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SAMMANFATTNING 

Det direkta skjuvförsöket är ett laboratorieförsök för bestämning av skjuvhållfasthet i jord. 
Kännedom om en jords skjuvhållfasthet är viktig eftersom den berättar hur mycket belastning 
jorden klarar av. Parametern används vanligen i samband med dimensionering av sponter, 
fundament och slänter. Skjuvhållfastheten från direkta skjuvförsök anses vara referensvärdet, 
det vill säga det värdet som är mest tillförlitligt i förhållande till andra laboratorie- och 
fältmetoder där skjuvhållfastheten utvärderas. 

Försöket kan antingen utföras odränerat eller dränerat beroende på belastningsfall och jordart. 
För att simulera odränerade förhållanden i naturen, då vattnet inte hinner dräneras undan, stängs 
dräneringskanalerna till jordprovet inför skjuvningen. Jordprovsvolymen antas även vara 
konstant vid odränerad analys och för att återskapa detta hålls provhöjden fixerad under 
skjuvningen. För att rekonstruera ett belastningsfall appliceras en vertikal last på jordprovet, 
även kallad normalspänning. 

Historiskt sett har normalspänningen inte mätts i samband med skjuvning men på senare tid har 
det observerats, då provhöjden låses inför skjuvning, att normalspänningen ändras. 

Syftet med detta arbete var att utreda ifall normalspänningen ändrades vid odränerade direkta 
skjuvförsök på sulfidjord då försöken utfördes enligt svensk standard SS 02 71 27 och även 
studera inverkan på andra parametrar så som odränerad skjuvhållfasthet, portryck och provhöjd. 

Arbetet inleddes med en litteraturstudie där nödvändig teori behandlades inom området. Bland 
annat beskrivs sulfidjord, mekaniska egenskaper hos jord i samband med skjuvning, odränerad 
skjuvhållfasthet och den provutrustning som tillämpades vid utförda odränerade direkta 
skjuvförsök. 

Olika geotekniska laboratorieförsök såsom rutinundersökning, sedimentering och CRS-försök 
(Constant rate of strain) har utförts med syftet att klassificera och identifiera lämpligt 
försöksmaterial. Därefter har de odränerade direkta skjuvförsöken utförts på två olika 
skjuvapparater, den ena stationerad i LTU:s geotekniska laboratorium Complab och den andra 
stationerad på MRM Konsult AB i Luleå. 

Resultaten från utförda odränerade skjuvförsök visade att normalspänningen ändrades då 
försöken utfördes med låst provhöjd, som mest minskade den med cirka 50 % fram till brott. 
När försöken utfördes med olåst provhöjd förblev den konstant medan provhöjden ändrades. 
Beroende på jordens belastningshistoria ändrades normalspäningen och provhöjden olika. Den 
odränerade skjuvhållfastheten påverkades i stor grad, en ökning på cirka 20 % uppmättes i flera 
fall då försöken utfördes med olåst provhöjd. 

Slutsatsen som kan dras är att försöken utförda med olåst provhöjd troligen simulerar 
verkligheten bättre. Normalspänningen är konstant under försökets gång vilket är fallet i 
verkligheten och det uppmätta portrycket under skjuvning sammanfaller också bättre. 
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ABSTRACT 

The simple shear test is a laboratory test for determining the shear strength of soils. Knowledge 
about this parameter is important because the soils ability to support a load highly depends on 
it. The parameter is commonly used when designing sheet pile walls, foundations and slopes. 
The shear strength obtained from the simple shear test is considered to be a reference value, 
which means that it is the most reliable, in comparison with other laboratory and field methods 
where the shear strength is evaluated. 

The test can either be performed undrained or drained depending on the loading case and soil. 
To simulate undrained conditions in reality, when the water in the soil is not able to drain, the 
drainage channels are closed prior to shearing. To prevent a change in volume of the soil, the 
sample height is locked. When the test is performed during drained conditions, the drainage 
channels are opened and a change in volume is allowed. The loading case corresponding to the 
reality can be reconstructed by applying a vertical load on top of the sample, also known as 
normal stress. 

Historically, the normal stress has not been measured during the shear phase, but lately a change 
in normal stress has been observed during shearing with locked sample height. 

The purpose of this master thesis was to investigate if the normal stress changed during 
undrained simple shear test on sulphide soil when the tests are performed according to Swedish 
standard SS 02 71 27. The influence on other parameters such as undrained shear strength, pore 
pressure and sample height was also studied. 

The master thesis work began with a literature review where suitable theory was treated. This 
includes for instance sulphide soil, mechanical properties of soil during shearing, undrained 
shear strength and laboratory equipments. 

Different geotechnical laboratory tests such as routine analysis, sedimentation, CRS test 
(Constant rate of strain) have been performed with the purpose of classifying and identifying 
suitable samples of soil. The simple shear tests have been performed on two different shear 
equipments, one located in LTU:s geotechnical laboratory Complab and the other one located 
at MRM Konsult AB in Luleå. 

The result from the undrained simple shear tests indicates a change in normal stress when the 
tests were performed with a locked sample height. At most, the normal stress was reduced about 
50 % at failure. When the tests were performed with an unlocked sample height, the normal 
stress was kept constant while the sample height changed. Depending on the loading history of 
the soil, the normal stress and sample height changed differently. The undrained shear strength 
was affected greatly, in many cases an increase of approximately 20 % were achieved when the 
test was performed with an unlocked sample height. 

A conclusion from the performed laboratory study is that tests performed with an unlocked 
sample height probably simulates the reality more correctly. The normal stress is constant 
during the shearing, which is true since the vertical insitu stress will not alter in reality. The 
behaviour of the pore pressure during shearing also coincides better. 
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SYMBOLLISTA 

Romerska bokstäver 

 Odränerad skjuvhållfasthet 

  Jordaccelerationskonstant, 9,81 m/ss 

  Glödgningsförlust  

  Konfaktor 

  Effektiv provhöjd efter konsolidering, men innan skjuvning, vid direkta 
skjuvförsök 

  Effektiv provhöjd under skjuvning vid direkta skjuvförsök 

  Konintryck vid fallkonförsök 

  Fallkonens massa 

  Jordprovets massa 

 Massan avdunstat vatten 

 Massan av torkad provkropp 

  Okorrigerat spetstryck vid CPT-sondering 

  Totalt spetstryck vid CPT-sondering 

  Sensitivitet 

  Horisontalförskjutning vid direkta skjuvförsök 

  Specifik volym 

  Naturlig vattenkvot 

  Konflytgräns 

 

Grekiska bokstäver 

∆  Förändring av en parameter 

 Rådande totalt vertikalt överlagringstryck 

´   Förkonsolideringstryck 

   Portryck 

   Töjning 

  Skrymdensitet 

  Vinkeländring i radianer vid direkta skjuvförsök 

  Skjuvspänning 
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  Dränerad skjuvhållfasthet 

 Odränerad skjuvhållfasthet 

  Odränerad skjuvhållfasthet hos omrörd jord 

 

Förkortningar 

CPT Cone penetration test 

CRS Constant rate of strain 

NGI Norges geotekniske institutt 

OCR Over consolidation ratio (överkonsolideringsgrad) 

SGF Svenska geotekniska föreningen 

SGI Statens geotekniska institut 

SGU Sveriges geologiska undersökning 

 

Beteckningssystem för geotekniska fältundersökningar (SGF version 2001:1) 

 

 CPT-sondering 

  

 Ostörd provtagning 
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 INTRODUKTION 

1.1 Bakgrund 

Det direkta skjuvförsöket är ett referensförsök för bestämning av skjuvhållfasthet inom svensk 
geoteknik. Denna laboratoriemetod relateras ofta till andra metoder, där skjuvhållfastheten 
utvärderas, som mest tillförlitlig. Detta beror bland annat på att jordens naturliga 
spänningstillstånd kan återskapas samt att resultaten inte behöver korrigeras efter olika 
faktorer som till exempel konsistensgränser (SGF, 2004).  

Skjuvhållfasthet på jordmaterial är viktig att känna till i samband med till exempel beräkning 
av släntstabilitet, beräkning av jordtryck mot spont samt dimensionering av platta på mark. 
Val av grundläggningsmetod och eventuella förstärkningsåtgärder är starkt beroende av denna 
parameter. Om skjuvhållfastheten underskattas blir följden dyrare kostnader på grund av för 
omfattande förstärkningsåtgärder. Om skjuvhållfastheten däremot överskattas finns istället 
risk för människor utsätts för fara vid exempelvis jordskred. (Wiesel et al, 1985) 

Vid utförandet av odränerade direkta skjuvförsök skall enligt svensk standard SS 02 71 27 
provhöjden låsas inför skjuvning med syftet att förhindra att provet volymförändras. För att 
återskapa det naturliga spänningstillståndet insitu appliceras en normalspänning motsvarande 
denna på jordprovet. Denna normalspänning har historiskt sett inte mätts i samband med 
skjuvning men på Luleå tekniska universitets geotekniska laboratorium Complab mäts idag 
normalspänningen. Det har observerats en ändring av normalspänning vid utförandet av 
odränerade direkta skjuvförsök som misstänks bero på att provhöjden låses. 

I detta examensarbete studeras normalspänningen i samband med skjuvning vid odränerade 
direkta skjuvförsök på sulfidjord samt dess inverkan på den odränerade skjuvhållfastheten. I 
Figur 1 illustreras två olika direkta skjuvapparater. 
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Figur 1 Till vänster skjuvapparat modell NGI Geonor, till höger skjuvapparat modell SGI IV. 

1.2 Syfte 

Syftet med detta examensarbete var att belysa om normalspänningen ändras i samband med 
skjuvning vid odränerade direkta skjuvförsök samt vilka konsekvenser detta skulle medföra 
för den odränerade skjuvhållfastheten. 

1.3 Forskningsfrågor 

Forskningsfråga 1 

Hur påverkas normalspänningen i samband med skjuvning vid utförandet av odränerade 
direkta skjuvförsök enligt SS 02 71 27 på normalkonsoliderad respektive överkonsoliderad 
sulfidjord? 

Forskningsfråga 2 

Hur påverkar deformationshastigheten, vid skjuvning, normalspänningen samt den odränerade 
skjuvhållfastheten? 

Forskningsfråga 3 

Hur påverkar konsolideringstiden, inför skjuvning, normalspänningen samt den odränerade 
skjuvhållfastheten? 

1.4 Avgränsningar 

Följande avgränsningar har identifierats för examensarbetet: 

 Försöken utförs på två olika direkta skjuvapparater (NGI Geonor och SGI IV). 

 Försöken utförs enbart på sulfidjord. 

 Försöken utförs med enbart två olika överkonsolideringsgrader (1,0 och 2,0). 
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 Försöken har endast utförts på jordmaterial från två olika provtagningsnivåer från 
ostörd provtagning med standard kolvprovtagare 2. 

1.5 Disposition 

Dispositionen för arbetet redovisas enligt följande struktur:

Kapitel 1 Introduktion 

Examensarbetets bakgrund, syfte, forskningsfrågor, avgränsningar 
samt disposition presenteras i detta kapitel. 

Kapitel 2 Litteraturstudie 

Relevant teori för arbetet behandlas i detta kapitel.  

Kapitel 3 Metod 

Kapitlet beskriver utvalda fält- och laboratorieundersökningar, 
tillvägagångssätten för dessa samt hur resultaten utvärderas. 
Försöksuppläggen för laboratorieundersökningarna redovisas. 

Kapitel 4 Resultat 

Sammanställt resultat från erhållna fältundersökningar och utförda 
laboratorieundersökningar redovisas i detta kapitel. 

Kapitel 5 Analys och diskussion 

Det erhållna resultatet med hänsyn till de uppställda 
forskningsfrågorna analyseras och diskuteras i detta kapitel. Olika 
jämförelser mellan odränerade skjuvhållfastheter, samband och 
inverkande faktorer redovisas. En diskussion förs kring trovärdighet 
och potentiella felkällor. 

Kapitel 6 Slutsatser 

Forskningsfrågor besvaras i kapitlet. Förslag till fortsatt forskning och 
validitet presenteras. 

Kapitel 7 Referenser 

En sammanställning av samtliga referenser som har använts för 
arbetet presenteras i kapitlet. 
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 LITTERATURSTUDIE  

2.1 Sulfidjord 

2.1.1 Allmänt 

Sulfidjord är en samlad benämning vad gäller jordmaterial innehållande olika sorter av 
sulfider. De vanligaste formerna av sulfider är järnmonosulfid och pyrit. I Sverige är 
sulfidjorden innehållande järnmonosulfid den vanligaste. (Larsson et al, 2007:1) 

För ungefär 4000–7000 år sedan bildades sulfidjordar som sediment på botten i Litorinahavet. 
Orsaken till varför denna jord bildades var på grund av att havet i fråga erhöll ett gynnsamt 
klimat för hög bioproduktion samt att näringsinnehållet var stort. Organiskt material lagrades 
på bottnarna efter att de brutits ner av aeroba bakterier. Det organiska materialet förbrukade 
mer syre än vad som tillfördes vilket ledde till att havsbottnarna blev syrefria och järnsulfider 
i form av pyrit och järnmonosulfid bildades. I Figur 2 illustreras utbredningen för 
Litorinahavet. Sulfidjordar kan påträffas i området mellan Litorinahavets kustlinje och dagens 
kustlinje i och med landhöjningen (Pousette, 2010). 

 

Figur 2 Litorinahavets utbredning (Lundegård et al, 1978). 

2.1.2 Bildning och förekomst 

I Sverige påträffas sulfidjordar framförallt längs med norrlandskusten men kan även återfinnas 
i Mälardalen. Vidare sträcker sig utbredningen av sulfidjorden längs med västra kustlinjen av 
Finland (Pousette, 2010). Totalt uppskattas Sverige bestå av ca 1400 kvadratkilometer 
sulfidjord (Öborn, 1989) och Finland uppskattas bestå av mellan 430–1300 kvadratkilometer 
(Yli-Halla et al, 1999). Uppskattningen bygger på studier av kvartärgeologiska kartor samt 
geotekniska provtagningar i fält. Eftersom sulfidjord inte är ett specifikt jordmaterial blir 
bedömningen svår att göra då till exempel gyttja, gyttjehaltig jord och sjö – och havssediment 
hamnar under detta fack i de kvartärgeologiska kartorna. Det är viktigt att vara uppmärksam 
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på att alla dessa jordar inte behöver vara sulfidjordar. I Figur 3 illustreras utbredningen av 
sulfidjord runt den Bottniska viken (Pousette, 2010).  

 

 
Figur 3 Förekomst av sulfidjord (Schwab, 1976). 

Runt om i världen återfinns olika typer av sulfidjordar. Uppskattningsvis består jordklotet av 
cirka 120 000 – 140 000 km2 sulfidjord (Van Breemen, 1980) vilket motsvarar ungefär 0,1 % 
av dess landsyta (Larsson et al, 2007:1). De vanligaste områdena där sulfidjordar finns i 
världen är i subtropiska kustområden i sydöstra Asien, Australien, Sydamerika och Västafrika 
(Pousette, 2010). Vanligtvis påträffas sulfidjord i mangroverträsk alternativt sumpmark (Beek 
et al, 1980) men kan även återfinnas i bräckt vatten som sediment (Pousette, 2010). I Europa 
är utbredningen av sulfidjord liten jämfört med övriga delar av världen (Larsson et al, 2007:1).  

