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SAMMANFATTNING 

Tyréns ABs har utfört stabilitetsundersökningar för fastigheterna Plogen 16 samt 

Välten 2 och 3 i Umeå kommun. Områdena är attraktiva vid Umeälv och  

fastighetsbolaget Cityfastigheter i Umeå AB har önskan att exploatera dem. De 

beaktade områdena innesluts av Tvärån och Umeälv som medför att området får 

ett komplext utseende. Det finns således två slänter som omsluter områdena, en 

mot Tvärån och en mot Umeälv. Områdena består främst av silt med inslag av 

sand och sulfidsilt men mäktighet på 10 meter.  

Slänten mot Tvärån visade på markrörelse medan den branta slänten mot Umeälv 

inte visade några stabilitetsproblem. Tidigare utförda stabilitetsberäkningarna av 

Tyréns AB visade på 13-14 meter säkerhetsavstånd från slänten mot Umeälv. Då  

områdena är bebyggda närmare än säkerhetsavståndet och då anses stabil när 

ingen deformation av slänten har kunnat tydas, väcks frågan hur vida  

2D-beräkningar är tillräckliga för att beskriva stabiliteten i dessa typer av slänter 

kring älvar. Det ledde fram till en önskan om att genomföra  

stabilitetsberäkningar i 3D. Programvara som valdes för att genomföra  

3D-beräkningar var PLAXIS 3D. Då de utförda beräkningarna av Tyréns AB 

genomfördes i programmet SLOPE/W som tillhör programvaran Geostudio  

bedömdes att beräkningar i PLAXIS 2D vara nödvändiga att genomföra för att 

en jämförelse skulle kunna ske. Detta för att PLAXIS och SLOPE/W har olika 

beräkningsmetoder för att beräkna stabiliteten.  

Beräkningarna genomfördes i PLAXIS 2D för de båda slänterna med dränerad 

och odränderad analys. Det för att beakta det mest ogynnsamma situationen.  

2D-modellen i SLOPE/W replikerades till PLAXIS 2D medan 3D-modellen 

byggdes upp från en inmätt terrängmodell av områdena. 

Undersökningarna visade att odränerade förhållanden gav den lägsta säkerheten 

av slänterna för 2D och för 3D. Resultaten mellan 2D- och  

3D-beräkningar påvisade en betydande stabilitetsökning vid 3D-beräkningar. 

Beräkningarna i 2D, odränerat, genomfördes inte då modellen kollapsade i  

beräkningsförfarandet, det tolkades som att säkerhetsfaktorn är under 1 för  

slänten mot Umeälv. För samma slänt i 3D-modellen uppgick säkerhetsfaktorn 

till 1,48. Den dränerade beräkningen gav i 2D ett brott på 8 meter från släntkrön 

och en säkerhetsfaktor på 1,2 och i 3D-beräkningen beräknades den värsta  

brottytan i den strandpromenaden som ligger vid släntfoten av Umeälv.  



Släntstabilitetsanalys av 3D finita elementmodellering   

IV 

Det tyder på att de tredimensionella effekterna är av avgörande  

betydelse för stabiliteten. Det är därmed av värde att utföra 3D-beräkningar för 

komplexa områden. 
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ABSTRACT 

Stability investigations in the area Plogen 16, Välten 2 and 3 in Umeå  

municipality have been performed by Tyréns AB. The areas are placed alongside 

the river of Umeå and because of the attractive location the real estate company 

Cityfastigheter Umeå AB has the desire to develop the areas. The areas are  

located between a small river called Tvärån and the river Umeälv. The  

symmetry of the areas looks like a wedge because of these two watercourses. 

This means that the areas are holding two slopes, one for each stream. The soil 

in the area consists of silt mixed with sand and a layer of 10 meter thickness with 

sulphide silt. 

The slope towards Tvärån is indicating that ground movement is occurring 

whereas the other slope against Umeälv seems stable after ocular investigation. 

The previous slope stability calculations performed by Tyréns AB resulted in a 

high safety distance from the slope crest. Because of the calculation results and 

the slope seems to be stable in reality even when there is buildings near the slope 

crest. This raises the question if the 2D calculations is sufficient enough in these 

types of slopes. Based on this contradiction the question if a 3D calculation 

would show different results from a 2D calculation arose. PLAXIS 3D were  

chosen to do the stability calculations. The previous performed calculations were 

executed with the 2D program SLOPE/W which are a program from the  

Geostudio program series. Because of the fact that SLOPE/W and PLAXIS is 

based on different methods, the need for a 2D calculation in PLAXIS were  

required. This was done to be able to make a comparison between  

2D and 3D calculations.     

The slope stability calculations were performed with drained and undrained  

conditions. This was to evaluate the worst case scenario. The 2D-modell in 

PLAXIS was replicated from the 2D-modell in SLOPE/W and the 3D-modell 

was imported from a terrain model.  

The investigations resulted in the lowest safety factor when used the undrained  

situations for both 2D and 3D. The results between 2D and 3D calculations 

pointed out a significant difference, an increase of stability for the 3D  

calculations. The calculations for 2D undrained, was not completed due to model 

collapse in the calculations step. This was interpreted as a safety factor beneath 

1 for the slope against Umeälv. For the same slope in 3D the factor of safety was 

1,48. In drained calculations the 2D model resulted in an 1,2 safety factor and a 
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safety distance of 8 meter from the slope crest. In the 3D calculation the program 

calculated the worse slip surface in the boardwalk at the toe of the slope to 

Umeälv. This shows that the three dimensional effects are of significant stature 

of the calculated slope stability. From this investigation it is shown that a three  

dimensional calculation are of value for this kind of complex areas. 
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 INLEDNING 

I detta inledande kapitel beskrivs bakgrunden till examensarbetet, vilka  

forskningsfrågor som uppställs samt vilka avgränsningar som har gjorts. 

1.1 Bakgrund 

Områdena Plogen 16, Välten 2 och 3 i Umeå kommun är idag ett attraktivt  

beläget område längs med Umeälven. Det attraktiva området har lockat en  

exploatör med önskan om nybyggnation av bostäder. Med anledning härav har 

Tyréns AB fått i uppdrag att göra markundersökningar och stabilitetsutredning 

på nämnda områden. Projektet är i dagsläget inte genomfört eftersom osäkerhet 

kring beräknade stabilitetsresultat ännu föreligger. Områdena är belägna  

mellan Umeälv och Tvärån, vilket innebär att två slänter innesluter området. 

Slänterna är bestående av silt och sulfidjord, sistnämnda är en känd  

problemjord. Områden belägna kring nipor bestående av silt är ett välkänt  

fenomen där höga och branta släntlutningar ofta existerar trots att de egentligen 

borde gå till brott.  

Tanken bakom examensarbetet växte fram med önskan om att utföra  

stabilitetsberäkningar genom att utföra beräkningarna tredimensionellt. Det är 

för att utröna om det uppstår betydande skillnader mellan 3D och  

2D beräkningar för liknande komplexa geometrier. Beräkningsprogrammen som 

används för att utföra stabilitetsberäkningar är programvarorna PLAXIS 2D och 

3D. Utförandet av 2D bräkningarna i PLAXIS utförs för att jämförelse mellan 

2D och 3D skall vara direkt jämförbara då motsvarande stabilitetsberäkning i 2D 

utförda av Tyréns AB är genomförda med programvaran Geostudio SLOPE/W.  

1.2 Syfte och mål 

Syftet är att undersöka släntstabiliteten i områdena och utröna om  

tredimensionella beräkningar är nödvändiga att utföra i områden av liknande 

komplexitet i fortsättningen.  
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Mål och önskan är att införskaffa djupare kunskap inom geoteknik i sin helhet 

kring denna typ av problem, utveckla det självständiga arbetsförfarandet och öka 

förståelsen för programvaran PLAXIS.   

1.3 Forskningsfrågor 

Forskningsfrågor som arbetet innefattar: 

1. Kommer beräkningar i 2D respektive 3D leda till skilda resultat med 

avseende på totalstabiliteten? I sådana fall är skillnaderna  

väsentliga? 

2. Kan tredimensionella beräkningar hjälpa till att förklara hur branta 

slänter, bestående av siltjord, längs med nipor är stabila då  

2D-beräkningar antyder på säkerhetsfaktorer under 1? 

3. När bör 3D-beräkningar genomföras? Är det nödvändigt i områden 

av likvärdig komplexitet.  

1.4 Avgränsningar 

Detta examensarbete bygger på befintliga stabilitetsberäkningar på området i  

tvådimensionell beaktning. Data från genomförda fält- och  

laboratorieundersökningar utvärderas inte nämnvärt utöver bedömning om de 

förefaller inom karakteristiska värden. Tidsramen och ekonomiska resursernas 

tillåter inte heller utökade undersökningar till framtagning av parametrar.  

Påverkan från befintliga och planerade byggnader exkluderas i arbetet då de  

befintliga lasterna har funnits där en längre tid och eventuella sättningar eller 

instabilitetsproblem har redan uppstått. Grundläggningstekniken på planerade 

byggnader kommer med stor sannolikhet genomföras med metoden så att inte 

lastökning på marken uppstår, pålning kombinerat med platta på mark och  

eventuellt hus med källarvåning som avlastar planområdet. 
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 TEORI 

Följande avsnitt kommer att beskriva bakomvarande teorier till utförda  

undersökningar och antaganden. Insiktsgivande information om viktiga aspekter 

som måste beaktas beskrivs. Detta utger den grund med fakta och argument till 

beslutsfattanden i projektet. 

2.1 Silt 

Silt är en s.k. mellanjord som övergår gradvis från sand till lera med avseende 

på kapillaritet, kompressibilitet, kornstorleksfördelning och  

mineralsammansättning. Det medför att siltjord influeras av både friktions- och 

kohesionskrafter (Knutsson et al., 1998). Figur 1 visar siltjordars egenskaper  

beroende på vilken jordart den närmar sig, lera eller sand. Silt med  

kornstorleknära sand beror till huvuddel av friktionskrafter och vise versa om 

siltjord  närmar sig lera. Siltjord kan delas in i undergrupperna grovsilt,  

mellansilt och finsilt, i Tabell 1 redovisas kornstorleksfördelning för dessa. 

 

 

Figur 1 Siltjord och dess materialegenskaper (Knutsson et al., 1998) 
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Tabell 1 Siltjord och dess indelning (Knutsson et al., 1998) 

Huvudgrupp Kornstorlek [mm] Undergrupper 
Kornstorlek 

[mm] 

  Grovsilt 0.06-0.02 

Silt 0.06-0.002 Mellansilt 0.02-0.006 

  Finsilt 0.006-0.002 

 

2.1.1 Förekomst och egenskaper  

Silt påträffas i hela Sverige i form av ren silt eller som fraktion i blandkorniga 

jordar. Silt i ren form förekommer oftast i områden där svagt strömmande  

vatten antingen har förekommit eller förekommer eftersom den är en  

sedimentär jordart. Den finns främst under högsta kustlinjen i gränsområden vid 

isälvavlagringar men kan även förekomma i forna issjöar (Knutsson et al., 1998). 

I norra Sverige förekommer siltavlagringar främst vid nipor och älvdalar. De är 

ofta skiktade eller varviga med inslag av ler- och sandskikt. Efter norra Sveriges 

kustland är sulfidhaltiga jordar vanligt förekommande, s.k.  

sulfidjord (Knutsson et al., 1998) (Albing et al., 2007) (Pousette, 2007).  

