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Förord 

En civilingenjörsutbildning vid Luleå tekniska universitet avslutas med att 
studenten utför ett examensarbete omfattande 30 högskolepoäng. Detta arbete 
bedrivs självständigt i form av en djupare studie i valfritt ämne som ingått i 
utbildningen. 

Redan tidigt i min utbildning började jag jobba på Sweco Infrastructure AB, 
först sommarjobb och sen även en praktik på 7 månader. Under denna tid var 
jag delaktig i flera projekt rörande geoteknik och intresserade mig för ämnet.  

Uppslaget till examensarbetet har Gunnar Zweifel på Trafikverket kommit med 
då han ofta sett problem med att beräkningar av sättningar i sulfidjord inte 
stämmer överens med verkligheten. I detta fall som denna studie behandlar har 
beräkningar gjorts där en överlast använts som jordförstärkningsmetod på en 
sulfidjord och det visade sig misstämma med verkligheten. Eftersom jag själv 
varit med och gjort sättningsmätningar i fält och tidigt varit med på 
diskussionen kring vad som kan vara fel i de sättningsprognoser som ingick i 
projekteringen av den aktuella vägsträckan så tyckte jag det skulle vara väldigt 
intressant att studera detta i detalj. 

För all hjälp med arbetet vill jag tacka min handledare Tommy Edeskär (Sweco 
Infrastructure AB, LTU) och min examinator Sven Knutsson (LTU) samt 
Gunnar Zweifel (Trafikverket) som finansierat arbetet. Ett stort tack riktas 
också till Bo Westerberg och Mattias Andersson (SGI/LTU) för värdefull 
information kring sulfidjord. 

Luleå, november 2010 

Fredrik Johansson 
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Sammanfattning 

Sulfidjord anses allmänt vara en problemjord ur geoteknisk synvinkel. I 
allmänhet är sulfidjord sättningsbenägen och krypsättningar kan bli stora. 
Sulfidjord betraktas även som problematisk ur ett miljöperspektiv då den i 
kontakt med syre oxiderar och produkterna av det kan försura mark och vatten. 
Sulfidjordens sättnings- och krypegenskaper utgör svåra problem vid väg- och 
järnvägsbyggnad där stora mäktigheter på lösa sediment ofta påträffas. 

Efter väg 760 i Norrbotten påträffas just ett sådant område på 660 meter med 
ca 10 meters mäktighet av lösa sulfidsediment i form av silt. Vägen byggdes 
1995 och den delen förstärktes med en ytförstärkning med kalk och cement 
som blandades med torven. Uppföljning 1998 visade att metoden inte varit 
tillräcklig då vägbiten satt sig 35 cm. 2008 utfördes en ny förstärkningsmetod 
och en överlast projekterades fram. Här visade det sig att beräkningar av 
överlastens sättningsförlopp inte stämde.  

Syftet med detta arbete är att utreda om det hade gått bättre att prognostisera 
sättningarna för den överlast som använts på väg 760 baserat på den kunskap vi 
har idag. Målet är att ge rekommendationer för hur sättningar bättre hade 
kunnat prognostiseras och att se om de justeringar av utvärderingen av 
sulfidjordas egenskaper i SGI rapport 69 påverkar sättningsresultatet. 

En litteraturstudie om sulfidjord och deformationsegenskaper har utförts för att 
få en bättre förståelse av problematiken. Det som tydligt framgår är att för 
sulfidjord är det empiriska underlaget bristfälligt och att man räknar med 
samma modeller och antaganden för vanlig lera som för sulfidlera. 

De tidigare beräkningar utförda för överlasten har inte tagit krypparametrar i 
beaktning. Detta arbete visar att dessa inte går att bortse från vid 
sättningsberäkning av denna sulfidjord. Vidare visar denna studie att valet av 
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permeabilitet i den tidigare undersökningen bidrog till underskattningen av 
konsolideringshastigheten. 

En slutsats i detta arbete är att omfattningen av fältundersökningar var dåligt 
anpassade för de sättningsberäkningar som utfördes. För uppföljning i fält hade 
portrycksövervakning av sättningsförloppet tidigt kunnat visa om 
sättningsmodellen överensstämde med det verkliga utfallet. 

Rekommendationer utifrån detta arbete för att bättre prognostisera sättningar 
och dess tidsförlopp är 

• Utrett de dränerande egenskaperna i jorden noggrant. 

• CPTu-sondering för bättre bestämning av jordlagrens mäktighet. 

• Kolvprover på fler djup för att bestämma en mer korrekt jordmodell. 

• Använda densiteter framtagna genom ostörd provtagning istället för 
schablonvärden.  

• Inkludera krypsättningar i sättningsmodellen. 
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Abstract 

Sulphide soil is considered to be problematic from a geotechnical perspective. 
In general sulphide soil is inclined to settlements and prone to creep. Sulphide 
is also problematic from an environmental point of view. If exposed to air it 
becomes oxidized causing the residue to contaminate soil and water. Due to the 
fact that sulphide soil is prone to creep and receives significant settlements by 
loading entails considerable difficulties in road and railway building where 
large thickness of loose sediments are found. 

Following road 760 in Norrbotten in such area measuring 660 meters in lenght 
there are 10 meter thick sediments of sulphide soil. The road was re-
constructed in 1995 and the subgrade consisting of peat was reinforced with 
shallow lime and cement stabilisation. Monitoring work carried out in 1998 
showed that the method was not sufficient as the road showed settlements up to 
35 cm. In 2008 a new reinforcement method was conducted in terms of an 
overload. The results indicated that the previous investigation of the over 
load’s settlements process were incorrect. 

The aim of this thesis is to investigate whether there had been possible to give 
a better prediction for the settlements developed by the overload that was used 
on road 760 based on the knowledge we have today. The goal is to provide 
recommendations how to predict the settlement in a better way and test if 
adjustments to the evaluation of sulphide soils characteristics from SGI Report 
69 affects the outcome. 

A literature review on the sulphide and deformation of soil has been performed 
to gain a better understanding of the problem. It is clear that the empirical basis 
for sulphide is poor and that models and assumptions for settlements 
calculations are often deducted from empirical values determined from 
ordinary clay.  
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The previous calculations performed for the load have not included creep 
deformation. The work done in this thesis shows that creep settlements is 
important in the settlement predictions of this sulphide soil. It was also 
discovered that the choice of permeability of the soil profile in the previous 
investigation contributed to the underestimation of the total settlement. 

Conclusions from this work is that the extent of geotechnical field 
investigations should be increased and also include pore pressure monitoring 
during the consolidation process in order to check if the used settlement mode 
matches the designed action.  

The recommendations based upon this work in order to improve the accuracy 
for sulphide soil settlement prediction are: 

• Investigated the drainage properties of the soil carefully. 

• CPTu probing for better determination of soil layer thickness. 

• Piston Samples of more depth to determine a more accurate soil model. 

• Use the density evaluated from undisturbed sampling instead of 
generalised values from the literature in the prediction model. 

• Include creep settlements. 
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Ordlista 

Beteckning Enhet Förklaring 
 

∆ σz kPa  tillskottsspänning 

αs -  koefficient för sekundär kompression 

β -  spänningsexponent 

β αs -  koefficient för förändringen av 
    sekundär kompression 

γw kN/m3 porvattnets egentyngd 

δ50  -  halva primära sättningen 

δ100  -   hela primära sättningen 

ε %  kompression 

ρ t/m3 densitet 

σv0 kPa  överlagringstryck 

σ’ kPa  effektivspänning 

σ’0 kPa  effektivspänning utan tillskottsspänningar 

σ’c kPa  förkonsolideringstryck 

σ’L kPa  gränsspänning  

τfu kPa  odränerad skjuvhållfasthet 
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A m2  provets tvärsnittsarea 

B m  bredd 

Cv m2/s konsolideringskoefficient 

CPTu  - cone penetration test, sonderingsmetod 
med portrycksmätning (u) 

CRS  -  constant rate of strain, ödometerförsök 

g m/s2 gravitationskonstant 

h m  höjd 

k m/s  permeabilitet (hydraulisk konduktivitet) 

Kv  -  kolvprovtagning 

ki m/s  permeabilitet vid σ’0 

M kPa  kompressionsmodul 

M0 kPa  initial kompressionsmodul 

M’ kPa  kompressionsmodul efter σ’L 

ML kPa  kompressionsmodul vid σ’L 

Mt kPa  ödometermodul 

m  -  kompressionsmodultalet 

NC  -  normalkonsoliderad 

OCR  -  överkonsolideringsgrad 

P kPa  maximal kraft 

q kPa  last 

qt kPa  spetstryck 

rs  -  tidsmotståndstal 

s m  sättning 



Ordlista

XI

St - sensitivitet

Skr - skruvprovtagning

Tv - tidsfaktor

t50 s tiden för halva primära sättningen att
utvecklas

Vim - viktsondering i maskin

W % naturlig vattenkvot

wL % flytgräns

wn % vattenkvot

wp % plasticitetsgräns

z m djup

ÖC - överkonsolidering
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1 INLEDNING

1.1 Bakgrund

Erfarenhetsmässigt betraktas sulfidjordar vara sättnings- och krypbenägna. Det
har visat sig att prognostisering av sättningar och dess tidsförlopp i just
sulfidjord ofta överensstämmer dåligt med faktiska sättningar.

Detta arbete är en fallstudie för en förstärkningsåtgärd av väg 760 i Norrbotten.
På 1990-talet så gjordes ett förstärkningsarbete av väg 760 och vägen förlades i
en delvis ny sträckning. Ett parti av vägen drogs över ett område med mycket
lös sulfidlera. Som jordförstärkningsmetod för att klara stabiliteten och minska
sättningarna utfördes en så kallad blockstabilisering i den översta metern av
den lösa jordprofilen. Åtgärden visade sig snart inte vara tillräcklig och mycket
stora sättningar har med tiden utvecklats på en kortare sträcka.

I samband med en upprustning av vägen 2008-2009 beslutades att den skadade
sträckan skulle åtgärdas. Som metod valdes att använda en överlast för att
påskynda sättningsförloppet och på det sättet minska framtida sättningar.
Geotekniska undersökningar gjordes och ett relativt omfattande
beräkningsarbete utfördes för att dimensionera överlastens storlek och för att
prognostisera sättningarnas tidsförlopp och storlek. Under byggtiden har
uppföljningar av sättningsförloppet gjorts och det har visat sig att resultatet av
de beräkningar som utfördes underskattade de faktiska sättningarna och dess
tidsförlopp.

1.2 Syfte och mål

Huvudsyftet med detta examensarbete är att utreda om det hade varit möjligt
att bättre prognostisera sättningarna för den överlast som använts som
jordförstärkningsmetod på väg 760 baserat på den kunskap vi har idag.
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Målet med arbetet är att:

 Ge rekommendationer för hur sättningar bättre hade kunnat
prognostiserats i det aktuella fallet

 Undersöka om de rekommenderade justeringarna för utvärdering av
parametrarna enligt SGI rapport 69 ger en bättre sättningsprognos än
den som genomfördes i projektet.