Sulfidjord bildas under anaeroba förhållanden genom nedbrytning av organiskt material i 
finkorniga sediment. Järnmonosulfiden övergår i ett senare skede av den kemiska processen 
till pyrit. Denna process kan dock ta mycket lång tid och är beroende av svavel. Så länge som 
förhållandena är starkt reducerade är järnmonosulfid och pyrit stabila. I samband med att 
grundvattenytan sjunker och sulfidjorden kommer i kontakt med syre oxideras jorden, se Figur 
4. Detta leder till att mark och även porvatten kan försuras på grund av att sulfater, järnjoner 
och andra metalljoner frigörs och löst svavelsyra bildas. Frigörningen av metalljoner kan 
påverka oss människor i form av att de anrikas i fiskar, i växter och i djur vilka vi sedan äter. 
Järnjonerna kan orsaka stopp och fuktskador i exempelvis dräneringsledningar när de fälls ut. 
Konstruktioner i jorden bestående av betong och järn kan skadas av det försurade grundvattnet 
orsakat av sulfidjorden.  Både järnmonosulfid och pyrit har inverkan på miljön i negativ 
mening i form av utlakning av metaller samt sänkning av pH (Larsson et al, 2007:1).   
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Figur 4 Oxidering av sulfidjord i samband med sänkning av grundvattenytan (Pousette, 2010) 

2.1.3 Klassificering 

Redan vid låga nivåer av järnmonosulfid färgas jordmaterialet svart. Detta i sin tur sätter igång 
en bildning av svavelväte som ger jorden en utmärkande lukt. Vanligt förekommande i Sverige 
är att jordprofiler bestående av sulfidjordar är svartflammiga, svartprickiga, svartbandade och 
ibland helt svarta. Sulfidhalterna i Mellansverige och södra Sverige är relativt låga jämfört 
med halterna längs kustlandet i norra Sverige (Larsson et al, 2007:1).  

”Svartmocka” är en vanlig benämning för sulfidjord i Norrland. Benämningen sulfidjord är ett 
samlingsnamn för de jordmaterial som innehåller någon form av sulfid och kan exempelvis 
bestå av lerig silt, sandig silt, siltig lera och silt. Även den organiska halten och sulfidhalten 
varierar. Beroende på material benämns sulfidjordarna som sulfidlera alternativt sulfidsilt ur 
geoteknisk aspekt med diverse tilläggsbenämningar (Larsson et al, 2007:1).  

Okulär bedömning 

För bedömning av ler- och silthalten i sulfidjordar kan tre olika försök utföras. Dessa försök 
benämns skakförsök, utrullningsförsök samt tryck- och brytförsök. En grov bedömning av 
kornstorleken samt utseende av sulfidjorden bedöms i samband med okulär granskning 
(Pousette, 2010). För att bedöma kornstorleksfördelning kan sedimentationsförsök utföras. 

Anaerob sulfidjord 

För att göra en bedömning av halten sulfidjord används jordprovets färg. Det finns egentligen 
ingen direkt koppling mellan färgen och mängden svavel i sulfidjorden men det är färgen som 
används för bedömning av sulfidjordsinnehållet okulärt. I Tabell 1 och Tabell 2 redovisas 
bedömning och benämning av anaerob sulfidjord. Alla olika strukturer passar inte in i 
beteckningssystemet vilka kan kompletteras med en textbeskrivning (Pousette, 2010) 
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Tabell 1 Exempel på benämning av sulfidjord med avseende på färg (SGF, 2016). 

Färg Benämning Exempel på benämning 

svart sulfidjord Su 
sulfidlera 

siltig sulfidlera 

SuCl 

siSuCl 

gråsvart sulfidjordshaltig su 
sulfidjordshaltig siltig lera 

sulfidjordshaltig silt 

susiCl 

suSi 

mörkgrå 
något 

sulfidhaltig 
(su) 

något sulfidjordshaltig lera 

något sulfidjordshaltig lerig silt 

(su)Cl 

(su)clSi 

 

Tabell 2 Exempel på benämning av sulfidjord med avseende på struktur (SGF, 2016). 

Struktur Benämning Exempel på benämning 

Sulfidjordsskikt su siltig lera med sulfidjordsskikt siCl su 

tunnare skikt av sulfidjord (su) 
lera med tunna skikt av 
sulfidjord 

Cl (su) 

Varvig v varvig sulfidlera vSuCl 

 

Aerob sulfidjord 

Den aeroba sulfidjorden är den jord som är lokaliserad ovanför grundvattenytan och således 
ovanför den anaeroba sulfidjorden. Denna typ av jord kan även benämnas som torrskorpa 
alternativt oxiderad sulfidjord. Utmärkande för oxiderad sulfidjord är att den ofta innehåller 
utfällningar av rost samt är färgad gråbrun. I Figur 5 illustreras både störda och ostörda 
provtagningar i fält av aeroba och anaeroba sulfidjordar (Pousette, 2010). 

 

 
Figur 5 Aeroba och anaeroba sulfidjordar vid provtagning i fält (Pousette, 2010). 

Organisk halt 

Om den organiska halten för en kohesionsjord överskrider 2 % blir tilläggsbenämningen 
antingen gyttjig, dyig eller organisk. Om det skulle vara så att den organiska halten överskrider 
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6 % blir tilläggsbenämningen antingen gyttja, dy eller organisk. För att få reda på den 
organsika halten av ett jordmaterial kan glödgningsförsök utföras. I Tabell 3 redovisas 
exempel på hur jordarter innehållande organisk halt kan benämnas (Larsson et al., 2007:1).  

Tabell 3 Exempel på benämning med avseende på organisk halt (Pousette, 2010). 

Jordartsgrupp Organisk halt [vikt-% av 
torrsubstans (TS)] 

Exempel på benämningar  

Organiska 
mineraljordarter 

2-6 Gyttjig lera gyLe 

Mineraliska 
organiska jordarter 

6-20 Siltig gyttja siGy 

Organiska jordarter >20 Gyttja Gy 

 

2.1.4 Geotekniska egenskaper 

Egenskaperna hos en sulfidjord beror på dess sammansättning samt dess belastningshistoria. 
Betydande parametrar för dess egenskaper är järn – och svavelinnehåll, vattenkvot, organisk 
halt, överkonsolideringsgrad kemisk struktur samt kornstorleksfördelning (Pousette, 2010). 

Både vattenkvoten och flytgränsen är generellt sett hög hos sulfidjordar på grund av högt 
lerinnehåll och hög organisk halt. Vanligtvis har sulfidjordar låg permeabilitet och är mycket 
sättningsbenägna. Den odränerade skjuvhållfastheten brukar variera mellan 10-20 kPa vilket 
tyder på en lös till mycket lös jord. Jordförstärkning av något slag är en vanlig åtgärd som 
behöver vidtas i samband med belastning av exempelvis en järnväg. När sulfidjordsmassor 
grävs upp är dessa svåra att hantera på grund av dess låga skjuvhållfasthet och permeabilitet 
samt dess höga vattenkvot. De uppgrävda massorna går inte att packa och bärigheten är i 
princip obefintlig (Pousette, 2010). 

Generellt brukar vattenkvoten variera mellan 40-150 % för sulfidjordar (Westerberg et al, 
2005) och permeabiliteten varierar mellan 10-7 och 10-9 m/s (Yu, 1993). 

2.2 Fältmetoder 

2.2.1 Ostörd provtagning i fält 

För att erhålla ostörda jordprover kan fältundersökningsmetoden kolvprovtagning tillämpas. 
Metoden går ut på att en kolvprovtagare trycks ned i jorden med en borrbandvagn till önskat 
provtagningsdjup. Standardkolvprovtagare 2 (St2), se Figur 6, innehåller tre provhylsor med 
dimensionerna 170 mm i höjd och 50 mm i innerdiameter. Vid det önskade djupet fixeras 
kolvprovtagaren och denna roteras sedan 70 varv för att stansa ut jorden. Syftet med metoden 
är att bibehålla jordens egenskaper i fält såsom vattenkvot, volymvikt, strukturer och 
vattenkvot. Olika laboratoriemetoder kan sedan utföras på den ostörda jorden i syfte att erhålla 
tillförlitliga parametrar motsvarande insitu för olika beräkningar. Metoden används främst vid 
finkorniga jordarter som till exempel lera, silt och finsand och bör undvikas vid steniga och 
blockiga jordar. I Figur 7 illustreras en borrbandvagn samt provhylsor (SGF, 2009). 
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Figur 6 Provtagare typ St 2 (SGF, 2009). 
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Figur 7 Provtagning med borrbandvagn till vänster och provhylsor till höger. (Thelander, 2011) 

2.2.2 CPT sondering 

CPT sondering (Cone penetration test) är en fältundersökningsmetod som används bland annat 
för att få en uppfattning om jordlagerföljd, odränerad skjuvhållfasthet, friktionsvinkel, 
förkonsolideringstryck och portryck (SGF, 1993). 

Metoden går ut på att en sond drivs ned med en konstant hastighet på 20 mm/s. Sonden består 
utav en konformad spets om 60° och tvärsnittsarean för sonden uppgår till 1000 mm2 (SGF, 

1993). 

I samband med att sonden drivs ned i jorden loggas spetsmotstånd, mantelfriktion och 
portryck. Loggningen sker elektroniskt med en så hög frekvens att en detaljerad bild med 
djupet kan erhållas. I Figur 8 illustreras en CPT-sond (SGF, 1993). 
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Figur 8 Schematisk konstruktion för en CPT sond (SGF, 1993). 

Den odränerade skjuvhållfastheten från CPT sondering har bestämts empiriskt för 
normalkonsoliderade och lätt överkonsoliderade jordar enligt Trafikverket (2014): 

, , ∙
      (1) 

där 

 = Odränerad skjuvhållfasthet, kPa 

 = Totala spetstrycket, kPa 

 = Vertikalt jordtryck, kPa 

 = Flytgräns, % 

 För överkonsoliderade jordar gäller: 

, , ∙
∙

,

,
     (2) 

där 

 = Överkonsolideringsgrad 
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För sulfidjord gäller: 

∙
,

,
      (3) 

2.3 Kompression av jord 

En finkornig jords kompressionsegenskaper kan bestämmas med hjälp av stegvisa 
ödometerförsök eller den modernare utrustningen CRS (Constant rate of strain) där det ostörda 
jordprovet deformeras med en konstant hastighet. Vid CRS försöket registreras portryck, 
påförd kraft samt deformation. Den effektiva vertikala spänningen och kompressionen in situ 
kan med dessa ingångsdata beräknas. Utifrån resultatet kan bland annat 
förkonsolideringstrycket, kompressionsmoduler och permeabilitet utvärderas. I Figur 9 
illustreras en spännings-deformationskurva med utvärderat förkonsolideringstryck, . Att ha 
kännedom om dessa parametrar är viktigt eftersom de möjliggör bland annat beräkning av 
sättningar och ger en förståelse av jordens belastningshistoria (Larsson, 2008). 

 
Figur 9 Spännings – kompressionskurva med utvärdering av förkonsolideringstryck (Larsson, 2008) 
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2.4 Skjuvning av jord 

I detta kapitel beskrivs en jords beteende under skjuvning med fokus på finkorniga 
jordmaterial. Skjuvningsförloppet beskrivs främst under dränerade förhållanden, det vill säga 
att porövertrycket tillåts utjämnas.  

2.4.1 Allmänt 

Med en jords skjuvegenskaper menas dess formförändringsegenskaper, d.v.s. om en jord 
utsätts för en ökande skjuvspänning τ (alternativt ökande deviatorspänning q) så kommer en 
formförändring att ske. Denna formförändring beror till stor del på vilken typ av jord som 
utsätts för spänningen, dess belastningshistoria, vilket spänningstillstånd som råder vid 
skjuvningen, dräneringsförhållanden, belastningshastighet, cementering mm (Sällfors, 2001). 
Om jorden utsätts för tillräckligt stor skjuvning (eller formförändring) kommer jorden tillslut 
inte klara av att bära den ökande skjuvspänningen, alternativt den klarar endast av att bära en 
mindre så kallad residualspänning, och då går jorden i brott (Axelsson, 1998). 

Beroende på jordart uppträder responsen från jorden olika vid skjuvning. I friktionsjordar som 
till exempel sand och grus beror responsen i största grad på friktion mellan kornen samt den 
kraft som går åt för att få kornen att ”rulla över” varandra. Vid finkorniga jordarter som 
innehåller lermineraler är responsen mer beroende av bindningskrafterna (kohesionen mellan 
partiklarna) (Sällfors, 2001). 

Jordens formändringsegenskaper kan närmare studeras med triaxialförsök, eller i en så kallad 
skjuvapparat, se delavsnitt 2.7. I den förra utsätts ett jordprov för en ökande deviatorspänning 
q vilket uttrycks som skillnaden i effektivt axialtryck och effektivt radiellt tryck enligt: 

       (4) 

Sambandet mellan deviatorspänningen och den utbildade axialkompressionen genererar 
skjuvkurvor. På samma sätt kan sambandet mellan en horisontell skjuvspänning, τ och den 
resulterande skjuvvinkel, γ undersökas i skjuvapparaten. I båda försöken kan 
spänningstillståndet på jordprovet modifieras för att efterlikna spänningstillståndet in-situ. Vid 
triaxialförsök appliceras ett celltryck jämt fördelat över hela provet, samt ett tryck i axialled. 
Vid direkt skjuvförsök appliceras en normalspänning (även kallad konsolideringsspänning) i 
axialled (Axelsson, 1998). 

Jordens beteende vid skjuvning skiljer sig beroende på dess belastningshistoria. Om jorden 
aldrig utsatts för högre belastning än det just rådande sägs jorden vara normalkonsoliderad. 
Om jorden utsatts för en högre belastning än den rådande sägs jorden vara överkonsoliderad. 
Det största effektiva tryck som jorden utsatts för historiskt sett kallas för dess 
förkonsolideringstryck, ofta benämnd . Ett mått på hur överkonsoliderad en jord är kan 
uttryckas med OCR (överkonsolideringsgrad) och denna kan beräknas enligt: 

      (5) 

där  är det rådande effektiva vertikala överlagringstrycket insitu (Larsson, 2008). 
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En jords belastningshistoria har stor betydelse eftersom det konstitutiva beteendet hos jord är 
i högsta grad olinjärt och kommer att skilja sig vid skjuvning beroende på om jorden är 
normalkonsoliderad eller överkonsoliderad (Larsson, 2008). 

2.4.2 Normalkonsoliderad jord 

I Figur 10 illustreras en skjuvkurva erhållen vid direkt skjuvning utfört dränerat på en 
normalkonsoliderad jord vid ett specifikt axialtryck. Som framgår av figuren, är kurvan 
överallt krökt vilket motsvarar ett olinjärt skjuvspännings-skjuvtöjningssamband och kan 
uttryckas på inkrementell form enligt: 

       (6) 

där  är en spänningsberoende tangentskjuvmodul uttryckt som: 

       (7) 

 
Figur 10 Skjuvkurvans principiella utseende vid skjuvning av ett normalkonsoliderat prov (Axelsson och Mattsson, 
2016) 

Skjuvkurvan planar ut och går asymptotiskt mot ett gränsvärde för skjuvspänningen , det 
maximala värdet på skjuvspänningen, samtidigt som tangentskjuvmodulen går mot noll. 
(Axelsson, 1998) 

Det maximala värdet på skjuvspänningen respektive deviatorspänningen som uppnås beror på 
det effektiva axialtryck respektive medeltryck som provet utsätts för under skjuvningen, d.v.s. 
att ju högre tryck provet utsätts för desto högre blir det maximala värdet. Den 
spänningsberoende tangentmodulen kommer också att inledningsvis bli större eftersom det 
ökade trycket genererar en styvare respons (Axelsson, 1998). 

Kontraktans 

I fallet för en normalkonsoliderad lera, som tidigare illustrerats, planar skjuvkurvan ut mot ett 
gränsvärde. Denna egenskap kan förklaras av att portalet, e, (förhållandet mellan  porvolymen 
i jorden och fasta fasens volym) minskar till ett gränsvärde samtidigt som den maximala 
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skjuvspänningen uppnås. Då portalet inte längre minskas har så kallat kritiskt tillstånd inträtt, 
det vill säga gränsvärdet för hur mycket volymen kan minska har uppnåtts. Egenskapen kallas 
för kontraktans. Orsaken bakom det minskade portalet illustreras i Figur 11. Initialt så är 
kornen löst lagrade, belägna ovanpå varandra. När skjuvkraften anbringas rullar kornen ned i 
ett stabilare läge vilket också är tätare än det initiala, det vill säga en volymminskning har 
inträffat (Axelsson, 1998) och (Sällfors, 2001). 

 
Figur 11 Kontraktans i en kornig massa (Axelsson och Mattsson, 2016). 

