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Förord 
I denna slutrapport redovisas resultaten av en studie av SGI:s provbankar på sulfidjord i 
Lampen och andra väg- och järnvägsbankar och provbankar, vad gäller hållfasthets- och 
kompressionsegenskaper och sättningar hos sulfidjordar, som genomförts under åren 
2017 - 2022. 

Baserat på studiens innehåll ges praktiska rekommendationer till branschen (kapitel 5). 

Forskningsprojektet ”Sättningar och hållfasthetstillväxt i sulfidjord” (projektnummer BIG 
A2017-17) har bedrivits som ett samarbetsprojekt mellan Statens geotekniska institut 
(SGI) och Trafikverket (TrV) och med medverkan av Luleå tekniska universitet inom 
ramen för forskningsprogrammet BIG (Branschsamverkan I Grunden) och finansierats av 
båda dessa organisationer. 

Karin Spett, TrV och FoI-handläggare i projektet, och Niklas Thun BPL/TrV, har utgjort 
referensgruppen och medverkat med stort engagemang. 

Per-Evert Bengtsson, PEB Geoteknik, har varit projektets bollplank, diskussionspartner 
och granskare under hela projektets gång. 

Synpunkter på slutrapporten har, förutom av referensgruppen, lämnats av Mikael Ånäs, 
TrV, Stefan Johansson, TrV, Kenneth Viking, TrV, Björn Dehlbom, SGI, och Per-Evert 
Bengtsson, PEB Geoteknik. 

Fältundersökningar har genomförts i samarbete med Tyréns (Markku Jämsä), och 
laboratorieförsök har utförts vid Luleå tekniska universitet (Thomas Forsberg med flera), 
MRM Konsult AB/Mitta AB och SGI (Martin Holmén). 

Vi vill rikta ett varmt tack till dessa personer och organisationer och övriga som direkt 
eller indirekt medverkat i projektet. 

Arbetsgruppen och författare av rapporten är Bo Vesterberg och Mattias Andersson, båda 
SGI. 
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Uppdragsledare 

 Helene Kennedy 

Granskare 
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Sammanfattning 
Forskningen kring provbankarna på sulfidjord vid provfältet i Lampen utanför Kalix, har 
bedrivits av SGI under åren 2010 - 2021 i tre på varandra efterföljande projekt. I del 1 
och del 2 har fokus varit på kompressionsegenskaper, sättningar och portryck i fält och 
sättningsberäkningar och till detta har i del 3 lagts till odränerad skjuvhållfasthet. I del 3 
som slutredovisas genom denna rapport, har sammanställts och analyserats data, vad 
gäller hållfasthetsanisotropi, normaliserad skjuvhållfasthet (odränerad 
skjuvhållfasthet/förkonsolideringstryck) och hållfasthetstillväxt från ett flertal lokaler 
inklusive Lampen längs Norrlandskusten (huvudsakligen Umeå och norrut) med 
sulfidjord. Vidare har i del 3 mätningarna av sättningar och portryck i Lampen 
summerats samt sättningar i sulfidjordar beskrivits. 

Projektets (del 3) mål var att för finkorniga sulfidjordar: 

• Kunna beskriva och förklara de sättningar och portrycksförändringar samt den 
hållfasthetstillväxt som sker i sulfidjorden under provbankarna i Lampen. 

• Kunna beskriva och förklara rörelser, portryck och hållfasthet i fält vid belastning 
runt förkonsolideringstrycket. 

• Ge rekommendationer avseende förbelastning som jordförstärkningsmetod. 

I kapitel 5 i rapporten presenteras Slutsatser samt ges praktiska Rekommendationer vad 
avser sättningar och odränerad skjuvhållfasthet i finkorniga sulfidjordar. 

Några av de slutsatser som dragits i arbetet vad gäller finkorniga sulfidjordar är: 

De uppvisar en tydlig hållfasthetsanisotropi, där odränerade skjuvhållfastheten i 
aktivriktningen är tydligt högre än i passivriktningen och direkta skjuvriktningen. 

Kvoten mellan odränerad skjuvhållfasthet och vertikala förkonsolideringstrycket är för 
aktiva triaxialförsök och direkta skjuvförsök något högre än för oorganiska svenska leror. 

Stora sättningar och en väsentlig tillväxt av odränerad skjuvhållfasthet kan ske i fält redan 
för spänningsökningar under ursprungligt förkonsolideringstryck. 

Beaktande av hållfasthetsanisotropi och hållfasthetstillväxt i sulfidjordar vid bärförmåga- 
och stabilitetsberäkningar kan påverka (kan vara gynnsamt) det slutliga valet av 
grundläggningsmetod. 

Det är möjligt att genomföra en prognos av sättningens och portryckets storlek och 
tidsförlopp för en bank och få en rimlig precision i resultaten. Detta förutsatt att 
krypdeformationer beaktas, utvärderade parametrar baseras på kolvprover med hög 
kvalitet samt att dränerings- och grundvattenförhållandena är kända. 

Vid belastning av bankar på finkorniga sulfidjordar kommer normalt stora sättningar att 
utvecklas och det blir ett långdraget tidsförlopp vad gäller både sättningsutveckling och 
portrycksavklingning. Detta innebär att om inte sättningar förhindras genom annan 
grundförstärkningsmetod eller att man snabbar upp sättningsförloppet, kommer det att 
vara problem med beteendet under lång tid på grund av sättningar, vilket även kan 
inkludera stabilitetsproblem. Vad gäller sättningar i sulfidjordar som inte är finkorniga, 
dvs. grovkorniga silter och grövre kornfraktioner, går sättningsförloppet snabbare och 
förbelastning kan vara en alternativ metod. 
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Summary 
A research project was conducted at Swedish Geotechnical Institute (SGI) during the 
years 2010-2021 regarding test embankments on an organic clay (this type of soil in 
Sweden is called sulphide soil) at the test site Lampen outside the city of Kalix in northern 
Sweden. Part 1 and Part 2 of the research project focused on compression properties, 
settlement and pore pressures in situ and settlement predictions. In part 3 undrained 
shear strength was added. This report features Part 3 where undrained strength 
anisotropy, normalised undrained shear strength and strength increase from the test site 
Lampen and other sites with sulphide soil are included. Moreover, in this report 
measurements of settlements and pore pressures at Lampen during the 11-year period 
are summarized and settlements in sulphide soils described. 

Sulphide soils in this context are found at the coastal areas of the region Norrland in 
north-east Sweden and are typically designated as organic silt – organic silty clay and in 
cases with higher organic content, as silty or clayey gyttja. 

The aims of the project (Part 3) for fine-grained sulphide soils, were to: 

• Describe and explain the settlements and pore pressure changes and the 
undrained strength increase which occur in the sulphide soil below the test 
embankments at Lampen. 

• Describe and explain movements, pore pressures and undrained strength 
occurring in situ at stresses around the preconsolidation pressure. 

• Give recommendations regarding preloading as a ground reinforcement method. 

In chapter 5, conclusions and practical recommendations are given regarding settlements 
and undrained shear strength of fine-grained sulphide soils. 

Among the conclusions drawn in this study, regarding fine-grained sulphide soils, the 
following are highlighted in particular: 

They show anisotropy of undrained shear strength, where the strength in triaxial 
compression is clearly higher than in triaxial extension and in direct shear test. 

Large settlements and a significant increase of undrained shear strength can be achieved 
in situ for stress increases below the primary preconsolidation pressure. 

Consideration of strength anisotropy and strength increase at bearing capacity and 
stability calculations may affect (be advantageous) the final choice of foundation method. 

It is possible to predict the magnitude and development with time of settlements and pore 
pressures below an embankment with reasonable precision of the results. This is provided 
that creep deformations are included, evaluated parameters based on high quality 
samples, and that drainage and ground water conditions are known. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Projektet som presenteras i denna rapport är ett fortsättningsprojekt på SGI-TrV-BIG-
projektet Sättningar – sulfidjord del 2 som slutrapporterades i Vesterberg & Andersson 
(2017) och innebär fortsatta mätningar och analyser under åren 2017 - 2022 av de av SGI 
sedan tidigare instrumenterade två provbankarna på sulfidjord i Lampen strax utanför 
Kalix. I Vesterberg & Andersson (2017) presenterades även en inventering av bankar på 
sulfidjord där sättningar och/eller portryck har mätts i fält. 

Mätningar och undersökningar i samband med byggnationen av de två provbankarna (år 
2010 och 2011) i Lampen och under de två första åren efter byggnationen, har redovisats 
i licentiatuppsatsen av Mattias Andersson (Andersson, 2012). 

För de två provbankarna i Lampen har fram till 2016 huvudsakligen studerats sättningar 
och portrycksändringar i fält sedan bankarna byggdes, och i detta projekt byggs på med 
hållfasthetsanisotropi- och hållfasthetstillväxt samt fokus på spänningsförhållanden runt 
förkonsolideringstrycket. 

Viktiga och intressanta resultat av belastningen med provbankarna i Lampen är att det, 
efter 5 - 6 års belastning, har blivit en viss hållfasthetstillväxt (baserat på resultat av 
direkta skjuvförsök och CPT) och att porövertrycket fortfarande är relativt högt samtidigt 
som stora sättningar har utvecklats. Detta är en liknande situation för de problem som 
uppstått ibland när vägar och järnvägar byggts eller förstärkts på sulfidjord och som ställt 
till problem med bl.a. stora skjuvdeformationer eller skred, långa väntetider för 
hållfasthetstillväxt eller behov av andra kompletterande förstärkningsåtgärder. 

I Lampen kan problematiken studeras under väl kontrollerade former i ett redan väl 
instrumenterat område, och utökat med triaxialförsök för att studera också vertikal 
(aktiv) hållfasthetstillväxt. Det som var särskilt intressant med situation efter 5 - 6 år i 
Lampen är att effektivspänningarna i sulfidjorden låg strax under eller runt bedömda 
ursprungliga förkonsolideringstrycket och frågan var hur sättningar, portryck och 
odränerad skjuvhållfasthet i fält kommer förändras med tiden i takt med att 
effektivspänningarna når samt ökar en bit över förkonsolideringstrycket. 

Intressant är också att studera andra lokaler, provbankar samt väg-och järnvägsbankar på 
sulfidjord vad gäller dokumenterade erfarenheter av anisotropi och tillväxt med tiden för 
odränerad skjuvhållfasthet.  

Med ambitionen att teoretiskt bättre kunna beskriva sättningar och 
portrycksförändringar i fält och i förlängningen kunna prognostisera sättningar inklusive 
långtidssättningar, portryck och hållfasthetstillväxt för bankar på sulfidjord är det viktigt 
att jämföra resultat av teoretiska beräkningar med i fält uppmätta värden. Här är såväl 
enklare som mera avancerade material- och beräkningsmodeller viktiga att studera, för 
att visa på för- och nackdelar och styrkor och svagheter med dessa modeller. 
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1.2 Syfte och mål 

Projektets mål var att: 

• Kunna beskriva och förklara de sättningar och portrycksförändringar samt den 
hållfasthetstillväxt som sker i sulfidjorden under provbankarna i Lampen. 

• Kunna beskriva och förklara deformationer (sättningar), portryck och hållfasthet 
i fält vid belastning runt förkonsolideringstrycket i finkorniga sulfidjordar. 

• Ge rekommendationer avseende förbelastning som jordförstärkningsmetod i 
finkorniga sulfidjordar. 

 

Projektets syfte var: 

• Projektet genomförs för att bättre kunna förutsäga vad som händer med 
deformationer (sättningar), portryck och hållfasthet i finkornig sulfidjord under 
bankar vid belastning i fält runt förkonsolideringstrycket. 

• Ta fram ett bättre underlag för bedömning av förbelastning som 
jordförstärkningsmetod i finkorniga sulfidjordar. 

 

Avgränsning: 

Projektet omfattar fortsatta årliga mätningar 2017 - 2021 av rörelser och portryck för 
provbankarna i Lampen och fält- och laboratorieundersökningar 2018 och 2021 av 
sulfidjorden under provbankarna för att studera ändringar med tiden av 
hållfasthetsegenskaper. Vidare har en ny mät- och undersökningsomgång för 
Trafikverkets provbank i Gammelgården tillkommit som en bonus under projektets gång. 
Erfarenheter av andra objekt (bankar, tidigare forskningslokaler) på sulfidjord har 
inkluderats i analys och diskussion av resultaten. 

 

Sulfidjord: 

Med begreppet sulfidjord avses ur geoteknisk synvinkel: en jord från Norrlands kustland 
och där den organiska halten är minst 1 a´2 % (Larsson et al., 2007a). Sulfidjord med mer 
än 2 % organisk halt klassificeras som en organisk jord, exempelvis organisk siltig 
sulfidlera, och med organiska halter högre än 6 % som gyttja, exempelvis lerig 
sulfidgyttja. Sulfidjord är inte en jord med enhetliga egenskaper utan dess egenskaper 
som exempelvis kornfördelning, organisk halt, vattenkvot och densitet varierar, precis 
som för andra finkorniga jordar.  
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2 Lampen – provbankar 

2.1 Tidigare och senaste forskningsinsatser 

 

Forskningsprojekt Del 1, del 2 och del 3 – provbankarna i Lampen 

Forskningen kring provbankarna på sulfidjord i provfältet Lampen utanför Kalix, har 
bedrivits av SGI under åren 2010 - 2021 i tre på varandra efterföljande projekt, del 1 
(2010 - 2012), del 2 (2013 - 2016) och del 3 (2017 - 2021). I del 1 och del 2 har fokus 
varit på kompressionsegenskaper, sättningar och portryck i fält och sättningsberäkningar 
och till detta har i del 3 lagts till odränerad skjuvhållfasthet och dess anisotropa 
egenskaper och utveckling med tiden. 

Mätningar i fält av rörelser och portryck för provbankarna i Lampen har utförts varje år 
från det att provbankarna byggdes år 2010 och fram till 2021. Sonderingar och ostörd 
provtagning med kolvprovtagning (StII) i fält och efterföljande laboratorieförsök har 
genomförts 2010, 2015, 2018 och 2021.  

CPT-sonderingar i fält och laboratorieförsöken 2010 är genomförda på ursprunglig jord, 
dvs. i fält obelastad naturlig sulfidjord, och 2015, 2018 och 2021 på belastad och delvis 
konsoliderad sulfidjord under provbankarna. 

I detta kapitel presenteras resultat från mätningar i fält, fält- och laboratorieförsök samt 
sättningsberäkningar, samtliga kopplade till provbankarna i Lampen. 

Den huvudsakliga skillnaden mellan de två provbankarna i Lampen är fyllnadshöjden där 
den för provbank 1 (även kallad höga banken) var 2,0 m och för provbank 2 (även kallad 
låga banken) var 1,5 m. Instrumenteringen för mätningar av rörelser och portryck är 
ungefär av samma omfattning för båda bankarna (Figur 2 och Figur 3). 

 

Forskningsprojekt Del 1 – åren 2010 - 2012 

Mätningar av rörelser och portryck samt undersökningar i fält och laboratorium av 
huvudsakligen kompressionsegenskaper, i samband med byggnationen av de två 
provbankarna (år 2010) och under de två första åren efter byggnationen (2010 - 2012), 
har slutredovisats i licentiatuppsatsen av Mattias Andersson (Andersson, 2012), del 1 i 
forskningen kring provbankarna i Lampen. Där finns också annan bakgrundsinformation 
beskriven, som instrumentering och byggnation av provbankarna och hur mätningar och 
försök i fält och laboratorium har genomförts. Om inget annat anges i föreliggande 
rapport har mätningar och försök i fält- och laboratorium utförts enligt samma metodik 
och förfarande som är beskrivet i Andersson (2012). 

 

Forskningsprojekt Del 2 – åren 2013 - 2016 

En omfattande sammanställning av resultaten från mätningar i Lampen och fält- och 
laboratorieförsök åren 2013 - 2016 samt sättningsberäkningar, slutredovisades i 
rapporten av Vesterberg & Andersson (2017), vilket var slutredovisningen av del 2 (2013 
- 2016) i sulfidjordsforskningen kring provbankarna i Lampen. 
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Forskningsprojekt Del 3 – åren 2017 - 2021 

Redovisningen i föreliggande rapport utgör slutrapport av del 3 (2017 - 2021) i 
sulfidjordsforskningen kring provbankarna i Lampen, och rapporten innehåller resultat 
som tagits fram under perioden 2017 - 2021, men för fältmätningar av rörelser och 
portryck redovisas även en komplett mätserie med resultat från då provbankarna byggdes 
2010 och fram till 2021. Flera av resultaten i Andersson (2012) och Vesterberg & 
Andersson (2017) har tagits med i föreliggande rapport och kompletterats med det som 
har mätts och undersökts 2017 - 2021 i Lampen, särskilt vad gäller förändringar av 
egenskaper och parametrar med tiden. Odränerad skjuvhållfasthet, dess 
hållfasthetstillväxt och anisotropa egenskaper för sulfidjord från olika lokaler längs 
Norrlandskusten inklusive Lampen har adderats till forskningen kring provbankarna och 
sammanställts i föreliggande slutrapport. 

 

Slutrapporter och artiklar 

De tre slutrapporterna: del 1 (2010 - 2012; Andersson, 2012), del 2 (2013 - 2016; 
Vesterberg & Andersson, 2017) och del 3 (2017 - 2021; Vesterberg & Andersson, 2022, 
dvs. denna rapport) kan nyttjas som kunskapsunderlag för projektering och 
dimensionering av geokonstruktioner vad gäller problematiken med sättningar 
(slutrapport del 1, del 2 och del 3) och odränerad skjuvhållfasthet (slutrapport del 3) i 
sulfidjord. 

SGI har författat artiklar till internationella och nationella konferenser och tidskrifter om 
resultaten av provbankarna och andra delar i sulfidjordsforskningen och dessa artiklar 
finns i referenslistan i föreliggande rapport och är följande: Westerberg & Andersson 
(2013), Andersson & Westerberg (2013), Westerberg & Andersson (2014), Westerberg & 
Andersson (2015) samt Vesterberg, & Andersson (2022 b). Det har också genomförts ett 
examensarbete vid Luleå tekniska universitet kopplat till numeriska beräkningar av 
sättningar av provbankarna i Lampen (Al-Zubaidi, 2017). 

Nya uppdaterade sättningsberäkningar (numeriska 2D och 1D) av provbankarna i 
Lampen jämförs med uppmätta värden i fält, i artikeln i International Journal of 
Geotechnical Engineering (Vesterberg & Andersson, 2022 b), och en sammanfattning av 
dessa resultat ges i avsnitt 2.7 i föreliggande rapport.  

 

2.2 Mätningar och undersökningar – program 

I kapitel 2 redovisas resultat från undersökningar och mätningar utförda från våren 2017 
fram till hösten 2021 i sulfidjorden vid provfältet i Lampen. Flertalet av tidigare resultat 
från mätningar och undersökningar åren 2010 - 2016 är medtagna i denna rapport för att 
erhålla en helhet, särskilt vad gäller mätningar i fält av portryck och sättningar för 
provbankarna i Lampen. Tidigare mätresultat har även redovisats i Andersson (2012) 
samt i Vesterberg & Andersson (2017).  

Under perioden 2017 - 2021 har mätningar av rörelser och portryck under och vid sidan 
av de båda provbankarna genomförts minst en gång per år, nästan uteslutande under 
barmarksperioden. Vertikalrörelser har mätts med markpeglar, skruvpeglar, 
horisontalslangar och bälgslang.  
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Mätningar av horisontalrörelser med inklinometrar avslutades under 2016 (rörelserna 
hade sedan länge upphört). För mätutrustning och metodik, se Andersson (2012). 
Portryck har mätts med portrycksspetsar (se metodik och utrustning i Andersson, 2012). 
Under hösten 2019 installerades 6 nya portrycksspetsar, tre under respektive provbank 
vid provfältet. I Figur 4 och Figur 5 visas bilder från provområdet med bankarna vid 
tidpunkten för installation av nya portrycksspetsar. 

Fyllnadshöjden för provbank 1 (även kallad höga banken) var 2,0 m och för provbank 2 
(även kallad låga banken) var den 1,5 m och båda hade måtten 30x30 m2 vid bankfot. 
Instrumenteringen för mätningar av rörelser och portryck är likvärdig för båda bankarna 
(se Andersson (2012) för mer detaljerad information om provbankarna och 
instrumenteringen). 

En fast fix har installerats i anslutning till provbankarna i Lampen 2010, se Andersson 
(2012). Den fasta fixen fungerade bra fram till 2015 men hösten 2016 upptäcktes att den 
”fasta” fixen (Fix 2010) hade rört sig drygt 7 cm uppåt av okänd anledning och en ny fast 
fix behövde därav installeras (Fix 2017). Fix 2017 utgörs av 6 m jord-berg 
sonderingsstänger (ф 44 mm), varav ca 5 m av dessa är nedborrade i fast morän. Det 
översta jb-stålet vid markytan är insmort med ett tjockt lager smörjfett och försett med ett 
skyddsrör i plast. I Tabell 1 och Figur 1 visas alla kontrollerade och inmätta fasta punkter 
i anslutning till provfältet i Lampen. Punkterna är inmätta i koordinatsystem SWEREF 99 
TM och i höjdsystem RHB 70. Fix 2017 har koordinaterna, N = 7325515 och E = 877154 
och en fastställd höjd + 3,396 m (2017-11-22).  

Tabell 1. Kontrollmätningar av olika fixpunkters höjd samt inmätning av deras läge i plan, provfält 
Lampen. Referenssystem, Plan: SWEREF99 TM och Höjd: RHB 70.   

Koordinater i plan 
och kontrollerade 
höjder  
(mätdatum) 

Fix 2010 Dubb i 
sten 

Fix 2017 Dubb J 
(1001) 

Dubb F 
(1002) 

North (N) 7325470 7325409 7325515 7325545 7325546 

East (E)  877152 877177 877154 877121 877138 

Z (2010-11-02) +3,009     

Z (2013-05-22) +3,010     

Z (2016-10-11) +3,077     

Z (2017-11-22) +3,076  +3,396   

Z (2018-09-18) +3,077  +3,398 +6,416  

Z (2021-06-15) +3,075 +3,449 +3,398  +6,475 
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Figur 1. Kontrollerade och inmätta fasta punkter i anslutning till provfältet (streckade rosa 
området) och de två provbankarna (streckade svarta kvadrater) i Lampen. I bildens överkant ses 
nya Haparandabanan. 

För att studera sulfidjordens egenskapsförändringar med tiden orsakat av provbankarnas 
last (som påfördes sulfidjorden 2010) har fält- och laboratorieundersökningar utförts 
hösten 2018 och hösten 2021. Det som har studerats är förändringar av kompressions- 
och hållfasthetsegenskaper hos sulfidjorden, med fokus på förkonsolideringstryck och 
odränerad skjuvhållfasthet.  

Fältundersökningarna 2018 och 2021 omfattades av kolvprovtagning med St II och CPT-
sondering under provbankarna i den under bankarna belastade (delvis konsoliderade) 
sulfidjorden. På laboratoriet har de upptagna jordproverna undersökts genom stegvisa 
ödometerförsök (i jordtemperatur), direkta skjuvförsök och triaxialförsök (2021) i 
rumstemperatur på Luleå tekniska universitet, LTU, CRS-försök i jordtemperatur och 
rutinundersökning på MRM Konsult AB i Luleå (senare Mitta). Triaxialförsök utfördes i 
rumstemperatur på SGI (år 2018).       

I Figur 2 och Figur 3 redovisas instrumenteringen vid provbankarna (se även metodik och 
utrustning i Andersson, 2012) och borrhålens placering vid provtagningar och 
sonderingar utförda under 2010/2011, 2015, 2018 och 2021. 
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Figur 2. Instrumentering Bank 1 (höga banken) samt borrhål för provtagningar och sonderingar 
2010/2011, 2015, 2018 och 2021. 

 

 

Figur 3. Instrumentering Bank 2 (låga banken) samt borrhål för provtagningar och sonderingar 
2010, 2015, 2018 och 2021. 
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Figur 4. Provbank 2 (låga banken) i Lampen (övre delen av bilden), oktober 2019. 

 

 

Figur 5. Provbank 1 (höga banken) i Lampen (övre delen av bilden), oktober 2019. 

