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Förord  

Detta examensarbete avslutar civilingenjörsprogrammet Väg- och vattenbyggnad vid Luleå 

tekniska universitet och omfattar 30 högskolepoäng. Detta arbete har bedrivits av två studenter 

inom programinriktningen jord- och bergbyggnad. Studien omfattar ämnet geoteknik.  

Uppslaget till examensarbetet har Hans Mattsson på LTU kommit med då han anser att det 

finns ett intresse av att studera sättningar i sulfidjord med programvaran Plaxis. Detta är ett 

samhällsaktuellt ämne som berör infrastruktur såväl som miljö.  

Vi vill tacka alla som på något sätt har hjälpt oss under detta examensarbete. Främst vill vi 

tacka vår handledare Hans Mattsson som alltid har tagit sig tid för oss. Även ett stort tack till 

Rebecka Westerberg som har lagt grunden för vårt examensarbete samt Per Gunnvard och 

Jasmina Toromanovic vid avdelningen för geoteknologi som bidragit med sin kunskap inom 

programvaran Plaxis.  

 

Anna Spets 

Sofia Atthammar 

Luleå, januari 2017
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Sammanfattning 

Sulfidjord är en problemjord som i Sverige bland annat kan påträffas längs Norrlandskusten. 

Dess negativa påverkan på miljön och det faktum att den är sättningsbenägen med låg bärighet 

gör att den är problematisk att anlägga på. På grund av att jorden är miljöfarlig måste den 

omhändertas vid anläggningsarbeten. Detta medför kostnader för schaktning, transport och 

deponi. Ett mål är att kunna använda sulfidjorden som en del av konstruktionen och därmed 

behövs bra verktyg för att kunna prognosticera sättningar och andra geotekniska egenskaper i 

jorden. 

Ett sätt att prognosticera sättningar i jord är med hjälp av Finita elementprogramvaran Plaxis. I 

dagsläget finns däremot ingen självklar jordmodell som kan simulera just sulfidjord. Plaxis 

finns i två utföranden, för 2-dimensionella beräkningar och för 3-dimensionella beräkningar. I 

detta arbete har Plaxis 2D använts vid simuleringarna.  

En provbank uppbyggd på sulfidjord har uppförts i Gammelgården utanför Kalix i Norrbottens 

Län. Denna provbank är instrumenterad med bland annat sättnings- och portrycksmätare och 

uppmätta värden från dessa mätningar har sammanställts för jämförelse med simulerade värden 

i Plaxis.  

I detta examensarbete har två olika analysmetoder och två olika materialmodeller använts vid 

simuleringar av sättningar och portryck för att jämföra med de verkliga uppmätta värdena i fält. 

Analyserna är utförda i plant deformationstillstånd och som axisymmetrisk modell. 

Materialmodellerna som använts vid simuleringarna är Soft Soil och Soft Soil Creep. På detta 

vis kan resultatet analyseras för att se om någon av materialmodellerna matchar sulfidjordens 

beteende med avseende på såväl sättningar som portryck. 

Vid jämförelse mellan uppmätta totala sättningar och simulerade totala sättningar visar 

resultatet att simuleringar med Soft Soil Creep i såväl plant deformationstillstånd som 

axisymmetrisk modell är den mest överensstämmande materialmodellen. Analysen i plant 

deformationstillstånd med materialmodellen Soft Soil Creep är mest överensstämmande mot de 

uppmätta sättningsvärdena. I storleksordning är skillnaden på centimeternivå.  

Vid jämförelse av uppmätt initialt porövertryck och simulerade initiala porövertryck visar 

resultatet att samtliga simulerade värden skiljer sig från det uppmätta värdet. I storleksordning 

är de simulerade porövertrycken i plant töjningstillstånd cirka en tredjedel större än de 

uppmätta och de simulerade med axisymmetrisk modell är ungefär dubbelt så stora som de 

uppmätta. Vid jämförelse av beräkningsresultatet från de olika materialmodellerna mot de 

uppmätta värdena finns det ingen indikation på att någon modell simulerar porövertrycket 

bättre.  

 

Simuleringarna av det initiala porövertrycket indikerar att de valda materialmodellerna inte är 

lämpliga för studier av såväl porövertryck som sättningar i sulfidjord. Med hänsyn till de olika 

förutsättningarna som de två analysmetoderna fordrar vore det intressant att utföra samma 

simuleringar i Plaxis 3D för de olika materialmodellerna innan dessa avfärdas som lämpliga för 

simulering av sulfidjord. 
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Abstract 

Sulphide soil is a problematic soil which in Sweden can be found along the Northern coastline. 

