gyttja som underlagras av lera. Punkter längst till 
höger i punktsvärmen omfattar sektioner utan överlagrande gyttjig lera/gyttja.  

 

Figur 22. Förkonsolideringstryck för provplatser i västra Sverige runt Göteborg. 

I Figur 23 finns en sammanställning av tungheten för analyserade provplatser i västra 
Sverige runt Göteborg. 

Tungheten varierar i stort sett mellan cirka 14,5 till 18,5 kN/m3 i de översta 10 metrarna, 
med några enstaka punkter med gyttja med densitet på 13,5 kN/m3. Punkter längst till 
vänster i punktsvärmen representerar sektioner med gyttjig lera/gyttja som underlagras av 
lera. Punkter längst till höger i punktsvärmen omfattar sektioner utan överlagrande gyttjig 
lera/gyttja. På större djup än cirka 10 meter varierar tungheten i stort sett mellan 15,5 och 
16,5 kN/m3. Tungheten bestämda för sektionen i Stenungsund stämmer relativt bra 
överens med de få sektioner som hittats runt Bohusbanan norr om Kungälv, men även 
med sektioner med lera, som inte överlagras av gyttjig lera/gyttja, längs Västkustbanan 
och Västra Stambanan. Den låga tungheten på 1 m djup vid Stenungsund beror på ett tunt 
lager med gyttjig lera.  

I Figur 24 finns en sammanställning av OCR för analyserade provplatser i västra Sverige 
runt Göteborg. 

Leran är överkonsoliderad ned till djup varierande mellan cirka 3 och 10 m. Under dessa 
djup varierar överkonsolideringsgraden mellan cirka 1,2 till 1,5. Enstaka höga värden 
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beror sannolikt på fastare skikt eller övergångszoner till underliggande friktionsjord. 
Enligt Sällfors et al (2017) kan lera avsatt på Västkusten antas ha en överkonsolidering på 
cirka 1,25–1,3. Överkonsolideringsgraden för den svagt överkonsoliderade leran under 2 
– 10 m djup enligt Figur 24 överensstämmer relativt väl med detta antagande (dock något 
i överkant av antagandet), med hänsyn till de osäkerheter som finns i underlag från 
portryck och förkonsolideringstryck i studerade sektioner. Överkonsolideringsgraden för 
sektionen i Stenungsund stämmer relativt bra överens med de få sektioner som hittats runt 
Bohusbanan norr om Kungälv, men även med sektioner med lera, som inte överlagras av 
gyttjig lera/gyttja, längs Västkustbanan och Västra Stambanan. 

 

Figur 23. Tunghet för provplatser i västra Sverige runt Göteborg. 

 

Figur 24. OCR för provplatser i västra Sverige runt Göteborg. 

Östra Sverige runt Stockholm 
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I Figur 25 visas en sammanställning av förkonsolideringstryck för analyserade 
provplatser i östra Sverige runt Stockholm. 

Skillnaden mellan förkonsolideringstryckens lägsta och högsta värden varierar inom den 
översta delen av jordprofilen mellan cirka 80 – 100 kPa. Mot djupet minskar skillnaden 
mellan lägsta och högsta värde till cirka 30 – 40 kPa. Punkter längst till vänster i 
punktsvärmen representerar sektioner med gyttjig/sulfidhaltig lera som underlagras av 
lera/varvig lera. Punkter längst till höger i punktsvärmen omfattar sektioner med 
lera/varvig lera.  

Förkonsolideringstrycken bestämda för sektionerna i Fellingsbro, Fänninge och Torp 
ligger ungefär i mitten av punktsvärmen som representerar sektioner med 
gyttjig/sulfidhaltig lera på lera/varvig lera. Förkonsolideringstrycket för sektionen i 
Norsholm ligger inom punktsvärmen som representerar sektioner med lera/varvig lera.  

  

Figur 25. Förkonsolideringstryck för provplatser i östra Sverige runt Stockholm. 

I Figur 26 visas en sammanställning av tunghet för analyserade provplatser i östra 
Sverige runt Stockholm. 

Tungheten varierar i stort sett mellan cirka 14 till 19,5 kN/m3 inom den översta delen av 
jordprofilen. Punkter längst till vänster i punktsvärmen representerar sektioner med 
gyttjig/sulfidhaltig lera som underlagras av lera/varvig lera. Punkter längst till höger i 
punktsvärmen omfattar sektioner med lera/varvig lera. Under cirka 7 - 8 m djup varierar 
tungheten i stort sett mellan 15 och 17 kN/m3.  