1.3 Avgränsningar

Arbetet omfattar endast studier kring sulfidjords kompressionsegenskaper och
dess materialparametrar. Arbete behandlar endast problematiken runt det
specifika vägavsnittet av väg 760. Ekonomiska aspekter är inte behandlat i
någon del av arbetet.
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2 OBJEKT- OCH FALLBESKRIVNING

Efter väg 760 mellan Råneå och Niemisel strax sydost om Böle i Norrbotten, se
figur 1, består en vägsträcka på cirka 660 meter av relativt lösa jordar med
svåra geotekniska förhållanden. Den naturligt lagrade jorden består av mycket
lösa sulfidhaltiga sediment av silt och lera, med en mäktighet upp till 10 meter,
se figur 2. Vid projekteringen av vägen rekommenderades för sträckan med
sämsta geotekniska förutsättningar att en grundförstärkning med en
kombination av urgrävning och nedpressning av block i botten skulle utföras.
Detta ändrades dock under byggskedet till förstärkning med blockstabilisering
av torv och lera med en mäktighet på cirka 2 meter av det översta lagret.
Blockstabiliseringen genomfördes 1995. När vägen färdigställdes 1998
uppdagades att blockstabiliseringen inte blivit homogen och att vägsträckan
satt sig upp till 35 cm på sina håll (Edin 2007).

Figur 1 Karta över objektets placering.

Lokal för provtagning

Råneå

Mot Niemisel
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Uppföljning av sättningar efter 1998 visar att vägen fortsätter att sätta sig med
en hastighet av ca 3-4 cm per år och att skador uppkommit i vägbanan.

Figur 2 Profilritning. Mellan sektion 0/100 till 0/250 sulfidhaltiga sediment
med en mäktighet upptill 10 meter (Zweifel 1995).

2.1 Förstärkningsåtgärder

Undersökningar visar på fortsatta sättningar och för att påskynda dessa valdes
att använda en överlast. Det krävs även någon form av stabilitetsåtgärd för att
undvika brott i vägöverbyggnaden. Den lösning som valdes var en
sandwichkonstruktion med bergkross armerad med två lager av geonät.

Sandwichkonstruktionen inleds med att en materialavskiljande geotextil läggs
ut på schaktbotten. Ovanpå det ett lager med krossmaterial med en tjocklek på
100 mm. Geonät läggs sedan ut på detta lager och därefter 300 mm med
krossmaterial. Materialet packas och efter det läggs ytterligare geonät ut och på
det 200 mm krossmaterial som återigen packas.

På sandwichkonstruktionen läggs överlasten med en mäktighet på 1 m och en
uppskattad densitet på 1,8 t/m3. De sättningsberäkningar som utförts påvisar att
föreslagen last skulle utveckla 8-12 cm sättning på aktuell sträcka inom 18
månader. De sättningsberäkningar utförda i projekteringen är handberäkningar
och beräkningsprogrammet Embankco.

För att försäkra sig om att resultaten från sättningsberäkningarna var rimliga
utfördes kontrollberäkningar på orörd jord vid sidan av vägen för att jämföra
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totalsättningarna. En kontrollberäkning av vägbyggnad vid sidan av vägen
påvisade sättningar på cirka 60 cm. Detta visade sig stämma bra med tanke på
tidigare uppmätta sättningar på ca 30-40 cm plus de uträknade på ca 10-20 cm
(Edin 2007).

2.1.1 Fält- och laborationsundersökningar

En kompletterande geoteknisk undersökning genomfördes i sektion 0/160 och
0/220 för projekteringen av överlast och förstärkning av överbyggnad med
sandwichkonstruktion (Edin 2007).

För underlaget utfördes fältundersökningar i form av

 Störd provtagning (Skr) i 2 punkter

 Ostörd provtagning (Kv) i 4 punkter à 2 nivåer

 Viktsondering (Vim) i 6 punkter

 Installation av grundvattenrör i 2 punkter

I laborationsundersökningarna utfördes följande bestämningar och provningar

 Okulär jordartsklassificering av 19 st prover

 Rutinundersökning av 8 st prover, se bilaga 1

 CRS-försök på 8 st prover, se bilaga 2.

2.2 Kontroll och uppföljning

Sättningsförloppet följdes upp under överlastens liggtid genom
slangsättningsmätning. Mätningarna startades direkt efter att överlasten byggts
och mättes till en början varannan vecka i 2 månader för att övergå till
varannan månad i ett år innan överlasten avbröts. Mätningar har även fortsatt
efter att överlasten tagits bort. Slangsättningsmätningarna är utförda i sektion
0/160 och 0/220. Resultat av mätningarna för sektion 0/160 presenteras i figur
3.
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Figur 3 Sättning över tiden vid sektion 0/160 uppmätta med
slangsättnigsmätning. Den vertikala linjen markerar tidpunkten för
avlastning av överlasten.

Skillnaden mellan det prognostiserade sättningsförloppet och det verkliga
skiljer sig mycket åt vilket man tydligt kan se i figur 4. Efter ca 250 dagar
(februari 2010) uppgår skillnaden till ca 15 cm.
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Figur 4 Sättningar över tiden, det beräknade och uppmätta
sättningsförloppet för sektion 0/160. Den vertikala linjen markerar
tidpunkten för avlastning av överlasten.
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3 SULFIDJORD

3.1 Allmänt

Sulfidjord, även kallad ”svartmocka”, förekommer i Sverige i ett brett stråk
längs norrlandskusten från Haparanda i norr till Gävle i söder men även i
Mälardalen samt vid Finlands västra kust, se figur 5. Olika slag av sulfidjordar
påträffas även i hela världen. Merparten av dessa jordar hittar man i tropiska
områden främst i Sydostasien, västra Afrika och längs Sydamerikas nordöstra
kust där ca 70 % av totalt 14 miljoner hektar av sulfidjordar finns (Larsson
m.fl. 2007).

Den svarta färgen som karaktäriserar sulfidjord kommer från olika sulfider. De
vanligast är järnmonosuldfid (FeS) och svavelkis (FeS2), även kallad pyrit. I
Sverige pratas det främst om den speciella form av sulfidjord med
järnmonosulfid som bildats i finkorniga sediment under aneoroba förhållanden.

Sulfidjord benämns efter sitt innehåll av sulfider men kan bestå av en rad olika
kornstorleksfraktioner, vanliga är sandig silt, lerig silt, silt och siltig lera. Dessa
varierar vad gäller sulfidhalt och organiskt innehåll och även med djupet.
Benämning ur geoteknisk synpunkt är sulfidsilt eller sulfidlera med övriga
fraktioner nämnda, t.ex. lerig sulfidsilt (Larsson m.fl. 2007).
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Figur 5 Förekomst av sulfidjord runt bottniska viken (Larsson m.fl. 2007).

Vid kontakt med syre oxiderar pyrit och järnmonosulfid varvid sulfater,
järnjoner och andra metalljoner frigörs som i sin tur försurar mark och
porvatten. Detta genom att löst svavelsyra bildas. Miljöeffekter av detta är
sänkning av pH och utlakning av metaller. Efter oxidationen övergå jorden till
att benämnas sulfatjord. Denna process är reversibel, reaktionen kan ske andra
vägen. Sulfidjord kan vara anmälnings- och tillståndspliktigt när det gäller
schakt, sänkning av grundvatten eller annan aktivitet där jorden är inblandad
och kommer att exponeras för syre. Detta på grund av de miljökonsekvenserna
som oxidationen av sulfidjordar ger upphov till.

3.2 Bildning och förekomst

Sulfidjordar började bildas i Sverige för ungefär 14 000 år sedan (Larsson m.fl.
2007). Den bildades som sediment vid flodmynningar och utanför kusten där
den speciella syrefattiga miljön påträffas. Dessa syrefattiga miljöer uppstår där
vattenomsättningen är liten, där olika lager i vatten förhindrar syret att nå till
botten och där den organiska halten i sedimentet är så stort så att allt
tillgängligt syre förbrukas innan det skett en fullständig nedbrytning av det
organiska materialet. Än i dag nybildas sulfidjord i Bottenviken, Östersjön och
andra syrefattiga stagnationsmiljöer (Larsson m.fl. 2007). Men sulfidjord
förekommer inte bara under nuvarande vattenytor. På grund av landhöjningen
består ett brett stråk vid kusten av sulfidjord, se figur 5, där stora delar av
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Norrlands industri, bebyggelse och infrastruktur ligger. Sulfidjordar kan
påträffas så långt som upp till 50 m ovanför nuvarande vattenyta (Larsson m.fl.
2007).

Naturliga skiftningar i vattenströmning och årstidsvariationer gör att
sulfidjordar ofta är skiktade. En annan orsak till detta kan bero på större
förändringar i avsättningsförhållandena som till stor del påverkas av
landhöjningen, dämningar på grund av sedimentation och att dessa rämnar som
en följd av erosion (Larsson m.fl. 2007).

3.3 Klassificering

Klassificering av sulfidjordar utgår från kornstorlek och färg. Vid så kallad
okulär bedömning, bedöms jordens kornstorlek och utseende/struktur. Andra
sätt, för att bedöma silt- och lerhalten, som man finner i Geotekniska
laboratorieanvisningar, del 2 (Karlsson och Hansbo 1984), är utrullningsförsök,
skakförsök och bryt- och tryckförsök. Här kan det organiska innehållet i
sulfidjord försvåra bedömningen då det organiska materialet har liknande
egenskaper som lerfraktioner. Detta innebär att lerhalten kan överskattas.

Vid okulär bedömning av sulfidjorden går man efter dess färg enligt tabell 1.

Tabell 1 Benämning av sulfidjord efter färg och struktur (Vägverket 2007).

Sulfidjord är sällen en homogen jord utan kan vara varvig, finnas i skikt med
olika tjocklek och regelbundenhet. Den kan även bestå av oregelbundna
mönster och vara fläckig, se figur 6. Vid dessa fall kompletteras beteckningen
med en beskrivande text.
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Så fort sulfidjord utsätts för luft, vid till exempel en grundvattensänkning,
oxiderar den. Detta fenomen kan man tydligt se på figur 6 tv, där en oxiderad
sulfidjord övergår till sulfatjord.

Figur 6 Olika typer av sulfidjord (Vägverket 2007).

Sulfidjord kan även kategoriseras efter organisk halt bestämd genom
glödgningsförlust. Här torkas ett prov i 800°C, vid dessa temperaturer avgår
inte bara löst vatten utan även hårt bundet vatten och karbonater. För att
kompensera denna förlust används följande samband för att räkna ut den
organiska halten g0

g0 = g-0,05*lerhalten(%) (3.1)

där g är glödgningsförlusten. Det empiriska underlaget för denna ändring
omfattar dock inte sulfidjord (Larsson m.fl. 2007). Sedan kan man indela jordar
utifrån den organiska halten enligt tabell 2 (Karlsson och Hansbo 1984).

Tabell 2 Indelning efter jordarter och organiska halten och exempel på
benämning (Vägverket 2007).

Man kan på andra sätt bestämma den organiska halten i jordar, kolorimetoden
och bestämning av TOC (Totalt organiskt kol). Dessa används normalt sätt inte
vid geoteknisk rutinprovning men är ändock tänkbara alternativ (Vägverket
2007).
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3.4 Geotekniska egenskaper

På grund av sulfidjordens speciella bildningssätt och att den ofta endast
konsoliderats av sin egenvikt gör den mycket sättningskänslig vid belastning.
Den odränerade skjuvhållfastheten ligger ofta mellan 10-20 kPa. Sulfidjordar
är även krypbenägna, detta har bland annat att göra med det organiska
innehållet. Sulfidjordar har även i allmänhet hög vattenkvot och låg
permeabilitet. Vid belastning som till exempel vid byggnationer krävs det ofta
att jordförstärkningsåtgärder vidtas (Vägverket 2007).
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4 KOHESIONSJORDS
DEFORMATIONSEGENSKAPER

4.1 Konsolidering

Volymminskning i kohesionsjord, det vill säga i främst lera, på grund av
belastning beror till stor del av vattenavgång. Om jorden är vattenmättad måste
vatten pressas ut för att få en volymminskning, detta fenomen kallas
konsolidering (Sällfors 2001). I finkorniga jordar medför detta en fördröjning i
deformationsprocessen och att man skiljer på dränerade och odränerade fall
(Larsson 1994). Detta innebär att kohesionsjordens låga permeabilitet leder till
porvattenövertryck under belastning vilket bland annat påverkar jordars
hållfasthetsegenskaper.