Slänter som består av siltjord är mycket känsliga för vatten då silt är extremt  

erosionsbenägen, både ytlig och inre erosion förekommer (Bengtsson et al., 

2014). Siltslänters portryckssituation är viktigt att undersöka då det kan öka eller 

reducera stabiliteteten i slänter (Knutsson et al., 1998). Ras och skred i siltslänter 

uppstår vid för branta släntlutningar, snabba förändringar i markvattnet,  

förändringar av grundvattenytan, vid tjällossning eller som fortplantning av 

gamla skredningar. Mänskliga faktorer som avverkning,  

friläggning av yta och anläggningsarbeten har även inverka som reducerar  

stabilitet (Knutsson et al., 1998). 

I Norrland och Svealand förekommer siltslänter längs älvdalar vilka ofta har 

höga släntlutningar, brantare än jordens naturliga rasvinkel. Det kan förklaras  

genom siltjords höga kapillära stighöjd och cementering av jorden. Kapillära 

krafter orsakar undertryck (sugeffekt) i jorden, s.k. negativt portryck ovanför 

grundvattenytan. Detta fenomen kan ge en ökad hållfasthet i jorden (Bengtsson 

et al., 2014) (Westerberg, 2015) (Knutsson et al., 1998).  
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Figur 2 visar en typisk siltslänt som är varvad med lera och en fiktiv  

portrycksituation, d.v.s. portryckets storlek förändras mot jordlager och djup. 

Vegetation i slänter antas ge en förhöjd stabilitet från rötterna. Om ytan täcks av 

vegetation reduceras risken för ytlig erosion (Bengtsson et al., 2014).  

 

Figur 2 Siltslänt med inslag av lerskikt och en exemplifierad portryckssituation  

(Knutsson et al., 1998) 

2.1.2 Sann kohesion   

Begreppet sann kohesion definieras som: jord som kan mobilisera en  

skjuvhållfastheten under normalkrafter lika med noll, σ’
n=0, på brottytan. Det 

innebär att skjuvhållfastheten inte kan definieras av rådande spänningar eller 

friktionskrafter framkallad av glidning mellan partiklar, omstrukturering eller 

krossning av partiklar. Det innebär att sann kohesion är resultatet av adhesion 

(molekylär vidhäftning mellan partiklar som kommer i närhet av varandra)  

mellan partiklar när dessa inte utsätts för varken yttre krafter eller egentyngd 

(Müller, 2011). Adhesion kan enkelt exemplifieras: om två helt plana skivor av 
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något material trycks mot varandra och trycket därefter upphör. För att sära på 

skivorna krävs det en betydande kraft. Det är lättare att skjuta skivorna åt varsitt 

håll för att få särat dem. Det är på grund av de s.k. adhesionskrafterna som råder 

mellan skivorna, vilket är de krafter som håller ihop skivorna efter att trycket har 

upphört.   

Det råder en osäkerhet om vad som orsakar sann kohesion. Några föreslagna 

orsaker presenteras kort nedan där alla grundar sig i kemiska bindningar (Müller, 

2011): 

 Cementering – Kemiska bindningar mellan partiklar orsakad av  

cementering av karbonitisering, silikater, aluminium, järnoxid och  

organiskt innehåll. Nämnda material kan orsaka cementering och  

förekommer antingen från jordenmineralerna själva eller från  

invidliggande omgivning.    

 Elektrostatiskt och elektromagnetiska dragningskrafter – Lerpartiklar 

som omges av vatten/vattenjoner kan ha olika ytladdningar vilket leder 

till elektrostatiska dragningskrafter mellan partiklarna.  

Elektromagnetiska krafter uppstår när vattenmolekyler med dipoler  

rinner mellan lerpartiklarna och skapar van der Waals bindningar 

mellan dem.    

 Valensbindingar och adhesion – När normalkonsoliderad lera avlastas 

och därmed blir överkonsoliderad minskas effektivspänningarna vilket 

borde orsaka minskad skjuvhållfasthet proportionerligt, vilket dock inte 

är fallet. Det förklaras genom uppståndelsen av valensbindningar och  

adhesionskrafter mellan partiklarna.  

Cementering antar man kan vara en av orsakerna till att branta siltslänter i delar 

av Sverige är stabila under en tid. Under stora deformationer av jorden bryts de 

cementerande bindningarna och jorden får ett sprött brottbeteende (Müller, 

2011). Exempel på en nästan helt vertikala slänt i Ramsele, Sollefteå visas i  

Figur 3 där cementering av jorden har orsakat ökad hållfasthet i brott ytan.  

Slänten är i vissa delar helt vertikal och var stabil under en längre tid men gick 

sedan till brott (Gunnvard, 2016).  
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Figur 3 Siltslänt med nästan vertikal släntlutning p.g.a. cementeringseffekterna,  

belägen i Sollefteå (Müller, 2011) 

2.2 Sulfidjord  

2.2.1 Förekomst och bildning  

Anaerobsulfidjord är svart till färgen och vid oxidering blir den rödbrun och kan 

avge rostutfällningar. Sulfidjord innehåller flera olika sulfider, de  

vanligaste är svavelkis (FeS2) och järnmonosulfid (FeS) (Albing et al., 2007). 

Den mörka illaluktande jorden benämnas oftast i folkmun för svartmocka då den 

oftast är svartfärgad, den svarta färgen kommer främst från järnmonosulfid (FeS) 

(Albing et al., 2007). Förekomsten av sulfidjord i Europa är ringa med undantag 

för Sveriges och Finlands norra kustland i Bottniska viken. Den  

återfinns även i Mälardalen (Albing et al., 2007)  (Pousette, 2007).  

I Sverige började sulfidjord bildas för ungefär 4000-7000 år sedan på  

havsbotten (Pousette, 2007). Bildningen uppstår i syrefattiga förhållanden och 
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om jorden har en hög halt organiskt material (Pousette, 2007). Svaga till nästan 

ingen rörelse i vattnet orsakar sedimentering av sedimenten och det organiska  

materialet, de låga rörelserna försvårar även transporten av syrerikt vatten ned 

till botten. Det ansamlade organiska materialet bryts ned av aeroba bakterier och 

under denna process förbrukas syre vilket resulterar till syrefria sjö- och   

havsbottnar (Albing et al., 2007) (Pousette, 2007). Sulfider kommer främst från 

det organiska materialet men oorganiska sulfidmineraler i jordskorpan som 

svavelkis (Pyrit) förekommer även, vilket ger ökad sulfidhalt (Albing et al., 

2007).  

2.2.2 Klassificering och egenskaper 

Sulfidjord är ett samlingsnamn för sulfidhaltig jord och benämns i geotekniska 

sammanhang för sulfidlera eller sulfidsilt med tillhörande tilläggsord enligt  

geotekniska benämningsregler (Albing et al., 2007). För att sulfidhaltiga jordar 

ska klassas som en sulfidjord ska den organiska halten ligga mellan 1-10%, om 

andelen är högre klassas den som sulfidgyttja (Albing et al., 2007).  

Sulfidjords sammansättning och spänningshistoria avgör dess egenskaper samt 

kornstorleksfördelningen, den kemiska sammansättningen, innehåll av järn och 

svavel, andel organiskt innehåll, vattenkvoten och överkonsolideringsgraden. 

Sulfidjordar med högt vatteninnehåll och hög flytgräns är mycket  

sättningsbenägna och lösa med låg permeabilitet p.g.a. att den organiska halten 

och lerinnehållet är stort (Pousette, 2007). Bestämning av den odränerade  

skjuvhållfastheten Su ur CPT-sondering bör utvärderas genom Ekvation 1 nedan 

(Albing et al., 2007).  

𝑆𝑢 =
𝑞𝑡−𝜎𝑣0

20
∗ (

𝑂𝐶𝑅

1,3
)

−0,2

    (1) 

𝑞𝑡 = totalt spetstryck 

𝜎𝑣0 = rådande totalt överlagringstryck  

OCR = överkonsolideringsgrad 

Detta ger ett mer representativt resultat då konventionella metoder ofta  

överskattar sulfidjordars odränerade skjuvhållfasthet. Om den odränerade  
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skjuvhållfastheten är en avgörande hållfasthetsparameter bör direkta  

skjuvförsök utföras för att komplettera bestämningen av odränerad  

skjuvhållfasthet (Albing et al., 2007). 

2.3 Släntstabilitetsfilosofi 

Släntstabilitet innebär att undersöka stabilitet i lutande terränger, ofta där risk för 

brott föreligger. Stabiliteten i en slänt beskrivs ofta med en säkerhetsfaktor (SF) 

som definierar förhållandet mellan skjuvhållfastheten (τ) utmed en  

antagen glidyta mot den mobiliserade skjuvspänningen (τmob) enligt Ekvation 2 

(Skredkommissionen, 1995).  

𝑆𝐹 =
𝜏

𝜏𝑚𝑜𝑏
     (2) 

En säker slänt föreligger när säkerhetsfaktorn uppgår till 1, d.v.s. när τmob är lika 

stor som τ (Skredkommissionen, 1995). Brott uppstår när skjuvhållfastheten inte 

är tillräckligt hög för att klara de pådrivande krafterna i slänten (Craig, 2004). 

Brottens utseenden beskrivs i Figur 4. De olika glidytornas former beror på ett 

flertal orsaker som lagerföljd, vattenförhållande och släntlutning. Vid  

tredimensionella beaktningar kan en skålformad brottyta bildas likt Figur 5.   

 

Figur 4 Slänters typiska brottutseende (Craig, 2004) 
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Figur 5 Tredimensionell möjlig brottyta (Wikipedia, 2016) 

Det finns flera beräkningsmetoder för att bestämma säkerhetsfaktorn i  

efterföljande text beskrivs metoderna kortfattat och sedan mer ingående för de 

som används under detta arbete. Metoderna direkta kraftjämförelser och  

momentjämförelse mellan pådrivande och mothållande krafter används för plana 

respektive cirkulärcylindriska glidytor. De s.k. rigorösa metoderna är  

kombination av både  kraft- och momentjämviktsvillkor, som skall vara  

uppfyllda. Det existerar även numeriska beräkningsmetoder; FEM, BEM och 

FDM. Dessa används endast genom datorsimuleringar då mängden data vid  

beräkningar är oerhört stora. För stora för att utföra handberäkningar under  

rimliga tidsramar. I efterföljande kapitel om de beräkningsprogram som  

används kommer säkerhetsfaktorn beskrivas för de olika programmen.  

2.3.1 Säkerhetsfaktor och dess bedömning 

Under en släntstabilitetsutredning utvärderas om slänten är stabil 

eller inte och det kan utföras med två metoder; totalsäkerhets- eller  

partialkoefficientanalys. Med totalsäkerhetsanalys uppställs kriterier för  

totalsäkerhetsfaktorn för olika beräkningar där kriterier definieras olika från  

situation till situation och beskrivs ofta enligt Fc odränerad, Fφ dränerad och 

Fkomb kombinerad analys (Skredkommissionen, 1995). Vid totalsäkerhetsanalys  

används de karakteristiska materialparametrar, geometrier,  

grundvattenförhållanden och laster för att bestämma säkerhetsfaktorn (IEG, 



 Teori 

  11 

2008). Dessa olika kriterier beskrivs tydligare i efterföljande avsnitt. För  

bedömning av säkerhetsfaktorns beräknade värde se Skredkommissionens  

Rapport 3:95.  

Partialkoefficientmetoden skiljer sig från totalsäkerhetsmetoden på så sätt att då 

den använder sig av partialsäkerhetsfaktorer. Det innebär att en säkerhetsfaktor 

vägs in för varje hållfasthetsparameter var för sig innan utförd  

stabilitetsberäkning (Skredkommissionen, 1995). För utformning och förklaring 

ytterligare av metoden hänvisas till Skredkommissionen Rapport 3:95 och  

Europastandarder IEG Rapport 6:2008, Rev 1.  

