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Sammanfattning 
 
Under åren 2003-2004 byggdes en del av väg 364 om, delsträckan genom samhället 
Hjoggböle i Västerbottens län. Den nya sträckningen passerar en flack dalgång där 
undergrunden huvudsakligen består av en relativt låghållfast sulfidjord. När 
vägbanken var uppbyggd till en höjd av ca 2 m gick ett skred längs en ca 100 m lång 
sträcka av vägen. Under byggtiden inträffade totalt tre skred. Det framkom senare, 
efter det att skreden inträffat, att det aktuella området är utsatt för artesiskt 
grundvattentryck.  
 
Som ett bidrag till efteranalyserna av de skred som inträffade i Hjoggböle har 
föreliggande examensarbete genomförts. Det övergripande syftet med examensarbetet 
var att analysera stabilitetsproblemen i Hjoggböle med numeriska metoder och 
jämföra teoretiska simulerade resultat med det verkliga utfallet i fält avseende 
brottlast och deformationer. Vidare syftade simuleringarna till att försöka utröna 
möjliga orsaker till instabiliteten i det aktuella området. Ett av målen med 
examensarbetet var att ta reda på hur olika parametrar i de numeriska simuleringarna 
påverkar resultaten i stabilitetsberäkningarna.  
 
Baserat på resultat från tidigare utförda geotekniska undersökningar har en numerisk 
modell skapats i det finita elementprogrammet PLAXIS vilken avser att beskriva 
skeendet vid byggandet av vägbanken i Hjoggböle. Förhållanden före och vid det 
första verkliga inträffade skredet i Hjoggböle har simulerats. Olika parametrar, bland 
annat porvattentryck och vilojordtryckskoefficient, har varierats i enskilda 
simuleringar och resultaten har jämförts. En konsolideringanalys har utförts där 
undergrunden tillåts konsolidera under 90 dygn för en bankhöjd på 1,0 respektive 1,5 
m. 
 
När portrycken antas öka hydrostatiskt med djupet erhålls för den antagna modellen 
en brottlast på fullt uppbyggd vägbank (2,5 m) + trafiklast ca 10 kPa. Då modellen 
inkluderar ett artesiskt grundvattentryck, motsvarande 2,25 m över markytan i det 
underst liggande moränlagret, erhålls brott vid en bankhöjd på ca 1,90 m. Konsolider-
ing medför ökade effektivspänningar i jorden och därmed en ökad skjuvhållfasthet 
och bärförmåga. Då jorden får konsolidera i 90 dygn efter pålastning av 1,5 m 
bankmaterial klarar undergrunden hela lasten (vägbank + trafiklast) utan att gå till 
brott (slutlig säkerhetsfaktor = 1,02).  
 
Baserat på genomförda simuleringar bedöms analysmetod A (metod där effektiva 
parametrar c´ och ø´ används) vara lämpligast (av de tre analysmetoderna A, B 
respektive C) vid beräkning av stabilitetsproblem där speciella portrycksförhållanden 
råder. Mohr-Coulombs modell bedöms kunna återge fältförhållanden (avseende 
deformationer och brottlast) för undersökt stabilitetsproblem på ett relativt realistiskt 
sätt. Brottlasten i de numeriska beräkningarna blir generellt lägre om låga K0-värden 
nyttjas jämfört med högre värden. En indelning av jordprofilen i skikt med olika K0-
värden påverkar brottmekanismens utseende. Baserat på numeriska simuleringar 
bedöms det som sannolikt att det första skredet i Hjoggböle orsakades av ett artesiskt 
grundvattentryck i moränlagret vilket medförde en sänkning av effektivspänningarna i 
den ovanliggande sulfidjorden och en reducering i hållfasthet för undergrunden. 
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Abstract 
 
During the years 2003-2004 a part of the road 364 was constructed, close to the 
village of Hjoggböle in the northern parts of Sweden in the coastal regions. The road 
passes a relatively flat valley where the upper soil layers consists of a low strength 
sulphide soil. When the embankment during construction reached a height of about 2 
m a failure occured. The slide extended about 100 m in length along the road. During 
the construction period a total of three failures occured. It was made clear after the 
failures that the area was subjected to an artesian groundwater pressure. 
 
The overall aim of this Master thesis work was to analyse the stability problems in 
Hjoggböle using numerical methods and compare teoretically simulated results to the 
real outcome regarding  failure load and deformations. Further on, the goal was to try 
to find possible reasons for the instability in the present area. Another goal with this 
work was to investigate the impact of different geotechnical parameters on the 
numerical stability calculations. 
 
Using the finite element programme PLAXIS, based upon results from geotechnical 
investigations, a numerical model has been created which aims to describe the 
construction of the embankment in Hjoggböle. Conditions before and at the first 
failure has been simulated. Several parameters, e.g. pore water pressure and K0, have 
been varied in singular simulations and the results have been compared. A 
consolidation analysis has been conducted where the underground consolidates for 90 
days at an embankment height of 1,0 and 1,5 m respectively. 
 
When the pore pressure is assumed to increase hydrostatically with depth for the 
proposed model, a failure load is obtained corresponding to the total embankment 
height of 2,5 m + traffic load of about 10 kPa. When the model includes an artesian 
groundwater pressure in the moraine layer, corresponding to an groundwater table 
2,25 m above ground surface, failure occurs at an embankment height of about 1,90 
m. Consolidation leads to increased effective stresses in the soil and hereby an 
increased shear strength and load capacity. A consolidation period of 90 days at an 
embankment height of 1,5 m in the simulation, is shown to be sufficient for the 
subsoils in order to carry the complete load without going to failure (final factor of 
safety = 1,02). 
 
Based on the simulations conducted the analyze method A (method where the 
effective strength parameters c’ and ø´ are being used) is considered the most 
applicable (out of the three analyze methods A, B and C respectively) in calculating 
stability problems where pore pressures are of specific interest. Further on, it is 
judged that the Mohr-Coulomb model is able to reproduce field conditions (regarding 
deformations and failure load) for the studied stability problem in a reliable way. The 
failure load in the numerical calculations generally reduces with lower K0 values. A 
division of the soil profile in layers with different K0 values affects the failure 
geometry. Based on numerical calculations it is hold as likely that the first failure in 
Hjoggböle was caused by an artesian groundwater pressure in the moraine layer 
which reduced the effective stresses in the above lying sulphide soil. 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
 
Vägverket genomförde år 2004 en ombyggnation av väg 364, delsträckan genom 
Hjoggböle, strax söder om Skellefteå i Västerbottens län. Den nya vägsträckningen 
skulle gå väster om samhället och den totala sträckan var 3,4 km lång omväxlande i 
skärning och på bank. Undergrunden består bitvis av relativt lös sulfidjord av 
varierande mäktighet. Denna jordtyp är vanlig längs Norrlandskusten och ofta 
förknippad med svårigheter i samband med anläggningsprojekt beroende på dess stora 
sättningsbenägenhet och låga bärförmåga. 
 
I Hjoggböle fick man under uppbyggnadsfasen av vägbanken stora problem med 
stabiliteten och sammanlagt inträffade tre olika skred vid olika skeden av 
utförandefasen. Den sannolika orsaken till dessa skred uppdagades inte förrän efter 
skreden hade inträffat och visade sig då troligen vara artesiskt grundvatten. I samband 
med projekteringen av vägsträckan användes konventionella beräkningsprogram för 
stabilitetsanalysen vilka bygger på gränsvärdesanalys. På senare år har användandet 
av numerisk analys för geotekniska stabilitetsproblem fått ett allt större utrymme. Den 
största skillnaden mellan klassiska och numeriska metoder är att man med den senare 
kan integrera analys av spänning och deformation i samma beräkning. I PLAXIS, som 
är det finita-elementprogram som används i detta examensarbete, kan man även dela 
upp totaltrycket i portryck och effektivspänningar i jorden. Därmed förväntas man 
kunna på ett mer trovärdigt sätt modellera artesiskt grundvattentryck, uppbyggandet 
av porövertryck såväl som konsolideringsförlopp. 
 
Ombyggnationen av Hjoggbölevägen utgör ett potentiellt referensobjekt för att 
undersöka hur väl numerisk beräkningsmetodik klarar av att beskriva verkliga 
fältsituationer och därmed kunna bidra till kunskapsbanken rörande numerisk analys 
inom geotekniken.  
 

1.2 Syfte och mål 
 
Det övergripande syftet med examensarbetet är att analysera ett stabilitetsproblem hos 
ett verkligt fältobjekt, en vägbank, med numeriska metoder och jämföra teoretiska 
simulerade resultat med det verkliga utfallet i fält avseende brottlast och 
deformationer. 
 
Det övergripande målet var att skapa en numerisk modell som beskriver aktuella 
fältförhållanden (avseende geometri, jordlagerföljd, porvattentrycksförhållanden, 
materialparametrar och lastpåläggning) på ett så realistiskt sätt som möjligt. 
 
Baserat på resultat från tidigare utförda geotekniska undersökningar avsågs att skapa 
en numerisk modell i FEM-programmet PLAXIS som kunde beskriva skeendet vid 
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byggandet av vägbanken i Hjoggböle. Förhållanden före och vid det första verkliga 
inträffade skredet i Hjoggböle simulerades. 
 
Målet med examensarbetet var att, baserat på numeriska simuleringar, kunna besvara 
följande frågor: 
 

• Kan för den uppbyggda numeriska modellen den ”enklare” Mohr-
Coulombmodellen nyttjas för att principiellt kunna återge 
fältförhållanden (rörelser, brottlast)? 

 
• Hur ser brottmekanismen ut enligt simuleringarna i jämförelse med 

verklig skredyta? 
 
• Vilken betydelse för resultaten har det om hållfastheten i 

jordmaterialen beskrivs med effektiva hållfasthetsparametrar (ø’, c’) 
alternativt totala hållfasthetsparametrar (τfu)? 

 
• För vilken last (bankhöjd plus eventuell trafiklast) fås brott om: 

- Låga respektive höga hållfasthetsvärden väljs för 
sulfidjorden? 
- Portrycksfördelningen i jordprofilen baseras på hydrostatiskt 
respektive artesiskt porvattentryck? 
- Vägbanken byggs upp lagervis och dränering tillåts respektive 
tillåts ej för givna lager? 
- Olika K0-värden ansätts i jordprofilen? 
 

• Vilka parametrars variationer (avvikelser) från det ansatta påverkar 
signifikant erhållna resultat? 

 
• Vilka tänkbara orsaker kan ha förorsakat första skredet för aktuell 

vägbank? 
 

• Erfarenheter avseende för- och nackdelar vid numerisk simulering av 
stabilitetsproblem: 

- med PLAXIS 
- i sulfidjordar 

 
Examensarbetet innehåller en översiktlig och kortfattad litteraturstudie i syfte att 
beskriva erfarenheter och kunskaper kring för- och nackdelar avseende nyttjande av 
PLAXIS för numerisk simulering av fältsituationer med finkorniga jordar och i 
synnerhet avseende bankar och stabilitetsproblem. 
 
Målsättningen var också att examensarbetet kan bidra till en ökad förståelse och 
kunskap kring möjligheter och begränsningar avseende nyttjande av numeriska 
metoder i allmänhet, och för att simulera stabilitetsproblem för bankar i synnerhet, för 
svenska finkorniga jordar. 
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1.3 Metod 
 
Arbetet utfördes genom litteraturstudie och numeriska simuleringar med finita 
elementprogrammet PLAXIS. Litteraturstudier utfördes för att inhämta bakgrundsdata 
för aktuellt fältobjekt och för att inhämta och presentera teori relevant för de 
planerade simuleringarna. Utifrån analyserade fält- och laboratoriedata från den av 
konsulten tidigare utförda projekteringen (H. Rosén, 2004) skapades en numerisk 
modell av vägbanken och undergrunden i Hjoggböle. Inom ramen för ett 
forskningsprojekt på sulfidjord har även utförts fält- och laboratorieundersökningar på 
samma plats (Larsson et al., 2007). Dessa resultat inkluderades vid uppbyggandet av 
en numerisk modell. Utifrån samtal med inblandade parter såsom beställare, konsult 
och entreprenör skapades en trolig modell av det tidsmässiga förloppet vid 
vägbyggnationen. 
 
Ett flertal simuleringar genomfördes med olika förutsättningar där bland annat 
grundvattenförhållanden och konsolideringsperioder varierades. Resultaten jämfördes 
inbördes samt mot det verkliga utfallet i Hjoggböle. 
 

1.4 Avgränsningar 
 
I detta examensarbete studerades huvudsakligen stabilitetsbrott. Resulterande 
deformationer och rörelser hade sekundärt intresse och användes huvudsakligen för 
att bekräfta att brott vekligen skett. Vidare innehåller det finita elementprogram 
(PLAXIS) som användes ett flertal konstitutiva modeller av olika komplexitet. I 
samtliga utförda simuleringar användes Mohr-Coulombs modell. 
 

1.5 Beteckningar och symboler 
 
Symbol Enhet Beskrivning 
   
  
c, c’ [kN/m²] kohesion, effektivt kohesionsintercept  
CPT - cone penetration test, spetstrycksondering 
E [kN/m²] elasticitetsmodul 
E0 [kN/m²] initiell elasticitetsmodul 
E50 [kN/m²] elasticitetsmodul för 50% av brottspänning 
FEM - finit elementmetod 
F - flytfunktion 
δ [t/m³] densitet  
ø [°] friktionsvinkel 
G - plastisk potentialfunktion 
σ, σ’ [kN/m²] spänning, effektivspänning  
εp - plastisk volymetrisk töjning 
εe - elastisk volymetrisk töjning 
K0 - vilojordtryckskoefficient 
K - styvhetsmatris 
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M [kN/m²] ödometermodul 
p [kN/m²] medelspänning 
p' [kN/m²] medeleffektivspänning 
u [kN/m²] portryck / porvattentryck  
P [N] last  
S  styvhetsmatris 
σ’c [kN/m²] förkonsolideringstryck 
σ1 [kN/m²] största huvudspänning 
σ2 [kN/m²] mellersta huvudspänning 
σ3 [kN/m²] minsta huvudspänning 
τfu [kN/m²] odränerad skjuvhållfasthet 
ψ [˚] dilatationsvinkel 
v [-] tvärkontraktionstal 
q [kN/m²] deviatorspänning 
    
I PLAXIS    
    
γunsat [kN/m³] tunghet över grundvattenytan 
γsat [kN/m³] tunghet under grundvattenytan 
kx [m/dag] permeabilitet, horisontalled 
ky [m/dag] permeabilitet, vertikalled 
einit [-] portal, initiellt  
ck [-] förändring i permeabilitet med hänsyn till portal 
Eref [kN/m²] elasticitetsmodulens värde vid referensnivå 
v [-] Tvärkontraktionstal 
Gref [kN/m²] G-modulens (skjuvmodulens) värde vid referensnivå 
Eoed [kN/m²] ödometermodul, elasticitetsmodul 
cref [kN/m²] kohesion  
ø [°] friktionsvinkel 
ψ [°] Dilatationsvinkel 
Einc [kN/m²/m] elasticitetsmodulens ökning per djupmeter 
yref [m] referensnivå 
cinc [kN/m²/m] kohesionens ökning per djupmeter 
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2 Sulfidjord 
 

2.1 Inledning 
 
I detta kapitel redogörs kortfattat för typiska geotekniska egenskaper hos sulfidjord. 
Vidare berörs problem vid bestämning av odränerad skjuvhållfasthet i fält- och 
laboratorium. För utförligare beskrivning av sulfidjord hänvisas huvudsakligen till 
Larsson et al. (2007).  
 

2.2 Egenskaper och undersökningsmetoder 
 
Jorden inom det aktuella området i Hjoggböle är en så kallad sulfidjord. Detta är en 
speciell typ av jord som bildats efter och under isavsmältningen. Jorden har avsatts i 
bräckt/sött vatten i syrefattiga miljöer och återfinns längs hela Norrlandskusten, från 
Gävle i söder till Haparanda i norr. Sulfidjord är en generell benämning på finkorniga 
jordar som innehåller järnsulfid (FeS) samt består av 10-40% lera, 60-90% silt och 
mindre än 10% organiskt material (Westerberg et al. 2005). Sulfidjord är svart till 
färgen vilket kommer sig av järnsulfiden. Kunskapen om sulfidjordar är begränsad 
och forskning pågår och är planerad beträffande undersökningsmetoder, geotekniska 
egenskaper och miljöpåverkan (Westerberg & Mácsik, 2003). För detta 
examensarbete är det de mekaniska egenskaperna som är av intresse och studeras. 
 
Kornstorleksmässigt är den vanligaste benämningen siltig sulfidlera (sisuLe) eller 
lerig sulfidsilt (lesuSi). Det höga innehållet av järnsulfid och organiskt material gör att 
en sulfidjord som kornstorleksmässigt bedöms vara en silt kan uppträda som en lera. 
Detta kan även vara fallet då lerhalten är låg. Den odränerade skjuvhållfastheten 
ligger mellan 5 och 40 kPa och skrymdensiteten är vanligen 1,3 – 1,8 t/m3. Sulfidjord 
uppvisar en porös struktur där hålrummen mellan mineralkornen är fyllda av 
lerpartiklar, porvatten, organiskt material och järnsulfid. Detta gör att permeabiliteten 
hos sulfidjordar ofta är lägre än för en jord med liknande kornstorleksfördelning 
(Westerberg et al. 2005). 
 
Det har visat sig att de konventionella undersökningsmetoderna (kalibrerade för 
oorganiska leror från syd- och mellanSverige) såsom exempelvis fallkon- och 
vingförsök inte alltid är användbara på sulfidjordar. I brist på metoder kalibrerade för 
sulfidjordens egenskaper är det emellertid dessa konventionella 
undersökningsmetoder och tillhörande utvärderingsprinciper som används. Vid 
utvärdering av den odränerade skjuvhållfastheten har det visat sig att resultatet i hög 
grad beror på vilken metod man använt sig av. Både CPT- och dilatometermätningar 
har visat oförklarligt och oväntat höga eller låga värden för den odränerade 
skjuvhållfastheten vid försök på sulfidjord (Westerberg & Mácsik, 2003). Nu 
pågående forskningsprojekt (Larsson et al., 2007) har dock givit ett betydande bidrag 
till att förbättra tillförligtligheten till vissa utvärderade egenskaper och parametrar. 
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Sulfidjordar har även visat sig vara temperaturkänsliga, så att ett 
förkonsolideringstryck bestämt i rumstemperatur kan skilja sig upp till 20% gentemot 
om det bestäms i in-situ temperatur på ca 5-10 grader (Eriksson et al. 2000). 
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3 Numeriska metoder och konstitutiva modeller – teori 
 

3.1 Inledning 
 
I detta kapitel beskrivs teori som ligger till bakgrund för de simuleringar som utförs, 
presenteras och diskuteras i kapitel 6 och 7. Teorin kan i förekommande fall vara en 
hjälp för läsaren att bättre tillgodogöra sig innehållet i kapitel 6 och 7. 

3.2 Beräkningsmetodik 
 
Matematiska beräkningsmodeller inom geotekniken bygger på studier av jords 
verkliga beteende. Beräkningen syftar till att simulera verkligheten så bra som 
möjligt. Potts et. al (2001, a) beskriver de fyra grundläggande teoretiska krav 
(ekvationer) som gäller oavsett analysmetod (beräkningsmetod): 
 
 • Jämvikt – både yttre (global) och inre jämvikt måste beaktas. Jämvikt 

beskrivs av storheterna kraft och spänning. För yttre jämvikt bestäms 
krafter och moment. För att uppnå inre jämvikt etableras spänningsfält. 

 • Kompatibilitet – länkar ihop förskjutningar med töjningar så att ingen 
överlappning sker eller hål uppstår. Detta kan tyckas självklart men 
måste ändå formuleras matematiskt.  

 • Konstitutiva lagar – beskriver materialets egenskaper. Spänning i 
förhållande till töjning. Genom dessa lagar binder man samman jämvikt 
och kompatibilitet. Den vanligaste konstitutiva lagen är Hookes lag. 

 • Randvillkor – är unika för varje problem och definierar förskjutning 
och/eller last vid geometrins yttre gränser. 

 
För att på ett korrekt sätt kunna modellera jords beteende måste samtliga fyra 
lösningsvillkor (enligt ovan) vara uppfyllda. De olika beräkningsmetoder som finns 
inom geotekniken uppfyller sällan samtliga krav. I tabell 3-1 redovisas vilka 
lösningsvillkor som respektive beräkningsmetod tar hänsyn till. Till exempel framgår 
att vid beräkning med klassiska LE-metoder (Limit Equilibrium) tas ingen hänsyn till 
förskjutningar eller kompatibilitet. 
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Tabell 3-1 Uppfyllda lösningsvillkor (x) för olika beräkningsmetoder (Potts & 
Zdravkovic, 2001b).  
 

Lösningsvillkor 
 Randvillkor 

Analysmetod 

Jämvikt Kompatibilitet
Konstitutivt 

beteende Kraft 
Förskjut-

ning 
Stängd form (Closed 

form) x x Linjärt elastisk X x 
Spänningsfält (stress 

field) x - 
Stel med ett 

brottkriterium X - 
Gränsvärdesmetoden 
(Limit equilibrium) x - 

Stel med ett 
brottkriterium X - 

Numerisk analys 
(full numerical 

analysis) x x Valfri x X 
x = villkoret uppfyllt      
 
Konventionella metoder (här syftandes på analytisk lösningsmetodik) klarar endast att 
uppfylla alla dessa lösningsvillkor förutsatt linjärt elastiskt beteende. Jord är i allra 
högsta grad ett ickelinjärt elastoplastiskt material. Generellt sett fokuserar därför 
konventionella beräkningsmetoder på någon av lösningsvillkoren ovan. Till exempel 
bortser man från deformationer när man beräknar brottlasten i en gränsvärdesanalys, 
där en så kallad stel-perfekt-plastisk jordmodell används. Det finns brister i att 
beräkna deformationer och spänningar var för sig, eftersom spänningssituationen i 
jorden är beroende av de deformationer som uppstår (s k hyperstatiskt problem). 
 