Initialt vid belastning så bärs hela lasten av porvattnet för att sedan övergå till
att belasta jordskelettet i allt högre grad vilket leder till sättningar i jorden.
Sättningar delas upp i primär och sekundär konsolidering. En vanlig
beskrivning av konsolideringsförloppet är att primär konsolidering sker vid
utjämningen av porövertryck och sekundär konsolidering, även kallad
krypning, sker när porövertrycket är utjämnat, alltså vid belastning av
jordskelettet (Axelsson 1998).

1957 kom Sukljes med en mer allmän modell där det inte görs någon skillnad
mellan förloppen under portrycksutjämning och därefter, bortsett från den
hydrodynamiska fördröjningen av sättningsförloppet under den första delen av
konsolideringen som sker hastigare. I den modellen beskrivs att sambandet
mellan effektivspänningen och kompressionen kontinuerligt förändras med
deformationshastigheten. Detta innebär att sekundär konsolidering inte är ett
fenomen som startar efter primär konsolidering utan att dessa processer pågår
samtidigt (Larsson m.fl. 1997).
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4.2 Förkonsolideringstryck

Med förkonsolideringstryck avses den största effektivspänningen en lera varit
utsatt för. En lera som inte har utsatt för en större spänning än den rådande in-
situspänningen sägs vara normalkonsoliderad. Om en lera istället varit utsatt
för större spänningar än det rådande benämns den som en överkonsoliderad
lera. Storleken på deformationen vid belastning beror på effektivspänningen i
jordprofilen jämfört med förkonsolideringstrycket (Larsson m.fl. 1997). I figur
7 ses ett typiskt exempel på hur förkonsolideringstrycket σ’c förändras i
förhållande till djupet. Initialt är förkonsolideringstrycket σ’c högt för att sedan
närma sig effektivtrycket σ’z0 med djupet. Det initialt höga
förkonsolideringstrycket σ’c beror på att jordprofilen konsoliderar i större
utsträckning nära markytan där lasten ligger.

Figur 7 Förkonsolideringstrycket och in-situtryck (Axelsson 1998)

4.3 Terzaghis konsolideringsteori

Terzaghis (1923) modell för endimensionell konsolidering ligger än idag till
grund för de flesta konsolideringsmodellerna.

Förutsättningar för Terzaghis konsolideringsteori kan sammanfattas med

 Jorden är vattenmättad och homogen

 Porvattnet betraktas inkompressibelt i jämförelse med kornskelettet
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 Enaxlig konsolidering, vattenflöde och kompression i vertikal led

 Darcys lag gäller vid bestämning av porvattenflöde

 Jordskelettets enaxliga kompression bestäms av sambandet
dσz’=Mtdεz där Mt är ödometermodulen

 Kompressionen är lika stor som det ur konsolideringen utpressade
vattnet

Terzaghis konsolideringsekvation ekvation 4.1 bygger alltså på att
konsolideringen endast sker vertikalt, och att även kompression endast sker
vertikalt (Axelsson 1998).
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 (4.1)

där

k = permeabilitet [m/s]

M = kompressionsmodul [kPa]

γw = porvattnets egentyngd [kN/m3]

Portrycksekvationen kan skrivas som
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(4.2)

där konsolideringskoefficienten, cv (m2/s) kan skrivas som
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(4.3)

förutsatt att permeabiliteten och modulen är konstant med djupet. För att göra
konsolideringsekvationen tillämpbara förenklas den och man inför den
dimensionslösa tidsfaktorn Tv
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där

t = tiden [s]

d = dräneringsvägen [m]
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(4.5)

För bestämning utifrån aktuellt dräneringsfall och bestämning av
konsolideringsgraden brukas följande fall respektive diagram, se figur 8.
Kurvorna i diagrammet är en lösning av ekvation 4.1.
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Figur 8 Grafisk bestämning av Tv samt fyra olika dräneringsfall (Axelsson
1998).

4.4 Tillskottsspänningar

Vid till exempel byggnation av vägbank tillför man på jorden en last som i sin
tur tillför en extra spänning i marken, en så kallad tillskottsspänning. Med
tillskottsspänningar ökas effektivspänningen i jorden. (Axelsson 1998).

För att räkna ut tillskottspänningar som till exempel en vägbank tillför finns
idag olika metoder. 2:1-metoden och Boussinesq är vanliga metoderna som
används flitigt inom geoteknik. Dessa metoder tillsammans med erfarenhet och
branschens empiriska kunskap om jords egenskaper gör att man kan beräkna
tillskottspänningar som stämmer bra överens med det verkliga utfallet
(Axelsson 1998).
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4.4.1 Boussinesq

Boussinesqs metod är baserad på elasticitetsteorin och består i att bestämma
tillskottspänningar i en elastisk halvrymd orsakade av olika geometrier av
ytlaster. Här antas att kroppen är halvoändlig och att materialet utgörs av ett
linjärt elastiskt material som är viktlöst (Axelsson 1998). Utifrån dessa
förutsättningar erhålls följande uttryck för en punktlasts tillskottspänning vid
djupet z och det radiella avståndet a

5

3

2

3

a

zQ
z


  (4.8)

för de olika beteckningarnas betydelse se figur 9.

Figur 9 Tillskottsspänningar av punktlast (Axelsson 1998)

4.4.2 2:1-metoden

Tillskottsspänningar Δσz för 2:1-metoden, se figur 10, är en approximativ
metod med vilken tillskottsspänningar beräknas mitt under belastningsytan
enligt ekvation 4.6. Denna metod har god överensstämmelse på små djup och
något sämre på större djup än Boussinesq.
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(4.6)
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där

q = last [kPa]

B = bredd [m]

L = vägbankens längd [m]

z = djupet [m]

Vid en oändligt långsträckt last förenklas formeln till

)( zB

qB
z


 (4.7)

Figur 10 2:1-metoden (Axelsson 1998)
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4.5 Kompressionsmoduler

Sambandet mellan spänning och kompression kan utryckas som
kompressionsmoduler. Inom geotekniken används ofta kompressionsmodulen
M (ödometermodulen) då sättningar skall beräknas. Denna bestäms genom att
ett prov belastas vertikalt och kompressionsmodulen kan då utryckas enligt

v

v

d

d
M



 '
 (4.9)

där

σ’v är den vertikala spänningen och εv den vertikala kompressionen.

Kompressionsmoduler kan även utvärderas från in-situmetoder så som

 CPTu

 Dilatometer

 Pressometer

Dessa moduler bör endast ses som komplement till moduler utvärderade från
ödometerförsök.

4.6 Krypparametrar

Krypning är en tidsberoende kompressionstöjning och kallas även för sekundär
konsolidering och påbörjas där primär konsolidering slutar enligt det
traditionella sättet att se det på, se Figur 11. Det finns idag olika teorier som
förklarar krypning. Gemensamt dem emellan är att när tidsskalan logaritmeras
så påvisar de ett linjärt samband mellan tid och krypdeformation. Nedan följer
tre olika krypparametrar
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Figur 11 Klassisk definition av sekundär konsolidering (Sällfors och
Andréasson 1985).

4.6.1 Koefficienten för sekundär kompression, αs

Krypparametrarna αs, ekvation 4.10, är framtagna ur ett stort antal empiriska
observationer av jords allmänna uppträdande vid belastning. Laboratorieförsök
har visat att krypparametern αs, koefficient för sekundär kompression, vid
pålastning är en funktion av deformationen. Den beskriver krypdeformationens
utveckling med tiden i ett ödometerförsök efter att alla porövertryck har
utjämnats.

Krypparametern αs har ett lågt värde tills en viss deformation uppnås vid vilken
den ökar snabbt till sitt maxvärde. Därefter avtar krypparameterns värde sakta
med den ökande deformationen. Tidpunkt för den snabba ökningen har visat
sig ligga runt 0,8σ’c. Det har visat sig att maxvärdet för koefficienten för den
sekundära kompressionen i hög grad kan relateras till jordens portal, vilket
också kan uttryckas med jordart och vattenkvot (Larsson m.fl. 1994)

En annan krypparameter är koefficienten för förändring av αs, βαs som fås
genom omräkning med ledning av jordens korndensitet och kan uppskattas ur
ekvation 4.13 för suldifjord (Larsson 1994).
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  )25,0/()37,0)(002,0( max  NNs ww
s

 (4.13)

För beräkningsprogrammet Embankco, utvecklat av Vägverket och SGI 1994,
finns en tabell sammanställd för att underlätta val av parametrar, se tabell 4.

Tabell 3 Empiriska värden för αs max och βαs (Larsson 1994).

Koefficienten för sekundär kompression, αs utvärderas grafiskt genom stegvisa
ödometerförsök enligt figur 12.

Figur 12 Grafisk utvärdering av αs ur ödometerförsök (Larsson 1994).

4.6.2 Tidsmotståndet, rs

En annan krypparameter det så kallade tidsmotståndstalet, rs, ekvation 4.11,
och kan utvärderas ur följande samband
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s

sr


10ln
 (4.14)

där αs är koefficienten för sekundär kompression enligt ovan.
Tidsmotståndstalet rs ritas sedan upp i ett diagram för varje belastningssteg, se
figur 13

Figur 13 Tidsmåtståndstalets variation ( Meijer och Åberg 2007).

Innan σ’c är krypeffekten liten vilket betecknas r0 för att sedan öka när
belastningen närmar sig σ’c och får sitt högsta värde r1. b0 och b1 på x-axeln är
förhållandet mellan rådande belastningssteg och förkonsolideringstryck (Meijer
och Åberg 2007).

4.6.3 Sekundärt kompressionsindex, Cα

Man kan vid beskrivning av krypegenskaper använda sig av portalet, e. Att
beskriva krypegenskaper med hjälp av ett sekundärt kompressionsindex,
ekvation 4.12, används ofta internationellt där man relaterar till portalet istället
för den i Sverige mer vanliga metoden att relatera till töjning (Meijer och
Åberg 2007).

4.7 Chalmersmodellen

Chalmersmodellen har sitt ursprung i Terzaghis konsolideringsekvation 4.1 och
gäller för samma antaganden med tillägget för krypning enligt
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där

M = Kompressionsmodul [kPa]

u = portryck [kPa]

t = tid [s]

k = permeabilitet [m2/s]

γw = vattnets tunghet [t/m3]

z = djup [m]

rs = tidsmotståndtal [-]

tr = referenstid [s]

Tillägget innebär att modellen tar hänsyn till krypning i jorden med
krypparametrar utvärderade från stegvisa ödometerförsök.

Chalmersmodellen är inte speciellt framtagen för sulfidjord men däremot för
lösa lerjordar, vilket är en sak som är gemensamt med sulfidjord. Bestämning
av kompressionsmodulen skiljer sig med andra metoder till exempel
beräkningar baserade på CRS då övergången mellan modulerna M0 och ML

anses vara ”mjukare” enligt figur 14. Parametrarna a0 och a1 påvisar början och
slut på övergången vid förkonsolideringstrycket (Meijer och Åberg 2007).
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Figur 14 Kompressionsmodulens förändring med effektivtrycket (Meijer och
Åberg 2007).
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5 METOD

5.1 Kompletterande fältundersökningar

Under två dagar i januari 2010 utfördes fältundersökningarna i form av
kolvprovtagning och CPTu-sondering. Vingförsök var även planerat men gick
inte att genomföra på grund av att borrhålen rasade igen, vilket försvårar
genomförningen till rätt nivå.

Slangsättningsmätning har mätts på den aktuella sträckan sedan överlasten
påfördes och mäts än idag.