2.4 Analysantaganden 

Under utförande av stabilitetsberäkningar är det viktigt att välja rätt 

ingångsparametrar. Direkt avgörande är vilken konsolideringsgrad jorden har 

och vilken typ av jord det är; friktions-, mellan- eller kohesionsjord. För en 

friktionsjord är de dränerade hållfasthetparametrarna ofta avgörande p.g.a. den 

höga permeabiliteten, i en mellanjord bör beräkningar med både dränerade och 

odränerade parametrar beaktas då mellanjord har stora variationer i 

permeabiliteten. Kohesionsjordar är direkt beroende av odränerade parametrar 

(Skredkommissionen, 1995). 

Vid dränerad analys utförs stabilitetsberäkningar med skjuvhållfastheten  

definierad av dränerade hållfastparametrarna. För kohesionsjord definieras  

dränerade skjuvhållfastheten av c’ och φ’ (IEG, 2008). För friktionsjord uttrycks 

skjuvhållfastheten av φ’ och med rådande effektiva överlagringstrycket σn
’  

(Axelsson, 1998) (Skredkommissionen, 1995). För kohesionsjord kan de  

dränerade hållfastparametrarna vara missvisande vid normalkonsoliderat  

tillstånd. Det krävs mycket stora deformationer i jorden för att den dränerad 

skjuvhållfastheten ska mobiliseras (IEG, 2008).  

Vid den odränerade analysen genomförs stabilitetsberäkningar på basis av  

odränerade hållfasthetsparameterar, den s.k. odränerade skjuvhållfastheten. Det 

finns flertalet sätt att bestämma den odränerad skjuvhållfastheten. Det är möjligt 

att utvärdera den genom halvempiriska samband från CPT-sondering,  

vingförsök och fallkonsförsök. Det går även att bestämmas genom mer tekniskt 

avancerade metoder som direkta skjuvförsök och triaxialförsök, mer om dessa 
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metoder kan läsas i Skredkommissionens rapport 3:95 och SGI information 3. 

Under långsam belastning, där porövertryck är låga till obefintliga ska en  

dränerad och odränerad beräkning ge samma resultat.  

För att utvärdera siltjordars odränerade skjuvhållfastheten från CPT-sondering 

bör jorden uppträda odränerat, det sker främst i lerig eller organisk silt. Den 

odränderade skjuvhållfastheten bestäms från Ekvation 3 nedan (Larsson Rolf, 

2015).   

𝑆𝑢 = (
𝑞𝑡−𝜎𝑣0

14,5
)    (3) 

Vid den kombinerade analysen används de mest ogynnsamma förhållandena, 

den skjuvhållfastheten som har lägst stabilitet av dränerad och odränerad  

hållfasthetsparametrar  och de mest ogynnsamma situationerna för laster och 

vattennivåer väljs i analysen. Med kombinerad analys bestäms alltid den lägsta 

säkerhetsfaktorn (Skredkommissionen, 1995).   

2.5 Geostudio SLOPE/W 

SLOPE/W är ett program ur programvaran Geostudio som utvecklas av  

GeoSlope International. SLOPE/W är utformat för att genomföra  

släntstabilitetsberäkningar på jord- och bergsslänter i tvådimensionellt tillstånd 

(plant töjningstillstånd). Programmet använder sig av lamellmetoden som  

härstammar från handberäkningsmetoder som t.ex. The Swedish Method of slices 

och Bishops Method  (GEO-SLOPE, 2016). Slänten delas in lameller där varje  

lamell verkar på varandra med normal- och skjuvkrafter. Lamellerna påverkas 

av egentyngden och eventuella inre och yttre laster. Tillskott av påverkande  

krafter av yttre och inre karaktär är t.ex. vattentryck i vertikala sprickor i slänten 

och accelerationskrafter från jordbävning (Skredkommissionen, 1995). Figur 6 

beskriver en schematisk bild över indelning av en slänt i lameller med kraftpilar 
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som representerar de påverkande krafterna (GEO-SLOPE, 2016).

 

Figur 6 Fiktiv slänt uppdelad i lameller med programvaran SLOPE/W  

(GEOSLOPE, 2016) 

W = Lamellvikten 

X = Horisontella lamellkrafter 

Y = Vertikala lamellkrafter 

T = Tvärkraften 

N = Normalkraft, vinkelrät mot lamellbasen 

Med SLOPE/W är det möjligt att välja flertalet alternativ av beräkningssätt att 

bestämma den mest ogynnsamma glidytan. Det är användaren som väljer den 

metod som hen tycker beskriver typfallet bäst. Det är därav viktigt att ha  

kännedom om vilken typ av brott som bedöms kunna uppstå i typfallet,  

plan, cirkulär eller kombinerad brottyta. SLOPE/W beräknar utifrån vald metod 

alla möjliga brottytor som kan uppstå i och därefter väljer programmet den som  

genererar den lägsta säkerhetsfaktorn.  

Säkerhetsfaktorn i SLOPE/W utgörs som kvoten mellan mothållande och  

påtryckande krafter i en slänt. Dessa krafter bestäms med utgående från vilken 

beräkningsmetod som nyttjas. Swedish Method of slices är en enkel  

handberäkningsmetod, mer avancerade lamellmetoder är Morgenstern-Price 
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Method och Spencer Method (GEO-SLOPE, 2016). I dessa program ökas antalet 

lameller vilket ökar noggrannheten på beräkningarna. För mer ingående  

förklaring av dessa hänvisas till Geostudios hemsida eller annan  

litteratur om dessa.  

2.6 Finita elementmetoden 

Finita elementmetoden (FEM) är en numerisk beräkningsmetod som löser linjärt 

partiella differentialekvationer genom approximationer. Metoden används 

främst för stabilitetsanalyser (Sunnersjö, 1992). Vid användning av FEM delas, 

diskretiseras, den beaktande kroppen eller strukturen in i delar, s.k. finita  

element (Brinkgreve et al., 2016e). De finita elementen är ihopsatta av ett antal 

noder. Varje enskild nod har ett nummer av frihetsgrader som korrelerar med ett 

antal obekanta storheter och dessa storheter interpoleras för att lösa de linjära 

partiella differentialekvationerna. Frihetsgraderna beskriver lägestillståndet i de 

finita elementen, spänningar, förskjutningar eller annat fenomen som ska  

beskrivas. Elementen har varierande utseenden. För de tvådimensionella  

dominerar främst fyrkantiga och triangulära element. Tredimensionella  

elementen är av formerna tetraeder eller kubiska (Sunnersjö, 1992).  

Sammanslagning av flera finita element bildar ett elementnät och benämns ofta 

för det engelska ordet mesh. De styrande nodernas egenskaper för elementen 

bestäms från de konstitutiva jordmodellerna (Brinkgreve et al., 2016b). Med 

FEM beräknas den mest ogynnsamma brottytan automatiskt och det krävs ingen 

handpåläggning till skillnad från SLOPE/W.    

2.6.1 PLAXIS 

Det nederländska företaget PLAXIS har utvecklat ett beräkningsprogram som 

baseras på FEM och är tillika namnet på beräkningsprogrammet. PLAXIS  

utvecklades på Delft tekniska universitet 1987 på uppdrag av det Nederländska 

departementet för infrastruktur och miljö (dåvarande Rijkswaterstaat) 

(Wikipedia, 2016) (Brinkgreve et al., 2016a). Med PLAXIS möjliggörs  

beräkningssimuleringar av deformationer, spänningar och vattenflöden för såväl 

enkla som komplexa geometrier. Skälet till utvecklingen av programmet var för 

att det enkelt skulle gå att utföra finita elementberäkningar på existerande  

flodbankar i nederländska låglandet (Brinkgreve et al., 2016a). Idag är PLAXIS 
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väl utvecklat och det finns en 2D och en 3D programvara som kommer att nyttjas 

i detta arbete.  

2.6.2  PLAXIS 2D 

I PLAXIS 2D genomförs analyser i två dimensioner med koordinatsystem  

definierat i x-y-led. För att beräkningar ska vara genomförbara antar man att det 

inte uppstår deformationer i djupet d.v.s. deformation i z-led är noll vilket  

inträffar under följande tillstånd: 

 plant töjningstillstånd (långsträckt kropp) 

 axisymmetriska kroppar med konstant last i ytterområdet   

Detta antagande möjliggör att tredimensionella problem kan studeras  

tvådimensionellt. Det resulterar i att enklare och mer sparsamma  

beräkningsprocesser kan utföras. Figur 7 visualiserar de två situationerna.  

 

 

Figur 7 Vänstra bilden beskriver ett plant töjningstillstånd och högra ett  

axisymmetriska (Brinkgreve et al., 2016b) 
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Elementnätet i PLAXIS 2D är triangulära och består av noder och  

spänningspunkter där förskjutningarna och spänningarna beräknas. 

Figur 8 visar triangelelement med de två olika alternativ av antal noder, 6 eller 

15. Det senare alternativet 15 användas i detta arbete ty det ger ökad noggrannhet 

i beräkningarna. Elementnätets täthet (storleken på elementen) är av betydelse 

då ett elementnät med små element resulterar ökad noggrannheten i  

beräkningarna. Storleken väljs av användaren och där den finaste tätheten väljs  

ofta i problemområdet. 

  

Figur 8 Triangulära finita element med 15 och 6 noder (Brinkgreve et al., 2016b) 

2.6.3 PLAXIS 3D 

Med den tredimensionella programvaran PLAXIS 3D modellerar jordvolymen 

genom 10-nodiga tetraediska element enligt Figur 9. Det lokala  

koordinatsystemet definieras av ζ, η och ξ (Brinkgreve et al., 2016c). Varje nod 

har tre translationsfrihetsgrader vilket ger totalt 30 frihetsgrader i varje element. 
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För mer utförlig beskrivning hänvisas till PLAXIS 3D Scientific Manual  

(Brinkgreve et al., 2016e).  

 

Figur 9 Tredimensionell finit element (Tetraedisk) med numrerade noder (Brinkgreve 

et al., 2016c)  

Det är möjligt att importera symmetrier från programmet Auto CAD till PLAXIS 

2D och 3D. För 2D-modeller kan t.ex. en inmätt mark eller släntprofil  

importeras. Detta ger möjlighet till att modellera den verkliga geometrin mer  

noggrant. I den 3D programvaran kan terrängmodeller av ett område eller hela 

jordvolymer importeras. I PLAXIS finns möjlighet att importera borrhålsresultat 

från ett verkligt borrhål.   

Säkerhetsfaktorn Σsf i PLAXIS, är till skillnad från SLOPE/W, inte baserad på 

jämviktskvoten av mothållande och påtryckande krafter. PLAXIS reducerar 

stegvis hållfasthetparametrarna c, 𝜑 eller skjuvhållfastheten tills att ett  

fullständigt brott har uppstått i modellen. Säkerhetsfaktorn definieras enligt  

Ekvation 5. Det ger kvoten mellan tillgänglig hållfasthet och hållfastheten vid 

brott. Detta gäller för både 2D och 3D beräkningar (Brinkgreve et al., 2016b).  