Som ett exempel på grova förenklingar i allmänt accepterade beräkningsmetoder kan 
nämnas sättningsberäkningar i lera. Av empirisk erfarenhet vet man att leran 
deformeras icke-linjärt med spänning och, vid spänningar över 
förkonsolideringstrycket, till stor del plastiskt (icke reversibelt). Sådana kurvor kan 
fås ur ett ödometertest och dessa används normalt vid framtagande av parametrar vid 
sättningsberäkningar. För att beräkna de tillskottsspänningar som ger upphov till 
dessa sättningar används emellertid vanligtvis Boussinesqs 2:1-metod som bygger på 
en förenkling av ett antagande om linjärt elastiskt beteende (Axelsson, 1994).  
 
Med numeriska metoder däremot kan man inbegripa samtliga fyra lösningsvillkor 
enligt ovan även för en ickelinjär elastoplastisk jord (Potts & Zdravkovicz, 2001b). I 
avsnitt 3.3 ges en övergripande beskrivning av hur numerisk beräkningsmetodik (här 
FEM) tillämpas inom geoteknik. 
 

3.3 FEM inom geoteknik 
Användandet av finita elementmetoder för att analysera geotekniska problem blir allt 
vanligare. Med dagens ökade datorkraft är det fullt möjligt att göra avancerade 
numeriska beräkningar.  
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För att använda FEM-program som exempelvis PLAXIS behövs insikter i FEM-
problematiken, detta för att kunna inse programmets möjligheter och begränsningar. 
Det kan annars vara lätt att ta beräkningsresultaten för den “odiskutabla sanningen”, 
något som i regel är långt ifrån helt korrekt, speciellt inom geoteknik där materialen 
ofta är heterogena och svåra att exakt kunna beskriva matematiskt. 
 
De numeriska metoderna bygger på kontinuumsmekaniken, som är den gren av 
mekaniken som studerar jämvikt, rörelse och deformation hos fysikaliska kroppar (ett 
kontinuum) (Potts & Zdravkovicz, 2001a). En förutsättning för detta är att den 
matematiska beskrivningen av mediets rörelser kan göras med kontinuerliga 
funktioner. 
 
Många problem inom fysiken kan beskrivas med differentialekvationer definierade 
inom ett visst område med därtill hörande randvillkor. Som exempel kan nämnas 
elasticitetsproblemet där sambandet mellan förskjutning och last beskrivs av: 

 P
dx

udK =− 2

2

 (ekv 3-1) 

 
där  
 
K = styvhet [kPa]  
u  = förskjutning [m] 
P  = last [kPa] 
 
Inom FEM approximeras en kontinuerlig funktion u (som till exempel kan vara 
förskjutning) med en diskretiserad modell (Potts & Zdravkovicz, 2001a). Man delar 
upp området som undersöks i mindre bitar, så kallade element. Den diskretiserade 
modellen består av en mängd funktioner, elementfunktioner, som är kontinuerliga just 
över respektive element. Elementen är kopplade till varandra i noder. Geometrin i en 
FEM-modell består enbart av element och noder. Det är i första hand i noderna som 
man beräknar de obekanta (efterfrågade) som i detta fall är förskjutningen. Man vill 
alltså få fram numeriska värden på de obekanta nodkvantiteterna så att 
elementfunktionerna så bra som möjligt approximerar den exakta funktionen u. För att 
kunna approximera den kontinuerliga funktionen är det därför viktigt att inte ha för få 
noder i en beräkningsmodell. FE-ekvationerna formuleras så att felet i den 
approximativa lösningen minimeras. 
 
Elementfunktionerna samlas till ett globalt ekvationssystem, Su = U. Observera att S, 
u och U är matriser. S innehåller material- och geometridata, u är de okända 
nodkvantiteterna och U är givna laster. För problem av normal storlek blir matriserna 
snabbt stora och kräver därför dataprogram för att kunna lösas. Randvillkor införs i 
det globala ekvationsssystemet, där laster påverkar vektorn U och förskjutningar 
påverkar vektorn u. De krafter som appliceras på elementgeometrin sammanförs i 
noderna där de verkar som lastvektorer.  
 
Det globala ekvationssystemet löses för att bestämma de primära nodkvatiteterna, 
förskjutningarna. För att beräkna värden i punkter som ligger mellan noderna används 
interpolering. De obekanta värdena fås då genom att använda interpolations-
funktioner. I det enklaste fallet approximeras det obekanta värdet linjärt mellan två 
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noder. Om man istället använder andragradspolynom kan interpolationen vara icke-
linjär och därmed behövs färre element för samma resultat. 
 
När de primärt obekanta (förskjutningarna) beräknats kan sekundärt obekanta spän-
ningar eller töjningar beräknas. Detta genom att man multiplicerar förskjutningarna 
med en passande så kallad linjär operator. Operatorn är helt enkelt en matris som 
omvandlar förskjutningsvektorn till en töjningsvektor. 
 
I linjära elasticitetsproblem är styvhetsmatrisen konstant vilket resulterar i linjära FE-
ekvationer. Problemet kan därmed lösas genom att applicera all yttre last i ett enda 
beräkningssteg. Jord är emellertid ett i högsta grad olinjärt material, både inom 
elastiskt och plastiskt område. Inom FEM ger olinjär teori upphov till olinjära 
ekvationssystem. I PLAXIS löses således olinjära differentialekvationer. I dessa fall 
består ekvationerna inte av linjärkombinationer av den sökta funktionen och dess 
derivator. De olinjära ekvationssystemen måste istället lösas med iteration eller 
stegvis linjarisering. Det finns två huvudgrupper av olinjaritet: 
 

• Geometrisk olinjaritet innebär stora deformationer där 
jämviktsvillkoren måste ställas upp även för den deformerade 
strukturen. 

 
• Olinjära materialegenskaper såsom olinjär elasticitetsteori eller 

plasticitetsteori. Sådan olinjaritet föreligger till exempel då den 
konstitutiva lagen är olinjär, vilket den oftast är när man studerar 
jordmaterial. Styvhetsmatrisen blir då en funktion av de obekanta 
nodförskjutningarna.  

 
Ett exempel på olinjärt ekvationssystem är S(u) u = U, där styvheten S beror av 
förskjutningen u. För att lösa detta krävs iteration där lastförändringar läggs på 
inkrementellt och det globala ekvationssystemet löses i varje steg. I figur 3-1 nedan 
ses en schematisk bild av de olika beräkningsstegen (Wiberg, 1980).  
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Figur 3-1 Schematisk bild av de olika beräkningsstegen för att iterativt lösa ett 
olinjärt ekvationssystem.  
 
Sammanfattningsvis återges här den generella arbetsgången för att lösa mekaniska 
och dynamiska problem med hjälp av FEM (Wiberg, 1980). 
 

1. Definiering av differentialekvationen som beskriver problemet 
 
2. Diskretisering av geometrin 
 
3. Val av elementfunkton, ett polynom där även primärvariabeln definieras. 
 
4. Sätta upp elementekvationer 
 
5. Sammanförande av elementekvationer till ett globalt system 
 
6. Bestämmande av randvillkor och modifiering av de globala ekvationerna 
 
7. Lösning av det globala ekvationssystemet. Detta är en iterativ process som 
ger de primärt obekanta. Utifrån dessa kan sekundärt obekanta beräknas. 
 
8. Tolkning av resultaten 

 
För djupare studier i FEM och lösning av olinjära ekvationssystem hänvisas till 
litteratur inom ämnet, till exempel Zienkiewicz & Taylor (1989) och Potts & 
Zdravkovic (2001, a). I ett FEM-program som PLAXIS utgör arbetsgången beskriven 
ovan stommen i programmet men som användare nyttjas ett annat gränssnitt på en 
högre nivå där beräkningsproceduren förenklas med hjälp av menyer. 
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3.3 Konstitutiva modeller 
 

3.3.1 Allmänt 
 
En konstitutiv modell (här även kallad jordmodell) är en uppsättning ekvationer som 
beskriver sambandet mellan spänningar och töjningar i ett material. Med införandet av 
FE-metoder i geotekniken har antalet konstitutiva jordmodeller ökat i antal och 
samtidigt blivit alltmer avancerade (Kullingsjö, 2004). För att på ett korrekt sätt kunna 
utvärdera resultat från numeriska beräkningar är det viktigt att förstå den konstitutiva 
modell som styr beräkningen. I denna rapport beskrivs några av de vanligaste 
jordmodellerna och för- och nackdelar presenteras. De konstitutiva modellerna 
beskrivs så som de tillämpas i PLAXIS men kan för den saken skull ändå sägas gälla 
generellt.  
 
Sambandet mellan spänning och töjning uttrycks enklast med Hookes lag enligt 
 

εσ E=  (ekv. 3-2) 
 
Med effektivspännings- och töjningsinkrement blir samma formel 
 

εσ dMd ⋅=´   (ekv. 3-3)    
 
där M är materialets styvhetsmatris. I en 3-dimensionell rymd kan spännings- 
respektive töjningskomponenterna delas upp i sex olika komponenter vardera. 
Spännings- respektive töjningsvektorn kan då skrivas 
 

T
zxyxxyzzyyxx ddddddd )',',',',','(' σσσσσσσ =  (ekv. 3-4) 

 
T

zxyzxyzzyyxx ddddddd ),,,,,( γγγεεεε =   (ekv. 3-5) 
 
där  
 
indexering xx, yy respektive zz beskriver normalspänningar/-töjningar och indexering 
xy, yx och zx beskriver skjuvspänningar/-töjningar. Flera geotekniska 
problemställningar är av det slag att plant töjningstillstånd kan antas råda eller 
approximeras till. Vid plant töjningstillstånd utgår följande komponenter (från 
ekvationer ovan): 
 

0=== zzzxyz ddd εγγ  (ekv. 3-6) 
 

0'' == zxyz dd σσ  (ekv. 3-7) 
 
Töjningar är de partiella derivatorna från resektive förskjutningskomponent enligt: 
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Observera att här har endast angivits de komponenter som är aktuella vid plant 
töjningstillstånd. Spänningar i plant töjningstillstånd kan beräknas enligt 
 

))1((
)1)(21( yyxxxx

E υεευ
υυ
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=   (ekv. 3-9) 

  
  

))1((
)1)(21( xxyyyy
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=   (ekv. 3-10) 

 
 

xyxy Gγτ =   (ekv. 3-11) 
  
 

3.3.2 Linjärt elastisk jordmodell 
 
Den enklaste jordmodellen, den linjärt elastiska, baseras på Hookes lag och ges av 
ekvationen:  
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 (ekv. 3-12) 

 
(Brinkgreve, 2004) 
 
Denna jordmodell behöver endast två parametrar för att bli fullständigt beskriven. 
Dessa är elasticitetsmodulen, E, och tvärkontraktionstalet, v. Således är modellen 
begränsad till att beskriva linjärelastiskt isotropt beteende (förutsatt att E och v är 
konstanta). Således finns ingen brottgräns i denna modell. En sådan konstitutiv 
modell är generellt sett inte lämplig att använda för att beskriva jords komplexa 
beteende. Den kan ändå tjäna som en grundmodell för förståelse av mer avancerade 
jordmodeller. För till exempel en enkel sättningsberäkning där en tydlig spänningsväg 
följs och man känner till E-modulen för materialet kan den linjärt elastiska 
jordmodellen tänkas vara tillräcklig. 
  

3.3.3 Mohr-Coulombs jordmodell 

3.3.3.1 Allmänt 
 
Mohr-Coloumbs jordmodell är en så kallad elastisk perfekt-plastisk modell (figur 3-
2). Plasticitet, plastiska töjningar, uppstår (eller uppstår inte) i jord beroende på 
aktuell spännings- och töjningssituation. I Mohr-Coloumbs modell (och andra 
modeller) beskrivs gränsen mellan elastiskt och plastiskt beteende av en så kallad 
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flytfunktion, f. I spänningsrymden (3D) blir denna funktion en yta. Med perfekt 
plasticitet menas att det finns en gräns då elastiskt beteende övergår i plastiskt och att 
ökande töjningar (plastiska huvudsakligen) från denna punkt sker helt utan ökning av 
deviatorspänning. Denna gräns mellan elastiskt och plastiskt beteende kan vara 
fixerad i spänningsrymden alternativt variera med effektivspänningarna i jorden. I det 
senare fallet tas hänsyn till hårdnande/mjuknande av jorden. I programmet PLAXIS är 
denna gräns fixerad och således beaktas inte hårdnande/mjuknande. 
 

 
Figur 3-2 Spännings-töjningssamband för en elastisk perfekt-plastisk jordmodell 
(Brinkgreve, 2004). 
 
 

 
 
Figur 3-3 Jordens egentliga beteende vid belastning respektive av- och återlastning 
(Axelsson, 1998). 
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När man använder så kallad plastisk flytteori (som modeller i Plaxis) antar man en 
uppdelning mellan elastiska och plastiska töjningar (se figur 3-3) enligt: 
 

x
p

x
e

x ddd εεε +=  (ekv. 3-13) 
 
där 
 
dεx =  Totalt töjningsinkrementet 
 
dεe

x = Elastiskt töjningsinkrement 
 
dεp

x = Plastiskt töjningsinkrement  
 
Hookes lag kan då skrivas: 
 

)(' x
p

x
eK εεσ −=  (ekv. 3-14) 

 
där K  är den samlade styvhetsmatrisen. De fem materialparametrar som behövs för 
att Mohr-Coulombs jordmodell ska bli fullständig är följande: 
 
E – Elasticitetsmodul [kN/m2] 
 
v – Tvärkontraktionstal [-] 
 
ø – Friktionsvinkel [°] 
 
c – Kohesion [kN/m2] 
 
ψ – Dilatationsvinkel [°] 
 
Jordens hållfasthet enligt Mohr-Coulombs jordmodell är relaterad till skillnaden 
mellan största och minsta huvudspänning, σ’1-σ’3, men även till medelspänningen. 
Antagandet som görs vid plant töjningstillstånd är bland annat att den största 
respektive minsta huvudspänningen finns i planet och därför kommer styra när jorden 
går till brott. Indirekt antas att den intermediära (mellersta) huvudspänningen, σ’2, inte 
påverkar hållfastheten (Potts & Zdravkovicz, 2001a). 
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Figur 3-4 Flytytan i Mohr-Coulombs modell spänns i huvudspänningsrymden upp av 
en hexagon som blir större med ökad medelspänning i jorden (bild från Brinkgreve, 
2001). 
 
För spänningar innanför denna hexagon fås alltså endast elastisk deformation, där 
deformationen styrs av den angivna E-modulen. Själva hexagonen utgör gränsen för 
när även plastiska deformationer erhålls. När en punkt i jorden spänningsmässigt nått 
denna gräns kan ingen ytterligare last tas av denna punkt. Ett vanligare sätt att 
beskriva spänningen i jorden är att använda sig av Mohr-Coloumbs brottkriterium. 
Huvudspänningarna avsätts då på x-axeln och skjuvspänningen på y-axeln (figur 3-5).   
 

 
Figur 3-5 Mohr-Coulombs brottkriterium (här illustrerat med kohesionsinterceptet 
c’=0). När Mohrs spänningscirkel tangerar Mohr-Coulombs brottlinje uppstår brott. 
(bild från Hansbo, 1975) 
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Brott inträffar när spänningscirkeln tangerar brottlinjen som har lutningen ø’ och skär 
τ-axeln vid värdet på kohesionsinterceptet c’. Om ingen av de mohrska 
spänningcirklarna når upp till brottlinjen råder stabilt (elastiskt) tillstånd i jorden. 
 
Den största skjuvspänningen i jorden uppkommer av skillnaden i storlek mellan 
huvudspänningarna σ’1 och σ’3. 
 
q =   σ’1 - σ’3  (ekv. 3-15) 
 
Deviatorspänningen, q, anges i absolutvärde och således alltid positiv. I Mohr-
Coulombs brottplan kan q illustreras som diametern i den cirkel som spänns upp av 
σ’1 och σ’3. Den skjuvspänning som jorden utsätts för i detta fallet är halva 
deviatorspänningen. 
   
Under exempelvis konstruktion av en vägbank (som studeras i detta examensarbete) 
fås en vridning av huvudspänningsplanet, vilket innebär att τmax inte ligger i samma 
plan hela tiden. I PLAXIS kan en mängd olika spänningar redovisas, bland annat σ’xy 
vilket motsvarar skjuvspänningen verkande på horisontalplanet. Motsvarande värde, 
σ’yx verkande på vertikalplanet är lika stort för att bibehålla momenjämvikt. σ’xy är 
alltså inget maxvärde utan istället skjuvpänning verkande i just det planet och 
beroende av normalspänningarna σ’xx och σ’yy verkande vinkelrätt mot detta plan. När 
brott uppstår i jord är det på grund av den maximala skjuvspänningen, τmax, uppnår 
den för aktuellt tvärsnitt maximala skjuvhållfastheten.  
 
Som redan nämnts beskrivs flytytans läge i huvudspänningsrymden av flytfunktionen, 
f. Riktningen för dessa plastiska töjningar (hur stor del som är deviatorisk respektive 
volymetrisk) är densamma som riktningen hos gradienten till flytfunktionen. Detta 
gäller dock endast vid associerad flytning. Vid icke associerad flytteori behövs 
ytterligare en funktion, vilken brukar kallas plastisk potentialfunktion. Inom 
geoteknik skulle associerad flytning leda till en överskattning av dilatansen. Därför 
används en plastisk potentialfunktion, g. Vid icke associerad plasticitet skrivs de 
plastiska töjningarna enligt 
 

'σ
λε

∂
∂

=
• gp

  (ekv. 3-16) 

 
Där λ styr storleken på den plastiska deformationen och är 0 (noll) för elastiskt 
beteende och antar ett positivt värde vid plasticitet. 
 
En nackdel med Mohr-Coulombs modell är att den saknar en så kallad kappa, vilket 
innebär att en jord som belastas isotropt endast kommer att uppvisa elastisk 
deformation. I verkligheten uppstår dock till stor del plastiska deformationer även vid 
isotrop belastning. En annan nackdel är den ovan nämnda bilinjära E-modulen som 
antar ett konstant värde vid elastisk deformation och sedan blir 0 (noll) när 
brottgränsen uppnås. I verkligheten minskar E-modulen gradvis ju närmare brottlinjen 
man kommer (till exempel i ett q-ε1-diagram från ett konventionellt triaxförsök) (se 
figur 3-6).   
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3.3.2.1 Elasticitetsmodul 
 
E-modulen har enheten spänning (kPa). För ett jordmaterial används ofta E50 vilket är 
sekantmodulen för 50% av uppnådd hållfasthet (figur 3-6). Här tas alltså ingen hänsyn 
till aktuell spänningsnivå. E50 utvärderad ur ett triaxialförsök är emellertid beroende 
av storleken på aktuell horisontalspänning (σ’2 och σ’3). För att kunna relatera olika 
värden på E-modul vid mer avancerade jordmodeller för samma material används en 
referensspänning σ’2 = σ’3 = 100 kPa.  
 

 
Figur 3-6. Utvärdering av E-modulen (E0 respektive E50) ur ett spännings-
töjningsdiagram.(Brinkgreve, 2001) 
 
Jord uppvisar olika värden på E-modul beroende på spänningshistorik så att till 
exempel E-modulen är högre för en överkonsoliderad än för en normalkonsoliderad 
jord. Eftersom endast en E-modul kan väljas i Mohr-Coulombs modell bör man 
utvärdera E-modulen för just det spänningsintervall och den spänningsväg som är 
relevant i det specifika fallet. 
 
Jordens styvhet är även en funktion av effektiva medeltrycket och härav följer att E-
modulen oftast är högre på större djup. I PLAXIS kan man ange ökande (eller 
minskande) värden på E-modul med djupet. 
 

3.3.2.2 Tvärkontraktionstal 
 
Tvärkontraktionstalet, v, beskriver töjningsförändringen vinkelrätt belastningsrikt-
ningen (figur 3-7). Ett material som deformeras under kravet att ingen volymsföränd-
ring får ske innebär att v = 0,5. För att undvika numeriska problem i PLAXIS vid 
simulering av volymkonstans rekommenderas i användarmanualen att använda ett 
värde på v något lägre än 0,5 förslagsvis 0,495 (Brinkgreve, 2004). 
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Figur 3-7 Tvärkontraktionstalet, v, beskriver töjningsförändringen vinkelrätt 
belastningsriktningen. 
 

3.3.2.3 Friktionsvinkel 
 
Friktionsvinkeln, ø’, illustreras i figur 3-5 och beskriver samband mellan normal-
spänning och skjuvspänning i ett brottplan, eller hur ett material kan ta tangential-
krafter (skjuvkrafter). När friktionen är fullt utbildad uppstår brott och kontaktpunkt-
erna kan överföra tangentialkraften 
 

'tan'' φστ += cfu  (ekv. 3-17) 
 
Friktionsvinkeln kan normalt sättas till 30° för svenska kohesionsjordar 
(Skredkommisionen, 1995). 
 

3.3.2.4 Kohesion 
 
Kohesion är i egentlig mening förmågan att överföra skjuvkraft mellan två 
kontaktpunkter trots att normalkraften är 0 (noll). Finkorniga jordar uppvisar mer 
kohesion än friktionsjordar, som egentligen inte har någon kohesion alls. I figur 3-5 
ovan motsvaras koheisonsinterceptet av brottlinjens skärning med y-axeln (i figuren 
är c’ = 0). I PLAXIS kan man vid användande av Mohr-Coloumbs jordmodell ange 
ökande (eller minskande) värden på kohesionsinterceptet med djupet. Empiriska 
samband för lös lera som används i Sverige för att bestämma c’ baseras på 
förkonsolideringstryck alternativt odränerad skjuvhållfasthet 
 

cc '03,0' σ=   (ekv. 3-18) 
 

fuc τ10,0'=   (ekv. 3-19) 
  
(Skredkommisionen, 1995) 
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I PLAXIS användarmanual avråds från att använda c´= 0 eftersom vissa funktioner då 
riskerar att sluta fungera. För kohesionslösa material föreslås att man ändå ansätter c’ 
> 0,2 kPa (Brinkgreve, 2004). 
 

3.3.2.5 Dilatationsvinkel 
 
Dilatationsvinkeln, ψ, är ett mått på volymförändringen vid skjuvning. Lerjordar, 
förutom kraftigt överkonsoliderade sådana, tenderar att uppvisa en liten dilatans (ψ ≈ 
0). Generellt för friktionsjordar brukar ψ kunna ansättas  ø’-30 (Brinkgreve, 2001).   
 