The soils negative effect on the environment as well as its tendency to cause settlements and its 

low bearing capacity makes it a problematic soil to found constructions on. Due to the 

environmental hazard that the soil is causing, there is a need to dispose the soil correctly. In 

order for this to be done the soil needs to be excavated, transported and deposited in a landfill 

which can lead to high costs. Due to this there is a need to use the soil as a part of the 

construction. To accomplish this, good tools that can predict settlements and other geotechnical 

characteristics is needed. 

One way to predict settlements in soil is by using a Finite element software called Plaxis. 

However, up to now there is no obvious material model that can predict settlements in Sulphide 

soil. The Plaxis software is available for two-dimensional (2D) or three-dimensional analyses. 

In this report Plaxis 2D has been used.  

In the village of Gammelgården outside of Kalix in the county of Norrbotten, Sweden a trial 

embankment has been built. The trial embankment has been equipped with instruments to 

measure settlements and pore pressures within the Sulphide soil. Measurements from the trial 

embankment will be compared with simulated values from the program Plaxis. 

In this master thesis two different analysis methods and two different material models have 

been used to simulate the settlements and pore pressures to compare with the measured values 

in the field. The analyses are performed in plane strain and as an axisymmetric model. The 

material models that have been used for the simulations are Soft Soil and Soft Soil Creep. By 

using those two different models it is possible to see if some of the models are matching the 

sulphide soils behaviour regarding the settlements and the pore pressure.  

When analysing the measured total settlements and the simulated total settlements, the result 

show that the settlements that are simulated with the material model Soft Soil Creep give the 

best agreement, both for plane strain and axisymmetric conditions. The analysis in plane strain 

with the material model Soft Soil Creep gives results that correspond best against field 

measurements, with a difference of centimetre magnitude. 

When analysing the measured initial excess pore pressures and the simulated initial excess pore 

pressures, the result shows that all the simulated values are higher than the measured values. 

When comparing the analysis types, the analysis made in plane strain gives closer result against 

the measured values than result obtained with the axisymmetric model. The simulated excess 

pore pressures in plane strain are about a third larger than the measured and the excess pore 

pressures in the axisymmetric model are about twice as large. When comparing the results from 

the two material models with the measured excess pore pressure values there are no indication 

that any of the models gives a more accurate result.  

The simulations of the initial excess pore pressure indicate that both chosen material models are 

not suitable for simulation of settlement and excess pore pressure in Sulphide soil. With respect 

to the required conditions in both the analysis methods it can be interesting to simulate the 

problem in Plaxis 3D for the two material models before making a definite conclusion if they 

are suitable to use for simulation in sulphide soil.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund  

Sulfidjord är en problematisk jordart på fler än ett sätt. Dess negativa miljöegenskaper ställer 

höga krav på omhändertagandet av jordmassor från urgrävningar inom områden med sulfidjord. 

Omhändertagandet innebär höga kostnader för bland annat schakt, transport och deponi och det 

är därmed önskvärt att kunna använda sulfidjorden som en del av konstruktionen vid 

anläggning.  

Sulfidjordar är vanligt förekommande längs med Norrlandskusten. Dess förekomst medför ofta 

problem vid såväl mindre men framförallt större infrastrukturprojekt såsom väg- och 

järnvägsprojekt. Sulfidjordens sättnings- och krypbenägenhet medför att sättningsberäkningar 

bör utföras innan anläggning sker. Att kunna prognosticera eventuella framtida sättningar är 

därför av intresse. Detta för att undvika överdimensionering av grundförstärkning vilket medför 

höga kostnader. Ytterligare en aspekt är att inte underestimera sättningarna vilket kan medföra 

oväntade reparations- och underhållskostnader om större sättningar uppstår.   

I Gammelgården, nordväst om Kalix i Norrbottens län har en provbank av sandmorän byggts 

upp på ett 28 meter mäktigt lager av sulfidjord. Provbanken har utrustats med en mängd 

mätinstrument för mätning av bland annat sättningar och portryck. 