Σ𝑀𝑠𝑓 =
𝑡𝑎𝑛𝜑𝑖𝑛𝑑𝑎𝑡𝑎

𝑡𝑎𝑛𝜑𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑎𝑑
=

𝑐𝑖𝑛𝑑𝑎𝑡𝑎

𝑐𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑎𝑑
=

𝑆𝑖𝑛𝑑𝑎𝑡𝑎

𝑆𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑎𝑑
=

𝑇𝑆 𝑖𝑛𝑑𝑎𝑡𝑎

𝑇𝑆𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑎𝑑
 (5) 
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𝜑 = Friktionsvinkel 

c = Kohesion 

S = Skjuvhållfastheten 

TS = Draghållfastheten 

Den stegvisa sänkningen av hållfasthetparametrarna är förinställd i PLAXIS på 

en tiondels gradvis sänkning tills att fullständigt brott uppstår (Brinkgreve et al., 

2016b). PLAXIS påbörjar därmed en säkerhetsfaktor på 1 eller hållfastheten  

tillgänglig är lika med hållfastheten reducerad och om då hållfastheten  

tillgänglig inte är tillräcklig för en stabil modell kan inte PLAXIS beräkna en 

säkerhetsfaktor och beräkningen fallerar. Det innebär att säkerhetsfaktorn är 

lägre än 1, inte en stabil modell. PLAXIS beräknar automatiskt fram den mest 

ogynnsammaste brottytan och således ingen handpåläggning krävs (Brinkgreve 

et al., 2016b).  

2.7 Konstitutiva jordmodeller 

Jordmodeller beskriver jordars beteenden med hjälp av matematiska samband. 

Det existerar flertalet modeller i PLAXIS. Val av jordmodell sker med hänsyn 

till vilken jordtyp, tillgång av indata och vad som ska undersökas. Med den i 

detta arbete valda jordmodellen, Mohr-Coulomb är det möjligt att modellera 

odränerade förhållanden genom effektivspänningsanalys. Det finns tre  

valmöjligheter för odränerade förhållanden, Undrained (A), Undrained (B) och 

Undrained (C). I Undrained (A) modelleras den odränerade skjuvhållfastheten 

med hjälp av hållfasthetparametrarna effektiva kohesionen c’ och  

friktionsvinkeln φ’ (Brinkgreve, 2016d). Det är därför viktigt att  

portrycksuppbyggnaden blir korrekt då de styr spänningsvägarna som den  

odränerade skjuvhållfastheten beror av. Enligt PLAXIS kan emellertid inte  

merparten av de existerande jordmodellerna beräkna korrekta spänningsvägar 

vid odränerade förhållanden. Det kan leda till felaktiga värden på den odränerade 

skjuvhållfastheten. I Undrained (A) är det de effektiva hållfasthetsparametrar, c’ 

och φ’ som PLAXIS använder sig av för beräkning av odränerade  

skjuvhållfastheten. De effektiva hållfastparametrarna är oftast inte tillgängliga 

vid konventionella geotekniska undersökningar. Det har PLAXIS löst genom 
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Undrained (B) där odränerade skjuvhållfastheten är en indataparameter vald av 

användaren. I Undrained (B) kvarstår fortfarande problemet med  

svårigheten att beräkna korrekta spänningsvägar.  Det påverkar emellertid inte 

den odränerad skjuvhållfastheten då den är förbestämd.  

Med Undrained (C) avses genomförande av totalspänningsanayls där  

hållfastparametrarna inte definieras av effektiva parametrar utan av odränerade 

elasticitetsmodulen, tvärkontraktionstalet och odränerade  

skjuvhållfastheten som är indataparametrar. Undrained (C) beräknar  

hållfastheten med effektivspänningar men de bör tolkas som totalspänningar då  

portrycket är bestämt till noll. Det resulterar att vid konsolidering ökar inte  

effektivspänningar då inget portryck existerar (Brinkgreve et al., 2016d). 

2.7.1 Mohr-Coulomb  

Jordmodellen Mohr-Coulomb bygger på Hooks lag om isotropisk elasticitet (lika 

egenskaper i alla riktningar) med tillägg av ett linjärt elastiskt ideal-plastiskt  

beteende. Det perfekt-plastiska antagandet baseras på Mohr-Coulombs  

brottkriterium. Detta innebär att beteende på en jords deformationer delas in en 

elastisk och en plastisk del under en linjär belastning och avlastning. Figur 10 

visar det bestämda brottbeteendet. Jordmodellen Mohr-Coulomb är beroende av 

fem stycken parametrar, E elasticitetsmodulen, v tvärkontraktionstalet, c  

kohesionen, ψ dilatansvinkeln. och φ friktionsvinkeln. Elasticitetsmodulen och 

tvärkontraktionstalet beskriver elasticiteten. Dilatansvinkeln, friktionsvinkeln 

och kohesionen beskriver plasticiteten (Brinkgreve et al., 2016d). 
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Figur 10 Linjärt perfekt-plastisk beteende i M-C (Brinkgreve et al., 2016d).  

Enligt vad som nämnts ovan om portrycksituationer uppstår ofta överskattade 

resultat vid beräkning av odränerade förhållanden. Det kan exemplifieras med 

hjälp av Figur 11. Den beskriver effektivspänningars väg i en lös jord där  

medeleffektivspänningen (p’) är bestämd som konstant tills att brott uppstår, steg 

(1). Steg (2) visar det faktiska värdet i verkligheten på skjuvhållfastheten då den 

deviatoriska spänningen ökar i verkligheten. I steg (3) och (4) konsoliderar  

jorden och en ökad skjuvhållfasthet erhålls, men den är då överskattad p.g.a. 

följdeffekten av steg (1). Det är känt att för lösa jordar minskar  

medeleffektivspänningen under skjuvning p.g.a. att portrycket ökar och  

maximala skjuvhållfastheten överskattas (Brinkgreve et al., 2016d).    

Det beskriver konsolidering av en lös jord där Mohr-Coulomb överskattar  

skjuvhållfastheten. Steg (1) beskriver Mohr-Coulombs beräknade värde och (2) 

är det faktiska värdet. Detta är p.g.a. att medeleffektivspänningarna är konstanta 

tills att brott uppstår. Det är känt att för lösa jordar minskar  

medeleffektivspänningen under skjuvning p.g.a. portrycket ökar och maximala 

deviatorspänningen överskattas (Brinkgreve et al., 2016d).    
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Figur 11 Exempel på spänningsvägar för Mohr-Coulombs jordmodell mot verkligheten 

(Brinkgreve et al., 2016d). 

Mohr-Coulomb är en relativt enkel jordmodell eftersom jord inte har ett  

idealplastiskt beteende under form- och spännings ändringar. Det är dock en bra 

metod för att utföra första approximationer av jordens beteende (Brinkgreve et 

al., 2016d).  

2.7.2 Validering av modeller 

Med olika beräkningsprogram eller jordmodeller krävs det kontroller om  

beräkningsmodellerna är plausibel. Detta kan kontrollers genom att jämföra  

rådande uppmätt data så som in-situ spänningar och portryck mot de  

modellerade i beräkningsmodellerna.  
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 METOD 

I följande kapitel beskrivs de markområden som projektet omfattar. Vidare  

redovisas vilka förutsättningar som råder samt vilka antaganden som har gjorts  

inför beräkningar. Beskrivningar av modelluppbyggnaderna och hur tillhörande 

parametrar har valts till beräkningarna. 

3.1 Referensprojekt 

Uppkomsten av detta examensarbete kommer från Tyréns ABs projekt  

Stabilitetutredning Plogen 16 till Välten 2&3 i Umeå kommun. De aktuella  

områdena befinner sig västerut, beaktat från centrum, utmed Kvarnvägen cirka 

30 meter från Umeälv. Områdena är markerade i Figur 12. Det är på uppdrag av  

byggbolaget REKAB Entreprenad AB och fastighetsbolaget Cityfastigheter i 

Umeå AB som en stabilitetsutredning har utförts. Detta för att ta fram ett  

underlag på stabilitetsförhållandena på de aktuella fastigheterna och  

möjligheterna för nyexploatering (Tyréns AB, 2014). 

 

Figur 12 Översiktskarta över Umeå på det aktuella området (Hitta.se, 2016a) 
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Området var omgivet av vatten i form av Tvärån som sträckte sig på den norra 

sidan av fastigheterna och Umeälv på den södra sidan. De innefattade därmed 

två slänter i de beaktade områdena, en mot Tvärån och en mot Umeälv. På de 

båda slänterna fanns vegetation. Mot Tvärån växte det sly och träd, slänten mot 

Umeälv var bevuxen med ängsmark med inslag av träd. Slänten mot Tvärån  

visade tecken på erosionsproblem, vegetationen hade rört sig ned mot ån och 

träden stod i vinkel. Det syntes inga liknande tecken vid den okulära  

besiktningen av slänten mot Umeälv.   

På fastigheterna Välten 2 och 3 fanns det två 1.5-plans bostadshus med källare 

och på Plogen 16 fanns det två 2.5-plans lägenhetshus med källare. Figur 13 

beskriver de befintliga bostadshusen i områden och Figur 14 visar  

fastighetsgränserna. Hela området är markerat med en röd cirkel och Tvärån 

markeras med röd pil och blå linje i Figur 13. Längs med älvbrinken sträckte en 

gång- och cykelväg som fungerade som en tryckbank och erosionsskydd för 

slänten mot Umeälv. Älvnipans höjd ökade något mot öster, nedströms Umeälv 

(Tyréns AB, 2014).  

 

Figur 13 Satellitbild över Välten 2&3 och Plogen 16, med Tvärån markerad i  

blått (Hitta.se, 2016b) 
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3.1.1 Geotekniska förhållanden 

Jorden i området utgjordes ytligt av fyllningsmassor bestående av siltig grusig 

sand till grusig silt ner till cirka 1-0.75m under marknivå (nivå ca +13.2m vid 

Välten och +14.2m för Plogen). Under fyllningen förekom naturlig sandig silt 

och siltig sand till nivå ca 8.7m som sedan övergick till sulfidsilt med en  

mäktighet på 10m. Sulfidsilten vilade på ett fast lager av sediment som sedan 

underlagrades av morän. I den norra delen av området mot Tvärån bestod jorden 

av 0.2m mulljord som underlagrades av silt och sandig silt med inslag av tunnare 

lager av grus- och sandskikt mellan 2-3m. Silten övergick sedan till sulfidsilt 

med 10m mäktighet som underlagrades av fastare sediment och morän (Tyréns 

AB, 2014). 

3.1.2 Hydrologiska förhållanden 

Grundvattennivån uppmättes från tre öppna grundvattenrör. Två av dem var  

ytliga medan ett var djupt. Portrycksmätare var installerade på två nivåer i  

borrhål T6 i sektion A-A.  Figur 14 visar karta över området med inritade  

provtagningspunkter och sektionsindelningarna (Tyréns AB, 2014).  

De utförda mätningarna påvisade två grundvattenytor, en ytlig vid nivå +7.9 och 

en djupare som korrelerade med Umeälvens vattennivå. Det ytliga grundvattnet 

dränerades av de underliggande jordlagren vilket resulterade i icke hydrostatiskt 

tryck i sulfidsilten. Älvens vattennivå varierade mellan högsta högvattenståndet 

(HHW) +2.23 till lägsta lågvattenståndet (LLW) -0.77. Älvbotten lodades i  

sektionerna A-A, B-B och C-C där älvbotten tenderade att bli djupare  

nedströms älven. Djupet varierade något mellan nivåerna -2 och -6, för översikt 

av sektioner se Bilaga 2. 
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Figur 14 Karta över område med inritade provtagningsplatser och sektioner 

(Tyréns AB, 2014) 

3.1.3 Geotekniska undersökningar 

Fältundersökningar genomfördes under hösten 2013 och vintern 2014. De  

utförda undersökningarna omfattar CPT-sondering i två punkter, viktsondering 

i fyra punkter, störd provtagning med skruvborr i två punkter och ostörd  

provtagning med kolvprovtagare i en punkt på tre olika nivåer (Tyréns AB, 

2014).  
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Laboratorieundersökningarna utfördes mellan november 2013 och januari 2014. 