 

2.3 Laboratorieundersökningar - resultat 

2.3.1 Basdata 

I Figur 6 redovisas skrymdensitet, vattenkvot och konflytgräns för sulfidjorden i Lampen 
som funktion av djupet. Resultaten avser dels resultat från prover i ursprunglig jord (dvs. 
i fält obelastad naturlig sulfidjord), dels resultat från prover under provbankarna (dvs. 
belastad och delvis konsoliderad sulfidjord under provbankarna) efter ca 5 år (2015), 8 år 
(2018) och 11 år (2021) under bankarna i Lampen. Organisk halt (bestämt med olika 
förfaringssätt och metoder), järnhalt och svavelhalt visas som funktion av djupet i Figur 
7. Särredovisning har inte utförts för resultaten av laboratorieprovning av i fält 
ursprungliga sulfidjorden under de två provbankarna i Lampen.  
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Detta eftersom avståndet mellan samtliga provpunkter är litet och 
provtagningspunkterna bedöms vara tagna i samma geologiska formation och därmed 
behandlas de som en och samma sulfidjord. Vidare har det inte gått att se tydliga 
skillnader i resultat från laboratorieförsök på prover tagna under respektive provbank 
varför dessa har redovisats tillsammans. Den spridning som finns i resultaten bidrar 
sannolikt till att det inte framgår några tydliga skillnader mellan resultat från prover 
under respektive provbank. 

På 2,5-5,5 m djup har skrymdensiteten ökat 2018 i jämförelse med den ursprungliga 
skrymdensiteten. Det är dock ingen märkbar skillnad i skrymdensitet mellan prover från 
2015 och 2018. Från 6 m djup och nedåt går det inte att konstatera att skrymdensiteten 
ändrats fram till 2018. 

På 2,5-5,5 m djup har vattenkvoten minskat 2018 i jämförelse med den ursprungliga 
vattenkvoten. Från 6 m djup och nedåt går det inte att konstatera att vattenkvoten 
ändrats fram till 2018. 

På 3 till 4,5 m djup har möjligen skrymdensiteten i Lampen ytterligare ökat något 2021 
jämfört med 2018 men vattenkvoten visar svagare tendens till att ha ändrats under 
samma period, Figur 6. Under åren från 2010 till 2021 kan man se en ökning av 
skrymdensiteten ner till cirka 5,5-6,5 m djup och en minskning av vattenkvoten ner till 
cirka 6,5 m djup. Ökningen av skrymdensitet är signifikant ner till 4,5 m djup och 
minskning av vattenkvot är signifikant ner till 6,5 m djup. 

Figur 7 visar att järnhalten i sulfidjorden vid provområdet varierar ungefär mellan 3-4 % 
och svavelhalten ungefär mellan 0,5-1,5 %. Den organiska halten bestämd genom 
kolanalys varierar ungefär mellan 2-3 %, den organiska halten bestämd med glödgning i 
550 oC varierar ungefär mellan 4-6 % och enligt glödgning i 950 oC ungefär mellan 4-8 %, 
Vesterberg & Andersson (2017). 
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Figur 6. Skrymdensitet, vattenkvot och konflytgräns. Blå symboler är i fält ursprunglig sulfidjord, 
röda, gröna och svarta symboler jord från under provbankarna efter ca 5 år (röda), ca 8 år 
(gröna) och 11 år (svarta) i Lampen. Den blåstreckade linjen är medelvärdet av de blå 
symbolerna, dvs i fält ursprunglig sulfidjord. 

 

Figur 7. Organisk halt, svavelhalt och järnhalt enligt olika tillvägagångssätt från Lampen, från SGI 
Publikation 41. 



Statens geotekniska institut  2022-09-30 
  1.1-1612-0743 

14 (120) 
 

2.3.2 Förkonsolideringstryck och kompressionsmodul 

De från CRS-försöken utvärderade förkonsolideringstrycken för sulfidjorden i Lampen 
visar på en spridning och det är endast överst på 2,5-3 m djup som det kan påvisas en 
ökning under åren från 2010 till 2021, Figur 8. Men även på 3 m djup är det en spridning 
i resultat. Värden 2015, 2018 och 2021 är justerade med avseende på djup i förhållande 
till ursprunglig markyta, för att korrigera för sättningar. 

En stor spridning i resultat från utvärderade förkonsolideringstryck från CRS-försök syns 
framförallt för prover från 2021, 2018 och 2015, det vill säga för prover som har tagits 
upp under provbankarna. Det är även en spridning i förkonsolideringstryck för prover 
från i fält ursprunglig sulfidjord, Figur 8. Den blåstreckade linjen Figur 8 är medelvärdet 
av förkonsolideringstrycket för i fält ursprunglig sulfidjord. Medelvärdet på 
förkonsolideringstrycket på 2 m ned till 3 m djup är ungefär 35 kPa, och ökar därefter 
med cirka 2,5 kPa/m ned till djup 5 m och är då ca 40 kPa. Från 5 m djup och ned till 8 m 
djup ökar medelvärdet för förkonsolideringstrycket med 6,7 kPa/m vilket innebär att 
förkonsolideringstrycket på 8 m djup är ca 60 kPa. På 2,5-3 m djup kan en ökning av 
förkonsolideringstryck 2015, 2018 och 2021 tydligt konstateras (upp till ca 20-25 kPa 
större). I  Figur 11 visas utvärderade förkonsolideringstryck från standard stegvisa 
ödometerförsök. Resultaten visar 2015 på en minskning på 3,5-8 m djup och 2018 på en 
ökning av utvärderat förkonsolideringstryck på 3-5,5 m djup. 

De utvärderade förkonsolideringstrycken från stegvisa ödometerförsök är högre jämfört 
med utvärderade förkonsolideringstryck från CRS försök, gäller både i fält ursprunglig 
och under provbankarna belastad sulfidjord. Detta kan delvis förklaras av 
försöksförfarandet och utvärderingsmodellen av förkonsolideringstryck för respektive 
försök. CRS-försöken är utvärderade enligt Sällfors (1975) och de stegvisa 
ödometerförsöken enligt Casagrande, där Sällfors utvärdering utförs ”på säker sida” i 
spännings-töjningskurvan medan utvärdering enligt Casagrande utförs vid en spänning 
som allmänt betraktas som något för hög (SS 027126, 1991, SS027129, 1991, SGF, 
1985). Internationellt finns det olika teorier och modeller för utvärdering av 
förkonsolideringstryck från ödometerförsök, Kirstein, et al. (2017) beskriver olika 
metoder för utvärdering och pekar på skillnader i resultat beroende på vilken 
utvärderingsmetod som har valts. 

Eriksson (1992) har tidigare visat att CRS försök är en relevant metod för att bestämma 
kompressionsparametrar, exempelvis förkonsolideringstryck, för sulfidjord. CRS-
resultaten (medelvärdet på ursprunglig sulfidjord) från lokal Lampen i detta projekt 
(blåstreckad linje i Figur 8) kan jämföras med Erikssons (1992) provlokal Lampen 
(lokalerna ungefär 500 m ifrån varandra) och visar på liknande värden med djupet för 
förkonsolideringstrycket.  

I Figur 9 och Figur 10 visas kompressionsmodulen respektive gränstrycket utvärderade 
från CRS-försök utförda på sulfidjordsprover från Lampen. Medelvärdet för 
kompressionsmodulen (blåstreckad linje i Figur 9) för spänningar över 
förkonsolideringstrycket, ML är på djup 2 – 5 m ca 350 kPa, därefter ökar modulen till ca 
550 kPa på 7 m djup för att sen minska ned till ca 450 på 9 m djup. En ökning av 
kompressionsmodulen ML kan ses för i fält under bankarna belastad sulfidjord (år 2015, 
2018 och 2021) kan ses mellan ca 2-6 m djup, en ökning med ca 100-350 kPa. Det är 
dock ingen tydlig skillnad i kompressionsmodulen mellan åren 2015, 2018 och 2021, dvs. 
den ändras inte med tiden för i fält under provbankarna belastad sulfidjord.  
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För gränstrycket är medelvärdet (blåstreckad linje i Figur 10) ca 60 kPa på djup 2 och 3 
m, sedan ökar gränstrycket med ca 8 kPa/m ned till 8 m djup där det är ca 100 kPa, och 
därefter konstant ned till 9 m djup. Det är en ökning av gränstrycket för i fält under 
bankarna belastad sulfidjord (2015, 2018 och 2021) ned till ca 3 m djup med upp till 40 
kPa, därefter inga tydliga ökningar mot djupet. Det är dock ingen tydlig skillnad i 
gränstrycket mellan åren 2015, 2018 och 2021, dvs. den ändras inte med tiden för i fält 
under bankarna belastad sulfidjord.  

Ett tydligt förkonsolideringstryck kunde utvärderas från nästan alla CRS-försök på prover 
från ursprunglig sulfidjord i Lampen och vertikaltöjningen var typisk 4-5 % vid 
förkonsolideringstrycket (Andersson, 2012). Töjningen vid förkonsolideringstrycket är 
normalt större för organisk lera än för en oorganisk lera. När resultaten jämfördes med 
kriteriet för utvärdering av provkvalitet, Lunne et al. (1997), varierade resultaten typiskt 
mellan mycket bra (very good) till utmärkt (excellent). Enligt den skalan innebär det att 
utvärderade parametrar baseras på utvärdering av prover av hög kvalitet. 

 

Figur 8. Förkonsolideringstryck utvärderad från CRS-försök, på undersökning av ursprunglig 
sulfidjord (blå symboler), och för prover från under provbankar 2015 (röda symboler), 2018 
(gröna symboler) och 2021 (svarta symboler) i Lampen. Den blåstreckade linjen är medelvärdet 
av de blå symbolerna, dvs i fält ursprunglig sulfidjord. Röd heldragen linje representerar in-situ 
effektivspänning för den ursprungliga (obelastade) sulfidjorden. 
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Figur 9. Kompressionsmodul, ML för spänningar över förkonsolideringstrycket. Utvärderad från 
CRS-försök, på undersökning av ursprunglig sulfidjord (blå symboler), och prover från under 
provbankar 2015 (röda symboler), 2018 (gröna symboler) och 2021 (svarta symboler) i Lampen. 
Den blåstreckade linjen är medelvärdet av de blå symbolerna, dvs i fält ursprunglig sulfidjord. 
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Figur 10. Gränstrycket, σ´L utvärderad från CRS-försök, på undersökning av ursprunglig i fält 
ursprunglig sulfidjord (blå symboler), och prover från under provbankar 2015 (röda symboler), 
2018 (gröna symboler) och 2021 (svarta symboler) i Lampen. Röd heldragen linje representerar 
in-situ effektivspänning för ursprunglig sulfidjord. Gråstreckad linje representerar medelvärdet av 
förkonsolideringstrycket för ursprunglig sulfidjord. Den blåstreckade linjen är medelvärdet för 
gränstrycket av de blå symbolerna, dvs ursprunglig sulfidjord. 
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Figur 11. Förkonsolideringstryck utvärderad från standard stegvisa ödometerförsök, på 
undersökning av ursprunglig sulfidjord (blå cirklar), prover från under provbankar 2015 (röda 
cirklar) och 2018 (gröna cirklar). Den blåstreckade linjen är medelvärdet av ursprungligt 
förkonsolideringstryck och röd heldragen linje representerar in-situ effektivspänning för 
ursprunglig sulfidjord. 

 

2.3.3 Odränerad skjuvhållfasthet 

I detta avsnitt presenteras odränerad skjuvhållfasthet utvärderad från triaxialförsök, 
direkta skjuvförsök, CPT-sondering och fallkonförsök utförda på sulfidjord provtagen 
under provbankarna i Lampen från 2010 till 2021. Värden 2015, 2018 och 2021 är 
justerade med avseende på djup i förhållande till ursprunglig markyta, för att korrigera 
för sättningar.  

Fallkonförsöken visar på en viss spridning i resultat, men visar entydigt på en 
hållfasthetsökning ner till cirka 6 m djup från 2010 till 2021. Fallkonförsöken visar på en 
ökad skjuvhållfasthet på 2-5 m djup på prover från 2018 i jämförelse med ursprunglig 
skjuvhållfasthet, Figur 12. Fallkonförsöken på prover från 2015 visar på liknande resultat 
som de från 2018 och 2021. I stort sett samtliga enskilda punkter med resultat från 2015, 
2018 och 2021 ligger högre än medelvärdet som beskriver ursprunglig skjuvhållfasthet. 
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Triaxialförsöken (aktiva) ger en markant ökning av den odränerade skjuvhållfastheten 
2018 i jämförelse med den ursprungliga (2015), den har ökat 4-9 kPa på djupen 3-5 m, 
Figur 13. Notera att triaxialförsöken (aktiva, passiva) som utfördes 2015 genomfördes på 
ursprunglig sulfidjord (kolvprover togs på sidan om provbankarna). Från 2018 till 2021 
har den aktiva odränerade skjuvhållfastheten ökat med 3-6 kPa på djupen 3-5 m. 

Notera vidare att de aktiva och passiva triaxialförsöken har utförts i rumstemperatur 
medan de direkta skjuvförsöken är utförda i jordtemperatur (förutom 2021), och att lägre 
hållfasthetsvärden fås vid rumstemperatur (se avsnitt 4.2 och 4.3). 

Direkta skjuvförsöken visar på en ökning av den odränerade skjuvhållfastheten 2018 i 
jämförelse med ursprunglig skjuvhållfasthet, en ökning med 4-5 kPa på 2-5 m djup och 
med 2-3 kPa på 6-7 m djup, Figur 13. Det tolkade medelvärdet med djupet ger ungefär 
samma värden 2018 som 2015. Det är dock en större spridning i resultat 2018 än 2015 
med både tydligt höga och låga värden 2018, med på flera djup med enskilda värden klart 
högre 2018 än 2015. Direkta skjuvförsöken 2021 visar ingen noterbar ökning i odränerad 
skjuvhållfasthet i jämförelse med 2018, men resultaten sprider och försöken 2021 
utfördes i rumstemperatur. 

De passiva triaxialförsöken 2018 utförda på prover från under provbankarna belastad 
sulfidjord från 3 och 4 m djup (totalt endast två försök) visar en högre odränerad 
skjuvhållfasthet än de utförda 2015 (på i fält ursprunglig sulfidjord), en ökning med ca 4 
kPa på båda nivåerna, Figur 13. 

CPT-resultaten i Lampen (se avsnitt 2.4.1, Figur 14) visar en cirka 50 % ökning av 
odränerad skjuvhållfasthet från 2010 till 2021, trots att förkonsolideringstrycket vid olika 
djup antingen inte överskridits, är nära att överskridas eller har just överskridits sista 
åren. CPT-resultaten från 2010, 2015, 2018 och 2021 visar på en kontinuerlig ökning av 
odränerad skjuvhållfasthet och även en något högre hållfasthet under höga banken än 
låga banken (2015 och 2021). (CPT-resultaten kan betraktas som skolboksexempel, borde 
kanske ramas in och sättas upp som en tavla på geoteknikkontor.) 

Tolkning av resultaten av CPT-sondering indikerar att mellan 1,5 och 3 m djup är 
odränerade skjuvhållfastheten konstant, varefter den ökar i princip linjärt ner till 7 m 
djup, detta gäller såväl ursprunglig sulfidjord som under provbankarna belastad 
sulfidjord (se avsnitt 2.4). Aktiva triaxialförsöken visar ett minimivärde på 3 m djup och 
därefter en ungefär linjär ökning med djupet. De direkta skjuvförsöken ger ett ungefär 
konstant värde ner till 3-4 m djup och därefter en liknande ökning med djupet som aktiva 
triaxialförsöken och CPT. 

Den aktiva odränerade skjuvhållfastheten har ökat markant från den ursprungliga till 
2018, och även den direkta och den passiva skjuvhållfastheten har ökat, dock ej lika 
mycket som den aktiva. Den aktiva skjuvhållfastheten är 2018 tydligt högre mellan 2-7 m 
djup än den direkta och passiva skjuvhållfastheten. Den passiva odränerade 
skjuvhållfastheten 2018 är ungefär densamma som medelvärdet av den direkta 
skjuvhållfastheten 2018 (dock passiva försök utförda i rumstemperatur).  

De ursprungliga förhållandena (i fält obelastad sulfidjord) mellan aktiv-passiv-direkt 
skjuvhållfasthet är liknande som för 2018, dvs. en passiv och direkt skjuvhållfasthet som 
är ungefär lika stora och med en högre aktiv skjuvhållfasthet. Den numeriska skillnaden 
mellan aktiv och passiv/direkt odränerad skjuvhållfasthet är dock större 2018 än den 
ursprungliga.  
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Detta tyder på en större hållfasthetstillväxt under de första åtta åren under provbankarna 
i aktiv riktning än i den passiva/direkta, men visar också på att det är en 
hållfasthetstillväxt även i den passiva/direkta riktningen (se vidare resultat och analys i 
kap 4). Från 2018 till 2021 visas på en tydlig fortsatt hållfasthetstillväxt i aktivriktningen 
medan den möjligen är oförändrad i horisontalriktningen (direkt skjuvförsök). 

 

 

Figur 12. Odränerad skjuvhållfasthet från fallkonförsök som funktion av djup där de blåa 
symboler avser undersökning av ursprunglig sulfidjord (streckade linjen avser medelvärdet), och 
för prover från under provbankar 2015 (röda), 2018 (gröna) och 2021 (svarta), i Lampen. Värden 
2015, 2018 och 2021 är justerade med avseende på djup i förhållande till ursprunglig markyta, 
för att korrigera för sättningar.  
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Figur 13. Odränerad skjuvhållfasthet utvärderad från olika laboratorieförsök, på undersökning av 
ursprunglig sulfidjord (blå trianglar - direkta skjuvförsök, blå kryss – aktiva triaxialförsök, blå 
cirklar – passiva triaxialförsök), prover under provbankar 2015 (röda trianglar – direkta 
skjuvförsök), 2018 (gröna trianglar - direkta skjuvförsök, gröna kryss – aktiva triaxialförsök, 
gröna cirklar – passiva triaxialförsök) och 2021 (svarta trianglar - direkta skjuvförsök, svarta 
kryss – aktiva triaxialförsök), i Lampen. Värden 2015, 2018 och 2021 är justerade med avseende 
på djup i förhållande till ursprunglig markyta, för att korrigera för sättningar.   
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2.4 Fältundersökningar – resultat 

CPT-sonderingar har utförts vid provfältet före och vid olika tidpunkter (år) efter 
bankarnas byggnation. I Avsnitt 2.4.1 redovisas utvärderad odränerad skjuvhållfasthet 
från CPT-sonderingarna. 

 

2.4.1 CPT-sondering 

I Figur 14 visas ursprunglig skjuvhållfasthet med heldragna blå linjer, röda linjer är 
sonderingar utförda 2015, gröna linjer sonderingar utförda 2018 och svarta linjer 
sonderingar utförda 2021. För sonderingarna utförda 2015, 2018 och 2021 är heldragna 
linjer i figuren sonderingar utförda under bank 1 och streckade linjer är sonderingar 
utförda under bank 2. 

Odränerad skjuvhållfasthet utvärderad från CPT, visar på en successiv ökning med tiden 
från 2010 till 2021, Figur 14. I jämförelse med naturlig ursprunglig (i fält obelastad) 
skjuvhållfasthet på 1,5-7 m djup, är det en ökning med cirka 4 kPa (50 % ökning) överst 
och 2-3 kPa (15-20 % ökning) nederst i undersökt jordprofil, se Figur 14. 
Skjuvhållfastheten är något högre 2021 än 2015 och 2018 i nästan hela undersökta 
djupintervallet. Resultat från 2021 visar även att det är en hållfasthetsskillnad, om än 
liten, i sulfidjorden under bank 1 med 40 kPa belastning i jämförelse med bank 2 där 
belastningen är 30 kPa. Förutsatt att sonderingarna är korrekt utförda och utrustningen 
väl kalibrerad (vilket har varit eftersträvats i forskningsprojektet) visar här CPT på en god 
hög känslighet/precision i utvärdering av odränerad skjuvhållfasthet. 
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Figur 14. Odränerad skjuvhållfasthet bestämd från CPT-sondering. De blå kurvorna från 
sondering i fält ursprunglig sulfidjord. De röda kurvorna är resultat från 2015, gröna kurvor är 
resultat från 2018 och svarta kurvor är resultat från 2021. För sonderingarna utförda 2015, 2018 
och 2021 är solida linjer resultat från sonderingar utförda under bank 1 och streckade linjer är 
sonderingar utförda under bank 2. 

2.5 Rörelser in situ – resultat 

I detta avsnitt presenteras resultat från mätningar av rörelser i sulfidjorden orsakade av 
belastning av bank 1 (2,0 m hög = 40kPa) och bank 2 (1,5 m hög = 30kPa) vid provfältet i 
Lampen. Resultat av mätningar visas från det att bankarna byggdes 2010 till och med 
2021. Mätresultat fram till hösten 2016 har presenterats i Andersson (2012) och 
Vesterberg & Andersson (2017). Vertikalrörelser har mätts genom horisontalslangar (två 
korsande per bank), markpeglar, skruvpeglar och bälgslangar. Horisontalrörelser har 
mätts med speciella fyrkantsinklinometrar (tidigare utvecklade av SGI; Joelsson, 2002). 
Installation och beskrivning av mätutrustning har redovisats i Andersson (2012). 

I Figur 15, Figur 16, Figur 17 och Figur 18 redovisas resultaten av mätningar med 
horisontalslangar, det är två krysslagda slangar per bank (se Figur 2 och Figur 3).  
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Slangsättningsmätningarna från bank 1 under 2020 och 2021 visar på tydligt pågående 
sättningsrörelser.  Värden på slangsättningsmätningar 2020 och 2021 för bank 2 visade 
på orimliga värden och har ej redovisats här, men fram till och med 2018 visar även 
mätningarna från bank 2 på fortsatta pågående sättningsrörelser. Initialt var 
sättningsrörelserna för horisontalslangarna störst under krönen men med tiden övergick 
de vertikala rörelserna till att vara störst i bankmitt, se Vesterberg & Andersson (2017). 
Sättningarnas storlek uppgår till ca 0,97 m efter 11 år för bank 1 och ca 0,73 m efter 8 år 
för bank 2. Notera då att de initiala sättningarna på cirka 0,10 m (mellan 0,05-0,15 m; 
som mättes med markpeglar) inte är inkluderade i resultaten från 
slangsättningsmätningarna eftersom nollmätningen genomfördes efter cirka 1 dygn då 
cirka 1 m bankfyllning hade påförts. 

Resultat från avvägningar av skruvpeglar installerade på 3, 5 och 7 m djup under mitten 
på bank 1 respektive bank 2 redovisas i Figur 19 och Figur 25. Som förväntat framgår 
tydligt att största rörelserna varit på 3 m djup och minsta rörelserna på 7 m djup. Efter ca 
11 år är vertikalrörelsen 0,64 m (3 m), 0,44 m (5 m) och 0,29 m (7 m) under bank 1 och 
0,49 m (3 m), 0,28 m (5 m) och 0,17 m (7 m) under bank 2. Rörelserna under bank 1 är 
tydligt pågående efter ca 11 år, medan de enligt mätningarna tycks ha avstannat eller är 
små under bank 2.  

I Figur 20, Figur 21, Figur 26 och Figur 27 visas resultat från avvägning av markpeglar 
placerade i släntfot och utanför bank. Dessa visar små eller försumbara rörelser (som 
förväntat) under 9 respektive 11 år efter byggnation av bankarna. Markpeglarna som 
finns placerade centralt uppvisar samstämmiga sättningsrörelser och rörelser som är 
jämförbara med uppmätta värden för horisontalslangarna, medan markpeglarna vid 
släntkrön på provbankarna uppvisar en större spridning på sättningsrörelserna.  

I Figur 22 och Figur 23 redovisas resultat från avvägning av markpeglarna placerade i 
släntkrön respektive centralt för bank 1 och i Figur 28 och Figur 29 visas motsvarande 
resultat från bank 2. Efter 11 år är sättningarna vid släntkrön för bank 1 0,67-0,82 m och 
centralt i banken 0,87-0,89 m. För bank 2 är sättningarna vid släntkrön 0,30-0,65m och 
centralt i banken 0,65-0,71m. En jämförelse mellan horisontalslangarnas mittpunkt och 
en markpegel i mitten av respektive bank redovisas i Figur 24 och Figur 30, jämförelsen 
visar att sättningsförloppet med tiden följer varandra relativt väl med de två 
mätmetoderna.  

I Figur 31 och Figur 32 visas resultat av mätningar med bälgslangar. Under bank 1 har 
mätningar med bälgslang fungerat för stora rörelser (som mest 0,74 m på 1,5 m djup 
efter ca 7 år) och därefter var den ej mätbar. Bälgslangen under bank 2 slutade att fungera 
redan efter ca 1 år. Resultaten av mätningar av inklinometerrör (fyrkantsinklinometerrör) 
presenteras i Figur 33 och Figur 34,  resultaten visar att de största rörelserna är 0,10-0,15 
m. Inklinometermätningarna avslutades 2016, se även Vesterberg & Andersson (2017). 
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Figur 15. Mätning med horisontalslang, bank 1 N-S riktning. 

 

Figur 16. Mätning med horisontalslang, bank 1 Ö-V riktning. 
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Figur 17. Mätning med horisontalslang, bank 2 N-S riktning. 

 

Figur 18. Mätning med horisontalslang, bank 2 V-Ö riktning. 
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Figur 19. Avvägning av skruvpeglar för bank 1. 