Inom den översta delen av jordprofilen ligger tungheten bestämda för sektionerna i 
Fellingsbro, Fänninge och Torp inom punktsvärmen som representerar sektioner med 
gyttjig/sulfidhaltig lera som underlagras av lera/varvig lera och sektionen i Norsholm 
ligger inom punktsvärmen som representerar sektioner med lera/varvig lera. Under 5 – 6 
m djup varierar tungheten för samtliga testsektioner mellan cirka 15 och 17 kN/m3.  
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Leran är överkonsoliderad ned till djup varierande mellan cirka 2 och 10 m djup, se Figur 
27. Under dessa djup varierar överkonsolideringsgraden mellan cirka 1,1 till 1,5. Enstaka 
höga värden beror sannolikt på fastare skikt eller övergångszoner till underliggande 
friktionsjord. Enligt Sällfors et al (2017) kan lera avsatt på Ostkusten antas ha en 
överkonsolidering på cirka 1,1–1,15. Överkonsolideringsgraden för den svagt 
överkonsoliderade leran under 2 – 10 m djup enligt Figur 27 går ned mot 1,1 vilket 
överensstämmer relativt väl med ovanstående. Dock ligger OCR för den svagt 
överkonsoliderade leran även på högre värden för många av provplatserna, inkluderat 
testsektionerna, och överensstämmer relativt väl med resultaten från de provplatser som 
analyserats i västra Sverige runt Göteborg. 

Överkonsolideringsgraden bestämda för sektionerna i Fellingsbro, Fänninge och Torp 
ligger inom punktsvärmen som representerar sektioner med gyttjig/sulfidhaltig lera på 
lera/varvig lera. OCR för sektionen i Norsholm ligger inom punktsvärmen som 
representerar sektioner med lera/varvig lera.   

  

Figur 26. Tunghet för provplatser i östra Sverige runt Stockholm. 
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Figur 27. OCR för provplatser i östra Sverige runt Stockholm. 

Norra Sverige runt Luleå/Umeå 

I Figur 28 visas en sammanställning av sulfidjords förkonsolideringstryck för provplatser 
i norra Sverige runt Luleå/Umeå. Resultaten är hämtade från underlaget till rapporten 
Sulfidjord – kompressionsegenskaper och sättningar (Vesterberg och Andersson, 2017). 

Förkonsolideringstrycken varierar huvudsakligen mellan 20 till 60 kPa ned till cirka 10 m 
djup samt en provplats där förkonsolideringstrycken är betydligt högre; mellan cirka 80 
och 120 kPa. 

Tungheten, se Figur 29, varierar i stort mellan cirka 13 till 17 kN/m3 inom den översta 
delen av jordprofilen. Mot djupet varierar tungheten i stort sett mellan 14,5 och 15,5 
kN/m3.  

Leran är överkonsoliderad ned till djup varierande mellan cirka 3 och 6 m djup, se Figur 
30. Under dessa djup är sulfidjorden svagt överkonsoliderad med överkonsolideringsgrad 
som lägst ned till cirka 1 till 1,1. 
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Figur 28. Förkonsolideringstryck för provplatser i norra Sverige runt Luleå/Umeå. 

  

Figur 29. Tunghet för provplatser i norra Sverige runt Luleå/Umeå. 
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Figur 30. OCR för provplatser i norra Sverige runt Luleå/Umeå. 

Samtliga provplatser 

En sammanställning har gjorts av förkonsolideringstryck, tunghet och 
överkonsolideringsgrad för samtliga provplatser i västra Sverige runt Göteborg, östra 
Sverige runt Stockholm och norra Sverige runt Luleå/Umeå.  

Av Figur 31 framgår att förkonsolideringstrycken för provplatserna i västra Sverige och 
östra Sverige är likartade, det vill säga har en likartad variation med djupet ned till cirka 
10 m djup. Under detta djup finns i huvudsak punkter från västra delen av Sverige. 
Sulfidjorden i norr faller i huvudsak inom den vänstra delen av punktsvärmen och 
förkonsolideringstrycken avviker mot djupet jämfört med värden från västra Sverige. 
Resultaten från testsektionerna ligger inom punktsvärmen. 

 
Figur 31. Förkonsolideringstryck för samtliga provplatser. 
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I Figur 32 framgår att tungheten för provplatserna i västra Sverige och östra Sverige är 
likartade ned till cirka 10 m djup, dock är värdena från Västra Sverige mer samlade. 
Under detta djup finns i huvudsak punkter från västra delen av Sverige. Sulfidjorden i 
norr faller i huvudsak inom den vänstra delen av punktsvärmen. Resultaten från 
testsektionerna ligger inom punktsvärmen. 

I Figur 33 framgår att överkonsolideringsgraden för provplatserna i västra Sverige och 
östra Sverige huvudsakligen är likartade det vill säga har likartad variation med djupet 
ned till cirka 10 m djup. Dock finns de lägsta värdena, ned mot OCR 1,1, endast i östra 
Sverige runt Stockholm. Under cirka 10 m djup finns i huvudsak punkter från västra 
delen av Sverige. I stort verkar leran vara överkonsoliderad ned till djup varierande 
mellan 2 till 10 m. Sulfidjorden i norr faller i huvudsak inom den vänstra delen av 
punktsvärmen. Resultaten från testsektionerna ligger inom punktsvärmen. 
Testsektionerna i östra Sverige har dock OCR som ligger över de lägsta OCR-nivåerna, 
ned mot OCR 1,1, som observerats inom östra delen av Sverige runt Stockholm.  

Wood (2006) har sammanställt överkonsolideringsgraden för ett antal provplatser, se 
Figur 34 och Figur 35. Det kan ses att även om vissa provplatser är belägna inom 
områden med uppfyllning och områden där permanent grundvattensänkning utförs 
(Uppsala) erhålls i stort en likartad bild med den som visas i Figur 33.   