Sättningsberäkningar kan utföras på ett antal olika sätt. Vanligt vid enklare beräkningar är att 

använda handberäkningar eller enklare dataprogram. Sulfidjordens komplexitet med avseende 

på dess krypegenskaper medför att mer avancerade programvaror behövs för att kunna utföra 

dessa beräkningar. Plaxis 2D är en programvara för tvådimensionella beräkningar baserad på 

finita elementmetoden. Programvaran är utvecklad för geotekniska simuleringar och analyser. I 

dagsläget finns ingen självklar materialmodell för att simulera sättningar i sulfidjord med 

programvaran. En användbar materialmodell skulle kunna innebära mer exakta 

prognostiseringar vilket i sin tur kan medföra kostnadsbesparingar.  

1.2 Syfte och mål 

Syftet med arbetet är att simulera sättningar och portryck som uppstår till följd av den 

uppbyggda provbanken i Gammelgården. Simuleringarna genomförs med två olika 

materialmodeller som finns i programvaran, Soft Soil och Soft Soil Creep. Dessa två 

materialmodeller har valts vid simuleringarna eftersom de enligt teorin kan modellera 

sulfidjordens egenskaper. Soft Soil är en vanlig materialmodell för leror och silt vilket är det 

som finns i Gammelgården och Soft Soil Creep tar även hänsyn till sulfidjordens 

krypbenägenhet.  

Målet med arbetet är att genom simuleringar och jämförelser med verkliga uppmätta värden 

kunna dra en slutsats om någon av materialmodellerna verkar lämplig att använda för att 

simulera sättningar och portryck i sulfidjord.   

1.3 Omfattning  

Arbetet kommer utföras genom att jämföra uppmätta sättningar och portryck från provbanken 

med simulerade värden i det finita elementprogrammet Plaxis. Simuleringar genomförs med två 
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olika analystyper, plant deformationstillstånd samt axisymmetrisk modell. För respektive 

analystyp analyseras de två olika materialmodellerna enligt: 

• Simuleringar i plant deformationstillstånd 

o Materialmodell Soft Soil 

o Materialmodell Soft Soil Creep 

• Simuleringar i axisymmetrisk modell 

o Materialmodell Soft Soil 

o Materialmodell Soft Soil Creep. 

 

1.4 Avgränsning 

Mätningar på provbanken i Gammelgården har hittills utförts under cirka ett år, därmed kan 

endast jämförelser med simuleringar utföras för denna tidsperiod. 

Provbanken består av två bankhöjder, 1,5 samt 2,0 meter. I detta arbete har beräkningar endast 

utförts på bankhöjden 1,5 meter vid simulering i plant deformationstillstånd.  
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2 Litteraturstudie 

2.1 Sulfidjord 

Sulfidjord är vanligt förekommande längs Norrlandskusten men även i Mälardalen samt längs 

med Finlands västkust. Den återfinns även på andra platser i världen med tropiskt klimat såsom 

Nordöstra Sydamerika, västra Afrika samt Sydostasien (Pousette, 2007).  

Sulfidjord innehåller, som namnet avser olika typer av sulfider. När jorden kommer i kontakt 

med syre, vid till exempel grundvattensänkningar, oxiderar sulfidmineralen i jorden. Detta 

medför att en sänkning av markens pH-värde sker och dess metaller kan bli lättrörliga. 

Urlakning av metaller till omgivande sjöar och vattendrag medför försurning av såväl mark som 

vattendrag. Detta medför negativa miljökonsekvenser såsom fiskdöd. Den skadliga jorden som 

bildas i och med oxideringen tillhör de mest miljöskadliga jordarna i världen (Sveriges 

geologiska undersökning, u.d.). 

Jordmassor från urgrävningar i sulfidjord skall med hänsyn till dess negativa miljöeffekter 

skickas till deponi, något som är kostsamt då detta innebär såväl deponikostnader som höga 

transportkostnader då avstånden till deponierna ofta är långa. Alternativet till att gräva ut och 

deponera sulfidjorden är att använda den som en del av konstruktionen. Huruvida detta är 

möjligt beror till stora delar på sulfidjordens specifika geotekniska egenskaper.  

2.1.1 Bildning och förekomst 

De sulfidjordar som återfinns längs med norra Norrlands kustland har bildats efter att sediment 

från den senaste istiden avsatts på botten av Bottniska viken, se Figur 1. Den syrefattiga miljön 

på botten medförde att järnmonosulfid bildades. Järnmonosulfiden har en svart färg vilket har 

gett sulfidjorden längs med Norrlandskusten dess namn i folkmun, svartmocka. (Pousette, 

2007).  