 

Figur 20. Avvägning av peglar placerade i släntfot för bank 1. 
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Figur 21. Avvägning av peglar placerade utanför bank 1. 

 

Figur 22. Avvägning av peglar placerade nära släntkrön i bank 1. 
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Figur 23. Avvägning av peglar placerade centralt i bank 1. 

 

Figur 24. Avvägning av horisontalslang i mittpunkt för bank 1 och markpegel nr 11. 
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Figur 25. Avvägning av skruvpeglar för bank 2. 

 

Figur 26. Avvägning av peglar placerade i släntfot för bank 2. 
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Figur 27. Avvägning av peglar placerade utanför bank 2. 

 

Figur 28. Avvägning av peglar placerade vid släntkrön i bank 2. 
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Figur 29. Avvägning av peglar placerade centralt i bank 2. 

 

 

Figur 30. Avvägning av horisontalslang i mittpunkt för bank 2 och markpegel nr 40.  
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Figur 31. Uppmätta rörelser av bälgslang under bank 1. 
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Figur 32. Uppmätta rörelser av bälgslang under bank 2. 
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Figur 33. Resultat från mätning av horisontella rörelser vid bank 1 i Lampen, med hjälp av 
fyrkantsinklinometrar. Mätningar är utförda under tidsperioden hösten 2010 till hösten 2016. 
Inklinometerrör 1 och 4 är placerade i släntfot och inklinometerör 2 och 3 är placerade nära 
släntkrön för bank 1. 
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Figur 34. Resultat från mätning av horisontella rörelser vid bank 2 i Lampen, med hjälp av 
fyrkantsinklinometrar. Mätningar är utförda under tidsperioden hösten 2010 till hösten 2016. 
Inklinometerrör 5 och 8 är placerade i släntfot och inklinometerör 6 och 7 är placerade nära 
släntkrön för bank 2. 
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2.6 Portryck in-situ - resultat 

Portrycket under båda provbankarna vid Lampen har mätts sedan före byggnationen 
2010 och fram till 2021 och resultaten redovisas i Figur 35 och Figur 36. En utförlig 
beskrivning och tolkning av portrycksutvecklingen fram till 2016 finns redovisad i 
Vesterberg & Andersson (2017). Portrycken mättes kontinuerligt fram till runt årsskiftet 
2013/2014 och därefter har portrycken mätts manuellt en eller två gånger per år. År 2019 
installerades tre nya portrycksgivare på 3, 4 och 5 m djup (ursprunglig nivå) under 
vardera banken. Detta eftersom flera av de ursprungligen installerade portrycksgivarna 
närmast föregående åren hade börjat visa på värden som skulle kunna vara icke-
representativa. 

I Figur 35 och Figur 36 redovisas portryck från de inledande kontinuerliga mätningarna 
och därefter punktvisa mätningar med de gamla (från 2010) samt de nya (från 2019) 
portrycksgivarna. Vidare visas i figurerna streckade linjer som avser korrigerat portryck 
för varje enskild portrycksgivare (innebär uppmätt portryck som korrigerats för 
sättningar på respektive djup för att motsvara portryck på ursprungligt djup, dvs. 3,0, 4,0, 
5,0 och 7,0 m djup; ex. o,3 m sättning av en portrycksgivare ger en korrektion på -3 kPa). 
Resultaten av de nya installerade portrycksgivarna i Figur 35 och Figur 36  har inte 
korrigerats för sättningar, vilket gör att de visar cirka 1 kPa för höga värden 2021. Vidare 
har en grovt tolkad portrycksutveckling från 2014-2021 lagts in som räta linjer (punkt-
streckade linjer) för varje djup, denna linjära beskrivning ger en överskattning av 
portrycksminskningen med tiden. 

Vad gäller uppmätta portryck 2021 (dvs. efter 11 års belastning) under bank 1 är 
bedömningen att de kan vara representativa för de verkliga förhållandena på 4 och 5 m 
djup (gamla givare), något för högt på 3 m djup (ny givare) och orimligt högt på 7 m djup. 
Det uppmätta kvarvarande porövertrycket på 4 och 5 m djup är 7 respektive 12 kPa. 

Vad gäller uppmätta portryck 2021 (dvs. efter 11 års belastning) under bank 2 är 
bedömningen att de kan vara representativa för de verkliga förhållandena på 3, 5 och 7 m 
djup (gamla givare) och orimligt högt på 4 m djup (gammal och ny givare). Det uppmätta 
kvarvarande porövertrycket på 3 m är 0 kPa, 5 m är 6 kPa och på 7 m djup är 5 kPa. 

I avsnitt 4.1 analyseras och diskuteras resultaten av de uppmätta portrycken från 
mätningar under provbankarna i Lampen under åren 2010 - 2021.  

I avsnitt 2.7 görs jämförelser mellan beräknade (2D- och 1Dmodeller) och uppmätta 
portryck för provbankarna i Lampen. 
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Figur 35. Uppmätta portryck vid bank 1. Värden från de 2019 nya installerade portrycksgivarna 
är markerade med trianglar. 

 

Figur 36. Uppmätta portryck vid bank 2. Värden från de 2019 nya installerade portrycksgivarna 
är markerade med trianglar. 

2.7 Sättningsberäkningar 

2.7.1 Förutsättningar 

I rapporten av Vesterberg & Andersson (2017) presenteras indata och modellparametrar 
för 2D- och 1D-beräkningar av sättningar och portryck för provbankarna i Lampen. 
Resultat av beräkningar presenteras och jämförs med uppmätta värden på sättningar och 
portryck under en sexårsperiod (2010 - 2016). 

I detta arbete har vanligen (i geoteknisk projektering) använda metoder använts för 
provtagning (kolvprovtagare StII) och för provning och utvärdering av parametrar från 
laboratorieförsök (CRS-försök, stegvisa ödometerförsök) och fokus har varit på att utföra 
detta med hög kvalitet.  
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Därefter har genomförts fördjupande och kompletterande beräkningar av sättningar och 
portrycksutveckling för provbank 1 och 2 och dessa har presenterats i en internationell 
vetenskaplig tidskriftsartikel (Vesterberg & Andersson, 2022 b). De beräknade resultaten 
har jämförts med uppmätta värden på sättningar och portryck. Vidare har de i Plaxis 2D 
(Plaxis, 2019; software version 2019) använda materialmodellerna Soft Soil (SS) och Soft 
Soil Creep (SSC) och tillhörande utvärdering av modellparametrar beskrivits i korthet i 
tidskriftsartikeln (och i Vesterberg & Andersson, 2017). SS- och SSC-modellen och 
utvärdering av modellparametrarna finns utförligt beskrivna i Stolle et al., 1997; Vermeer 
et al., 1998; Waterman & Broere, 2005; Plaxis, 2016; Grimstad & Nordal, 2018. Modellen 
SSC inkluderar krypdeformationer medan SS inte gör det (SS inkluderar ”elastiska” 
deformationer i överkonsoliderat område och konsolideringsdeformationer i 
normalkonsoliderat område), i övrigt är modellerna lika. 

Beräkningar i 1D har genomförts med programmet GeoSuite Sättning (Geosuite, 2016) 
och där har Chalmersmodellen valts att användas. Modellparametrar för modellen finns 
beskrivna i Vesterberg & Andersson (2022 b) och Vesterberg & Andersson (2017). 

I de fördjupande och kompletterande 2D-beräkningarna har undersökts inverkan på 
resultaten av att ta hänsyn till stora deformationer genom uppdaterat finita elementnät 
(engelska: updated-mesh; uppdaterat nät) och av att jorden och banken (delvis) sjunker 
under grundvattenytan (engelska: updated-water pressure; uppdaterat vattentryck). Med 
beaktande av att material sjunker under grundvattenytan kommer effektivspänningarna 
att bli lite lägre och därmed beräknade sättningar något mindre. Dräneringen har i 
beräkningarna huvudsakligen antagits vara enkelsidig, dvs. uppåt men inte nedåt förutom 
åt sidorna (se diskussion i avsnitt 4.4 och förslag Fortsatt arbete i avsnitt 5.3 samt 
Vesterberg & Andersson, 2017). Vidare har utvecklingen under 25 år av sättningar och 
portryck under Bank 1 och Bank 2 prognostiserats med 2D- och 1D-beräkningar. I 
tidskriftsartikeln (Vesterberg & Andersson, 2022 b) har fokuserats på jämförelser mellan 
uppmätta och beräknade värden under de sex första åren, 2010-2016, men även 
beräkningar upp till 25 år presenteras. I detta avsnitt sammanfattas de viktigaste 
resultaten, och i avsnitt 5.1 slutsatser, av beräkningarna och de jämförelser som gjorts 
med uppmätta värden på sättningar och portryck. 

 

2.7.2 Resultat och diskussion 

Sättningar och portryck efter 11 och 25 år 

I Figur 37 a visas de prognostiserade sättningarna för höga banken (bank 1; 2,0 m hög) 
och låga banken (bank 2; 1,5 m hög) banken i Lampen under 25 år för SS- respektive 
SSC-modellen, för fallet ensidig dränering (uppåt, förutom åt sidorna) och inkluderat 
uppdaterat nät och uppdaterat vattentryck. 1D-beräkningarna (Geosuite) inkluderar 
krypdeformationer. I Figur 37 b visas specifikt bank 1 och prognostiserade och uppmätta 
(under 11 år) rörelser från horisontalslangar och markpegel (resultaten korrigerade för 
nollavläsning). 

Efter 25 år är den prognostiserade sättningen av höga banken cirka 1,3 m med SSC, 1,1 m 
med 1D-modell och 0,7 m med SS, och motsvarande siffror för simuleringar av låga 
banken cirka 1,0 m, 0,85 m och 0,4 m. Den förväntade sättningen är cirka 0,3 m mindre 
för den låga banken (som ursprungligen var 0,5 m lägre).  
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Med krypdeformationer i modellerna är det fortfarande en betydande sättningshastighet 
efter 25 år, och utan krypning är sättningshastigheten mycket liten. 

I Figur 37 b kan ses att de prognostiserade sättningarna underskattar de uppmätta 
sättningarna under de 11 åren (i jämförelse med resultaten från horisontalslangarna), där 
största skillnaden är efter cirka 4 år. Vid en extrapolering efter 11 år av de uppmätta 
sättningarna med horisontalslangarna kommer efter cirka 13 år de med SSC 
prognostiserade sättningarna att bli större än de uppmätta. De i fält uppmätta 
sättningarna efter 11 år under bankmitt är cirka 1,1 m för höga banken och cirka 0,9 m 
för låga banken (se avsnitt 2.5). De prognostiserade sättningarna efter 11 år (år 2021) för 
höga banken är 0,60 m med SS och 1,04 m med SSC, och för låga banken 0,37 m med SS 
och 0,78 m med SSC, Figur 37. Då krypning inkluderas i beräkningsmodellen (SSC) är de 
beräknade sättningarna efter 11 år cirka 0,05-0,1 m (eller cirka 5-10 %) mindre än de 
uppmätta för låga och höga banken. Med 1D-beräkningar fås sättningar efter 11 år på 
0,82 m för höga banken och 0,62 m för låga banken, dvs. cirka 0,25-0,30 m (eller cirka 
25-30 %) mindre än de uppmätta.  

 

 

a) 



Statens geotekniska institut  2022-09-30 
  1.1-1612-0743 

41 (120) 
 

 

b) 

Figur 37 a) Sättningar under 25 år vid bankmitt under höga banken (2,0 m) och låga banken (1,5 
m) prognostiserat med SS- respektive SSC-modellen och 1D-modellen i Geosuite. b) Höga 
banken (2,0 m) och prognostiserade sättningar i jämförelse med uppmätta sättningar under 11 
år med horisontalslangar och markpegel. 

I Figur 38 visas prognostisering av porövertryck på 3 m djup för höga och låga banken 
med modellerna SS och SSC och för 1D-modellen (Geosuite), för enkelsidig dränering och 
uppdaterat nät och uppdaterat vattentryck. Efter 25 år är det beräknade porvattentrycket 
0 kPa när krypning är exkluderat i modellerna och varierar mellan 2 och 7 kPa när 
krypning ingår, där 1D-krypmodellen ger de högre värdena. Efter 25 år predikterar 1D-
krypmodellen högre porvattenövertryck för den höga banken i jämförelse med den låga, 
medan SSC-modellen förutsäger samma värden för båda bankarna. 

Uppmätta porövertryck i fält (bedömda portryck) på 3,0 m djup efter 11 år är cirka 8 kPa 
under höga banken och cirka 0 kPa under låga banken (se avsnitt 2.6). SSC har 
prognostiserat porövertryck på 7 kPa för höga och 5 kPa för låga banken på 3 m djup efter 
11 år, dvs. ligger nära de uppmätta värdena, särskilt för höga banken, Figur 38. Geosuite 
predikterar lite högre porövertrycksvärden på 3 m djup efter 11 år, 12 kPa under höga 
banken och 7 kPa under låga banken. 
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Figur 38. Prognostiserat porvattenövertryck, med SS-modellen, SSC-modellen och 1D-modellen i 

Geosuite, under 25 år på djupet 2,9/3,0 m djup vid bankmitt under höga (2,0 m) och låga (1,5 

m) banken. 

Sättningar och portryck efter 6 år 

Den uppmätta sättningen vid bankmitt av Bank 1 efter sex år (0,85 m) predikterades väl 

av SSC-modellen för fallet ensidig dränering (uppåt, förutom åt sidorna), 0,08 m lägre 

med uppdaterat nät och uppdaterat vattentryck och 0,07 m högre utan att uppdateras, 

men SS-modellen (uppdaterat nät och vattentryck) underskattade sättningen med cirka 

40 %. Om flytkraftseffekten (uppdaterat vattentryck) tillämpas förväntas den beräknade 

sättningen bli lägre på grund av mindre förändringar i effektivspänningar. Om 

axialsymmetriska förhållanden antas (istället för plant deformationstillstånd, som 

antagits i övriga 2D-beräkningar) i plaxismodellen, predikterar SSC-modellen cirka 30 % 

större sättningar efter sex år. 1D-modellen (Geosuite) underskattade den uppmätta 

sättningen vid bankmitt med 22 %. Dessutom överskattades sättningarna med 1D-

modellen, eftersom flytkraftseffekter inte inkluderades. 

I Figur 39 och Figur 40 presenteras de prognostiserade och uppmätta sättningarna som 

funktion av tiden, bankmitt Bank 1 vid markytan (totala sättningar) respektive på 3 

respektive 5 m djup. SSC-modellen (uppdaterat nät och vattentryck) underskattar den 

totala sättningen, där de största avvikelserna är 17 cm efter två till tre år, varefter 

skillnaden minskar med tiden. 

1D-modellen underskattar den totala sättningen under de sex åren, och efter cirka 2,5 år 

förutspås mindre sättningar än med SSC-modellen. Den uppmätta sättnings-

tidsrelationen är kvalitativt (formen på kurvan för det beräknade beteendet) bättre 

predikterat av 1D-modellen än med SSC-modellen, men SSC-modellen ger värden 

närmare de uppmätta värdena efter cirka 2,5 år. 
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Figur 39. Prognostiserade, med SSC-modellen och 1D-(Geosuite) modellen, och uppmätta 

sättningar vid bankmitt för höga banken (bank 1). Skede 1 och 2 anger de två laststegen vid 

byggande av banken. 

 

Figur 40. Prognostiserade, med SSC-modellen och 1D-(Geosuite) modellen, och uppmätta 

sättningar på 3 m och 5 m djup vid bankmitt för höga banken (bank 1). Skede 1 och 2 anger de 

två laststegen vid byggande av banken. 

De uppmätta porvattenövertrycken i sulfidjordslagren under bank 1 efter sex år var något 

högre än de värden som predikterades av SSC-modellen, skillnaden var cirka 3 kPa, Figur 

41. SS-modellen gav ett porvattenövertryck efter sex år som var cirka 60 % lägre än de 

uppmätta värdena. För axialsymmetriska förhållanden gav SSC modellen ett 

porvattenövertryck som var cirka 30% lägre efter sex år i jämförelse med plant 

deformationstillstånd. De med 1D-modellen predikterade porvattenövertrycken 

överensstämde med de uppmätta efter 6 år, skillnaden var endast 0-2 kPa, Figur 41.   
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Figur 41 Prognostiserade, med SSC- respektive 1d-(Geosuite)modellen, och uppmätta 
porvattenövertryck på 3 och 5 m djup under bankmitt, Bank 1. 

I kapitel 5 presenteras slutsatser av resultaten av de utförda beräkningarna i jämförelse 
med uppmätta sättningar och portryck för provbankarna i Lampen. 
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3 Andra fältobjekt 

3.1 Inledning 

I detta kapitel presenteras resultat från Trafikverkets provbank vid Gammelgården. 
Vidare sammanfattas i avsnitt 3.3 andra intressanta objekt, bankar och forskningslokaler, 
på sulfidjord där hållfasthetsökning och/eller hållfasthetsanisotropi har undersökts och 
dokumenterats och resultaten från dessa diskuteras i kapitel 4. 

 

3.2 Gammelgården 

3.2.1 Inledning 

Resultat av mätningar och undersökningar och andra förutsättningar i det inledande 
skedet av provbanken i Gammelgården, som byggdes i september 2015 och ligger vid väg 
721 i Kalix kommun, presenteras i Vesterberg & Andersson (2017). I föreliggande rapport 
presenteras mätningar och undersökningar utförda 2020 och 2021 vad gäller rörelser 
(sättningar) och portryck under provbanken samt laboratorieundersökningar av 
basegenskaper och hållfasthetsegenskaper. Resultaten från 2015 har inkluderats i 
presentation av resultaten i denna rapport för att studera ändringar med tiden. 

Omfattning av undersökningarna och mätningarna presenteras i Figur 48. Provbanken är 
indelad i en sammanhängande låg del (1,5 total fyllningshöjd) och en hög del (2,0 m 
fyllningshöjd) och förhållandena under båda delarna har undersökts. 

 

3.2.2 Basdata 

Skrymdensiteten har ökat och vattenkvoten har minskat under bankarna (låga delen 1,5 
m och höga delen 2,0 m) från 2015 till 2020, vilket tydligt framgår ner till cirka 8 m djup 
(effekt på något större djup än under provbankarna i Lampen under motsvarande tid), 
Figur 42 och Figur 43. Generellt är skrymdensiteten högre och vattenkvoten lägre under 
höga delen jämfört med låga delen vid mätningar 2020. Avviker gör värdena på 1 och 2 m 
djup, där sannolikt torrskorpan påverkar egenskaperna och kan orsaka större variationer 
i värden på egenskaper. Flytgränsen är som förväntat oförändrad med tiden, Figur 44. 
Naturliga variationer i skrymdensitet och vattenkvot förekommer, vilket ger en viss 
spridning i värden, se Figur 42 och Figur 43. Värden 2020 för Gammelgården är inte 
justerade, för korrigering av sättningar, med avseende på djup i förhållande till 
ursprunglig markyta. 
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Figur 42  Skrymdensitet som funktion av djup, 2015 för i fält ursprunglig sulfidjord, och 2020 för 
prover från under provbanken (belastad delvis konsoliderad) sulfidjord, i Gammelgården.  
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Figur 43 Vattenkvot som funktion av djup, 2015 för i fält ursprunglig sulfidjord, och för 2020 för 
prover från under bank, under provbanken i Gammelgården. 
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Figur 44. Konflytgräns som funktion av djupet, 2015 för i fält ursprunglig sulfidjord, och för 2020 
för prover från under bank, under provbanken i Gammelgården.  

 

3.2.3 Hållfasthetsegenskaper 

Den odränerade skjuvhållfastheten, för sulfidjorden under provbanken i Gammelgården, 
utvärderad från olika metoder presenteras i Figur 45 a-d. Resultaten är som förväntade, 
förutom för CPT, med tanke på ändringar i vattenkvot och skrymdensitet från 2015 till 
2020, se Figur 42 och Figur 43. Fallkonförsök och odränerade direkta skjuvförsök visar 
på en hållfasthetsökning med tiden under de 5 åren för den i fält ursprungligen (2015) 
obelastade sulfidjorden. Triaxialförsöken (prov efter 5 år tagna från under bank, höga 
delen) visade på den högsta odränerade skjuvhållfastheten av alla metoder, precis som 
förväntat vad gäller hållfasthetsanisotropi. 

Men 2020 ger CPT avvikande och lägre värden på 5-10 m djup, lägre än för i fält 
ursprunglig jord 2015, Figur 45 a1, under båda delbankarna vid 2020 års mätningar och 
frågan är varför? CPT 2020 visar vidare på en brantare lutning (lägre hållfasthetsökning 
med djupet) av kurvan på 5-10 m djup jämfört med CPT i fält ursprunglig jord (2015).   
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Om man istället vid tolkning av resultaten från CPT-sondering 2020 genomför 
korrigering av nollvärde för portrycksökning (nollvärdet var orimligt lågt), exempelvis 
enligt Figur 45 a2, fås istället värden på odränerad skjuvhållfasthet 2020 som ligger nära 
de från direkta skjuvförsök 2020, och alltså tydligt högre än den från CPT-sondering 
2015. Korrigering av ett felaktigt nollvärde är i grunden inget som rekommenderas utan 
all CPT-sondering ska utföras med rätt kalibrerad utrustning och en kontroll av det 
genererade faktiska portrycket bör utföras i fält vid eller direkt efter avslutad sondering. I 
denna rapport har justering av nollvärdet nyttjats för att studera trenden mot djupet av 
en eventuell hållfasthetsökning under bankarna.  

Korrigeringen (nollvärdesförskjutningen) för CPT-sonderingarna från 2020 har utförts 
genom att nyttja den utvärderingsmetodik som finns beskriven i SGI information 15 
(Larsson, 2007a) där den odränerade skjuvhållfastheten kan kopplas till ett samband med 
genererat porövertryck (orsakat av sonderingen), konflytgränsen och en konfaktor. Som 
utgångspunkt användes den odränerade skjuvhållfastheten uppmätt med direkta 
skjuvförsök på prover tagna under bank 2020, därefter beräknades att 
nollvärdesförskjutningen var ca 200 kPa. Resultaten i Figur 45 a2, visar att trenden mot 
djupet och värden på den odränerade skjuvhållfasthet är rimligare jämfört med då ingen 
korrigering har utförts, Figur 45 a1 och d.        

På i fält ursprunglig jord (2015) ger direkta skjuvförsöken något högre värden i övre delen 
(2-3 m djup) av jordprofilen och något lägre värden i nedre delen (djup 6 m och nedåt) i 
jämförelse med fallkonförsök och vingförsök och även CPT-sondering. Trenden är samma 
för under bank belastad jord (2020). Från 2 till 7 m djup är odränerade skjuvhållfastheten 
ungefär densamma, varierar mellan 12 och 15 kPa, enligt tolkning av vingförsök och 
fallkonförsök på i fält ursprunglig jord (2015). Ett minsta värde på odränerad 
skjuvhållfasthet erhålls på 2-4 m djup från fallkonförsök och vingförsök (för i fält 
ursprunglig respektive belastad jord) och på 2 m djup från triaxialförsöken (för prover 
under provbank).  

De direkta skjuvförsöken på prover från under provbanken visar en minskning av 
odränerad skjuvhållfasthet med djupet från 1 till 6 m djup, medan de på i fält ursprunglig 
jord visar en minskning ner till 4 m djup varefter den är relativt oförändrad ner till 10 m 
djup. Den odränerade skjuvhållfasthetens variation med djupet varierar således med 
använd undersökningsmetod. 
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              d) 

Figur 45 Odränerad skjuvhållfasthet utvärderad från olika metoder som funktion av djupet, där i 
a) alla metoder samlade (CPT-tolkning: utan korrigering av nollvärde för portrycksökning, övre 
figur a1, och med korrigering, nedre figur a2), b) fallkonförsök och vingförsök c) direkta 
skjuvförsök och aktiva triaxialförsök, och d) CPT-sondering (utan korrigering portryck), under 
provbank i Gammelgården. 

Förkonsolideringstrycken 2020 är större under höga delen än under låga delen av 
provbanken i Gammelgården, vilket visar på en större kompression och 
hållfasthetsökning under höga delen, Figur 46. Förkonsolideringstrycken 2020 under 
höga delen är lika stora eller något mindre än de ursprungliga förkonsolideringstrycken 
(de på prover från i fält ursprunglig jord, 2015). 