  

Figur 32. Tunghet för samtliga provplatser. 
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Figur 33. OCR för samtliga provplatser. 
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Figur 34. Överkonsolideringsgrad bestämd med olika metoder (CRS-försök på kolv- och 
blockprover med olika belastningsförsök, stegvisa ödometerförsök, triaxialförsök, seismisk 
dilatometer, CPT) för ett antal provplatser (efter Wood, 2016). 
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Figur 35. Överkonsolideringsgrad bestämd med olika metoder (CRS-försök på kolv- och 
blockprover med olika belastningsförsök, stegvisa ödometerförsök, triaxialförsök, seismisk 
dilatometer, CPT) för ett antal provplatser (efter Wood, 2016). 
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2.3 Val av OCR för översiktlig analys av 
skjuvhållfasthetsförändring 

I syfte att översiktligt analysera förändring av hållfasthetstillväxt under sektioner där 
CRS-försök inte utförts, har ett antal OCR-profiler tagits fram. Dessa profiler antas 
representera förhållanden i närliggande områden.  

OCR-profiler som underlag för översiktlig analys av egenskapsförändringar under bankar 
har tagits fram för följande bansträckor: 

− Bohusbanan, norr om Kungälv 
− Västkustbanan mellan Mölndal och Åsa. 
− Sträckan Frövi – Jädersbruk 
− Södra stambanan mellan Norrköping och Linköping 
− Sträckan Torsåker – Storvik. 

I Figur 36 redovisas vald OCR-profil för Bohusbanan, norr om Kungälv samt 
Västkustbanan mellan Mölndal och Åsa. 

I Figur 37 visas vald OCR-profil för sträckan Frövi-Jädersbruk, Södra stambanan mellan 
Norrköping-Linköping och sträckan Torsåker-Storvik. 

   

Figur 36. Vald OCR-profil för Bohusbanan norr om Kungälv och Västkustbanan mellan Mölndal och 
Åsa. 
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Figur 37. Vald OCR-profil för sträckan Frövi-Jädersbruk, Södra stambanan mellan Norrköping-
Linköping och sträckan Torsåker-Storvik 
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3. Skjuvhållfasthetsförändring under 
befintliga järnvägsbankar 

3.1 Inledning 

Under 1990-talet och början på 2000-talet utfördes omfattande stabilitetsundersökningar i 
samband med uppgradering av banor till 25 tons axellast. I huvudsak utfördes vingförsök 
under befintlig bankfyllning och ställvis även kolvprovtagning och rutinförsök inkluderat 
konförsök, för att bestämma den odränerade skjuvhållfastheten i leran under bankarna. 
Utanför bankarna utfördes antingen kolvprovtagning och rutinförsök och/eller 
vingförsök. Föreliggande sammanställning och analys baseras på undersökningar från 25-
tonsprojektet där inventering gjorts av sektioner där undersökningar av skjuvhållfasthet 
utförts under och utanför bank.  

Följande bansträckor studerades inledningsvis: 

− Göteborg – Torp (Västra stambanan) 

− Göteborg – Strömstad (Bohusbanan) 

− Kil - Göteborg 

− Göteborg – Fjärås (Västkustbanan) 

− Laxå – Kristinehamn 

− Norrköping – Mjölby 

− Kungsängen – Västerås (Mälarbanan) 

− Järna – Åby 

− Frövi – Jädersbruk 

− Oxelösund – Eskilstuna 

− Avesta – Storvik 

− Kilafors – Ljusdal 

− Sundsvall – Härnösand. 

På dessa olika bansträckor var det mycket varierande omfattning av undersökningar under 
spår. Med hänsyn till detta och erforderliga resurser för att genomföra inventeringen fick 
analysen begränsas. I syfte att erhålla en viss geografisk spridning av bansträckorna 
valdes för vidare analys fem bansträckor, varav två stycken är belägna i västra Sverige 
runt Göteborg och tre stycken i östra Sverige runt Stockholm enligt följande: 

− Norrköping – Linköping 

− Frövi – Jädersbruk 

− Torsåker – Storvik 

− Stenungsund - Ljungskile 

− Mölndal – Åsa. 
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Inom östra Sverige runt Stockholm har sammanställning gjorts av 56 sektioner mellan 
Frövi och Jädersbruk, Norrköping och Linköping samt mellan Torsåker och Storvik. 
Inom västra Sverige runt Göteborg har sammanställning gjorts av 25 stycken sektioner 
efter Bohusbanan mellan Ljungskile och Stenungsund. och efter Västkustbanan mellan 
Mölndal och Åsa. I Figur 38 och Figur 39 visas de sträckor som undersökts. 

I de undersökningar som utfördes för 25-tonsprojektet gjordes normalt inga CRS-försök 
på prover tagna i naturlig lera utanför bank. Vid analys av förändring av egenskaper 
under bank enligt föreslagen metodik (se Huvudrapporten) krävs dock kännedom om 
överkonsolideringsgrad utanför bank. Därför genomfördes en bestämning av 
överkonsolideringsgraden i fem testsektioner, se Kapitel 2, som underlag för val av 
generella OCR-profiler. 