Nedan följer några punkter att tänka på vid projekt som detta för att kunna göra
en godtagbar prognos beträffande sättningar och deras tidsförlopp (Larsson
1994).

 Jordlager och dräneringsvägar måste vara kända med god noggrannhet.

 Rådande porvattentryck måste vara uppmätta och säsongsvisa
variationer prognostiserade.

 Ostörda prover måste tas i kompressibla lager i en sådan omfattning att
jordens kompressionsegenskaper och variationer av dess i olika lager
och mot djupet kan fastställas.

 Kompressionsförsök måste utföras i motsvarande omfattning.

 Vid beräkning måste hänsyn tas till att kompressionsparametrarna
förändras då jorden komprimeras och att kompressionsegenskaperna är
tidsberoende.

 Vid icke vattenmättad jord måste inverkan av gas i porerna beaktas.
Detta problem är normalt försumbart i svenska leror.
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 De elastiska initialdeformationerna ska beräknas.

 Vid beräkning måste jorden indelas i ett stort antal skikt för att en
beräkning med godtagbar noggrannhet skall kunna utföras.

 Lastspridning med djupet måste beräknas noggrant.

 Upplastningen måste modelleras noggrant. Eventuella lastförändringar
som uppstår i senare skede, typ justering eller lastminskning på grund
av att massor under sättningsförloppet pressas ned under en högt
belägen grundvattenyta, måste tas med i beräkningarna.

5.1.1 Kolvprovtagning

Vid kolvprovtagning tas ett ostört jordprov. Denna metod lämpar sig bäst i
jordar som lera och gyttja, men prover kan även tas i silt och finsand speciellt
om de till viss del består av lera eller organiskt material. Två typer, ST I och
ST II, används i Sverige. ST II är den kolvprovtagare som använts vid denna
studie. Fördelar med den är att man får en jämnare utstansning. Nackdelar är
att vid väldigt lösa sediment kan skyddsröret rotera och vid foderrörsborrning
krävs grövre foderrör för ST II än för ST I.

Kolvprovtagning med ST II går till på det sättet att kolvborren laddas med tre
hylsor. Kolvborren pressas sedan ned till rätt nivå men hjälp av en
borrbandvagn där man roterar 70 varv för att stansa ut proverna. Dessa blir
föremål för vidare undersökningar i laboratorium, se avsnitt 5.2
laborationsundersökningar.

Ostörd kolvprovtagning utfördes i två borrhål á två nivåer med ST II-
provtagare. Totalt 12 provhylsor togs upp för vidare undersökningar.

5.1.2 CPTu-sondering

Sonderingsmetoden CPTu, Cone Penetration Test som också mäter portryck,
utförs främst i sten- och blockfria jordar. Under neddrivning av sonden mäts
spetstrycket, porvattentryck och mantelfriktion. Porvattentrycket som mäts är
det som genereras vid spetsen under neddrivning (Larsson m.fl. 2007).
Metoden används främst för att urskilja lagerföljder i jorden, relativ hållfasthet
och variationer i jordens egenskaper med djupet (Larsson, R 2007).

CPTu-sondering utfördes i två borrhål. Dessa utvärderades med programmet
Conrad 3.0.



Metod

29

Utvärdering

Följande parametrar utvärderades i denna studie med utvärderingsprogrammet
Conrad 3.0 (Larsson, R 2007):

 Förkonsolideringstryck, σc
’

 Odränerad skjuvhållfasthet, τfu

 Överkonsolideringsgraden, OCR

I kohesionsjord utvärderas förkonsolideringstrycket enligt ekvation (5.1).

L
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c

w
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4,421,1
0'









(5.1)

där qt är lika med totala spetstrycket, σv0 är lika med totalt överlagringstryck
och wL är den i rutinundersökningen bestämda flytgränsen. Denna utvärdering
som är starkt relaterad till flytgränsen har visats sig korrelera bra med syd- och
mellansvenska leror dock inte för sulfidjord (Larsson m.fl. 2007). För
utvärdering i sulfidjord används ekvation 5.2 som använts i denna studie.
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Den odränerade skjuvhållfastheten i kohesionsjord utvärderas enligt
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(5.3)

där qt är lika med totala spetstrycket, σv0 är lika med totalt överlagringstryck,
wL är den i rutinundersökningen bestämda flytgränsen och OCR är
överkonsolideringsgraden. Här ses även att flytgränsen är av stor vikt för
resultatet. På samma sätt som för formel 5.2 används en speciell formel för
utvärdering av sulfidjord
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Här kan nämnas att ovan gjorda ändringar ej kommer att behövas för Conrad
3.1 då sulfidjord går att välja direkt.

OCR, överkonsolideringsgraden utvärderas enligt

'
0

'

v

cOCR





(5.5)

där σc
’ är förkonsolideringstrycket och σv0

’ är effektivtrycket. Utöver
materialparametrarna utvärderades även jordlagerföljden.

5.1.3 Slangsättningsmätning

Vid slangsättningsmätning använder man sig av ett hydrostatiskt mätinstrument
som mäter tryckskillnaden i djup. Genom att mäta en fix eller annan ”fast”
punkt kan man relativt den räkna ut eventuella sättningar. I detta fall har
avvägning från en fixpunkt till slangtopp utförts för att sedan mäta med
instrumentet enligt figur 15.

Figur 15 Slangsättningsmätning (Consoil 2010) .

Redovisning enligt figur 3 och 4 görs för att få en uppfattning om sättningarnas
tidsförlopp. En annan typ av redovisning ses i figur 16 där hela vägprofilen
redovisas.
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Figur 16 Profil från sektion 0/160.

5.2 Laborationsundersökningar

Kolvproverna består av tre tuber för varje nivå. En över-, mellan-, och
undertub. Viktigt att tänka på här innan vidare undersökningar utförs är att
dessa är olika mycket störda beroende på sin placering. Minst störd är
mellantuben men även övre delen av undertuben kan anses mindre störd än
övriga. På grund av detta så lämpar sig mellan och övre delen av undre tuben
till kompressionsförsök, triaxialförsök och direkta skjuvförsök.

De laborationsunderökningar som är utförda är

 Stegvis ödometerförsök enligt svensk standard

 CRS enligt svensk standard

 Rutinförsök

 Bestämning av järn (Fe) och svavel (S)

CRS är utförda av ackrediterat laboratorium MRM AB och bestämning av Fe
och S av ackrediterat laboratorium ALS Scandinavia AB. Stegvis
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ödometerförsök och rutinförsök är utförda av examensarbetaren på Luleå
Tekniska Universitets laboratorium.

5.2.1 Stegvisa ödometerförsök SS 02 71 29

För att få en uppfattning om en jords kompressionsegenskaper är ödometer en
väl beprövade metod som lämpar sig bäst för ostörda prover av kohesionsjord
upptagna med kolvprovtagare. Metoden kan även användas till friktionsjord
men för den typen av jord är triaxial-apparat eller ringkompressometer att
föredra (Sällfors och Andréasson 1985). Speciellt för ödometer är att inga
sidodeformationer äger rum.

En provkropp med en höjd på 20 mm och diameter på 50 mm instansas i en
ödometerring. Därefter belastas provet stegvis, initialt med 10 kPa, och
fördubblas varje dygn upp till 640 kPa. Sättning och tid loggas varje sekund
och utifrån det ställs två diagram upp för utvärdering av
kompressionsegenskaper.

Följande parametrar erhålls av denna metod

 Förkonsolideringstryck, σ’c [kPa]

 Kompressionsmodultalet, m [-]

 Spänningsexponenten, β [-]

 Konsolideringskoefficienten, cV [m2/s]

Vid den nivå där kompressionen ökar kraftigt och kompressionsmodulen
minskar kraftigt kallas förkonsolideringstryck. Relativt små sättningar med
liten tidsfördröjning uppkommer vid spänningar under förkonsolideringstrycket
och relativt stora med spänningar över, ofta med stor tidsfördröjning för
finkornig jord (Sällfors och Andréasson 1985). Konsolideringskoefficienten
används för att räkna ut sättningarnas tidsförlopp.

För utvärdering av förkonsolideringstrycket σ’c, kompressionsmodultalet m
och spänningsexponenten β används log σ’-ε diagram, se figur 17.
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Figur 17 Th. Bestämning av m och β. Sedan m bestämts kan β beräknas ur
sambandet Δε2=(2,7β-1)/mβ. Tv. Bestämning av
förkonsolideringstrycket σ’c (Sällfors och Andréasson 1985).

Ödometermodulen, Mt, kan beskrivas enligt ekvation 5.6 (Axelsson 1998).

Mt = m* σ’a (5.6)

där

m = kompressionsmodultalet

σ’a = axialtrycket [kPa]

Vidare för konsolideringskofficienten cv gäller utvärdering enligt sambanden

  50

2

50 /2/197,0 thcV  (5.7)

och

h50 = hi – δ50 (5.8)

där hi = ursprunglig provhöjd för laststeget ifråga, δ50 = halva primära
sättningen och t50 = tiden det tar för halva primär sättningen att utvecklas. Allt
detta utvärderas ur ett tid (logskala)/deformationsdiagram, se figur 18.
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Figur 18 Utvärdering av konsolideringskofficienten cv (Sällfors och
Andréasson 1985).

5.2.2 CRS-försök SS 02 71 26

CRS (Constant Rate of Strain) är ett ödometerförsök med konstant
deformationshastighet. Modulerna M’, ML och gränsspänningen σ’L utvärderas
enligt figur 19. σ’L är den spänning som råder över förkonsolideringstrycket
där modulen börjar öka. Övriga parametrar som kan utvärderas ur denna metod
är

 Förkonsolideringstrycket, σ’c [kPa]

 Konsolideringskoefficienten, cv [m2/s]

 Permeabilitet vid σ’0, ki [m/s]

 Koefficient för permeabilitetens förändring med kompressionen, β k [-]
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Figur 19 Kompressionsmodulens variation med effektivspänningen (Sällfors
och Andréasson 1985).

Den initiala spänningsmodulen M0 uppskattas enligt tabell 3 om inverkan av
modulen på totalsättningarnas storlek är marginella. Om så inte är fallen bör
mer relevanta metoder används för att bestämma modulen som ödometerförsök
med avlastning från σ’C till σ’0 och återbelastning enligt standard SS 02 71 29
(Larsson m.fl. 1994).

Tabell 4 Uppskattning av initialmodulen M0 (Larsson 1994)

M0 ≈ 150 τfu för organisk jord

M0 ≈ 250 τfu för högplastisk lera

M0 ≈ 500 τfu för lågplastisk lera

M0 ≈ 1000 τfu för mycket siltig lera/lerig silt

Beräkningar baserade på resultat från CRS

Parametrar utvärderade ur CRS-försök är

σ’C, σ’L, M0, ML, M’ och a enligt figur 19.

Vid beräkning skiljer man på tre olika fall och tre olika kompressionsmoduler
beroende på tilläggsbelastningens storlek, se figur 20. Fall 1 beräknas enligt

0

'
Mh

s 
(5.9)
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Om

c''0   (5.10)

vilket innebär ett in-situtryck under förkonsolideringstrycket, endast den
initiala modulen M0 används vid beräkningar av sättningarna.

Fall 2 beräknas enligt

    Lcc MM
h

s /''/'' 000  
(5.11)

om

L''0   (5.12)

vilket innebär ett in-situtryck under gränsspänningen, då används modulerna
M0 och ML vid beräkning.

Fall 3 beräknas enligt

       
 









a

a
M

MM
h

s
L

LcLc '
'

ln
'

1/''/'' 0
00 


(5.13)

om

L''0   (5.14)

vilket innebär ett in-situtryck över gränsspänningen, vid beräkning används
modulerna M0, ML och M’.