 

 

Figur 1. Förekomst av sulfidjord längs med Bottenvikens kustland (Larsson, et al., 2007) 
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I Sverige började bildningen av sulfidjord för cirka 14 000 år sedan och längs med 

Norrlandskusten skedde detta för cirka 9000 år sedan då kustlandet blev fritt från is. (Larsson, 

et al., 2007) . 

2.1.2 Klassificering 

Oxideringen av sulfidjorden som skett till följd av landhöjningen medför ofta att den vid en 

okulär undersökning bedöms vara varvig eller skiktad. De olika skikten i den varviga jorden 

kommer sig av årstidsvariationer, varierande vattenflöden och kan variera i såväl färg som 

tjocklek (Pousette, 2007).  

Sulfidjord hör till de finkornigare jordarterna och indelas precis som vanliga jordar med 

avseende på dess kornstorleksfördelning i sulfidsilt, lerig sulfidsilt, siltig sulfidlera samt 

sulfidlera. För att en jord skall klassas som sulfidjord krävs att den organiska halten är minst en 

procent. En svårighet som finns vid okulär bedömning av sulfidjordar är att det höga organiska 

innehållet i jorden tillsammans med järnmonosulfiden medför att den ofta bedöms ha ett högre 

lerinnehåll än den har i verkligheten (Larsson, et al., 2007). För att okulärt bedöma 

sulfidjordshalten kan provets färg användas som bedömningsgrund. Bedömning kan även göras 

utifrån strukturen enligt Figur 2 (Pousette, 2007). Torrskorpan i en sulfidjord är ofta oxiderad 

och därmed kan klassificeringen efter färgen bli missvisande då den inte har den karakteristiska 

svarta färgen. Torrskorpan bör i detta fall benämnas som en oxiderad sulfidjord (Suox) 

(Svenska geotekniska föreningen, 2016). 

 

 

Figur 2. Benämning av sulfidjord efter färg och struktur (Pousette, 2007) 

2.1.3 Geotekniska egenskaper 

Den spänningshistoria som en sulfidjord upplevt samt dess sammansättning avgör vilka 

geotekniska egenskaper den har. Sulfidjordar har rent generellt ett högt vatteninnehåll och en 

hög organisk halt vilket gör att den är mycket lös och har dålig bärighet samt att den är 

sättningsbenägen (Pousette, 2007). Variationerna mellan olika sulfidjordar är stora avseende 

kornstorleksfördelning, vattenkvot och densitet. Dessa variationer kan bero såväl på geografisk 

lokalisering som på djupet i en markprofil. Sulfidjord är generellt en temperaturkänslig jordart. 

Lokaliseringen av sulfidjordar i Norrlands kustland medför låga temperaturer in-situ i jorden. 

Temperaturskillnaden mellan jorden in-situ och i laboratoriemiljö har betydelse eftersom det 
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kan komma att påverka resultatet av de egenskaperna som provas (Larsson, et al., 2007). 

Förkonsolideringstrycket för sulfidjord bör bestämmas ur ödometerförsök, vilket dock ibland 

kan vara problematiskt på grund av höga halter av silt och organiskt material (Westerberg, 

2008). 

2.2 Konsolidering och sättningar 

2.2.1 Konsolidering och förkonsolideringstryck 

Spänningar förekommer naturligt i en jordprofil i form av horisontella och vertikala 

huvudspänningar. Den vertikala huvudspänningen, 𝜎𝑉0, beräknas som  

 𝜎𝑉0 = ∑ 𝑔 × 𝜌𝑖 × 𝑧𝑖
𝑁
𝑖=1        (1) 

Där 

N = antalet lager i jordprofilen 

𝑔 = tyngdaccelerationen 

𝜌𝑖 = respektive lagers skrymdensitet 

𝑧𝑖 = respektive lagers tjocklek. 