 
Figur 38. Bansträckor för analys av egenskapsförändringar under befintliga järnvägsbankar - Östra 
Sverige runt Stockholm. (© Lantmäteriet, Geodatasamverkan). 
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Figur 39. Bansträckor för analys av egenskapsförändringar under befintliga järnvägsbankar  
– Västra Sverige runt Göteborg. (© Lantmäteriet, Geodatasamverkan). 

3.2 Metodik för överslagsmässig bedömning av 
skjuvhållfasthetsförändring  

Vid jämförelse mellan uppmätt hållfasthet under och vid sidan om banken eller 
jämförelse mellan uppmätt och beräknad hållfasthet under banken bör man beakta att 
jämförelsen i möjligaste mån görs för samma lera, det vill säga för lera som kan antas ha 
avsatts i samma lager. Därför har korrigering av djup för prover utanför banken utförts 
med hänsyn till beräknad sättning under banken, se Figur 40. Sättningsberäkningar har 
inte utförts för alla de analyserade sektionerna. Istället har överslagsmässiga 
sättningsbedömningar gjorts baserat på noggranna beräkningar i testsektionerna. Normalt 
är lerlokaler belägna mellan punkter med fastmark eller andra fasta punkter (broar, 
trummor, vägövergångar etc.), varför det har förutsatts att spårlyft har genomförts under 
järnvägsanläggningens livslängd motsvarande den sättning som erhållits under 
livslängden. 
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Figur 40. Jämförelse av jord utanför och under bank för horisontell markyta. Jord under bank har 
erhållit en sättning s, och jord utanför i punkt 1a jämförs därför med jord i punkt 1b under bank. 

Enligt Huvudrapporten kan odränerad skjuvhållfasthet i direkt skjuvriktning bestämmas 
med relationen: 

� 
"#$%&'()* = � 

"#$%+,&-ö) * +  / ∙ ∆��
�$/)12&3&4* 

där k= 0,33(0,25+0,755	
6�) 

Då krypspänningen inte har funnits att tillgå för den överslagsmässiga beräkningen har 
istället följande samband använts: 

� 
"#$%&'()* = � 

"#$%+,&-ö) * +  / ∙ ∆��
� 

För de överslagsmässiga beräkningarna har den odränerade skjuvhållfastheten i direkt 
skjuvriktning antagits motsvara � 

�7689
  och � 

:;6 För att underlätta analysen har, för 
samtliga bestämningar, k-värdet beräknats med ett antaget 5	

6�=0,6 

Tillskottet i förkonsolideringstryck ∆��
� har beräknats med hjälp av följande metodik: 

1. Förkonsolideringstryck i jorden utanför bankarna har uppskattats med hjälp av de 
OCR-profiler som redovisas i avsnitt 2.3. 

2. Effektivspänning i jorden utanför bankarna har beräknats med de uppgifter om 
skrymdensitet och portryck som fanns att tillgå i befintliga handlingar. 

3. De befintliga järnvägsbankarnas geometri har utvärderats från befintliga 
sektionsritningar. 

4. Tillskottsspänningar i jorden under bankarna har beräknats med Osterbergs 
metod enligt Larsson et al (1993). Vid antagande av bankbelastning måste hänsyn 
tas till sättning samt tillskottsbelastning efter korrigering av sättning (spårlyft). 
För att ta hänsyn till den ökning av fyllningstjockleken som erhållits på grund av 
sättningar har sättningsuppskattning gjorts med hjälp av beräkningar utförda i 
testsektionerna samt analys av sondering och provtagning i spårmitt, som 
redovisas på sektionsritningar. Beräkningarna i testsektionerna har kompletterats 
med sättningsberäkningar för de olika bankhöjder som finns representerade längs 
de olika bansträckorna.   

Undersökningsmetoder som använts är antingen vingförsök eller konförsök. Den 
odränerade skjuvhållfastheten har korrigerats mot konflytgräns. Konflytgräns har 
bestämts utifrån både kolvprover och skruvprover. Korrektion har inte utförts mot OCR 
då endast överslagsmässiga OCR-profiler funnits som underlag till analyserna. 

z (under bank) z (utanför bank)

s1

s2

1b

2b

1a

2a

Horisontell markyta
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Följande osäkerheter finns när det gäller utförda jämförelser mellan uppmätt och 
beräknad odränerad skjuvhållfasthet under bank: 

− Naturlig spridning av leras egenskaper. 

− Den spridning som erhålls vid bestämning av odränerad skjuvhållfasthet baserat 
på vingförsök och konförsök inklusive korrigering för konflytgräns bestämd på 
skruvprover, se Huvudrapport, avsnitt 6. 

− Att beräkningarna inte baseras på krypspänningar, se Huvudrapport, avsnitt 4. 

− Att beräkningarna baseras på analys av korttidsmätning av portryck och inte 
långtidsmätningar. 

− Att generella OCR-profiler använts. 

− Att djupjämförelserna under och utanför bank samt beräkning av 
tillskottsspänningar baseras på generella beräkningar av utbildade sättningar med 
hänsyn till bankhöjd och lerdjup. 