Metod

37

Figur 20 Förändringen av kompressionsmoduler.

5.2.3 Rutinförsök

Syftet med rutinförsök är att fastställa vissa karaktäristiska värden och
parametrar för finkornig jord (LTU 2002). Följande redovisas från
undersökningen

 Skrymdensitet, ρ [t/m3]

 Naturlig vattenkvot, w [%]

 Plasticitetsgräns, wp [%]

 Odränerad skjuvhållfasthet med fallkonförsök, τfu [kPa]

 Odränerad sjuvhållfasthet med enaxialt tryckförsök, τfu [kPa]

 Konflytgräns, wL [%]

 Sensitivitet, St [-]

 Glödningsförlust, g [%]

Tillägg till detta utfördes ett utrullningsprov för att skilja på vilken typ av lera
det handlar om. Utrullningsprov går till på det sättet att prov rullas ut tills det
börja spricka sönder. Viktigt här är att provet inte får spricka på grund av för
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låg vattenkvot. När provet börjar spricka mäter man trådtjockleken och kan
med hjälp av tabell 5 utvärdera jordart (LTU 2002).

Tabell 5 Bedömning av jordart utifrån utrullningsprov (LTU 2002).

Skrymdensitet

Skrymdensitet är den totala massan genom volymen och anges i ton/m3.
Tuberna från kolvprovtagningen vägs och då tubens massa och volym är känd
kan man räkna ut skrymdensiteten. I tabell 6 ses typiska värden på
skrymdensiteten hos naturligt lagrade jordar (LTU 2002).

Tabell 6 Skrymdensitet hos vattenmättad jord (LTU 2002).

Naturlig vattenkvot

Naturlig vattenkvot är vattnets massa genom fasta fasens massa och anges i
procent. Det våta provet vägs varefter det torkas i 105°C i ett dygn. Efter det
vägs det igen och vattenkvoten kan räknas ut. I tabell 7 ses typiska värden på
vattenkvot för olika jordarter (LTU 2002).
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Tabell 7 Vattenkvot hos vattenmättad jord (LTU 2002).

Plasticitetsgräns

Plasticitetsgräns är den lägsta vattenkvoten ett jordprov har när den kan rullas
ut till en 3 mm tjock tråd utan att falla sönder. Gränsen anges i procent. För att
klassificera om det är en låg, mellan, hög eller mycket hög plastisk lera
använder man sig av det så kallade plasticitetstalet, Ip, som är differensen
mellan flytgränsen och plasticitetsgränsen. Utifrån plasticitetsgränsen eller
flytgränsen indelas jordarterna i fyra olika grupper, se tabell 8 (LTU 2002).

Tabell 8 Indelning av finkorniga jordarter efter plasticitet (LTU2002).

Odränerad skjuvhållfasthet med fallkonförsök och sensitivitet

Vid ett test av odränerade skjuvhållfastheten med fallkonförsök placeras en kon
med spetsen på provets yta som sedan får falla fritt, varefter konintrycket
noteras. Detta utförs på både ostört och stört prov. Ostört prov utförs direkt i
provtuben, som standardkon används 100 g 30˚, här ska insjukningen i provet
hamna mellan 5-20 mm annars måste man byta kon (LTU 2002). Nya
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rekommendationer finns dock för byte av kon redan vid 7 mm insjukning,
motsvarar skjuvhållfastheter över 20 kPa (Larsson, R m.fl. 2007). Testet utförs
tre gånger varefter ett medelvärde beräknas och skjuvhållfastheten τfu

utvärderas ur ekvation 5.15 (LTU 2002).

2h

Qg
Kfu 

(5.15)

där K = 1,0 vid 30˚ och 0,25 vid 60˚ kon, Q = konvikt [g], g = 9,81 m/s2 och h
= konintryck [mm] (LTU 2002).

Med hjälp av tabell 9 kan man nu utreda vilken fasthet jorden har.

Tabell 9 Indelning av kohesionsjord efter skjuvhållfasthet (LTU 2002).

För stört prov blandas proverna om. Testet och utvärdering för skjuvhållfasthet
av stört prov, τr, utförs på samma sätt som ovan (LTU 2002).

Sensitiviteten, Sr, beräknas som kvoten mellan det ostörda och störda
skjuvhållfastheten. Lera kan då indelas i tre grupper enligt tabell 10 (Karlsson,
R och Hansbo, S 1984).
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Tabell 10 Indelning av lera efter sensitivitet (Karlsson, R och Hansbo, S 1984).

Benämning Sensitivitet, St

Lågsensitiv

Mellansensitiv

Högsensitiv

<8

8-30

>30

Korrigering för skjuvhållfastheten bestämd genom fallkonförsök (Larsson
2007) sker enligt

fukorrfu  65,0)(  (5.16)

Odränerad sjuvhållfasthet med enaxialt tryckförsök, τfu

Här utsätts ett cylindriskt jordprov för en enaxligt ökande tryckspänning tills
jordprovet går till brott. Skjuvhållfastheten, τfu, kan sedan räknas ut med hjälp
av

A

P
fu

2


(5.17)

där P = maximala kraften och A = provets tvärsnittsarea (LTU 2002).

Konflytgräns

Flytgräns, wL, är den vattenkvot vid vilken en kohesionsjord övergår från
plastiskt till flytande konsistens. Vid utvärdering av flytgränsen med hjälp av
en kon används alltid 60 g 60˚ konen. Testet går till på samma sätt som för
odränerad skjuvhållfasthet med fallkonförsök. Sedan tar man ut vattenkvoten
på provet och utvärderar med ekvation 5.18.

wL = M*w+N (5.18)

där M och N är värden från en tabell och w = provets vattenkvot (LTU 2002).
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Glödningsförlust

Detta test används för att få ett ungefärligt mått på jordens organiska halt. Ett
prov vägs och glödgas sedan i 800˚C i en timme och vägs därefter.
Glödgningsförlusten anges i procent. Se vidare avsnitt 3.3 (LTU 2002).

5.3 Beräkningsmetoder

Följande sättningsberäkningar har utförts:

 Excelberäkningar med underlag från 2007 baserat på resultat från
ödometerförsök, se bilaga 3.

 Excelberäkningar med underlag från 2010 baserat på resultat från
ödometerförsök, se bilaga 4.

 Beräkningar i programmet GeoSuite Settlement (Chalmersmodellen)
med underlag från 2007 och 2010. Beräkningarna omfattar:

o Beräkningar med krypsättningar, se bilaga 5.

o Beräkningar utan krypsättningar, se bilaga 5.

o Beräkningar med antagandet att alla lager är dränerande, se
bilaga 5.
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6 RESULTAT OCH ANALYS

6.1 Jordmodell och parametrar

Innan beräkningar kan ske måste en jordmodell upprättas med parametrar från
fält- och laborationsstudier. I figur 21 redovisas den jordmodell som använts
för tidigare uträkningar av sättningarna.

Figur 21 Jordmodell från undersökningar gjorda 2007.

Tabell 11 och 12 visar resultat från rutinförsöken 2007. För underlag se bilaga
1.
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Tabell 11 Rutinförsök bh160 från 2007. Jordartsbedömning av MRM AB.

Tabell 12 Rutinförsök bh220 från 2007. Jordartsbedömning av MRM AB.

I tabell 13 redovisas resultaten från CRS-försöken gjorda 2007. För underlag
till parametrar se bilaga 2.
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Tabell 13 Resultat från CRS-försök 2007

Placering σ’C, kPa ML, kPa σ’L, kPa M’ cv, min,
m2/s

Ki, m/s βk

bh160
4,5 m

52 315 75 9,2 1,5E-8 2,1E-9 3,7

bh160
7,6 m

35 330 65 9,4 1,6E-8 1,5E-9 3,3

bh220
3,5 m

40 525 90 11,4 1,6E-8 1,0E-9 3,6

bh220
6,0 m

40 400 75 9,3 1,3E-8 1,1E-9 3,5

Utifrån fältstudier gjorda 2010 upprättades en annan jordmodell som skiljer sig
från den tidigare, se figur 22. Största skillnaden ligger i mäktigheten på de
olika jordlagerna. Då CPT-sondering är utförd kan man utifrån den utvärdera
när jordlagerna övergår till ett annat lager vilket kan vara till stor hjälp vid
bestämning av lagrens mäktighet för beräkning. Med CPT kan man även se om
man stöter på mer permeabla material som påskyndar sättningsförloppet. I
bilaga 7 med CPT från Bh220 kan man tydligt se att man på ca 7,5 meters djup
har ett mer permeabelt skikt. Detta bör beaktas i sättningsberäkningarna.

Figur 22 Jordmodell från undersökningar gjorda 2010.
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Tabell 14 och 15 visar resultat från rutinförsöken 2010. För underlag se bilaga
6.

Tabell 14 Rutinförsök bh160 från 2010. Jordartsbedömning av MRM AB.

Tabell 15 Rutinförsök bh220 från 2010. Jordartsbedömning av MRM AB.

Enligt bedömning utifrån utrullningsförsök och bedömning gjord av MRM AB
rör det sig om en lerig silt på ca 4,5 meters djup för båda borrhålen för att
sedan övergå till en siltig lera på ca 7 meters djup, vilket också gäller för bägge
borrhålen. Enligt tabell 6 ses att skrymdensiteten för lera och silt ligger inom
intervallet som erhållits utifrån rutinförsöken, se tabell 10 och 11. Detta är en
indikator på att bedömningen är riktig. Den odränerade skjuvhållfastheten visar
på att det handlar om jordar med lös fasthet med undantag för bh 160 på 4,8
meters djup där jorden bedöms vara mycket lös enligt tabell 9. Jorden bedöms
vidare vara mycket högplastisk med undantag för bh 160 på 4,8 meters djup
där den är av högplastisk karaktär, enligt tabell 8.

I tabell 16 redovisas resultaten från CRS-försöken gjorda 2010. För underlag
till parametrar se bilaga 2.
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Tabell 16 Resultat från CRS-försök 2010

Placering σ’C, kPa ML, kPa σ’L, kPa M’ cv, min,
m2/s

Ki, m/s βk

bh160
4,8 m

40 440 75 8,7 2,5E-8 2,0E-9 3,8

bh160
7,3 m

40 400 70 9,0 2,0E-8 1,5E-9 3,3

bh220
4,2 m

54 560 90 11,0 2,0E-7 8,0E-9 3,3

bh220
6,8 m

43 500 100 10,5 2,0E-8 7,5E-8 1,8

I tabell 17 och 18 redovisas resultaten från stegvisa ödometerförsök. För
underlag till parametrarna se bilaga 8.

Tabell 17 Resultat från stegvisa ödometerförsök 2010 för
kompressionsegenskaper.

Placering σ’c, kPa m β

bh160 4,8 m 37 5,18 0,31
bh160 7,3 m 47 5,35 0,29
bh220 4,2 m 52 7,14 0
bh220 6,8 m 47 4,95 0,22

Tabell 18 Resultat från stegvisa ödometerförsök 2010 för tidsförlopp för
respektive laststeg.