På en viss nivå i jordprofilen utgörs alltså det vertikala totaltrycket av överlagringstrycket från 

ovanliggande massor (Sällfors, 1996). Denna spänning påverkas dock av det rådande 

porvattentrycket (𝑢0) i jordprofilen, vilket ger det vertikala effektivtrycket 𝜎´𝑉0 enligt 

𝜎´𝑉0 = 𝜎𝑉0 −  𝑢0          (2) 

Om det vertikala effektivtrycket är det högsta effektivtryck jorden blivit utsatt för är den 

normalkonsoliderad. På samma sätt om det rådande vertikala effektivtrycket är lägre än det 

högsta effektivtryck som jorden blivit utsatt för är den överkonsoliderad. Det högsta 

effektivtrycket som ett överkonsoliderat jordskelett har varit utsatt för kallas för 

förkonsolideringstryck, 𝜎´𝐶 (Axelsson & Mattsson, 2016). Överkonsolideringsgraden, OCR, 

kan beräknas som kvoten mellan förkonsolideringstrycket, 𝜎′𝐶, och vertikala effektivtrycket, 

𝜎′𝑉0, enligt 

𝑂𝐶𝑅 =  
𝜎′𝐶

𝜎′𝑉𝑂
         (3) 

I normalkonsoliderad jord där markytan är horisontell är normalt den vertikala spänningen den 

största och den horisontella den minsta. Kvoten mellan den effektiva horisontella och den 

vertikala huvudspänningen anges med jordtryckskoefficienten, 𝐾0𝑁𝐶. Denna koefficient 

varierar med hänsyn på jordtyp (Larsson, et al., 2007).  

2.2.2 Konsolideringsförloppet 

Med konsolidering av jord menas volymminskning under vattenavgång och avser jordens 

enaxliga kompression. I högpermeabla jordar sker denna volymminskning hastigare än i 

lågpermeabla jordar. I jordar med låg permeabilitet fördröjs volymminskningen eftersom det tar 

längre tid för vattnet att strömma ut. Detta medför att deformationen i ler- och siltjordar ofta 

sker under längre tid (Sällfors, 1996).   
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Konsolideringsförloppet kan beskrivas genom en enkel modell bestående av en vattenfylld 

behållare med en tättslutande platta ovanpå vattenytan, se Figur 3a. I plattan finns en reglerbar 

ventil monterad. Inuti behållaren har en mekanisk fjäder placerats mellan botten på behållaren 

och plattan. Om plattan belastas med ventilen stängd överförs lasten från plattan till vattnet i 

form av tryck. Om ventilen öppnas leder övertrycket i vattnet till att vattnet i behållaren 

strömmar ut ur ventilen, se Figur 3b. Med öppen ventil kommer vattnet därmed att strömma ut 

ur ventilen samtidigt som plattan sjunker och fjädern trycks ihop. Jämvikt inträffar då fjädern 

bär hela lasten, se Figur 3c. Fjädern i modellen symboliserar därmed hur jordskelettet bär upp 

hela lasten. Spänningen som uppkommer i fjädern motsvarar effektivspänningarna och trycket i 

vattnet representerar portrycket (Axelsson & Mattsson, 2016). 

 

Figur 3. Schematisk bild över konsolideringsförloppet (Axelsson & Mattsson, 2016) 

2.2.3 Terzaghis konsolideringsteori 

För bestämning av sättningarnas tidsförlopp används Terzaghis konsolideringsteori. Teorin 

förutsätter följande antaganden (Olsson, 2010). 

• Jorden är vattenmättad och homogen 

• Porvattnet är inkompressibelt och jordpartiklarna är inkompressibla 

• Darcy´s lag gäller 

• Den hydrauliska konduktiviteten är konstant under konsolideringsförloppet 

• Porvattenströmning samt kompression sker i vertikalled 

• Skillnaden i portryck är lika stor som skillnaden i effektivspänning 

• Töjningen är enbart beroende på förändringen av effektivspänning, d.v.s. hänsyn tas ej 

till krypning   

Terzaghis konsolideringsekvation lyder 

𝜕𝑢𝑧

𝜕𝑡
=  

𝑀𝑡×𝑘

𝛾𝑤
 
𝜕2𝑢𝑧

𝜕𝑧2          (4) 

där  

𝑢𝑧 = porövertrycket vid ett specifikt djup  

𝑀𝑡 = ödometermodulen  

𝑘 = permeabiliteten  

𝛾𝑤 = vattnets tunghet. 
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Kvoten med ödometermodulen, 𝑀𝑡, permeabiliteten, 𝑘, samt vattnets tunghet, 𝛾𝑤 i ekvation 4 

benämns konsolideringskoefficienten, 𝑐𝑣 enligt 

𝑐𝑣 =  
𝑀𝑡×𝑘

𝛾𝑤
          (5) 