2.4.3 Överkonsoliderad jord 

I Figur 12 illustreras skjuvkurvan erhållen vid direkt skjuvning utfört dränerat på en 
överkonsoliderad jord. I detta fall konsolideras jordprovet i skjuvapparaten till ett axialtryck 
betydligt större än det för den normalkonsoliderade jorden i det tidigare fallet och sedan 
avlastas det ned till samma axialtryck. Skjuvkurvan som erhålls vid försöket kommer att 
initialt uppvisa en styvare respons än den för en normalkonsoliderad jord. Kurvan kommer 
därefter att nå ett maximalvärde  som är större än maximalvärdet . Därefter sjunker 
kurvan ned till ett residualvärde på skjuvspänningen  som svarar mot maximalvärdet  
uppnått vid det normalkonsoliderade försöket. Överkonsolideringen har därmed gett en ökad 
hållfasthet (Axelsson, 1998). 
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Figur 12 Skjuvkurvans principiella utseende vid skjuvning av ett överkonsoliderat prov (Axelsson och Mattsson, 
2016). 

Dilatans 

Om portalet studeras vid skjuvning av ett överkonsoliderat jordprov är det uppenbart att det 
istället kommer att ske en ökning av porvolymen initialt. Denna volymökning pågår fram till 
dess att skjuvspänningen minskat till sitt residualvärde. Denna egenskap hos en 
överkonsoliderad jord kallas för dilatans och mekanismen illustreras i Figur 13. Som framgår 
av denna befinner sig här kornen initialt i en mer packad konfiguration som bjuder på ett större 
motstånd vid skjuvningen vilket också förklarar den ökade maximala skjuvspänningen. Först 
vid dessa högre spänningsnivåer börjar kornen att klättra över varandra och en volymökning 
sker (Axelsson, 1998) och (Sällfors, 2001). 

 
Figur 13 Dilatans i en kornig massa (Axelsson och Mattsson, 2016). 
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2.5 Skjuvhållfasthet 

2.5.1 Allmänt 

I det tidigare avsnittet redogjordes att det, vid skjuvning av en finkornig jord, finns ett 
maximalvärde på skjuvspänningen som ett jordmaterial kan utsättas för (jorden går i brott). 
Detta värde på skjuvspänningen kallas för jordens skjuvhållfasthet och utgör ett viktigt värde 
vid dimensionering av geotekniska konstruktioner (Axelsson, 1998). Skjuvhållfastheten 
uttrycks normalt med Mohr-Coulombs brotthypotes där jorden antas gå i brott vid en 
skjuvspänning utmed antingen ett verkligt eller ett antaget brottplan (Wiesel, 1985). 
Skjuvhållfasthet delas in i antingen dränerad eller odränerad skjuvhållfasthet beroende på 
belastningsfall och jordens konsolideringsegenskaper. (Larsson, 2008) 

I friktionsjord (grovkorniga jordarter som t.ex. sand, grus) byggs hållfastheten i huvudsak upp 
av kontaktfriktion mellan partiklarna med lagringstäthet, kornform (kantighet), 
kornstorleksfördelning samt låsningseffekter mellan kornen som inverkande faktorer. 
Skjuvhållfastheten uttrycks huvudsakligen med en friktionsvinkel ∅ , vilken representerar 
lutningen på en grafiskt approximerad brottenvelop i Mohr-Coulombs brotteori. (Wiesel et al, 
1985).  

För finkorniga jordarter (leror och organiska jordarter som gyttja, dy och högförmultnad torv) 
byggs hållfastheten främst upp av kohesion, d.v.s. bindningskrafter mellan partiklarna vilket 
gör att de även kan ta upp dragkrafter till skillnad från friktionsjord. (Wiesel et al, 1985). 

2.5.2 Dränerad skjuvhållfasthet 

I grovkorniga jordar med hög permeabilitet uppstår inte, eller utjämnas snabbt, 
portrycksändringarna när jorden skjuvas. Då porövertrycket hinner utjämnas kallas 
skjuvhållfastheten för dränerad skjuvhållfasthet och kännetecknar den långsiktiga 
skjuvhållfastheten. Den dränerade skjuvhållfastheten för leror kan utvärderas men är oftast 
irrelevant eftersom porövertrycket oftast inte hinner utjämnas i verkligheten innan det gått i 
brott. (Larsson, 2008) 

2.5.3 Odränerad skjuvhållfasthet 

I finkorniga jordar med låg permeabilitet uppstår det portrycksändringar som inte hinner 
utjämnas vid skjuvningen eftersom porvattnet inte har möjlighet att dräneras undan nog 
snabbt. Detta påverkar det effektiva trycket enligt effektivspänningsekvationen: 

       (8) 

där 

 = Effektivspänning, kPa 

 = Totalspänning, kPa 

 = Portrycket, kPa 
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Förändring av portrycket kommer att påverka skjuvhållfastheten, varför skjuvhållfasthet också 
delas in i odränerad skjuvhållfasthet. Eftersom portrycksändringarna uppstår direkt efter 
belastningen (skjuvningen) talar man om korttidshållfasthet. (Larsson, 2008) 

Beroende på om de portrycksändringar som uppstår är positiva eller negativa kommer den 
odränerade skjuvhållfastheten att minska eller öka. Om jorden är normalkonsoliderad eller 
svagt överkonsoliderad kommer hållfastheten att minska (relaterat till den dränerade 
skjuvhållfastheten), varvid den odränerade skjuvhållfastheten kommer att vara den 
dimensionerande. Om jorden är starkt överkonsoliderad kommer värdet på den odränerade 
skjuvhållfastheten att öka, varvid den dränerade skjuvhållfastheten kommer att vara den 
dimensionerande. (Hugosson, 2014) 

2.6 Konsolidering 

2.6.1 Primär konsolidering 

Då en jordvolym utsätts för en last kommer denna att deformeras. Om jorden innehåller vatten 
kommer lasten innebära att vattnet trycks undan från jorden och volymen kommer på så vis 
att minska, vilket kallas för konsolidering. Beroende på jordens permeabilitet kommer denna 
process att ta olika lång tid. För högpermeabla jordar (sand och grus) sker processen 
momentant och för lågpermeabla jordar (lera och silt) sker processen under en längre tid. Den 
lågpermeabla jorden kommer således karakteriseras som mycket tidsberoende. (Sällfors, 
2001) och (Axelsson, 1998) 

Vid belastning av lågpermeabel jord kommer all last inledningsvis att tas upp av porvattnet 
och ett porövertryck genereras. När vattnet med tiden pressas undan kommer successivt mer 
last tas upp av jordens kornskelett och en volymminskning sker. Denna volymminskning avtar 
med tiden till dess att allt porövertryck utjämnats. Förloppet illustreras i Figur 14 (Sällfors, 
2001) och (Axelsson, 1998). 

 
Figur 14 Ändring i porövertryck och effektivtryck under konsolideringsförloppet (Axelsson, 1998). 

2.6.2 Sekundär konsolidering 

Efter det att porövertrycket utjämnats kan dock en fortsatt volymminskning inträffa. Denna 
volymminskning till följd av en konstant tillskottslast kallas för sekundär konsolidering, 
alternativt krypning (Sällfors, 2001). 
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Sekundär konsolidering är en tidsberoende deformation där kornskelettet på jordmaterialet 
antas deformeras (Meijer, 2007). 

2.7 Direkta skjuvapparaten 

2.7.1 Allmänt 

I en skjuvapparat placeras ett jordprov med syfte att utsätta det för en horisontellt riktad 
skjuvkraft. I och med detta kan jordprovets skjuvhållfasthet utvärderas. Skjuvapparaten kan 
se olika ut beroende på dess ursprung. En internationellt förekommande modell är skjuvbox 
av typ Casagrande som skjuvar rektangulära jordprover. I Sverige används vanligen 
skjuvapparat av typ SGI IV för cirkulära jordprover. I denna utförs försöken vanligen 
spänningskontrollerade, det vill säga, skjuvkraft (skjuvspänningen) appliceras manuellt och 
skjuvdeformationen uppmätes (Wiesel et al, 1985). 

En mer avancerad utrustning har konstruerats av NGI (Norges Geotekniske Institutt) som 
tillåter försöken att utföras med konstant deformationshastighet (töjningskontrollerade) och 
skjuvspänningen uppmätes. Med denna skjuvapparat är det även möjligt att mäta portryck, 
normalspänning och provhöjd (SGF, 2004). 

Det direkta skjuvförsöket simulerar den direkta skjuvzonen för en glidyta, se Figur 15. 
Normalt består en glidyta av en aktiv, direkt och passiv skjuvzon. De övriga två simuleras bäst 
med hjälp av aktiva och passiva triaxialförsök. Kännedom om dessa zoner kan vara viktigt då 
jorden har anisotropa egenskaper, som till exempel anisotropt spänningstillstånd eller 
skiktning. Dessa påverkar i sin tur skjuvhållfastheten (Wiesel et al, 1985). 

Fördelen med direkta skjuvförsök är att de ger ett medelvärde längs hela glidytan för den 
odränerade skjuvhållfastheten och simulerar ett av de vanligaste belastningsfallen i jord (SGF, 
2004). 
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Figur 15 Principskiss för brottplan med indelning i skjuvzoner (SGF, 2004). 

2.7.2 SGI IV 

SGI IV, även känd som den enkla skjuvapparaten, består av fyra huvuddelar: 

 Anordning för applicering av skjuvkraft 

 Anordning för applicering av normalkraft 

 Provhållare 

 Stativ 

I Figur 16 illustreras utrustningen för skjuvapparat SGI IV och i Figur 17 illustreras 
provhållare med monterat jordprov och dess beståndsdelar. Del 8, 9, 10 och 11 utgör 
tillsammans en anordning för påförande av en vertikal last på jordprovet, även känd som 
normalspänning eller konsolideringsspänning. Del 11 är en motvikt med syfte att hålla 
anordningen i jämvikt, det vill säga att när vikthållaren (10) inte är belastad så kommer inte 
heller jordprovet att belastas. Del 12, 13, 14, 15 och 16 utgör anordningen för applicering av 
en horisontell skjuvkraft på jordprovet. Del 16 utgör motvikt liksom del 11 (Wiesel et al, 
1985). 
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Figur 16 Försöksutrustning SGI IV (SGF, 2004). 

 
Figur 17 Provhållare SGI IV (SGF, 2004). 
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2.7.3 NGI Geonor 

NGI Geonor, även känd som den avancerade skjuvapparaten, består av: 

 Anordning för skjuvförskjutning 

 Anordning för applicering av normalkraft 

 Provhållare 

 Stativ 

I Figur 18 illustreras utrustningen för skjuvapparat NGI Geonor. Del 13 och 14 utgör 
tillsammans en anordning för påförande av normalspänning. Del 10, 11 och 12 utgör 
anordningen för drivning av skjuvförskjutningen och registrering av skjuvkraft. (SGF, 2004) 

 
Figur 18 Försöksutrustning NGI Geonor (SGF, 2004). 

2.7.4 Försöksutförande 

Enligt svensk standard för direkta skjuvförsök SS 02 71 27, SGF (2004) och Wiesel et al 
(1985) skall filterstenarna vattenmättas innan montering av jordprov och eventuellt gammalt 
provmaterial spolas ur provhållarna. Ett jordsnitt trycks ur en provhylsa in i en ödometerring 
med rätt dimensioner (50 mm i diameter och 20 mm i höjd) för att sedan skäras av. Jordprovet 
appliceras på undre filtersten, som för SGI IV består utav en plan yta medan NGI Geonor 
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består av piggar. I samband med denna process kan gummimembranet med o-ringar träs på 
den övre provhållaren. För SGI IV träs nio stödringar på övre provhållaren över 
gummimembranet som sedan viks upp för att möjliggöra montering av jordprov i 
skjuvapparaten. För NGI Geonor används istället ett armerat gummimembran vilket betyder 
att inga stödringar används. För SGI IV förs sedan undre provhållare med jordprov in under 
den övre provhållaren som är fastmonterad på apparaten. Liknande förfarande sker på NGI 
Geonor med skillnaden att övre provhållare inte är fastmonterad utan läggs direkt på 
jordprovet efter att provet applicerats på undre provhållare. Nästa steg är justering av övre 
provhållare så att denna precis tangerar jordprovets övre del. På NGI Geonor skruvas istället 
provhållarna/anordningen fast i rätt läge med hjälp av en skruv. Gummimembranet dras sedan 
ned/upp, beroende på apparat, över jordprovet och o-ringar appliceras i syfte att hålla det tätt. 
På SGI IV monteras två stycken klämringar på anordningen, en vid övre provhållare och en 
vid den undre. Syftet med dessa är att hålla jordprovet på plats och förhindra en glidning 
mellan filtersten och jordprov. På NGI uppfyller piggarna på filterstenarna detta syfte. 
Stödringarna träs sedan på gummimembranet över jordprovet med ett avstånd på ca 1 mm 
mellan stödringarna. För att erhålla detta avstånd används mellanläggsbleck som appliceras 
mellan stödringarna i ett triangulärt mönster. När mellanläggsblecken är monterade på SGI IV 
eller det armerade gummimembranet placerats rätt på NGI Geonor kan dräneringskanalerna 
öppnas för att vattenmätta jordprovet under konsolidering. Normallasten som skall användas 
under försöket appliceras sedan på vikthållaren. Denna vikt skall ligga på provet i minst 15 
timmar för att erhålla en god konsolidering. Mellanläggsblecken för SGI VI tas dock bort i 
inledningsskedet av konsolideringen. När skjuvning utförs dränerat hålls dräneringskanalerna 
öppna så att porvattnet kan dräneras och övre provstämpel hålls olåst för att kompensera 
provvolymsminskningen i och med detta. När skjuvning utförs odränerat hålls 
dräneringskanalerna stängda och övre provstämpel hålls låst för att hindra en volymändring.  

Då försöken utförs spänningskontrollerade sker en manuell pålastning (1/20 av 
normalspänningen) av skjuvkraft, inledningsvis i tidsintervall om 30 minuter fram till 
skjuvdeformation på 0,5 mm har uppnåtts. Därefter sker pålastning (1/40 av 
normalspänningen) med ett tidsintervall om 15 minuter tills brott inträffar. När försöken utförs 
töjningskontrollerade sker skjuvningen med konstant deformationshastighet och 
skjuvspänningen loggas. (SS 02 71 27) 

2.7.5 Utvärdering av resultat 

Den vinkeländring på jordprovet som uppstår på grund av skjuvförskjutningen används vid 
utvärdering av skjuvhållfasthet vid direkta skjuvförsök. Denna vinkeländring benämns som 
gamma,  och beräknas enligt: 

∆

∆
       (9) 

där 

 = Vinkeländring, rad 

∆  = Skjuvförskjutning, mm 
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 = Provets effektiva höjd efter konsolidering men före skjuvning, mm 

∆  = Minskning av provets höjd under skjuvningen, mm 

Vinkeländringen plottas som en funktion av skjuvspänningen, där skjuvhållfastheten 
utvärderas vid 0,15 rad enligt SS 02 71 27. 

När försöken utförs töjningskontrollerade kan dock brott uttydas innan vinkeländringen 0,15 
rad uppnås och skjuvhållfastheten utvärderas då som maximala värdet av skjuvspänningen vid 
detta värde på vinkeländringen istället.
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 METOD 

3.1 Inledning 

För att besvara de uppställda forskningsfrågorna krävdes en omfattande laboratoriestudie på 
utvalda ostörda sulfidjordar. I detta fall har jordproverna tagits upp i samband med geotekniska 
undersökningar i fält för två olika projekt med kolvprovtagning (St2). I dessa projekt erhölls 
sulfidlera som är en finkornig jordart som lämpar sig väl i samband med odränerade direkta 
skjuvförsök (SGF, 2004). Även olika sonderingsmetoder har utförts i fält enligt 
rekommenderad standard av SGF (2013), dock var endast CPT sonderingarna av intresse på 
grund av den odränerade skjuvhållfastheten som kan utvärderas från dessa.  

De laboratorieförsök som ansågs nödvändiga var: 

 Rutinundersökning – För att klassificera jorden, erhålla viktiga parametrar för 
beräkning av in -situ spänningar, utvärdering av CPT sondering samt identifiera vilken 
jord som lämpade sig bäst vid utförande av odränerade direkta skjuvförsök. 

 Sedimentering – För att göra en noggrannare klassificering av jordart än vid 
rutinundersökningen. 

 CRS Försök – För att bestämma jordens belastningshistoria. 

 Odränerade direkta skjuvförsök – För att studera normalspänning, 
deformationshastighet och konsolidering under skjuvning. 

Samtliga laboratorieundersökningar har utförts enligt standard för respektive metod.  