Ovanstående osäkerheter kan dock vara både ”plus” eller ”minus” vid jämförelserna. Som 
exempel har Osterbergs metod tillämpats vid beräkningarna. Enligt Huvudrapport, avsnitt 
4 bör Boussinesque tillämpas vid spänningsberäkning. Vid beräkning av 
skjuvhållfasthetsförändring utan att ta hänsyn till krypspänningar bör något för låg 
hållfasthetsökning erhållas. Å andra sidan kan Osterbergs metod ge något högre spänning 
än vid beräkning enligt Boussinesque, se Figur 41. 

En jämförelse mellan spänningsberäkning enligt Boussinesque, 2:1-metoden och 
Osterberg visas i Figur 41 för sektion 318+860 på sträckan Frövi - Jädersbruk. 

 
Figur 41. Spänningsberäkning med tre olika metoder för sektion 318+860 på sträckan Frövi-
Jädersbruk. 
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3.3 Uppmätt skjuvhållfasthetsförändring  

3.3.1 Inledning 
I nedanstående avsnitt redovisas uppmätt ökning av odränerad skjuvhållfasthet för 
sträckorna Frövi - Jädersbruk, Norrköping – Linköping, Torsåker – Storvik, Stenungsund 
– Ljungskile och Mölndal – Kungsbacka.  

Uppmätta värden på kvoten mellan hållfasthet under bank och utanför bank har plottats 
mot djup under banken där hållfasthetsvärdena utanför banken har skjutits ned 
motsvarande sättningen. Djup i figurerna motsvarar djup från markyta utanför bankarna. 

3.3.2 Frövi – Jädersbruk 

Jämförelser mellan uppmätt odränerad skjuvhållfasthet utanför och under bankar har 
utförts i 38 sektioner. Bankhöjden på sträckan varierar mellan 1,2 till 5,2 m med 
fördelning enligt Tabell 2. Lerdjupen varierar mellan 3 – 12 m med fördelning enligt 
Tabell 3. 

Tabell 2. Bankhöjd på sträckan Frövi – Jädersbruk. 

Bankhöjd (m) <2 2 – 3 3 - 4 >4 

Antal (st) 15 15 7 1 

Tabell 3. Lerdjup på sträckan Frövi – Jädersbruk. 

Lerdjup (m) <5 5 - 10 >10 

Antal (st) 14 19 5 

Jämförelse mellan odränerad skjuvhållfasthet under och utanför bank mot djupet, 
redovisat som kvoten mellan odränerad skjuvhållfasthet under bank och odränerad 
skjuvhållfasthet utanför bank, se Figur 42. Hållfasthetsökningen varierar i huvudsak 
mellan 0 och 2–2,5 gånger, med några enstaka värden upp till cirka 4,5. Generell 
diskussion avseende hållfasthetsökning, se avsnitt 3.3.7. 

Jämförelse mellan hållfasthetsökning för några sektioner med olika bankhöjd och lerdjup 
visas i Figur 43.  
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Figur 42. Jämförelse mellan odränerad skjuvhållfasthet under och utanför bank (hållfasthetsökning) 
bestämd med vingförsök och konförsök sträckan Frövi – Jädersbruk. 

.  

Figur 43. Jämförelse mellan odränerad skjuvhållfasthet under och utanför bank (hållfasthetsökning) 
för fyra sektioner med bankhöjd varierande mellan 1,2 till 3,5 m på sträckan Frövi - Jädersbruk. 
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3.3.3 Norrköping – Linköping 

Jämförelser mellan uppmätt odränerad skjuvhållfasthet utanför och under bankar har 
utförts i 7 sektioner. Bankhöjden på sträckan varierar mellan 2,1 till 4 m med fördelning 
enligt Tabell 4. Lerdjupen varierar mellan 8 – 20 m med fördelning enligt Tabell 5. 

Tabell 4. Bankhöjd på sträckan Norrköping - Linköping. 

Bankhöjd (m) 2 – 3 3 - 4 

Antal (st) 3 4 

. 

Tabell 5. Lerdjup på sträckan Norrköping - Linköping. 

Lerdjup (m) <5 5 - 10 >10 

Antal (st) 0 2 5 

Jämförelse mellan odränerad skjuvhållfasthet under och utanför bank, redovisat som 
kvoten mellan odränerad skjuvhållfasthet under bank och odränerad skjuvhållfasthet 
utanför bank mot djupet, se Figur 44. Hållfasthetsökningen varierar i huvudsak mellan 0 
och 3 gånger, med några enstaka värden upp till cirka 4. Generell diskussion avseende 
hållfasthetsökning, se avsnitt 3.3.7. 

  

Figur 44. Jämförelse mellan odränerad skjuvhållfasthet under och utanför bank (hållfasthetsökning) 
bestämd med vingförsök och konförsök sträckan Norrköping– Linköping. 
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3.3.4 Torsåker – Storvik 

Jämförelser mellan uppmätt odränerad skjuvhållfasthet utanför och under bankar har 
utförts i 11 sektioner. Bankhöjden på sträckan varierar mellan 1,4 till drygt 4 m med 
fördelning enligt Tabell 6. Lerdjupen varierar mellan 3 – 10 m med fördelning enligt 
Tabell 7. 