De beräknade vertikala effektivspänningarna 2020 under höga och låga delen av 
provbanken presenteras i Figur 46. Effektivspänningarna 2020 för respektive del av 
banken  ligger högre än motsvarande förkonsolideringstryck utvärderade från CRS-försök 
2020, och vidare indikerar de att ursprungligt förkonsolideringstryck (2015) har 
överskridits från 2-3 m djup och ner till (minst) 6-7 m djup. Notera dock att det råder 
osäkerhet kring rådande portryck 2020 och att därmed beräknade vertikala 
effektivspänningar 2020 är osäkra (se portrycksmätningar i Figur 49 till Figur 52). 
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Figur 46 Utvärderade förkonsolideringstryck från CRS-försök, grön cirkel i fält ursprunglig 
sulfidjord (2015), och röd och lila cirkel prover från under bank efter 5 år under låga respektive 
höga bankdelen, samt vertikal effektivspänning 2015 (i fält ursprunglig jord) och 2020 under låga 
och höga bankdelen, lokal Gammelgården. 

Kvoten mellan odränerad skjuvhållfasthet utvärderad från direkta skjuvförsök och 
triaxialförsök (se triaxialförsök i nedan Tabell 2)  på prover från under bank (2020) 
sulfidjord varierar mellan 0,77 och 0,88 (medelvärde 0,83) på 1-4 m djup (se vidare i 
avsnitt 4.3).  

Kvoten mellan odränerad skjuvhållfasthet utvärderad från direkta skjuvförsök och 
förkonsolideringstryck utvärderad från CRS-försök på prover från under bank (2020) 
varierar mellan 0,36 och 0,57 (medelvärde 0,47) på 1-6 m djup, och för i fält ursprunglig 
sulfidjord (2015) är kvoten i medeltal 0,32 och varierar mellan 0,30-0,34 på 2-10 m djup 
(se vidare i avsnitt 4.3). Förkonsolideringstrycket vid CRS-försöken har 
temperaturkorrigerats (multiplicerats med 0,9) för att motsvara rumstemperatur, vid 
vilken skjuvförsöken är utförda (se mer kring detta med temperaturkorrigering i avsnitt 
4.2). 
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Triaxialförsök 

Fyra triaxialförsök, odränerade aktiva, på prov tagna 2020 från fyra olika djup under höga 
(2,0 m) delen av provbanken, har genomförts (dvs. 5 år efter att banken byggdes) och 
odränerade skjuvhållfastheten har utvärderats, samt även friktionsvinkel och 
kohesionsintercept. 

I Figur 47 presenteras skjuvspänningar och portrycksändring som funktion av 
axialtöjningen och effektivspänningsvägar i form av skjuvspänning som funktion av 
effektiv medelspänning. I alla fyra försöken fås ett topp-värde (peak-värde) på 
skjuvspänningen vid en axialtöjning mellan 2,8-6,5 %. Beteendet i övrigt är som förväntat 
för sulfidjord (se beskrivning i Vesterberg & Andersson, 2017). Den hackiga delen av 
kurvorna med portryck och spänningsväg är orsakat av problem med  styrning av 
försöken. Detta bedöms dock inte nämnvärt ha påverkat provets brottillstånd och 
utvärderade hållfasthetsparametrar.  

Den odränerade skjuvhållfastheten, utvärderat som topp-värdet (maxvärdet) i spännings-
töjningskurvan, ökar med djupet från 4 till 6 m, men den är högst på 3 m djup, Tabell 2. 
På 3 m djup har en stor effektivspänningsökning skett från 2015 till 2020 (Figur 46), 
vilket påverkar den odränerade skjuvhållfastheten. 

Utvärdering av friktionsvinkel från effektiva spänningsvägar från odränerade 
triaxialförsök visar på höga värden på friktionsvinklar (betydligt högre värden än för 
svenska oorganiska leror), Tabell 3 och Figur 47. Detta kan möjligen bero på att den 
standardiserade belastningshastigheten för triaxialförsök, resulterar i högt genererat 
portryck för organiska leror som sulfidjorden i Gammelgården (och Lampen). En 
försiktighet ska råda vad gäller nyttjande av effektiva hållfasthetsparametrar utvärderade 
från odränerade försök (se Vesterberg & Andersson, 2017; Westerberg et al., 2012). 
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a) 

 

b) 
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c) 

Figur 47. Fyra odränerade aktiva triaxialförsök, a) skjuvspänning-axialtöjning, b) 
portrycksändring-axialtöjning, c) effektiv spänningsväg och exempel på tolkade brottlinjer. 

Tabell 2 Utvärderad odränerad skjuvhållfasthet (max skjuvspänning) från aktiva odränerade 
triaxialförsök på prov tagna under höga bankdelen efter 5 års belastning (2020), lokal 
Gammelgården. 

Djup (m) 

Max 
skjuvspänning 

(kPa) 

Vid 
axialtöjning 

(%) 

3 26,5 2,8 

4 23,8 3,8 

5 24,9 5,2 

6 26,1 6,5 

 

 

 

 

 

 

Tabell 3 Utvärderad friktionsvinkel och kohesionsintercept, max och min friktionsvinkel, 
friktionsvinkel baserad på medellutning av alla försök, från fyra aktiva odränerade triaxialförsök 
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på prov tagna på 3-6 m djup på prover från under höga bankdelen efter 5 års belastning, lokal 
Gammelgården. 

 
Friktionsvinkel, 

Ф´ (grader) 
Kohesionsintercept, 

c´ (kPa) 
Kommentar 

Max 52,3 0 c´ antaget 

Min 45,3 0 c´ antaget 

Anpassad 45,2  2 c´ antaget 

 

Kvoten mellan odränerad skjuvhållfasthet utvärderad från triaxialförsök och 
förkonsolideringstryck utvärderad från CRS-försök på prover från under bank 2020 
varierar mellan 0,54 och 0,66 (medelvärde 0,61) på 1-4 m djup (se vidare i avsnitt 4.3). 
Förkonsolideringstrycket vid CRS-försöken har temperaturkorrigerats (multiplicerats 
med 0,9) för att motsvara det vid rumstemperatur, vid vilken triaxialförsöken är utförda 
(se mer kring detta med temperaturkorrigering i avsnitt 4.2). 
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3.2.4 Fältmätningar 

I Figur 48 redovisas provbankens utformning samt instrumentering för 
uppföljningsmätning. Instrumenteringen utgörs av 3 horisontalslangar (Sl 1-2, Sl 3-4 och 
Sl 5-6), markpeglar (Mp 1-18), skruvpeglar (Sp 1-8), inklinometerrör (Inkl 1-2) och 
portrycksspetsar (Ps 1-8, BAT-spets). Det finns även två portrycksspetsar (Ps 9 och 10) 
placerade som referenser utanför provbanken.  

 

Figur 48. Provbankens utformning i plan, borrhål och instrumentering för uppföljningsmätning, i 
Gammelgården, koordinatsystem SWEREF 99 2145. 

I Figur 49, Figur 50, Figur 51 och Figur 52 redovisas portrycksmätningar som har utförts 
dels i referensrör placerade en bit utanför släntfot och dels under provbanken i 
Gammelgården. Totalt finns 10 portrycksspetsar på djup mellan 3-15 m. Resultaten från 
portrycksmätningarna redovisas som portryck mot tid och som trycknivå mot tid. 
Portrycksresponsen vid byggnation av provbanken var grovt ca 50 % av pålagd last (1,5 m 
bankhöjd = 31,5 kPa och 2,0 m bankhöjd = 42 kPa), se Vesterberg & Andersson (2017). 
De flesta av portrycksmätarna visar efter 6 år icke-representativa värden och 
representativa värden bedöms ha uppmätts endast under 2-3 år efter byggnation av 
provbanken. För forskningsprojektets del har därav grovt tolkade portryck tagits fram, 
Figur 49 och Figur 51, dessa har använts för att beräkna aktuella effektivspänningar som 
underlag till laboratorieförsöken som utfördes 2020. I avsnitt 4.1 diskuteras 
portrycksutvecklingen under bankarna i Lampen under bland annat vinterperioden. 
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Figur 49. Uppmätt porvattentryck under den 1,5 m höga delen av provbanken i Gammelgården, 
de streckade linjerna är en grov tolkning av förväntad portrycksutveckling.  

 

 

Figur 50. Uppmätt trycknivå porvattentryck under den 1,5 m höga delen av provbanken i 
Gammelgården. 
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Figur 51. Uppmätt porvattentryck under den 2,0 m höga delen av provbanken i Gammelgården, 
de streckade linjerna är en grov tolkning av förväntad portrycksutveckling. 

 

 

Figur 52. Uppmätt trycknivå porvattentryck under den 2,0 m höga delen av provbanken i 
Gammelgården. 
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I Figur 53, Figur 54 och Figur 55 visas resultat från mätningar av vertikala rörelser 
(sättningar) med horisontalslangar. Sättningar har även kontrollerats med markpeglar 
och resultat från avvägningar av dessa redovisas i Figur 56, Figur 57 och Figur 58. 
Sättningar på olika nivåer har kontrollerats med skruvpeglar på 1,5 – 7,0 m djup under 
ursprunglig markyta och resultat från avvägningar av skruvpeglar visas i Figur 59 och 
Figur 60.    

Maximalt uppmätta sättningarna av markytan efter ca 6 år är ca 0,45-0,63 m vid 
bankhöjd 1,5 m samt ca 0,54-0,65 m vid bankhöjd 2,0 m. Skruvpeglarna på 1,5 m djup 
under ursprunglig markyta visar en sättning på ca 0,44 cm vid bankhöjd 1,5 m och ca 
0,56 m vid bankhöjd 2,0 m. 

Mätning av horisontella rörelser har utförts med mätning av 2 inklinometerrör som är 
placerade i bankens släntfot, se Figur 48. Resultaten från inklinometermätningarna 
redovisas i Figur 61 och Figur 62 och de visar små rörelser på som mest ca 0,02 m i 
djupintervallet 6-7 m under markytan. Dessa rörelser uppstod i direkt anslutning till 
byggnation av banken och har sedan avstannat. Möjligen kan det skönjas en återgång av 
horisontalrörelserna efter ett tag. Maxrörelserna inträffar på 6-7 m djup, vilket är 
intressant att konstatera ur stabilitetssynpunkt och potentiella glidytor. Vid 
provbankarna i Lampen var de horisontella rörelserna betydligt större, vilket kan 
förklaras av en låg säkerhetsfaktor vid pålastning. I Gammelgården finns det en mer 
utvecklad och framförallt tjockare torrskorpa, vilket påverkar totalstabiliteten för banken 
och därmed de horisontella rörelserna orsakade av banklasten. 

 

Figur 53. Resultat från mätning med horisontalslang under 1,5 m höga delen av provbanken, 
lokal Gammelgården.   
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Figur 54. Resultat från mätning med horisontalslang under 2,0 m höga delen av provbanken, 
lokal Gammelgården. 

 

 

Figur 55. Resultat från mätning med längsgående horisontalslang (Sl 5-6) under både den 1,5 m 
och den 2,0 m höga delen av provbanken, lokal Gammelgården. Hjälplinjer visar läget för 
horisontalslangarna Sl 1-2 (svartstreckad linje) och Sl 3-4 (grönstreckad linje) 
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Figur 56. Avvägning av peglar placerade centralt i banken med höjd 1,5 m och jämförelse med 
centralt placerade punkter från mätning av horisontalslangar, lokal Gammelgården. 

 

 

Figur 57. Avvägning av peglar placerade centralt i banken med höjd 2,0 m och jämförelse med 
centralt placerade punkter från mätning av horisontalslangar, lokal Gammelgården. 
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Figur 58. Avvägning av peglar placerade i bankens släntfot samt referenspeglar, lokal 
Gammelgården. 

 

 

Figur 59. Avvägning av skruvpeglar för bankhöjd 1,5 m och 2,0 m, lokal Gammelgården. 
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Figur 60. Sättning mot djup från avvägning av skruvpeglar för bankhöjd 1,5 m (heldragna linjer) 
och 2,0 m (streckade linjer). 0,1 år till 5,7 år efter upplastning, lokal Gammelgården. 
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Figur 61. Resultat från mätning av horisontella rörelser med inklinometer vid den 1,5 m höga 
delen av provbanken i Gammelgården. Inklinometerröret är placerat i släntfot. 
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Figur 62. Resultat från mätning av horisontella rörelser med inklinometer vid den 1,5 m höga 
delen av provbanken i Gammelgården. Inklinometerröret är placerat i släntfot. 

3.3 Andra objekt 

Här listas andra intressanta objekt, bankar och forskningslokaler, på sulfidjord där 
hållfasthetsökning och/eller hållfasthetsanisotropi har undersökts och dokumenterats, 
och resultaten från dessa diskuteras i kapitel 4, avsnitten 4.3 till 4.5. Objekt med bankar 
där sättningar och portryck i sulfidjord har mätts i fält, har presenterats och analyserats i 
Vesterberg och Andersson (2017). 

För testbanken i Murro/Seinäjoki i västra Finland, med liknande egenskaper i 
sulfidjorden som den i Lampen har hållfasthetsökning undersökts med vingförsök 8 och 
20 år efter färdigställande, Koskinen et al. (2002) och D’Ignazio & Länsivaara (2016). 

För Vedabanken, Botniabanan, med bland annat sulfidjord användes förbelastning i 
kombination med tryckbankar och vertikaldräner för att snabba på 
konsolideringsprocessen och för att uppnå tillräcklig stabilitet under byggprocessen 
(Müller et al., 2013) och Müller (2013). De undersökte samstämmighet mellan beräknade 
och uppmätta värden på vingförsök och CPT vad gäller hållfasthetsutveckling i 
underliggande jord. 
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Vägbank vid Mörtsjöberget var en del av nybyggnationen av väg E4 mellan Enånger och 
Hudiksvall (Ånäs, 2012). Som förstärkningsmetod valdes vertikaldränering med 
förbelastning inklusive överlast och tryckbankar (i Vesterberg & Andersson, 2017, har en 
del av sättningsförloppen presenterats). Hållfasthetstillväxt har studerats genom 
vingförsök i första hand (även CPT-sonderingar utfördes).  

Som underlag till den sammanställning av data kring hållfasthetsanisotropi som görs i 
denna rapport i kapitel 4 har resultat från huvudsakligen forskningslokaler rapporterade i 
Larsson et al. (2007a) använts. Hållfasthetsdata i analysen är från bland annat lokalerna 
Västerslätt (Umeå), Gammelgården (Kalix), Kalix, Rödäng (Umeå), Kramfors, Hjoggböle, 
Sunderbyn (Luleå), Umeå bangård, Teg (Umeå) och Lampen (Kalix), för vilka odränerade 
direkta skjuvförsök och/eller aktiva odränerade triaxialförsök har utförts. 
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4 Analys och diskussion 

4.1 Lampen – rörelser och portryck – mätningar och 
beräkningar 

 

Provbankar i Lampen 

I avsnitt 2.5 och 2.6 presenteras resultat från mätningar 2010-2021 av rörelser respektive 
portryck i sulfidjorden orsakade av belastning av höga banken (bank 1, 2,0 m hög = 
40kPa) och låga banken (bank 2, 1,5 m hög = 30kPa) vid provfältet i Lampen. Mätresultat 
fram till hösten 2016 har presenterats och diskuterats i Andersson (2012) och Vesterberg 
& Andersson (2017). 

Rörelser - mätresultat 

Sättningarnas storlek på ursprunglig markyta under bankmitt i Lampen uppgår efter 11 
år (2021) till cirka 1,1 m för bank 1 och cirka 0,8 m för bank 2. Vid släntkrön är 
sättningarna cirka 0,2 m mindre än de under bankmitt. 

Som förväntat erhålls största sättningar (störst kompression) överst i jordprofilen och 
minsta nederst, och de vertikala rörelserna är efter 11 år under bankmitt på 3 m djup 
cirka 0,5 och 0,6 m och på 7 m djup cirka 0,2 och 0,3 m och för bank 2 respektive 1. 

Resultaten av mätningar av inklinometerrör för provbankarna i Lampen visar att de 
största horisontalrörelserna är 0,10-0,15 m och dessa inträffade på 3-4 m djup efter 2-3 
år. Efter 3-4 år vände horisontalrörelserna och utvecklades i riktning in mot banken. 

Sättningsmätningar under höga banken visar tydligt på pågående sättningar efter 11 år, 
både på markytan och på olika djup. Effektivspänningarna på 2 och 3 m djup är något 
högre än, och på 4 till 6 m djup runt, ursprungligt förkonsolideringstryck under båda 
bankarna.  

Under låga banken är sättningshastigheten betydligt lägre 2021 (än under höga banken) 
eller till och med enligt uppmätta värden på något/några djup nära noll. 
Effektivspänningarna 2021 är något lägre under låga banken (än under höga banken) i 
övre delen av jordprofilen. Skillnaden i effektivspänningar, i sulfidjorden, mellan höga 
och låga banken har minskat med åren. 

Möjligen kan sättningshastigheten öka något lokalt på de djup där 
förkonsolideringstrycket har överskridits eller kommer att överskridas (se diskussion i 
avsnitt 4.4). Mätningar av rörelser med skruvpeglar på 3 m, 5 m och 7 m djup visar på att 
sättningshastigheten har ökat något vid något/några tillfällen de senaste åren under 
provbankarna i Lampen. Förändringarna är dock små och kan eventuellt bero på små 
mätfel. 

Sättningshastigheten efter 11 år är mellan 0,01 och 0,03 m per år på 3-7 m djup under 
bank 1 (se Tabell 4) och mellan 0,01 och 0,02 m per år på samma djup under bank 2 (se 
Tabell 5). Vid markytan är sättningshastigheten efter 11 år cirka 0,03 m per år vid bank 1 
och motsvarande för bank 2 är cirka 0,01-0,02 m per år. Sättningshastigheten minskar 
med tiden och med djupet under alla tidsintervall, se Tabell 4 och Tabell 5 .  
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Tabell 4. Sättningshastigheter (m per år) vid bank 1 i Lampen för olika tidsintervall efter 
upplastning. 

Bank 1 [m/år] 0-1 år 1-2 år 2-5 år 5-11 år 

Markpegel 18 (krön) 0,28 0,18 0,07 0,03 

Markpegel 11 (centralt) 0,19 0,22 0,09 0,03 

Skruvpegel 26 (3 m djup) 0,14 0,14 0,06 0,03 

Skruvpegel 25 (5 m djup) 0,10 0,09 0,05 0,02 

Skruvpegel 24 (7 m djup) 0,09 0,06 0,03 0,01 

 

Tabell 5. Sättningshastigheter (m per år) vid bank 2 i Lampen för olika tidsintervall efter 
upplastning. 

Bank 2 [m/år] 0-1 år 1-2 år 2-5 år 5-11 år 

Markpegel 39 (krön) 0,23 0,07 0,03 0,01 

Markpegel 40 (centralt) 0,34 0,11 0,05 0,02 

Skruvpegel 55 (3 m djup) 0,16 0,08 0,04 0,02 

Skruvpegel 54 (5 m djup) 0,11 0,01 0,03 0,01 

Skruvpegel 53 (7 m djup) 0,09 0,02 0,01 0 

 

Portryck - mätresultat 

I Figur 63 visas tolkade kvarstående porövertryck efter 4 och 11 år, baserat på mätningar 
under provbankarna i Lampen. Det uppmätta kvarvarande porövertrycket 2021 under 
höga banken på 4 och 5 m djup är 7 respektive 12 kPa och under låga banken på 3 m är 0 
kPa, 5 m är 6 kPa och på 7 m djup är 5 kPa. De uppmätta maximala porövertrycken var 
cirka 30-32 kPa under höga banken och cirka 25-27 kPa under låga banken, vilket 
innebär en reduktion av porövertrycket generellt med ungefär 70-80 % på 4-7 m djup 
under bankarna efter 11 år. 

Resultaten har visat att kontinuerliga mätningar (med daglig kontroll) av portryck är att 
föredra, dels för att just få en kontinuerlig mätserie och dels för att kunna se 
årstidsväxlingar och för att lättare kunna bedöma om givaren börjar ge felaktiga värden. 

De automatiska och kontinuerliga mätningarna av porvattentrycket under bankarna i 
Lampen de fyra första åren visar att porvattentrycket varierar med årstiden. Under 
vintern ökade porvattentrycket ca 3-4 kPa och under våren minskade porvattentrycket 
först markant med ca 2-3 kPa, vilket sannolikt indikerade en snabb sänkning av 
grundvattenytan. Därefter var det en fortsatt minskning av porvattentrycket under 
resterande våren och sommaren fram till grundvattenytan började höjas igen under 
augusti-september till följd av nederbörd. Se vidare diskussion i avsnitt 4.4 vad gäller 
tjälens inverkan på portrycksförloppet. 
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Årstida max- respektive minvärdet för porvattentrycket under provbankarna i Lampen 
under tredje till femte året minskade för varje år, med 3-4 kPa på 3-5 m djup och med 1-3 
kPa på 7 m djup per år. Detta visar också att medelvärdet av porvattentrycket i 
jordprofilen minskar med tiden. 

Det är viktigt att korrigera uppmätt portryck för de sättningar som uppstår, exempelvis 
innebär en rörelse nedåt på 0,5 m en korrektion av portrycket med -5 kPa (om man vill 
ange portrycket på en viss nivå). 

Allmän erfarenhet är att förr eller senare börjar portrycksgivare med filter visa värden 
som inte är representativa för verkliga förhållanden, så var även fallet för mätningarna i 
Lampen. Därför installerades tre nya portrycksgivare 2019 under vardera banken. 
Portrycksspetsarna har en kropp i termoplast och filter i HDPE. I Lampen bedömdes 9 av 
14 portrycksgivare ge rimliga resultat 2021.  

 

 

Figur 63. Tolkade kvarstående porövertryck under bankarna i Lampen efter 4 och 11 år. Värden 
på portryck efter 4 och 11 år är justerade med avseende på djup i förhållande till ursprunglig 
markyta, för att korrigera för sättningar. 
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Modellering (beräkningar) av rörelser och portryck 

Rörelser och portryck under provbankarna i Lampen har beräknats och beskrivits genom 
användning av numeriska 1D- och 2D-modeller och tillhörande materialmodeller (se 
resultat i avsnitt 2.7 och slutsatser i avsnitt 5.1). 

Baserat på jämförelser mellan uppmätta och beräknade sättningar och portryck har 
huvudsakligen följande övergripande slutsatser dragits (se vidare i avsnitt 5.1): 

• Krypning viktigt att beakta: 
Beräkningar med 1D- och 2D-modeller, med utvärderade modellparametrar 
baserade på resultaten från laboratorieförsök utförda på kolvprover med hög 
provkvalitet, visar att krypdeformationer är viktiga att inkludera för att resultaten 
ska överensstämma bättre med uppmätta sättningar och portryck. 
 

• 2D- och 1D-modellernas förmåga beskriva sättningsförloppet: 
Med soft soil creep-modellen, under antagande om plant deformationstillstånd, 
är det en god överensstämmelse mellan beräknade och uppmätta värden på 
sättningar på markytan och porvattenövertryck på olika djup under 11 år. Men 
den beräknade sättnings-tidsrelationen är kvalitativt (formen på kurvan för det 
beräknade beteendet) inte helt överensstämmande med den uppmätta, både för 
sättningar på markytan och olika djup. Sättnings-tidrelationen beskrivs 
kvalitativt bättre med 1D-modellen än med soft soil creep-modellen, men soft soil 
creep-modellen ger värden närmare de uppmätta värdena (under 11 år) efter 
cirka 2,5 år och framåt i tiden medan 1D-modellen markant underskattar 
sättningarna. 
 

• 2D- och 1D-modellernas förmåga beskriva portrycksförloppet: 
Portrycksavklingningen i sulfidjorden under provbankarna i Lampen beskrivs 
relativt väl av såväl 1D-beräkningar som 2D-beräkningar.  

I 2D och 1D-modellerna var antagandet att ingen dränering sker till underliggande 
moränlager och vidare beaktades inte inverkan av frysning i banken och frysning överst i 
jordprofilen (se diskussion i avsnitt 4.4 och fortsatt arbete i avsnitt 5.3). 

 

• Uppdaterat nät och vattentryck: 
Vid numeriska beräkningar av bankars (och andra konstruktioner) sättningar i 
fält i finkorniga jordar bör hänsyn tas till stora deformationer genom uppdaterat 
finita elementnät samt att jorden och banken sjunker under grundvattenytan. 