3.2 Fältundersökningar 

3.2.1 Områdesbeskrivning Sunderby sjukhus 

Sunderby sjukhus har planerat att bygga ut akutintag och psykiatri och geotekniska 
undersökningar utfördes i och med detta. Aktuell utbyggnad bedöms utföras i geoteknisk 
kategori 2 (GK2). Undersökningarna utfördes i september 2016 av Ramböll Sverige AB och 
Norconsult AB och omfattades av viktsondering, CPT, hejarsondering, skruvsondering, 
kolvprovtagning samt installation av grundvattenrör. För examensarbetet var endast 
kolvprovtagningarna samt CPT sonderingen för sonderingspunkt RA1609 av intresse. I Figur 
19 visas en jordartskarta från SGU på det aktuella området som är inringad i en röd cirkel. 
Enligt jordartskartan består området huvudsakligen av lera. I Figur 21  framgår 
sonderingspunkternas lägen. Sonderingspunkt RA1609 är inringat i rött. I Bilaga 2 redovisas 
plan- och sektionsritningar för undersökningarna. 
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Figur 19 Jordartskarta från SGU, aktuellt område inringat i rött. 

 

 
Figur 20 Planritning över området. 

3.2.2 Områdesbeskrivning Boo Gårds skola 

Geotekniska undersökningar har utförts i och med ombyggnation av nya lokalvägar i området 
runt Boo Gårds skola, Saltsjö-Boo, Nacka kommun. Samtliga konstruktioner inom området 
anses tillhöra Geoteknisk Kategori 2. Undersökningen omfattas av bland annat CPT 
sondering, viktsondering, jord- och bergsondering och ostörd kolvprovtagning. För 
examensarbetet var sonderingspunkt 16SC034 av intresse. Undersökningarna utfördes mellan 
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oktober och november 2016 av Sigma Civil AB. I Figur 21 illustreras en jordartskarta över 
området. Enligt denna består området huvudsakligen av postglacial lera. I Figur 22 illustreras 
sonderingspunkternas lägen i en planritning. I Bilaga 2 redovisas sektions- och planritningarna 
för undersökningarna. 

 

 
Figur 21 Jordartskarta från SGU, aktuellt område inringat i svart. 

 
Figur 22 Planritning över aktuellt område med sonderingspunkter. 
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3.2.3 CPT Sondering 

CPT sondering (cone penetration test) utfördes enligt rekommenderade styrande dokument av 
SGF (SGF Rapport 1:93, SGF Rapport 1:2013, Geoteknisk fälthandbok). I samband med CPT 
sonderingen för RA1609 och 16SC034 registrerades spetstryck, mantelfriktion och portryck 
som utgjorde underlag för beräkning av den odränerade skjuvhållfastheten insitu. Ramböll 
Sverige AB har utvärderat rådatan för sonderingspunkt RA1609 och Sigma AB för 
sonderingspunkt 16SC034 i redovisningsprogrammet Conrad. 

3.2.4 Kolvprovtagning 

Kolvprovtagning utfördes i fyra sonderingspunkter vid Sunderby sjukhus respektive en 
sonderingspunkt vid Boo Gårds skola med en standard kolvprovtagare nr 2 (St2) för att erhålla 
ostörda jordprover till laboratorieundersökningarna. De ostörda kolvprovtagningarna utfördes 
enligt rekommenderad provtagningskategori A och hantering av dessa enligt rekommenderad 
standard (SGF, 2009). Efter att proverna tagits upp applicerades en plastfilm på vardera ända. 
Därefter transporterades kolvproverna till MRM Konsult AB för att förvaras i deras kylskåp. 
För Sunderby sjukhus togs en nivå för respektive sonderingspunkt med undantag för 
sonderingspunkt RA1609, där två nivåer togs. Sonderingspunkten 16SC034 vid Boo Gårds 
skola innefattade tre stycken nivåer. Se Tabell 4 och Tabell 5 för nivå och djup för respektive 
sonderingspunkt. 

Tabell 4 Nivåer och djup för kolvprovtagning vid Sunderby sjukhus. 

Sonderingspunkt Nivå [m] Djup [m] 

RA 1609 
+6,4 2,0 

+4,4 4,0 

RA 1653 +4,9 4,5 

RA 1660 +5,7 4,0 

RA 1661 +4,0 6,0 

 

Tabell 5 Nivåer och djup för kolvprovtagning vid Boo Gårds skola. 

Sonderingspunkt Nivå [m] Djup [m] 

16SC034 

+6,5 3,0 

+4,5 5,0 

+2,5 7,0 

 

3.3 Laboratorieundersökningar 

3.3.1 Laboratorium 

Rutinundersökningar, sedimentering, CRS försök, samt de odränerade direkta skjuvförsöken 
utförda av skjuvapparat modell SGI IV har utförts i MRM:s ackrediterade geotekniska 
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laboratorium i Luleå. De odränerade direkta skjuvförsöken utförda av skjuvapparat modell 
Geonor NGI utfördes i Complabs geotekniska laboratorium på Luleå tekniska universitet. 
Samtliga undersökningar har utförts på egen hand av examensarbetarna. 

3.3.2 Rutinundersökning på ostörda prover 

I rutinundersökningen ingick ett antal delundersökningar vilka framgår i Tabell 6 med 
respektive standard eller styrande dokument. Rutinundersökning har utförts på samtliga nivåer 
i syfte att identifiera vilken nivå från respektive projekt som var bäst lämpad att utföra de 
odränerade direkta skjuvförsöken på. De egenskaper som i huvudsak beaktades var vattenkvot, 
oxideringsnivå, sprickbildning, mängd material, hur jämnt intrycket var i samband med 
fallkonsläpp samt hur stört jordprovet bedömdes vara okulärt. Den organiska halten utfördes 
endast på de två utvalda nivåerna från respektive projekt som utnyttjades för de odränerade 
direkta skjuvförsöken. 

Tabell 6 Delmoment vid rutinundersökning samt tillhörande standard eller styrande dokument (Karlsson et al, 1984) 

Delundersökning Parameter Standard/Styrande 
dokument 

Skrymdensitet, ostört 
jordprov i hylsa 

Skrymdensitet, 	 /  SS 02 71 14 

Jordartsbedömning Jordartsklassificering Karlsson och Hansbo (1984) 

Bestämning av vattenkvot Vattenkvot, 	 %  SIS-CEN ISO/TS 17892-
1:2005 

Fallkonförsök - kohesionsjord Odränerad 
skjuvhållfasthet, 	  

Sensitivitet, 	  

SS 02 71 05 

Konflytgräns Konflytgräns, 	 %  SS 02 71 20 

Organisk halt i jord Glödgningsförlust, 	 %  SS 02 71 25 

 

Skrymdensitet 

Provhylsan (kolven) vägdes med innehållande jordmaterial efter det att gummilocken och 
plastfilmerna avlägsnats. Varje provhylsa är markerad med dess tomvikt vilken har 
subtraherats från totalvikten. Jordprovets volym var känd med förutsättningen att hylsan var 
helt fylld. I de fall då jordprovsnivån i hylsan inte tangerade hylsans ändar mättes skillnaden 
med linjal och subtraherades från ursprungslängden vid beräkning av provvolymen. Om 
provytan var oregelbunden tillämpades en trådavskärare för att erhålla en jämn och 
kontinuerlig yta vilket gav ett bättre värde på skrymdensiteten. I Figur 23 illustreras en fylld 
provhylsa med angiven hylsvikt (83 gram) vars totalvikt kan ses på vågen.  
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Figur 23 Invägning av provhylsa. 

Skrymdensiteten beräknades enligt: 

       (10) 

där 

 = jordprovets skrymdensitet, t/m3 

 = jordprovets massa, t 

 = Jordprovets volym, m3 

Vid helt fylld provhylsa beräknas densiteten enligt: 

, ∙
       (11) 

Jordartsbedömning 

Jordartsbedömningen skedde okulärt på provmaterial från över- och mellanhylsa enligt 
Karlsson et al (1984). Den övre hylsan stod för huvudklassificeringen för nivån då jordmaterial 
från hela tuben trycktes ut för att ge en bättre helhetsbedömning. I denna ingår bland annat 
bedömning av färg, rostfläckar, rottrådar, skiktning och strukturer. I mellanhylsan 
klassificerades två stycken ändprover från vardera ända av provhylsan. I Figur 24 illustreras 
ett jordprov uttryckt från övre provhylsa skuret i axialled med trådavskärare.  
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Figur 24 Axialt skuret jordprov från övre provhylsa vid okulär bedömning. 

Vattenkvot 

Vattenkvoten bestämdes vid rutinundersökningen genom att beräkna ett medelvärde för fyra 
delprover från mellanhylsan. Dessa delprover vägdes innan de placerades i ugn vid 
temperaturen 105°  C  för att torkas i 24 timmar. Därefter vägdes torrvikten för respektive 

delprov och således kunde vattenkvoten för delproven beräknas enligt: 

∙ 100      (12) 

där 

 = vattenkvot, % 

 = massan avdunstat vatten, g 

 = massan av torkad provkropp, g 

Ett medelvärde av vattenkvoterna beräknades. 

I Figur 25 illustreras fyra delprover före de torkats i ugn. 
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Figur 25 Fyra delprover innan torkning. 

Fallkonförsök 

Fallkonförsök utfördes enligt SS 02 71 05 på provmaterial från mellanhylsan genom att en kon 
av bestämd vikt och dimensioner släpptes ned i provmaterialet i hylsan. Syftet med försöket 
var att få en ungefärlig uppfattning om provets odränerade skjuvhållfasthet samt att jämföra 
denna med odränerade skjuvhållfastheten vid odränerade direkta skjuvförsök och CPT 
sondering.  

Innan nedsläppet tangerade konspetsen provmaterialets yta och efter nedsläppet mättes 
konintrycket på en mm-graderad skala på konapparaten. Tre nedsläpp utfördes i ett triangulärt 
mönster med halva hylsdiametern som radie. Därefter trycktes det påverkade provmaterialet 
ut och skars bort i ett snitt med en trådavskärare varpå en ny och jämn yta erhölls. Enligt 
standard utförs tre konintryck i tre olika snitt vilket ger ett totalt antal nedsläpp om nio. I detta 
fall utfördes endast tre konintryck i två olika snitt vilket gav ett totalt antal nedsläpp om sex. 
Anledningen till detta var att spara så mycket provmaterial som möjligt till de odränerade 
direkta skjuvförsöken. I Figur 26 illustreras en fallkon med den graderade mm-skalan på 
konapparaten och ett ostört jordprov i provhylsa. 
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Figur 26 Fallkon med graderad mm-skala. 

Provmaterialet från snitten placerades sedan i en blandningsskål och rördes om kraftigt med 
en spatel. När omrörningen ansågs tillräcklig jämnades ytan till och konnedsläpp med lämplig 
kon utfördes. Samma procedur på materialet utfördes till tre identiska värden på intrycket 
erhölls. I Figur 27 illustreras blandningsskål och omrörning av provmaterial med spatel. 

 
Figur 27 Omrörning av jordprov. 
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Medelvärdet för de sex intrycken för det ostörda materialet användes som parameter 
tillsammans med kontyp för en empiriskt framtagen formel vid bestämning av odränerad 
skjuvhållfasthet. Medelvärdet för de tre intrycken från det omrörda materialet tillsammans 
med kontyp ger den omrörda odränerade skjuvhållfastheten. Båda beräknades enligt: 

	 	 	 ∙      (13) 

där 

 = odränerad skjuvhållfasthet hos ostörd jord, kPa 

 = odränerad skjuvhållfasthet hos omrörd jord, kPa 

 = Konstant som huvudsakligen beror på konens spetsvinkel,  

 = acceleration vid fritt fall, m/s2 

 = konens massa, g 

 = konintryck, mm 

Totalt fanns fyra stycken koner med de olika vikterna och spetsvinklarna 60g/10°, 60g/60°, 

100g/30°, 400g/30°. Valet av kon berodde på konintrycket. Enligt standard skall intrycket 

hamna inom intervallet  = 5 – 19,9 mm. Värdet på  var 1,0 för 30° konerna och 0,25 för 60° 

konerna. 

Sensitiviteten bestämdes som ett ytterligare steg att klassificera jorden och beräknades enligt:  

	

	
       (14) 

där 

 = sensitivitet, dimensionslös 

 = odränerad skjuvhållfasthet hos ostörd jord, kPa 

 = odränerad skjuvhållfasthet hos omrörd jord, kPa 

Sensitiviteten är förhållandet mellan odränerad skjuvhållfasthet i ostört tillstånd och omrört 
tillstånd då materialets strukturer brutits ned helt och hållet. Denna parameter används i 
klassificeringssyfte för kohesionsjordar och ger en uppfattning om materialets 
hållfasthetsnedsättning i samband med yttre störningar i form av vibrationer (Larsson, 2008). 
I Figur 28 illustreras klassificering utifrån sensitivitet. 

 
Figur 28 Klassificering med hänsyn till sensitivitet (Larsson, 2008). 
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Konflytgräns 

Konflytgränsen bestämdes genom att tillämpa konapparaten med 60g/60° konen samt 

blandningsskålen för att mäta konintrycket för det omrörda materialet (samma material som 
för omrörda fallkonförsöken). Skillnaden var att vatten antingen tillfördes eller avlägsnades 
från provmaterialet i syfte att erhålla ett konintryck inom intervallet  = 7 – 14,9 mm. Därefter 
torkades jordprovet i ugn för att beräkna vattenkvoten. Konflytgränsen beräknades enligt: 

∙         (15) 

där  

 = konflytgräns, % 

 = konstant som beror på konintryck  

 = konstant som beror på konintryck  

 = vattenkvot vid konintrycket, % 

Konflytgränsen anger gränsvärdet på vattenkvoten vid vilket materialets konsistens övergår 
från att vara plastiskt till flytande och kohesionsjord kan klassificeras med hänsyn till detta 
(Larsson, 2008) (Sällfors, 2001). I Figur 29 illustreras klassificering utifrån flytgräns. 

 
Figur 29 Benämning utifrån flytgräns (Larsson, 2008). 

Glödgningsförlust 

Glödgningsförlusten bestämdes genom att torka en provkropp från mellanhylsan i ugn vid 
105°C i 24 timmar. För att undvika att provet skulle absorbera fukt under avsvalningen 

placerades det i en vakuumexsickator, se Figur 30.  
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Figur 30 Jordprover placerade i vakuumexsickator innan glödgning. 

Den torkade provkroppen mortlades och siktades därefter genom sikt med maskvidd 2 mm 
och lämplig provvikt vägdes upp i två deglar med kända vikter på en våg med noggrannheten 
0,01 g. Proven placerades sedan i glödgningsugnen vid temperaturen 550°C i en timme, se 

Figur 31.  

 
Figur 31 Delprover placerade i glödgningsugn. 
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Provet fick avsvalna i vakuumexsickatorn och vägdes sedan ut på vågen. Glödgningsförlusten 
för varje delprov beräknades enligt: 

         (16) 

där 

 = glödgningsförlust, % 

 = massa för porslinsdegel, g 

 = massa för porslinsdegel + torkad jord, g  

 = massa för porslinsdegel + glödgad jord, g 

Glödgningsförlust utfördes endast på de utvalda provnivåerna för de odränerade direkta 
skjuvförsöken i klassificeringssyfte (organisk halt).    

3.3.3 Sedimentering 

Eftersom jordartsbedömningen från rutinundersökningarna sker okulärt, blir bedömningen 
grov och ett ytterligare steg för en mer korrekt klassificering är att utföra 
sedimenteringsförsök.  Denna metod utfördes enligt svensk standard SS 02 71 24 på de två 
utvalda nivåerna för respektive projekt. Metoden gick ut på att bestämma 
kornstorleksfördelningen för fraktioner inom kornstorleksområdet 0,001 – 0,06 mm. Med 
hjälp av Stokes lag beräknades kornstorleken utifrån kornens sjunkhastighet i en vätska. En 
hydrometer användes för att avläsa sjunkningen i mm med bestämda tidsintervall. En 
sedimentationscylinder på 1000 ml användes som behållare för vätskan. I Figur 32 illustreras 
en hydrometer i sedimentationscylindern vid ett uppställt sedimenteringsförsök. 