Tabell 6. Bankhöjd på sträckan Torsåker – Storvik. 

Bankhöjd (m) <2 2 – 3 3 - 4 >4 

Antal (st) 5 1 2 3 

 

Tabell 7. Lerdjup på sträckan Torsåker- Storvik. 

Lerdjup (m) <5 5 - 10 >10 

Antal (st) 3 8 0 

Jämförelse mellan odränerad skjuvhållfasthet under och utanför bank, redovisat som 
kvoten mellan odränerad skjuvhållfasthet under bank och odränerad skjuvhållfasthet 
utanför bank mot djupet, se Figur 45. Hållfasthetsökningen varierar i huvudsak mellan 0 
och 2,5 gånger, med några enstaka värden upp till cirka 4. Generell diskussion avseende 
hållfasthetsökning, se avsnitt 3.3.7. 

  

Figur 45. Jämförelse mellan odränerad skjuvhållfasthet under och utanför bank (hållfasthetsökning) 
bestämd med vingförsök och konförsök sträckan Torsåker - Storvik. 
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3.3.5 Stenungsund – Ljungskile 

Jämförelser mellan uppmätt odränerad skjuvhållfasthet utanför och under bankar har 
utförts i 20 sektioner. Bankhöjden på sträckan varierar mellan 0,7 till 2,5 m med 
fördelning enligt Tabell 8. Lerdjupet är som lägst cirka 7 m och i övrigt större än 20 m, 
med fördelning enligt Tabell 9. 

Tabell 8. Bankhöjd på sträckan Stenungsund - Ljungskile. 

Bankhöjd (m) 0,5 - 1 1 – 2 2 - 3 

Antal (st) 12 6 2 

 

Tabell 9. Lerdjup på sträckan Stenungsund - Ljungskile. 

Lerdjup (m) <5 5 - 10 >10 

Antal (st) 0 4 16 

Jämförelse mellan odränerad skjuvhållfasthet under och utanför bank, redovisat som 
kvoten mellan odränerad skjuvhållfasthet under bank och odränerad skjuvhållfasthet 
utanför bank mot djupet, se Figur 46. Hållfasthetsökningen varierar i huvudsak mellan -
0,7 och 1,5 gånger, med några enstaka värden upp till cirka 1,8. Undersökta sektioner 
består till stor del av låga bankar där det inte skett någon hållfasthetsökning eller endast 
en mindre hållfasthetsökning. De minusvärden som erhålls beror sannolikt på den 
spridning som erhålls vid vingförsök och konförsök samt den naturliga 
hållfasthetsvariationen i jorden.  Generell diskussion avseende hållfasthetsökning, se 
avsnitt 3.3.7. 

  

Figur 46. Jämförelse mellan odränerad skjuvhållfasthet under och utanför bank (hållfasthetsökning) 
bestämd med vingförsök och konförsök sträckan Stenungsund – Ljungskile. 
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3.3.6 Mölndal – Kungsbacka 

Jämförelser mellan uppmätt odränerad skjuvhållfasthet utanför och under bankar har 
utförts i 5 sektioner. Bankhöjden på sträckan varierar mellan 0,5 till 3 m med fördelning 
enligt Tabell 10. Lerdjupet är som lägst cirka 6 m och i övrigt större än 20 m, med 
fördelning enligt Tabell 11. 

Tabell 10. Bankhöjd på sträckan Mölndal – Kungsbacka. 

Bankhöjd (m) 0,5 - 1 1 – 2 2 - 3 

Antal (st) 2 1 2 

 

Tabell 11. Lerdjup på sträckan Mölndal - Kungsbacka. 

Lerdjup (m) <5 5 - 10 >10 

Antal (st) 0 2 3 

Jämförelse mellan odränerad skjuvhållfasthet under och utanför bank, redovisat som 
kvoten mellan odränerad skjuvhållfasthet under bank och odränerad skjuvhållfasthet 
utanför bank mot djupet, se Figur 47. Hållfasthetsökningen varierar i huvudsak mellan 0 
och 2 gånger, med några enstaka värden upp till cirka 2,4.  Generell diskussion avseende 
hållfasthetsökning, se avsnitt 3.3.7. 

  

Figur 47. Jämförelse mellan odränerad skjuvhållfasthet under och utanför bank (hållfasthetsökning) 
bestämd med vingförsök och konförsök sträckan Mölndal - Kungsbacka. 