I avsnitt 4.4 diskuteras inverkan av tjälen och dräneringsvägar under konsolidering på 
sättnings- och portrycksförloppet. 
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4.2 Lampen - hållfasthet, förkonsolideringstryck och 
effektivspänningar 

 

Utveckling under åren 2010 - 2021 

Baserat på tolkningen av portrycksutvecklingen (nivåerna 3, 4, 5 och 7 m) under båda 
bankarna fram till 2021, har rådande effektivspänningar hösten 2015, hösten 2018 och 
hösten 2021 tagits fram för dessa nivåer och sedan har effektivspänningar inter- och 
extrapolerats (dvs. antagits) i resterande delen av jordprofilen, se Figur 64. I Figur 64 kan 
ses hur effektivspänningarna ökat mellan de olika åren från 2010 till 2021. Vidare kan ses 
att i övre delen av profilen, ner till 4-5 m djup, är effektivspänningarna för båda bankarna 
2018 runt ursprungligt förkonsolideringstrycket (utvärderat från CRS-försök på 
ursprunglig (och i fält obelastad) jord) och för större djup har förkonsolideringstrycket 
ännu ej överskridits. År 2021 är effektivspänningarna på 2 och 3 m djup något högre än 
ursprungligt förkonsolideringstryck under båda bankarna. Baserat på CRS-försök 2018 
(och 2015) på prover från under bankarna fås ett förkonsolideringstryck som är högre på 
2 m och något högre på 3 m djup än rådande vertikala effektivspänningar 2018. År 2021 
har förkonsolideringstrycket ökat ytterligare något på 2 m djup. Värden 2015, 2018 och 
2021 är justerade med avseende på djup i förhållande till ursprunglig markyta, för att 
korrigera för sättningar. 

I Figur 65 och Figur 66 visas spänningar och förkonsolideringstryck separat för Bank 1 
respektive Bank 2 och där har lagts till två linjer där den ena linjen beskriver ursprungliga 
vertikala effektivspänningar + vertikal tryckökning (totalspänningar) orsakad av bank och 
den andra linjen beskriver 0,85 x ursprungligt förkonsolideringstryck. Beräkningar har 
visat att det under mitten av bankarna råder lika stor tryckökning av banken (40 kPa 
under Bank 1 och 30 kPa under Bank 2) på alla djup i sulfidjorden, detta som ett resultat 
av att bankens storlek (kvadratiska sidornas längd) är tillräckligt stor i förhållande till 
jorddjupet. Linjen med ursprungliga vertikala effektivspänningar + vertikal tryckökning 
(totalspänningar) beskriver den teoretiskt största möjliga ökningen av effektivspänningar 
som kan uppstå efter lång tid (många decennier) om alla porvattenövertryck har 
utjämnats under respektive bank. Detta blir dock en överskattning av maximala 
effektivspänningar dels med hänsyn till att banken sjunker ned helt eller delvis under 
grundvattenytan samt dels att krypdeformationer kan generera porövertryck (se vidare 
diskussion i avsnitt 4.4). Mätningar efter cirka 50 år i Skå-Edeby (Larsson, 2007b) och 
nyligen genomförda mätningar efter 65 år på samma plats (Andersson, 2021) visar på 
kvarstående porvattenövertryck. 

Under Bank 2 år 2015 har effektivspänningarna ökat till runt 0,85 x ursprungligt 
förkonsolideringstryck mellan 2 och 8 m djup, Figur 66. Under Bank 1 år 2015 har 
effektivspänningarna ökat till runt ursprungligt förkonsolideringstryck på 2 till 3 m djup 
och till runt 0,85 x ursprungligt förkonsolideringstryck från 4 till 8 m djup, Figur 65. 

I Figur 67 visas en graf med kvoten odränerad skjuvhållfasthet/rådande 
effektivspänningar in situ som funktion av djupet, för utvärderad odränerad 
skjuvhållfasthet från aktiva och passiva triaxialförsök och direkta skjuvförsök. För 
ursprunglig jord är trenden generellt att kvoten minskar med djupet, medan den är 
ungefär konstant för prover från under bankarna.  
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Vidare ger aktiva triaxialförsök högsta värden på kvoten och passiva triaxialförsök och 

direkta skjuvförsök ungefär samma värden, gäller både ursprunglig jord och prover från 

under bankarna. I fält ursprunglig jord ger högre värden på kvoten än prover från under 

bankarna, för de tre olika typerna av försök. Notera att triaxialförsöken är utförda i 

rumstemperatur och direkta skjuvförsöken i jordtemperatur (förutom 2021). 

I Figur 68 visas en graf med kvoten odränerad skjuvhållfasthet/förkonsolideringstryck, 

för utvärderad odränerad skjuvhållfasthet från aktiva och passiva triaxialförsök och 

direkta skjuvförsök. Triaxialförsöken har utförts vid rumstemperatur och för dessa har 

förkonsolideringstrycket räknats om till förväntade värden vid rumstemperatur (dvs. 

reducerats med 10 % enligt Eriksson, 1992, eftersom CRS-försöken var utförda vid 

jordtemperatur (eller strax över)).  

I Figur 68 har kvoten 0,33 lagts in som jämförelse, kvoten avser erfarenhetsvärden från 

aktiva odränerade triaxialförsök på svenska oorganiska leror (Larsson et al., 2007b). De 

aktiva försöken ger högsta värden och de passiva något högre värden än de direkta 

skjuvförsöken, gäller både under bankarna belastad och i fält ursprunglig jord. Med 

temperaturkorrigering fås en odränerad skjuvhållfasthet som är något högre utvärderad 

från passiva triaxialförsök än från direkta skjuvförsök. 

Det som sticker ut i resultaten i Figur 68 är den höga kvoten för aktiva triaxialförsök för 

prover från under bankarna 2018, 0,50 i medeltal (varierar mellan 0,43-0,56) och 2021, 

0,59 i medeltal (varierar mellan 0,50-0,64) medan aktiva triaxialförsök på ursprunglig 

jord ger värden på kvoten mellan 0,32-0,38 och i medeltal 0,34, dvs relativt nära empirin 

för oorganiska leror. Även de passiva triaxialförsöken (kvoten i medeltal ursprunglig: 

0,28; belastad 2018: 0,36) och de direkta skjuvförsöken (kvoten i medeltal ursprunglig: 

0,27; belastad 2015: 0,30; belastad 2018: 0,33; belastad 2021: 0,31) uppvisar högre 

värden på kvoten för prover från under bankarna.  

De högre värdena på kvoten för under bankarna belastad jord beror på att den 

odränerade skjuvhållfastheten har ökat utan att förkonsolideringstrycket har ökat, 

förutom på 2 och 3 m djup där förkonsolideringstrycket också har ökat. Det är ingen 

tydlig indikation för något av försöken på att kvoten skulle variera med djupet. 

Kvoten odränerad skjuvhållfasthet/förkonsolideringstryck, för utvärderad odränerad 

skjuvhållfasthet från aktiva och passiva triaxialförsök och direkta skjuvförsök, presenteras 

mot överkonsolideringsgraden, Figur 69. Det finns ingen tydlig koppling mellan kvoten 

och överkonsolideringsgraden, Figur 69.  
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Figur 64. Vertikala effektivspänningar 2015, 2018 och 2021 vertikalt förkonsolideringstryck 2018 
och 2021 under Bank 1 och Bank 2 samt ursprungliga vertikala effektivspänningar och 
ursprungligt vertikalt förkonsolideringstryck, lokal Lampen. 
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Figur 65. Vertikala effektivspänningar 2015, 2018 och 2021 och vertikalt förkonsolideringstryck 
2018 och 2021 under Bank 1. Ursprungliga vertikala effektivspänningar och ursprungligt vertikalt 
förkonsolideringstryck och 0,85x ursprungligt vertikalt förkonsolideringstryck, samt ursprungliga 
vertikala effektivspänningar + 40 kPa last av Bank 1, lokal Lampen. 
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Figur 66. Vertikala effektivspänningar 2015, 2018 och 2021 och vertikalt förkonsolideringstryck 
2018 och 2021 under Bank 2. Ursprungliga vertikala effektivspänningar och ursprungligt vertikalt 
förkonsolideringstryck och 0,85x ursprungligt vertikalt förkonsolideringstryck, samt ursprungliga 
vertikala effektivspänningar + 30 kPa last av Bank 2, lokal Lampen. 
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Figur 67. Kvoten odränerad skjuvhållfasthet/rådande vertikala effektivspänningar som funktion av 
djupet, för utvärderad odränerad skjuvhållfasthet från aktiva och passiva triaxialförsök och 
direkta skjuvförsök för i fält ursprunglig jord och för prover under bankarna jord (2015, 2018), 
lokal Lampen. 
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Figur 68. Kvoten odränerad skjuvhållfasthet/vertikalt förkonsolideringstryck som funktion av 
djupet, för utvärderad odränerad skjuvhållfasthet från aktiva och passiva triaxialförsök och 
direkta skjuvförsök för ursprunglig jord och för prover från under bankarna (2015, 2018, 2021), 
samt empiri för oorganisk lera, lokal Lampen. 
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Figur 69. Kvoten odränerad skjuvhållfasthet/vertikalt förkonsolideringstryck som funktion av 
överkonsolideringsgraden, för utvärderad odränerad skjuvhållfasthet från aktiva och passiva 
triaxialförsök och direkta skjuvförsök för ursprunglig jord och för prover från under bankarna 
(2015, 2018, 2021), samt empiri för oorganisk lera, lokal Lampen. 
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4.3 Sulfidjord – hållfasthetsanisotropi och hållfasthetstillväxt 

 

Hållfasthetsanisotropi 

Triaxialförsök och direkta skjuvförsök och försökstemperatur 

I Figur 70 presenteras kvoten mellan odränerad skjuvhållfasthet och 
förkonsolideringstryck som funktion av djup för fem lokaler med sulfidjord: Västerslätt 
(Umeå), Gammelgården (utanför Kalix), Kalix, Rödäng (Umeå) och Lampen (utanför 
Kalix), för vilka både direkta odränerade skjuvförsök och aktiva odränerade triaxialförsök 
har utförts och identifierats (endast lokaler i Norr- och Västerbotten). 

Det har eftersträvats att kvoten ska avse båda försöken (direkt skjuvförsök eller 
triaxialförsök som ger odränerad skjuvhållfasthet och CRS- / stegvisa ödometerförsök 
som ger förkonsolideringstryck) utförda vid samma temperatur, dvs. antingen båda vid 
rumstemperatur eller båda vid jordtemperatur. Då något av försöken saknats vid aktuell 
temperatur har förkonsolideringstrycket reducerats med 10 % vid omräkning från värden 
vid jordtemperatur till värden vid rumstemperatur (eller ökats med 10 % för det 
motsatta; enligt Eriksson, 1992).  

Det ideala hade varit om laboratorieförsök utfördes vid jordtemperatur, för att ligga nära 
fältförhållanden, och att utvärderade egenskaper och parametrar därmed inte behövde 
korrigeras för temperaturen. 

Vid konsolideringsfasen i direkta skjuvförsöken och triaxialförsöken har tanken varit att 
applicera effektivspänningar upp till 0,85 x bedömt förkonsolideringstryck och sedan 
lasta av till rådande effektiva in-situspänningar. Samtliga försök antas ha utförts på 
ursprunglig (naturlig i fält obelastad) jord. 

I samtliga lokaler och på alla djup är kvoten mellan odränerad skjuvhållfasthet och 
förkonsolideringstryck större för aktiva triaxialförsöken än för direkta skjuvförsöken, 
vilket är detsamma som att den odränerade skjuvhållfastheten är högre för 
triaxialförsöken i jämförelse med direkta skjuvförsöken, Figur 70. 

Vid en jämförelse av provning vid rumstemperatur kontra jordtemperatur, fås högre 
värden på odränerad skjuvhållfasthet vid jordtemperatur för triaxialförsöken. När kvoten 
odränerad skjuvhållfasthet / förkonsolideringstryck (båda utvärderade vid samma 
temperatur) studeras mellan provning i jordtemperatur kontra rumstemperatur är det 
skillnader för triaxialförsöken, tre av fyra värden visar något högre värden vid 
jordtemperatur för lokal Gammelgården och ett av värdena något lägre och värdet för 
lokal Västerslätt är något högre vid jordtemperatur, Figur 70 a och b.  

För de direkta skjuvförsöken visar kvoten odränerad skjuvhållfasthet / 
förkonsolideringstryck (båda utvärderade vid samma temperatur) inga direkta skillnader 
mellan provning i jordtemperatur kontra rumstemperatur, Figur 70 a och b. Således fås 
även för direkta skjuvförsök en högre odränerad skjuvhållfasthet vid jordtemperatur än 
vid rumstemperatur. 

Det är förväntat att högre odränerad skjuvhållfasthet fås vid provning i jordtemperatur 
eftersom högre förkonsolideringstryck erhålls från CRS-försök vid provning i 
jordtemperatur kontra rumstemperatur (Eriksson, 1992).  
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Underlaget från sulfidjord vad gäller odränerade skjuvhållfasthetens temperaturberoende 
är dock begränsat, varför fler försök skulle behöva utföras för att bättre ringa in storlek på 
ändring av odränerad skjuvhållfasthet med temperaturen. 

Notera att med jordtemperatur avses (här) försök som normalt har testats vid en 
temperatur mellan 5-10 °C, vilket också kan innebära en förväntad mindre spridning i 

resultat även i det intervallet beroende på försökstemperatur.  

För uppmätta resultaten från Lampen har i Figur 70 e jämförelse gjorts dels med empiri 
för svensk (oorganisk) lera för triaxialförsök (Larsson et al., 2007b), 

𝑐𝑐𝑢𝑢𝑎𝑎

𝜎𝜎𝑐𝑐′
= 0,33 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂−0,2   (Ekvation 1) 

där 

cua = odränerad skjuvhållfasthet i aktivriktningen 

σ’c = förkonsolideringstryck (vertikalriktningen) 

OCR = överkonsolideringsgrad (vertikalriktningen) 

och dels för direkta skjuvförsök tidigare föreslagen empiri för sulfidjord (Westerberg, 
Müller och Larsson, 2015), se ekvation 2, nedan. Empirin för sulfidjord för direkta 
skjuvförsök stämmer väl på prov från 2-6 m djup och underskattar kvoten något på 7-8 m 
djup. Empirin för triaxialförsök underskattar kvoten på 2-5 m djup. 

Notera att empiri för den odränerade skjuvhållfastheten visar storleksordningen och att 
ett spann på 10-15 % variation ofta brukar anges (Sällfors, Larsson & Bengtsson, 2017; 
Lundström & Dehlbom, 2019, Dehlbom et al., 2021). Empiri är viktigt att jämföra 
uppmätta värden med, särskilt om det enbart finns några få uppmätta värden. Provning 
ligger till grund för val av värden hos sökt egenskap (här odränerad skjuvhållfasthet). Om 
det är stor skillnad mellan empiri och mätresultat bör det analyseras. Det bör också 
beaktas trovärdigheten i empirin, särskilt indata till empiriskt samband i aktuellt projekt. 
För låga uppmätta värden exempelvis, kan bero på att laboratorieförsök har utförts på 
prover med låg kvalitet, dvs störda prov. 
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    a)   b) 

 

       

   c)   d) 
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e) 

Figur 70. Kvot odränerad skjuvhållfasthet/förkonsolideringstryck som funktion av djupet för 
lokaler med utförda triaxialförsök och direkta skjuvförsök, a) Västerslätt (V-s), b) Gammelgården 
(G-g), c) Kalix, d) Rödäng, e) Lampen. 

 

Direkta skjuvförsök 

I Figur 71 visas resultat från 58 direkta skjuvförsök på sulfidjord från 10 lokaler inklusive 
Lampen, där i Figur 71 a resultaten från Lampen särskilt markeras och i Figur 71 b ses 
resultatet av en linjär regressionsanalys för samtliga försök. Lokalerna är från Kalix i norr 
till Umeå i söder. Samtliga försök antas ha utförts på ursprunglig (naturlig och i fält 
obelastad) jord. 

Medelvärde för kvoten odränerad skjuvhållfasthet / förkonsolideringstryck är 0,27 
baserat på de 58 värdena, och för 47 (eller 81 %) av punkterna ligger kvoten mellan 0,20 
och 0,30. Trots att kvoten visar en svag minskning med djupet enligt regressionslinjen är 
förklaringsgraden (R2) noll, dvs. kvoten kan inte förklaras av variationen med djupet. 
Högre kvot kan fås överst i en jordprofil där som regel överkonsolideringsgraden är hög 
och eventuell effekt av torrskorpan kan påverka. 

Variation av kvoten odränerad skjuvhållfasthet / förkonsolideringstryck för lokal Lampen 
(Figur 71 a), baserat på uppmätta värden, är inte som förväntat på djupet 4 m, där ett 
något högre värde på kvoten än på 3 m djup sannolikt hade varit förväntat och därmed 
hade kvoten ökat svagt från 2 till 8 m.   

En viss del i spridningen av resultat i Figur 71 kan bero på om direkta skjuvförsöket 
(odränerad skjuvhållfasthet) respektive CRS-/ödometerförsöket 
(förkonsolideringstrycket) har utförts vid rums- eller jordtemperatur. Det har 
eftersträvats att kvoten ska avse båda försöken vid samma temperatur, dvs. antingen båda 
vid rumstemperatur eller båda vid jordtemperatur. Men knapphändig information om 
försöksunderlaget har för några lokaler skapat svårigheter att bedöma om så är fallet.  
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Valda konsolideringsspänningar i direkta skjuvförsöken (och triaxialförsöken), baserat på 
utvärderade/tolkade förkonsolideringstryck och in-situspänningar, kan också påverka 
storleken på erhållen odränerad skjuvhållfasthet. 

Resultaten i Figur 71 faller väl in i förväntat mönster för organisk finkornig jord, där 
kvoten baserat på direkta skjuvförsök generellt är högre i en organisk jord jämfört med 
oorganisk (Larsson, 1990). För en gyttjig lera kan värden på kvoten över 0,3 fås och för en 
lerig gyttja och gyttja kan värden upp mot 0,4 erhållas (Larsson, 1990; Lundström och 
Dehlbom, 2019). 

Kvoten för sulfidjord ligger i medelvärde på 0,27 och varierar huvudsakligen mellan 0,20 
och 0,30, Figur 71. Detta är något högre än för oorganisk lera, där medelvärdet är runt 
0,25 och där kvoten huvudsakligen varierar mellan 0,20 och 0,30 (Lundström & 
Dehlbom, 2019). 

För oorganisk lera minskar kvoten något med djupet, vilket antas bero på minskning av 
flytgränsen med djupet. Detta är inte lika tydligt för sulfidjord, vilket är analogt med 
tidigare resultat där korrelation mellan flytgränsen och odränerad skjuvhållfasthet inte 
kunde påvisas för sulfidjord (Westerberg, Müller och Larsson, 2015; Larsson et al., 
2007a). Den variation som visas i Figur 71 är rimlig med den provningsmetodik som 
används och lerors naturliga variation i parametervärden (Lundström & Dehlbom, 2019). 

Den utvärderade kvoten mellan odränerad skjuvhållfasthet utvärderad från direkta 
skjuvförsök och förkonsolideringstryck utvärderad från CRS-försök förslås för sulfidjord 
vidare att korrigeras för överkonsolideringsgraden, OCR, enligt (Westerberg, Müller och 
Larsson, 2015): 

 

𝑐𝑐𝑢𝑢𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷

𝜎𝜎𝑐𝑐′ 
= 0,28𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂−0,2   (Ekvation 2) 

där 

cuDSS = odränerad skjuvhållfasthet från direkta skjuvförsök 

σ’c = förkonsolideringstryck (vertikalriktningen) 

OCR = överkonsolideringsgrad (vertikalriktningen) 

Med exempelvis OCR satt till 1, 1,5 respektive 2 fås kvoten i (ekvation 2) till 0,28, 0,258 
respektive 0,24. I Figur 71 b har empiriskt samband (ekvation 2) lagts in för OCR 1,5 och 
3.  
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a)    b) 

Figur 71. Kvoten odränerad skjuvhållfasthet/förkonsolideringstryck som funktion av djupet från 
direkta skjuvförsök för 10 lokaler med sulfidjord, a) Värden från Lampen särskilt markerade b) 
Linjär regressionsanalys samt empiri för sulfidjord. 

Vidare konstaterades i (Westerberg, Müller och Larsson, 2015) att det för utvärdering av 
odränerad skjuvhållfasthet i sulfidjord inte hittades några samband mellan empiriska 
faktorn (korrektionsfaktorn) för fallkonförsök, vingförsök, CPT och 
förkonsolideringstrycket utvärderat från CRS-försök och lerhalten, flytgränsen eller 
organiska halten men att det var en korrelation till överkonsolideringsgraden för CPT och 
vingförsöket.  

 

Triaxialförsök 

I Figur 72 visas resultat från 28 triaxialförsök (aktiva odränerade) utförda på sulfidjord 
från 5 lokaler inklusive Lampen, där i Figur 72 a en linje som sammanbinder mätvärdena 
från lokal Lampen visas och i Figur 72 b resultatet av linjär regressionsanalys för försöken 
utförda vid rumstemperatur. Av triaxialförsöken har 22 utförts vid rumstemperatur och 6 
vid jordtemperatur. Samtliga försök antas ha utförts på ursprunglig (naturlig och i fält 
obelastad) jord. Lokalerna är från Kalix i norr till Umeå i söder.   

Det har eftersträvats att kvoten odränerad skjuvhållfasthet / förkonsolideringstryck ska 
avse båda försöken (triaxialförsök som ger odränerad skjuvhållfasthet och CRS- / 
ödometerförsök som ger förkonsolideringstryck) utförda vid samma temperatur, dvs. 
antingen båda vid rumstemperatur eller båda vid jordtemperatur. CRS-försöken på 
prover från Lampen har utförts vid jordtemperatur och där har utvärderat 
förkonsolideringstryck reducerats med 10 % för att motsvara rumstemperatur (i enlighet 
med förslag från Eriksson, 1992).  
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I Figur 72 kan ses att försöken vid jordtemperatur ger en högre kvot än de vid 
rumstemperatur, och den varierar mellan 0,32-0,47 (medeltal 0,41) vid jordtemperatur 
och 0,31-0,46 (medeltal är 0,36) vid rumstemperatur. Kvoten visar en ökning med djupet 
enligt regressionslinjen men förklaringsgraden är låg, dvs. kvoten kan inte förklaras av 
variationen med djupet, Figur 72 b. 

Den odränerade skjuvhållfastheten är i medeltal 16 % högre vid jordtemperatur än vid 
rumstemperatur (baserat på jämförelse mellan 5 triaxialförsök utförda vid respektive 
temperatur). Möjligen ökar den odränerade skjuvhållfastheten utvärderad från 
triaxialförsök mer än vad förkonsolideringstrycket ökar (utvärderad från CRS-försök) då 
försökstemperaturen går från rums- till jordtemperatur. Detta skulle i så fall bidra till att 
kvoten odränerad skjuvhållfasthet / förkonsolideringstryck ökar vid jordtemperatur, 
kvoten ökar i medeltal med 14 % från rums- till jordtemperatur. 

Kvoten odränerad skjuvhållfasthet / förkonsolideringstryck i medelvärde från 
sulfidjorden (0,36, rumstemperatur) förefaller ligga något högre än för oorganisk lera 
(typiskt 0,33). Resultaten från sulfidjord faller väl in i förväntat mönster för organisk 
finkornig jord. För organisk lera och gyttja har Larsson (1990) studerat relationen mellan 
odränerad skjuvhållfasthet i direkt skjuvriktning och i aktiv skjuvriktning. Kvoten 
odränerad skjuvhållfasthet / förkonsolideringstryck är generellt högre i en organisk jord 
jämfört med en oorganisk. För en gyttjig lera kan värden i aktiv riktning upp mot 0,4 fås. 
För en lerig gyttja och gyttja kan värden upp mot 0,5 fås för aktiv riktning (Lundström & 
Dehlbom, 2019). 

Kvoten odränerad skjuvhållfasthet / förkonsolideringstryck för aktiva odränerade 
triaxialförsök för oorganisk lera ligger typiskt mellan 0,25 och 0,45 och man kan se en 
ökning av kvoten med ökande konflytgräns. Tidigare har angetts ett empiriskt samband 
med medelvärde på kvoten på 0,33 oberoende av flytgränsen men ny forskning visar att 
det finns behov av att titta närmare på detta (Lundström & Dehlbom, 2019). 
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a)    b) 

Figur 72. Kvoten odränerad skjuvhållfasthet / förkonsolideringstryck som funktion av djupet, för 5 
lokaler med sulfidjord, för utförda triaxialförsök (G-g=Gammelgården, V-s=Västerslätt), a) Alla 
försök. Linjen sammanbinder värden från lokal Lampen. b) Alla försök. Linjär regressionsanalys 
avser försöken utförda vid rumstemperatur. 

Jämförelse triaxialförsök och direkta skjuvförsök 

I Figur 73 presenteras två jämförelser mellan odränerad skjuvhållfasthet utvärderad från 
direkta skjuvförsök och från triaxialförsök, kvoten i figur a och differensen i figur b, från 5 
lokaler med sulfidjord och totalt 24 kvoter eller differenser som jämförs. Vad gäller 
kvoten varierar den stort på 2-4 m djup, 0,5-0,85, varierar mindre och blir högre på 5-6 m 
djup, 0,7-0,9, och varierar mindre och minskar på 7-12 m djup, 0,5-0,7. Totalt för alla 24 
värden varierar kvoten mellan cirka 0,5-0,9 och är i medeltal 0,67 för alla lokaler. Vad 
gäller Lampen är det en relativt liten variation av kvoten, 0,67-0,78, på 2-5 m djup.  