 
Figur 32 Sedimentering av jordprov. 
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Stokes lag ger ett samband mellan fallhastighet och diametern hos ett sfärisk korn som 
sedimenteras i en vätska enligt: 

∙

∙
∙ → ∙

∙
∙     (17) 

där 

 = fallhastighet, cm/s 

 = fallhöjd, cm 

 = falltid, s 

 = korndensitet 

 = vätskans densitet 

 = vätskans viskositet, g/cms 

 = tyngdkraftens acceleration, cm/s2 

 = korndiameter, cm 

Med hjälp av detta samband plottades kornstorleksfördelningen för jordmaterialet. Utifrån den 
erhållna kornstorleksfördelningskurvan kunde materialet klassificeras efter jordart med hjälp 
av Figur 33.   
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Figur 33 Nomogram för klassificering av mineraljord efter kornstorleksfördelning (Larsson, 2008). 

3.3.4 CRS Försök 

CRS försök utfördes på de två nivåerna som valdes ut från vardera projekt, på material från 
respektive undertub, enligt svensk standard SS 02 71 26. Deformationshastigheten var 1,0 % 
av jordprovets provhöjd (20 mm) per timme. Syftet med försöken var huvudsakligen att 
bestämma förkonsolideringstrycket hos jordarna men även för att kontrollera kvaliteten på det 
ostörda provet för respektive nivå. Förkonsolideringstrycket var en viktig parameter för att 
kunna bedöma vilken normalspänning som skall appliceras på jordprovet vid utförandet av 
odränerade direkta skjuvförsök. I Figur 34 illustreras CRS utrustningen i samband med 
montering av ett jordprov.  
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Figur 34 Montering av prov i CRS utrustning. 

Störningsgraden kunde bestämmas med hjälp av ett samband mellan provets 
rekonsolideringsvolym och vattenkvot enligt Larsson et al (2007:2). Se Figur 35 för 
bedömning av kvaliteten på jordprovet. I Figur 36 illustreras utvärdering av 
rekonsolideringsvolym,  för ett jordprov vid CRS försök. 

 
Figur 35 Kvaliteten på ostört jordprov med avseende på rekonsolideringsvolym och naturlig vattenkvot (Larsson et 
al, 2007:2). 
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Figur 36 Utvärdering av rekonsolideringsvolym (Larsson et al, 2007:2). 

3.3.5 Odränerade direkta skjuvförsök 

För att kunna besvara forskningsfråga 1 i avsnitt 1.3 krävdes en försöksuppställning som tar 
hänsyn till olika faktorers inverkan på normalspänningen i samband med skjuvning, till 
exempel förkonsolideringstryck, OCR, kontraktans respektive dilatans. Samtidigt krävdes en 
tillräcklig mängd försök för att få tillförlitlig statistik. För att säkerställa att 
normalspänningsändringen inte beror på skillnader i provmaterialet var det kritiskt att det kom 
från samma provhylsa. Enligt standard SS 02 71 27 låses provhöjden i samband med skjuvning 
för odränerade direkta skjuvförsök vilket troligtvis är orsaken till att normalspänningen tillåts 
ändras. För att motverka eventuell normalspänningsändring utfördes därför ett antal försök 
med olåst provhöjd. För att även kontrollera om resultaten varierar beroende på vilken 
skjuvapparatsmodell försöken utförs på, användes två olika skjuvapparater för de utförda 
försöken, se Figur 37. 
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Figur 37 Skjuvapparater, NGI Geonor till vänster, SGI IV till höger. 

Två nivåer valdes ut motsvarande ett för respektive projekt. För Sunderby sjukhus valdes nivå 
4,0 m i sonderingspunkt RA1609 och för Boo Gårds skola valdes nivå 5,0 m i sonderingspunkt 
16SC034. Överslagsberäkningar utfördes för att kontrollera ungefärligt antal odränerade 
skjuvförsök som kunde utföras per nivå. Enligt de utförda beräkningarna uppskattades antalet 
försök till åtminstone fyra per provhylsa. Eftersom övre provhylsa förbrukats för 
jordartsbedömning fanns endast mellan- och underhylsa att tillgå. 

I Tabell 7 redovisas de provhylsor som använts för respektive skjuvapparat. 

Tabell 7 Tillämpning av provhylsa för respektive skjuvapparat. 

Sonderingspunkt Provhylsa Skjuvapparat 

RA1609 
Mellan SGI IV 

Under NGI Geonor 

16SC034 
Mellan NGI Geonor 

Under SGI IV 

 

För att undersöka vilka effekter normalspänningsändringen har på jordprovet krävdes två 
identiska provuppställningar med enda skillnaden att provhöjden låstes i första fallet och 
förblev olåst i andra fallet. De effekter som huvudsakligen eftersöktes var skillnader i provhöjd 
(provvolym), portryck och odränerad skjuvhållfasthet. För att bedöma om 
normalspänningsändringen beter sig olika beroende på om materialet är normalkonsoliderat 
eller överkonsoliderat (OCR) användes förkonsolideringstrycket från utförda CRS försök som 
riktvärde. För att säkerställa att materialet var helt normalkonsoliderat användes värdet från 
förkonsolideringstrycket för respektive nivå som normallast. För att erhålla kraftigt 
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överkonsoliderade prover lastades det dubbla värdet av förkonsolideringstrycket (OCR=2,0) 
på provet för att sedan avlastas till förkonsolideringstrycket innan skjuvning. 

För varje provhylsa utfördes fyra odränerade direkta skjuvförsök varav två 
normalkonsoliderade med låst och olåst provhöjd respektive två överkonsoliderade prover 
med låst och olåst provhöjd. Totalt gav detta åtta prover per nivå och skjuvapparat vilket 
resulterade i 16 utförda försök. I Tabell 8 Redovisas det planerade försöksupplägget. 

Tabell 8 Försöksupplägg, odränerade direkta skjuvförsök. 

Sonderingspunkt Provhylsa Låst 
provhöjd 

Olåst 
provhöjd 

OCR Skjuvapparat 

RA1609 Under 

x  1,0 

NGI Geonor 

 x 1,0 

x  2,0 

 x 2,0 

16SC034 Mellan 

x  1,0 

 x 1,0 

x  2,0 

 x 2,0 

RA1609 Mellan 

x  1,0 

SGI IV 

 x 1,0 

x  2,0 

 x 2,0 

16SC034 Under 

x  1,0 

 x 1,0 

x  2,0 

 x 2,0 

 

Med denna försöksuppställning erhålls inte korrekta värden för den odränerade 
skjuvhållfastheten insitu, då de vertikala insitu spänningarna inte motsvarade samma 
normallast. 

För att kunna besvara forskningsfråga 2 i avsnitt 1.3 utfördes ett modifierat försök på SGI IV. 
Försöket utfördes enligt standard med avsteget att tidsintervallen mellan laststegen ökades från 
30 till 90 minuter fram till 0,5 mm skjuvförskjutning och därefter från 15 till 45 minuter mellan 
laststegen. 

Provmaterialet som användes till försöket kom från mellanhylsan från sonderingspunkt 
RA1609. Försöket utfördes med normallast som motsvarade förkonsolideringstrycket 
(OCR=1). 
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Som referenser användes försöken RA1609 utförda normalkonsoliderade (OCR=1) på både 
SGI IV och NGI Geonor enligt standard. I Tabell 9 redovisas försöksuppställningen. 

Tabell 9 Försöksupplägg, försök utförda med olika deformationshastigheter. 

Sonderingspunkt Skjuvapparat Deformationshastighet 
enligt standard 

Förlängda 
laststeg 

RA1609 

NGI Geonor x  

SGI IV x  

SGI IV  x 

 

För att besvara forskningsfråga 3 i avsnitt 1.3 utfördes ett försök på NGI Geonor där 
konsolideringstiden avvek från de övriga försöken. Konsolideringstiden ökades till 72 timmar, 
motsvarande tre dygn och förkonsolideringstrycket användes som normallast (OCR=1). 
Provmaterialet som användes till försöket kom från underhylsan från sonderingspunkt 
RA1609. 

Som referens användes försöket RA1609 utfört normalkonsoliderat (OCR=1) enligt standard 
på NGI Geonor. I Tabell 10 redovisas försöksupplägget. 

Tabell 10 Försöksupplägg, försök utförda med olika konsolideringstider. 

Sonderingspunkt Skjuvapparat Konsolidering 18 
timmar 

Konsolidering 72 
timmar 

RA1609 
NGI Geonor x  

NGI Geonor  x 

 

3.3.6 Odränerade direkta skjuvförsök NGI Geonor 

Totalt utfördes nio av totalt 18 försök på NGI Geonor, fyra enligt svensk standard SS 02 71 
27 och fem modifierade. Rekommendationer enligt standard har i övrigt efterföljts för dessa 
fem försök. Samtliga försök utfördes i rumstemperatur. 

Proverna hade dimensionerna 50 mm i diameter samt 20 mm i höjd. Den effektiva provhöjden 
för NGI Geonor blev reducerad med ca 4,5 mm på grund av att övre och undre provstämpel 
bestod av piggar som trängdes in i jordprovskroppen i samband med montering. I Figur 38 
illustreras undre provstämpel med piggarna. 
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Figur 38 Undre provstämpel med piggar, NGI geonor. 

Proverna monterades i provhållaren med omslutande gummimembran och stödringar. O-
ringar och applicerades på övre och undre provhållare och klämring endast på undre. För att 
erhålla 1 mm c/c-avstånd mellan stödringarna placerades mellanläggsbleck i ett 
triangelmönster runt provet. I Figur 39 illustreras ett färdigmonterat jordprov i provhållaren. 

 
Figur 39 Färdigmonterat prov, NGI Geonor. 
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När provhållaren med prov monterats i skjuvapparaten var första steget att påbörja 
vattenmättning samt konsolidering av prov. Detta gjordes genom att öppna upp 
dräneringskanalerna och låta vattnet strömma igenom provmaterialet fram till dess att vattnet 
började droppa från övre nippel. För att förhindra att vattentrycket skulle lyfta upp 
provmaterialet från undre provhållare applicerades en liten vikt på vikthållaren för hävarmen 
till tryckstämpeln (liten normallast). Därefter inleddes konsolideringsfasen som bestod av fyra 
pålastningssteg för de normalkonsoliderade försöken med fyra laster motsvarande ungefär en 
fjärdedel av totala normallasten (förkonsolideringstrycket) per steg. Samma princip användes 
för de överkonsoliderade försöken med skillnaden att det i ett senare skede avlastades två 
ungefärligt lika stora laststeg ned till förkonsolideringstrycket. Konsolideringsfasen pågick i 
ca 18 timmar för de normalkonsoliderade proverna innan skjuvning påbörjades. För de 
överkonsoliderade proverna pågick konsolideringen i ca 21 timmar där de tre tillkomna 
timmarna bestod av en avlastningsfas. 

Under pålastningsfasen i inledningen av konsolideringsfasen mättes portrycket genom att 
stänga inflödet av vatten till provet i syfte att kontrollera att för höga portryck inte uppstod 
under pålastningen. Provhöjden mättes också under konsolideringsfasen. När portrycket och 
provhöjden utjämnats efter respektive laststeg applicerades nästa last. I Figur 40 illustreras 
pålastningsfasen för ett försök där portryck, provhöjd och normalspänning framgår. 

 
Figur 40 Stegvis pålastning vid konsolidering. 

När avsedd normallast applicerats på provmaterialet öppnades vattenflödet under resterande 
konsolideringstid för att erhålla ett så vattenmättat prov som möjligt. För de överkonsoliderade 
försöken mättes även portrycket under avlastningsfasen. Då provet avlastades 
rekonsoliderades en del av provhöjden och denna rekonsolidering tilläts pågå till dess att 
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provhöjdsändringen utjämnades helt. I Figur 41 illustreras avlastningsfasen för ett 
överkonsoliderat försök. 

 
Figur 41 På- och avlastningsfaser vid konsolidering. 

In- och utflödet av vatten stängdes som sista steg innan skjuvningen påbörjades. Inför 
skjuvningen så låstes provhöjden för avsedda försök. Låsanordningen illustreras i Figur 42. 

 
Figur 42 Låsanordning NGI Geonor, olåst till vänster, låst till höger. 
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Skjuvningen utfördes med en konstant deformationshastighet om 2,75 mm/dygn med hjälp av 
en eldriven motor. När konstant deformationshastighet utnyttjas i samband med skjuvning 
rekommenderar svenska standard SS 02 71 27 en hastighet på 2 mm/dygn. Anledningen till 
varför denna hastighet inte efterföljdes var att en långsammare motor inte fanns tillgänglig. 

Skjuvningen pågick fram till dess att ca 0,2 radianer vinkeländring uppnåtts. Under 
skjuvningen loggades portryck, provhöjd, normalspänning, skjuvspänning, skjuvförskjutning 
samt vinkeländring. 

Skjuvspänning mot vinkeländring plottades i en graf för respektive försök. Även 
normalspänning, portryck och provhöjd mot vinkelförändring plottades i en annan graf. 

3.3.7 Odränerade direkta skjuvförsök SGI IV 

De resterande nio försöken utfördes på SGI IV, fyra enligt svensk standard SS 02 71 27 och 
fem modifierade. Rekommendationer enligt standard har i övrigt efterföljts för dessa fem 
försök. Samtliga försök utfördes i rumstemperatur. 

Samma provdimensioner och stödutrustning (stödringar, gummimembran, o-ringar, 
klämringar och mellanläggsbleck) utnyttjades vid montering av prov som för NGI Geonor 
med skillnaden att en klämring på övre provhållare tillkom, se Figur 43. Dock skiljde sig 
effektiva provhöjden från NGI Geonor då provhållarna inte bestod av piggar och således blev 
provhöjden densamma som jordprovets höjd, 20 mm. Skjuvapparaten SGI IV modifierades 
inför försöken genom att installera en lastcell och ny låsanordning som gjorde det möjligt att 
logga normalspänningen som verkar på provkroppen, se Figur 44. Även en portrycksgivare 
installerades vilket möjliggjorde loggning av portryck. 

 
Figur 43 Färdigmonterat jordprov, SGI IV. 



METOD 
 

51 
 

 
Figur 44 Låsanordningar SGI IV, modifierad låsanordning med lastcell till vänster, standard låsning utan lastcell till 
höger. 

Vattenmättning- och konsolideringsfasen utfördes enligt samma princip som för NGI Geonor. 

Skjuvningsfasen skiljde sig mot skjuvningsfasen för NGI Geonor då skjuvningen skedde 
manuellt. Fram till 0,5 mm skjuvförskjutning lastades 1/20 av normallasten på var 30 minut 
som skjuvlast. Därefter lastades 1/40 av normallasten var 15 minut fram till brott. 

Skjuvningen pågick fram till dess att ca 0,2 radianer vinkeländring uppnåtts. Under 
skjuvningen loggades samma parametrar som för NGI Geonor (portryck, provhöjd, 
normalspänning, skjuvspänning, skjuvförskjutning samt vinkeländring) förutom 
skjuvspänningen. 

Skjuvspänning mot vinkeländring plottades i en graf för respektive försök. Även 
normalspänning, portryck och provhöjd mot vinkelförändring plottades i en annan graf. 
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 RESULTAT 

4.1 Rutinundersökning på ostörda prover 

Totalt utfördes åtta rutinundersökningar på ostörda jordprover varav fem stycken från 
Sunderby sjukhus och tre stycken från Boo gårds skola. De två nivåer som valdes för vidare 
undersökningar var RA1609 nivå 4,0 m och 16SC034 nivå 5,0 m. Resultaten från dessa 
redovisas i Tabell 11. Resterande resultat från rutinundersökningarna redovisas i Bilaga 3. 

Tabell 11 Resultat rutinundersökningar, RA1609 (nivå 4,0 m) och 16SC034 (nivå 5,0 m). 

Sondering
spunkt 

Nivå 

[m] 

Jordartsb
edömning 

Skrymde
nsitet 

[t/m3] 

Vatten
kvot 

[%] 

Odränerad 
skjuvhållfas
thet 

[kPa] 

Sensiti
vitet 

[-] 

Flytg
räns 

[%] 

Glödgning
sförlust 

[%] 

RA1609 4,0 sisuCl 1,58 81 23,6 18,0 72,6 2,6 

16SC034 5,0 suCl 1,67 85 15,3 30,6 67,3 2,2 

 

I Tabell 11 redovisas ett medelvärde för skrymdensiteterna för hela nivån som består av totalt 
tre provhylsor.  