Potts och Zdravkovic (2001, b) beskriver vikten av att beakta dilatationsvinkeln när 
man räknar med Mohr-Coloumbs jordmodell i odränerad analys. ψ är konstant så 
länge spänningstillståndet för jorden befinner sig på flytytan. Effekten av att ha ψ skilt 
från 0 blir att jorden aldrig slutar att dilatera vilket i verkligheten är en fysikalisk 
omöjlighet och således ger felaktiga resultat. I simuleringar av odränerade 
konventionella triaxialförsök (figur 3-8) där flera olika värden ansatts på ψ framgår att 
det endast är i det fallet ψ = 0 som en övre gräns för deviatorspänningen erhålls. Detta 
motsvarar kritiskt tillstånd då jorden inte längre dilaterar (Potts & Zdravkovic, 2001 
a). I figur 3-8 används Mohr-Coulombs modell och de olika graferna motsvarar olika 
värden på dilatationsvinkeln (angiven som v). J är en spänningsinvariant liksom q och 
visar alltså på avstånd från den hydrostatiska axeln. 
 

 
Figur 3-8. Beräknade spännings-töjnings-samband för odränerade konventionella 
triaxialförsök (från Potts & Zdravkovic, 2001 a). 
 
Glåmen & Nordahl (2005) menar att ett lågt värde på dilatationsvinkeln tenderar att 
ge det mest konservativa värdet på säkerhetsfaktorn. För svenska leror som har en 
friktionsvinkel på cirka 30° (Skredkommissionen, 1995) kan således dilatations-
vinkeln sättas till noll för att räkna på ”säkra sidan”. 
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3.3.4 Anisotropi 
 
Även om de jordmodeller som används i detta examensarbete inte beaktar 
hållfasthetsanisotropi, bedöms fenomenet som sådant vara av betydelse för att 
beskriva och förstå jords beteende i fält och är därför viktigt att ta upp. Vid 
stabilitetsanalyser kan anisotropi (olika egenskaper i olika riktningar) i jord komma 
att spela en väsentlig roll. Lösa leror är ofta anisotropa, där både styvhet och 
hållfasthet beror på belastningsriktningen (ex. huvudspänningsriktningen). Detta 
innebär att både styvhet och hållfasthet under skjuvning beror på vinkeln mellan den 
största huvudspänningsaxeln och vertikalen. Zdravkovic et al. (2002) benämner denna 
vinkel α, figur 3-9. Störst skjuvhållfasthet uppnås vanligtvis då α = 0, dvs. i den aktiva 
zonen av ett skjuvbrott. Med ökande α sjunker skjuvhållfastheten (figur 3-9). I figur 
3-10 framgår de olika skjuvningsförhållanden som jorden under en vägbank utsätts 
för beroende på var längs brottytan jorden analyseras. 
 

 
Figur 3-9 Variationen av vinkeln α mellan huvudspänningsaxeln och vertikalen längs 
en brottyta (från Zdavkovic et al. 2002). 
 

 
Figur 3-10 Olika spännings- och töjningsförhållanden längs en brottyta under en 
vägbank (från Zdavkovic et al. 2002). 
 
Vidare beskriver Zdravkovic et al. (2002) ett fullskaleförsök där resultaten från en 
isotrop respektive en anisotrop jordmodell har jämförts med det verkliga utfallet. Den 
aktuella studien gällde en vägbank på lös lera. I laboratorieförsök fastslogs att det var 
en betydande skillnad på skjuvhållfasthet beroende på vinkeln α. 
Kompressionshållfastheten (α = 0˚) uppmättes vara ca 50 % högre än vid skjuvförsök 
där α = 45˚. Leran hade en överkonsolideringsgrad (OCR) på 2,2. Den anisotropa 
jordmodellen som användes var MIT-E3. I figur 3-11 illustreras olika profiler för den 
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odränerade skjuvhållfastheten. ”Mobilised” står för den mobiliserade odränerade 
skjuvhållfastheten enligt MIT-E3. De övriga tre linjerna är de teoretiskt framräknade 
profilerna för den odränerade skjuvhållfastheten under ett direkt skjuvförsök (DSS), 
plant dragtöjningstillstånd (PSE) respektive plant kompressionstöjningstillstånd, 
(PSC). 
 
 

 
 
Figur 3-11. Mobiliserad och tillgänglig odränerad skjuvhållfasthet längs en brottyta 
under en vägbank (Zdravkovic et al, 2002). 
 
Den isotropa jordmodellen som användes var modifierad Cam Clay (MCC). I dagens 
FEM-program är det isotropa (lika egenskaper i alla riktningar) jordmodeller som är 
vanligast. I MCC är inte den odränerade skjuvhållfastheten en input-parameter utan 
beräknas utifrån OCR och K0. Dessa två input-parametrar kan således varieras för att 
passa valfri hållfasthetsprofil i figur 3-11. I aktuellt fall valdes den hållfasthetsprofil 
som beskrivs av ett aktivt triaxialförsök (största huvudspänningen vertikalt).   
 
Med den anisotropa jordmodellen gick jorden till brott vid en bankhöjd av 3,9 m. 
Detta var exakt vad som erhölls i verkligheten. Den isotropa MCC-modellen däremot  
visade på brott vid en bankhöjd av 4,9 m och överskattade alltså kraftigt jordens 
hållfasthet. Detta är en logisk följd av att använda den odränerade skjuvhållfastheten 
från ett aktivt triaxialförsök, vilket representerar skjuvhållfastheten när α = 0˚ och 
alltså då jorden är som starkast (Zdravkoviz et al, 2002). När man idag i Sverige 
bestämmer den odränerade skjuvhållfastheten med hjälp av korrigerade ving- och 
fallkonförsök, CPT-sondering eller dilatometerförsök fås emellertid en uppskattning 
av medelskjuvhållfastheten. Denna hållfasthet gäller för antagandet att man har 
ungefär lika stora aktiv- och passivzoner. Alternativt kan sägas att man får en 
”ekvivalent” odränerad skjuvhållfasthet som gäller för ett horisontellt skjuvplan. 
Beaktande av anisotropi medför generellt sett att man höjer den beräknade 
säkerhetsfaktorn. Ju större aktivzonen är i förhållande till passivzonen ju större blir 
effekten av anisotropi (Skredkommissionen, 1995). 
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Zdravkoviz et al. (2002) visar att den justerade medelskjuvhållfastheten som används 
för att få brott vid ”rätt” höjd (genom bakåtanalys) inte nödvändigtvis stämmer för en 
annan geometri. Detta förklaras med att vinkeln α förändras olika längs olika brottytor 
(Zdravkovic et al, 2002). Ofta skulle det krävas en alltför omfattande undersökning av 
jorden för att bestämma alla nödvändiga parametrar i en anisotrop jordmodell.  
 

3.3.4 Val av konstitutiv modell 
 
Potts och Zdravkovic (2001, b) beskriver vikten av att i varje specifikt problem välja 
en passande konstitutiv jordmodell. Det går alltså inte att fastslå en generell 
jordmodell som ”den sanna”. Detta beroende på jordens komplexa beteende som  
kräver många olika parametrar för att beskrivas väl. Det bör poängteras att det för 
närvarande inte finns (och sannolikt ”aldrig” kommer att tas fram) en konstitutiv 
jordmodell som fullständigt beskriver en jords beteende. Olika parametrar i 
jordmodellen blir olika viktiga beroende på vilken typ av geotekniskt problem som 
analyseras. De av jordens egenskaper som huvudsakligen styr utgången av aktuellt 
geotekniskt problem kan till exempel vara styvhet, hållfasthet, dilatation eller 
anisotropi (Potts & Zdravkovic, 2001). 
 
Vidare är valet av konstitutiv jordmodell beroende av tillgången på relevanta jorddata 
för det aktuella problemet. I praktiken kan det vara svårt att utifrån fält- och 
laboratorieförsök tillfredsställande fastställa de sökta modellparametrarna. När en jord 
uppvisar anisotropi vad gäller parametervärden bör man sträva efter att ge jorden ett 
representativt medelvärde för aktuell parameter, alternativt använda sig av en 
anisotrop jordmodell (Potts & Zdravkovic, 2001b). Istället för att lägga energin på att 
samla in underlag för samtliga tänkbara materialparametrar för en jord bör man enligt 
Axelsson (1994) istället fokusera på de parametrar som för aktuellt problem är de 
mest relevanta. Enligt Westerberg (1999) bör man generellt, trots jordens komplexitet, 
sträva efter att inkludera så få materialparametrar som möjligt och dessa bör baseras 
på verkliga erfarenheter. Av nämnda orsaker samt eventuellt bristande erfarenheter 
och kunskaper om mer avancerade konstitutiva modeller, är det vanligast att Mohr 
Coloumbs modell används.  
 
I denna rapport utreds stabiliteten för en vägbank som byggs på finkornig sulfidjord. 
Det är alltså inte fråga om avlastning utan pålastning. Vidare är jorden normal- till 
svagt överkonsoliderad. De spänningsvägar som kan tänkas uppstå i jorden är så att 
säga enkelriktade (ingen av- och återlastning sker). En linjärelastisk modell är inte 
tillräcklig för att beskriva den sökta brottmekanismen eftersom det i denna modell inte 
finns någon gräns för när elastisk deformation övergår i plastisk. Ytterligare 
pålastning resulterar således endast i ytterligare deformationer. Med Mohr-Coloumbs 
modell kan man dock få med en maximal hållfasthet där jorden sedan övergår i 
plastiskt tillstånd. Från ett sådant område i plastiskt tillstånd måste ytterligare 
spänningsökningar fördelas om till närliggande områden. Denna modell bedöms som 
tillräckligt omfattande för att kunna användas i de simuleringar som utförs i denna 
rapport. Andra konstitutiva modeller har endast studerats övergripande och bedöms 
ligga utanför ramen för detta examensarbete. 
 
Vid bakåtanalys av ett verkligt problem (som i detta examensarbete) är det lätt att 
omedvetet styra sin indata för att erhålla ”rätt” resultat. Det är viktigt att komma ihåg 
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att ett numeriskt resultat som överensstämmer med det verkliga utfallet inte 
nödvändigtvis är en följd av korrekta antaganden. Det finns ofta flera olika modeller 
som kan leda fram till samma resultat. Till exempel kan en enkel modell ge ”rätt” 
resultat medan den korrekta modellen egentligen är en helt annan, mer komplicerad 
modell. Ett felaktigt antagande om portrycksförhållanden kan kompenseras av ett lika 
felaktigt antagande om permeabiliteten. På detta sätt tar två fel ut varandra utan att 
man för den skull är i närheten av en korrekt modell. Redan vid definiering av 
geometrin är man beroende av antaganden. Till exempel innebär ett vattenförande 
skikt i mitten av ett lerlager en drastisk förändring av dräneringsegenskaperna och 
därmed som regel också av stabiliteten. Härtill kommer parameterval samt 
lastförutsättningar och övriga randvillkor. Det är av central betydelse att förstå 
skillnaden mellan verkligheten och en modell av verkligheten. Man kan tala om en 
ödmjukhet inför problematiken, där man skall försöka inse sina möjligheter genom att 
förstå vilka begränsningar och svagheter som en modell besitter.  
 

3.4 Stabilitet  
 

3.4.1 Allmänt 
 
Det gäller allmänt för detta examensarbete att läsaren förväntas ha en grundläggande 
kännedom i klassisk geoteknik. I detta delavsnitt (3.4) beskrivs valda delar ur teorin 
som berör stabilitet i jord, speciellt med avseende på bankkonstruktioner. Det som 
behandlas är förväntade brottmekanismer, beskrivning av hållfasthet i jord samt hur 
spänningssituationen förändras under pågående bankuppbyggnad. Dessutom 
behandlas grundvattnets samverkan med jord och dess påverkan på stabiliteten. 
Innehållet ligger till grund för förståelse av resultat från senare utförd simulering av 
stabilitet för aktuell vägbank (kap 6). 
 

3.4.2 Stabilitetsbrott i jord 
 
Brott i jord kan uppstå på flera olika sätt. När brottet i huvudsak består av vertikala 
förskjutningar pratar man om bärighetsbrott. Huvudsakligen horisontella 
förskjutningar är ett resultat av aktivt och passivt jordtryck. Då brottmekanismen 
består av både vertikala och horisontella förskjutningar pratar man ofta om 
släntstabilitet (Sällfors, 1995). Denna uppdelning har större betydelse vid 
användandet av klassiska beräkningsmetoder då trolig brottmekanism styr valet av 
beräkningsmetod. Numeriska beräkningsmetoder däremot är inte lika avhängig 
nämnda uppdelning eftersom programmen kan hantera spänningar och deformationer 
tillsammans. Den resulterande brottmekanismen kan sedan  i efterhand utvisa vad för 
typ av problematik som föreligger. Vid uppbyggandet av en vägbank på horisontell 
markyta är det ej lämpligt att prata om ”släntstabilitet” varför fortsättningsvis enbart 
benämningen stabilitet används. 
 
Det stabilitetsbrott som inträffade i aktuellt fall i Hjoggböle (se kap 5) var ett relativt 
tydligt exempel på skjuvbrott längs en cirkulärcylindrisk brottyta. Vid ett skjuvbrott i 
jord brukar man dela in de olika zonerna i jorden efter vilket brottillstånd som råder, 
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figur 3-13. Direkt under lasten (från t ex en vägbank) uppstår aktivt brottillstånd. När 
maximal skjuvspänning uppnåtts i den aktiva zonen propagerar brottet vidare i jorden 
i en övergångszon, s k Prandtl-zon. Maximal skjuvspänning byggs upp även i denna 
zon och brottet når till slut den ”passiva” sidan där passivt brottillstånd råder 
(Axelsson, 1998). I den passiva zonen tenderar jorden att pressas horisontellt åt höger. 
Att det tar längre tid innan plasticering (och således full mobilisering av 
skjuvspänning) sker i den passiva zonen beror på att huvudspänningsriktningarna 
”kastas om” under den ökande lasten/deformationen. En spänning 
(horisontalspänning) går från att vara den minsta till att sedan bli största 
huvudspänning och spänningsvägen blir således längre.  
 

 
Figur 3-13. Rankinskt jordtryck med olika zoner för aktivt respektive passivt 
brottillstånd (från Axelsson, 1998). 
 
Klassiska analytiska beräkningsmetoder kräver en hel del förenklingar för att kunna 
användas på stabilitetsproblem. Oftast antas en konstant mobiliseringsgrad av 
skjuvhållfasthet längs en antagen brottyta. Endast tvådimensionella problem (plant 
töjningstillstånd) kan lösas. Portrycksförhållanden måste antas kända samt att 
skredytans geometri till stor del måste antas i förväg (Glåmen et al. 2004). I en 
numerisk beräkning (FEM-beräkning) däremot, modelleras förloppet som en 
successiv uppbyggnad av spänningar och töjningar i jorden. Detta resulterar i en 
propagering av brottzonen tills full mobiliseringsgrad av skjuvhållfastheten nåtts 
längs en möjlig skredyta.  
 

3.4.3 Hållfasthet i finkornig jord 
 
Vid stabilitetsberäkningar för kohesionsjordar används oftast den odränderade 
skjuvhållfastheten, τfu, som inparameter. (Andra vanligt förekommande beteckningar 
är cu eller su). För leror beror τfu främst på medeleffektivspänningen och graden av 
konsolidering. τfu bestäms i Sverige oftast utifrån resultat från vingförsök, CPT-
sondering och dilatometerförsök i fält, samt fallkonförsök och direkta skjuvförsök i 
laboratoriet (Skredkommissionen, 1995). I konventionella analysmetoder för 
släntstabilitet bortser man generellt från portryckssituationen vid en s.k. 
totalspänningsanalys.  
 
Det talas ibland om jordens odränerade skjuvhållfasthet som en parameter med 
konstant värde. Skjuvhållfastheten i jorden är dock i högsta grad beroende av bl.a. 
deformationstillstånd samt vilken spänningsväg som erhålls (Wood, D.M. 1990). 
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Westerberg (1999) betonar att olika laboratorieförsök liksom lastförhållanden in situ 
ger upphov till olika typer av deformationsmönster och olika spännings- och 
töjningsvägar vilket kan påverka erhållen odränerad skjuvhållfasthet. Detta gäller 
speciellt för en anisotrop jord. Följdaktligen kan samma jord ge upphov till olika 
värden på tfu, beroende på utvecklade spännings-töjningsvägar vid provning. En 
odränerad skjuvhållfasthet erhållen ur triaxialförsök, i vilket axialsymmetriska 
förhållanden råder, kan användas vid beräkning av ett problem där plant 
töjningstillstånd antas, men då bör beaktas att värdet på τfu inte är helt representativt. 
För en mer detaljerad beskrivning av variationer i erhållen odränerad skjuvhållfasthet 
hänvisas till bland andra Wood (1990). 
 
Bland annat på grund av svårigheterna med att bestämma och nyttja ett realistiskt 
värde på den odränerade skjuvhållfastheten rekommenderar bland andra Westerberg 
(1999) principiellt ett användande av effektivspänningar istället för totalspänningar 
vid odränerade beräkningar. Istället för τfu anges effektivspänningsparametrarna c´ 
och ø’. Detta ger generellt en mer realistisk bild av en leras beteende, speciellt då dess 
samverkan med portrycken i jorden. Man skall dock vara medveten om att många 
konventionella och traditionella beräkningsmodeller som bygger på 
totalspänningsanalys och nyttjande av τfu är relevanta att använda vid 
stabilitetsberäkningar (genom erfarenhet). 
 
En normal- eller svagt överkonsoliderad lera uppvisar andra skjuvegenskaper än 
överkonsoliderad lera. Detta har sin förklaring i att överkonsoliderade leror är 
dilatanta, volymsökande, under skjuvning vilket inte leror med låg eller ingen 
överkonsolideringsgrad är. Eftersom ingen volymsförändring kan ske i systemet 
jordskelett-porvatten vid vattenmättade odränerade förhållanden måste en ökande 
deviatorspänning leda till en minskning av portrycket så att det effektiva medeltrycket 
ökar i samma takt som leran vill dilatera. På så vis bibehålls konstant volym i 
systemet jordskelett-porvatten. Detta medför att för en överkonsoliderad lera är den 
odränerade skjuvhållfasheten högre än den dränerade skjuvhållfastheten, fig 3-14. 
Analogt gäller att en normal- eller svagt överkonsoliderad lera är kontraktant, 
volymsminskande, vid skjuvning. I detta fall ökar alltså portrycket vid odränerade 
förhållanden när deviatorspänningen ökar så att det effektiva medeltrycket minskas i 
takt med att provet vill kontraktera, fig 3-15. I figur 3-14 och 3-15 illustreras totala 
spänningsvägen (TSP) från ett p´-konstant försök. 
 
I ett p’-q-diagram framgår effekten av minskande respektive ökande portryck vid 
skjuvning (fig 3-14 och 3-15) Överkonsolideringsgraden (OCR) för en jord är alltså 
av stor betydelse för portrycksutvecklingen och erhållen odränerad skjuvhållfasthet. 
Svenska leror är vanligen postglaciala sediment som konsoliderats endast för sin 
egenvikt. De är således normal- eller svagt överkonsoliderade (Axelsson, 1994). 
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Figur 3-14 Effektivspänningen i en dilatant odränerad jord viker av åt höger i ett p’-
q-diagram och når brottkurvan senare (högre värden) än vad som varit fallet för en 
dränerad jord (Axelsson, 1998). 
 

 
Figur 3-15 Effektivspänningen i en kontraktant odränerad jord viker av åt vänster i 
ett p’-q-diagram och når brottkurvan tidigare (lägre värden) än vad som varit fallet 
för en dränerad jord (från Axelsson, 1998). 
 
Utförs flera liknande försök fast med olika medeleffektivspänningar kan 
brottpunkterna i ett p’-q-diagram i vissa fall ligga längs en rät linje, den så kallade 
brottlinjen. Motsvarande linje i ett Mohr-diagram definierar den effektiva 
friktionsvinkeln, ø’ (se avsnitt 3.3.2.3)  
 
Att utifrån fältundersökningar ge τfu ett representativt värde är ofta förknippat med 
viss osäkerhet. Skjuvhållfastheten kan variera mellan olika borrhål och även inom ett 
och samma borrhål. Valet av försöksmetod kan ha inverkan på den erhållna 
skjuvhållfastheten. Konförsök ger normalt lägre värden på den odränerade 
skjuvhållfastheten jämfört med vingförsök om djupet överstiger 15-20 m (Sällfors, 
1984). Detta visar på vikten av att ha god förståelse för fältgeoteknik och 
försöksmetoder. Vidare beskriver Sällfors (1984) vikten av att jämföra erhållna 
hållfasthetsvärden med ”normalvärden” för den aktuella leran. Detta bland annat 
eftersom neddrivning av vingsonden kan störa sensitiv lera och reducera erhållen 
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skjuvhållfasthet väsentligt. För sulfidjord tillkommer ytterligare komplikationer 
eftersom undersökningsmetoderna på lösa jordar generellt är framtagna för att passa 
normal- till svagt överkonsoliderade leror från framförallt västa Sverige. Dock pågår 
forskning för att öka kunskaper om hållfasthetsegenskaper hos sulfidjord och för att 
förbättra tillförlitligheten till utvärderade hållfasthetsegenskaper. 
 
I stabilitetssammanhang nämns ibland den mobiliserade relativa skjuvhållfastheten. 
Med detta menas den andel (i procent) av maximal skjuvhållfasthet för aktuell punkt i 
jorden som mobiliserats under aktuella spänningsförhållanden. 100 % relativ 
skjuvhållfasthet motsvaras således av det som normalt kallas jordens skjuvhållfasthet. 
 

3.4.4 Spänningssituation under vägbank 
 
Vid uppbyggnad av en vägbank på kohesionsjord ökar portrycken i undergrunden 
vilket medför minskade effektivspänningar. Eftersom portrycksökningen beror på 
medelspänningsökningen kommer dock förändringen i effektivspänning att variera i 
olika riktningar. När kohesionsjorden belastas med ∆σv så kommer portrycket att öka 
med motsvarande ökningen i medeleffektivspänning i jorden enligt 
 

3
21 hhvu

σσσ Δ+Δ+Δ
=Δ    (ekv. 3-20) 

 
där förändringen i horisontell totalspänning beror på vilojordtryckskoefficienten, K0. 
 