Det har eftersträvats att jämförelsen mellan odränerad skjuvhållfasthet från direkta 
skjuvförsök och triaxialförsök ska avse försök utförd vid samma temperatur, dvs. 
antingen båda vid rumstemperatur eller båda vid jordtemperatur. 

För Lampen har triaxialförsöken räknats om från rumstemperatur till jordtemperatur, i 
detta fall genom att odränerad skjuvhållfasthet har antagits ökats med 10 % (både direkta 
skjuvförsök och CRS-försök har utförts vid jordtemperatur). Övriga lokaler antas 
försöken vara utförda vid samma temperatur, dock har det inte hittats dokumenterat för 
Kalix, Rödäng och Kramfors, för vilka det har antagits rumstemperatur. 
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I Figur 74 har resultaten från Lampen jämförts med empiri för svenska oorganiska leror,   

𝑐𝑐𝑢𝑢𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷

𝑐𝑐𝑢𝑢𝑎𝑎 
= (0,25 + 0,75 𝐾𝐾0𝑛𝑛𝑐𝑐)   (Ekvation 3) 

Med  𝐾𝐾0𝑛𝑛𝑐𝑐 = 0,31 + 0,71( 𝑤𝑤𝐿𝐿 − 0,2)  fås att  

𝑐𝑐𝑢𝑢𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷

𝑐𝑐𝑢𝑢𝑎𝑎 
= (0,125 + 0,205

1,17
𝑤𝑤𝐿𝐿)/0,33  (Ekvation 4) 

där 

cuDSS = odränerad skjuvhållfasthet från direkta skjuvförsök 

cua = odränerad skjuvhållfasthet i aktivriktningen 

K0nc = vilojordstryckskoefficienten i normalkonsoliderat tillstånd 

wL = flytgränsen 

 

Empiriska sambandet för oorganiska leror med K0NC antaget till 0,5 matchar dåligt de 
uppmätta värdena från Lampen, ger för låga värden. Med en ökning av K0NC till 0,6 ligger 
empirin nära de uppmätta värdena. Empirin för oorganiska leror kopplad till flytgränsen 
(flytgränsen 100 %) ger för höga värden, Figur 74. 

   

a)    b) 

Figur 73. Triaxialförsök och direkta skjuvförsök på sulfidjord från 5 lokaler: a) kvoten på 
odränerad skjuvhållfasthet från försöken och b) differensen mellan försöken. 
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Figur 74. Kvoten på odränerad skjuvhållfasthet från direkta skjuvförsök och triaxialförsök på 
sulfidjord från Lampen, med empiri för svensk oorganisk lera inlagd. 

Hållfasthetstillväxt 

Lampen provbankar 

Resultaten från de odränerade triaxialförsöken (aktiva och passiva) och de odränerade 
direkta skjuvförsöken på sulfidlera från Lampen visar på att det är tydlig en ökning i 
odränerad skjuvhållfasthet i alla riktningar från år 2010 (på ursprunglig jord) till åren 
2015/2018/2021 (för prover från under bankarna), före ursprungliga 
förkonsolideringstrycket överskrids (se diskussion avsnitt 4.4). I Tabell 6 presenteras 
kvoten odränerad skjuvhållfasthet / förkonsolideringstryck vid olika tidpunkter och dels 
för ursprunglig jord och dels för prover från under provbankarna Lampen. Från 2010 
(ursprunglig jord) till 2018 (prover från under bankarna) har kvoten ökat med 47 % för 
de aktiva triaxialförsöken, 29 % passiva triaxialförsöken och 22 % för direkta 
skjuvförsöken. Till 2021 (prover från under bankarna) har kvoten ökat med 73 % för de 
aktiva triaxialförsöken, medan de direkta skjuvförsöken visar en liten minskning 2021 
jämfört med 2018, Tabell 6. Värden 2015, 2018 och 2021 är justerade med avseende på 
djup i förhållande till ursprunglig markyta, för att korrigera för sättningar. 

Även semi-empirisk bestämning av odränerad skjuvhållfasthet, dvs. från CPT-sondering 
och fallkonförsök, visar på en tydlig hållfasthetsökning från 2010 fram till 2015, 2018 och 
2021, Figur 14 respektive Figur 12, CPT cirka 20-50 % ökning och fallkon cirka 10-40 % 
ökning på 2-5 m djup.  
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I Figur 75 visas ökning (i kPa) i vertikal effektivspänning under bank 1 och 2 samt ökning 
i odränerad skjuvhållfasthet utvärderad från triaxialförsök och direkta skjuvförsök , från 
obelastat (ursprunglig jord) tillstånd (2010) till belastat tillstånd under bankarna (2018 
och 2021).  

Notera att fram till 2018 har effektivspänningen ner till 3,5 m djup under höga banken 
(Bank 1) blivit något större än ursprungliga förkonsolideringstrycket, se Figur 64.  Vidare 
kan ses att i övre delen av profilen, ner till 4-5 m djup 2018, är effektivspänningarna för 
låga banken (Bank 2) runt ursprungliga förkonsolideringstrycket och för större djup har 
förkonsolideringstrycket ännu ej överskridits under båda bankarna, Figur 64.  

Baserat på jämförelser av utvärderat förkonsolideringstryck från CRS-försök (och 
ödometerförsök) utförda 2010 (ursprunglig jord) och 2015/2018 (prover från under 
bankarna) har det ursprungliga förkonsolideringstrycket tydligt ökat på 2 m djup och 
något på 3 m djup efter 8 år, se Figur 64. Det vertikala effektivtrycket under höga banken 
2018 är dock fortfarande något lägre än utvärderat förkonsolideringstryck 2018, Figur 
64. 

Vidare kan konstateras att 2015 och 2018 (och 2021) på 2-5 m djup under bankarna har 
skrymdensiteten tydligt ökat och vattenkvoten tydligt minskat i jämförelse med de 
ursprungliga värdena på den ursprungliga sulfidjorden. Från 6 m djup och nedåt går det 
inte att konstatera att skrymdensiteten eller vattenkvoten ändrats fram till 2018 eller 
2021. Sättningarna är cirka 1,1 m och 0,8 m under mitten av bank 1 respektive bank 2 år 
2021. 

Sammantaget visar detta på att sulfidleran har genomgått en stor kompression under 
båda bankarna efter 8 år och 11 år och att det har medfört att den odränerade 
skjuvhållfastheten har väsentligt ökat såväl i vertikal som horisontal riktning. Detta trots 
att bidrag av sättningar orsakade av ett överskridande av ursprungliga 
förkonsolideringstrycket fortfarande sannolikt är små (se diskussion i avsnitt 4.4).  

I den övre delen av jordprofilen från mellan 2 m och 3,5 m djup är de vertikala 
effektivspänningarna 2018 sannolikt något över (2-3 kPa, höga banken) eller något under 
(låga banken) det ursprungliga förkonsolideringstrycket. På 4 m djup och nedåt är 
effektivspänningarna 2018 lägre än ursprungligt förkonsolideringstryck under båda 
bankarna. 
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Tabell 6 Kvoten odränerad skjuvhållfasthet / förkonsolideringstryck, medeltal och variation i 
värden och antal försök inom parentes, vid olika tidpunkter och dels för ursprunglig jord och dels 
för prover från under bankarna i Lampen.  

 

Aktiva 
triaxialförsök 
(2-7 m djup) 

Passiva 
triaxialförsök 
(2-5 m djup) 

Direkta 
skjuvförsök 
(2-9 m djup) 

I fält ursprunglig 
(obelastad) sulfidjord 

0,34 
0,32-0,38 

(4) 

0,28 
(0,25-0,32) 

(4) 

0,27 
(0,21-0,31) 

(8) 

Prover från under bankarna 
belastad sulfidjord 
2015 

--- --- 0,30 
0,29-0,32 

(6) 

Prover från under bankarna 
belastad sulfidjord 
2018 

0,50 
0,43-0,56 

(5) 

0,36 
0,36-0,37 

(2) 

0,33 
0,28-0,36 

(6) 

Prover från under bankarna 
belastad sulfidjord 2021 

0,59 
0,50-0,64 

(8) 

--- 0,31 
0,28-0,34 

(12) 
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Figur 75. Ökning i vertikal effektivspänning och ökning i odränerad skjuvhållfasthet under 8 
(2018) och 11 år (2021) under provbankarna i Lampen. 

Gammelgården provbank 

Provbanken i Gammelgården visar på liknande mönster som provbankarna i Lampen, 
vad gäller hållfasthetstillväxt och hållfasthetsanisotropi, se avsnitt 3.2. Efter 5 års 
belastning visar direkta skjuvförsök och fallkonförsök på en tydlig hållfasthetsökning, och 
det ursprungliga förkonsolideringstrycket har troligen inte överskridits eller möjligen 
tangerats i övre delen av jordprofilen.  
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De utförda aktiva triaxialförsöken på prover tagna i sulfidjorden under banken efter 5 års 
belastning, visar på tydligt högre värden på odränerad skjuvhållfasthet än övriga metoder. 
Detta bekräftar tydligt den hållfasthetsanisotropi som råder, här även i fält under 
bankarna i belastad sulfidjord. 

Kvoten mellan odränerad skjuvhållfasthet utvärderad från aktiva triaxialförsök och 
förkonsolideringstryck utvärderad från CRS-försök på prover från under bankarna är 
högre i Gammelgården, medelvärde 0,61 efter 5 år, än i Lampen med medelvärde 0,50 
efter 8 år. Detta är betydligt högre värden än normalt för ursprunglig jord där 
medelvärdet på kvoten är 0,34 i Lampen. 

De direkta skjuvförsöken på sulfidjord från Lampen (kvoten i medeltal ursprunglig: 0,27; 
belastad 2015: 0,30; belastad 2018: 0,33) uppvisar högre värden på kvoten för prover 
från under bankarna än för ursprunglig sulfidjord. Likaså är fallet för sulfidjord från 
Gammelgården, fast med högre medelvärden än för Lampen, medelvärde 0,47 (efter 5 år) 
på kvoten för prover från under bankarna och i medeltal 0,32 för ursprunglig jord. 

De högre värdena på kvoten för prover från under bankarna beror på att den odränerade 
skjuvhållfastheten har ökat utan att förkonsolideringstrycket har ökat, förutom möjligen i 
översta delen av profilen, där förkonsolideringstrycket också kan ha ökat. Det finns ingen 
tydlig indikation på att kvoten skulle variera med djupet i Gammelgården.  

 

Murro provbank 

För testbanken i Murro/Seinäjoki i västra Finland, med liknande egenskaper i 
sulfidjorden som den i Lampen har hållfasthetsökning undersökts med vingförsök 8 och 
20 år efter färdigställande, Koskinen et al. (2002) och D’Ignazio & Länsivaara (2016), 
Figur 76. Efter 8 år hade den odränerade skjuvhållfastheten mellan 2-7 m djup ökat med 
mellan cirka 2-7 kPa (ursprungliga värden 11-19 kPa) under bankmitt med största 
ökningen på 3-4 m djup.  

För större djup än 8 m visade undersökningarna på en lägre skjuvhållfasthet efter 8 år än 
ursprungligen, vilket även mätningar efter 22 år vid bankkrön visade för djup större än 12 
m. Koskinen et al. (2002) anger som en potentiell förklaring till hållfasthetsminskningen 
på större djup att lerans struktur har brytits ned till följd av ändringar i 
spänningssituationen. Lundström och Dehlbom (2019) menar att minskningen kan bero 
på osäkerheter i använda metoder för bestämning av odränerad skjuvhållfasthet och 
konflytgräns under banken. 
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Figur 76. Odränerad skjuvhållfasthet (vingförsök) vid provbanken i Murro (efter D´Ignazio & 
Länsivaara, 2016). 

Vedabanken 

Müller et al. (2013) fann för lokal Vedabanken en relativt god samstämmighet mellan 
beräknade och uppmätta värden (vingförsök och CPT) på odränerad skjuvhållfasthet för 
sulfidlera genom sambandet 

𝑐𝑐𝑢𝑢 = 𝜎𝜎𝑣𝑣′

𝜎𝜎𝑐𝑐′ 
𝑐𝑐𝑢𝑢
𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑛𝑛𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢   (Ekvation 5) 

där 

cu = odränerad skjuvhållfasthet efter belastning 

σ’v = effektiv vertikalspänning efter belastning 

σ’c = förkonsolideringstryck, ursprungligt vertikalt 

Notera att i detta fall var spänningsökningarna stora och långt över ursprungligt 
förkonsolideringstryck, dvs en bra bit in i normalkonsoliderat område (och att 
vertikaldräner användes för att påskynda sättningsförloppet). 

Bankar internationellt 

I Lundström & Dehlbom (2019) presenteras uppföljningar nationellt och internationellt 
av egenskapsförändringar under bankar på huvudsakligen oorganiska leror med fokus på 
odränerad skjuvhållfasthet och förkonsolideringstryck men även basegenskaper som 
densitet och vattenkvot. Intressant och anmärkningsvärt att konstatera är att det inte 
förefaller finnas så många (väl)dokumenterade och tillgängliga praktikfall i världen. 
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4.4 Sulfidjord – Sättningar, effektivspänningar, 
förkonsolideringstryck och portryck i fält  

Förkonsolideringstryckets storlek för jorden i fält påverkas av belastningshistorien, vilket 
innebär de tryck (effektivtryck) som jorden varit utsatt för, de krypdeformationer som 
utvecklats och den struktur av jordskelett som byggts upp sedan jorden bildades 
(avsattes). Vidare vid belastning av en jord i fält med exempelvis en bank kommer 
liggtiden in, dvs. med tiden kommer porövertryck successivt reduceras och sättningar 
inklusive krypdeformationer utvecklas. Förutsatt att lastökningen orsakad av banken är 
tillräckligt stor kommer effektivspänningarna efter en längre tid att överskrida 
ursprungliga förkonsolideringstrycket. 

En lastökning orsakad av bank i fält, resulterar med tiden i att porövertrycket i 
underliggande jord reduceras vilket leder till effektivspänningar som går från 
ursprungliga in-situspänningar upp till exempelvis effektivspänningar motsvarande eller 
strax över ursprungliga förkonsolideringstrycket (utvärderat från ödometerförsök), vilket 
har skett eller håller på att ske efter 11 år ner till cirka 6 m djup under höga och låga 
provbanken i Lampen (Figur 65 och Figur 66). Då effektivspänningarna ökat till 
förkonsolideringstrycket förväntas portrycksutjämningen ske långsammare än för lägre 
effektivspänningar till följd av ökande krypdeformationer, och därefter en markant 
volymändring (förändring av jordskelettets ursprungliga struktur) att ske.  

Under konsolidering i fält minskar portrycket med tiden och jordskelettets struktur 
omformas och komprimeras och effektivspänningarna blir efter en tid högre än 
ursprungligt förkonsolideringstryck (förutsätter tillräckligt stor lastökning av banken). 
Efter en tid förväntas förkonsolideringstrycket (utvärderat från ödometerförsök) bli högre 
än det ursprungliga förkonsolideringstrycket (utvärderat från ödometerförsök), vilket 
tydligt skett 2018 och 2021 överst (2 m djup) i sulfidjorden i Lampen, dvs. inom den zon 
där portrycksutjämningen och sättningarna varit som störst.  

Det som förväntas ha skett geologiskt historiskt, innan belastning av sulfidjorden med 
exempelvis provbankarna i Lampen, är att förkonsolideringstrycket har ökat till följd av 
krypdeformationer under årtusenden (principiellt visat i  Figur 77). Sannolikt är fallet att 
effektivspänningarna historiskt inte har varit högre än dagens in-situspänningar 
(exempelvis de innan provbankarna i Lampen byggdes) och att skillnaden mellan 
uppmätt förkonsolideringstryck (baserat på ödometerförsök) och beräknad vertikal 
effektivspänning huvudsakligen är orsakad av krypdeformationer. Det bör noteras att det 
i Lampen (och i många andra lokaler) är årliga variationer i totaltryck och portryck vilket 
leder till variationer i effektivspänning under året. 

För provbankarna i Lampen har stora sättningar inträffat de första fem åren fram till år 
2015, upp till cirka 0,85 m respektive 0,70 m på ursprunglig markyta under bankmitt 
under höga respektive låga banken, se avsnitt 2.5. På 3 m, 5 m och 7 m djup är 
vertikalrörelserna år 2015 cirka 0,50, 0,35 respektive 0,25 under höga banken och cirka 
0,35 m, 0,20 m respektive 0,15 m under låga banken.  Effektivspänningarna är 2015 runt 
0,85 x ursprungligt förkonsolideringstryck (baserat på ödometerförsök) under låga och 
höga banken, förutom på 2 och 3 m djup under höga banken där effektivspänningarna är 
runt ursprungligt förkonsolideringstryck (Figur 65 och Figur 66).  
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Med så stora kompressioner vid belastning i fält för effektivspänningsökningar upp till 
cirka 0,85 x förkonsolideringstrycket, kan man förvänta sig att jordskelettets struktur som 
byggts upp under årtusenden har börjat att omformas, särskilt i den översta delen av 
sulfidjorden. För sulfidjorden under provbankarna i Lampen förefaller således stora 
kompressioner ske redan för effektivspänningar motsvarande överkonsolideringsgraden 
1,2 eller högre. 

Leroueil & Vaughan (1990) menar att effekten av strukturen (som byggts upp under 
årtusenden) är lika viktig som effekten av initial porositet och spänningshistoria för att 
beskriva jordars mekaniska beteenden. Strukturen bidrar exempelvis till en styvare initial 
spännings-töjningsrespons, högre skjuvspänning vid brott, mindre töjningar till brott och 
ett mera sprött beteende (exempelvis Leroueil & Vaughan, 1990; Tavenas & Leroueil, 
1985; Graham & Li, 1985; Casagrande, 1936). 

Synsättet med effekten av strukturen (Leroueil & Vaughan, 1990) och vad som händer vid 
belastning runt förkonsolideringstrycket baseras på observationer från laboratorieförsök 
på centimeterstora prover. I fält är det en helt annan skala på belastad jord, exempelvis 
1000-10000 gånger större volymer än i laboratoriet. Detta innebär att olika delar av 
jordvolymen i fält har uppnått olika nivåer av spänningsändringar och deformationer, 
vilket kan ses bland annat i mätningarna i fält i Lampen (kapitel 2).  

Angränsande delar av jordvolymen samverkar vilket gör att man vid mätningar av 
rörelser eller portryck får ett resultat som inte bara beror av förhållandena i mätpunkten 
utan också förhållandena i jordvolymen närmast men även en bit från mätpunkten. 
Överskridande av förkonsolideringstrycket i fält blir därmed inte lika lätt att identifiera 
genom mätningar och är sannolikt en mera gradvis och mindre tydlig övergång än vid 
laboratorieförsök.  

Resultat av mätningar i fält av porvattentryck och vertikalrörelser i sulfidjorden under 
provbankarna i Lampen visar inte på några markanta förändringar som skulle tydligt 
kunna säga att ursprungliga förkonsolideringstrycket har överskridits. Detta trots att 
effektivspänningarna 2021 är runt eller har något överskridit ursprungligt 
förkonsolideringstryck. Däremot är sättningshastigheten på 3, 5 och 7 m djup efter 11 år 
tydligt högre under höga banken än låga banken, vilket möjligen skulle kunna vara en 
indikation att ursprungliga förkonsolideringstrycket har överskridits på dessa djup under 
höga men inte låga banken. 

Vad gäller materialmodeller för sättningsberäkningar som inkluderar krypdeformationer, 
så har många gemensamt att krypning beräknas även i delar av eller hela 
överkonsoliderade område och att kryphastigheten är som störst runt 
förkonsolideringstrycket. I exempelvis Soft-soil-creep-modellen (ex. Stolle et al., 1997; 
Vermeer et al., 1998) och CreepSClay1-modellen (ex. Sivasithamparam et al., 2015) antas 
krypsättningar utvecklas vid belastning från rådande effektiva in-situspänningar, 
oberoende av vilken överkonsolideringsgrad som råder. Soft-soil-creepmodellen 
predikterar små krypdeformationer vid höga överkonsolideringsgrader och når en hög 
och högsta (ofta betraktad som orealistisk hög) kryphastighet vid 
förkonsolideringstrycket varefter den inte ändras.  

I Figur 37 kan ses skillnaden i utvecklade sättningar vid olika tidpunkter för 
provbankarna i Lampen mellan att räkna med och utan krypdeformationer, dvs. med 
Soft-soil-creepmodellen respektive Soft-soilmodellen. 
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Krypmodellen i programmet Embankco (Larsson et al., 1993; Bengtsson & Larsson, 
1994) antar att krypdeformationer utvecklas först då effektivspänningar är lika med eller 
högre än 0,8 x förkonsolideringstrycket och predikterar att maximala kryphastigheten 
inträffar runt förkonsolideringstrycket. I GS Settlement (Geosuite; ursprungligen Svanö 
1986) inkluderas kryptöjningar i hela spänningsintervallet. 

Som en jämförelse till materialmodellernas sätt att hantera krypdeformationer kan 
nämnas att en gammal tumregel för svenska oorganiska leror är att om 
effektivspänningarna efter belastning i fält hålls under 0,8 multiplicerat med 
förkonsolideringstrycket (från ödometerförsök) minimeras (undviks) krypsättningar för 
en konstruktion under dess livslängd. 

Notera att förkonsolideringstrycket är baserat på utvärdering av försök (kan vara olika 
typer av ödometerförsök) utförda i laboratorium på i fält tagna prover. Med den 
utvärderingsmetodik som finns för tolkning av förkonsolideringstryck från CRS-försök 
respektive stegvisa ödometerförsök, antas de framtagna värdena representera 
fältförhållanden.  

Detta antagande innebär en viss osäkerhet i resultatens relevans och antagandet är 
veterligen inte heller bevisat internationellt för så många finkorniga jordar, och inte för 
svenska (eller finska) sulfidjordar. Sällfors (1975) tog fram ett förslag att tolka resultaten 
från CRS-försök på framförallt svenska Västkustleror så att de skulle motsvara 
förkonsolideringstrycket i fält, baserat på belastningsförsök i fält (där i fält vid en ökande 
belastning en markant ökning i portryck antogs indikera överskridande av 
förkonsolideringstrycket). Detta ligger till grund för nuvarande svenska 
utvärderingsprincip av förkonsolideringstryck från CRS-försök på finkorniga jordar, 
exempelvis sulfidjordar. 

 

Figur 77. Förändring av förkonsolideringstryck och odränerad skjuvhållfasthet vid konstant 
vertikal last under lång tid (från Lundström & Dehlbom, 2019, efter Bjerrum, 1967). 
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Det bör beaktas att under vinterförhållanden kan översta delen av undergrunden (och 
banken) vara frusen vilket förhindrar dränering uppåt. Erfarenheter från fält visar att på 
vissa nivåer kan portrycken stiga under tjälsäsongen, när man förväntar sig att 
grundvattenytan borde ligga som lägst, och en tolkning är att tjälen omfattar en 
jordvolym som verkar som ett lock som stänger in porvattnet mellan underliggande 
morän och tjälade jorden (Johansson, 2022).  

Dock förväntas i sådana fall vattentransporten (dräneringen) att istället öka horisontellt, 
vilket bidrar till reducerade portryck. Mätningar från Lampen visar på en 
portrycksökning på 3-4 kPa under vintern. Samtidigt visar mätningar av 
jordtemperaturen på olika djup under bankfot (släntfot) i Lampen under de fyra första 
vintrarna, att det inte fryser någon gång för den ytligast placerade givaren (0,3 m djup). 

Vidare finns frågan om det kan ske en temporär lastminskning på underliggande jord till 
följd av att jorden (och banken) fryser? Erfarenheter från fältobservationer av bankar 
tyder på att sättningsförloppet kan klinga av vintertid för att skjuta fart när tjälen släpper 
(Johansson, 2022). Sättningsförloppet påverkas även av grundvattnets och portryckets 
naturliga variationer under året i aktuellt område. 

Vad gäller förhållanden i provfältet i Lampen kan det vara möjligt att permeabiliteten är 
högre för finkorniga moränen i jämförelse med ovanliggande sulfidjord, vilket i så fall för 
nedre delen av sulfidjorden innebär ett bidrag till att porövertrycket kan reduceras och 
ökad kompression ske. Mätningar av portryck och rörelser i ovanliggande sulfidjord visar 
att en viss dränering förmodligen skett även via underliggande material (morän). I 
Lampen finns det inga mätningar av portryck (portrycksspetsar eller grundvattenrör) i 
underliggande material (morän) och ej heller undersökningar av permeabiliteten.  