Det utfördes rutinundersökningar på störda och ostörda prover på tre prover  

vardera. CRS-försök och skjuvförsök utfördes på tre stycken prover vardera. 

Dränerade skjuvförsök genomfördes på kolvprover av sulfidjorden för att  

bestämma friktionsvinkeln för sulfidjorden. Provtagningen har skett främst från 

borrpunkter i sektion A-A i Figur 14. Resultat från fält- och  

laboratorieundersökningar redovisas under Bilaga 4. 

3.2 Parameterval till PLAXIS 

Friktionsvinkeln och skjuvhållfastheten är hämtat från Tyréns ABs ”PM  

Beräkningar”, se Bilaga 3, baserad på ”Markteknisk Undersökningsrapport  

Plogen 16 till Välten 2 & 3”. Då inga avvikande värden noterades i marktekniska 

undersökningsrapporten har samtliga värden används vid val av valda värden. 

Empiriskt bestämda värden vägdes även in vid beslut av valda värden på  

friktionsvinkeln och odränerade skjuvhållfastheten. Detta i enlighet med  

anvisningar från tillämpningsdokumenten SGI rapport ”Skjuvhållfasthet -  

utvärdering i kohesionsjord” och EIG rapport ”Rapport 6:2008, Rev 1”  

(Larsson et al., 2007) (IEG, 2008) (Tyréns AB, 2014). Resultat av härledda  

parametrar redovisas i Bilaga 3. Den dränerade skjuvhållfastheten bestämdes  

genom Ekvation 6 nedan enligt Rapport 6:2008, Rev 1, resultat redovisas i  

Tabell 4 och Tabell 5.  

𝑐′ = 0,1 ∗ 𝑐𝑢  (6) 

Elasticitetsmodulen beräknades från Ekvation 7 hämtad från Figur 5.2-8 i TR 

Geo 13 (Trafikverket, 2016b). Spetstrycket qt valdes godtyckligt från  

CPT-sonderingsresultat för borrhål T6 och T8. Ett medelvärde mellan dem  

beräknades och bedömdes vara representativa värden.   

E = 4,3 ∗ qt
0,93

 (7) 

I Tabell 2 redovisas resultaten av beräknade medelvärden för  

elasticitetsmodulen. Elasticitetsmodulen för sand valdes till PLAXIS  

standardvärde då inget sonderingsresultat erhållits för sanden. 
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Tabell 2 Elasticitetmodulens beräknade medelvärden från Borrhål T6 och T8 

Lager T6 [kPa] T8 [kPa] Medelvärde E [kPa] 

Sand - - - 

saSi/Si 8952 6657 7805 

siSa 6657 3696 5177 

suSi 3696 5094 4396 

suclSi 5,094 10456 7776 

Grovsilt/finsand 13786 19209 16497 

Morän 19209 19209 19209 

 

Dilatansvinkeln ψ bestämdes enligt PLAXIS: friktionsvinkeln φ minus 30 grader 

och tvärkontraktionstalet v valdes enligt PLAXIS standardvärden (Brinkgreve et 

al., 2016b). Permeabiliteten hämtades från resultaten av CRS-försöken för  

borrhål T6, det antogs vara densamma i alla led för både 2D- och 3D-beräkningar 

då inga andra uppgifter erhållits, permeabiliteten redovisas Tabell 3. 

Tabell 3 Permeabilitet i horisontal- och vertikalled, omräknat till m/dag 

Borrhål Djup [m] Kx [m/dag] 

T6 6,93 9,504E-4 

T6 12,93 1,728E-5 

 

Värden för permeabiliteten för sand och saSi/Si  har inhämtats från arbetet av 

T.Sundqvist (Sundqvist, 2013). Eftersom det saknades uppmätta värden på dessa 

lager och det innehåller information om nämnda värden i ett närområde (österut 

mot centrum längs Umeälv) med liknande geotekniska förhållanden (Sundqvist, 

2013). Värdena redovisas i Tabell 4 för 2D och i Tabell 5 för 3D.  
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Tabell 4 Parameterval för simulering i 2D 

Jord-

lager 
Sand 

saSi/

Si 
siSa suSi suclSi 

Grov- 

silt 
Morän 

Spräng-

sten 
Enhet 

Drän. 

typ 
Drän. Drän. 

Odrän.

A 

Odrän.

B 

Odrän.

B 

Odrän.

A 

Odrän.

A 
Drän. - 

γunsat 18 18 18 18 17,7 18 20 20 
kN/m
3 

γunsat 20 20 20 20 20 20 20 20 
kN/m
3 

E´ 1,3E4 7805 5177 4396 7776 1,65E4 1,9E4 3,0E4 
kN/m
2 

v´ 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 - 

su 0 1 1 27 37 1 0 0 
kN/m
2 

c' 0 1 1 2,7 3,7 1 0 0 
kN/m
2 

φ´ 32 32 32 - - 35 42 45 grader 

ψ 2 2 2 - - 5 12 15 grader 

kx 4,32 4,32 6,0E-4 9,5E-5 2,0E-5 
1,73E-
5 

0,6 1 m/dag 

ky 0,432 0,432 6,0E-4 9,5E-5 2,0E-5 
1,73E-

5 
0,6 1 m/dag 
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Tabell 5 Parameterval för simulering i 3D 

Jordlager saSi/Si siSa suSi suclSi Grovsilt Morän Enhet 

Drän.-typ Drän. Odrän.A  Odrän.B Odrän.B Odrän.A Odrän.A - 

γunsat 18 18 18 17,7 18 20 kN/m3 

γunsat 20 20 20 20 20 20 kN/m3 

E´ 7805 5177 4396 7776 1,65E+4 1,92E+4 kN/m2 

v´ 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 - 

c' 1 1 2,7 3,7 1 0 kN/m2 

su 1 1 27 37 1 0 kN/m2 

φ´ 32 32 - - 35 42 grader 

ψ 2 2 - - 5 12 grader 

kx,y 4,32 0,0006 9,5E-5 2,0E-5 1,73E-5 0,6 m/dag 

Kz 0,432 0,0006 9,5E-5 2,0E-5 1,73E-5 0,6 m/dag 

 

3.3 Modeller  

FEM är en avancerad beräkningsmetod för att lösa komplexa problem och det 

har visat sig ge fullgoda resultat. I detta arbete valdes att genomföra  

stabilitetsberäkningar med FEM-analys för att undersöka vilket resultat som  

erhålls med den metoden och som genomförts med programvaran PLAXIS.  

Eftersom att beräkningarna har utförts tidigare med SLOPE/W för samma  

projekt i 2D innefattar arbetet inte att utföra egna beräkningar i SLOPE/W. Valet 

av programvaran PLAXIS grundades även på att de har utvecklats en 3D  

programvara som väckte intresset om att undersöka skillnader mellan 2D och 

3D-beräkningar. Arbetet innefattar två modeller i PLAXIS, en för respektive 

program, 2D och 3D. 2D-modellen i PLAXIS upprättades enligt sektion A-A i 

Figur 14 och lager symmetrin replikerades från Tyréns ABs SLOPE/W-modell, 

Figur 15. 3D-modellen byggdes upp från en inmätt terrängmodell av området. 

Modellerna studerades med fokus på totalsläntstabilitet för de två slänterna. Det 
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undersöktes vilken analysmetod som resulterade i den mest ogynnsammaste  

situationen för respektive slänt. 

De genomförda analyserna av modellerna innefattade dränerad, odränerad och 

kombinerad analys. I detta fall var den odränerade analysen densamma som 

kombinerad p.g.a att de yttrelasterna modellerades likvärdigt i dränerad och 

odränerad analys. Enligt Skredkommissionen Rapport 3:95 ska det genomföras 

såväl dränerad som odränerad analys för jord bestående av mellanjord för att 

bestämma den mest ogynnsamma situationen. 

Andra metoder som exkluderats i detta arbete är handberäkningsmetoder som 

nämnts i avsnitt 2.5. Det på grund av att hanberäkningar blir långa och  

mödosamma och med lätthet för räknefel. 

3.3.1 2D modell i SLOPE/W  

Tyréns ABs stabilitetsutredning på sektion A-A visas i Figur 15, den beräknades 

med dränerad analys för slänt mot Umeälv och kombinerad för slänt mot Tvärån. 

Beräkningarna i SLOPE/W är utfördes av Tyréns AB med antagandet av plant 

töjningstillstånd. Det är utfört beräkningar för sektionerna A-A och B-B. Sektion 

A-A redovisas och diskuteras i denna rapport då den bedömes vara den mest 

ogynnsamma. Beräkningar i SLOPE/W är utförda med dimensionerande  

hållfasthetsparametrar enligt partialkoefficientmetoden, parametrarna redovisas 

i Bilaga 3. Trafiklasten modellerades till 20 kPa, vilket innebar det värsta  

scenariot för korta glidytor.  
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Figur 15 Modell av sektion A-A,  SLOPE/W 

Modellens längd i horisontalled var 165 meter och ca 45m i vertikalled.  

Jordlagerföljden och vattennivåerna beskrivs noggrannare i samband med  

beskrivningen av 2D-modellen i PLAXIS 2D då den byggdes upp från 

SLOPE/W-modellen. 

3.3.2 PLAXIS 2D-Modell 

Sektion A-A valdes för den tvådimensionella modellen då den bedömdes som 

det mest skredfarligaste sektionen. På grund av tidsramen erhölls  för detta arbete 

genomfördes bara en modell i 2D. Markprofil och älvbottenprofil importerades 

från Auto CAD Civil in till PLAXIS. Modellens jordlagersymmetri byggdes upp 

från SLOPE/W-modellen med identisk jordlagersymmetri, Figur 16 visar  

PLAXIS-modellen. 
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Figur 16  2D-modell i sektion A-A med jordlagerindelning 

Modellens storlek var 165 meter lång och ca 30 meter hög. Markytan  

definierades från plushöjder enligt höjdsystemet RH2000. Vid släntkrönet till 

Umeälv var nivån ca +13.2 och älvbotten var ca nivå -5. Moränbottens djup 

sträckte sig ner till nivå -15, det till skillnad från SLOPE/W-modellens djup på 

nivå -30. Detta valdes för att spara beräkningskraft och tid.  

Jordlagersymmetrierna ritades som jordklusters. Lagerföljden av jordmaterialen 

bestämdes från CPT-sonderingsresultaten. De bestämda lagerindelningarna från 

markytan sett var sand (gul), saSi/Si (beige), SiSa (orange), suSi (grön), suclSi 

(blå), grovsilt (mörkgrön), morän (grå) och bergkross (svart). 

Eftersom lagertjocklekarna varierade kraftigt i modellen lades ingen vikt vid att 

beskriva tjocklekarna av dem mer än att sulfidsiltens tjocklek var ca 10 meter. 

GC-vägen modellerades i släntfoten mot Umeälv som bestående av bergkross. 

Tvärån sett till vänster i Figur 16, modellerades med något djupare botten än i  

verkligheten då det förelåg risk för erodering av åbotten (Mörén, 2016).  

Älvbottens djup modellerades på en ca nivå -5 vilket är en kombination av  

lodningarna i sektion A-A och C-C. Det eftersom exakt kännedom om hela  

botten saknades och på så vis underskattades inte djupet på älvbotten.  