 
Figur 3-12 Schematisk bild av spänningsökningar för ett jordelement. 
Portrycksökningen beror av totala  medelspänningsökningen. 
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Eftersom den vertikala spänningsökningen, ∆σv, i detta fall är större än de horisontella 
spänningsökningarna ∆σh1 respektive ∆σh2 så blir den vertikala effektivspännings-
ökningen också positiv. 
 

uvv Δ−Δ=Δ σσ '          (>  0) (ekv. 3-21) 
 
Samtidigt minskar de horisontella effektivspänningarna enligt 
 

uhh Δ−Δ=Δ 11' σσ  (< 0) (ekv. 3-22) 
 
vilket sammantaget medför en ökad skjuvspänning i jorden. Detta är förhållandet rakt 
under en vägbank där σv sammanfaller med σ’1 och σh sammanfaller med σ’3. Genom 
erfarenhet har man sett att en horisontell jordyta som belastas vertikalt över sin 
bärförmåga tenderar att uppvisa skjuvbrott längs en ofta cirkulärcylindrisk glidyta.  
 

3.4.5 Grundvatten/Portryck 
 
Portrycket ingår som en viktig parameter för i prnicip alla geotekniska problem, inte 
minst stabilitetsproblem. Nedan redogörs för några situationer med porvattentryck 
som kan vara viktiga att känna till för aktuell problemställning i detta examensarbete 
(kap 5-6). 
 

3.4.5.1 Porundertryck under sommarmånader 
 
Potts och Zdravkovic (2001) beskriver fenomenet porundertryck som exempelvis en 
följd av varma och torra sommarmånader, vilket tillfälligt höjer stabiliteten i 
undergrunden. När senare (till hösten) grundvattenytan stiger fås ökade portryck och 
en lägre stabilitet. Detta innebär således en minskande hållfasthet med tiden.  

3.4.5.2 Artesiskt grundvatten 
 
Det aktuella området i Hjoggböle där skreden har gått kan vara utsatt för ett förhöjt 
vattentryck (permanent eller periodvis) i moränlagret under sulfidjorden (se kap 5). 
Ett sådant, s k artesiskt grundvattentryck gör att effektivspänningen sjunker i jorden 
vilket gör den mindre hållfast. Området där skreden inträffade i Hjoggböle är en 
topografisk lågpunkt. Med effektivspänningsekvationen förstår man att ett högt 
portryck i jorden inte är önskvärt i geotekniska byggsammanhang, eftersom 
effektivspänningen minskar då portrycket ökar. 
 
Artesiskt grundvattentryck innebär att de jordlager som ligger över det vattenförande 
lagret blir utsatta för uppåtriktad vattenrörelse vilket sänker aktuell effektivspänning i 
jorden. När man på grund av icke hydrostatiska portryck har strömmande vatten i 
jorden föreligger ett s k hydrodynamiskt tillstånd.  
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”Hydrodynamiskt tillstånd är vanligt förekommande i dalgångar och andra 
lågområden där grundvatten från stora omgivande infiltrationsområden samlas.” 
(Hansbo, 1975), se figur 3-17. 
 

 
Figur 3-17 Exempel på hur artesiskt grundvatten kan bildas när vatten rinner till från 
omkringliggande höjdområden (från Hansbo, 1975). 
 

3.4.5.3 Konsolidering 
 
Vid pålastning av finkorniga jordar kommer initiellt all last att tas av porvattnet 
(förutsatt att jorden är vattenmättad). Detta innebär en minskande effektivspänning 
och ett mer instabilt tillstånd. Porvattenövertryckets sjunkning till normalvärden tar 
olika lång tid beroende på jordens permeabilitet samt dräneringsförhållanden. Av 
denna anledning konstrueras ofta vägkroppar i etapper, då undergrunden är 
låghållfast, med viloperioder anpassade för att porövertrycket ska hinna sjunka till 
acceptabla värden. I figur 3-18 nedan illustreras hur pålastning vid tiden t0 ger 
förhöjda portryck som sedan sjunker med ökande effektivspänning som följd. 
 

 
Figur 3-18. Konsolideringsförlopp. Porövertrycket avtar samtidigt som 
effektivspänningen ökar (från Axelsson, 1998). 
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3.4.5.4 Torrskorpa 
 
Jordlagret närmast markytan har ofta varit utsatt för omväxlande uttorkning och 
uppvätning, frysning och upptining, vilket normalt lett till en fastare så kallad 
torrskorpa med en avsevärt mycket högre styvhet och hållfasthet jämfört med 
underliggande lager. Detta trots att kornstorleken kan vara densamma för hela 
jordprofilen. Torrskorpan varierar vanligen i mäktighet mellan 0,5 och ca 3 meter 
(Hansbo, 1975). Torrskorpan kan kraftigt påverka hur hög bank som kan byggas upp 
innan jorden eventuellt skredar. Torrskorpans hållfasthet väljs ofta, vid beräkningar, 
lägre än uppmätt i fält. Detta förklaras med att man tänker sig en uppsprucken 
markyta. Under ett storskaligt fältförsök skulle detta ge en lägre hållfasthet än vad ett 
litet intakt jordprov ger (Zdravkoviz et al, 2002). 
 

 
 
Figur 3-16 Torrskorpans inverkan på skjuvhållfastheten i en jordprofil (från Potts & 
Zdravkovic, 2001b). 
 
Figur 3-16 är hämtad ur ett beräkningsexempel där Potts & Zdravkovicz (2001b) visar 
att om aktuell torrskorpa tas med i jordmodellen, det vill säga om man tillgodoräknar 
sig den ökade skjuvhållfasthet som finns i torrskorpan, kan bankhöjden ökas med upp 
till 75 %.  
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3.5 PLAXIS  
 

3.5.1 Inledning 
 
De numeriska beräkningar som presenteras i denna rapport (kap 6) är utförda i 
dataprogrammet PLAXIS (Version 8). Detta program använder sig av finita element 
för att analysera geotekniska problem som exempelvis deformations- och 
stabilitetsproblem. Ursprungligen kommer programmet från det tekniska universitetet 
i Delft. Under senare delen av 1970-talet pågick där forskning inom FEM för 
geoteknisk design. Den första kommersiella versionen släpptes dock inte förrän 1987. 
Med åren har alltfler funktioner och möjligheter lagts till programmet. Idag är 
PLAXIS ett välkänt och internationellt ofta använt beräkningsprogram med många 
användningsområden inom geoteknik (Burd, 1999). Även om skillnaden är stor 
mellan analytisk och numerisk lösningsmetodik bör ändå betonas att PLAXIS är 
uppbyggt med principiellt samma ekvationer och parametrar som används i klassiska 
(analytiska) metoder (Nordahl, 2007) 
 
Programmet PLAXIS består av fyra olika delar; ”input”, ”calculations”, ”output” och 
”curves”. Dessa fyra delar kan även sägas beskriva den tänkta arbetsgången i 
programmet. Det vill säga man börjar med att ange förutsättningarna i input för att 
sedan gå vidare till beräkningar, calculations, och så vidare. I programmet ritar man 
själv upp geometrin med olika jordlager samt ställer upp beräkningsförutsättningar i 
form av laster och eventuella geokonstruktioner. Hållfasthets- och 
deformationsegenskaper fylls i för varje material, jord såväl som eventuella ankare, 
sponter och plattor. Vad gäller beräkningar så är det möjligt att dela upp dessa i olika 
steg så att exempelvis olika byggskeden kan simuleras. När förutsättningarna har 
angetts räknar programmet på numerisk väg ut resultatet i form av exempelvis 
deformationer, töjningar, spänningar och portryck (metodiken beskrivs övergripande i 
delavsnitt 3.2). 
 
Teckenkonventionen i PLAXIS är omvänd den normalt använda inom geoteknik. 
Tryckspänningar är negativa och dragspänningar positiva (figur 3-19). 
Töjningskomponenterna följer samma princip, alltså är volymökning definierad som 
positiv och volymminskning som negativ (Brinkgreve, 2004). 
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Figur 3-19 Teckenkonventionen i PLAXIS (från Brinkgreve 2002). 
 
I programmet finns ett antal jordmodeller (konstitutiva modeller) att välja mellan, från 
enkla linjärelastiska till mer avancerade modeller. 
 

3.5.2 Element och noder 
 
Det elementnät som genereras kan bestå av 6-nodade alternativt 15-nodade triangulära 
element. Antalet noder har betydelse för flexibiliteten och därmed noggrannheten i 
beräkningen. Det är vid noderna som förskjutningarna ux och uy beräknas. Därutöver 
finns spänningspunkter i vilka spänningarna beräknas (se även kap 6, figur 6-4). Det 
elementnät som genereras kan göras olika grovt. Studier av tidigare utförda 
beräkningar med PLAXIS visar att beräkningen ofta inleds med ett grovt elementnät 
för att sedan förfinas allteftersom. När resultaten mellan två steg av nätförfining inte 
skiljer sig åt kan antas att tillräcklig noggrannhet vad gäller elementnätets grovlek har 
uppnåtts.  
 

3.5.3 Symmetri 
 
Om det studerade problemet har en geometrisk symmetrilinje, det vill säga om 
geometrin är likadan på vänster som höger sida (som ofta är fallet vid studie av en 
vägbank), räcker det att rita upp halva geometrin. Detta ger en snabbare beräkning 
och samma resultat som erhållits om hela geometrin ritas upp. Så fort en asymmetri 
förekommer i geometri och/eller materialegenskaper måste man emellertid, för en 
exakt beskrivning av förhållanden, ta med hela konstruktionen (vägbanken) i 
beräkningen. En asymmetrisk geometri kommer att påverka ett eventuellt brott att gå i 
en viss riktning. Man kan då även få ett skred där hela vägkroppen är inblandad. Detta 
kan till exempel vara fallet då markytan lutar åt något håll. 
 

3.5.4 Typ av lastfall 
 
Beroende på vilka geometriska förutsättningar som gäller för det aktuella 
beräkningsfallet kan olika lastfall tillämpas i PLAXIS. De 2-dimensionella 
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beräkningarna kan utföras med antagandet om antingen plant töjningstillstånd  eller 
axisymmetriskt spänningstillstånd, där det sistnämnda återger spänningsförhållanden i 
ett konventionellt triaxialförsök. Detta spänningstillstånd studeras inte närmare i 
denna rapport. Plant töjningstillstånd är användbart då man har en relativt oförändrad 
tvärsektion över en längre sträcka. Det är även viktigt att spänningsförhållanden och 
lastsituation är oföränderliga vinkelrätt mot tvärsektionen längs denna sträcka. 
Förskjutningar och töjningar i denna riktning (vinkelrätt mot tvärsektionen) antas vara 
noll. Den intermediära spänningen, σ2, styrs av detta töjningsvillkor (Brinkgreve, 
2004). 
 

3.5.5 Generering av initiella porvattentryck 
 
I PLAXIS finns flera olika sätt att initiellt ange porvattentryck i jordprofilen. De olika 
metoder som används i denna rapport beskrivs nedan. 
 

3.5.5.1 Grundvattenyta 
 
Det kanske mest naturliga sättet att ange porvattentryck för en jordprofil är att rita en 
linje i geometrin som motsvarar grundvattenytan. Ovanför denna linje är portrycket 
noll (dvs inget negativt portryck). Under linjen antas portrycket öka linjärt med djupet 
motsvarande hydrostatiskt vattentryck. 
 

3.5.5.2 Lagerspecifik grundvattenyta 
 
Det är även möjligt att ange olika grundvattenytor för olika lager. Detta kan vara 
användbart om man har en diskontinuerlig fördelning av portryck i jordprofilen. Om 
man har en undre akvifär med ett övertryck i kan man således ange en specifik 
grundvattenyta för detta lager. Denna grundvattenyta motsvarar då trycknivån i 
akvifären.  
 

3.5.5.3 Interpolation från omgivande lager 
 
Om ett impermeabelt lager är omgivet av två permeabla lager med olika trycknivåer 
kommer portrycksfördelningen i det impermeabla lagret eventuellt inte att vara 
hydrostatiskt. Det är då möjligt att interpolera fram portrycket i det impermeabla 
lagret utifrån trycknivån i de två omgivande lagren. Portrycket i det impermeabla 
lagret kommer då att variera linjärt men inte hydrostatiskt. 
 

3.5.6 Generering av intitiella spänningsförhållanden 
 
De initiella vertikala effektivspänningarna i jorden följer från tyngden av 
ovanliggande material minus aktuellt portryck. De horisontella spänningarna relateras 
till vertikalspänningarna genom vilojordtryckskonstanten, K0. 
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∑∑ −⋅=
i

wiiv phMweight )(' 0, γσ   (ekv. 3-23) 

 
0,00, '' vh K σσ ⋅=  (ekv. 3-24) 

 
Mweight är en dimensionslös konstant som anger hur stor del av gravitationen som 
appliceras. Denna sätts normalt till 1,0 vilket innebär att jordmassans hela tyngd 
medtas i beräkningen av de initiella spänningarna. 
 

3.5.7 Beräkningstyper i PLAXIS 
 
I PLAXIS görs en uppdelning i olika typer av beräkningar. Här förklaras innebörden 
av de tre grundläggande beräkningstyperna. 
 

3.5.7.1 Plastisk beräkning 
 
En plastisk beräkning, ”plastic calculation”, innebär en elasto-plastisk 
deformationsanalys, som i detta fall inte tar hänsyn till tidsfaktorn. Härav följer att 
konsolidering inte beaktas. Denna beräkningstyp används till exempel då man vill 
beräkna korttidsstabilitet för finkorniga jordar. Portryckets förändring styrs då av 
huruvida man ansatt jordmaterialet som ”dränerat” eller ”odränerat”. I ett odränerat 
material kommer en del av lasten att tas av porvattnet. Permeabiliteten beaktas inte i 
en plastisk beräkning. 
 

3.5.7.2 C-ø-reduktion 
 
PLAXIS innehåller en funktion för att beräkna säkerhetsfaktorn avseende 
stabilitetsbrott. Denna så kallade ”c – ø - reduction method” bygger på att hållfasthets-
parametrarna c och ø minskas inkrementellt (stegvis) till dess att brott uppstår i 
jorden. Programmet identifierar själv den mest kritiska glidytan och beräknar 
säkerhetsfaktorn för densamma. Eftersom beräkningen är olinjär (se kapitel 3.1) sker 
en iterativ process där spänningarna fördelas om så att de går från områden med 
relativt stora spänningar till närliggande områden med mindre spänningar. Denna 
process fortgår till dess att en brottmekanism har utvecklats. 
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Figur 3-20 I σ´-t -planet framgår hur hållfasthetsegenskaper i form av c’ och ø’ 
minskas inkrementellt för beräkning av säkerhetsfaktorn (Glåmen & Nordal, 2005). 
 
Den erhållna säkerhetsfaktorn är lika med den faktor med vilken 
hållfasthetsparametrarna har minskats. Denna metod är utarbetad för att ge en 
säkerhetsfaktor jämförbar med resultat från traditionella gränsvärdesanalyser 
(Brinkgreve, 2001). 
 

3.5.7.3 Konsolideringsanalys  
 
I en konsolideringsanalys bestäms förändringen i porvattenövertryck av 
permeabiliteten och de ansatta randvillkoren (jmf ”plastic calculation”). Denna typ av 
beräkning är användbar då portrycksutvecklingen med tiden studeras, som till 
exempel vid beräkningen av liggtider för överlaster. 
 

3.6 Analysmetoder 
 

3.6.1 Inledning 
 
För en och samma konstitutiva modell finns det flera olika sätt att använda denna 
modell. I denna rapport används endast Mohr-Coulombs (MC) modell och de olika 
analysmetoderna nedan är beskrivna utifrån hur de fungerar med MC modell. 
Benämningen A, B respektive C är vald i detta examensarbete för de tre 
analysmetoderna. Övergripande och förenklat kan sägas att metod A och C är 
extremer åt varsitt håll medan metod B är en slags hybrid mellan A och C. 
 

3.6.2 Metod A 
 
Denna metod bygger på att man använder en tvåfas-modell av kornskelett och 
porvatten. I PLAXIS ansätts materialtypen till ”dränerad” alternativt ”odränerad”. För 
fallet ”dränerad” är jordmodellen en enfas-modell och för fallet ”odränerad” en 
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tvåfas-modell. De konstitutiva ekvationerna anges för båda i form av 
effektivspänningar. Effektiva hållfasthetsparametrar c’, ø’, ψ’ används liksom de 
effektiva styvhetsparametrarna E50’ och v’. Analysmetod A innefattar separering av 
portryck och effektivspänningar så att de beräknas var för sig. En stor fördel med 
detta är att man också kan utföra konsolideringsanalys på aktuell jord. 
Skjuvhållfastheten skrivs som  
 
 'tan'' φστ += c  (ekv. 3-25) 
 
En nackdel med Metod A kan sägas vara att den odränerade skjuvhållfastheten, tfu, 
inte är en inparameter utan istället blir skjuvhållfastheten beroende av andra 
parametrar och modellen som sådan. Om materialet är valt som odränerat kommer 
emellertid spänningsvägen vid skjuvning alltid att vara vertikal i det elastiska området 
i ett p´-q-diagram. Detta innebär att man får den skjuvhållfasthet som gäller vid 
aktuell medeleffektivspänning (p´). Skjuvhållfastheten för olika punkter i jorden kan 
då uppskattas med formeln 
 

'sin)''(
2
1'cos'

00 31 φσσφτ ++= c  (ekv. 3-26) 

 
Genom att använda ekv. 3-26 kan kontrolleras huruvida de effektiva 
hållfasthetsparametrar som ansatts för jorden är rimliga. Det finns således en risk att 
de skjuvhållfasthetsvärden man får med Mohr-Coulombs modell avviker från de 
värden som är mer realistiska för jorden. Skjuvhållfastheten kan sägas bli ett resultat 
av den konstitutiva modellens beteende. I figur 3-21 visas de spänningsvägar man får 
i simulerade triaxialförsök då Mohr-Coulombs respektive mer avancerade modeller 
används. Om jorden är kontraktant innebär användandet av metod A (motsvarande 
Cu,3) i vissa fall grov överskattning av hållfastheten då spänningsvägen, istället för att 
gå vertikalt, i verkligheten viker av åt vänster (se avsnitt 3.3.3). De två andra 
spänningsvägarna (Cu,1 respektive Cu,2) erhålls med mer avancerade modeller. 
Dessa berörs inte närmare i denna rapport. 
 

 
 
Figur 3-21 Spänningsvägar beroende på överkonsolideringsgrad. Cu,1 och Cu,2 är 
möjliga endast med mer avancerade konstitutiva modeller. Vid beräkning på 
odränerade material med Mohr-Coulombs jordmodell (och analysmetod A) fås alltid 
Cu,3 (PAO, 2006). 
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3.6.3 Metod C 
 
Med denna metod använder man sig av en enfas-modell. Materialet ansätts som 
”dränerat” trots att man eventuellt simulerar ett odränerat fall. Detta innebär att 
portrycken inte förändras för ökad eller minskad belastning. De konstitutiva 
ekvationerna anges här i form av totalspänningar. Man anger hållfasthetsparametrar c 
= tfu, ø = 0, ψ = 0 respektive styvhetsparametrar vu = 0,495 och Eu. Således fås ingen 
beräkning av portrycken och analysen kan ej följas av en konsolideringanalys vilket är 
möjligt med de andra två metoderna. En fördel är dock att tfu är en inparameter.  
 
 

 
Figur 3-22 Spänningsväg i t-s´/s-planet vid skjuvning med metod C. Med denna metod 
är skjuvhållfastheten entydigt definierad av τfu (= cu) (från PAO, 2006). 
 

3.6.4 Metod B 
 
Metod B kan sägas vara en blandning av metoderna A och C. Liksom i A ansätts 
materialet som ”odränerat”. E50’ och v’ anges, liksom hållfasthetsparametrarna c = tfu, 
ø = 0, ψ = 0.  
 

 
Figur 3-23 (från PAO, 2006) 
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Med denna metod är beräkningen av portrycken generellt sett orealistiska och därför 
bör ej denna beräkning följas av en konsolideringsberäkning även om det är fullt 
möjligt.  
 

3.7 Diskussion kring val av analysmetod 
 
De olika metoderna A, B respektive C har var och en sina för- och nackdelar. 
Huvudsaken vid tillämpning är att man inser vilken effekt respektive metod har på 
erhållna spänningsvägar och skjuvhållfasthet. I detta arbete har det bedömts som 
rimligt att inledningsvis använda sig av Metod A eftersom portryckssituationen i 
aktuellt fall ansågs som en av de möjliga huvudorsakerna till brott. Med denna metod 
erhålls de mest realistiska värdena på portrycksförändringar och det blir möjligt att 
hålla isär effektivspänningar och portryck under hela beräkningsprocessen. En 
nackdel som man då måste ha i åtanke är den överskattning av skjuvhållfastheten som 
erhålls med denna metod. Eftersom det rör sig om en normal- till svagt 
överkonsoliderad kohesionsjord är spänningsvägen i verkligheten inte vertikal så som 
den blir med Mohr-Coulombs jordmodell och valda analysmetod.  
 
Då det bedöms som intressant att även undersöka vilka resultat man får med 
analysmetod B respektive C, utförs simuleringar där dessa analysmetoder används. 
Resultaten jämförs med resultat från simuleringar med analysmetod A. 
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4  Erfarenheter av numeriska simuleringar av 
fältproblem 

 

4.1 Inledning 
 
Eftersom numeriska simuleringar av geotekniska problem är ett relativt nytt område 
inom geotekniken är det speciellt viktigt att studera vad som utförts inom området och 
huruvida resultaten lyckats beskriva verkligheten eller inte. I detta kapitel beskrivs 
erfarenheter och möjligheter med numerisk simulering i allmänhet och, för dessa 
ändamål nyttjande av PLAXIS som program i synnerhet. 
 

4.2 Erfarenheter från tidigare simuleringar med PLAXIS 
 
Glåmen et al. (2004) undersökte överenstämmelsen mellan beräkningar i PLAXIS 
jämfört med traditionella beräkningsmetoder. Det undersökta objektet utgörs av en 
urschaktad lerslänt, 12 meter hög med en lutning på 1:2. Den använda 
materialmodellen är Mohr-Coloumb och den odränerade skjuvhållfastheten ansätts till 
12 kPa vid den ursprungliga markytan, ökande mot djupet. Här används den så  
kallade ”c-ø reduction method” (se avsnitt 3.5.7.2) för att bestämma säkerhetsfaktorn. 
Resultaten från denna undersökning visar en god överensstämmelse mellan de olika 
beräkningsmetoderna. PLAXIS ger en säkerhetsfaktor på 1.63, att jämföra med 1.60 
från utvärdering med hjälp av klassiska stabilitetsdiagram (Glåmen et al. 2004).  
 