När det sedan gäller underliggande berg så saknas information om berget men ett rimlig 
antagande är det kan vara ”tät”, dvs vatten som transporteras till undre akvifären måste 
ta vägen horisontellt i lagret (moränen) under sulfidjorden. Den övergripande 
geohydrologin för området har också betydelse för vattenflödet under och omkring 
provbankarna. Det är bland annat en stor variation av sulfidjordens tjocklek i området. 
Förhållanden i Lampen i underliggande material (morän) borde ligga någonstans mellan 
impermeabelt och fridränerande beroende på lagrets permeabilitet.  

För utjämning av portryck från pålagd last är det viktigt med utjämningen via vertikal 
vattenströmning, men även horisontell vattenströmning detta speciellt med hänsyn till 
provbankarnas 3D-form i Lampen. 

Inverkan på sättnings- och portrycksförloppet av att jorden fryser vintertid borde beaktas 
vid sättningsberäkningar i den mån det är möjligt att utföra i befintliga 
beräkningsprogram samt att de verkliga förhållandena är kända. Eventuell ändring av 
lastöverföringen från bank till undergrund då jorden/banken är frusen borde beaktas. 
Årliga variationer i totaltryck och portryck bör beaktas. Likaså bör potentiella 
dräneringsförhållanden (permeabilitet) i underliggande jord (morän) och i eventuella 
skikt med grovkornigare material (än lera) beaktas vid sättningsberäkningar (se Fortsatt 
arbete i avsnitt 5.3). 
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4.5 Hållfasthet och förbelastning som metod i sulfidjordar 

I denna rapport har sammanställts och analyserats data vad gäller hållfasthetsanisotropi 
från ett flertal lokaler med sulfidjord, vilket tidigare inte gjorts. Även hållfasthetstillväxt i 
sulfidjord har studerats, dock från färre lokaler. Resultaten har jämförts med erfarenheter 
från oorganiska svenska leror och empiri vad gäller odränerad skjuvhållfasthet som finns 
kopplat till dessa. Det finns likheter och skillnader mellan sulfidjordar (organiska leror 
och organiska leriga siltjordar) och oorganiska leror, vilket visats i avsnitten 4.2-4.3. 

Förhoppningen är att sammanställningen och analysen av data och den erhållna empirin 
från lokaler med sulfidjord, kan vara ett underlag och stöd vid projektering och val av 
odränerad skjuvhållfasthet för stabilitetsberäkningar av järnvägsbankar och vägbankar på 
sulfidjord. Sammanställningen kan också vara till nytta för andra tillämpningar där 
stabilitet eller bärförmåga i sulfidjord beaktas, exempelvis för schakter. 

Det kan vara viktigt att beakta den hållfasthetsanisotropi som finns i sulfidjordar för att få 
en mera relevant beräknad säkerhetsfaktor mot brott, särskilt där aktiva brottzoner är 
större. Detta eftersom den aktiva odränerade skjuvhållfastheten normalt är väsentligt 
större än den passiva och den vid direkt skjuvning. Den experimentellt bestämda passiva 
odränerade skjuvhållfastheten är för sulfidjord möjligen något större än den direkta 
odränerade skjuvhållfastheten (se avsnitten 4.2-4.3), dock är få passiva triaxialförsök 
utförda. 

Notera dock att de passiva triaxialförsöken har utförts med minskande vertikalspänning 
(och konstant celltryck, vilket är samma som konstant total horisontalspänning), vilket är 
traditionellt sätt vid provning, men inte motsvarar det normala lastfallet med konstant 
vertikalspänning och ökande horisontalspänning. Detta kan möjligen leda till för hög 
bestämd odränerad passiv skjuvhållfasthet. 

I följande exempel i Figur 78 redovisas en stabilitetsberäkning för en fiktiv bank på lös 
sulfidjord med svagt lutande markyta. Beräkningen (odränerad analys) är utförd med 
Geostudio Slope/W och analysmetod Morgenstern-Price. Vid beräkning utan 
hållfasthetsanisotropi erhölls en säkerhetsfaktor, Fc=1,2 och med hållfasthetsanisotropi, 
Figur 78, blev säkerhetsfaktorn, Fc = 1,6. Anisotropifunktionen som har används i 
beräkningen är enligt Skredkommisionen rapport 3:95 (figur 24) och med antagandet att 
K0(NC)=0,6. 
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Figur 78. Stabilitetsberäkning av fiktiv bank på lutande markyta med hänsyn till 
hållfasthetsanisotropi i underliggande sulfidjordslager. 

Det har också visat sig att den aktiva odränerade skjuvhållfastheten i förhållande till 
förkonsolideringstrycket är något större i sulfidjordar än i oorganiska jordar, dvs. att 
empirin baserad på svenska oorganiska leror underskattar aktiv skjuvhållfasthet i 
sulfidjordar (se avsnitt 4.3). 

Beaktande av hållfasthetsanisotropi och hållfasthetstillväxt i sulfidjordar vid 
stabilitetsberäkningar, kan påverka det slutliga valet av grundläggning (eller andra 
geotekniska problemställningar, exempelvis schakter) och i gynnsamma fall 
minimera/exkludera behovet av förbelastning eller annan jordförstärkningsmetod, och 
således påverka ekonomin och miljöaspekterna positivt för projektet.  

Det är förväntat att en hållfasthetstillväxt sker i sulfidjordar under bankar som byggs. Det 
är dock viktigt, som alltid vid pålastning av finkorniga jordar, att pålastningen sker i 
tillräckligt små laststeg så att inte sulfidjorden under banken går till brott. 
Hållfasthetstillväxt förutsätter att dränering är möjlig i sidled, men gärna också genom ett 
dränerande skikt i bankens underkant. Möjligheter till längre liggtider för bankar är 
förstås gynnsamt för möjligheter till förbelastning som metod. För lågpermeabel 
sulfidjord går dock normalt hållfasthetstillväxten långsamt. 

I dessa fall förordas att dräneringen förstärks genom exempelvis vertikaldräner, för en 
snabbare hållfasthetstillväxt, se exempelvis fall med sulfidjord i Vedabanken Botniabanan 
(Müller et al., 2013, Müller, 2013) och vägbank vid Mörtsjöberget nybyggnationen av väg 
E4 mellan Enånger och Hudiksvall (Ånäs, 2012). 

Intressant är att stora sättningar och en väsentlig hållfasthetstillväxt kan ske redan för 
spänningsökningar under ursprungligt förkonsolideringstryck, i fallet med provbankarna 
i Lampen efter cirka 5 år och då för effektivspänningar upp till cirka 0,85 x 
förkonsolideringstrycket. 
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En tumregel för svenska oorganiska leror är att om effektivspänningarna efter belastning 
i fält under konstruktionens livstid hålls under 0,8 multiplicerat med 
förkonsolideringstrycket (från ödometerförsök) minimeras (undviks) krypsättningar. Vad 
gäller belastning upp till effektivspänningar 0,85 x förkonsolideringstrycket i sulfidjorden 
under provbankarna i Lampen, har stora sättningar uppmätts (se avsnitt 2.5 och 4.2). 
Likaså har stora sättningar inklusive stora krypdeformationer beräknats (se avsnitt 2.7) 
upp till den effektivspänningsnivån.  

Vad gäller byggmetoden förbelastning med avlastning av överlast av bank i fält så har det 
inte specifikt studerats i föreliggande projekt, men i Vesterberg & Andersson (2017) finns 
ett par exempel (Vägbank vid Mörtsjöberget, Järnvägsbank över Västerslätt). Genom att 
ta bort överlast (efter en viss liggtid) blir det en spänningsavlastning i undergrunden och 
det förväntas reducera/minimera efterföljande sättningar inklusive långtidssättningar, se 
vidare i avsnitt 5.3. Det uppenbara man kan råka ut för med överlast är låg stabilitet och 
att det kan därför komma att behövas tryckbankar. Vidare riskeras stora horisontella 
rörelser om stabiliteten är för låg. Med en hög nivå på grundvattenytan och en lös 
undergrund som kan resultera i stora sättningar, riskerar en stor del av banken att hamna 
under grundvattenytan. 

Det har tagits fram ett underlag som hjälp vid sättningsberäkningar i sulfidjordar 
(Vesterberg och Andersson, 2017), där presenteras utvärdering av parametrar till 
beräkningar och genomförda beräkningar med 2D- och 1D numeriska metoder och 
analys av resultaten. I föreliggande studie har kompletterande beräkningar, analyser och 
slutsatser presenterats i avsnitt 2.7 och avsnitt 5.1. Slutsatser från arbetet i Vesterberg & 
Andersson (2017) kompletterat med resultaten i föreliggande studie är att det är möjligt 
att genomföra en prognos av sättningens och portryckets storlek och tidsförlopp och få en 
rimlig precision i resultaten. Detta förutsatt att krypdeformationer beaktas i modellerna 
och att utvärdering av parametrar från laboratorieförsök baseras på kolvprover med hög 
kvalitet.  

Vidare är det viktigt att ha koll på dränerings- och grundvattenförhållandena i 
jordprofilen under banken och i närområdet. Det förväntas således vara möjligt att 
bedöma om sättningarna blir små eller stora och hur portrycksutvecklingen sker med 
tiden. Vi behöver inte ”gissa” längre.  

Det är dock viktigt att beakta kvarstående porövertryck och därmed rådande 
effektivspänningar och rådande hållfasthetsnivå. Även om sättningarna som utvecklats 
kan vara stora kan fortfarande kvarvarande porövertryck vara höga och 
hållfasthetstillväxten vara lägre än förväntat. Detta var en lärdom bland annat från 
byggnation av Umeå godsbangård på Västerslätt (mycket stora sättningar initialt och 
portrycksavklingningen var mycket långsam; Thun, 2017). 

Även om förbelastning med överlast, dvs. avlastning efter en viss liggtid nyttjas, så 
kommer det ta lång tid för sättningar och portrycksavklingning att ske, även om 
belastningen hålls under förkonsolideringstrycket, en tid som normalt inte finns i 
byggprojekt. Vidare är kunskapen begränsad i sulfidjord (och andra finkorniga svenska 
jordar) om vilka kvarstående sättningar man kan förvänta sig efter det att överlasten 
tagits bort. Krypsättningar är särskilt stora i sulfidjord eftersom den är en organisk jord. 
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Vid belastning av bankar på finkorniga sulfidjordar kommer normalt stora sättningar att 
utvecklas och det blir ett långdraget tidsförlopp vad gäller både sättningsutveckling och 
portrycksavklingning. Detta innebär att om inte sättningar förhindras genom annan 
grundförstärkningsmetod eller att man snabbar upp sättningsförloppet, kommer det att 
vara problem med beteendet under lång tid på grund av sättningar, vilket även kan 
inkludera stabilitetsproblem. Då måste man göra något åt detta och det kanske enklaste 
alternativet är att använda vertikaldräner. Vi vet att det kommer att fungera tekniskt med 
vertikaldräner men då behöver också de miljömässiga aspekterna med omhändertagande 
av dräneringsvatten beaktas.  

Blir det problem? Ja, vattnet med urlakade ämnen och ändrat pH måste omhändertas. 
Oxidationen av sulfidjord kan innebära att pH kan sänkas under pH4 på grund av 
bildande av svavelsyra och då lakar tungmetaller ut ur jorden. För att reducera 
(minimera) sättningar finns alternativa grundläggningsmetoder, exempelvis kc-pelare 
eller bankpålning, men även för dessa metoder bör eventuella miljörisker med avseende 
på sulfidjord beaktas. 

Vid byggnation av mindre vägar och gång- och cykelvägar på finkorniga sulfidjordar fås 
hållfasthetstillväxt men även sättningar, men om sättningarna kan hållas jämnt fördelade 
och inom rimliga gränser kan det vara acceptabelt för anläggningens funktionalitet. 

Vad gäller sättningar i sulfidjordar som inte är finkorniga, dvs. grovkorniga silter och 
grövre kornfraktioner, går sättningsförloppet snabbare (Vesterberg & Andersson, 2017) 
och förbelastning kan vara en tekniskt möjlig metod om det finns goda 
dräneringsmöjligheter uppåt och nedåt och även åt sidan i fält. Detta särskilt vad gäller 
växellagrade jordlagerprofiler med inslag av horisontella skikt med högre permeabilitet.  

Området med sulfidjord i Västerslätt i Umeå med en hög andel silt, exempelvis, uppvisar 
ett betydligt snabbare sättningsförlopp (Vesterberg & Andersson, 2017) än exempelvis 
finkorniga sulfidjorden i Lampen. 

Erfarenheter från vägar i mellersta Norrland är att krypsättningar i sulfidjord ofta 
förefaller vara mindre än krypsättningar för de finkorniga sulfidjordarna i Norrbotten och 
att sättningsförloppet ofta brukar gå fortare (Johansson, 2022). Detta antas bero på att 
sulfidjorden är mer växellagrad jord med tunna silt- och sandskikt och innehåller mindre 
organiskt innehåll. Vidare är vattenkvoten normalt lägre än den i exempelvis Lampen. 
Notera dock att det finns områden med sulfidjord lokalt i mellersta Norrland, exempelvis 
sulfidjord med högre organisk halt som vid E4:an i Veckefjärden, som uppvisar en del 
liknande egenskaper som de finkorniga sulfidjordarna i Norrbotten. 
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5 Slutsatser och rekommendationer 

 

5.1 Slutsatser 

 

Odränerad skjuvhållfasthet – anisotropi och hållfasthetstillväxt 
- sulfidjord 

Notera att underlaget och slutsatser vad gäller odränerad skjuvhållfasthet huvudsakligen 
baseras på lokaler från Umeå i söder till Kalix i norr, med några enstaka resultat från 
lokaler söder om Umeå. Det finns ett behov av mer data för sulfidjord längs 
Norrlandskusten söder om Umeå. 

Sulfidjordar uppvisar en tydlig hållfasthetsanisotropi, där hållfastheten i aktivriktningen 
är högre än i passivriktningen och direkta skjuvriktningen. Den odränerade 
skjuvhållfastheten är något större utvärderad från passiva triaxialförsök än från direkta 
skjuvförsök, men detta konstaterande baseras på relativt få utförda passiva försök. Vidare 
finns en reservation för att traditionellt försöksförfarande i odränerade passiva 
triaxialförsök med minskande vertikalspänning kan ge för höga värden på odränerad 
skjuvhållfasthet.  

Beaktande av hållfasthetsanisotropi och hållfasthetstillväxt i sulfidjordar vid 
stabilitetsberäkningar, kan påverka det slutliga valet av grundläggningsmetod och i 
gynnsamma fall minimera/exkludera behovet av förbelastning eller annan 
jordförstärkningsmetod, och således påverka ekonomin och miljöaspekterna positivt för 
projektet (i avsnitt 4.5 ges ett exempel då odränerad skjuvhållfasthet från aktiva 
triaxialförsök gör stor skillnad i beräknad säkerhetsfaktor).  

Kvoten mellan odränerad skjuvhållfasthet och vertikala förkonsolideringstrycket är för 
aktiva triaxialförsök i medeltal 0,36 vid rumstemperatur (varierar mellan 0,31-0,46) 
baserat på 5 lokaler och 22 triaxialförsök och i medeltal 0,41 vid jordtemperatur (varierar 
mellan 0,32-0,47) baserat på 2 lokaler och 6 triaxialförsök. Detta gäller ursprunglig 
(obelastad) sulfidjord och kvoten är något högre än för oorganiska svenska leror. 

Kvoten mellan odränerad skjuvhållfasthet och vertikala förkonsolideringstrycket är i 
medeltal 0,27 och varierar huvudsakligen mellan 0,20 och 0,30 för direkta skjuvförsök, 
baserat på 10 lokaler och 58 direkta skjuvförsök. Detta gäller ursprunglig (obelastad) 
sulfidjord och kvoten är något högre än det normala för oorganiska svenska leror. För de 
direkta skjuvförsöken visar kvoten odränerad skjuvhållfasthet / förkonsolideringstryck 
(båda utvärderade vid samma temperatur) inga direkta skillnader mellan provning i 
jordtemperatur kontra rumstemperatur. 

Kvoten mellan odränerad skjuvhållfasthet och vertikala förkonsolideringstrycket är högre 
både vid triaxialförsök och direkta skjuvförsök för prover från under bankar i jämförelse 
med ursprunglig (obelastad) sulfidjord. Detta gäller för sulfidjord som i fält av bankar 
belastats upp till, men inte tydligt över, ursprungligt förkonsolideringstryck. Detta beror 
på att det i fält med tiden sker en ökning av odränerad skjuvhållfasthet för spänningar 
under förkonsolideringstrycket. 
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Kvoten mellan odränerad skjuvhållfasthet utvärderad från direkta skjuvförsök och aktiva 
triaxialförsök är i medeltal 0,67, för de undersökta sulfidjordsproverna med en variation 
mellan cirka 0,5 och 0,9 baserat på 5 lokaler och 24 försök. 

Triaxialförsök vid jordtemperatur ger ett högre värde (0,41 i medeltal) än de vid 
rumstemperatur (0,36 i medeltal) vad gäller kvoten mellan odränerad skjuvhållfasthet 
och vertikalt förkonsolideringstryck. Detta avser när både förkonsolideringstryck och 
odränerad skjuvhållfasthet utvärderats från försök utförda vid rumstemperatur eller vid 
jordtemperatur. Det förefaller således som att den odränerade skjuvhållfastheten ändras 
mer med förändrad temperatur än vad förkonsolideringstrycket gör. Det krävs dock fler 
försök och jämförelser för sulfidjord för att dra säkra slutsatser. 

Studien av sulfidjord visar inte på koppling till flytgränsen för odränerad skjuvhållfasthet 
eller för kvoten odränerad skjuvhållfasthet / förkonsolideringstryck, precis som 
konstaterats tidigare av Westerberg, Müller och Larsson (2015), vilket är fallet för 
oorganiska svenska leror. Studien visar däremot att sulfidjord följer ungefär samma 
mönster för odränerad skjuvhållfasthet / förkonsolideringstryck som för övrig organisk 
mineraljord och mineralisk organisk jord. 

Provbankarna vid Lampen och vid Gammelgården uppvisar en tydlig hållfasthetstillväxt 
efter fem års belastning. Detta gäller inte bara i aktivriktningen utan även direkta 
skjuvriktningen och för effektivspänningsökningar ungefär upp till eller lägre än 
ursprungligt förkonsolideringstryck. 

Samtliga metoder: aktiva triaxialförsök, passiva triaxialförsök, direkta skjuvförsök, CPT-
sondering och fallkonförsök visar på en tydlig ökning av odränerad skjuvhållfasthet under 
de 11 år som bankarna legat i Lampen. En procentuell stor ökning av odränerad 
skjuvhållfasthet sker i fält före effektivspänningarna överskrider det ursprungliga 
förkonsolideringstrycket. Den odränerade skjuvhållfastheten har på 3-4,5 m djup typiskt 
ökat från cirka 11 till 22 kPa för aktiva triaxialförsöken, från cirka 9 till 14 kPa för de 
direkta skjuvförsöken och från cirka 8 till 13 kPa från CPT-sonderingarna under 11 år, 
detta för effektivspänningar ungefär upp till eller strax under det ursprungliga 
förkonsolideringstrycket. 

CPT-resultaten från provbankarna i Lampen är skolboksexempel: de visar tydligt den 
hållfasthetstillväxt som successivt sker under 11 år under låga respektive höga banken i 
Lampen. CPT-sondering kan därmed vara särskilt viktig för hållfasthetsbestämning då 
det kan vara problem att få upp ostörda prover i sulfidjord.  

CPT-sonderingarna visar att med kalibrerad utrustning och rätt utförande kan hög 
tillförlitlighet och precision fås i resultaten. För lösa finkorniga jordar som i Lampen bör 
CPT användningsklass 0 enligt SS-EN ISO 22476-1 tillämpas. Det är viktigt att sondens 
mätområde är anpassat till den jord som ska undersökas. 

Stora sättningar och en väsentlig tillväxt av odränerad skjuvhållfasthet kan ske i fält 
redan för spänningsökningar under ursprungligt förkonsolideringstryck. 

Provbankarna vid Lampen och Gammelgården visar på stora sättningar efter fem år och 
en odränerad hållfasthetsökning, men inte någon ökning utan snarare minskning av 
förkonsolideringstryck förutom möjligen allra överst i jordprofilen (mindre än cirka 2 m 
djup).  

  



Statens geotekniska institut  2022-09-30 
  1.1-1612-0743 

107 (120) 
 

Effektivspänningarna i fält ligger efter 5 år strax under eller runt 
förkonsolideringstrycket. Kompressionen i sulfidjorden i fält orsakar en volymminskning 
som resulterar i en ökning av odränerad skjuvhållfasthet men inte ökning av 
förkonsolideringstrycket. 

Det är särskilt viktigt för sulfidjord att beakta provningstemperaturen vid utvärdering av 
odränerad skjuvhållfasthet och förkonsolideringstryck från laboratorieförsök och 
korrigera värden för temperaturen (se avsnitt 5.2 Rekommendationer). Laboratorieförsök 
bör dock helst utföras vid jordtemperatur för att minska osäkerheten med inverkan av 
temperaturen på resultaten. 

Hållfasthetstillväxten går som väntat långsamt i finkorniga sulfidjordar som leror och 
siltiga leror och snabbare i sulfidjordar som silter och sandiga silter. Detta är kopplat till 
hur snabbt vatten kan dräneras ur jorden under exempelvis en bank och därmed 
porövertrycket minska och effektivspänningarna och hållfastheten öka. 

 

Sättningar och portryck – prognoser och förbelastning 

Det är möjligt att genomföra en prognos av sättningens och portryckets storlek och 
tidsförlopp och få en rimlig precision i resultaten. Detta förutsatt att krypdeformationer 
beaktas i modellerna och att utvärdering av parametrar från laboratorieförsök baseras på 
kolvprover med hög kvalitet samt att dränerings- och grundvattenförhållandena är kända 
i jordprofilen under banken och i närområdet. 

Vad gäller sättningar i sulfidjordar som inte är finkorniga, dvs. grovkorniga silter och 
grövre kornfraktioner och växellagrade sulfidjordar, går sättningsförloppet snabbare och 
förbelastning kan vara en tekniskt möjlig metod om det finns goda dräneringsmöjligheter. 
Avvattning av jorden med portrycksminskning och hållfasthetstillväxt sker då inom en 
rimlig tid. 

 

Sättningar och portryck – jämförelser beräknade och uppmätta 
– provbankar i Lampen 

Baserat på resultaten av numeriska beräkningar och av mätningar i fält av sättningar och 
portryck upp till 6 och 11 år efter byggnationen av de två provbankarna (bank 1 = höga 
och bank 2 = låga) i Lampen på sulfidjord, har nedanstående slutsatser dragits. Vidare 
presenteras slutsatser av prognostisering av sättningar och portryck under 25 år för båda 
bankarna. Se förutsättningar och antaganden för beräknade sättningar och portryck i 
avsnitt 2.7. 

 

Sättningar och portryck – Generellt 

Provbankarna i Lampen på sulfidjord har bidragit till en ökad förståelse för hur en 
konstruktion bank+undergrund kan fungera. Det handlar framförallt om rörelser 
vertikalt och horisontellt och på olika djup och hur portrycken på olika djup varierar med 
tiden.  
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Beräkningar med 1D- och 2D-modeller, med utvärderade modellparametrar baserade på 
resultaten från laboratorieförsök utförda på kolvprover med hög provkvalitet, visar att 
krypdeformationer är viktiga att inkludera för att resultaten ska överensstämma bättre 
med uppmätta sättningar och portryck. 

Skillnader mellan beräknade och uppmätta sättningar och portryck visar att det är viktigt 
att studera resultaten över en längre tid och på olika djup, och inte bara sättningar på 
markytan (ursprungliga) vid några tidpunkter. Detta för att avgöra om den använda 
materialmodellen i beräkningarna är lämplig för sättningsberäkningarna i det aktuella 
fallet.  

Det är viktigt att ta hänsyn till att resultaten av såväl 1D- som 2D-beräkningar baseras 
även på några antaganden som normalt är tvunget att göras i beräkningsmodellen, utöver 
de huvudsakligen uppmätta och utvärderade parametrarna. Dessa antaganden kan vara 
val av deformationstillstånd (ex. plant deformationstillstånd eller axialsymmetriskt), 
initial portrycksfördelning, dräneringsförhållanden i fält (upptill, nedtill, eventuella skikt 
med avvikande permeabilitet, effekt av frusen jord under vintern) och val av 
vilojordtryckskoefficienten. Beroende på dessa val erhålls olika resultat i beräknade 
sättningar och porvattentryck och skillnaderna i resultat kan vara stora. 

Vid numeriska beräkningar (FEM) av bankars (och andra konstruktioner) sättningar i fält 
i finkorniga jordar bör hänsyn tas till stora deformationer genom uppdaterat finita 
elementnät samt om jorden och banken sjunker under grundvattenytan genom 
uppdaterat vattentryck. 

Vid utvärdering av kompressionsparametrar för sulfidleran i Lampen för 2D och 1D-
beräkningar fås värden som ligger nära värden för leror från Västkusten. 