Grundvattnet bestämdes utifrån hydrologiundersökningarna. Den ytliga  

grundvattennivån bestämdes till +8 och vattenytan i Umeälv valdes till lägsta  

uppmätta, nivå -0,77 (LLW), eftersom det gav minsta mothållande kraften. 

Kvarnvägen, som gick längs med släntkrönet på slänten mot Umeälv,  

modellerades med en last på 20 kPa i enlighet med SLOPE/W-modellen. De 

valda parametrarna för beräkningarna redovisas i Tabell 4. 
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Modellens finita element var av formen triangulära och 15 noder, se Figur 17 för  

elementnätsindelningen. Tätheten av elementnätet valdes av användaren.  

Beräkningarna utfördes till en början med ett grovt elementnät för att sedan  

förfina det. Det genererade elementnätet undersöktes med funktionen Mesh 

quality. Funktionen kontrollerade hur vida trianglarna är rätsidiga för att uppnå 

ett idealiskt nätmönster. Vid problem med rätsidighet hanterades det genom att 

välja ett finare elementnät, antingen globalt eller lokalt runt problemområdet. 

Efter att uppnått önskad kvalité på elementnätet förfinades elementnätet tills att 

skillnaden är försumbar på beräkningsresultaten. Figur 17 visar del av  

2D-modellen av det genererade elementnätet. Elementnätets relativa storlek  

valdes till 1,0m överlag i modellen men förfinades runt släntkrönet ned mot 

släntfoten mot Umeälv till 0,4074m, detta gav 4440 element och 46045 noder. 

Elementnätets kvalité visades av färgerna i Figur 17, grön färg innebär god  

kvalité och röd sämre.  

 

Figur 17 Elementnätsindelning för 2D-modellen 

Kontroll om modellen bedömdes som tillförlitlig utfördes genom att undersöka  

in-situ spänningar och portrycket mot uppmätta värden från undersökningar. 

Borrhål T6, valdes p.g.a. det är endast i den borrpunkten som portrycksmätningar 

har genomförts. Effektivvertikalspänningen jämfördes från utförda  

CPT-sondering i borrhål T6. Se Figur 14 för borrhål T6.  
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3.3.3 Beräkningsförfarandet 2D 

Beräkningsförfarandet i PLAXIS 2D utfördes genom två beräkningssteg. Det 

första steget genomfördes för att beräkna in-situ spänningarna med funktionen 

gravity loading. I det andra steget beräknades säkerhetsfaktorn som ställdes in i 

Phase-menyn i PLAXIS. Resultaten redovisas i resultatdelen, där  

säkerhetsfaktorn redovisas i grafiskform och utskrivet som ett värde. 

3.4 PLAXIS 3D-Modell 

3D-modellen byggdes upp med utgångspunkten från en inmätt terrängmodell på 

området. Inmätningen var genomförd med laserscanning och med en  

noggrannhet på 1x1m mellan varje punkt. Terrängmodellens rådata redovisades 

i filformatet PXY, det var punkter med x-y-z-koordinater i koordinatsystem 

SWEREF99 2015 i plan och RH 2000 i höjd. PXY-filen behandlades i Auto 

CAD Civil 3D, punkterna transformerades till sammanlänkade trianglar. De  

bildade således en yta på området.  

Terrängmodellen var omarbetad utifrån ett flertal aspekter. Modellen har  

beskurits i storlek för att den skulle vara hanterbar i PLAXIS 3D. Storleken  

bedömdes som tillräcklig för att representera undersökningsområdena.  

Älvbottens yta var, med hjälp av Auto CAD Civil 3D, framställdes genom att 

iterera en yta från de tre utförda lodningarna i sektionerna A-A, B-B och C-C. 

Terrängmodellen förenklades genom att reducera antalet trianglar i ytan från 

mätdatat på grund av svårigheter att hantera den. Figur 18 visar omarbetad  

terrängyta av området. 
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Figur 18 Triangulerad  beskuren terrängmodell med itererad älvbotten 

Den färdighanterade terrängmodellen importerades till PLAXIS 3D och  

användes som markyta för jordprofilen. Det medförde att jordlager inte kunde  

genomtränga den i höjdled, den var alltid toppytan. Resterande jordprofil  

byggdes upp från informationen i de 13 borrhålen. Jordlagerföljden efterliknades 

2D-modellens så nära som det gick. Det översta sandlagret i 3D-modellen  

exkluderades p.g.a. svårigheter att modellera en representativ symmetri på det 

lagret. Det antogs vidare ha en liten inverkan på totalstabiliteten.  

Lagertjocklekarna förändrades något nedströms älven mot sektion B-B. De övre 

jordlagren och sulfidsilten ökade i tjockleken med ca 0.5-1 meter. Den färdiga 

tredimensionella modellen visas i Figur 19 där borrhålen och sektion A-A  

visualiseras genom det de vita staplarna respektive det röda strecket. Tabell 6 

anger den totala storleken på 3D-modellen.  
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Figur 19 Terrängmodell uppbyggd av borrhål och sektion A-A inritad 

Tabell 6 3D-modellens storlek 

Axel Min (m) Max (m) 

x 4 136 

y 18 153 

z -15 21,46 

  

Framtagning av elementnätets täthet utfördes genom samma tillvägagångsätt 

som för 2D-modellen. Elementnätets kvalité kontrollerades med funktionen 

mesh quality och förfinades tills erforderligt resultat uppstod. Figur 20 visar ett 

genererat elementnät efter att tillfredställande resultat uppnåddes. Skillnaden är, 

som tidigare nämnts att elementnätet byggdes upp från volymer i form av  

tetraeder och inte trianglar. Elementnätets relativa storlek var 3,4 meter överlag 

och består av 55564 elements, 81610 noder. Den lokala grovheten på elementen 

var 0,7071 i alla lager under det översta sandlagret vilket hade 1,0.   
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Figur 20 Genererat elementnät, 3D 

Grundvattnets nivå bestämdes utifrån 2D-modellen. Grundvattennivå låg på nivå 

+8 och nivå -0,77 i älven. De parametrarna som användes för att utföra  

3D-beräkningarna redovisas Tabell 5. 

För att kunna bedöma hur vida modellen var tillförlitlig jämfördes in-situ  

spänningar och portrycket mot genomförda undersökningar. Från  

undersökningar som utfördes valdes borrhålet T6, i vilket portrycksmätningar 

har genomförts. Effektivvertikalspänningen från utförd CPT-sondering och  

portrycksmätning jämfördes med samma punkt i PLAXIS 3D-modellen, se Figur 

14 för borrhål T6.  
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3.4.1 Begränsningar med 3D 

GC-vägen byggdes inte upp av bergkrossmaterial likt den i 2D-modellen, utan 

av sulfidsilt. I Figur 19 syns GC-vägen i det mörkgröna och blåa lagren. Den 

byggdes upp av sulfidsilt p.g.a. svårigheterna att modellera ett enskilt lager som 

inte sträcker sig över hela modellen. Detta berodde på den komplexitet som  

uppstod i geometrin mellan två jordlager och släntens ytprofil. Resultatet blev 

tunna skikt i modellen och vid framställningen av elementnätet fallerade det.  

Elementnätet innehöll då för spetsiga element. Av samma orsak gick det inte att 

modellera Kvarnvägen längs med släntkrönet mot Umeälv. Det innebar att den 

pådrivande lasten från vägen exkluderades i beräkningarna. 

Tvärån i 3D-modellen begränsades av samma orsak som angetts för älvbotten.  

Botten på Tvärån blev därför också uppskattad. Detta innebar att modellen inte  

hade det djup på Tvärån som förelåg i verkligheten eller modellerades i  

2D-modellen.  

3.4.2 Beräkningsförfarandet i PLAXIS 3D 

Beräkningsförfarandet i PLAXIS 3D utfördes på lika sätt som vid 2D-modellen. 

In-situ spänningar och vattenförhållanden beräknades. Säkerhetsfaktorn  

beräknades sedan för modellen. Funktionen arc-length control var aktiverad  

under beräkningarna av samma anledning som i 2D, att förhindra överskattning 

av säkerhetsfaktorn (Brinkgreve et al., 2016c).   
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 RESULTAT OCH ANALYS 

Beräkningar av SLOPE/W- och PLAXIS-modellerna  redovisas i följande kapitel 

för de sektioner som är beskrivna. Resultaten avhandlas enligt förfarandet, 

SLOPE/W, PLAXIS 2D och PLAXIS 3D.  

4.1 SLOPE/W  

De beräknade säkerhetsfaktorerna som Tyréns AB har beräknat med SLOPE/W 

är sammanställda i Tabell 7. Tyréns AB utför ingen odränerad beräkning för 

slänten mot Umeälv p.g.a. erfarenhetsbedömning att djupgående brott inte  

uppstår i aktuellt fall.   

Tabell 7 Beräknad säkerhetsfaktor i SLOPE/W med dimensionerande värden 

Slänt 

Dräneringsanta-

gande SF Säkerhetsfaktor 

Umeälv Dränerad 1.0 

Tvärån Dränerad 1,06 

Tvärån Kombinerad 1,06 

 

4.1.1 Dränerad simulering Umeälv 

De av Tyréns AB utförd stabilitetsberäkning i SLOPE/W visade på en  

säkerhetsfaktor SF=1. Beräkningen genomfördes med dränerad analys för  

slänten mot Umeälv. Brottytan är belägen ca 13-14 meter från släntkrönet 

(Tyréns AB, 2014). Figur 21 visar beräkningsmodellen och brottytans utseende.   
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Figur 21 Stabilitetsberäkning av slänt mot Umeälv, dränerad analys 

4.1.2 Dränerad och kombinerad simulering Tvärån  

Vid stabilitetsberäkningar för slänten mot Tvärån erhölls säkerhetsfaktorn till 

SF=1,06. Brottytan är belägen 6 meter från släntkrönet. Simulering med  

dränerad och kombinerad analys gav lika resultat. Figur 22 och Figur 23 visar 

modellen och tolkade resultat för respektive beräkning.  
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Figur 22 Stabilitetsberäkning av slänt mot Tvärån, dränerad analys 

 

 

Figur 23 Stabilitetsberäkning av slänt mot Tvärån, kombinerad analys 
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4.2 PLAXIS 2D 

Resultaten för 2D-beräkningarna delas in i dränerad och odränerad/kombinerad 

analys samt vilken slänt som har beaktats i följande kapitel. En sammanställning 

av 2D-modellens resultat visas i Tabell 8. Säkerhetsfaktorn redovisas mot vilken 

typ av analys som är utförd och för vilken slänt som är aktuell. Vid beräkning av 

säkerhetsfaktorn är standardinställningar valda. Det är med Msf=100 och 

feltoleransen ställd på 0.01. Vid beräkningar där missvisande eller svårtolkade 

resultat uppstod kalibrerades Msf och feltoleransen. De beräkningar som 

förändrade inställningar är utförda så redovisas det för enskilt fall, om inget 

anges är standardvärden nyttjade. Önskad säkerhetsfaktor för området är 

SFnum > enligt (IEG, 2008).  

Tabell 8 Resultat sammanställt säkerhetsfaktorerna för 2D-modellen och slänter 

Slänt Dräneringsantagande SF Säkerhetsfaktor 

Umeälv Dränerad 1,2 

Tvärån Dränerad 1.13 

Umeälv Odränerad <1 

Tvärån Odränerad 1,64 

 

4.2.1  Dränerad simulering Umeälv 

Figur 24 visar den simulerade glidytan som går genom alla lager från markytan 

ned till lagret grovsilt och sedan tangerar ut mot släntfoten mellan lagren suclSi 

och grovsilt. Simulering visar att brottytan uppstår ca 8 meter från släntkrön.  