I samma studie görs en mer omfattande undersökning avseende långtidsstabiliteten, 
alltså när portrycken i jorden får stabiliseras. Detta görs genom att ansätta en viss 
permeabilitet och låta PLAXIS göra en konsolideringsberäkning. Även i denna 
beräkning fås liknande resultat som med klassiska stabilitetsdiagram (säkerhetsfaktor 
1.28 respektive 1.26). För båda fallen gäller även att brottmekanismen (eller glidytans 
geometri eller utformning) för de två olika beräkningsmetoderna är i princip lika. 
 
I en parameterstudie som genomfördes i anslutning till samma studie (Glåmen et al. 
2004) framkom vikten av att ha tillräckligt fint nodnät eftersom för grov indelning av 
geometrin ger en överdrivet styv jord och följaktligen en för hög säkerhetsfaktor. 
Värdet på säkerhetsfaktorn skiljde sig mer än 10% beroende på olika grovt nodnät. 
Vidare framkommer att ett lågt värde på dilatationsvinkeln (ψ = 0) ger det mest 
konservativa värdet på säkerhetsfaktorn, varför ett lågt värde rekommenderas. 
 
Aryal (2006) beräknar säkerhetsfaktorn för en slänt med torrt material med 
beräkningsprogrammen Slope/W och Slide och jämför med resultat i PLAXIS. 
Geometrin kan sägas utgöras av enklast möjliga där släntlutningen är 1:2 och 
bestående av ett och samma jordmaterial. Samtliga resultat hamnar inom samma 
härad och skiljer sig åt med som mest cirka 5 %. 
 
En annan jämförelse mellan klassiska och numeriska metoder är utförd av Kullingsjö 
(2004). Här undersöks hur väl PLAXIS klarar av att återge jordtryck vid en 
spontkonstruktion i samband med byggandet av Götatunneln. I denna beräkning 
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används Mohr-Coloumbs jordmodell för att simulera lerans beteende. Med Mohr-
Coulombs modell tas ingen hänsyn till förkonsolideringstryck eller 
avlastningsmoduler. Eftersom en urgrävning sker kommer emellertid jordens 
spänningshistoria att vara av stor betydelse. Detta löses genom att Kullingsjö (2004) 
ansätter en konstant modul som ska motsvara avlastningsmodulen. De erhållna 
resultaten visar sig stämma relativt bra överens med utförda fältmätningar. 
 
I ett examensarbete undersöker Edmark & Sandberg (2005) komplexitetens betydelse 
för resultaten i geotekniska beräkningar. Här jämförs bland annat 
sättningsberäkningar utförda för hand och i Embankco (beräkningsprogram) med 
beräkningar utförda i PLAXIS. Slutsättningarna skiljer sig som mest med cirka 0,5 m 
(1,71 m i Embankco jämfört med 2,25 m i PLAXIS). Vidare påpekas de mer 
komplicerade modellernas begränsning i form av att de kräver många olika 
materialparametrar. Här påpekas också lastspridningens inverkan på sättningarna, där 
olika modeller för lastspridning ofta ger upphov till olika spänningssituationer i 
jorden. 
 
Vid projektering av den 16 m höga Vedabanken (järnvägsbank som är en del av 
Ådalsbanan) byggde man först upp en provbank där laststeg och deformationer 
noggrant följdes upp (Müller, 2007). Informationen låg till grund för att försöka 
bygga upp en trovärdig jordmodell av undergrunden i området. Genom att man då 
visste vilka rörelser i jorden man hade erhållit vid varje specifikt laststeg kunde 
parametrar i jordmodellen ändras för att få modellen att stämma överens med 
verkligheten. I skrivande stund är projektet inte slutfört. Ett delresultat är dock att 
man kunnat identifiera att porövertrycken klingade av mycket snabbare i PLAXIS än i 
verkligheten (med permeabiliteten hämtad direkt från CRS-försök). Vid Vedabankens 
uppbyggande sågs det därför som nödvändigt att förtäta de vertikaldräner som ska 
hjälpa till vid konsolideringsförloppet.  
 
De exempel på simuleringar som har presenteras i detta avsnitt är de som har bedömts 
mest intressanta. Även en del andra exempel har studerats men redovisas inte här (se 
exempelvis Koskinen & Karstunen (2006) och Elofsson (2006)). 
 

4.3 Benchmarking 
 
Det finns flera undersökningar, (se bland annat Potts, 2006), som visar på en 
spridning i resultaten för numeriska analyser. Ett vanligt sätt att undersöka 
konformiteten i en beräkningsmetodik är att använda sig av så kallad 
”benchmarking”. Detta innebär att man ger ett och samma problem till ett flertal 
oberoende (i detta fall) geotekniker. Dessa löser problemet enskilt och sedan jämförs 
resultaten. I ett exempel från Potts (2006) ska rörelserna högst upp i en 
spontkonstruktion beräknas. Trots att alla parametrar och lastförutsättningar är givna 
samt att jorden antas helt torr, fås en ansenlig spridning av resultaten. Inte ens 
riktningen på rörelserna i sponten är gemensam för alla simulerade resultat. Hälften 
av deltagarna redovisar rörelser bort från schakten, ett utfall som är föga troligt i 
verkligheten. 
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4.4 Sammanfattande kommentar 
 
Oavsett om man använder analytiska eller numeriska metoder går det aldrig att 
komma ifrån en viss spridning i resultaten. Man bör dock skilja mellan variationer 
som beror på programmen och variationer som är en följd av användarens 
antaganden. Vad PLAXIS beträffar så ska spridningen inte ses som resultatet av ett 
osäkert/opålitligt beräkningsprogram utan snarare en effekt av den mänskliga faktorn 
vid bestämmande av parametrar, randvillkor samt uppbyggande av modellen. Detta 
gäller speciellt då man använder staged construction för att simulera olika byggskeden 
(Potts, 2002).  
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5 Fältlokal och fältobjekt 
 

5.1 Inledning 
 
I detta kapitel beskrivs aktuell fältlokal i Hjoggböle och de utförda geotekniska fält- 
och laboratorieundersökningarna. Vidare beskrivs det faktiska förloppet från 
byggstart till slutlig lösning av vägkonstruktionen inkluderande de förekommande 
stabilitetsproblemen. Slutligen skapas utifrån undersökningsresultaten en typsektion 
för det problemdrabbade området som sedan används som geometri i den numeriska 
simuleringen i kapitel 6. 

5.2 Allmänt 
 
Vägverket Region Norr beslutade år 2003 att bygga om Väg 364 vid Hjoggböle i 
Skellefteå kommun (figur 5-1). Den nya sträckningen skulle passera väster om 
samhället istället för att som tidigare gå rakt igenom byn. Omdragningen av vägen 
görs från km 10/100 (i söder) till km 13/500 (i norr), en sträcka på 3,4 km. Merparten 
av sträckan syns i figur 5-2. Den nya vägen är vid fototillfället under uppbyggnad. 
 

 
 
Figur 5-1. Samhället Hjoggböle ligger ca 2 mil söder om Skellefteå och ca 11 mil 
norr om Umeå i Västerbottens län (www.eniro.se). 

http://www.eniro.se
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Figur 5-2. Flygfotografi över samhället västra Hjoggböle. Vägens gamla sträckning 
är markerad gul. Hjoggbölebäcken meandrar tvärs genom landskapet 
(www.eniro.se). 
 

5.2 Geologiska och geotekniska förhållanden 
 
Geotekniska fältundersökningar har utförts av konsult under september och oktober 
månad 2003. Det aktuella området (med stabilitetsproblem) karaktäriseras av en flack 
dalgång med Hjoggbölebäcken i lågpunkten (se figur 5-3).  
 
 

http://www.eniro.se
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Figur 5-3. Området där skreden gick (sett söderifrån) syns här omgärdat av 
tryckbankar till vänster och höger om vägbanken. Terrängen i bilden lutar svagt 
nedåt och åt höger ned mot Hjoggbölebäcken (kan anas i höjd med bron).Bilden 
tagen under vägbankens uppbyggnadsskede. 
 
Fältundersökning (CPT-försök, viktsondering, skruv- och kolvprovtagning) och 
laboratorieförsök (konförsök och jordartsklassificering) i området indikerar att 
åkermarken överlagrar en relativt lös silt/sulfidsilt (figur 5-4 och 5-5). Djup till fast 
botten varierar mellan 3 - 7 m. För sulfidsilten har vanligen en ca 0,5 – 1 m tjock 
torrskorpa utbildad närmast markytan. Sonderingarna har avbrutits i morän (fast 
botten). 
 
Området ligger under högsta kustlinjen. Den finkorniga jorden har troligen 
sedimenterat vid mynningen av ett tidigare vattendrag alternativt längre ut från 
kusten. Sulfidhalten beror på den speciella  bildningsmiljö som förelåg med syrefattigt 
bräckvatten vilket förhindrade nedbrytning av organiskt material (Eriksson et al. 
2000). Dessa postglaciala sediment har under de senaste årtusenden rest sig med 
landhöjningen och hamnat över havsnivån. Sulfidjorden är sannolikt avsatt på ett 
svagt lutande moräntäcke och därav den sluttande markytan. En annan möljighet är att 
sulfidjorden avsatts som en horisontell yta och sedan, som en följd av 
Hjoggbölebäckens erosion antagit dagens form som en flack dalgång. 
 
I figur 5-4 framgår utförda sonderingar i den södra delen av aktuellt område. Borrhål 
10720 och 10800H3 redovisas i figur 5-5. I tabell 5-1 anges de geotekniska 
egenskaperna som utvärderades av konsulten efter den första fältundersökningen 
(hösten 2003). 
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Figur 5-4. Genomförda sonderingar i aktuellt område. Sondering 10800H3 som 
redovisas i figur 5-5 har här hamnat mitt för konnektion mellan två planritningar och 
syns därför dåligt. (Bygghandling VÄG 364, Delen genom Hjoggböle) 
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Figur 5-5. Redovisning i profil av utförda fältundersökningar för en del av sträckan 
söder om Hjoggbölebäcken. (Bygghandling VÄG 364, Delen genom Hjoggböle) 
 
 
Tabell 5-1. Konsultens utvärderade geotekniska egenskaper hos den lösa silten 
utifrån den första fältundersökningen.(från PM Geoteknik, daterad 2003-10-17) 
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5.3 Byggnation av väg 364 
I detta avsnitt beskrivs översiktligt vad som hände under byggnation av den aktuella 
vägen. Förloppet beskrivs i kronologisk ordning 
 
I slutet av 2003 inleds schakt- och fyllnadsarbetet. Enligt konsultens arbetshandling 
skall 1 m bank utläggas varpå en konsolideringsperiod på 3 månader ska följa innan 
resterande vägkropp byggs upp. Under arbetet med detta examensarbete har det varit 
svårt att fastställa huruvida arbetshandlingen följdes fullt ut av entreprenören. Olika 
åsikter har framförts från respektive part. 
 
I april 2004 uppstod ett skred på östra sidan mellan km 10/720-10/840, figur 5-6. 
Skredärret vid dess krön syns i figur 5-6. Skredytan kunde möjligen betraktas som 
cirkulärcylindrisk och ”kom upp” ca 10 m ut från vägkant i ängsmarken. Den 
geotekniska fältinsatsen utökades med kompletterande viktsonderingar, ostörda 
provtagningar samt installation av BAT-spetsar för portrycksmätning. Delar av 
resultaten från denna kompletterande fältundersökning kan ses i figur 5-7. 
Skjuvhållfastheten utvärderas nu ligga närmare 8-10 kPa istället för som tidigare 
bedömt ca 20 kPa (tabell 5-2). Vägbanken var då skredet inträffade uppbyggd till en 
höjd av drygt två meter. Något exakt mått har varit svårt att fastställa, särskilt som 
banken till viss del hade satt sig, dvs. sjunkit ner i undergrunden. 
 

 
  
Figur 5-6. Det första skredet går på östra sidan mellan km 10/720 - 10/840. 
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Figur 5-7. Redovisning i plan och sektion (10/780) för nya fältundersökningar utförda 
efter det första skredet.  
 
Tabell 5-2. Resultat från vingförsök i maj 2005,  efter skred 1. 

 
 
I maj-juni 2004 lades en tryckbank ut på vägens östra sida (samma sida som skredet 
gick på) vilket ansågs nödvändigt efter nya stabilitetsberäkningar i programmet. 
 
I augusti 2004 påfördes bankmaterial upp till terrassens överyta vilket medförde att 
banken gick till skred, denna gång på västra sidan. Det drabbade området var km 
10/740 - 10/830, det vill säga i princip samma som i det första skredet. Tryckbank på 
vänster sida utfördes omgående. 
 
I oktober 2004 påfördes hela överbyggnaden påfördes med följden att ytterligare ett 
skred gick (östra sidan). Detta tredje och sista skred skedde till stor överraskning för 
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de inblandade eftersom vägen på båda sidor var förstärkt med tryckbankar, Figur 5-8. 
En ny bild av den storskaliga geologin i området växte fram inom projektet där man 
misstänkte att artesiskt grundvatten kanske förekommer i området. En geofysisk 
resistivitetsmätning utfördes vars resultat delvis  återges (se även figur 5-9): ”Nyligen 
utförda resistivitetsmätningar med CVES har förstärkt en delvis ny bild av orsakerna 
till de stabilitetssvårigheter på detta delparti…//…Då området står i hydrologisk 
kontakt med de omgivande högre belägna områdena med ett under sedimentjordlagret 
liggande vattenförande moränlager har tryckbankarna genererat ständigt ökande 
portryck” (PM 1 Geofysik dat 2004-11-03). 
 
 

 
 
Figur 5-8 Det tredje skredet går ungefär i samma spår som det första, tryckbankarna 
syns på båda sidor av vägen.  
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Figur 5-9. I figuren visas det vattenförande lagret samt var förstärkningsåtgärder 
sätts in. (från PM 1 Geofysik dat 2004-11-03) 
 
 
Ytterligare fältundersökningar visade att det var mycket svårt att fastställa ett entydigt 
värde för den odränerade skjuvhållfastheten. Resultaten varierade mellan olika 
försöksmetoder (vingförsök, CPT-sonderingar, fallkonsförsök) och en annan 
observation som gjordes var att skjuvhållfastheten verkade öka ner mot Hjoggböleån 
som går i nära anslutning till det skredade området. Här gjordes bedömningen att 
vattendraget har eroderat ner och ”punkterat” övertrycket i denna närmaste del varför 
högre effektivspänningar (och således högre skjuvhållfasthet) är att vänta i anslutning 
till ån. 
 
Som slutlig lösning togs tryckbankarna bort då de ansågs förhindra att grundvatten 
kan strömma ut (uppåt) och istället bidra till förhöjda portryck i sulfidjorden. Istället 
slås träpålar ner. Bankunderbyggnaden utfördes som ett väldränerande lager (figur 5-
10). Det artesiska porvattentrycket har i senare undersökningar utförda i ett 
forskningsprojekt uppmäts till motsvarande 2 m över markytan (Larsson et al. 2007).  
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Bild 5-10.  Som slutlig lösning slås träpålar ner till fast botten.  
 

5.4 Ansatt jordmodell 
 
Utifrån det underlag som presenterats i detta kapitel har i detta examensarbete ansatts 
en jordprofil som används i kapitel 6 för numerisk simulering av stabiliteten i 
området. I figur 5-11 framgår tunghet och ungefärliga värden på skjuvhållfasthet för 
respektive jordlager. En mer detaljerad beskrivning av de ingående jordmaterialen och 
dess materialparametrar återfinns i avsnitt 6.4. 
 

 
Figur 5-11 I deta arbete antagen typsektiont för det skreddrabbade området, sektion 
km 10/780.. 
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5.5 Grundvattenförhållanden 
 
Beroende på att de olika jordlagren hade varierande permeabilitet har 
portryckssituationen i Hjoggböle varit relativt svårbestämd. I den första 
fältundersökningen uppmättes en grundvattennivå som låg ca 0,3 m under markytan. 
Förutom den övre grundvattenytan framkom under byggnationen under juni 2005 att 
artesiskt grundvatten förekommer i området med en trycknivå motsvarande 2,3 m 
över markytan. Aktuell vägsträcka är delvis omgiven av höjdområden. Det bedöms 
därför som sannolikt att artesiskt grundvatten förekommer. Det artesiska 
grundvattentrycket varierar troligen med årstid och nederbörd. 
 
Den täta sulfidjordens låga permeabilitet hindrar grundvattnet att röra sig uppåt trots 
det relativt stora övertrycket. Trycket från detta artesiska vatten pressar underifrån på 
sulfidjorden och sänker effektivspänningarna i detta lager. 
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6 Numeriska simuleringar av aktuellt fältobjekt 
 

6.1 Inledning 
 
Beräkningar utförs för ett tvärsnitt i längdsektion km 10/780. Det första skredet, ca 
100 m långt, gick i längdsektion km 10/720 – 10/840, på östra sidan av vägen. 
Stabiliteten undersöks endast för de förhållanden som rådde initiellt på platsen, det 
vill säga det som simuleras är uppbyggnad av överbyggnad fram till och med det 
första skredet. Tryckbankar och vertikaldräner som installerades under ett senare 
skede beaktas således inte i beräkningarna.  
 
Antagen geometri för överbyggnad (vägbank) och undergrund motiveras och 
illustreras i kapitel 5. I kapitel 6 beskrivs i avsnitt 6.2 – 6.4 de förutsättningar och 
antaganden, inklusive motivering av valda parametervärden, som ligger till grund för 
de beräkningar som beskrivs i avsnitt 6.5. I det sista avsnittet 6.6 redovisas resultat 
från utförda beräkningar. 
 

6.2 Allmänt 
 

6.2.1 Geometri 
 
Den färdiga vägbanken är 2,5 m hög med en släntlutning på 1:3. Symmetri antas, 
varför endast halva vägkroppen ritas upp och simuleras. Trots att markytan lutar svagt 
åt nordost ansätts här symmetri av förenklingsskäl (mindre volym som behöver 
analyseras numeriskt). Av de tre skred som drabbade den undersökta vägsträckningen 
gick två åt höger (österut) och ett åt vänster (västerut), varav det första gick österut. 
Markytans svaga lutning bedöms därför inte vara en avgörande faktor till varför skred 
uppkom. En vägbank är en typisk långsträckt konstruktion där plant töjningstillstånd 
kan tillämpas. Det första skredet i Hjoggböle bedömdes vara ungefär 100 meter långt 
vilket ytterligare stärker beläggen för att i detta fall kunna räkna med plant 
töjningstillstånd. Det var i aktuellt fall inte fråga om någon lokal svaghet utan snarare 
en generellt låghållfast jord längs en stor del av vägsträckningen. Den skiktindelning 
som har gjorts av den studerade vägbanken och underbyggnaden (figur 6-1) finns 
förklarad och motiverad under respektive jordart (se avsnitt 6.4). 
 
Den numeriska modellen byggs upp av 15-nodade element. Indelningen i noder och 
element framgår av figur 6-4. Vad beträffar randvillkor så är symmetrilinjen låst i 
horisontell riktning men tillåter vertikalrörelser. Den nedre horisontella 
begränsningsytan i modellen är låst för såväl horisontella som vertikala rörelser. Den 
högra gränsen i modellen (endast undergrunden) är låst för horisontella rörelser.  
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Figur 6-1. Geometrin för vägbank och underliggande jordmaterial. I figuren framgår 
de olika lager (10 st á 0,25 m) som vägbanken byggs upp av i den numeriska 
modellen..  
 

6.2.2 Laster och brott 
 
Vid den numeriska simuleringen byggs vägbanken upp genom att den delas in i lager 
med en tjocklek av 0,25 m (figur 6-1). Varje lager byggs upp i ett antal delsteg.  
Eventuellt brott kommer därför troligen att uppstå under pågående uppbyggnad av ett 
lager. Det delsteg under vilket brott har inträffat visar hur stor del av aktuellt lager 
som skapar denna instabilitet (Potts & Zdravkovic, 2001b). Lagerindelning har 
använts för att mer detaljerat kunna urskilja i vilket skede (vilken bankhöjd) eventuellt 
brott uppstår. Förutom vägbankens höjd på 2,5 m tillkommer en trafiklast på 20 kPa 
(se figur 6-1). Även denna ökas inkrementellt (i små laststeg) analogt med 
uppbyggnaden av vägbanken. 
 
Brottlast bedöms vara den last som ger upphov till fortgående deformationer (rörelser) 
i undergrunden utan ytterligare pålastning. Ytterligare ett krav för att definiera brott är 
att en tydlig brottmekanism (geometrisk brottfigur) kan identifieras. En sådan 
brottmekanism kan till exempel identifieras genom att studera plastiska punkter i 
geometrin. Plastiska punkter är sådana punkter som i sitt spänningstillstånd befinner 
sig på Mohr-Coulombs brottlinje och således inte kan ta mer last. Den maximala 
skjuvhållfastheten ska vara uppnådd i en sådan utsträckning att en brottmekanism är 
möjlig. Brott behöver inte nödvändigtvis innebära en cirkulärcylindrisk brottfigur. 
(Man kan också använda sig av funktionen ”incremental strain” i det nyttjade 
numeriska programmet om man vill se brottfiguren). 
 

6.3 Grundvatten/Portryck 
 
Den sammantagna portryckssituationen bedöms kunna beskrivas och delas in i tre 
delar. Den första delen rör grundvattenytan i övre akvifären (akvifär = 
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grundvattenmagasin), denna vattenyta bedöms variera med årstid och aktuell 
vädersituation och torrskorpans tjocklek kan ge en indikation på variationens storlek. 
Del två utgörs av grundvattentrycket i den undre akvifären, det vill säga moränlagret. 
Portrycket här varierar även det sannolikt med årstiderna. Den tredje och sista delen 
av portryckssitationen utgörs av portrycket i den mellanliggande sulfidjorden vilket i 
princip styrs av situationen i den övre och undre akvifären. I PLAXIS styrs detta 
genom att interpolera fram portryckssituationen i sulfidjorden från omgivande lager 
(se avsnitt 3.5.4.3).  Portryckssituationen har i följande simuleringar varierats för att 
bedöma dess inverkan på stabiliteten. Den övre grundvattenytan bedöms ligga 0,25m 
under markytan. Då beräkningar utförs med artesiskt grundvattentryck bedöms denna 
nivå ligga motsvarande 2,25 m över markytan (figur 6-2), förutom i simulering S7 där 
trycknivån i moränlagret motsvaras av en tänkt vattenyta 1,25 m över markytan. 
 