Siltinnehållet i RA1609 bedömdes vara något högre än i 16SC034. Färgen på jorden var även 
svartare i RA1609. Den organiska halten från glödgningsförlustförsöken blev 2,6 respektive 
2,2 %. För att en jord skall bedömas som sulfidjord måste den organiska halten minst vara 1-
2 %. 

Vattenkvoterna redovisas som ett medelvärde för fyra torkade provkroppar från mellanhylsan 
med högsta och lägsta gränsvärdet på vattenkvoten. För de två utvalda nivåerna blev 
vattenkvoterna högst vilket är en fördel ur kvalitetssynpunkt. 

Efter konsistensgräns, med flytgränsvärderna som indata, bedöms provmaterialen i båda 
nivåerna vara högplastiska, se Figur 29. 

Efter sensitivitet bedöms RA1609 vara mellansensitiv och 16SC034 vara högsensitiv, se Figur 
28. 

4.2 Sedimentering 

Två sedimenteringsförsök utfördes den 23 oktober 2016, ett på RA1609 nivå 4,0 m och ett på 
16SC034 nivå 5,0 m. I Bilaga 4 redovisas kornstorleksfördelning erhållen från försöken. Om 
lerhalten överstiger 40 % så bedöms jordarten som en lera, se Figur 33. I Tabell 12 redovisas 
sammanställt resultat från sedimenteringsförsöken.  

Tabell 12 Klassificering av jordart inklusive lerhalt. 

Sonderingspunkt Lerhalt [%] Jordartsbedömning 

RA1609 43,8 suCl 

16SC034 66,6 suCl 
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Både RA1609 och 16SC034 bedömdes vara sulfidhaltig lera. Dock var siltinnehållet betydligt 
höge i RA1609 jämfört med 16SC034. 

4.3 CRS försök 

Två CRS försök utfördes på de utvalda nivåerna den 24 respektive 26 oktober 2016. 
Provmaterial från försöken togs från underhylsan för respektive nivå. 
Förkonsolideringstrycket för försöken var relativt tydliga att utvärdera, dock lättare att tyda 
för RA1609 än 16SC034. Förkonsolideringstrycket och rekonsolideringsvolym för respektive 
nivå redovisas i Tabell 13, CRS rapporterna redovisas i Bilaga 5. 

Tabell 13 Förkonsolideringstryck inklusive rekonsolideringsvolym. 

Sonderingspunkt Förkonsolideringstryck 
[kPa] 

Rekonsolideringsvolym [%]  

RA1609 83 4,7 

16SC034 64 3,8 

 

Med vattenkvoterna från rutinundersökningarna samt rekonsolideringsvolymen från CRS 
försöken kunde kvaliteten på de ostörda jordproven kontrolleras med hjälp av Figur 35. I Figur 
45 illustreras kvaliteten på de ostörda jordproverna, rött motsvarar RA1609 och grönt 
motsvarar 16SC034. Båda nivåerna hamna inom provkvalitetintervallet ”Någorlunda”. 

 

 
Figur 45 Bedömning av kvalitet på ostört jordprov. 
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4.4 Odränerade direkta skjuvförsök NGI Geonor 

En sammanställning av resultaten från de odränerade direkta skjuvförsöken utförda med NGI 
Geonor och sonderingspunkt RA1609 redovisas i Tabell 14. Resultaten från sonderingspunkt 
16SC034 redovisas i Tabell 15. I Figur 46 och Figur 47 illustreras ett exempel på erhållna 
försöksdata från ett normalkonsoliderat försök utfört med låst provhöjd. Det som utvärderades 
var odränerad skjuvspänning, effektiv provhöjd, portryck och normalspänning. Resultaten och 
utvärderingarna från de odränerade direkta skjuvförsöken redovisas i Bilaga 1. 

Tabell 14 Resultat, odränerade direkta skjuvförsök. 

Borrhål RA 1609, nivå 4,0 m, Modell NGI Geonor 

Datum 

[YYMMDD] 

OCR Låst 
provhöjd 

Olåst 
provhöjd  

Normals
pänning 
vid brott 
[kPa] 

Effektiv 
provhöjd 
vid start 
[mm] 

Effektiv 
provhöjd 
vid brott 
[mm] 

Portryck 
vid brott 
[kPa] 

Odränerad 
skjuvhållfas
thet, Cu 
[kPa] 

Vinkeländ
ring vid 
brott 

[rad]  

161027 1,0 x  51,1 12,945 12,926 0,79 22,0 0,061 

161029 1,0  x 83,0 13,031 12,36 10,052 26,0 0,15 

161031 2,0 x  71,5 10,949 10,929 0,945 36,0 0,15 

161102 2,0  x 82,2 10,984 10,886 1,891 39,5 0,15 

 

Värdet på OCR anger överkonsolideringsgraden. Värdet 1,0 betyder att försöket utfördes 
normalkonsoliderat. Värdet 2,0 betyder att försöket utfördes överkonsoliderat vilket innebär 
att det pålastades det dubbla förkonsolideringstrycket för att sedan avlastas ned tillbaka till 
förkonsolideringstrycket. Värdet på normallasten var i detta fall 83 kPa för de fyra försöken 
motsvarande förkonsolideringstrycket. Brottkriterium sattes till 0,15 rad vinkeländring enligt 
standard om inte brott inträffade tidigare. 

Tabell 15 Resultat, odränerade direkta skjuvförsök. 

Borrhål 16SC034, nivå 5,0 m, Modell NGI Geonor 

Datum 

[YYMMDD] 

OCR Låst 
provhöjd 

Olåst 
provhöjd  

Normals
pänning 
vid brott 
[kPa] 

Effektiv 
provhöjd 
vid start 
[mm] 

Effektiv 
provhöjd 
vid brott 
[mm] 

Portryck 
vid brott 
[kPa] 

Odränerad 
skjuvhållfas
thet, CU 
[kPa] 

Vinkeländ
ring vid 
brott 

[rad]  

161104 1,0 x  42,5 12,002 11,970 2,7 13,9 0,069 

161106 1,0  x 63,7 12,255 11,827 10,5 17,1 0,111 

161108 2,0 x  63,0 8,960 8,945 1,6 25,0 0,15 

161110 2,0  x 64,2 9,483 9,487 1,2 26,5 0,15 

 

Värdet på normallasten motsvarade värdet på förkonsolideringstrycket för sonderingspunkt 
16SC034 var 64 kPa. 
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Figur 46 Utvärdering av odränerad skjuvhållfasthet för RA1609 Normalkonsoliderad låst provhöjd. 

 

 
Figur 47 Utvärdering av normalspänning, portryck och effektiv provhöjd för RA1609 normalkonsoliderad låst 
provhöjd. 

4.5 Odränerade direkta skjuvförsök SGI IV 

En sammanställning av resultaten från de odränerade direkta skjuvförsöken utförda med SGI 
IV och sonderingspunkt RA1609 redovisas i Tabell 16. Resultaten från sonderingspunkt 
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16SC034 redovisas i Tabell 17. I Figur 48 och Figur 49 illustreras ett exempel på erhållna 
försöksdata från ett överkonsoliderat försök utfört med olåst provhöjd. Det som utvärderades 
var odränerad skjuvspänning, effektiv provhöjd, portryck och normalspänning. Varje punkt i 
Figur 48 motsvarar ett laststeg. Resultaten och utvärderingarna från de odränerade direkta 
skjuvförsöken redovisas i Bilaga 1. 

Tabell 16 Resultat, odränerade direkta skjuvförsök. 

Borrhål RA 1609, nivå 4,0 m, Modell SGI IV 

Datum 

[YYMMDD] 

OCR Låst 
provhöjd 

Olåst 
provhöjd  

Normals
pänning 
vid brott 
[kPa] 

Effektiv 
provhöjd 
vid start 
[mm] 

Effektiv 
provhöjd 
vid brott 
[mm] 

Portryck 
vid brott 
[kPa] 

Odränerad 
skjuvhållfas
thet, Cu 
[kPa] 

Vinkeländ
ring vid 
brott 

[rad] 

161118 1,0 x  44,3 18,717 18,697 1,1 24,2 0,15 

161119 1,0  x 84,0 17,993 17,423 2,7* 34,3 0,15 

161122 2,0 x  78,6 16,622 16,622 2,0 44,5 0,15 

161123 2,0  x 83,1 16,529 16,519 1,8 44,1 0,15 

* Lågt portryck på grund av lite läckage i samband med skjuvning. 

Tabell 17 Resultat, odränerade direkta skjuvförsök. 

Borrhål 16SC034, nivå 5,0 m, Modell SGI IV 

Datum 

[YYMMDD] 

OCR Låst 
provhöjd 

Olåst 
provhöjd  

Normals
pänning 
vid brott 
[kPa] 

Effektiv 
provhöjd 
vid start 
[mm] 

Effektiv 
provhöjd 
vid brott 
[mm] 

Portryck 
vid brott 
[kPa] 

Odränerad 
skjuvhållfas
thet, CU 
[kPa] 

Vinkeländ
ring vid 
brott 

[rad] 

161120 1,0 x  31,6 18,52 18,47 2,3 16,2 0,15 

161121 1,0  x 64,0 18,616 18,126 8,4 19,5 0,15 

161127 2,0 x  60,5 15,929 15,929 -0,11 27,0 0,15 

161128 2,0  x 64,0 16,352 16,322 2,74 26 0,15 
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Figur 48 Exempel på skjuvspänningskurva vid utfört odränerat direkt skjuvförsök med SGI IV. 

 
Figur 49 Exempel på normalspännings- provhöjds och portryckskurva vid utfört odränerat direkt skjuvförsök med 
SGI IV, olåst provhöjd, överkonsoliderad. 

4.6 Förlängd konsolidering 

I Tabell 18 redovisas provhöjdsändringen efter konsolidering för de två försöken utförda med 
konsolideringstiderna 18 timmar respektive 72 timmar. I Tabell 19 redovisas en 
sammanställning av provresultaten efter skjuvning. I Figur 50 och Figur 51 illustreras 
normalspänningsminskningarna i samband med skjuvning för respektive försök. 

 



RESULTAT 
 

59 
 

Tabell 18 Resultat, provhöjdsändring efter konsolidering. 

Sondering
spunkt 

Skjuvapparat Konsolidering 
18 timmar 

Konsolidering 
72 timmar 

Provhöjdsändring 
efter konsolidering 
[mm] 

RA1609 
NGI Geonor x  2,484 

NGI Geonor  x 2,440 

 

Tabell 19 Resultat, odränerade direkta skjuvförsök. 

Borrhål RA 1609, nivå 4,0 m, Förlängd konsolidering, Låst provhöjd, NGI Geonor 

Datum 

[YYMMDD] 

OCR Modell Normalsp
änning vid 
brott [kPa] 

Effektiv 
provhöjd 
vid start 
[mm] 

Effektiv 
provhöjd 
vid brott 
[mm] 

Portryck 
vid brott 
[kPa] 

Odränerad 
skjuvhållfasth
et, Cu [kPa] 

Vinkeländri
ng vid brott 

[rad]  

161027 1,0 Geonor 51,1 12,945 12,926 0,79 22,0 0,061 

161114 1,0 Geonor 
(Förlängd) 

44,464 12,976 12,945 0,5 24,5 0,128 

 

 
Figur 50 Normalspänningsändring under skjuvning, konsolidering 18 timmar. 
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Figur 51 Normalspänningsändring under skjuvning, konsolidering 72 timmar. 

4.7 Förlängda laststeg 

I Tabell 20 redovisas tid från start av skjuvning fram till brott för de tre försöken utförda med 
olika deformationshastigheter. Försöket på NGI Geonor utfördes med konstant 
deformationshastighet medan försöken på SGI IV utfördes med manuell pålastning i steg. I 
Tabell 21 redovisas en sammanställning av provresultatet efter skjuvning. I Figur 52 illustreras 
skjuvförskjutningen i förhållande till tiden fram till brott för varje försök. Varje puckel för 
försöken utförda på SGI IV motsvarar ett laststeg. 

Tabell 20 Resultat, olika deformationshastigheter. 

Sonderingspunkt Skjuvapparat Deformationshastighet 
enligt standard 

Förlängda 
laststeg 

Tid till 
brott [h] 

RA1609 

NGI Geonor x  7,64 

SGI IV x  2,71 

SGI IV  x 10,58 
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Tabell 21 Resultat, odränerade direkta skjuvförsök. 

Borrhål RA 1609, nivå 4,0 m, Förlängda laststeg, Låst provhöjd 

Datum 

[YYMMDD] 

OCR Modell Normals
pänning 
vid brott 
[kPa] 

Effektiv 
provhöjd 
vid start 
[mm] 

Effektiv 
provhöjd 
vid brott 
[mm] 

Portryck 
vid brott 
[kPa] 

Odränerad 
skjuvhållfas
thet, Cu 
[kPa] 

Vinkeländri
ng vid brott 

[rad]  

161027 1,0 NGI 51,1 12,945 12,926 0,79 22,0 0,061 

161124 1,0 SGI 
(Förlängd) 

46,0 18,108 18,068 0,9 23,2 0,15 

161118 1,0 SGI 44,3 18,717 18,697 1,1 24,2 0,15 

 

 
Figur 52 deformationshastighetskurvor för respektive försök. 

4.8 CPT Sondering 

I Tabell 22 redovisas de odränerade skjuvhållfastheterna med djupet inom ett specifikt 
intervall för de två olika sonderingspunkterna. Intervallen motsvarar inom vilket område 
jordproverna i provhylsorna är tagna. Värdena på de odränerade skjuvhållfastheterna är 
framtagna med hänsyn till insitu-spänningarna vilka inte motsvarar normallasterna i de 
odränerade direkta skjuvförsöken. 
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Tabell 22 Odränerad skjuvhållfasthet från CPT. 

Sonderingspunkt Nivå Vertikaltryck 
(insitu),  
[kPa] 

Odränerad 
skjuvhållfasthet, Cu 
[kPa] 

RA1609 

3,8 61,4 29,5 

4,0 64,5 31,2 

4,2 67,9 36,2 

16SC034 

4,8 - 15,7 

5,0 - 15,7 

5,2 - 15,7 

*Utvärderat från totala spetstrycket, se Bilaga 6
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 ANALYS OCH DISKUSSION 

5.1 Odränerad skjuvhållfasthet 

5.1.1 Låst respektive olåst provstämpel 

Generellt påvisar försöken utförda normalkonsoliderade (OCR=1) att den odränerade 
skjuvhållfastheten ökar då provhöjden förblir olåst jämfört med låst provhöjd under skjuvning. 
Ett avvikande resultat var försöket som utfördes normalkonsoliderat på SGI IV, RA1609 med 
olåst provhöjd. Värdet på den odränerade skjuvhållfastheten blev avsevärt större jämfört med 
försöket som utfördes med låst provhöjd. Orsaken bakom detta avvikande resultat tros bero på 
att lite läckage i gummimembranet observerades under skjuvning. Detta förtydligas även i 
Tabell 16 där det framgår att portrycket var betydligt lägre vid brott i jämförelse med 
motsvarande försök utfört på SGI IV. I och med att försöket inte utfördes helt odränerat 
inverkar även friktion mellan kornen vilket medför en ökad hållfasthet. 

För de överkonsoliderade försöken (OCR=2) sammanfaller de odränerade 
skjuvhållfastheterna mellan låst och olåst provhöjd närmare varandra. Anledningen till detta 
tros bero på att värdet på normalspänningen vid brott hade sjunkit betydligt mindre än för de 
normalkonsoliderade försöken, se Tabell 14, Tabell 15, Tabell 16 och Tabell 17. 

De överkonsoliderade försöken utförda på NGI Geonor med olåst provhöjd påvisade en högre 
odränerad skjuvhållfasthet än de med låst provhöjd. Försöken utförda på SGI IV med olåst 
provhöjd påvisade en lägre odränerad skjuvhållfasthet än de med låst provhöjd. Orsaken till 
denna skillnad tros bero på att ett mer påtagligt glapp i låsanordningen på NGI Geonor 
observerades. I och med detta glapp blev normalspänningsökningen högre för försöken utförda 
på SGI IV jämfört med NGI Geonor vilket medförde att en större normalspänning tilläts 
belasta provet. 