Den beräknade säkerhetsfaktorn är SF=1,2 under dränerade förhållanden. Figur 

25 visar den beräknade säkerhetsfaktor. Beräkningsstegen för denna simulering 

ökades till Msf=300 och feltolaransen sänktes från 0,01 till 0,001 då 

standardvärden visade på ett allt för osäkert resultat.  
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Figur 24 Resultat möjlig brottyta i slänt mot Umeälv, dränerad analys  

 

 

Figur 25 Resultat av säkerhetsfaktorn ställd mot deformationen i dränerad analys 
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4.2.2 Odränerad simulering Umeälv 

Vid odränerad simulering fallerade beräkningsprocessen i PLAXIS. Det tolkas 

som att en säkerhetsfaktor under 1 råder. Figur 26 visar sista beräkningssteget 

innan simuleringen fallerade. Det framgår att deformationerna uppstår längre in 

från släntkrönet än vid den dränerade beräkningen. Då det inte gick att  

genomföra beräkningarna så finns det vidare inga resultat att redovisa mer än att 

säkerhetsfaktorn är lägre än 1.  

 

Figur 26 Resultat av sista beräkningssteg under simulering innan fallering, möjligt 

brottutseende kan utrönas av deformationerna  

4.2.3 Dränerad simulering Tvärån 

Figur 27 visar den simulerade brottytan under dränerade förhållanden. Brottet är 

av ytlig karaktär och tolkas därför som ett erosionsproblem. Den beräknade  

säkerhetsfaktorn är 1.13. Figur 28 visar grafen för beräknad säkerhetsfaktor.      
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Figur 27 Resultat av möjligt brottutseende i Tvärån, dränerad analys 

 

Figur 28 Resultat av säkerhetsfaktorn ställd mot deformationen i dränerad analys 
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4.2.4 Odränerad simulering Tvärån 

Figur 29 visar den simulerade brottytan för den odränerade analysen. Resultatet 

tyder på ett djupare skjuvbrott.  Brottytan startar 6 meter från släntkrönet och går 

ner i sulfidsilten och tangerar ut vid slänttån i Tvärån. Figur 30 visar den  

beräknade säkerhetsfaktorn, säkerhetsfaktorn uppgår till 1.64.  

 

Figur 29 Resultat av möjlig brottyta i Tvärån odränerad analys 

 

Figur 30 Resultat av säkerhetsfaktorn ställd mot deformationen i Tvärån, odränerad 

analys 
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4.3 PLAXIS 3D 

3D-modellens beräkningar genomförs med dränerade och odränerade analyser. 

Under beräkningarna uppstod inga instabilitetsfenomen på slänten mot Tvärån. 

Det framgår i Figur 31 och Figur 34 för respektive beräkning. Det medför att 

Tvärån inte kommer att analyseras vidare i 3D-beräkningarna.  

De beräknade säkerhetsfaktorerna för slänten mot Umeälv är sammanställda i 

Tabell 9 nedan.   

Tabell 9 Sammanställning av säkerhetsfaktorn för 3D-modellen 

Slänt Dräneringsantagande SF Säkerhetsfaktor 

Umeälv Dränerad 1.04 

Umeälv Odränerad 1.48 

 

4.3.1 Dränerad simulering  

Den dränerade simuleringen visade på ett ytligt skjuvbrott i GC-vägen.  

Brottytans utseende tyder på ett cirkulärt skjuvbrott som sträcker sig ca 55 meter 

längs med GC-vägen och 5 meter in från släntkrön. Säkerhetsfaktorn uppgår till 

1.04 för brottet i GC-vägen. Brottutbredning visas i Figur 31. I Figur 32 visas 

tvärsnitt av brottet där de största deformationerna uppstår. Figur 33 visar  

resultatet för den beräknade säkerhetsfaktorn.  

 



Släntstabilitetsanalys av 3D finita elementmodellering   

50 

 

Figur 31 Resultat av simulerad brottyta under dränerad analys 

 

Figur 32 Tvärsnitt av brottytans mittpunkt, dränerad analys 
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Figur 33 Resultat av säkerhetsfaktorn ställd mot deformationen i dränerad analys 

4.3.2 Odränerad/kombinerad simulering 

Resultatet för beräknad stabilitet med odränerad analys framgår av Figur 34 och 

tvärsnittet av brottvolymen i Figur 35. Det syns tydligt att ett cirkulärcylindriskt 

brottutseende uppstår i slänten mot Umeälv. Brottytan är ca 108 meter långt och 

startar med ett avstånd på 29 meter från släntkrönet och går ned till grovsilten 

där brottytan går mellan lagerövergången för sulfidsilten och grovsilten. Figur 

35 visar detta utseende tydligt. Säkerhetsfaktor uppgår till 1.48 för odränerat  

tillstånd, Figur 36 visar beräknad säkerhetsfaktor. 
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Figur 34 Resultat 3D-modell med simulerad brottutseende i slänt mot Umeälv, odräne-

rad analys 

 

Figur 35 Tvärsnitt av brottytans mittpunkt, odränerad analys 
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Figur 36 Resultat av säkerhetsfaktorn ställd mot deformationen i odränerad analys 

4.3.3 Kommentarer till resultaten och kontrollberäkningar 

En sammanställning av samtliga beräkningar och kravnivåer på  

säkerhetsfaktorerna redovisas i Tabell 10. Den erforderliga säkerhetsfaktorn för 

numeriska och rigorösa lamellmetoder är bestämd enligt Europastandarder i 

Rapport 6:2008, Rev 1. Skillnaderna mellan hållfasthetsparametrarna för  

PLAXIS och SLOPE/W redovisas i Bilaga 3.  
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Tabell 10 Sammanställning av beräknade säkerhetsfaktorer för undersökta situationer 

SLOPE/W 

Slänt Dräneringsantagande SF Säkerhetsfaktor Erforderlig SF 

Umeälv Dränerad 1 
1.0 

Tvärån Dränerad 1.06 

Tvärån Kombinerad 1.06 

PLAXIS 
2D 

Slänt Dräneringsantagande SF Säkerhetsfaktor Erforderlig SF 

Umeälv Dränerad 1,2 
1.2 

Tvärån Dränerad 1.13 

Umeälv Odränerad <1 
1.4 

Tvärån Odränerad 1,64 

PLAXIS 
3D 

Slänt  Dräneringsantagande SF Säkerhetsfaktor Erforderlig SF 

Umeälv Dränerad 1.04 1.2 

Umeälv Odränerad 1.48 1.4 

 

4.3.4 Kontroll av spänningar och portryck 

Figur 37 redovisar resultaten mellan verkliga och modellerade värden av  

portrycket och vertikala effektivspänningar i borrpunkten T6.  

Portrycket visar på betydande skillnader mellan uppmätta och de i PLAXIS. Den 

första delen av graferna som har ett portryck mot minus beror på att vid  

PLAXIS-beräkningarna har ett negativt portryck inkluderats. Sedan efter det  

så skiljer portrycket från uppmätta då simulering av ett icke hydrostatiskt tryck 

i sulfidsilten har valts bort på grund av svårigheter att modellera tillfredställande 

resultat. Kantigheten i 3D-beräkningarna för portrycket beror på övergångar  

mellan jordlagren. Resultatet tyder på att både 2D och 3D modellernas  

beräkningar skiljer sig något men inom samma värden. Modellerna bedöms som 

acceptabla då differensen är liten och att med exkludering av icke hydrostatiskt 

tryck så är att beräkna stabiliteten med mer ogynnsamma förhållanden.  
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Figur 37 Jämförelse av portryck och vertikala effektivspänningar mellan  

modellerna i PLAXIS och de uppmätta i fält 
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 DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

I detta kapitel utvärderas och analyseras resultaten från utförda beräkningar. 

De aktuella forskningsfrågorna besvaras och förslag på fortsatta studier  

presenteras. 

5.1 Bedömning av modellerna  

Examensarbetets grundidé var att undersöka om det uppstår väsentliga skillnader 

mellan stabilitetsberäkningar utförda i 3D respektive 2D. Med 3D-beräkningar 

kan de 3D effekterna beaktas. Det innebär att interaktionen mellan element i alla 

led, x-y-z-led inkluderas. Det möjliggör att deformationer i djupled samt  

gavel/ändyte-effekter på materialen d.v.s. skjuvhållfastheten tas med i djupet.  

Den valda jordmodellen Mohr-Coulomb väljs eftersom att den är en relativt  

enkelt modell med fullgoda beräkningsresultat. Från Mohr-Coulomb erhålls  

resultat som kan variera från något från verkligheten medan en mer avancerade 

jordmodell som  t.ex. Hardening soil beskriver jords beteende närmare  

verkligheten än Mohr-Coulomb.    

5.1.1 SLOPE/W 

Resultaten från SLOPE/W visade på en tillfredställande stabilitet för så väl  

slänten mot Tvärån som Umeälv. Då Tyréns AB inte genomför en odränerad 

beräkning för slänten mot Umeälv jämförs bara de dränerade  

2D-beräkningarna dem emellan. Det kan tydligt urskiljas en betydande skillnad, 

i PLAXIS är säkerhetsavståndet från släntkrönet 8 meter kontra 14 meter i 

SLOPE/W. Det torde vara eventuellt vise versa då SLOPE/W beräkningar har 

reducerade materialparametrar. Slänt mot Tvärån var resultaten isär skridande så 

väl som brottutseendet och säkerhetsfaktorerna, det kan tolkas bero på skillnaden 

i materialparametrarna då PLAXIS beräknar det mest kritiska brottytan vilket är 

ett ytligt skred. Den odränerade beräkningen i PLAXIS 2D visade på ett likartat 

brottutseende som tangerade med samma avstånd, 6 meter, från släntkrönet som 
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för SLOPE/W-beräkningarna. Brottytans utseende skiljer dem något åt då 

PLAXIS har ett mer cylindriskt utseende kontra SLOPE/Ws som har ett plant 

brottutseende.  

5.1.2 2D-modellen 

2D-modellen gavs relativt mycket tid, det var för att undersöka orsaken till att 

beräkningar inte kunde genomföras för slänten mot Umeälv. Undersökningen 

medförde att värdefull tid gick till det i stället för till 3D-modellen. Från  

2D-beräkningarna kunde slutsatsen dras att odränerade förhållanden var den 

mest ogynnsamma situationen då beräkningen inte gick att genomföra för  

slänten mot Umeälv. Då PLAXIS säger att med Undrained (A) alternativet, att 

det finns möjlighet till orealistiskt hög skjuvhållfasthet och bör kontrolleras mot 

ett känt värde valdes inte att genomföra några beräkningar med den metoden då 

undersökningsunderlaget anses vara tillfredställande för hållfastparametrar för 

denna typ av stabilitetsutredning.   

Slutsatsen av 2D-beräkningarna för Umeälv blir att med de förutsättningarna och 

antagande som är gjorda är det den odränerad situation som är den mest kritiska. 

Umeälvens slänt bedöms som ej tillfredsställande stabilitet med risk för att skred 

ska uppstå. Vad är orsaken till att beräkningen inte gick att genomföra i odränerat 

tillstånd tolkas vara på grund av att slänten har en brant lutning med kombination 

av låga hållfasthetsparametrar. PLAXIS och med den valda jordmodellen klarar 

inte av att beräkna fram ett resultat men om framtagning av mer avancerade 

material parametrar för en mer avancerad jordmodell och materialparametrar 

ämnade för PLAXIS hade det möjligen gått att beräkna ett resultat. Trotts att  

beräkningar av 2D-modellen mot Umeälv antyder att den är instabil så står den 

stabilt där idag och gjort så en längre tid. Vid okulär besiktning antyder inte 

slänten några tecken på varken ett pågående långsamt skred eller att ytlig erosion 

pågår.  