 
 
Figur 6-2. Antagen portryckssituation i jordprofilen. Det artesiska grundvattentrycket  
antas gälla för det skrafferade moränlagret i botten av jordprofilen. 
 
Vid konsolideringsanalys är det viktigt att ta hänsyn till randvillkoren. Portryck som 
byggs upp i sulfidjorden bedöms inte kunna konsolidera horisontellt. Således införs en 
s k closed consolidation boundary för både den vänstra och den högra vertikala 
randen. 
 

6.4 Jordmaterial och parametervärden 
 

6.4.1 Allmänt 
 
För de jordmaterial som ingår i den numeriska modellen har eftersträvats att så långt 
som möjligt nyttja de från försök utförda i fält- och laboratorium utvärderade 
materialegenskaperna. Då värden saknats har eftersträvats att ta fram så relevanta 
värden som möjligt baserat på relationer till andra bestämda egenskaper och 
parametrar, empiriska underlag samt andra i litteraturen redovisade fall innehållande 
liknande försök och jordtyper. En sammanfattning av jordmaterialens 
parametervärden ges i tabell 6-1. Därefter följer i efterföljande avsnitt en mer 
ingående beskrivning av materialen samt motivering av valda parametervärden. I 
tabell 6-1 är γunsat omättad tunghet, γsat mättad tunghet, v tvärkontraktionstal, M 
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kompressionsmodul (ödometermodul), c´ kohesionsintercept, ø friktionsvinkel, ψ 
dilatationsvinkel och kx,y permeabiliteten i både horisontal- och vertikalriktningen. 
 
Tabell 6-1. Parametervärden för de jordmaterial som ingår i beräkningen. 
 

  Typ 
γunsat 

[kN/m3] 
γsat 

[kN/m3] 
v    
[-] 

M 
[kPa]

c' 
[kPa]

φ 
[˚]

ψ 
[˚] kx, y [m/s] 

bankmaterial Dränerad 20 22 0.35 40000 0.2 38 8 - 
torrskorpa Dränerad 15 18 0.15 12000 3 30 0 - 
ö sulfidjord Odränerad 16 16 0.3 7000 2 30 0 1,5*10-9 
u sulfidjord Odränerad 16 16 0.3 5000 0.8 30 0 1,5*10-9 
morän Dränerad 20 22 0.35 30000 0.2 38 8 - 
 
 

6.4.2 Bankmaterial 
 
Bankmaterialet antas vara dränerat, det vill säga inga portrycksändringar sker under 
pålastning. Jämfört med permeabiliteten i sulfidjorden anses det vara ett rimligt 
antagande att simulera bankmaterialet som dränerat. I tidigare utförd 
stabilitetsutredning i konsultrapporten anges bankmaterialet såsom konventionellt 
bankmaterial med en densitet av 2,0 t/m3 (torrdensitet) respektive en friktionsvinkel 
på 38°. Båda dessa värden kan sannolikt anses vara något lågt ansatta om man antar 
att banken är fast lagrad (packad med vält eller liknande) men anses ändå rimliga och 
används därför i aktuell modell. Ödometermodulen ansätts till 40 MPa i enlighet med 
vad som kan anses rimligt för ett packat fyllningmaterial (ex. Axelsson & Magnusson, 
1999). Dilatationsvinkeln ansätts till 8° ( ψ = ø - 30°). Eftersom bankmaterielet utgörs 
av friktionsjord antas ingen kohesion förekomma. Ändå ansätts c’ = 0,2 kPa för att 
förhindra numeriska problem (se avsnitt 3.2.2.4) Tvärkontraktionstalet ansätts till 0,35 
baserat på empiriska underlag från andra liknande stabilitetsberäkningar.  
 

6.4.3 Torrskorpa 
 
Över sulfidjorden förekommer en torrskorpa med inslag av torv och mullhaltigt 
material. Det är vanligtvis svårt att få fram värden på materialparametrar för 
torrskorpan eftersom dessa oftast inte bestäms, beroende på att torrskorpan normalt 
bara borras igenom för att undersöka jordlagren under torrskorpan. Aktuell torrskorpa 
är styvare och mer hållfast än underliggande sulfidjord. I viktsonderingar har man fått 
slå sig ner genom torrskorpan samtidigt som man vid CPT-mätningar tvingats 
förborra. Att döma av mäktigheten av förborrningar samt viktsonderingsresultat är 
torrskorpan ca 1-1,5 m tjock. Grundvattenfluktuaktioner och tjälningsprocesser har 
med åren skapat denna torrskorpa. I beräkningarna antas torrskorpan ha en tjocklek på 
1,0 m med betydande fasthet och hållfasthet. Med tanke på uppmätt 
överkonsolideringsgrad i torrskorpan (med stöd av dilatometerförsök) ansätts K0 till 
1,0. Under denna torrskorpa bedöms det (med stöd av vikt- och CPT-
sonderingsresultat) som troligt att ca 0,5 m av översta delen av sulfidjorden har 
påverkats av klimateffekter och därför har något styvare och hållfastare 
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materialegenskaper (benämnd övre sulfidjord) jämfört med underliggande sulfidjord 
(benämnd undre sulfidjord).  
 
Torv och mullhaltigt material är relativt lätt jämfört med tyngre friktionsmaterial 
varför torrdensiteten ansätts till 1,50 t/m3 (1,80 t/m3 under grundvattenytan). 
Tvärkontraktionstalet ansätts till 0,15 eftersom torrskorpan ligger överst i jordprofilen 
och troligen innehåller många håligheter (luftfyllda) och därför bedöms pålastning 
kunna leda till betydande volymsförändringar. Friktionsvinkeln ansätts till 30°. 
 
Torrskorpan bedöms besitta en viss kohesion. På grund av den låga 
spänningssituationen i detta översta lager kan man vid numeriska simuleringar få små 
”betydelselösa” brott (som stannar pågående beräkning) högst upp i detta lager om 
inte ett visst kohesionsintercept ansätts. Utifrån denna diskussion bedöms c’ = 3,0 kPa 
som ett rimligt värde. Teoretiskt har kohesionen den funktionen att den ”lyfter” 
Coulombs brottlinje så att ej plasticering sker omedelbart vid låga 
medeleffektivspänningar. Med hjälp av ”tension cut-off” tillåts ingen dragspänning i 
simuleringarna. Kohesionen är alltså endast  endast ”aktiv” vid tryckspänningar. 
Vidare ansätts ödometermodulen till 12 MPa (med ledning av CPT-mätningar) alltså 
ungefär dubbelt så styv som underliggande sulfidjord. Dilatationsvinkeln ansätts till 
0° ( ψ = ø - 30°). Torrskorpan räknas som dränerat material.  
 

6.4.4 Sulfidjord 
 
Den övre och undre sulfidjorden bedöms ha olika materialegenskaper (se figur 6-1). 
Den övre sulfidjorden utgörs av ett 0,5 m tjockt lager mellan torrskorpan och den 
undre sulfidjorden. För detta tunna lager har ansatts K0 = 0,7 med ledning av tolkning 
av resultat från dilatometerförsök. Den odränerade skjuvhållfastheten bedöms grovt 
ligga kring 20 kPa för detta lager. Detta ger ett kohesionsintercept på 2 kPa (c’ = 0,10 
tfu). Ödometermodulen för denna övre sulfidjord bedöms ur viktsonderings- och CPT-
sonderingsresultat vara högre än underliggande material men lägre än den 
överliggande torrskorpans. M ansätts till 7 MPa. I övrigt antas den övre sulfidjorden 
ha samma materialegenskaper som den undre.  
 
Den undre sulfidjorden, härifrån benämnd endast ”sulfidjorden”, har en mäktighet av 
4,5 m, bedömt från tolkningen av viktsonderingsresultat. I enlighet med vad som 
gäller generellt för postglaciala älv- och svämsediment ej utsatt för erosionsprocesser 
är jorden normal- till svagt överkonsoliderad. Landhöjningen gör generellt att 
effektivspänningssituationen i jorden gradvis ökar eftersom alltmer av jorden kommer 
ovanför grundvattenytan (Hansbo, 1975) (se även kapitel 2). Från CRS-försök 
beskrivna i konsultrapporten har permeabiliteten utvärderats till 1*10-9 m/s. Värdet 
kan jämföras med resultaten i tabell 6.2 som är erhållna från tolkningen av CRS-
försök utförda på ostörda prover i forskningsprojektet. 
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Tabell 6.2 Erhållna permeabilitetsvärden från utvärdering av CRS-försök i 
rumstemperatur (* Två försök,  **Två försök, osäkra värden i båda fallen). Källa: 
Forskningsprojektet (2007). 

 
 

 
 
Ett rimligt värde med stöd av resultat från befintliga undersökningar antas vara 
1,5*10-9 m/s. Permeabiliteten används för att beräkna konsolideringens tidsförlopp. 
Sulfidjorden räknas som så kallat odränerat material (två-fas-material) vid de 
numeriska simuleringarna. 
 
Ödometermodulen har i projekteringen bedömts ligga på cirka 5 MPa, ett värde som 
bedöms vara rimligt om än något högt ansatt. Projekteringen som följde på det första 
skredet gav resultat från vingförsök och konförsök som indikerade en betydligt lägre 
skjuvhållfasthet än den som initiellt räknats med i de första stabilitetsberäkningarna.  
Den odränerade skjuvhållfastheten (tfu) bedömdes här till ca 8 kPa på 4 m djup med 
en ökning på 1 kPa per djupmeter. Med ledning av tfu bedöms c’ till 0,8 kPa (c’ = 
0,10 tfu). Tilläggas bör att man vid flera olika mättillfällen fått signifikant varierande 
värden på den odränerade skjuvhållfastheten. En teori som framkommit under den 
senare projekteringen för pålning av vägsträckan är att denna variation kan bero på 
ändrade grundvattenförhållanden. Detta skulle eventuellt kunna vara en förklaring för 
varierande resultat från vingförsök då ett ökat grundvattentryck skulle ge en lägre 
effektivspänning och härav en lägre skjuvhållfashet. Observera att den odränerade 
skjuvhållfastheten endast används då analysmetod B eller C används i simuleringarna. 
Friktionsvinkeln för svenska kohesionsjordar kan normalt sättas till 30°. Detta 
erfarenhetsmässigt riktiga värdet antages också gälla för sulfidjorden. 
Tvärkontraktionstalet ansätts till 0,30. 
 
Dilatationsvinkeln kan antas vara lika med noll enligt tidigare diskussion, se avsnitt 
3.2.2.5. Kolvprover från forskningsprojektet visar att densiteten ligger på ca 1,6 t/m3. 
Detta värde används i beräkningarna. Troligen ökar densiteten något med djupet. 
Eftersom det inte handlar om några större mäktigheter eller variationer antas det 
emellertid vara tillräckligt noggrant att ansätta samma densitet i hela 
sulfidjordsprofilen.  
 
Vilojordtryckskoefficienten, K0, har utvärderats ur dilatometerförsök utförda i 
forskningsprojektet, se figur 6-3). Den 4,5 m tjocka sulfidjorden uppvisar här 
varierande värden på K0. Indelning har gjorts i olika skikt där respektive K0-värde kan 
ses i figur 6-4. Enligt Sällfors (1995) ligger K0 för normalkonsoliderade leror vanligen 
på 0,6 - 0,8. Vidare visar empiri att jord med samma överkonsolideringsgrad tenderar 
att uppvisa likvärdiga K0-värden. Möjligen är de valda K0-värdena ansatta en aning 
för lågt. Effekten av att variera K0 studeras i simuleringarna.  
 

Djup 
[m] 

 Permeabilitet 
(k) [m/s] x 10-9 

2 1,3-1,6* 
3 (3-6)** 
4 - 
5 2,7 
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Figur 6-3. Utdrag ur resultat från dilatometerförsök utförda i forskningsprojektet i 
maj 2005 strax intill där skreden gick. 
 
För den övre sulfidjorden antas K0 = 0,7 eftersom denna del bedöms vara påverkad av 
och eventuellt vara en del av torrskorpan.  

 
 
Figur 6-4 Antagna K0-värden i de olika lagren i undergrunden. Värdena är 
utvärderade ur dilatometerförsök. Figuren visar även valt elementnät med ingående 
noder och spänningspunkter.  
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6.4.5 Morän 
 
Det lager som påträffas under sulfidjorden är en relativt styv och hållfast morän. 
Viktsonderingsresutlat från området visar på en skarp övergång från fri sjunkning till 
80 hv/0,20 m, vilket innebär en hög relativ fasthet. Med ledning av Axelsson & 
Magnusson (1999) skulle detta innebära att ödometermodulen är ca 50 MPa. Tolkning 
av CPT-sonderingar (från forskningsprojektet) visar på en lägre modul, cirka 25 MPa. 
Om teorin om artesiskt övertryck i moränen stämmer så innebär det en lösare jord. 
För inledande beräkningar bedöms M = 30 MPa vara ett rimligt antagande. 
 
Friktionsvinkeln ansätts till 38° med ledning av tolkning av CPT-sonderingar och 
viktsonderingsresultat. Med tanke på överlagringstrycket samt att det rör sig om en 
friktionsjord förväntas densiteten vara hög. I beräkningarna antas en densitet på 2,0 
t/m3 (2,2 t/m3 under grundvattenytan). Dilatationsvinkeln antas till 8° (ψ = ø - 30°). 
 
Moränen antas i ett första skede av simuleringarna vara en undre fridränerande akvifär 
med ett hydrostatiskt portryck styrt av grundvattenytan i den övre akvifären. Vid 
beräkning med artesiskt portryck ansätts ett porövertryck i moränlagret. Även om inte 
brottet visar sig gå ner i moränjorden så tjänar moränlagret som naturlig övergång 
från sulfidjorden för att introducera rimliga skjuvspänningar i gränsen mellan 
sulfidjorden och moränen. Moränlagret anses i övrigt mycket styvare och mer hållfast 
än ovanliggande sulfidjord vilket gör att moränen med största sannolikhet inte ingår i 
ett eventuellt skred. Tvärkontraktionstalet ansätts till 0,35 eftersom moränen antas 
initiellt vara relativt styv redan initiellt. 
 

6.5 Simuleringar 
 

6.5.1 Inledning 
 
Totalt utförs sju olika simuleringar (S1-S7). Sex av dessa simulerinngar beskrivs 
närmare i detta kapitel. Den andra simuleringen (S2) har utgått och istället gett plats åt 
en nästan identisk simulering (S4). Förutsättningarna för respektive simulering 
beskrivs nedan. I den första simuleringen (S1) ansätts en grundmodell vilken senare 
ligger till grund för efterföljande simuleringar. Den ansatta grundmodellen är 
resultatet av en inledande process där rimligheten i olika parametervärden och 
geomterier noggrant undersökts tills en trolig modell erhållits. Nedan anges endast det 
som är specifikt för respektive simulering. De generella förutsättningarna återfinns i 
avsnitten 6.2 - 6.4. 
 

6.5.2 Simulering 1 (S1) 
 
Syftet med denna inledande simulering är att undersöka trovärdigheten i dels den 
antagna geometrin dels ansatt lagerindelning och parametervärden. Detta görs genom 
att undersöka elementnätets (finmaskigheten) påverkan (genom stegvis förfining av 
elementnätet), plastiska punkter i geometriränderna (vilket kan vara indikation på att 
den ansatta geometrin är för liten), samt övriga resulterande deformationer (rörelser) 
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och spänningar. Utifrån dessa simuleringar görs sedan specifika ändringar (i 
efterföljande simuleringar) för att undersöka respektive parameters påverkan på 
resultatet av den numeriska simuleringen av stabilitetsförhållanden. 
 
Pålastning sker utan avbrott för konsolidering. Initiella portryck antas öka 
hydrostatiskt från en grundvattenyta 0,25 m under markytan. Artesiskt 
grundvattentryck i undre moränlagret medtas inte i beräkningen. Vid simuleringen 
används analysmetod A vilket innebär nyttjande av effektiva parametrar (se avsnitt 
3.6.2). 
 

6.5.3 Simulering 2 (S2) 
 
Denna simulering har utgått (se ovan). 
 

6.5.4 Simulering 3 (S3) 
 
Även här används analysmetod A, två-fas-modell med kornskelett och vatten, detta 
för att kunna simulera påverkan från det artesiska vattentrycket i moränlagret. För att 
simulera det antagna förhöjda portryck som råder i moränlagret som underlagrar 
sulfidjorden utgår man i simuleringarna från två olika grundvattenytor. Den ena är 
densamma som i S1 och ligger kvar på 0,25 m under markytan. Den andra är en tänkt 
grundvattenyta 2,25 m över markytan vilket motsvarar det övertryck som uppmätts i 
moränlagret (figur 6-2). Utifrån dessa två portryckstillstånd genereras det inititella 
portrycket i den mellanliggande sulfidjorden. I övrigt antas samma förhållanden råda 
som i S1. 
 

6.5.5 Simulering 4 (S4) 
 
Här simuleras och bedöms effekten av att låta jorden konsolidera under pågående 
lastökning. Först tillförs bankmaterial till 1 meters höjd. Därefter får jorden 
konsolidera motsvarande 3 månaders tid (90 dygn), vilket var den tidsrymd som 
föreskrevs för byggnation av aktuell vägbank i Hjoggböle. Därefter sker ytterligare 
pålastning. Konsolideringen är endimensionell, det vill säga strömning är förhindrad i 
båda horisontalriktningarna. (Observera att detta endast gäller för de vertikala 
ränderna; horisontell strömning inom systemet kan dock ske.) Samma initiella 
spänningssituation som i S3 gäller (inklusive artesiskt grundvattentryck). 
Säkerhetsfaktorn beräknas med så kallad ”c-ø -reduction method” (se avsnitt 3.4.3.2). 
Vidare studeras effekten av att flytta konsolideringsperioden så att den infaller senare 
under uppbyggnadsfasen, vid en bankhöjd på 1,5 m. Liksom i S1 används 
analysmetod A. 
 

6.5.6 Simulering 5 (S5) 
 
I denna simulering används analysmetod C, där man använder en en-fas-modell med 
endast kornskelett. Fördelen med denna är att den odränerade skjuvhållfastheten (tfu) 
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är en direkt nyttjad inparameter. Med analysmetod A kan det vara svårt att styra tfu 
och för höga värden på denna parameter kan lätt erhållas. Med analysmetod C kan 
mer realistiska värden ansättas (här baserat på kon- och vingförsök). Friktionsvinkeln 
sätts till 0 och kohesionen, tfu, ansätts till 8 kPa för den undre sulfidjorden, med en 
ökning 1 kPa per meter. Sulfidjorden ansätts således som ett dränerande material med 
v = 0,495 för att simulera volymkonstans. Den övre sulfidjorden (0,5 m) ansätts också 
som dränerande material med v = 0,495 samt ett tfu på 20 kPa vilket bedöms som 
rimligt utifrån försöks- och sonderingsresultat. Grundvattenytan antas ligga 0,25 m 
under markytan enligt tidigare men kommer alltså inte att ha någon effekt i 
pålastningsskedet eftersom alla material är dränerande och inga porvattenövertryck 
byggs upp.   
 

6.5.7 Simulering 6 (S6) 
 
I simulering 6 används analysmetod B vilket innebär en blandning av Metod A och C. 
Här anges en odränerad skjuvhållfasthet likt den i simulering 5 men samtidigt sätts 
materialet som odränerat (en-fas-modell). Man kommer nu att få spänningsvägar 
liknande de i S1 men utan de alltför höga värdena i odränerad skjuvhållfasthet. 
 
En konsolideringsanalys utförs med analysmetod B där effekten av 90 dygns konsoli-
dering simuleras och utvärderas. Bankhöjden vid konsolidering är 1 m precis som i 
S4. För att få en värdemätare på trovärdigheten görs en likadan konsolideringsanalys 
av S1. I dessa båda fall gäller samma last- och portrycksförutsättningar. 
 

6.5.8 Simulering 7 (S7) 
 
I denna simulering ansätts K0 till ett konstant värde (K0 = 0,6) för hela den undre 
sulfidjorden. Detta görs i syfte att studera den påverkan som modelleringen av K0 har 
på resultaten. I övrigt gäller samma förhållanden som i S3. 
 
Vidare görs ytterligare en delsimulering (ingår i S7). I denna simulering sänks 
trycknivån i moränlagret med motsvarande 1 m (ny trycknivå motsvarar 1,25 m över 
markytan). Detta görs för att få en bild av hur hållfastheten i jorden kan tänkas variera 
över året beroende på variationer i vattenståndet. 
 

6.6 RESULTAT 
 

6.6.1 Simulering 1 (S1) 
 
Brott sker vid fullt uppbyggd vägbank (2,5 m) samt en trafiklast på 8,5 kPa. 
Undergrunden klarar alltså av hela vägbankens tyngd men går till brott när trafiklasten 
tillkommer, figur 6-5. Med brott avses fortgående deformationer (rörelser) i 
undergrunden utan ytterligare lasttillskott. En förfining av elementnätets noder leder 
till att brottlasten ändras. Ju grövre elementnät desto större är brottlasten. För en så 
kallad ”fine mesh” ehålls en brottlast på 8,5 kPa. För en så kallad ”very fine mesh” 
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erhålls en brottlast på 8,0 kPa. Skillnaden bedöms som försumbar. Brottmekanismen 
för de två fallen är nästan identiska. Det anses därför tillräckligt att i fortsatta 
beräkningar (S3-S7) använda ”fine mesh”. 
 
För rådande förhållanden klarar alltså inte undergrunden av en trafiklast på 20 kPa.  
 

 
Figur 6-5 Inkrementell skjuvtöjning vid brott. Den zon längs vilken brott i jorden 
uppstår framgår i figuren. Cirka 2 m från vägtån går brottet i dagen. 
  
I verkligheten skredade vägbank och undergrund vid en bankhöjd på drygt 2 m. Med 
aktuella indata fås en överskattning av bärförmågan. Det beräknade maximala 
porövertryck som byggs upp i sulfidjorden (inträffar i det sista laststeget, samma 
laststeg som visas i figur 6-5) är 58 kPa och störst närmast symmetrisnittet, dvs mitt 
under banken. 
 