I Bilaga 1 framgår det att de överkonsoliderade försöken utförda med låst provhöjd får en ökad 
normalspänning inledningsvis och att värdet på normalspänningen vid brott är betydligt lägre 
än för de normalkonsoliderade försöken. 

I Tabell 23 och Tabell 24 redovisas procentuella skillnader i odränerad skjuvhållfasthet mellan 
försök utförda med låst och olåst provhöjd. 

Tabell 23 Skillnad i odränerad skjuvhållfasthet mellan försök utförda med låst respektive olåst provhöjd. 

RA1609 
OCR  Modell Cu, låst [kPa] Cu, olåst [kPa] Procentuell skillnad [%] 

1  NGI 22,0 26,0 18,2 
1  SGI 24,2 34,3* 41,7 
2  NGI 36,0 39,5 9,7 
2  SGI 44,5 44,1 -0,9 

*Lite läckage under skjuvning 
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Tabell 24 Skillnad i odränerad skjuvhållfasthet mellan försök utförda med låst respektive olåst provhöjd. 

16SC034 
OCR  Modell Cu, låst [kPa] Cu, olåst [kPa] Procentuell skillnad [%] 

1  NGI 13,9 17,1 23 
1  SGI 16,2 19,5 20,4 
2  NGI 25,0 26,5 6 
2  SGI 27 26 -3,7 

 

5.1.2 NGI Geonor respektive SGI IV 

Generellt är den odränerade skjuvhållfastheten för försöken utförda på NGI Geonor lägre än 
för SGI IV, både för normalkonsoliderade och överkonsoliderade försök. Eftersom att 
försöken utförs enligt samma princip med skillnaden att deformationshastigheten var 
annorlunda tros detta vara orsaken. NGI Geonor skjuvar med en konstant 
deformationshastighet (töjningskontrollerad) och SGI IV i laststeg (spänningskontrollerad). 
På SGI IV skjuvades därför försöken snabbare än på NGI Geonor. En för hög skjuvhastighet 
medför att deformationerna inte helt och hållet hunnit utvecklats innan ett ytterligare laststeg 
appliceras. Detta resulterar i att en för hög skjuvlast hunnits applicerats då provet går i brott 
och den odränerade skjuvhållfastheten utvärderas vid en för hög skjuvspänning. I Kapitel 5.3 
analyseras och diskuteras deformationshastighetens inverkan på den odränerade 
skjuvhållfastheten. I Tabell 25 och Tabell 26 redovisas procentuella skillnader för de 
odränerade skjuvhållfastheterna mellan NGI Geonor och SGI IV. 

En annan möjlig förklaring till att den odränerade skjuvhållfastheten generellt blev lägre på 
NGI Geonor skulle kunna vara att piggarna på övre och undre provstämpel vid inträngning 
stör provet och reducerar på så sätt den odränerade skjuvhållfastheten. Eftersom försöken har 
utförts med olika förutsättningar beroende på skjuvapparat kan dock inte någon slutsats dras 
kring omfattningen av dess inverkan.  

Tabell 25 Skillnad i odränerad skjuvhållfasthet mellan försök utförda på olika skjuvapparater. 

RA1609 
OCR Låst Olåst Cu, NGI [kPa] Cu, SGI [kPa] Procentuell skillnad [%] 

1 x  22 24,2 10 
1  x 26 34,3* 32 
2 x  36 44,5 23,6 
2  x 39,5 44,1 11,6 

*Lite läckage under skjuvning 

Tabell 26 Skillnad i odränerad skjuvhållfasthet mellan försök utförda på olika skjuvapparater 

16SC034 
OCR Låst Olåst Cu, NGI [kPa] Cu, SGI [kPa] Procentuell skillnad [%] 

1 x 
 

13,9 16,2 16,5 
1 

 
x 17,1 19,5 14 

2 x 
 

25 27 8 
2 

 
x 26,5 26 -1,9 
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5.1.3 Överkonsolideringsgradens inverkan på den odränerade 
skjuvhållfastheten 

I samtliga försök innebar en fördubbling av överkonsolideringsgraden också en ökad 
odränerad skjuvhållfasthet. Det framgår också tydligt i Tabell 27 och Tabell 28 att ökningen i 
hållfastheten var större mellan de försök som utfördes med låst provhöjd jämfört med de 
utförda med olåst. Återigen kan detta relateras till den aktuella normalspänningen som rådde 
vid brott. Då försöken utfördes med låst provhöjd hade normalspänningen vid brott sjunkit 
betydligt mer för de normalkonsoliderade försöken jämfört med de överkonsoliderade. Då 
försöken utfördes med olåst provhöjd kunde givetvis inte normalspänningen ändras under 
skjuvningen och samma normalspänning rådde för de normal- och överkonsoliderade försöken 
vid brott. Den procentuella ökningen var således större för de försöken utförda med låst 
provhöjd jämfört med försöken utförda med olåst provhöjd. 

Att jordmaterialet får en högre odränerad skjuvhållfasthet vid högre OCR är ett faktum enligt 
Larsson et al (2007:2) vilket gör resultatet trovärdigt. 

Tabell 27 Skillnad i odränerad skjuvhållfasthet med avseende på överkonsolideringsgrad. 

RA1609 
Modell Låst Olåst Cu (OCR = 1,0) 

[kPA] 
Cu (OCR = 2) 
[kPa] 

Procentuell skillnad 
[kPa] 

NGI x 
 

22 36 63,6 
NGI 

 
x 26 39,5 51,9 

SGI x 
 

24,2 44,5 83,9 
SGI 

 
x 34,3* 44,1 28,6 

*Lite läckage under skjuvning 

Tabell 28 Skillnad i odränerad skjuvhållfasthet med avseende på överkonsolideringsgrad. 

16SC034 
Modell  Låst Olåst Cu (OCR = 1,0) 

[kPA] 
Cu (OCR = 2) 
[kPa] 

Procentuell skillnad 
[kPa] 

NGI  x 
 

13,9 25 79,8 
NGI 

 
x 17,1 26,5 55 

SGI  x 
 

16,2 27 66,7 
SGI 

 
x 19,5 26 33,3 

 

5.1.4 Fallkon, CPT, odränerade direkta skjuvförsök 

De resultat från utförda odränerade direkta skjuvförsök som jämförs med resultat från 
fallkonförsök och CPT sondering är de normalkonsoliderade försöken för både låst och olåst 
provhöjd. Värderna redovisas i Tabell 29 och  

Tabell 30. Parametrar som jämförs är den odränerade skjuvhållfastheten och normalspänning. 
Återigen är värdet på skjuvhållfastheten för försöket utfört på SGI IV, RA1609 med olåst 
provhöjd inte tillförlitligt på grund av lite läckage under skjuvning. Värdet bör reduceras för 
att motsvara ett odränerat försök bättre. 
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RA1609 

För CPT sondering är den odränerade skjuvhållfastheten utvärderad på 4,0 m djup vilket 
motsvarar en vertikal insitu-spänning på 67,9 kPa. Dock har Ramböll Sverige AB gjort 
antagandet vid utvärdering av odränerade skjuvhållfastheten att överkonsolideringsgraden är 
1,0. Detta antagandet innebär att en för hög odränerad skjuvhållfasthet erhålls. Från utfört CRS 
försök kan dock, utifrån förkonsolideringstrycket, en överkonsolideringsgrad på 1,3 beräknas 
med hjälp av ekvation (4). Med en OCR på 1,3 blir den odränerade skjuvhållfastheten istället 
enligt ekvation (3) ca 26,7 kPa. 

Då normalspänningen insitu skiljer sig jämfört mot normalspänningen vid de odränerade 
direkta skjuvförsöken kan endast en vag jämförelse utföras. Värdet på den odränerade 
skjuvhållfastheten hamnar närmare den odränerade skjuvhållfastheten för det direkta 
skjuvförsöket utfört med olåst provhöjd. 

För fallkonförsöket hamnar värdet på den odränerade skjuvhållfastheten närmare den 
odränerade skjuvhållfastheten för det odränerade direkta skjuvförsöket utfört med låst 
provhöjd. 

Både CPT sondering och fallkonförsök är rutinmetoder för bestämning av odränerad 
skjuvhållfasthet (SGF, 2004) vilket gör det svårt att dra en slutsats vilket av värdena från låst 
eller olåst provhöjd som motsvarar verkligheten bäst. Detta på grund av att värdena på fallkon 
och CPT sondering sprider sig åt respektive håll.  

Tabell 29 Odränerad skjuvhållfasthet från respektive metod. 

Försökstyp Normalspänning / insitu-
spänning [kPa] 

Odränerad 
skjuvhållfasthet, Cu [kPa] 

Fallkonförsök - 23,6 

CPT sondering 64,5 31,2 

NGI Geonor, odränerat 
direkt skjuvförsök (låst) 

83 22,0 

NGI Geonor, odränerat 
direkt skjuvförsök (olåst) 

83 26,0 

SGI IV, odränerat direkt 
skjuvförsök (låst) 

83 24,2 

SGI IV, odränerat direkt 
skjuvförsök (olåst) 

83 34,3* 

*Lite läckage under skjuvning 

16SC034 

Den odränerade skjuvhållfastheten utvärderades med avseende på totala spetstrycket från CPT 
sondering, se Bilaga 6. Med ekvation (3) kunde då den odränerade skjuvhållfastheten beräknas 
till ca 15,7 kPa. Detta värde antas råda för hela nivån. I detta fall hamnar värdena från CPT 
sonderingen och fallkon mitt emellan de odränerade skjuvförsöken utförda med låst respektive 
olåst provhöjd och ingen direkt slutsats kan därför dras. 
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Tabell 30 Odränerad skjuvhållfasthet från respektive metod. 

Försökstyp Normalspänning / insitu-
spänning [kPa] 

Odränerad 
skjuvhållfasthet, Cu [kPa] 

Fallkonförsök - 15,3 

CPT sondering - 15,7 

NGI Geonor, odränerat 
direkt skjuvförsök (låst) 

64 13,9 

NGI Geonor, odränerat 
direkt skjuvförsök (olåst) 

64 17,1 

SGI IV, odränerat direkt 
skjuvförsök (låst) 

64 16,2 

SGI IV, odränerat direkt 
skjuvförsök (olåst) 

64 19,5 

 

5.2 Portryck 

Enligt Sällfors (2001) och Larsson (2008) kommer portrycket vid odränerad skjuvning av 
kohesionsjord antingen öka vid kontraktant jord alternativt minska vid dilatant jord. Enligt 
utförda odränerade direkta skjuvförsök stämmer de försöken utförda med olåst provhöjd väl 
överens med denna teori. För de normalkonsoliderade försöken ökade successivt portrycket 
under hela skjuvningsförloppet. För de överkonsoliderade försöken skedde inledningsvis en 
minskning av portrycket som sedan övergick till en ökning i slutfasen av skjuvningsförloppet. 

För de låsta försöken var portrycket relativt konstant under skjuvningens gång för samtliga 
försök. Således bedöms, utifrån de utförda odränerade direkta skjuvförsöken att de olåsta 
försöken motsvarar verkligheten bättre än de låsta med avseende på portryck. 

5.3 Normalspänningsändring i samband med odränerad skjuvning 

Som mest hade normalspänningen minskat med ca 51 % vid brott vid ett normalkonsoliderat 
försök. För ett överkonsoliderat försök minskade normalspänningen som mest ca 16 % vid 
brott. Dock ökade normalspänningen inledningsvis för de överkonsoliderade försöken, som 
mest upp mot ca 10 % jämfört med den ursprungliga normalspänningen. I Tabell 31 redovisas 
samtliga procentuella ändringar i normalspänning vid brott för de försök som utfördes med 
låst provhöjd. 
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Tabell 31 Procentuell skillnad på normalspänning vid brott. 

Borrhål  Modell  OCR  Normalspänningsändring vid brott [%] 

RA1609  NGI  1,0  ‐39,1 

RA1609  NGI  2,0  ‐15,7 

RA1609  NGI (Förlängd konsolideringstid)  1,0  ‐47,2 

RA1609  SGI  1,0  ‐47,5 

RA1609  SGI  2,0  ‐8,3 

RA1609  SGI (Förlängda laststeg)  1,0  ‐45,7 

16SC034  NGI  1,0  ‐33,4 

16SC034  NGI  2,0  ‐5,3 

16SC034  SGI  1,0  ‐51,1 

16SC034  SGI  2,0  ‐6,7 

 

I samtliga försök har bland annat normalspänning och provhöjd loggats i samband med 
skjuvning. Enligt Sällfors (2001) och Axelsson (1998) skall volymen vid odränerad analys 
förbli konstant. Dock så har det visat sig, i samband med utförda försök, att när provhöjden 
låses i samband med skjuvning, för att förhindra denna volymändring, så kommer 
volymändringen att kompenseras för genom en förändring i normalspänning istället. Då 
provhöjden vill öka blir normalspänningen större och då provhöjden vill minska blir 
normalspänningen mindre. Eftersom provstämpeln förhindrar provmaterialet att expandera 
kommer provet att istället generera ett ökat tryck på stämpeln. Då provet istället vill 
komprimeras uppstår ett ”glapp” mellan provstämpel och provet vilket resulterar i en 
avlastning (en minskad normalspänning).  

Eftersom försöken utfördes med identiska förutsättningar med skillnaden att provhöjden var 
låst i ena fallet och olåst i andra tydliggjordes detta. För försöken utförda med låst provhöjd 
ändrades normalspänningen under skjuvning medan provhöjden var konstant. För försöken 
utförda med olåst provhöjd var normalspänningen konstant medan provhöjden ändrades under 
skjuvning. I och med detta kunde ett samband mellan normalspännings- och provhöjdsändring 
göras och för att illustrera detta plottades normalspänningen från de låsta försöken mot 
provhöjdsändringen från de olåsta försöken. I Figur 53 illustreras samtliga utförda försök från 
försöksupplägg i Tabell 8. För varje försök har sex punkter fördelade om fem lika stora 
intervall av vinkeländringen fram till brott plottats. Till exempel så har brott vid 
vinkeländringen 0,15 radianer uppdelats till 0, 0,03, 0,06, 0,09, 0,12 och 0,15. 
Normalspänningsändringen i procent från försöken utförda med låst provhöjd och 
provhöjdsändringen från försöken utförda med olåst provhöjd har alltså plottats vid dessa 
vinkeländringar för respektive utfört försök. 

I Figur 54 illustreras sambandet mellan normalspännings- och provhöjdsändringen för de 
utförda försöken och en trendlinje med tillhörande ekvation. R-kvadratvärdet (R=0,9579) är 
nära 1 vilket betyder att linjen är en god linjär approximation av data. Enligt sambandet blir 
det tydligt att små provhöjdsändringar om tiondels mm ger stor respons i 
normalspänningsändring. Exempelvis skulle en minskning om 0,2 mm ge en procentuell 
minskning av normalspänning på ca 32 % som troligen skulle ha stor inverkan på den 
odränerade skjuvhållfastheten. 
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Figur 53 Normalspänningsändring med avseende på provhöjdsändring under skjuvning. 

 

 
Figur 54 Samband mellan normalspänningsändring och provhöjdsändring under skjuvning. 

I och med att sambandet i Figur 54 visar att små provhöjdsändringar har stor inverkan på 
normalspänningen blir det felaktigt att försumma en geometrisk höjdändring som uppstår vid 
skjuvning av en stel, homogen kropp. I Bilaga 7 illustreras den teoretiska förändringen i 
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geometri vid skjuvning. Med hjälp av ekvation (1), (2), (3) och (4) i Bilaga 7 kunde följande 
samband plottas, se Figur 55. Vid relativt små vinkeländringar blir provhöjdsskillnaden 
mycket liten, medan den ökar vid större vinkeländringar. Till exempel vid 0,15 radianer 
vinkeländring har provhöjden minskat med 1,12 % jämfört med ursprungshöjden. För ett prov 
med 18 mm i provhöjd skulle detta innebära att provhöjden vid brott på 0,15 rad har minskat 
med 0,2 mm. Eftersom jord är elasto-plastiskt och inte homogent kan inte detta samband 
förklara det verkliga utfallet som kan se väldigt annorlunda ut, men detta bör ändå tas i 
beaktning. 