Last, kPa bh160 4,8 m
cv, m2/s

bh160 7,3 m
cv, m2/s

bh220 4,2 m
cv, m2/s

bh220 6,8 m
cv, m2/s

40 - - 3,54E-8 6,25E-8
80 8,47E-9 6,92E-9 7,63E-9 7,63E-9
160 4,72E-9 4,80E-9 5,79E-9 4,14E-9
320 2,32E-9 2,25E-9 4,32E-9 2,32E-9
640 6,28E-9 1,08E-9 3,68E-9 -
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En sammanställning av utvärderade parametrar för kompressionsegenskaper i
jord har gjorts i figur 23-26. I figur 23 ses övergången från överkonsoliderat till
normalkonsoliderat tillstånd i jordprofilen vid ca 5 m ungefär där kolvproverna
är tagna för att sedan vara NC till 10 meters djup för bh160. Här ses även en
viss skillnad i förkonsolideringstrycket mellan utvärdering från CRS- och
stegvisa ödometerförsök från samma år, vilket är helt normalt men bör beaktas
i beräkningar då skillnader i sättningar blir en följd av vilket metod man väljer.
Större skillnader ses mellan 2007 och 2010 på 5 meters djup. Enligt resultaten
har förkonsolideringstrycket sjunkit med högre last. Förväntat var att
förkonsolideringstrycket borde ha ökat. Detta kan bero på att undersökningarna
från 2010 är tagna på nivåer något under undersökningarna från 2007. På ca 8
meters djup ses en ökning av förkonsolideringstrycket mellan 2007 och 2010.

Utvärderat förkonsolideringstryck från CPT överensstämmer bra med
förkonsolideringstrycket utvärderat i laboratorium, se figur 23.
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Figur 23 Effektivtrycket σ’ och 1,3σ’ mot djupet i bh160.
Förkonsolideringstrycket σ’c från CRS, ödometer och CPT.

I figur 24 korrelerar den reducerade skjuvhållfastheten, utvärderad från CPT,
väl med laborationsundersökningarna. Mellan 2007 och 2009 har en ökad
skjuvhållfasthet erhållits för båda djupen, en ökning på ca 1-2 kPa.
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Figur 24 Skjuvhållfastheten (reducerad) mot djupet i bh160 utvärderade dels
utifrån rutinförsök utförda av MRM AB och LTU år 2007
respektive år 2010 och dels utifrån CPT utvärderad med Conrad
3.0.

I figur 25 ses en ökning av förkonsolideringstrycket på båda djupen i bh220
som ett resultat av överlasten och att övergången mellan ÖC och NC sker vid
ca 4 meter för att vara NC ner till 10 meters djup.
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Figur 25 Effektivtrycket σ’ och 1,3σ’ mot djupet i bh220.
Förkonsolideringstrycket σ’c från CRS, ödometer och CPT.

På samma sätt som figur 23, påvisar skjuvhållfastheten en ökning i figur 26 för
bh220, en ökning på ca 3-4 kPa. Även här korrelerar CPT:n väl med resultaten
från laboratorieprovning.
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Figur 26 Skjuvhållfastheten (reducerad) mot djupet i bh220 utvärderade dels
utifrån rutinförsök utförda av MRM AB och LTU år 2007
respektive år 2010 och dels utifrån CPT utvärderad med Conrad
3.0.

6.2 Sättningsberäkningar med underlag från 2007

Nedan följer nya uträkningar på samma underlag för vilket överlasten
projekterades från.

6.2.1 Beräkningar baserade på utvärdering av CRS-försök

Den första beräkningen har utförts på samma underlag som användes för
uträkning av överlastens sättningsförlopp. Skillnaden är att nu har nya
rekommendationer använts för utvärdering av parametrar samt att andra
antaganden är gjorda. Antaganden gjorda av konsulten är

 Krypsättningar ej medtagna i beräkningarna

 Lastspridning enligt 2:1-metoden

 M0 utvärderad enligt 250*τfu för högplastisk lera

 Densiteter anpassade till effektiv tunghet under grundvattenytan enligt
VV publ nr 1994:15

 Dräneringsfall B, dubbelsidig dränering

 Grundvattnet vid markytan
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Följande förändringar av konsultens antaganden har gjorts: Utvärderingen av
M0 skiljer sig då nya rekommendationer för sulfidjord angående korrigering av
skjuvhållfastheten finns enligt ekvation 5.7. VV Publikation 1994:15 gäller inte
längre utan det är publikation VV 2009:46 som gäller. Anpassningen som är
gjord enligt VV publ 1994:15 är att densiteten för lerlager 1 har korrigerats
från 1,36 t/m3 till 1,29 t/m3 i bh160. Korrigeringen ska göras med hänsyn till
halten organiskt material enligt publ VV 1994:15. Då ingen glödgningsförlust
eller annan likvärdig metod för bestämning av organisk halt är gjord förfaller
korrigeringen godtycklig. Enligt publ VV 2009:46 ska tunghet i naturlig jord i
första hand bestämmas genom provning. Vilket det också är gjort i de
beräkningar som utförts i detta arbete. Antagandet att grundvattenytan ligger
vid markytan är också märkligt då undersökningar visar att den ligger ca 1 m
under markytan (Edin 2007). Det visade sig även vid schaktningsarbetet, se
figur 27, att så var fallet. För resultat av de nya beräkningarna se figur 28 och
29.

Figur 27 Dokumentation vid byggandet av vägen att grundvattenytan ligger
på ca 1 m under markytan .
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Figur 28 Sättningar över tiden för bh160. Beräkningar utan hänsyn till
krypsättningar baserat på CRS-resultat från 2007 och mätningar
gjorda i fält.
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Figur 29 Sättningar över tiden för bh220. Beräkningar baserat på CRS-
resultat från 2007 utan hänsyn till krypsättningar och mätningar
gjorda i fält.

Man ser tydligt i figur 28 och 29 att resultatet närmar sig mätningen gjord i fält,
men att det fortfarande är en betydande skillnad mellan beräkningsresultatet
och fältmätningarna.
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6.3 Beräkningar med underlag från 2010

6.3.1 Handberäkningar baserade på stegvisa ödometer- och CRS-försök

Utförda sättningsberäkningar av underlaget från 2010 visar på relativt stora
skillnader i metoder, se figur 30. Cassagrandemetoden är helt baserad på
utvärdering från stegvisa ödometer och CRS-beräkningarna helt på
utvärderingen från CRS-försöken. Jordmodellen redovisas i figur 22. Att
resultatet skiljer sig mellan metoderna beror på att utvärderingen av
förkonsolideringstrycket och tidskoefficienten cv är olika. Dessa uträkningar är
gjorda i Excel.
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Figur 30 CRS- och Cassagrandeberäkningar av totalsättningar i bh160 och
bh220.

6.3.2 Geosuite settlement (Chalmersmodellen)

Beräkningar i Geosuite, se figur 31 och 32 påvisar stor skillnad i sättningar
med och utan krypdeformationer. För utvärdering av krypparametrar se bilaga
9.
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Figur 31 Geosuiteberäkningar av bh160 med och utan krypsättningar.
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Figur 32 Geosuiteberäkningar av bh220 med och utan krypsättningar.

6.4 Anpassningar av sättningsmodell mot fältmätningar

Med ledning av föregående resultat att krypdeformationer ger ett betydande
tillskott till totalsättningarna så beräknas sättningsförloppet från 2007 om med
krypparametrarna från undersökningen gjord 2010. Det ger en ungefärlig
visning av vad beräkningarna skulle ha gett för utslag med krypparametrar. I
figur 33 och 34 kan man se att beräkningar med kryp på långsikt ger en
sättning som är trolig för området men att sättningsförloppet inte stämmer med
verkligheten. En beräkning med antagandet att alla skikt är dränerade ger på
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sikt samma sättningar men initialt snabbare sättningsförlopp som stämmer
bättre med det i fält mätta sättningsförloppet.
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Figur 33 Totalsättningar mot tiden i bh160, med och utan hänsyn till
krypsättningar och mätningar gjorda i fält baserat på
sättningsmoduler från 2007 och krypparametrar från 2010.
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Figur 34 Totalsättningar mot tiden i bh220, med och utan hänsyn till
krypsättningar och mätningar gjorda i fält baserat på
sättningsmoduler från 2007 och krypparametrar från 2010.

Bh160, figur 33, stämmer väldigt bra överens med mätningen i fält medan
bh220, figur 34, påvisar något mindre sättningar i uträkningen jämfört med
fältmätningen. En sak att beakta här är att beräknad slutsättning är uträknad för
överlasten, vilket betyder att slutsättningen för området är mindre i
verkligheten då överlasten avlägsnades efter ett år.
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7 DISKUSSION

En första ansats för beräkningar med nya rekommendationer för sulfidjord
enligt Larsson, R m.fl. (2007) gav ett resultat som stämde bättre med
verkligheten. Skillnaden i rekommendationerna ses i den initiala
kompressionsmodulen M0. I bh220 ändrades modulen från 3,4 MPa till 3,2
MPa vilket har lett till större sättningar vid beräkningarna. Den största
förändringen av resultat står ändå de nya antagandena för, se avsnitt 6.2.1.

Då sulfidjord kan vara en väldigt krypbenägen jord måste krypparametrar alltid
beaktas vid sättningsberäkningar av den typen av jord. Resultaten i den här
rapporten visar att med beräkning med krypparametrar kommer man närmre
verkligheten i denna fallstudie men då endast med avseende på slutsättningen.
Sättningsförloppet i verkligheten visar på betydligt snabbare initiala sättningar
än de prognostiserade.

Skillnaderna kan förklaras med hur de dränerande egenskaperna definieras i
beräkningsmodellerna. Beräkningar har även gjorts med dränerade skikt, har
alltså antagit att jorden är mer permeabel än tidigare uträkningar. Resultaten av
detta gör att vi kommer ännu närmre det verkliga sättningsförloppet. Intressant
är att fundera på när jorden verkligen börjar krypa eftersom skillnaden i resultat
är stora om krypsättningar beaktas eller inte. Traditionellt anser man att den
primära sättningen pågår tills portrycket utjämnas och sedan tar den sekundära
sättningen (krypningen) över. En annan teori är att dessa sker samtidigt, frågan
är då hur man skiljer på dessa och hur mycket vardera tillför i sättningar och
vilken påverkan det får på tidsförloppet?

Med just dränerande egenskaper i jorden kan man förklara varför inte
kontrollräkningen på sidan av vägbanken stämde med den totala sättningen för
vägbanken, läs avsnitt 2.2. Det är möjligt att de dränerande egenskaperna
skiljer sig på mindre avstånd så pass mycket att betydande felberäkningar görs.
Skillnaden vid justering av dränerande egenskaper har större inverkan på
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resultatet än ändringen av materialparametrar med de nya rekommendationerna
för sulfidjord.

I detta fall när uppföljning och sättningsmätningar utförs för en överlast är
portrycksmätningar ett sätt att bestämma när det genererade
porvattenövertrycket på grund av pålastning återgår till det normala, alltså när
den primära sättningen kan bedömas vara färdig. Komplementet med
portrycksspetsar eller annan likvärdig metod för mätning av portrycket skulle
ge ett bättre resultat då antagandet att det råder hydrostatisk tryckfördelning
oftast är felaktig i kohesionsjord enlig Tremblay (1990).

För att få ett mer noggrant resultat bör krypparametrar utvärderas från stegvisa
ödometerförsök istället för att dessa uppskattas med hjälp av vattenkvoten
enligt tabell 3. Vid användning av tabell 3 får krypparametern ett underskattat
värde med ca 10-20 % enligt resultaten från 2010.

Ett av de absolut viktigaste stegen vid sättningsberäkningar är bestämningen av
jordmodellen och vilka parametrar de olika skikten i jordmodellen ska ha. Ett
bra hjälpmedel här är CPT-sonderingar som i första hand visar skillnader i jord.
CPT-sondering borde ha utförts vid fältundersökningarna 2007 så att
mäktigheten på de olika jordskikten bedömts mer korrekt. En annan bra sak
med CPT-sondering är att man får chansen att jämföra laborationsresultat med
en in-situmetod. Man kan med fördel använda sig av in-situmetoden
Vingsondering vid jämförelsen för bättre resultat.