Nedan visas en serie med figurer (6-6 – 6-8) som sammantaget illustrerar hur antalet 
plastiska punkter i geometrin förändras under pålastning. Plastiska punkter motsvaras 
av punkter som spänningsmässigt befinner sig på Coulomb’s brottlinje (röda punkter). 
De mörka punkterna är så kallade ”tension cut-off points” och indikerar att 
dragspänning förekommer. Dragspänning har emellertid inte tillåtits i simuleringarna 
och därför omfördelas spänningarna kring dessa punkter till närliggande noder. 
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Figur 6-6. Plastiska punkter. Bankhöjd 1,0 m. 
 

 
 
Figur 6-7 Plastiska punkter. Bankhöjd 2,25 m. 
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Figur 6-8 Plastiska punkter. Bankhöjd 2,5m. 
 
Det plastiska området växer först i torrskorpan och den undre sulfidjorden i den del 
där K0 = 0,35, se figur 6-6. Eftersom skillnaden mellan vertikal och horisontell 
spänning initiellt är som störst i dessa skikt, dvs K0 som minst, uppnås plastiska 
töjningar först här, se även figur 6-10. Plasticeringen propagerar allt eftersom 
pålastning (av lager av vägbanken) sker och när plasticering skett i sådan utsträckning 
att brott längs en kontinuerlig brottzon uppstår går jorden till brott, se figurer 6-6 – 6-
8.  
 
Genom att studera utbredningen av plastiska punkter i geometrin kan även ses om den 
använda modellen är tillräckligt stor. Ifall de plastiska punkterna når en geometrigräns 
i randen är det önskvärt att göra om simuleringen med en modell vars geometri är 
större. I symmetriska problem gäller detta inte för symmetrilinjen (Brinkgreve, 2001). 
Som framgår av figurerna 6-6 – 6-8 förekommer en viss plasticering i torrskorpan 
längst ut till höger i geometrin. Detta bedöms dock inte ha någon inverkan på den 
erhållna brottlasten eller brottmekanismen.  
 
Aktuell skjuvhållfasthet kan kontrolleras genom att studera initiella 
medeleffektivspänningar på olika djup i geometrin. Skjuvhållfastheten ligger på 5-16 
kPa (för sulfidjorden) med lägst värde högst upp och högst värde längst ner i 
övergången mot moränjorden. Dessa värden kan delvis (här för tre punkter) 
kontrolleras i exempelvis figur 6-10 (dras en vertikal linje från mitten på halvcirklarna 
till Mohr-Coulombs brottlinje kan aktuell skjuvhållfasthet avläsas för respektive 
punkt) och 6-12. För den övre delen av sulfidjorden är erhållna 
skjuvhållfasthetsvärden (här baserade på effektiva hållfasthetsparametrar)  ungefär 
lika stora som de från projekteringen utvärderade värdena från kon- och vingförsök. I 
den undre halvan av sulfidjorden fås odränerade skjuvhållfasthetsvärden på uppemot 
16-18 kPa. Detta är högre än vad som utvärderats ur ovan nämnda kon- och 
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vingförsök. Trots den relativt stora överskattningen av hållfastheten går banken till 
brott innan full pålastning har skett. Brottytans undre begränsningslinje följer den 
horisontella gräns som skiljer sulfidjord med K0 = 0,35 respektive 0,40 (figur 6-5). 
 
I figur 6-10 har spänningstillståndets förändring under pålastning för tre punkter i 
jorden utvärderats genom att undersöka respektive punkts största och minsta effektiva 
huvudspänning (σ’1 respektive σ’3) initiellt och vid slutligt brott. Punkterna är A, E 
och F i figur 6-9. Punkt F ligger initiellt längre från brottlinjen än punkterna A och E. 
Detta förklaras med att K0 varierar med djupet. Studeras de tre cirklar som 
representerar det slutliga spänningstillståndet för punkterna framgår att en brottlinje 
kan definieras av parametrarna d (interceptet) och α (brottlinjens lutning). 
 

 
 
Figur 6-9 Punkterna A, E och F vars initiella (innan pålastning av vägbank) 
spänningstillstånd illustreras i figur 6-10. Spänningsvägar för punkten M redovisas i 
figur 6-13. 
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Figur 6-10 Spänningstillståndets förändring under pålastning för punkterna A, E och 
F. 
 
I följande två figurer, 6-11 och 6-12, redovisas spänningsvägar för punkten A, se figur 
6-9. Som framgår av figur 6-11 roterar huvudspänningarna under pålastning så att de 
från början vertikala och horisontella spänningarna σ’yy  och σ’xx inte längre är 
huvudspänningar. Detta beror på att lasten inte är symmetrisk över punkten A. Lasten 
är större till vänster om A, figur 6-9. Kraftresultanten kommer därför att verka i en 
riktning som avviker från vertikalen. I figur 6-12 illustreras deviatorspänningens 
(dividerat med 2) förändring under pålastning vilket i figur 6-11 motsvaras av 
avståndet (σ’1 - σ’3 )/2. 
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Figur 6-11 Spänningsvägar för punkt A i jordprofilen. Blå(σ’1, största 
huvudspänning), Röd(σ’yy, vertikalspänning), Gul(σ’xx, horisontalspänning), Rosa(σ’3, 
minsta huvudspänning). 
 

 
Figur 6-12 Deviatorspänningens förändring i punkten A under pålastning.. 
 
I figurerna 6-14 – 6-17 studeras hur mobiliseringsgraden för den relativa 
skjuvhållfastheten (se avsnitt 3.3.3) varierar under pålastning. Först studeras 
mobiliserad relativ skjuvhållfasthet innan pålastning (figur 6-14). Det framgår att de 
olika jordlagren initiellt har nått olika grad av mobiliserad relativ skjuvhållfasthet. 
Den undre sulfidjorden med K0 = 0,35 kan i princip inte ta mer skjuvspänning. Vid 
pålastning är det zonen direkt under vägbanken som först mobiliserar maximal 
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skjuvhållfasthet. Detta beror på en låg initiell spänningsnivå i denna övre zon. 
Därefter propagerar zonen både horisontellt ut åt höger och vertikalt nedåt. Jorden 
direkt under vägbanken kommer i aktivt brottillstånd (figur 6-15) i enlighet med 
teorin om rankinskt jordtryck (se ex. Axelsson, 1998). När maximal skjuvspänning 
uppnåtts i den aktiva zonen propagerar brottet vidare i jorden, i en övergångszon, s k 
Prandtl-zon. Maximal skjuvspänning byggs upp även i denna zon och brottet når till 
slut den ”passiva” sidan där passivt brottillstånd råder. I den passiva zonen tenderar 
jorden att pressas horisontellt åt höger. Att det krävs större töjningar innan 
plasticering (och således full mobilisering av skjuvspänning) sker i den passiva zonen 
beror på att huvudspänningsriktningarna där kastas om helt under den pågående 
deformationen så att till slut den horisontella spänningen σ’xx vuxit och blivit större än 
den vertikala spänningen σ’yy (figur 6-13). 
 

 
 
Figur 6-13 Spänningsvägar för effektiva horisontal- respektive vertikalspänningen i 
punkten M fram till brott. 
 
Det framgår att plasticering och relativ mobiliserad skjuvhållfasthet är nära relaterade 
till varandra. Plasticering innebär att den aktuella spänningssituationen har nått 
brottlinjen, alltså maximal skjuvhållfasthet. Det bör poängteras att den röda färgen 
som indikerar full mobiliserad skjuvhållfasthet av okänd anledning visas som orange i 
figurerna 6-15 – 6-17. I dessa figurer får man alltså tänka att den mörkaste nyansen av 
rött motsvarar full relativ mobiliserad skjuvhållfasthet. 
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Figur 6-14 Initiell relativ mobiliserad skjuvhållfasthet. Av de olika jordlagren ligger 
den övre delen av sulfidjorden närmast brottlinjen. Bankhöjd 0 m.  
 

 
Figur 6-15 Mobiliserad relativ skjuvhållfasthet. Aktivt brottillstånd inträffar relativt 
omgående rakt under vägbanken. Skjuvbelastningen till höger om banken minskar 
under pålastning. Bankhöjd 1 m. 
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Figur 6-16 Mobiliserad relativ skjuvhållfasthet. Maximal skjuvspänning byggs upp i 
övergångszonen. Bankhöjd 2,25 m. 
 

 
Figur 6-17 Mobiliserad relativ skjuvhållfasthet. Även den passiva sidan går till brott. 
Bankhöjd 2,5 m.  
 
I figurerna 6-18 och 6-19 studeras hur den vertikala respektive horisontella 
effektivspänningen förändras under uppbyggnad av vägbanken. Utfallet verkar 
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stämma bra överens med teorin avseende spänningsförändringar i undergrunden vid 
ökade vertikala lastförhållanden (se avsnitt 3.3.4) under odränerade förhållandenn. 
Direkt under vägbanken minskar horisontella effektivspänningar samtidigt som 
vertikala effektivspänningar ökar, detta som följd av de ändringar av totalspänningar 
och porvattentryck som sker. En bit ut från vägbanken är förhållandet tvärtom. 
 

 
Figur 6-18 Vertikala effektivspänningar σ’yy efter pålastning av 1 m 
bankmaterial.(Notera att tryckspänningar definieras som negativa) 
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Figur 6-19 Horisontella effektivspänningar σ’xx efter pålastning av 1 m bankmaterial. 
(Notera att tryckspänningar definieras som negativa). 
 

6.6.2 Simulering 2 (S2) 
 
Denna simulering har utgått (se avsnitt 6.5.1) 
 

6.6.3 Simulering 3 (S3) 
 
Brott sker vid 1,87 m bankhöjd vilket ska jämföras med simulering 1 (S1) där brott 
uppstod vid full bankhöjd (2,5 m) plus en trafiklast på 8,5 kPa. Med aktuell initiell 
spänningssituation, baserad på artesiskt porvattentryck i moränlagret, uppnås en 
skjuvhållfasthet på 5-8 kPa i sulfidjorden. Detta är mer i paritet med den 
skjuvhållfasthet som tolkats ur ving- och konförsök på jorden jämfört med fallet i S1. 
Möjligen är uppnådda hållfastheter något för låga. Brottet går längre ut i sidled (ca 5 
m från slänttå) och djupare än vad som är fallet i S1. 
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Figur 6-20. Inkrementella skjuvtöjningar vid brott. Brottet går djupare än i S1 och 
därav även längre ut i sidled (jämför med figur 6-5). Bankhöjd 2,0 m. 
 
I figurerna 6-21 och 6-22 studeras vertikala respektive horisontella deformationer 
(rörelser). Här kan återknytas till diskussionen i föregående kapitel (6.6.1) om aktiv 
och passiv zon. Det framgår av figurerna att den vertikala förskjutningen är störst i 
den aktiva zonen rakt under vägbanken och längre ut där skredytan går upp i 
markytan. De horisontella deformationerna (rörelserna) är som störst mittemellan 
dessa zoner, dvs i Prandtl-zonen. 
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Figur 6-21 Total vertikal förskjutning vid brottillstånd. Bankhöjd 2,0 m. 
 

 
Figur 6-22 Total horisontell förskjutning vid brottillstånd. Bankhöjd 2,0 m. 
 
I figur 6-23 redovisas för simuleringarna S1 och S3 initiella portrycks- och vertikala 
effektivspänningsfördelningen som funktion av djupet. I figur 6-24 jämförs 
spänningsvägar i tre punkter för S3 med samma punkter i S1. Detta görs i ett s’-t-
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diagram. Figuren illustrerar den lägre effektivspänningsnivå som råder i S3 jämfört 
med S1. Man kan urskilja att punkterna A, E och F för simulering S3 samt punkten E 
för simulering S1 når brottlinjen och således befinner sig i ett plastiskt 
spänningstillstånd. I figuren kan utläsas resulterande ungefärliga värden på jordens 
skjuvhållfasthet vid de olika initiella spänningssituationerna.  
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Figur 6-23 Jämförelse mellan simuleringarna S1 och S3 med avseende på initiell 
portrycksprofil och vertikal effektivspänning. 

 
Figur 6-24. Effektivspänningsvägar i s’-t -diagram. Punkternas läge i jordprofilen 
kan ses i figur 6-9.  
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6.6.4 Simulering 4 (S4) 
 
När jorden får konsolidera i 90 dygn för den uppbyggda bankhöjden 1 m, innan 
ytterligare pålastning sker, hinner en stor del reduceras av det porövertryck som 
byggts upp. Porövertrycket sjunker från 42 kPa till 3 kPa (se figurer 6-25 och 6-26), 
det vill säga så gott som allt porvattenövertryck hinner utjämnas innan resterande last 
läggs till. Det sjunkande porövertrycket medför motsvarande ökning av 
effektivspänningar vilket innebär att undergrunden klarar av att ta mer last än i S3, 
dock fås brott vid full bankhöjd (2,5 m) plus cirka 55% av trafiklasten (~11 kPa 
trafiklast). Detta skall jämföras med simulering S3 där brott uppstod vid 1,9 m 
bankhöjd. 
 

 
Figur 6-25 Porövertryck direkt efter pålastning till 1 m bankhöjd. Umax = 43,4 kPa. 
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Figur 6-26 Porövertryck vid 1 m bankhöjd efter konsolidering 90 dygn. Umax = 2,8 
kPa. 
 
För bankhöjd 1,0 m är säkerhetsfaktorn för undergrund och överbyggnad relativt hög 
både vid start och efter konsolideringen (1,70 respektive 2,46). Ytterligare en 
simulering utförs där konsolideringsperioden framflyttas och istället infaller när 
banken är uppbyggd till en höjd av 1,5 m (istället för 1,0 m). Fortfarande gäller att 
jorden får konsolidera under 90 dygn. Syftet är att undersöka om man genom att 
senarelägga (högre bankhöjd) konsolideringsperioden kan undvika brott. Utfallet kan 
ses i figur 6-27.  Genom att bygga upp banken ytterligare 0,5 m (till bankhöjd 1,5 m 
istället för 1,0 m) erhålls lägre säkerhetsfaktorer under konstruktionsfasen (1,20 och 
2,06 direkt före respektive efter konsolidering). Emellertid klarar undergrunden (i 
denna simulering) av hela lasten (2,5 m vägbank + trafiklast 20 kPa) utan att gå till 
brott. Slutlig säkerhetsfaktor för fallet med en senarelagd konsolideringperiod 
beräknas till 1,02. När konsolidering sker vid bankhöjd 1 m går, vid fortsatt 
uppbyggnad av vägbanken, jorden till brott och ingen slutgiltig säkerhetsfaktor kan 
uppnås.  
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Figur 6-27 Säkerhetsfaktorer för två olika simuleringar. Den första där konsolidering 
sker vid bankhöjd 1 m (röd) och den andra där konsolidering sker vid bankhöjd 1,5 m 
(blå).  Vid det y-värde där deformationen (x-axeln) fortskrider utan ytterligare 
reducering av hållfastheten, kan säkerhetsfaktorn avläsas (y-axeln).   
 
I figur 6-28 studeras spänningsvägar för de båda simuleringarna (konsolidering vid 
1,0 respektive 1,5 m bankhöjd). I båda fallen studeras samma punkt i geometrin 
(motsvarande punkt E i figur 6-9). Spänningsvägen är identisk upp till brottlinjen (till 
vänster i figuren). Där sker en viss plasticering i aktuell punkt utan att brott uppstår i 
hela jordvolymen. Därefter vidtar konsolideringen vilket innebär att 
spänningstillståndet flyttas från brottlinjen ut till höger och hamnar under brottlinjen. 
Sedan sker ytterligare pålastning. Då konsolideringsperioden infaller vid en bankhöjd 
på 1,5 m är effektivspänningstillväxten större under konsolideringsperioden och 
plasticering sker ej vid pålastning av resterande bankmaterial, dvs spänningsvägen når 
ej brottlinjen. 
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Figur 6-28 Spänningsvägar i ett s’-t-diagram för konsolidering vid två olika 
tidpunkter under pålastning (röd graf = konsolidering vid 1 m bankhöjd, blå graf = 
konsolidering vid 1,5 m bankhöjd).  
 

6.6.5 Simulering 5 (S5) 
 
Brott erhålls vid fullt uppbyggd vägbank och halva trafiklasten (10 kPa). Detta är 
ungefär samma resultat som erhölls i S1, detta trots att skjuvhållfastheten är väsentligt 
mycket lägre i aktuell beräkning jämfört med S1. Det erhållna brottet är inget typiskt 
cirkulärcylindriskt skred, istället går brottzonen ner till moränen och går där längs 
med övergången mellan morän och sulfidjord. I denna zon fås stora skjuvtöjningar på 
maximalt 5 - 6%. Brottmekanismen påminner till viss del om ett rent bärighetsbrott 
med i huvudsak vertikala deformationer (rörelser). Som synes är torrskorpan relativt 
styv jämfört med underliggande material, de stora töjningarna förekommer endast i 
sulfidjorden. De undre delarna av sulfidjorden har lägre hållfasthet (än i tidigare 
simuleringar S1-S4) och brottzonen kan därför propagera ända ner till moränen. Figur 
6-29 visar de oförändrade portryck som råder efter full pålastning (2,5 m vägbank + 
trafiklast 10 kPa) vilket är en direkt följd av att analysmetod C används. I figur 6-30 
framgår brottmekanismen. I figur 6-31 kan urskiljas det stora beroendet av K0-värdet. 
Plasticering sker i band som följer indelningen av jordprofilen i olika värden på 
vilojordtryckskoefficienten. 
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Figur 6-29. Efter full pålastning är portrycken oförändrade (beroende på att 
analysmetod C används) med maximalt värde på 67 kPa längst ner i profilen. Korsens 
storlek i figuren motsvarar storleken på portrycken. 
 

 
 
Figur 6-30. Totala skjuvtöjningar efter full pålastning.  
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Figur 6-31 Plastiska punkter i jordprofilen efter pålastning av 0,75 m vägbank.  
 

 
 
Figur 6-32 p’-t -diagram för samma punkter i två olika simuleringar (S1 respektive 
S5). De ljusare graferna (blå, grön, röd) är hämtade från S1 medan de mörkare 
kommer från S5.  
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Som framgår av figur 6-32 ger totalspänningsanalys som använts i S5 (analysmetod 
C) ett entydigt värde på skjuvhållfastheten (angett som funktion av djup under 
markytan) oavsett initiell medelspänning. I effektivspänningsanalysen, S1,  är 
spänningsvägen nästan vertikal ty materialet är ansatt som odränerat. Spänningsvägen 
som fås med analysmetod C (totalspänningsanalys) är inte den som skulle ha erhållits 
i fält (eller i ett triaxialförsök). Detta är heller inte meningen, istället är man ute efter 
att ”landa” på rätt skjuvhållfasthet. Den spänningsväg som uppstår går snett upp åt 
höger i ett p’-t-diagram eftersom medelspänningen ökar under pålastning. Porvattnet 
tar ingen ytterligare last, d v s portrycket är oförändrat, vilket blir liktydigt med en 
totalspänningsanalys. 
 

6.6.6 Simulering 6 (S6) 
 
Brott sker här vid fullt uppbyggd vägbank och 12 kPa trafiklast., vilket är nära 
resultatet från S5. Studeras brottmekanismen (figur 6-33) ses att den är nästan identisk 
med brottmekanismen i S5. Detta kan verka överraskande eftersom skjuvhållfastheten 
i S5 borde bli högre då man har en spänningsväg ut åt höger (ökande medelspänning). 
Denna skillnad har emellertid ingen betydelse eftersom tfu är en funktion av djupet, 
inte medelspänningen (6-34). 
 

 
 
Figur 6-33. Totala skjuvtöjningar vid brott i S6. Maximal skjuvtöjning fås likt S5 
längst ner i sulfidjorden, i övergången till morän. Punkt B utvärderas i figur 6-34 
nedan. 
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Figur 6-34. Spänningsvägar i ett s’-t-diagram för punkt B i brottzonen. Den 
odränerade skjuvhållfastheten är densamma på samma djup för de båda 
simuleringarna S5 (röd) och S6 (blå).  
 
Generellt för både S5 och S6 gäller att brottmekanismen skiljer sig från den som 
verkligen inträffade i Hjoggböle. Det skred som skedde i verkligheten var av 
cirkulärcylindrisk karaktär medan resultaten från de båda simuleringarna (S5 och S6) 
visar något som liknar mer av en hopsjunkning av hela undergrunden där 
skjuvdeformationerna är som störst längst ner i jordprofilen (i övergången mellan 
sulfidjord och morän). 
 
I figur 6-35 jämförs de skjuvhållfastheter som är gällande för de olika simuleringarna. 
För S1 syns en stor tillväxt av skjuvhållfastheten med djupet, spannet är troligen för 
stort (i jämförelse med verkligheten) för de ringa skillnaderna i djup. För S3 och 
S5(=S6) är tillväxten med djupet liknande och relativt trovärdig. De skiljer sig dock åt 
i storleksordning med 4-6 kPa över hela djupet. För S5 och S6 är skjuvhållfasthetn 
given medan den i S1 och S3 beror på var på den angivna brottlinjen spänningsvägen 
träffar. 
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Figur 6-35. Jämförelse mellan de olika värden på skjuvhållfastheten som erhålls i 
simuleringar S1, S3, S5 och S6. 
 
Resultatet från konsolideringsanalysen ses i tabell 6-3 nedan. Säkerhetsfaktorn för S6 
förändras inte av 90 dygns konsolidering, trots att det maximala porövertrycket 
sjunker från 18,5 kPa ner till 4,4 kPa. Detta förklaras med att man med analysmetod B 
anger ett fast värde på tfu, möjligen som i detta fall, föränderligt med djupet under 
markytan. En ökad medeleffektivspänning under pågående beräkning medför i båda 
fallen (S1 och S6) att spänningsvägen går åt höger i ett s’-t-diagram. För S6 är 
emellertid Mohr-Coulombs brottlinje horisontell för varje individuellt djup. Därav 
medför en ökad medeleffektivspänning , till exempel till följd av konsolidering, inte 
någon ökad skjuvhållfasthet för S6. 
 
Tabell 6-3. Utvärderade säkerhetsfaktorer för S1 och S6 vid en bankhöjd på 1 m, dels 
initiellt dels efter 90 dygns konsolidering. 