 

Sättningar och portryck under 6 år 

Med soft soil creep-modellen (2D), under antagande om plant deformationstillstånd, är 
det en god överensstämmelse mellan beräknade och uppmätta värden för sättningar på 
markytan och porvattenövertryck på olika djup under 6 år. Men den beräknade sättnings-
tidsrelationen är kvalitativt (formen på kurvan för det beräknade beteendet) inte helt 
överensstämmande med den uppmätta, både för sättningar på markytan och på olika 
djup.  

Den uppmätta sättningen på markytan vid bankmitt av höga banken efter 6 år (0,85 m) 
predikteras väl av Soft soil creep-modellen, 0,08 m lägre med uppdaterat nät och 
uppdaterat vattentryck och 0,07 m högre utan att dessa uppdateras. 

De uppmätta porvattenövertrycken i sulfidjordslagren under bankmitt på höga banken 
efter 6 år är något högre än de värden som predikterades av Soft soil creep-modellen, 
skillnaden var cirka 3 kPa, 

Sättnings-tidrelationen beskrivs kvalitativt bättre med 1D-modellen än med Soft soil 
creep-modellen, men Soft soil creep-modellen ger värden närmare de uppmätta värdena 
efter cirka 2,5 år och framåt i tiden medan 1D-modellen markant underskattar 
sättningarna. 

Vid beräkningar utan att inkludera krypdeformationer, underskattar soft soil-modellen 
sättningar på markytan med cirka 40 % och porövertrycken med cirka 60 %. 
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Vid beräkningar med soft soil creep-modellen och antagandet om axialsymmetriska 
förhållanden, i jämförelse med plant deformationstillstånd, fås sättningar på markytan 
som är cirka 30 % större och porvattenövertryck cirka 30 % lägre. 

Således ger soft soil creep-modellen med antagande om plant deformationstillstånd 
betydligt bättre överensstämmelse med uppmätta sättningar och portryck i jämförelse 
med om axialsymmetriskt tillstånd antas eller om krypdeformationer inte modelleras 
(som i soft soil-modellen). 

Sättningarna på markytan var som väntat mindre när uppdaterat vattentryck och 
uppdaterat nät togs med i 2D-beräkningarna, cirka 20 % mindre efter 6 år, och på alla 
djup ökade skillnaden med tiden. 

Med 1D-modellen som inkluderar krypdeformationer, är de beräknade sättningarna på 
markytan efter 6 år cirka 20 % lägre än de uppmätta och det beräknade porvattentrycket 
ungefär som de uppmätta (inom 0-2 kPa). 
 

Sättningar och portryck under 11 år 

Med soft soil creep-modellen, under antagande om plant deformationstillstånd, är det en 
god överensstämmelse mellan beräknade och uppmätta värden på sättningar på 
markytan och porvattenövertryck på olika djup under 11 år. Men den beräknade 
sättnings-tidsrelationen är kvalitativt (formen på kurvan för det beräknade beteendet) 
inte helt överensstämmande med den uppmätta, både för sättningar på markytan och 
olika djup.  

Sättnings-tidrelationen beskrivs kvalitativt bättre med 1D-modellen än med soft soil cree-
modellen, men soft soil creep-modellen ger värden närmare de uppmätta värdena efter 
cirka 2,5 år och framåt i tiden medan 1D-modellen markant underskattar sättningarna. 

Då krypning inkluderas i beräkningsmodellen (soft soil creep) är de beräknade 
sättningarna efter 11 år cirka 5-10 % (0,05-0,10 m) mindre än de uppmätta för låga och 
höga banken. Med 1D-beräkningar inkluderande krypdeformationer fås sättningar efter 
11 år som är cirka 25-30 % (0,25-0,30 m) mindre än de uppmätta. 

Portrycksavklingningen i sulfidjorden under provbankarna i Lampen beskrivs relativt väl 
av såväl 1D-beräkningar som 2D-beräkningar.  

Soft soil creep-modellen har prognostiserat porövertryck på 3 m djup som ligger nära 
men över de uppmätta värdena. Geosuite predikterar lite högre porövertrycksvärden på 3 
m djup efter 11 år, i jämförelse med Soft soil creep-modellen. 
 

Sättningar och portryck efter 25 år 

Med krypdeformationer i 1D- och 2D-modellerna är det fortfarande en betydande 
sättningshastighet efter 25 år, och utan krypning är sättningshastigheten nära noll. 
Beräkningar med krypdeformationer visar att efter 25 år är porövertrycken små och utan 
beaktande av krypdeformationer är porövertrycken i princip noll.  

Efter 25 år är den beräknade sättningen 1,3 m för höga banken (2,0 m) och 1,0 m för låga 
banken (1,5 m) med Soft soil creep-modellen (med krypning) och motsvarande siffror för 
Soft soil-modellen (utan krypning) 0,7 m och 0,4 m och för Geosuite (med krypning) 1,1 
m respektive 0,85 m.  
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5.2 Rekommendationer 

 

Sättningar 

Notera att i SGI Publikation 41 (Vesterberg & Andersson, 2017) ges inom området 
sättningar i sulfidjordar rekommendationer (vilka även gäller för svenska finkorniga 
jordar i allmänhet) vad gäller: kvalitet på indata till sättningsberäkningar, 
portrycksmätningar, sättningsmätningar och sättningsberäkningar. Nedan ges 
fördjupande och kompletterande Rekommendationer vad gäller sättningsberäkningar. 

 

Odränerad skjuvhållfasthet 

I SGI Rapport 69 (Larsson et al., 2007a) finns rekommendationer för experimentell 
bestämning och tolkning av resultat vad gäller odränerad skjuvhållfasthet i sulfidjord. 
Dessa rekommendationer har sammanfattats i en artikel i Bygg&Teknik (Westerberg, 
2008) och i ett informationsblad hos SGI ”Sulfidjord – Bestämning av odränerad 
skjuvhållfasthet” 2013 (se www.sgi.se) och ytterligare verifierats i en internationell 
vetenskaplig tidskriftsartikel (Westerberg, Müller & Larsson, 2015). 

Rekommendationerna och slutsatserna i denna studie baseras huvudsakligen på 
sammanställning och analys av odränerad skjuvhållfasthet för sulfidjord med avseende 
på: anisotropi, normaliserad skjuvhållfasthet (odränerad 
skjuvhållfasthet/förkonsolideringstryck) och tillhörande empiriska samband och 
hållfasthetstillväxt. 

 

Sulfidjord 

Med begreppet sulfidjord avses ur geoteknisk synvinkel: en jord från Norrlands kustland 
och där den organiska halten är minst 1 a´2 % (Larsson et al., 2007a). Sulfidjord med mer 
än 2 % organisk halt klassificeras som en organisk jord, exempelvis organisk siltig 
sulfidlera, och med organiska halter högre än 6 % som gyttja, exempelvis lerig 
sulfidgyttja. 

Sulfidjord är inte en jord med enhetliga egenskaper utan dess egenskaper som exempelvis 
kornfördelning, organisk halt, vattenkvot och densitet varierar, precis som för andra 
finkorniga jordar. Detta skapar en variation i resultat från olika försök, vilket bör beaktas 
då resultat från försök tolkas och då jämförelser görs med tidigare erfarenheter och 
empiri. 

 

  

http://www.sgi.se/
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Odränerad skjuvhållfasthet i sulfidjord – anisotropi och 
hållfasthetstillväxt – för bärförmåge- och stabilitetsberäkningar 

I denna rapport har sammanställts och analyserats data, vad gäller hållfasthetsanisotropi, 
normaliserad skjuvhållfasthet och hållfasthetstillväxt från ett flertal lokaler med 
sulfidjord. Resultaten har jämförts med erfarenheter från oorganiska svenska leror och 
empiri kring odränerad skjuvhållfasthet som finns kopplat till dessa samt jämförts med 
tidigare erfarenheter av annan finkornig organisk mineraljord och mineralisk organisk 
jord. 

Det finns likheter och skillnader mellan sulfidjordar (organiska leror och organiska leriga 
silter) och oorganiska leror, vilket visats i avsnitt 4.3. Generellt fås högre värden på 
kvoten odränerad skjuvhållfasthet / förkonsolideringstryck vid provning av finkorniga 
sulfidjordar jämfört med oorganiska svenska leror. Resultaten från sulfidjord följer 
samma mönster som tidigare svenska erfarenheter av organisk mineraljord. 

Sammanställningen av data och den erhållna empirin från lokaler med sulfidjord (se 
avsnitt 4.3), kan vara ett underlag och stöd vid projektering och val av odränerad 
skjuvhållfasthet för stabilitets- och bärförmågeberäkningar av järnvägsbankar, 
vägbankar, naturliga slänter och andra konstruktioner på sulfidjord. 

Det kan vara viktigt att beakta den hållfasthetsanisotropi som sulfidjordar uppvisar för att 
få en mera relevant beräknad säkerhetsfaktor mot brott, särskilt där aktiva brottzoner är 
större. I avsnitt 4.5 ges ett beräkningsexempel för en bank med stor påverkan på 
beräknad säkerhetsfaktor. Ett annat exempel är fall med branta slänter. Detta eftersom 
den aktiva odränerade skjuvhållfastheten normalt är väsentligt större än den passiva och 
den vid direkt skjuvning (se avsnitt 4.3). Aktiva triaxialförsök bör utföras för sådana 
lokaler, och de empiriska resultaten beaktas som presenteras i denna rapport. Det bör 
beaktas att traditionellt förfarande med minskande vertikalspänning vid odränerade 
passiva triaxialförsök kan ge för hög utvärderad odränerad skjuvhållfasthet. 

Beaktande av hållfasthetsanisotropi och hållfasthetstillväxt i sulfidjordar vid bärförmåge- 
och stabilitetsberäkningar, kan påverka det slutliga valet av grundläggning och i 
gynnsamma fall minimera/exkludera behovet av förbelastning eller annan 
jordförstärkningsmetod, och således markant påverka ekonomin och miljöaspekterna 
positivt för projektet. Det är därför rekommenderat att inledningsvis göra preliminära 
stabilitetsberäkningar som nyttjar aktiv hållfasthet i aktivzoner i tänkta glidytor för att 
studera inverkan på beräknad säkerhetsfaktor. Baserat på detta kan beslut fattas om 
behovet av att genomföra aktiva triaxialförsök. 

Empiri är viktigt att jämföra uppmätta värden med som kontroll av rimlighet av 
försöksvärden, särskilt om man bara har några få uppmätta värden. Provning ligger till 
grund för val av värden hos sökt egenskap, exempelvis odränerad skjuvhållfasthet. Om 
det är stor skillnad mellan empiri och mätresultat bör det analyseras. För låga uppmätta 
värden exempelvis, kan bero på att laboratorieförsök har utförts på prover med låg 
kvalitet, dvs störda prov. Trovärdigheten i empirin bör också beaktas, särskilt indata till 
empiriskt samband i aktuellt projekt.  
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Direkta skjuvförsök bör användas i projekt när det motiverat (utöver CPT och 
fallkonförsök och vingförsök), särskilt då den odränerade skjuvhållfastheten är avgörande 
och osäkerhet råder. Detta ökar normalt tillförlitligheten till de utvärderade värdena på 
odränerad skjuvhållfasthet (se informationsblad hos SGI ”Sulfidjord – Bestämning av 
odränerad skjuvhållfasthet” 2013 (www.sgi.se)).  

Notera att CPT betraktas som mer tillförlitlig i sulfidjord än vingförsök och fallkonförsök 
för bestämning av odränerad skjuvhållfasthet (Larsson et al., 2007a). Detta förutsätter 
dock att CPT-sonderingen utförs enligt noggrannaste användarklassen (klass 0) och att 
sondens mätområde är kalibrerat för den sulfidjord som ska undersökas. 

Notera att Direkt skjuvförsök är i Sverige referensförsök för odränerad skjuvhållfasthet 
vad gäller kalibrering av korrektionsfaktorer för resultat från CPT-sondering, 
fallkonförsök och vingförsök. Detta innebär att tanken är att dessa tre försök (genom 
forskning genomförd kalibrering av korrektionsfaktor för aktuell jordtyp, exempelvis 
finkornig sulfidjord) ska idealt ge samma värden på odränerad skjuvhållfasthet som 
direkt skjuvförsök för samma lokal och djup. 

Provning i sulfidjord ger en spridning i resultat som är större än för flertalet svenska 
finkorniga jordar, detta bör beaktas vid val av typ/typer av försök, antal försök, tolkning 
av resultat med mera. 

Provtagning i sulfidjord samt provning i fält och laboratorium kräver rätt utrustning och 
försöksförfarande samt tolkning och utvärdering av resultaten (se mera i Vesterberg & 
Andersson, 2017; särskilt avsnitt 6.2). Sulfidjord är känslig för störning och 
provhantering, särskilt då andelen silt är högre. 

 

Sättningsprognostisering av sulfidjord 

Det har tagits fram ett underlag som hjälp vid sättningsberäkningar i sulfidjordar 
(Vesterberg och Andersson, 2017), där presenteras utvärdering av parametrar till 
beräkningar och genomförda beräkningar med 2D- och 1D numeriska metoder och 
analys av resultaten. I föreliggande studie har kompletterande numeriska beräkningar 
genomförts, bland annat med beaktande av uppdaterat nät och att banken sjunker under 
grundvattenytan, se analyser presenterade i avsnitt 2.7. 

Slutsatsen från arbetet är att det är möjligt att genomföra en prognos av sättningens och 
portryckets storlek och tidsförlopp och uppnå en rimlig precision i resultaten. Detta 
förutsatt att krypdeformationer beaktas i modellerna och att utvärdering av parametrar 
från laboratorieförsök baseras på kolvprover med hög kvalitet samt att grundvatten- och 
dräneringsförhållanden är kända. Det förväntas således vara möjligt att bedöma om 
sättningarna blir små eller stora och hur sättningen och portrycksutvecklingen sker med 
tiden. Vi behöver inte ”gissa” längre.  

Det är viktigt att ta hänsyn till att resultaten av såväl 1D- som 2D-beräkningar baseras, 
som i princip alltid är fallet vid beräkningar, även på några antaganden som normalt är 
tvunget att göras i beräkningsmodellen, utöver de huvudsakligen uppmätta och 
utvärderade parametrarna.  

  

http://www.sgi.se)/
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Dessa antaganden kan vara val av deformationstillstånd (ex. plant deformationstillstånd 
eller axialsymmetriskt), initial portrycksfördelning, dräneringsförhållanden i fält (upptill, 
nedtill, eventuella skikt med avvikande permeabilitet) och val av 
vilojordtryckskoefficienten. Beroende på dessa val erhålls olika resultat i beräknade 
sättningar och porvattentryck och skillnaderna i resultat kan vara stora. 
Känslighetsanalyser av antaganden (rimliga extremfall eller extremvärden) kan visa på 
variationer i beräknade sättningar och portryck. I slutändan ska också göras en 
bedömning av de mest troliga förhållandena. 

Det är viktigt och avgörande att parametrar för sättningsberäkningar av sulfidjordar (och 
andra finkorniga jordar) baseras på laboratorieundersökningar av ”ostörda” prover med 
hög provkvalitet. 

Avgörande för beräkningar av sättningars storlek och tidsförlopp och 
portrycksavklingningen är dräneringsförhållanden i aktuellt område. Är det möjligt med 
dränering under sulfidjorden vid ”fast botten”, dvs. vilken permeabilitet ska ansättas i 
botten vid beräkningar? Finns det dränerande skikt i jordprofilen? Viktigt försöka ta reda 
på förhållanden för aktuellt objekt. Bra att mäta även portrycksförhållanden i 
underliggande bottenmaterial för att bättre kunna bedöma permeabiliteten i det 
materialet. 

Parametrar till material- och beräkningsmodeller som inte har kunnat mätas eller är 
osäkra för jorden, bör vid beräkningar studeras genom känslighetsanalyser baserade på 
bedömda rimliga max- och minvärden för parametern, för att undersöka inverkan på 
resultaten. 

Slutresultaten vad gäller rimlighet bör jämföras med överslagsberäkningar eller 
erfarenhetsbedömningar. 

Vid jämförelse mellan uppmätta och beräknade sättningar ska hänsyn tas till att 
skjuvdeformationer bidrar till ökande horisontaldeformationer och därmed ökande 
vertikaldeformationer. Således kan i många fall beräknade sättningar vid byggnation av 
bankar underskattas. I 2D-beräkningar tas hänsyn även till horisontella deformationer 
och skjuvdeformationer vilket inte görs i 1D-beräkningar. 

Vidare ska beaktas att under vinterförhållanden kan översta delen av undergrunden vara 
frusen vilket förhindrar dränering uppåt vilket kan påverka portrycket och 
sättningsutvecklingen (se avsnitten 4.1, 4.4 och 5.3). Detta bör om möjligt beaktas vid 
sättningsberäkningar. 

 

Belastning av bankar på sulfidjord – sättningsförlopp och 
hållfasthetstillväxt 

Det är viktigt, som alltid vid byggnation på finkorniga jordar, att pålastningen sker i 
tillräckligt små laststeg för att inte sulfidjorden under banken ska gå till brott. 
Hållfasthetstillväxt förutsätter att dränering är möjlig i sidled, men gärna också genom ett 
dränerande skikt i bankens underkant. Möjligheter till längre liggtider för bankar är 
förstås gynnsamt för möjligheter till förbelastning som metod. För lågpermeabel 
sulfidjord går dock normalt hållfasthetstillväxten långsamt.  
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I dessa fall förordas att dräneringen förstärks genom exempelvis vertikaldräner för en 
snabbare hållfasthetstillväxt, se goda exempel för sulfidjord i exempelvis Ånäs (2012) och 
Müller et al. (2013). 

Kvoten mellan odränerad skjuvhållfasthet och vertikala förkonsolideringstrycket är högre 
både vid triaxialförsök och direkta skjuvförsök för prover från under bankar i jämförelse 
med ursprunglig (obelastad) sulfidjord (se avsnitt 4.3). Detta gäller för sulfidjord som i 
fält av bankar belastats upp till, men inte tydligt över, ursprungligt 
förkonsolideringstryck. Detta beror på att det i fält med tiden sker en ökning av 
odränerad skjuvhållfasthet för spänningar under förkonsolideringstrycket. Denna ökning 
i odränerad skjuvhållfasthet och ökning i kvoten mellan odränerad skjuvhållfasthet och 
vertikala förkonsolideringstrycket för belastad jord under bankar är gynnsam ur 
stabilitetssynpunkt och bör beaktas vid stegvis förbelastning på sulfidjord. Men tillgänglig 
tid vid byggnation är avgörande för att kunna nyttja möjligheten till förbelastning och 
tillhörande hållfasthetstillväxt. 

Det är viktigt att under bankar beakta kvarstående portryck och därmed rådande 
effektivspänningar och rådande hållfasthetsnivå. Även om sättningarna som utvecklats 
kan vara stora kan fortfarande kvarvarande porövertryck vara höga och 
hållfasthetstillväxten låg. Detta var en lärdom bland annat från byggnation av Umeå 
godsbangård på Västerslätt (Thun, 2017). 

Vid belastning av bankar på finkorniga sulfidjordar kommer normalt stora sättningar att 
utvecklas och det blir ett långdraget tidsförlopp vad gäller både sättningsutveckling och 
portrycksavklingning. Detta innebär att om inte sättningar förhindras genom annan 
grundförstärkningsmetod eller att man snabbar upp sättningsförloppet, kommer det att 
vara problem med beteendet under lång tid på grund av sättningar, vilket även kan 
inkludera stabilitetsproblem. Det behöver då göras något åt detta och det kanske enklaste 
alternativet är att använda vertikaldräner. 

Det är viktigt att beakta att även om förbelastning med överlast, dvs. avlastning efter en 
viss liggtid nyttjas, kommer det ta lång tid för sättningar och portrycksavklingning att ske, 
även om belastningen hålls under förkonsolideringstrycket, en tid som normalt inte finns 
i byggprojekt. 

Vad gäller sättningar i sulfidjordar som inte är finkorniga, dvs. grovkorniga silter och 
grövre kornfraktioner, går sättningsförloppet snabbare och förbelastning kan vara en 
möjlig metod om det finns goda dräneringsmöjligheter uppåt och nedåt och även åt sidan 
i fält. Detta särskilt vad gäller växellagrade jordlagerprofiler med inslag av horisontella 
skikt med högre permeabilitet. 

 

Inverkan av temperatur vid laboratorieprovning av sulfidjord 

Det är särskilt viktigt för sulfidjord att beakta provningstemperaturen vid utvärdering av 
odränerad skjuvhållfasthet och förkonsolideringstryck och korrigera värden för 
temperaturen. När exempelvis kvoten mellan förkonsolideringstryck och odränerad 
skjuvhållfasthet utvärderas ska värdena avse samma temperatur eller korrigeras så det 
blir vid samma temperatur. Här kan grovt indelas enligt: 10 grader och lägre temperatur 
avser jordtemperatur och 11-20 grader avser rumstemperatur. 
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En korrigering av antingen förkonsolideringstrycket eller den odränerade 
skjuvhållfastheten, beroende på vid vilken temperatur försöken är utförda vid, är en grov 
rekommendation att det görs med 10 % för att räkna om mellan jord- och lufttemperatur, 
där högre värden fås vid jordtemperatur. Det är bättre att göra en grov korrigering än att 
inte göra det alls. 

Det rekommenderas att laboratorieförsök utförs vid jordtemperatur (och inte 
rumstemperatur), om möjligt, för att ligga nära fältförhållanden och därmed att 
utvärderade egenskaper och parametrar inte behöver korrigeras för temperaturen. 
Provningstemperatur har särskild stor inverkan på finkorniga sulfidjordar vad gäller de 
jordmekaniska egenskaperna. 

 

5.3 Fortsatt arbete 

För att undersöka inverkan av provkvalitet på resultaten av laboratorieundersökningar 
och utvärderade parametrar till sättnings- och stabilitetsberäkningar föreslås att 
blockprovtagning genomförs och jämförs med standard kolvprovtagning. Det är förväntat 
att det blir en högre kvalitet på proverna, vilket troligen ger andra (högre) värden på 
utvärderade parametrar som odränerad skjuvhållfasthet, förkonsolideringstryck, 
kompressionsmoduler, m.m. Vad blir sedan inverkan av andra värden på utvärderade 
parametrar på beräknade sättningar och portryck och för stabilitetsberäkningar? 

Finns det anledning att ompröva metodiken för provning och utvärdering av parametrar 
för sättningsberäkningar från CRS? Kan stegvisa ödometerförsök eller andra typer av 
ödometerförsök vara lämpliga/lämpligare för att utvärdera förkonsolideringstryck (med 
mera) vad gäller ursprunglig jord respektive prover från under bankar (belastad 
sulfidjord)? 

Testa metodik föreslagen i ETUB-projektet av Lundström och Dehlbom (2019) för 
beräkning av hållfasthet under bank. För Lampen skulle bankar undersökas som är 
ungefär 10 år gamla. I ETUB-projektet har 150 år gamla bankar studerats och i pågående 
forskningsprojekt EGLEP (vid SGI) testas 70 år gamla bankar (provfält Skå-Edeby; 
Andersson, 2021). 

Fortsätta mäta rörelser och portryck för provbankarna i Lampen under många år 
framöver. Provtagning under bankarna i Lampen om exempelvis 5 eller 10 år för att 
undersöka ytterligare hållfasthetstillväxt samt undersöka om det finns någon ökning av 
förkonsolideringstryck, kompressionsmoduler med mera. 

Inverkan av deformationshastighet och av försökstemperatur på hållfasthets- och 
kompressionsparametrar för sulfidjordar vid provning i laboratoriet borde undersökas. 

Inverkan på fortsatt utveckling av sättningar, portryck och hållfasthet i sulfidjord efter 
överlast tagits bort i fält för väg- och järnvägsbankar behöver studeras närmare. Hur 
påverkas efterföljande långtidssättningar av liggtiden för överlast och hur inverkar 
överlastens storlek är exempel på frågeställningar. Genomföra en inventering och 
sammanställa data samt erfarenheter från fält för sådana åtgärder. Teoretiska 
beräkningar av olika fall kan ge vägledning. 
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Studera inverkan på sättnings- och portrycksförloppet av att marken fryser vintertid. 
Ändras lastöverföringen från bank till undergrund då jorden/banken är frusen? Beakta 
inverkan av årliga variationer i totaltryck och portryck. Genomföra en litteraturstudie och 
inventering av mätningar och erfarenheter från fält. Teoretiska beräkningar (2D, 
eventuellt 3D) för att jämföra med fall då frysning inte sker samt att olika 
dräneringsförhållanden (permeabiliteter) i underliggande morän ansätts, exempelvis för 
provbankarna i Lampen. Detta är av intresse oavsett om sulfidjord eller annan finkornig 
jord studeras. 
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