3.3.7 Samtliga sträckor 

Jämförelse mellan odränerad skjuvhållfasthet under och utanför bank för samtliga 
studerade sträckor, redovisat som kvoten mellan odränerad skjuvhållfasthet under bank 
och odränerad skjuvhållfasthet utanför bank mot djupet, visas i Figur 48. 
Sammanställningen bygger på resultat från antingen konförsök eller vingförsök (det finns 
även sektioner där inte samma metod använts utanför som under banken). Vingförsöken 
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har i många fall korrigerats för konflytgräns bestämd på skruvprover. Från figuren kan 
ses att några mycket höga ökningar av skjuvhållfastheten uppmätts och i de flesta av 
dessa sektioner är bankarna höga och en stor ökning bör därför ha skett. Dock är det 
tveksamt om de allra högsta värdena (över 3) är rimliga. Troligen är spridning i resultat 
från speciellt vingförsöken stor och därför kan jämförelserna ge orimligt höga ökningar. 
Jämförelse gjorda med direkta skjuvförsök visar ökningar upp till cirka 2 för den omkring 
3 meter höga banken i Fänninge ned till några meter under banken (se Huvudrapport, 
avsnitt 7.4), där vingförsök och konförsök visar en ökning på strax över 3. Längs 
bansträckan Stenungsund-Ljungskile är bankhöjderna låga och ökningar upp till 1,8 har 
skett av hållfastheten. För övriga sträckor finns ökningarna upp mot 2 till 3 gånger 
hållfastheten utanför banken. Som ses i Figur 48 har även negativa förändringar uppmätts 
vilket alltså innebär att hållfastheten är lägre under än utanför banken. Detta kan antas 
beror på osäkerheter i bestämning av skjuvhållfasthet, felaktiga korrigeringar av 
hållfastheten för konflytgräns (skruvprover), att djupen inte korrigerats för sättning och 
osäkerhet rörande överkonsolideringsgrad.  

Med hänsyn till att förenklad metodik tillämpats samt den spridning som erhålls vid 
bestämning av odränerad skjuvhållfasthet med vingförsök och konförsök och 
konflytgräns bestämd på upptagna skruvprover bör inte en analys utföras av enstaka 
värden för Banverkssammanställningarna, utan på helheten. Den generella helhetsbilden 
är att skjuvhållfasthetsökningar erhållits under de befintliga bankar som studerats och att 
storleken på dessa ökningar kan relateras till bankhöjd, bankbredd och OCR-profil.  

 

Figur 48. Jämförelse mellan odränerad skjuvhållfasthet under och utanför bank (hållfasthetsökning) 
bestämd med vingförsök och konförsök för samtliga sträckor. 
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3.4 Jämförelse mellan beräknad och uppmätt odränerad 
skjuvhållfasthet 

I detta avsnitt redovisas jämförelser mellan uppmätt odränerad skjuvhållfasthet under 
bank och beräknad odränerad skjuvhållfasthet under bank för sträckorna Frövi - 
Jädersbruk, Norrköping – Linköping, Torsåker – Storvik, Stenungsund – Ljungskile och 
Mölndal – Kungsbacka. 

Värdena är plottade mot uppmätt värde på cu, under bank på x-axeln och beräknat cu, 
under bank på y-axeln. Undersökningsmetoder är antingen vingförsök eller konförsök. 
Den odränerade skjuvhållfastheten har korrigerats mot konflytgräns. Konflygräns har 
bestämts utifrån både kolvprover och skruvprover. Korrektion har inte utförts mot OCR 
då endast överslagsmässiga OCR-profiler funnits som underlag till analyserna. Beräkning 
har gjorts enligt metodik beskriven i avsnitt 3.2. 

3.4.1 Frövi – Jädersbruk 

Jämförelse mellan uppmätt och överslagsmässigt beräknad odränerad skjuvhållfasthet 
under bank på sträckan Frövi - Jädersbruk redovisas i Figur 49. 

 

Figur 49. Jämförelse mellan uppmätt odränerad skjuvhållfasthet med vingförsök/konförsök och 
överslagsmässigt beräknad odränerad skjuvhållfasthet under bank på sträckan Frövi – Jädersbruk. 
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3.4.2 Norrköping – Linköping 

Jämförelse mellan uppmätt och överslagsmässigt beräknad odränerad skjuvhållfasthet 
under bank på sträckan Norrköping - Linköping redovisas i Figur 50. 

 

Figur 50. Jämförelse mellan uppmätt odränerad skjuvhållfasthet med vingförsök/konförsök och 
överslagsmässigt beräknad odränerad skjuvhållfasthet under bank på sträckan Norrköping – 
Linköping. 

3.4.3 Torsåker – Storvik 

Jämförelse mellan uppmätt och överslagsmässigt beräknad odränerad skjuvhållfasthet 
under bank på sträckan Torsåker - Storvik redovisas i Figur 51. 

 

Figur 51. Jämförelse mellan uppmätt odränerad skjuvhållfasthet med vingförsök/konförsök och 
överslagsmässigt beräknad odränerad skjuvhållfasthet under bank på sträckan Torsåker – Storvik. 
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3.4.4 Stenungsund - Ljungskile 

Jämförelse mellan uppmätt och överslagsmässigt beräknad odränerad skjuvhållfasthet 
under bank på sträckan Stenungsund - Ljungskile redovisas i Figur 52. 

 

Figur 52. Jämförelse mellan uppmätt odränerad skjuvhållfasthet med vingförsök/konförsök och 
överslagsmässigt beräknad odränerad skjuvhållfasthet under bank på sträckan Stenungsund – 
Ljungskile. 

3.4.5 Mölndal - Kungsbacka 

Jämförelse mellan uppmätt och överslagsmässigt beräknad odränerad skjuvhållfasthet 
under bank på sträckan Mölndal - Kungsbacka redovisas i Figur 53. 