Slänten mot Tvärån uppvisade på en relativt hög säkerhetsfaktor, 1,64 under 

odränerade förhållanden med en mer djupgående brottyta. Det bedöms som en 

tillfredställande säkerhet. I den dränerade analysen blev säkerhetsfaktorn 1,13 

med en brottyta som kan tolkas som ett ytligt brott, ett erosionsproblem. Det 

bedöms vara tillfredställande för totalstabiliteten av slänten och problemet med 
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erosion kan avhjälpas genom fyll med bergkross eller avlastning av släntkrön 

genom schaktarbete. Vid okulärbesiktning av platsen påvisade platsen tecken på 

att det förekommer markrörelser, träd och buskage står i vinklad position och rör 

sig nedåt mot ån. Detta bör övervakas under tid och om risk för stora  

deformationer uppstår så bör det åtgärdas t.ex. genom avlastning av släntkrön.  

5.1.3 3D-modellen 

Vid den dränerade analysen uppstod ett cirkulärt skjuvbrott på en sträcka av ca 

55 meter i GC-vägen och 5 meter in från släntkrön. Figur 31 visar brottutseendet. 

Orsaken till att ett skjuvbrott uppstår där bedöms bero på att GC-vägen inte är 

uppbyggd av bergkross utan av sulfidsilt. Placeringen längs med GC-vägen  

är troligen på grund av att det är en brantare lutning mot sektion A-A än mot 

sektion B-B i GC-vägen. Säkerhetsfaktorn uppgick till 1,04 vilket bedöms som 

ett lågt värde som indikerar på att ett skred kan uppstå vid belastning av slänten. 

Då PLAXIS beräknar att den kritiska brottytan går genom GC-vägen är det inte 

lämpligt att jämföra resultatet 2D-beräkningarna för dränerad analys. Det är inte 

samma brottyta.     

Vid den odränerade 3D-beräkningen uppstod intressanta resultat. Det dels p.g.a. 

det var genomförbart och att ett relativt högt värde på säkerhetsfaktorn  

uppnåddes, 1,48. Detta indikerar att de tredimensionella effekterna gav en ökad 

totalstabilitet för slänten mot Umeälv. Detta verifieras då jämförelsen mellan 

spänningarna i 2D och 3D visar sig vara inom rimliga värden och bedöms  

tillförlitligt. Den inmätta terrängmodellen, vilken betraktades som en styrka ett 

till att göra modellen mer verklighetstrogen, blev också en svaghet i arbetet.  

Under uppbyggnaden av modellen uppstod flera svårigheter att replikera  

jordlagren i 2D-modellen. Det medförde att modellen var tvungen att förenklas 

i stor omfattning. Det främsta problemet var framställningen av elementnät, vid  

definieringen av GC-vägens jordkropp av bergkross. Samt vid modelleringen 

kommunvägen längs med släntkrönet till Umeälv. Därav består GC-vägens  

jordkropp av sulfidsilt, och inte enligt verkligheten med bergskross som annars 

förmodligen skulle gett en ökad totalstabilitet och kommunvägen uteslöts. Trots 

att PLAXIS 3D har möjlighet till att importera topografier och modellera  

varierbara jordlager, blir dessa modeller snabbt svårhanterliga och tvingas bli 
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förenklade en hel del. Elementnätsgenereringen stöter ofta på problem med 

tunna jordlager och gränser mellan lager och konstruktioner.  

Då ingen last kunde modelleras på 3D-modellen och därmed uppstår inget  

porövertryck d.v.s. odränerad situation, borde resultaten mellan dränerad och 

odränerad bli lika. Varför detta inte resulterar i liknande resultat beror endast på 

materialparametrarna, är de dränerade parametrarna för låga eller höga eller vise 

versa. 

5.2 Bedömning av parametrarna och 3D-modellens riktighet 

Hållfasthetsparametrar som används för PLAXIS-beräkningarna är framtagna i 

enlighet med tidigare nämnda kravdokument varför de anses ligga i god validitet 

för att genomföra beräkningar. Ett avsteg från detta är elasticitetsmodulen.  

Eftersom denna är framtagen empiriskt från CPT-sondering och, inte från t.ex.  

triaxialförsök, kan det utgöra en osäkerhet. Elasticitetsmodulen är en rent fiktiv 

parameter för jord men då denna ger relativt goda resultat mellan beräknade och 

uppmätta deformationer så appliceras användning av den i PLAXIS. Det är dock 

inte orsaken till olika resultat i 3D-modellen mellan dränerad och odränerad då 

E-modulen är samma i båda beräkningarna. Vid jämförelse mellan resultaten 

från beräkningar av såväl vertikal effektivspänningarna som portrycket mot  

uppmätta värden visade de på differenta resultat. De negativa portrycken som  

3D-beräkningarna påvisar beror på siltlagren i modellen. I verkligheten bryts de 

negativa portrycken av sanden som finns i tunna skikt i silten och uppgår  

förmodligen inte till lika höga värden som i beräkningarna i verkligheten. Enligt  

samspråk med Lena Mörén på Tyréns AB kan den stabiliserande effekten från 

negativa portryck medtas vid beräkningarna. Det är p.g.a. de tidigare nämnda 

cementeringseffekterna som man tror existera och påverkar i den här typen av 

siltslänter. De negativa portrycken bedöms kunna representera del av den  

stabiliserande effekten från cementering. Spänningsjämförelse mellan  

uppmätta och beräknade i PLAXIS visar på viss skillnad, men de ligger i samma 

storleksordning och bedöms adekvata. Den främsta orsaken till skillnaderna  

mellan 2D och 3D beror med största sannolikheten p.g.a. portrycksskillnaderna 

och viss variation i jordlagergeometrin samt de exkluderade lagren i  

3D-modellen.  
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5.3 Svar på forskningsfrågorna och förslag till fortsatta studier 

Arbetets forskningsfrågor var följande: 

1. Kommer beräkningar i 2D respektive 3D leda till skilda resultat med 

avseende på totalstabiliteten? I sådana fall är skillnaderna  

väsentliga? 

2. Kan tredimensionella beräkningar hjälpa till att förklara hur branta 

slänter, bestående av siltjord, längs med nipor är stabila då  

tvådimensionella beräkningar antyder på säkerhetsfaktorer under 1? 

3. När bör 3D-beräkningar genomföras? Är det nödvändigt i områden 

av likvärdig komplexitet.  

Vad gäller den första forskningsfrågan har arbetet påvisat en betydande skillnad 

på resultaten i 2D jämfört med 3D. Vid 3D-beräkningar uppvisades en väsentlig 

hållfasthetsökning för alla slänterna, speciellt för den höga och branta slänten 

mot Umeälv med odränerade förhållanden. Det kan i sammanhanget noteras att 

för odränerade situationen ska mobiliseras måste antingen en ogynnsam  

tjällossning uppstå eller tillförsel av laster på området. 

Gällande andra forskningsfrågan visar erhållna resultat att de tredimensionella 

effekterna ger en betydande ökad totalstabilitet i beräkningarna. Det faktum att 

beräkningarna beaktar spänningarna/deformationer i djupet medför att dessa kan 

vara en förklaring till att den branta slänten är stabil i 3D-modellen.  

Spänningarna är förmodligen inte den ända förklaringen. Negativa portryck är 

troligen en omständighet som ökar stabiliteten. Detta kan dock inte anses utgöra  

förklaringen då inga uppmätta värden finns. Cementering antas finnas och  

medföra ökad stabilitet men det finns ingen metod för att bestämma om  

cementering finns och i sådana fall i vilken omfattning. Det leder till en  

osäkerhet för bedömning av cementeringseffektens omfattning. Erhållna  

resultat, där stabilitet uppnåtts betyder att endast de tredimensionella effekterna 

har gett denna ökade hållfasthet. Det är väldigt intressant och leder till  
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nyfikenhet och önskan om fortsatta studier med 3D-beräkningar mot verkliga 

projekt.  

Vad gäller tredje forskningsfrågan, görs bedömningen att i de fall en 2D-analys 

kan genomföras med goda resultat så bör 3D-analyser bedömas vara delvis  

överflödiga. När komplexa geometrier eller med icke långsträckta situationer 

kan det generellt sett anses vara av värde. Är det möjligt att modellera området i 

en önskad omfattning är 3D-analyser i regel alltid att föredra då 2D-analyser är 

en ytterligare förenkling av verkligheten. När 3D-analyser bör genomföras är en 

bedömningsfråga för betraktaren som måste ta ställning till vid varje enskild  

situation.  

Förslag för vidare studier 

 Vidareutveckling på terrängmodellen för detta projekt hade varit mycket 

intressant. Det för att kontrollera vad en korrekt modellerad GC-väg och 

lasterna från Kvarnvägen hade givit för resultat.  

 Undersöka vad beräkningar med samma modell med en mer avancerad 

jordmodell och hållfasthetsparametrar från Triaxialförsök skulle  

resultera i för skillnader.    
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7.1 Bilaga 1 - Ritningar 
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7.2 Bilaga 2 - Materialparametrar 
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Valda värden som används i PLAXIS beräkningar, hämtade från PM  

Beräkningar Stabilitetsutredning Välten 2 & 3 till Plogen 16.  

Jordmaterial 

Djup  

under 

markyta, 

my* [m] 

Friktions-

vinkel φ [°] 

Tunghet, γ 

[kN/m3] 

Odränerad 

skjuvhållf. 

cu [kPa] 

C’ 

Vatten-

kvot 
[%] 

Flyt-

gräns 
[%] 

F/sigrSa My-1 32 18 (10) - - - - 

Sandig 

silt/Silt 
1 -4 32  - - - - 

siSa 4 - 5 32 18 (10) - - - - 

Sulfidsilt 5 - 9 32  18 (9) 27 2,7 46 38,3 

Sulfidhaltig 

lerig silt 
9 -15 32  17,7 (9) 37 3,7 56 47,6 

Botten 1 Silt 15 -18 35 18 (10) - - - - 

Botten 2    

Morän 
18 - 42 20 (11) - - - - 

Sprängsten - 45 20 - -   

*Djupet under markytan varierar.  
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Dimensionerande värden till SLOPE/W beräkningarna, hämtade från PM  

Beräkningar Stabilitetsutredning Välten 2 & 3 till Plogen 16. 

Jordmaterial 

Djup under 

markyta, my* 

[m] 

Friktionsvinkel 

φ [°] 

Tunghet, γ 

[kN/m3] 

Odränerad  

skjuvhållfasthet., 

 cu [kPa] 

C’ 

F/sigrSa My-1 25,7 18  - - 

Sandig 

silt/Silt 
1 -4 21,4 18 - - 

siSa 4 - 5 20,6 18  - - 

Sulfidsilt 5 - 9 28,5  18  18,8 2,4 

Sulfidhaltig 

lerig silt 
9 -15 28,5  17,7  27,9 3,7 

Botten 1 Silt 15 -18 26,8 18  - - 

Botten-2    

Morän 
18 - 32,7 20  - - 

Sprängsten - 34 20 - - 

*Djupet varierar något inom området.  
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7.3 Bilaga 3 - CPT-Sondering  
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7.4 Bilaga 4 - CRS-Försök 
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7.5 Bilaga 5 – Härledda värden  
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