Huruvida jorden är normalkonsoliderad eller överkonsoliderad är av stor vikt
för sättningarnas storlek. Det har visat sig att i uträkningar gjorda 2007 så har
man räknat med överkonsoliderad jord i ett jordlager på 3 m då det i själva
verkat endast var den översta metern på detta jordlager som var
överkonsoliderat. Man har alltså utfört provtagningen precis i övergången från
överkonsoliderat till normalkonsoliderad. Detta bör man ha i åtanke när man
väljer parametrar för de olika jordlagren.
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8 SLUTSATSER

I detta fall hade man kunnat prognostiserat sättningarnas storlek och
tidsförlopp bättre om konsulten utfört följande

 Utredning de dränerande egenskaperna i jorden mer genomgående

 CPTu-sondering för bättre bestämning av jordlagrens mäktighet

 Kolvprover på fler djup för att bestämma en mer korrekt jordmodell
och för att utreda kompressionsegenskaperna för jordprofilen på ett
bättre sätt

 Beräkna med densiteten framtagen från ostörd provtagning stället för
att använda sig av schablonvärden från publikationer.

 Tagit hänsyn till krypsättningar då sulfidjordar generellt sett är
krypbenägna

Val av kompressionsmoduler för beräkning är av stor vikt. Dessa bör väljas
med stor noggrannhet. Att använda empiriskt skattat M0 ger i denna studie
missvisande resultat.

Det har visats sig att de nya rekommendationerna för justering av parametrar
för sulfidjord gav en sättningsprognos som stämde bättre med verkligheten.
Dock var skillnaden liten och inte tillräcklig för att korrelera med det verkliga
utfallen.

Ett kontrollprogram omfattande slangsättningsmätning och portrycksmätare
hade kunnat verifiera om antagandena i sättningsberäkningarna var korrekta i
ett tidigt stadium.
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CRS-försök från 2007.
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CRS-försök från 2010.
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BILAGA 3 EXCELBERÄKNINGAR 2007

Beräkningar med underlag från 2007.
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BILAGA 4 EXCELBERÄKNINGAR 2010

Beräkningar med underlag från 2010.
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[kN/m3]

Sub-

layers

Depth

[m]

NANANANANANA3,800,06300,452,30

NANANANANANA3,800,06300,450,00

C_eps

[-]

k_init

[m/years]

n

[-]

Depth

[m]

Layer Lera 1 [Chalmers with creep, Log based (strain)]

75,0038,001,00,88,70440,04250,014,05,00

75,0050,001,00,88,70440,04250,014,0272,30

sig_L

[kN/m2]

sig_pc

[kN/m2]

a1

[-]

a0

[-]

Mmrk

[-]

ML

[kN/m2]

M0

[kN/m2]

Soil Weight

[kN/m3]

Sub-

layers

Depth

[m]

NA3,800,06300,451,10,8125,0500,0-0,030005,00

NA3,800,06300,451,10,8125,0500,0-0,030002,30

C_eps

[-]

k_init

[m/years]

n

[-]

b1

[-]

b0

[-]

r1

[-]

r0

[-]

t_ref

[years]

Depth

[m]

Layer Lera 2 [Chalmers with creep, Log based (strain)]

70,0060,001,00,89,00400,03500,013,09,50

70,0038,001,00,89,00400,03500,013,0455,00

sig_L

[kN/m2]

sig_pc

[kN/m2]

a1

[-]

a0

[-]

Mmrk

[-]

ML

[kN/m2]

M0

[kN/m2]

Soil Weight

[kN/m3]

Sub-

layers

Depth

[m]

NA3,300,04700,531,10,8450,0700,0-0,030009,50

NA3,300,04700,531,10,8450,0700,0-0,030005,00

C_eps

[-]

k_init

[m/years]

n

[-]

b1

[-]

b0

[-]

r1

[-]

r0

[-]

t_ref

[years]

Depth

[m]
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Pore pressure

Point No 1, med Kryp

Time: 0 years

Ground water level: 1 m

ConditionPore pressure [kPa]Depth [m]

Drainage0,000,00

Drainage10,001,00

Normal30,003,00

Normal75,007,50

Normal85,008,50

Drainage95,009,50
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Load stresses

Point No 1, med Kryp

Time: 0 years

Ex. stress [kPa]Depth [m]

18,000,00

18,000,02

18,000,06

18,000,14

17,990,30

17,940,62

17,531,26

15,602,54

13,203,82

11,105,10

9,456,38

8,177,66

7,178,94

6,829,50
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Displacement versus Time - Graph

Displacement versus Time - Graph for Point No 1, med Kryp
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Summary

Point No 1, med Kryp

Time [years]Displacement [m]Depth [m]

50,000004,925E-010,0000
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Soil layers

Point No 1, med Kryp

Layer Fyll [Janbu, Log based (strain)]

3,800,06300,80250,00100,00
10000,0

0

10000,0

0
18,02,00

3,800,06300,80250,00100,00
10000,0

0

10000,0

0
18,0200,00

C_eps

[-]

k_init

[m/years]

n

[-]

sig_pc

[kN/m2]

sig_pr

[kN/m2]

m

[-]

Moc

[kN/m2]

Soil Weight

[kN/m3]

Sub-

layers

Depth

[m]

NANANANANANANANANA2,00

NANANANANANANANANA0,00

Depth

[m]

Layer Lera 1 [Chalmers with creep, Log based (strain)]

75,0035,001,00,89,20315,01750,014,05,00

75,0052,001,00,89,20315,02600,014,0302,00

sig_L

[kN/m2]

sig_pc

[kN/m2]

a1

[-]

a0

[-]

Mmrk

[-]

ML

[kN/m2]

M0

[kN/m2]

Soil Weight

[kN/m3]

Sub-

layers

Depth

[m]

NA3,700,06600,451,50,5125,0750,0-0,100005,00

NA3,700,06600,451,50,5125,0750,0-0,100002,00

C_eps

[-]

k_init

[m/years]

n

[-]

b1

[-]

b0

[-]

r1

[-]

r0

[-]

t_ref

[years]

Depth

[m]

Layer Lera 2 [Chalmers with creep, Log based (strain)]

65,0050,001,00,89,40330,02600,013,09,00

65,0035,001,00,89,40330,01750,013,0405,00

sig_L

[kN/m2]

sig_pc

[kN/m2]

a1

[-]

a0

[-]

Mmrk

[-]

ML

[kN/m2]

M0

[kN/m2]

Soil Weight

[kN/m3]

Sub-

layers

Depth

[m]

NA3,300,04700,501,70,4125,01100,0-0,100009,00

NA3,300,04700,501,70,4125,01100,0-0,100005,00

mCV

[m2/(yea

rs*kPa)]

CvNC

[m2/year

s]

CvOC

[m2/year

s]

b1

[-]

b0

[-]

r1

[-]

r0

[-]

t_ref

[years]

Depth

[m]
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Pore pressure

Point No 1, med Kryp

Time: 0 years

Ground water level: 1 m

ConditionPore pressure [kPa]Depth [m]

Drainage0,000,00

Drainage10,001,00

Normal30,003,00

Normal75,007,50

Normal85,008,50

Drainage90,009,00
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Load stresses

Point No 1, med Kryp

Time: 0 years

Ex. stress [kPa]Depth [m]

36,000,00

36,000,02

36,000,06

36,000,14

35,980,30

35,870,62

35,071,26

31,202,54

26,393,82

22,205,10

18,906,38

16,347,66

14,338,94

14,259,00
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Displacement versus Time - Graph

Displacement versus Time - Graph for Point No 1, med Kryp
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Summary

Point No 1, med Kryp

Time [years]Displacement [m]Depth [m]

50,000003,785E-010,0000
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Soil layers

Point No 1, med Kryp

Layer Fyll [Janbu, Log based (strain)]

3,800,06300,80250,00100,00
10000,0

0

10000,0

0
18,02,00

3,800,06300,80250,00100,00
10000,0

0

10000,0

0
18,0200,00

C_eps

[-]

k_init

[m/years]

n

[-]

sig_pc

[kN/m2]

sig_pr

[kN/m2]

m

[-]

Moc

[kN/m2]

Soil Weight

[kN/m3]

Sub-

layers

Depth

[m]

NANANANANANANANANA2,00

NANANANANANANANANA0,00

Depth

[m]

Layer Lera 1 [Chalmers with creep, Log based (strain)]

75,0035,001,00,89,20315,01750,014,05,00

75,0052,001,00,89,20315,02600,014,0302,00

sig_L

[kN/m2]

sig_pc

[kN/m2]

a1

[-]

a0

[-]

Mmrk

[-]

ML

[kN/m2]

M0

[kN/m2]

Soil Weight

[kN/m3]

Sub-

layers

Depth

[m]

NA3,700,06600,451,50,5125,0750,0-0,100005,00

NA3,700,06600,451,50,5125,0750,0-0,100002,00

C_eps

[-]

k_init

[m/years]

n

[-]

b1

[-]

b0

[-]

r1

[-]

r0

[-]

t_ref

[years]

Depth

[m]

Layer Lera 2 [Chalmers with creep, Log based (strain)]

65,0050,001,00,89,40330,02600,013,09,00

65,0035,001,00,89,40330,01750,013,0405,00

sig_L

[kN/m2]

sig_pc

[kN/m2]

a1

[-]

a0

[-]

Mmrk

[-]

ML

[kN/m2]

M0

[kN/m2]

Soil Weight

[kN/m3]

Sub-

layers

Depth

[m]

NA3,300,04700,501,70,4125,01100,0-0,100009,00

NA3,300,04700,501,70,4125,01100,0-0,100005,00

mCV

[m2/(yea

rs*kPa)]

CvNC

[m2/year

s]

CvOC

[m2/year

s]

b1

[-]

b0

[-]

r1

[-]

r0

[-]

t_ref

[years]

Depth

[m]
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Pore pressure

Point No 1, med Kryp

Time: 0 years

Ground water level: 1 m

ConditionPore pressure [kPa]Depth [m]

Drainage0,000,00

Drainage10,001,00

Drainage30,003,00

Drainage75,007,50

Drainage85,008,50

Drainage90,009,00
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Load stresses

Point No 1, med Kryp

Time: 0 years

Ex. stress [kPa]Depth [m]

36,000,00

36,000,02

36,000,06

36,000,14

35,980,30

35,870,62

35,071,26

31,202,54

26,393,82

22,205,10

18,906,38

16,347,66

14,338,94

14,259,00
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Displacement versus Time - Graph

Displacement versus Time - Graph for Point No 1, med Kryp
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Summary

Point No 1, med Kryp

Time [years]Displacement [m]Depth [m]

50,000001,063E-010,0000
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Soil layers

Point No 1, med Kryp

Layer Fyll+SW [Chalmers without creep, Log based (strain)]

100,00100,001,00,88,701000,010000,018,02,40

100,00100,001,00,88,701000,010000,018,0240,00

sig_L

[kN/m2]

sig_pc

[kN/m2]

a1

[-]

a0

[-]

Mmrk

[-]

ML

[kN/m2]

M0

[kN/m2]

Soil Weight

[kN/m3]

Sub-

layers

Depth

[m]

NANANANANANA3,800,06300,452,40

NANANANANANA3,800,06300,450,00

C_eps

[-]

k_init

[m/years]

n

[-]

Depth

[m]

Layer Lera 1 [Chalmers without creep, Log based (strain)]

90,0036,001,00,811,00560,03250,014,05,50

90,0060,001,00,811,00560,03250,014,0312,40

sig_L

[kN/m2]

sig_pc

[kN/m2]

a1

[-]

a0

[-]

Mmrk

[-]

ML

[kN/m2]

M0

[kN/m2]