  
0 dygn 
kons 

90 dygn 
kons 

S1 2,20 2,67 
S6 2,74 2,74 
 

6.6.7 Simulering 7 (S7) 
 
Då K0 ändras till att anta ett konstant värde för hela den undre sulfidjorden (K0 = 0,6) 
erhålls brott vid en bankhöjd av 1,90 m att jämföra med 1,87 m i S3. Studeras 
brottmekanismen (figur 6-36) ses att brottet går djupare i S7 och även längre ut i 
sidled (ca 7 m från slänttå) jämfört med S3. Brottet går ända ner och tangerar den 
fasta moränen. Det som tidigare hindrat brottet från att gå djupare bedöms vara låga 
K0 -värden i de övre skikten sulfidjord tillsammans med högre K0 -värden i de undre 
skikten. Brottlasten varierar emellertid endast marginellt för de båda beräkningsfallen. 
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Figur 6-36. Inkrementella skjuvtöjningar vid brott. Skredet kommer upp ca 7 m från 
slänttån. Bankhöjd 1,90 m. 
 

 
 
Figur 6-37. Samma som figur 6-35, men nu med skjuvhållfasthetsprofil för S7 samt S7 
med sänkt artesiskt portryck (motsvarande 1,25 m istället för 2,25 m över markytan). 
Inverkan av K0 studeras genom att jämföra graferna S3 och S7. 
 
 
Ett högre värde på K0 medför en ökad skjuvhållfasthet vilket kan ses i figur 6-37. I 
samma figur framgår att skjuvhållfasthetens förändring hör starkt ihop med 
trycknivån för det artesiska grundvattnet. I beräkningen med en förändrad 
grundvattenprofil (sänkt artesiskt grundvattentryck) erhålls en brottlast motsvarande 
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fullt uppbyggd vägbank och 1 kPa trafiklast (jmf. 1,90 m bankhöjd för ett 1 m högre 
artesiskt grundvattentryck i moränlagret). 
 

 
Figur 6-38 Inkrementella skjuvtöjningar vid brott med ett artesiskt grundvattentryck 
motsvarande 1 m lägre än första simuleringen i S7.  Bankhöjd 2,5 m, trafiklast 1 kPa. 
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7 Diskussion 
 

7.1 Inledning 
I detta kapitel görs en utvärdering av erhållna resultat tillsammans med en jämförelse 
av det verkliga utfallet vid ombyggnation (nybyggnad) av Hjoggbölevägen. En 
diskussion kring valda modeller och parametrar görs och slutligen några kommentarer 
och synpunkter på PLAXIS som beräkningsverktyg för geotekniska 
stabilitetsproblem. 
 

7.2 Simulering av aktuellt fältobjekt 
 
Utförda numeriska beräkningar visar att stabiliteten är otillräcklig för den 
skreddrabbade sträckan i Hjoggböle. För simulering med den numeriska modell som 
byggts upp resulterar en last av en 2,5 m hög vägbank samt 20 kPa trafiklast i brott i 
samtliga simuleringar där inte konsolidering inkluderas. Då jorden får konsolidera i 
90 dygn efter pålastning av 1,5 m bankmaterial klarar undergrunden lasten utan att gå 
till brott (slutlig säkerhetsfaktor = 1,02). De konsolideringsanalyser som har utförts 
(S4) visar på effekten av att välja tillräcklig tid för konsolidering under uppbyggande 
av vägbanken. Vidare framgår betydelsen av vid vilken bankhöjd  
konsolideringsperioden infaller. Då konsolideringsperioden infaller vid en bankhöjd 
på 1 m klarar inte undergrunden den slutliga lasten (2,5 m vägbank + trafiklast 20 
kPa). Då konsolideringsperioden infaller vid en bankhöjd på 1,5 m klaras hela den 
slutliga lasten.  
 
En konsolideringsperiod på 90 dygn efter uppfyllning till 1 m bankhöjd är, baserat på 
resultaten från de numeriska simuleringarna (S4) inte tillräcklig för att säkerställa 
stabiliteten. Utifrån resultaten i denna rapport bedöms denna åtgärd inte vara 
tillräcklig för att säkerställa stabiliteten.  
 
Bankhöjden vid det första inträffade skredet var cirka 2 m. De simuleringar (S1, S5, 
S6) som ej inkluderar det artesiska grundvattentrycket ger resultat i brott då 
bankhöjden är 2,5 m plus trafiklast på i tur och ordning 8,5, 10 respektive 12 kPa. 
Jämfört med verkligt utfall innebär dessa resultat en överskattning av brottlasten.  
 
Det artesiska porövertrycket som har uppmätts i moränlagret (motsvarande 2,25 m  
över markytan) simuleras i S3. Här fås ett brott vid bankhöjden 1,87 m. Den erhållna 
skjuvhållfasthetsprofilen för sulfidjorden är emellertid låg jämfört med erhållna 
värden ur ving- och konförsök från aktuellt område. Trots detta bedöms 
spänningsförhållanden och skjuvhållfasthetsprofil ligga närmare verkligheten i S3 än i 
S1. 
 
I S5 och S6 används den hållfasthetsprofil som utvärderats ur ving- och konförsök 
från aktuellt omåde. Dessa beräkningar resulterar i en bankhöjd som är högre än vad 
som observerats i fält, alltså en högre hållfasthet än vad som var fallet i verkligheten. I 
de fältundersökningar som har utförts i aktuellt område har den odränerade 
skjuvhållfastheten visat sig vara svår att hitta representativa värden för. Variationen i 
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odränerad skjuvhållfasthet kan eventuellt vara orsakade av de variationer i 
porövertryck som förekommer i moränlagret (vilket påverkar 
effektivspänningssitutationen i sulfidjorden). Problemen med att få fram ett 
representativt värde på skjuvhållfastheten kan även komma sig av att det rör sig om en 
sulfidjord. För denna jordtyp saknas beprövade lämpliga fältmetoder för 
parameterbestämning (dock finns snart nu kunskap rapporterad av Larsson et al. 
2007). Istället används metoder och utvärderingsprinciper som är anpassade till syd- 
och mellansvenska oorganiska leror. 
 
I de inledande numeriska simuleringarna (S1-S6) framgår betydelsen av K0 för 
resultaten av stabilitetsberäkningen. Under arbetets gång har det framstått alltmer som 
att K0-värdena har ansatts för lågt i de övre skikten av den undre sulfidjorden. Det är 
överhuvudtaget frågan om indelningen i skikt är lämplig. Detta med tanke på att jord 
med samma överkonsolideringsgrad ofta uppvisar liknande K0 -värden och även på 
grund av den väsentliga påverkan på brottmekanismen (och troligen då även 
brottlasten) som skiktindelningen visat sig ha. Dilatometerförsök utförda på plats 
visar dock på varierande K0 -värden vilket är orsaken till att skiktindelningen gjordes. 
I S7 beräknas stabiliteten under samma förutsättningar som i S3 frånsett att K0 i S7 är 
0,6 för hela den undre sulfidjorden. Brott fås vid 1,90 m bankhöjd vilket är en 
marginell skillnad jämfört med S3. Dock går brottzonen djupare ner i jorden (till 
moränlagret) och även längre ut från slänttå. Detta resultat ligger närmare det verkliga 
utfallet i fält. Sammantaget kan sägas att K0 har en stor påverkan på den initiella 
spänningssituationen vilken på ett avgörande sätt styr skjuvhållfastheten i jorden.  
 
Jordens hållfasthetsparametrar, c’ och ø’ (alternativt tfu), tillsammans med 
portrycksfördelningen bedöms, baserat på de numeriska simuleringarna, vara de 
huvudsakliga källorna till osäkerhet vid utvärdering av stabilitet. Litteraturstudier 
visar att jordens styvhet inte har lika stor påverkan i stabilitetssammanhang. Utifrån 
vad som framkommit dels från projekteringen dels från numeriska beräkningar 
bedöms det för det aktuella området som mest sannolikt att det artesiska 
grundvattentrycket har haft större påverkan än man trodde vid projekteringen. Det 
första skredet gick under våren (april/maj) 2004. Under denna tid på året är 
grundvattenståndet vanligtvis högt på grund av snösmältningen. S7 visar den stora 
påverkan på stabiliteten som en förändring i det artesiska grundvattentrycket för med 
sig. De två påföljande skreden gick under hösten (augusti och oktober) 2004, även det 
en period då högt vattenstånd är vanligt. Det faktum att samtliga skred gått under 
perioder med bedömt relativt höga porvattentryck understöder teorin om att det 
artesiska grundvattnet spelar en avgörande roll för stabiliteten i området. 
 
Ett välkänt problem vid bakåtanalys av fältobjekt är att beräkningarna mer eller 
mindre omedvetet styrs att överensstämma med det verkliga utfallet. I denna studie 
har strävan hela tiden varit att försöka se objektivt på inhämtad information, det vill 
säga bygga upp en realistisk geometri, hitta relevanta parametervärden för de olika 
jordmaterialen samt därefter utföra simuleringarna så nära de verkliga förhållanden 
som möjligt. Baserat på detta har stabilitetsförhållandena för aktuell vägbank och 
undergrund analyserats baserat på numeriska simuleringar. Då flera olika typer av 
beräkningar baserade på olika villkor har genomförts och samtliga visar på en 
betydande instabilitet bedöms det sammantagna resultatet vara trovärdigt. Att inte 
stabilitetsproblem uppmärksammades i ett tidigare skede av projekteringen kan 
emellertid inte tillskrivas undermåliga beräkningsmetoder utan bedöms snarare vara 
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resultatet av en otillräcklig fältinventering i inledningsskedet. Man ska även ha i 
åtanke svårigheten med att fastställa ett entydigt värde på den odränerade 
skjuvhållfastheten (τfu antogs initiellt till 20 kPa men sänktes sedan till ca 8 kPa). Med 
ett eller ett par grundvattenrör i det instabila området hade med stor sannolikhet 
förekomsten av artesiskt grundvatten kunnat identifieras. 
 
Vid de numeriska simuleringarna har val av elementnätets grovlek visat sig ha 
betydelse för resultatet. Ett grovt elementnät ger en geometri som klarar större laster 
än geometrier där elementnätet är mer finmaskigt. 
 
Den modell av de ovan använda som är närmast i beskrivning av verkligheten, med 
avseende på bankhöjd vid brott såväl som brottmekanism, är S7. Om denna (S7) 
modell är den korrekta är emellertid svårare att fastslå.  
 

7.3 Vald konstitutiv modell 
 

7.3.1 Mohr-Coulombs modell 
 
I denna rapport har endast den konstitutiva Mohr-Coulombs modell använts. Baserat 
på erfarenheter av andra studier och baserat på genomförda simuleringar och erhållna 
resultat i denna studie bedöms denna modell vara tillräckligt avancerad för att kunna 
nyttjas till att utvärdera stabilitetsproblem. 
 
Om Mohr-Coulombs modell används på jordmaterial som i PLAXIS ansätts 
”odränerade” fås en relativt kraftig ökning i skjuvhållfasthet med djupet till följd av 
jordens egentyngd som ger högre initiella medeleffektivspänningar med ökat djup. 
Detta kan ge upphov till en grov överskattning av hållfastheten i jorden och bör därför 
uppmärksammas.   
 
Om den odränerade skjuvhållfastheten erhållen från aktiva triaxialförsök nyttjas 
överskattas hållfastheten. Detta beroende på att skjuvhållfastheten för finkorniga 
svenska jordmaterial generellt uppvisar anisotropi. Skjuvhållfastheten är som regel 
störst vid så kallad aktiv belastning. Detta bör beaktas vid dimensionering av till 
exempel en vägbank. Ofta är emellertid antalet laboratorieundersökningar av 
ekonomiska skäl begränsade. Det blir svårt att bygga upp en trovärdig jordmodell 
utifrån ett fåtal ”enklare” försök som CRS- och konförsök. Här kan emellertid empiri 
vara användbar då en lera eller finkornig jord ofta uppvisar liknande egenskaper inom 
ett avgränsat geografiskt område. De analysmetoder som idag används för att 
bestämma skjuvhållfastheten ger en så kallad ekvivalent skjuvhållfasthet som gäller 
för ett horisontellt skjuvplan. På detta sätt kan anisotropin anses vara invägd i 
bedömningen. Man bör emellertid vara uppmärksam på om någon av aktiv/passiv sida 
blir väsentligt större än den andra i en tänkt eller resulterande brottyta. 
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7.3.2 Analysmetoder 
 
Om analysmetod A används för normalkonsoliderade kontraktanta kohesionsjordar 
fås en överskattning av den odränerade skjuvhållfastheten. Metoden klarar inte av att 
simulera den minskning av medeleffektivspänning som sker vid en ökande belastning 
under odränerade förhållanden. För att kompensera detta kan friktionsvinkeln ansättas 
lägre än dess riktiga värde.  
 
Då analysmetod B (S6) används har konsolideringsperioder ingen effekt på 
säkerhetsfaktorn eftersom skjuvhållfastheten i detta fall är en konstant inparameter 
som anges som funktion av djupet. För att utföra konsolideringsanalyser bör därför 
analysmetod A användas. 
 
Baserat på resultaten i denna studie bedöms analysmetod A mest lämpad då man vill 
undersöka portrycksutveckling. I geotekniska problem där grundvattnet i någon form 
spelar en stor roll är analysmetod A bäst lämpad. Detta gäller både då 
kohesionsjorden ansätts som ”dränerande” och som ”odränerande”. 
 

7.4 Valt finita elementprogram 
 
Finita element-programmet PLAXIS bedöms utgöra ett användbart verktyg att 
tillämpa vid utvärdering av stabiliteten för geotekniska konstruktioner. I 
konventionella analytiska beräkningsmetoder antas en och samma mobiliseringsgrad 
för hela brottzonen som studeras. Det ligger dock närmare verkligheten att tro att 
mobilisering av skjuvhållfastheten är en process som sker stegvis och i olika takt i 
olika delar av brottzonen. Detta resulterar i en propagering av brottzonen till full 
mobiliseringsgrad (för skjuvhållfastheten) nåtts längs en möjlig skredyta. PLAXIS 
klarar av att simulera en sådan stegvis utveckling av spänning och töjning i jorden. 
 
Att inte skred kunde förutsägas i aktuellt fall kan emellertid inte tillskrivas 
undermåliga (klassiska analytiska) beräkningsmetoder utan snarare en otillräcklig 
föregående fältinventering tillsammans med komplicerade markvattenförhållanden.  
 
Vidare bedöms PLAXIS vara användbart vid känslighetsanalyser för olika parametrar. 
Det går relativt enkelt och snabbt att ändra parametervärden för att undersöka dess 
betydelse för aktuell beräkning.  
 
För att utföra en numerisk beräkning måste man först ta ställning till en rad frågor 
såsom vilken konstitutiv modell som lämpar sig bäst samt vilka spännings- 
töjningsförhållanden som gäller i aktuellt problem. Exempelvis kräver plant 
töjningstillstånd att största och minsta huvudspänning ligger i planet. För långsträckta 
konstruktioner såsom väg- och järnvägsbankar är ofta plant töjningstillstånd ett 
rimligt antagande. Jordens beteende enligt teorin om rankinskt jordtryck 
överensstämmer i fallet simulerat i denna studie väl med hur jorden modelleras i 
PLAXIS. 
 
Det bör noteras att PLAXIS liksom andra beräkningsprogram (liksom klassiska 
beräkningsmetoder) är ett verktyg som kan vara ett hjälpmedel i geoteknisk design. 
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Men utan kunskap om jordmekanik, jordmodeller med mera blir programvaran 
oanvändbar. Man bör ha i åtanke att ett kraftfullt verktyg som PLAXIS kan ge upphov 
till desto allvarligare fel jämfört med klassiska metoder där det är enklare att följa 
beräkningsgången och där eventuellt större erfarenhet finns av beräkningarnas 
relevans. 
 
PLAXIS bygger i hög grad på samma geotekniska principer och teorier som de 
klassiska beräkningsmetoderna, men programmet kombinerar dessa så att till exempel 
deformation och spänning kan beräknas gemensamt. Därför skulle programmet 
rimligen kunna utgöra ett lämpligt verktyg för att överslagsmässigt kontrollera resultat 
från beräkningar utförda med klassiska metoder. 
 
PLAXIS är en programvara under ständig utveckling. Under arbetet med denna 
rapport har en del svagheter hittats. Inne i den del som heter resultatdelen (output) kan 
det vara svårt att veta vilken beräkning och vilket laststeg man utvärderar. 
Informationen är knapphändig i de olika programfönstren som illustrerar figurer och 
diagram. Driftsäkerheten bedöms kunna göras betydligt bättre. Flertalet gånger fås 
felmeddelanden varpå programmet stängs ner. Om man är inne i ett projekt och under 
pågående beräkning öppnar ett annat projekt så stängs den förstnämnda beräkningen 
utan att sparas. Man bör därför spara ofta och för enkelhetens skull hålla sig till en 
beräkning i taget. 
 
Vid användande av effektivspänningsparametrar och Mohr-Coulombs modell är inte 
skjuvhållfastheten en inparameter. I efterhand bör man därför undersöka hur 
skjuvhållfasthetsprofilen ser ut för aktuell jord. En programfunktion där uppnådd 
skjuvhållfasthet i jorden kan studeras bedöms kunna vara mycket användbar. Idag kan 
figurer fås fram som visar mobiliserad relativ skjuvhållfashet. En liknande figur med 
absolutvärden är önskvärd då den sannolikt skulle minska risken för att oerfarna 
användare överskattar skjuvhållfastheten till exempel vid stabilitetsberäkningar. 
 
En svårighet med de mer avancerade konstitutiva modeller som ingår i PLAXIS är att 
de kräver ett antal jordparametrar utöver de som vanligen utvärderas i en ”normal” 
fält- och laboratorieundersökning. Därför är nyttjande av dessa konstitutiva modeller 
som regel knutna till mer avancerade projekt där budgeten för fält- och 
laboratorieundersökningar är större. Även om enklare konstitutiva modeller används 
är det alltid viktigt att ha beräkningsmetoderna i åtanke redan i projektens 
planeringsskede. På så sätt vet man vilka parametrar som är nödvändiga att kunna 
utvärdera för att kunna genomföra analysen. 
 
PLAXIS är numera Windows-baserat och relativt enkelt att förstå vad gäller hur man 
bygger upp en jordmodell och klickar sig fram till ett resultat. Det är då viktigt att inte 
glömma bort att jordmekanik är ett komplext område. Det blir inte mindre komplext 
för att man använder FEM. 
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8 Slutsatser 
 
Baserat på genomförda numeriska simuleringar med finita elementprogrammet 
PLAXIS bedöms analysmetod A vara lämpligast (av de tre analysmetoderna A, B 
respektive C för respektive metod antingen effektiv- eller totalspänningar samt 
antingen effektiva eller totala hållfasthetsparametrar används) vid beräkning av 
stabilitetsproblem för (väg)bankar där speciella portrycksförhållanden råder samt då 
man vill räkna med konsolideringseffekter. För metod A används effektiva 
hållfasthetsparametrar samt effektivspänningar.  
 
Mohr-Coulombs modell bedöms ha kunnat återge fältförhållanden (avseende 
brottlast) för undersökt stabilitetsproblem på ett realistiskt sätt, trots att den är mindre 
avancerad än många andra konstitutiva modeller. 
 
Den resulterande brottmekanismen i de numeriska beräkningarna varierar beroende på 
vald analysmetod (A-C) och initiell spänningssituation. En cirkulärcylindrisk skredyta 
som erhölls i fält i Hjoggböle återges på ett rimligt sätt i simuleringar S1, S3, S4 och 
S7. I dessa simuleringar varierar emellertid brottytans utsträckning både i djupled och 
i sidled, detta beroende på variationer i initiell spänningssituation. 
 
Hållfastheten i jordmaterialen kan beskrivas tillfredsställande såväl med effektiva 
hållfasthetsparametrar (ø’, c’) som med totala hållfasthetsparametrar (τfu). Om 
skjuvhållfasthetsprofilen såväl som initiella spänningsförhållanden är liknande (för 
effektiva respektive totala hållfasthetsparametrar) fås liknande resultat i fråga om 
brottlast och brottmekanism. Ifall konsolideringsperioder inkluderas i den numeriska 
beräkningen bedöms effektiva hållfasthetsparametrar vara det enda alternativet för att 
på ett riktigt sätt kunna återge förändringar (ökning) i medeleffektivspänning såväl 
som skjuvhållfasthet för jorden. Med totala hållfasthetsparametrar (analysmetod B 
eller C) kan ej sådana förändringar i jorden återges. 
 
Vid lågt valda hållfasthetsvärden erhålls brottlast motsvarande ca 1,90 m bankhöjd. 
Vid högt valda hållfasthetsvärden erhålls brottlast motsvarande 2,5 m bankhöjd + 
trafiklast ca 10 kPa. Om en konsolideringsperiod på 90 dygn tillåts för en bankhöjd på 
1,5 m klarar undergrunden i den numeriska beräkningen (S4) hela lasten (2,5 m 
vägbank + trafiklast 20 kPa). 
 
Lågt valda K0 -värden leder initiellt till relativt höga skjuvspänningar samt en lägre 
medeleffektivspänning än om högre K0 -värden väljs. Detta medför att brottlasten i de 
numeriska beräkningarna generellt blir lägre om låga K0 -värden nyttjas jämfört med 
högre värden. En indelning av jordprofilen i skikt med olika K0 -värden påverkar 
brottmekanismens utseende.  
 
Baserat på numeriska simuleringar bedöms det som sannolikt att det första skredet i 
Hjoggböle orsakades av ett artesiskt grundvattentryck i moränlagret vilket medförde 
en reducering i hållfasthet för undergrunden. 
 
Med det finita elementprogrammet PLAXIS kan simuleringar av stabilitetsproblem av 
bankar på ett tillfredsställande sätt genomföras för analys av brottlast. 
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Vid de numeriska simuleringarna har val av elementnätets grovlek visat sig ha 
betydelse för resultatet. Ett grovt elementnät ger en geometri som klarar större laster 
än geometrier där elementnätet är mer finmaskigt. 
 
Jordens hållfasthetsparametrar, c’ och ø’ (alternativt τfu), tillsammans med 
portrycksfördelningen bedöms, baserat på de numeriska simuleringarna, vara de 
parametrar som har störst påverkan på resultatet av stabilitetsberäkningarna.  
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