 
Figur 55 Geometrisk provhöjdsminskning av styv kropp vid skjuvning. 

Efter utförda försök kunde ett gemensamt samband för de normalkonsoliderade respektive 
överkonsoliderade försöken tydas. I samtliga normalkonsoliderade fall, minskade 
normalspänningen snabbare i en inledande fas (FAS 1) för att därefter minska konstant i en 
övergångsfas (FAS 2) och slutligen minska snabbare igen i en sista fas (FAS 3). I Figur 56 
illustreras faserna och normalspänningsändringen för ett normalkonsoliderat försök. I FAS 1 
tros normalspänningsminskningen bero på att provmaterialet kontrakterar vilket genererar en 
minskning i provvolym och därmed en minskad provhöjd. Detta skall dock inte kunna inträffa 
enligt Axelsson och Mattsson (2016) då försöket utförs odränerat. Om provet är vattenmättat 
kommer lerskelettet vara helt inneslutet i porvattnet och någon volymförändring av det slutna 
systemet lerskelett-porvatten kan inte inträffa. Som gummimembran och stödringar är 
utformade idag finns det dock utrymme för systemet att volymändras. I FAS 2 tros 
normalspänningsminskningen bero på att en konstant volymändring tillåts ske. Denna 
volymändring skulle kunna relateras till att provmaterialet kan pressas ut i diverse hålrum, till 
exempel mellan stödringarna, under klämringarna samt i det hålrum där klämringen skruvas 
ihop. I Bilaga 8 visas potentiella vägar dit provmaterialet kan ta vägen under skjuvning. I FAS 
3 börjar normalspänningen minska snabbare än i FAS 2. Detta tros bero på att den geometriska 
provhöjdsändringen illustrerad i Figur 55 får större inverkan vid större vinkeländring.  

Den potentiella volymändring som förklaras ske i FAS 2 bör även pågå i de övriga två faserna. 
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Figur 56 Normalspänningsändring under skjuvning indelat i faser för ett normalkonsoliderat försök. 

I samtliga överkonsoliderade fall ökade istället normalspänningen i en inledande fas (FAS 1) 
för att därefter vara relativt konstant i en övergångsfas (FAS 2) och slutligen minska igen i 
den slutliga fasen (FAS 3). I Figur 57 illustreras faserna och normalspänningsändringen för 
ett överkonsoliderat försök. I FAS 1 tros normalspänningsökningen bero på att provmaterialet 
dilaterar vilket genererar en ökning i provvolym och därmed en ökad provhöjd. I FAS 2 kan 
den mer konstanta normalspänningen, än den vid det normalkonsoliderade fallet, förklaras av 
att materialet i förhand komprimerats mer. Eftersom den dubbla normalspänningen applicerats 
under konsolideringen har dels provkroppen blivit styvare men större mängd provmaterial har 
även pressats ut i de potentiella hålrummen och fyllt igen dessa. Detta förhindrar att ytterligare 
provmaterial kan pressas undan under skjuvningsprocessen och därför kommer provhöjden 
förbli mer konstant jämfört med det normalkonsoliderade fallet. I FAS 3 börjar 
normalspänningen att minska igen. Detta tros, liksom för det normalkonsoliderade fallet, bero 
på den geometriska inverkan illustrerad i Figur 55. 
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Figur 57 Normalspänningsändring under skjuvning indelat i faser för ett överkonsoliderat försök. 

5.4 Deformationshastighetens inverkan på normalspänningen och 
den odränerade skjuvhållfastheten 

Försöken utförda på NGI Geonor och SGI IV utfördes med olika förutsättningar, 
huvudsakligen olika deformationshastigheter. På NGI Geonor utfördes skjuvningen med en 
konstant deformationshastighet på 2,75 mm/dygn medan skjuvningen på SGI IV utfördes i 
laststeg som ger olika deformationshastigheter beroende på jordmaterial. 
Deformationshastigheten blir även accelererande vid SGI IV vilket medför en olinjär 
skjuvförskjutning. Dock har en medeldeformationshastighet utifrån Figur 52 utvärderats för 
de två försöken utförda på SGI IV, se Figur 58, vilket möjliggjorde utvärdering av 
normalspänning och odränerad skjuvhållfasthet med avseende på 
medeldeformationshastighet. Värdet på medeldeformationshastigheten framgår av konstanten 
(k-värdet) i ekvationerna för respektive trendlinje. Enligt utförda försök så blev utfallet att ju 
lägre medeldeformationshastighet desto lägre odränerad skjuvhållfasthet fick jordproven. 
Enligt dagens standard för manuell pålastning skjuvas jordproven troligen för snabbt. Det 
framgår även tydligt i Figur 58 att deformationshastigheten i slutskedet av försöken är 
betydligt större än inledningsvis. I Tabell 32 redovisas medelskjuvhastigheten fram till brott 
samt den odränerade skjuvhållfastheten. För att erhålla en mer tillförlitlig jämförelse av 
medeldeformationshastighetens inverkan på den odränerade skjuvhållfastheten bör samtliga 
försök i ett nästa skede utföras med konstant medeldeformationshastighet med olika konstanta 
hastigheter. 



ANALYS OCH DISKUSSION 
 

73 
 

 
Figur 58 Utvärderade medeldeformationshastigheter. 

Tabell 32 Medeldeformationshastighetens inverkan på den odränerade skjuvhållfastheten. 

Skjuvapparat Medeldeformationshastighet 
[mm/h] 

Odränerad skjuvhållfasthet, 
Cu [kPa] 

NGI Geonor 0,1145 22 

SGI IV 1,0129 24,2 

SGI IV (Förlängd) 0,259 23,2 

 

Medeldeformationshastighetens inverkan på normalspänningen är dock inte lika påtaglig som 
dess inverkan på den odränerade skjuvhållfastheten. I Figur 59 illustreras 
normalspänningsminskningen fram till brott för de tre fallen. Det framgår att 
normalspänningsminskningen skiljer sig lite och är nära identiska. Enligt de utförda försöken 
är normalspänningsändringen nästintill oberoende av deformationshastigheten. 
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Figur 59 Deformationshastighetens inverkan på normalspänning under skjuvning. 

5.5 Konsolideringstidens inverkan på normalspänningen och den 
odränerade skjuvhållfastheten 

Från resultaten av utförda försök i Tabell 19 framgår det att provet har påverkats av en förlängd 
konsolideringstid. Den odränerade skjuvhållfastheten ökade med ca 11 % och vinkeländringen 
vid brott ökade från 0,061 till 0,128 rad, vilket innebär att provet kunde utsättas för en större 
deformation innan brott inträffade. I Figur 60 illustreras normalspänningsminskningen för de 
två fallen. Det går att utläsa att normalspänningen minskade mindre för försöket utförd med 
förlängd konsolideringstid än för försöket med konsolideringstiden 18 h. Anledningen tros 
bero på att provet tilläts konsolidera mer under konsolideringstiden vilket förhindrar att provet 
klarar av att volymändras lika mycket under skjuvningsprocessen. I och med att provet har 
komprimerats mer under konsolideringstiden resulterar det också i ett styvare material vilket 
ger en ökad odränerade skjuvhållfastheten. Den odränerade skjuvhållfastheten är också 
beroende av den påliggande normalspänningen och blev därför större för försöket utfört med 
förlängd konsolideringstid eftersom större normalspänning tilläts ligga på provet.  
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Figur 60 Normalspänningsändring under skjuvning vid olika konsolideringstider. 
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 SLUTSATSER 

6.1 Svar på forskningsfrågor 

Forskningsfråga 1 

”Hur påverkas normalspänningen i samband med skjuvning vid utförandet av odränerade 
direkta skjuvförsök enligt SS 02 71 27 på normalkonsoliderad respektive överkonsoliderad 
sulfidjord?” 

För normalkonsoliderad sulfidjord (sulfidlera) minskar normalspänningen i samband med 
skjuvning. Enligt utförda försök minskade normalspänningen som mest upp mot 51 % vid 
brott. För överkonsoliderad sulfidjord (sulfidlera) ökade normalspänningen inledningsvis för 
att sedan övergå till att successivt minska. Som mest ökade normalspänningen med ca 10 % 
under inledningsfasen och minskade som mest ca 16 % vid brott. 

Då försöken utfördes med olåst provhöjd förblev normalspänningen konstant för både de 
normalkonsoliderade och de överkonsoliderade försöken. I och med detta ökade den 
odränerade skjuvhållfastheten för samtliga normalkonsoliderade försök. För de 
överkonsoliderade försöken både ökade och minskade den odränerade skjuvhållfastheten. 
Skillnaden i odränerad skjuvhållfasthet mellan låst och olåst provhöjd var, för de 
normalkonsoliderade försöken, betydligt mer påtaglig än för de överkonsoliderade försöken 
där skillnaden var relativt liten. 

Forskningsfråga 2 

”Hur påverkar deformationshastigheten, vid skjuvning, normalspänningen samt den 
odränerade skjuvhållfastheten?” 

Enligt utförda försök visade det sig att normalspänningen är nästintill oberoende av 
deformationshastigheten. Den odränerade skjuvhållfastheten ökade däremot med större 
deformationshastighet. Ökningen i odränerad skjuvhållfasthet mellan försöket utfört med lägst 
och högst deformationshastighet blev ca 10 %. 

Forskningsfråga 3 

”Hur påverkar konsolideringstiden, inför skjuvning, normalspänningen samt den odränerade 
skjuvhållfastheten?” 

Enligt utförda försök visade det sig att en förlängd konsolideringstid påverkade både 
normalspänningen och den odränerade skjuvhållfastheten. Normalspänningen minskade 
mindre i samband med skjuvning och den odränerade skjuvhållfastheten ökade jämfört med 
försöket utfört med kortare konsolideringstid. Den odränerade skjuvhållfastheten ökade med 
ca 11 %. 

6.2 Validitet 

De erhållna resultaten från studien av normalspänningsändringen anses vara tillförlitliga 
eftersom normalspänningen har ändrats vid samtliga utförda försök då de utförts enligt SS 02 
71 27 (låst provhöjd). Ett tydligt mönster har konstaterats för både de normal- och 
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överkonsoliderade försöken samt för de försök som utförts med olåst provhöjd. För att erhålla 
en bättre statisk om i vilken omfattning den odränerade skjuvhållfastheten och 
normalspänningen påverkas av deformationshastigheten bör fler försök utföras. Det har 
framgått tydligt att konsolideringstiden påverkar normalspänning och odränerad 
skjuvhållfasthet från utförda försök. Ytterligare försök bör dock utföras för att få en bättre 
uppfattning om i vilken grad de påverkas av konsolideringstiden. 

Försöken utförda med olåst provhöjd har visat sig simulera skjuvning i verkligheten bättre än 
de försök som utförs enligt standard. Detta på grund av att normalspänningen förblir konstant 
under skjuvning, vilket är fallet i verkligheten. Även en portrycksändring har konstaterats som 
sammanfaller bättre med verkligheten. För både de normal- och överkonsoliderade försöken 
utförda enligt standard har portrycket förblivit relativt konstant. Vid de normalkonsoliderade 
försöken utförda med olåst provhöjd har portrycket successivt ökat med skjuvning och vid de 
överkonsoliderade försöken har portrycket inledningsvis minskat för att sedan successivt öka, 
se Bilaga 1. Att provhöjden förändras i samband med skjuvning är även det logiskt och 
inträffar i verkligheten. 

Slutligen misstänks utrustningen, som den är utformad idag, vara bristfällig eftersom den 
troligen inte klarar av att förhindra en volymförändring av jordprovet. Om utrustningen skulle 
klara av att förhindra en volymändring återstår dock ändå problematiken med den 
provhöjdsändring som sker i samband med skjuvning av stel kropp, se Bilaga 7. 

6.3 Framtida forskning 

Deformationshastighetens inverkan på den odränerade skjuvhållfastheten vid direkta 
skjuvförsök 

För att få en uppfattning om i hur stor utsträckning deformationshastigheten påverkar den 
odränerade skjuvhållfastheten bör ett liknande försöksupplägg som i Tabell 8 utföras. 
Provmaterialen bör tas från samma provhylsa för att erhålla nästintill identiska förutsättningar. 
Förslagsvis konsolideras proverna upp till förkonsolideringstrycket för att erhålla en 
överkonsolideringsgrad på 1,0. Exempelvis i ett inledande skede kan skjuvhållfastheten 
utvärderas från fyra olika deformationshastigheter, till exempel 1,0, 2,0, 4,0, 8,0 mm/dygn för 
en lera. För att kunna utföra denna studie krävs en töjningskontrollerad skjuvapparat, det vill 
säga att skjuvningen utförs med hjälp av en elmotor som drivs med konstant 
deformationshastighet. 

Normalspänningsändring i samband med skjuvning vid odränerade direkta skjuvförsök 
på olika jordmaterial 

Liknande försöksupplägg som i Tabell 8 bör utföras på exempelvis, lera, silt, finsand och 
anrikningssand. Anledningen till varför denna studie bör utföras är för att kunna konstatera 
om den normalspänningsminskning som inträffar beror på materialegenskaperna eller inte. 
Om det visar sig att normalspänningsändringen är oberoende av materialegenskaperna bör 
resultatet sammanfalla med sambandet i  Figur 54. 
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Det är också av intresse att veta vid vilken rådande normalspänning som provmaterialen i fråga 
går i brott och hur normalspänningen beter sig under skjuvningen. 

Inverkan på den odränerade skjuvhållfastheten från piggarna i provstämpeln på 
skjuvapparat NGI Geonor 

Inträngningen av piggarna i provkroppen misstänks kunna påverka den odränerade 
skjuvhållfastheten. I ett inledande skede kan en jämförelse mellan skjuvapparat NGI Geonor 
och SGI IV utföras. Dock krävs att en elmotor installeras på skjuvapparat SGI IV för att 
jordproven skall kunna skjuvas med identiska deformationshastigheter. Om det visar sig att 
den odränerade skjuvhållfastheten inte sammanfaller kan det möjligtvis konstateras att 
piggarna har en påverkan. I ett nästa skede kan då piggarna simuleras i finita 
elementprogrammet PLAXIS 3D för att undersöka huruvida piggarna påverkar provkroppen 
eller inte.  

Överkonsolideringsgradens inverkan på normalspänningen och den odränerade 
skjuvhållfastheten vid odränerade direkta skjuvförsök 

Från utförda överkonsoliderade försök enligt SS 02 71 27 har det konstaterats att 
normalspänningen inledningsvis ökar i samband med skjuvning. En ökad normalspänning 
ger också en ökad skjuvhållfasthet. Dock har endast försök utförts som mest vid en 
överkonsolideringsgrad på 2,0. En större överkonsolideringsgrad misstänks kunna generera 
ännu större normalspänningsökningar vilket i sådana fall skulle kunna innebära en högre 
odränerad skjuvhållfasthet. Om detta är fallet innebär det således att den odränerade 
skjuvhållfastheten utvärderas vid ett för högt värde på skjuvspänningen. Detta skulle kunna 
få följden att nödvändiga förstärkningsåtgärder underskattas och på så vis exempelvis riskera 
människoliv vid ett eventuellt skred.
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Resultat NGI Geonor 
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Resultat SGI IV 
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Plan- och sektionsritningar 
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Resultat CPT sondering 
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sin ∆ → ∆ sin ∙      (1) 

∆ → ∆      (2) 

∆       (3) 

∆ %
∆

       (4) 

där 

 = horisontell skjuvspänning, kPa 

 = Provets ursprungshöjd efter konsolidering, mm 

 = Provets höjd under skjuvning, mm 

 = Vinkeländring, rad 

∆  = horisontell förskjutning under skjuvning, mm 

∆  = Provhöjdsändring vid skjuvning, mm 

∆ % = Procentuell provhöjdsändring vid skjuvning, % 
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BILAGA 8 

Potentiella hålrum för provmaterial och porvatten 
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Provmaterialet har pressats upp mellan övre provhållare och klämring efter skjuvning 
(membranet slets sönder för att illustrera detta). 
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Provmaterialet kläms ut mellan klämringar och övre och undre stödringar. En bubbla har 
även bildats i gummimembranet, dit porvatten och provmaterial tillåtits att färdas. 
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En stor vattenbubbla har bildats mellan klämringens fästanordning. 

 

 