Soil Weight

[kN/m3]

Sub-

layers

Depth

[m]

NANANANANANA3,300,25000,455,50

NANANANANANA3,300,25000,452,40

C_eps

[-]

k_init

[m/years]

n

[-]

b1

[-]

b0

[-]

r1

[-]

r0

[-]

t_ref

[years]

Depth

[m]

Layer Lera 2 [Chalmers without creep, Log based (strain)]

100,0060,001,00,810,50500,03400,014,09,50

100,0036,001,00,810,50500,03400,014,0405,50

sig_L

[kN/m2]

sig_pc

[kN/m2]

a1

[-]

a0

[-]

Mmrk

[-]

ML

[kN/m2]

M0

[kN/m2]

Soil Weight

[kN/m3]

Sub-

layers

Depth

[m]

NANANANANANA1,800,02360,539,50

NANANANANANA1,800,02360,535,50

C_eps

[-]

k_init

[m/years]

n

[-]

b1

[-]

b0

[-]

r1

[-]

r0

[-]

t_ref

[years]

Depth

[m]
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Pore pressure

Point No 1, med Kryp

Time: 0 years

Ground water level: 1 m

ConditionPore pressure [kPa]Depth [m]

Drainage0,000,00

Drainage10,001,00

Normal30,003,00

Normal75,007,50

Normal85,008,50

Drainage95,009,50
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Load stresses

Point No 1, med Kryp

Time: 0 years

Ex. stress [kPa]Depth [m]

18,000,00

18,000,02

18,000,06

18,000,14

17,990,30

17,940,62

17,531,26

15,602,54

13,203,82

11,105,10

9,456,38

8,177,66

7,178,94

6,809,50
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Displacement versus Time - Graph

Displacement versus Time - Graph for Point No 1, med Kryp
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Summary

Point No 1, med Kryp

Time [years]Displacement [m]Depth [m]

50,000002,696E-010,0000
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Soil layers

Point No 1, med Kryp

Layer Fyll+SW [Chalmers without creep, Log based (strain)]

100,00100,001,00,88,701000,010000,018,02,40

100,00100,001,00,88,701000,010000,018,0240,00

sig_L

[kN/m2]

sig_pc

[kN/m2]

a1

[-]

a0

[-]

Mmrk

[-]

ML

[kN/m2]

M0

[kN/m2]

Soil Weight

[kN/m3]

Sub-

layers

Depth

[m]

NANANANANANA3,800,06300,452,40

NANANANANANA3,800,06300,450,00

C_eps

[-]

k_init

[m/years]

n

[-]

Depth

[m]

Layer Lera 1 [Chalmers with creep, Log based (strain)]

90,0036,001,00,811,00560,04200,014,05,50

90,0060,001,00,811,00560,04200,014,0312,40

sig_L

[kN/m2]

sig_pc

[kN/m2]

a1

[-]

a0

[-]

Mmrk

[-]

ML

[kN/m2]

M0

[kN/m2]

Soil Weight

[kN/m3]

Sub-

layers

Depth

[m]

NA3,300,25000,451,10,8300,0400,0-0,030005,50

NA3,300,25000,451,10,8300,0400,0-0,030002,40

C_eps

[-]

k_init

[m/years]

n

[-]

b1

[-]

b0

[-]

r1

[-]

r0

[-]

t_ref

[years]

Depth

[m]

Layer Lera 2 [Chalmers with creep, Log based (strain)]

100,0060,001,00,810,50500,04200,014,09,50

100,0036,001,00,810,50500,04200,014,0405,50

sig_L

[kN/m2]

sig_pc

[kN/m2]

a1

[-]

a0

[-]

Mmrk

[-]

ML

[kN/m2]

M0

[kN/m2]

Soil Weight

[kN/m3]

Sub-

layers

Depth

[m]

NA1,800,23600,531,10,8150,0500,0-0,030009,50

NA1,800,23600,531,10,8150,0500,0-0,030005,50

C_eps

[-]

k_init

[m/years]

n

[-]

b1

[-]

b0

[-]

r1

[-]

r0

[-]

t_ref

[years]

Depth

[m]
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Pore pressure

Point No 1, med Kryp

Time: 0 years

Ground water level: 1 m

ConditionPore pressure [kPa]Depth [m]

Drainage0,000,00

Drainage10,001,00

Normal30,003,00

Normal75,007,50

Normal85,008,50

Drainage95,009,50
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Load stresses

Point No 1, med Kryp

Time: 0 years

Ex. stress [kPa]Depth [m]

18,000,00

18,000,02

18,000,06

18,000,14

17,990,30

17,940,62

17,531,26

15,602,54

13,203,82

11,105,10

9,456,38

8,177,66

7,178,94

6,809,50
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Displacement versus Time - Graph

Displacement versus Time - Graph for Point No 1, med Kryp
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Summary

Point No 1, med Kryp

Time [years]Displacement [m]Depth [m]

50,000004,981E-010,0000
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Soil layers

Point No 1, med Kryp

Layer Fyll+SW [Chalmers without creep, Log based (strain)]

100,00100,001,00,88,701000,010000,018,02,00

100,00100,001,00,88,701000,010000,018,0200,00

sig_L

[kN/m2]

sig_pc

[kN/m2]

a1

[-]

a0

[-]

Mmrk

[-]

ML

[kN/m2]

M0

[kN/m2]

Soil Weight

[kN/m3]

Sub-

layers

Depth

[m]

NANANANANANA3,800,06300,452,00

NANANANANANA3,800,06300,450,00

C_eps

[-]

k_init

[m/years]

n

[-]

Depth

[m]

Layer Lera 1 [Chalmers with creep, Log based (strain)]

90,0040,001,10,511,40525,03400,014,04,50

90,0050,001,10,511,40525,03400,014,0252,00

sig_L

[kN/m2]

sig_pc

[kN/m2]

a1

[-]

a0

[-]

Mmrk

[-]

ML

[kN/m2]

M0

[kN/m2]

Soil Weight

[kN/m3]

Sub-

layers

Depth

[m]

NA3,600,03200,451,10,8300,0400,0-0,030004,50

NA3,600,03200,451,10,8300,0400,0-0,030002,00

C_eps

[-]

k_init

[m/years]

n

[-]

b1

[-]

b0

[-]

r1

[-]

r0

[-]

t_ref

[years]

Depth

[m]

Layer Lera 2 [Chalmers with creep, Log based (strain)]

75,0050,001,10,59,30400,03100,014,09,00

75,0040,001,10,59,30400,03100,014,0454,50

sig_L

[kN/m2]

sig_pc

[kN/m2]

a1

[-]

a0

[-]

Mmrk

[-]

ML

[kN/m2]

M0

[kN/m2]

Soil Weight

[kN/m3]

Sub-

layers

Depth

[m]

NA3,500,03500,531,10,8150,0500,0-0,030009,00

NA3,500,03500,531,10,8150,0500,0-0,030004,50

C_eps

[-]

k_init

[m/years]

n

[-]

b1

[-]

b0

[-]

r1

[-]

r0

[-]

t_ref

[years]

Depth

[m]
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Pore pressure

Point No 1, med Kryp

Time: 0 years

Ground water level: 1 m

ConditionPore pressure [kPa]Depth [m]

Drainage0,000,00

Drainage10,001,00

Normal30,003,00

Normal75,007,50

Normal85,008,50

Drainage90,009,00
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Load stresses

Point No 1, med Kryp

Time: 0 years

Ex. stress [kPa]Depth [m]

36,000,00

36,000,02

36,000,06

36,000,14

35,980,30

35,870,62

35,071,26

31,202,54

26,393,82

22,205,10

18,906,38

16,347,66

14,338,94

14,259,00
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Displacement versus Time - Graph

Displacement versus Time - Graph for Point No 1, med Kryp
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Summary

Point No 1, med Kryp

Time [years]Displacement [m]Depth [m]

50,000004,494E-010,0000
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Soil layers

Point No 1, med Kryp

Layer Fyll+SW [Chalmers without creep, Log based (strain)]

100,00100,001,00,88,701000,010000,018,02,00

100,00100,001,00,88,701000,010000,018,0200,00

sig_L

[kN/m2]

sig_pc

[kN/m2]

a1

[-]

a0

[-]

Mmrk

[-]

ML

[kN/m2]

M0

[kN/m2]

Soil Weight

[kN/m3]

Sub-

layers

Depth

[m]

NANANANANANA3,800,06300,452,00

NANANANANANA3,800,06300,450,00

C_eps

[-]

k_init

[m/years]

n

[-]

Depth

[m]

Layer Lera 1 [Chalmers with creep, Log based (strain)]

90,0040,001,10,511,40525,03400,014,04,50

90,0050,001,10,511,40525,03400,014,0252,00

sig_L

[kN/m2]

sig_pc

[kN/m2]

a1

[-]

a0

[-]

Mmrk

[-]

ML

[kN/m2]

M0

[kN/m2]

Soil Weight

[kN/m3]

Sub-

layers

Depth

[m]

NA3,600,03200,451,10,8300,0400,0-0,030004,50

NA3,600,03200,451,10,8300,0400,0-0,030002,00

C_eps

[-]

k_init

[m/years]

n

[-]

b1

[-]

b0

[-]

r1

[-]

r0

[-]

t_ref

[years]

Depth

[m]

Layer Lera 2 [Chalmers with creep, Log based (strain)]

75,0050,001,10,59,30400,03100,014,09,00

75,0040,001,10,59,30400,03100,014,0454,50

sig_L

[kN/m2]

sig_pc

[kN/m2]

a1

[-]

a0

[-]

Mmrk

[-]

ML

[kN/m2]

M0

[kN/m2]

Soil Weight

[kN/m3]

Sub-

layers

Depth

[m]

NA3,500,03500,531,10,8150,0500,0-0,030009,00

NA3,500,03500,531,10,8150,0500,0-0,030004,50

C_eps

[-]

k_init

[m/years]

n

[-]

b1

[-]

b0

[-]

r1

[-]

r0

[-]

t_ref

[years]

Depth

[m]
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Pore pressure

Point No 1, med Kryp

Time: 0 years

Ground water level: 1 m

ConditionPore pressure [kPa]Depth [m]

Drainage0,000,00

Drainage10,001,00

Drainage30,003,00

Drainage75,007,50

Drainage85,008,50

Drainage90,009,00
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Load stresses

Point No 1, med Kryp

Time: 0 years

Ex. stress [kPa]Depth [m]

36,000,00

36,000,02

36,000,06

36,000,14

35,980,30

35,870,62

35,071,26

31,202,54

26,393,82

22,205,10

18,906,38

16,347,66

14,338,94

14,259,00
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Displacement versus Time - Graph

Displacement versus Time - Graph for Point No 1, med Kryp
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Bilaga 6

1

BILAGA 6 RUTINFÖRSÖK 2010

Rutinundersökningar bh220 4,2 m.



Sättningar i sulfidjord

2
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Sättningar i sulfidjord

4

Rutinundersökningar bh220 6,8 m.
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Sättningar i sulfidjord

6

Rutinundersökningar bh160 4,8 m.
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Sättningar i sulfidjord

8

Rutinundersökningar bh160 7,3 m.



Bilaga 6

9





Bilaga 7
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BILAGA 7 CPT-UTVÄRDERING MED CONRAD 3.0
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Bilaga 8

1

BILAGA 8 STEGVISA ÖDOMETERFÖRSÖK

Utvärdering av σ’c, m och β.
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Sättningar i sulfidjord

6

Sammanställning av cv från stegvisa ödometerförsök.
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1

BILAGA 9 UTVÄRDERING KRYPPARAMETRAR

Utvärdering av αs.
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Sättningar i sulfidjord

6

Utvärdering av rs.
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