 

Figur 53. Jämförelse mellan uppmätt odränerad skjuvhållfasthet med vingförsök/konförsök och 
överslagsmässigt beräknad odränerad skjuvhållfasthet under bank på sträckan Mölndal – 
Kungsbacka. 
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3.4.6 Samtliga sträckor 

Jämförelse mellan uppmätt och överslagsmässigt beräknad odränerad skjuvhållfasthet 
under bank för samtliga sträckor redovisas i Figur 54. 

Det framgår att beräknade värden ligger samlade kring linjen som representerar uppmätta 
värden med såväl värden över som under linjen, även om spridningen är stor, speciellt vid 
höga hållfastheter. En övervikt åt lägre beräknade värden än uppmätta kan ses.  

Det kan ses att de flesta punkter ligger inom 30% spridning (lila linjer). Spridningen kan 
förklaras av följande: 

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

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

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

− Att beräkningarna inte baseras på krypspänning. 
− Att beräkningarna baseras på analys av korttidsmätning av portryck och inte 

långtidsmätningar. 
− Att generella OCR-profiler använts. 
− Att djupjämförelserna under och utanför bank samt beräkning av 

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

 

Figur 54, Jämförelse mellan uppmätt odränerad skjuvhållfasthet med vingförsök/konförsök och 
överslagsmässigt beräknad odränerad skjuvhållfasthet under bank för samtliga sträckor. 

Med hänsyn till den stora spridningen är slutsatsen att avancerade undersöknings- och 
beräkningsmetoder erfordras för att kunna bestämma hållfasthetstillväxt under befintliga 
bankar med tillräcklig noggrannhet, se vidare i Huvudrapporten.  
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4. Andra egenskapers förändring 
under befintliga järnvägsbankar 

Av de studerade sektionerna är det endast ett fåtal där kolvprovtagning utförts under 
bank. Nedan visas dock ett par exempel från sträckan Frövi -Jädersbruk och Norrköping - 
Linköping där jämförelser görs mellan vattenkvot, konflytgräns och tunghet från 
kolvprover tagna utanför och under bank. 

I Figur 55 och Figur 56 visas jämförelser av vattenkvoter och tunghet för sektion 
315+420 på sträckan Frövi – Jädersbruk. I Figur 57 visas och Figur 58 visas jämförelser 
av vattenkvoter och densitet för sektion 198+140 på sträckan Norrköping – Linköping. 

Det framgår av figurerna att den naturliga vattenkvoten har minskat och att tungheten har 
ökat under bankarna jämfört med utanför bankarna. Resultat från bestämningar i 
testsektionerna visar också vattenkvotsminskning och densitetsökning, se Delrapport 2. 

Konflytgränsen under bankarna, som visas i Figur 55 och Figur 57, ser ut att ha minskat 
något, även om minskningen är mycket liten. Sannolikt kan skillnaden förklaras med 
konflytgränsens naturliga variation i jorden, eftersom denna inte bör förändras vid 
belastning. 

En stor del av bestämningarna av konflytgräns under bank har utförts på skruvprover. 
Ytterligare jämförelser utfördes därför av bestämningar av konflytgränsen utförda av 
Banverket utanför och under bankar längs sträckan Frövi-Jädersbruk. Bestämningarna är 
sammanställda i Figur 59 som kvoten mellan konflytgräns bestämd med skruv under och 
kolv utanför bankar respektive kvoten mellan konflytgräns bestämd med skruv under och 
skruv utanför bankarna. Det framgår av figuren att bestämda kvoten varierar kraftigt och 
detta antas bero på problem med att få representativa jordprover från skruvprovtagning, 
se vidare Huvudrapporten avsnitt 7.5.  

 

Figur 55. Vattenkvot och konflytgräns under och utanför bank i sektion 315+320 på sträckan Frövi – 
Jädersbruk. 
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Figur 56. Tunghet under och utanför bank i sektion 415+420 på sträckan Frövi – Jädersbruk. 

 

Figur 57. Vattenkvot och konflytgräns under och utanför bank i sektion 198+140 på sträckan 
Norrköping – Linköping. 
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Figur 58. Tunghet under och utanför bank i sektion 198+140 på sträckan Norrköping – Linköping. 

 

Figur 59. Konflytgräns bestämd med skruv under och kolv utanför bankar samt skruv under och 
skruv utanför bankar på sträckan Frövi - Jädersbruk bestämda av Banverket.  
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För provplatser beskrivna under avsnitt 2.2 har en sammanställning gjorts av 
konflytgränsens variation mot djupet, se Figur 60. 

 

Figur 60. Konflytgräns för provplatser enligt avsnitt 2.2. 

I de exempel som visas ovan har vattenkvoten minskat och tungheten ökat under de 
befintliga bankarna jämfört med värden utanför bankarna.  

Enligt den generella sammanställning som visas i figuren ovan varierar konflytgränsen 
mellan 25 och 115 % inom de översta lerlager som är intressanta med avseende på 
hållfasthetstillväxt under befintliga bankar. Eftersom konflytgränsen är en väsentlig 
parameter vid analys av hållfasthetstillväxt bör den bestämmas på kolvprover.   
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