Detta ger en förenklad konsolideringsekvation 

𝜕𝑢𝑧

𝜕𝑡
= 𝑐𝑣  

𝜕2𝑢𝑧

𝜕𝑧2
         (6) 

 

För beräkning av tidsförloppet för konsolideringen används konsolideringskoefficienten 𝑐𝑣, 

samt de dräneringsvillkor som råder för jordlagret enligt 

𝑇𝑣 =  
𝑐𝑣 ×𝑡

ℎ2           (7) 

där 

𝑇𝑣= tidsfaktorn 

ℎ = längsta dräneringsväg 

𝑡 = tid  

 

Dräneringsvillkoren är definierade för fyra fall med olika last- och grundtyper, se Figur 4.  

 

Figur 4. Dräneringsvillkor för olika last- och grundtyper (Axelsson, 1998) 

 

Beräkningar gjorda utifrån dessa fyra fall samt konsolideringsekvationen (ekvation 6) har 

resulterat i ett nomogram som uttrycker sambandet mellan genomsnittlig konsolideringsgrad, 

𝑈𝑧  och tidsfaktorn, 𝑇𝑣 för de olika dräneringsfallen, se Figur 5. Genom att välja det mest 

lämpliga dräneringsfallet för jordprofilen kan man sedan på ett enkelt vis bestämma 

konsolideringsgraden. Konsolideringsgraden, 𝑈𝑧, är den del av belastningen som vid varje 

tidpunkt har hunnit överföras till kornskelettet. (Axelsson, 1998) 
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Figur 5. Tidsförloppet för primär konsolidering (Axelsson, 1998) 

2.2.4 Tillskottsspänningar 

Vid uppförande av konstruktioner på vattenmättade jordar bärs tillskottslasten initialt av 

porvattnet. Detta medför att ett porövertryck bildas i jordprofilen närmast den tillförda lasten.  

För att utjämna detta övertryck söker sig porvattnet bort från tillskottslasten, antingen till 

markytan alternativt till jordlager med mer dränerande egenskaper såsom grus och sand. När 

porövertrycket i jordprofilen minskar, ökar effektivtrycket, vilket innebär att lasten överförs på 

jordskelettet och en volymminskning sker (Axelsson & Mattsson, 2016).  

2.2.5 Sekundärkonsolidering och krypning 

Konsolideringsförloppet kan delas in i tre olika faser, primär, sekundär och tertiär 

konsolidering, se Figur 6. I den primära konsolideringsfasen ökar effektivspänningen i takt med 

att deformationen ökar. När porövertrycket i jorden har utjämnats sker fortfarande 

deformationer. Denna typ av deformationer sker i långsammare takt under samma 

effektivspänningstillstånd och kallas krypning eller sekundär konsolidering (Olsson, 2010). Den 

sista fasen, tertiär krypning, är där den sekundära sättningens hastighet ökar med logaritmen av 

tiden under en period, tills den slutligen försvinner (Roadex Network, 2016). Sulfidjord är en 

krypbenägen jordart till följd av dess organiska innehåll (Larsson, et al., 2007).  
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Figur 6. De tre konsolideringsfaserna (Olsson, 2010) 

2.2.6 Bestämning av deformationsegenskaper i laboratorium 

Deformationsegenskaper för kohesionsjordar kan bestämmas bland annat genom nedan 

beskrivna laboratorieförsök. 

2.2.6.1 Ödometerförsök 

Ett jordprov placeras i en metallring som sedan placeras på en bottenplatta och sätts fast. 

Ovanför och under provet finns filterstenar som filtrerar/dränerar provet under belastning, se 

Figur 7. Belastningen sker i vertikalled i steg om 10, 20, 40, 80, 160, 320 kPa. För att 

porövertrycket helt skall avklinga i provet och således hela lasten bäras av kornskelettet tillåts 

varje laststeg verka under 24 timmar. Vid försöket erhålls sambandet mellan det vertikala 

effektivtrycket, 𝜎′𝑣𝑜 och den vertikala kompressionstöjningen, 𝜀𝑣. Sambandet mellan dessa två 

ger olika utseende på kurvorna beroende på vilket jordmaterial som testas. För lera ges en krökt 

kompressionskurva vilket innebär att sambandet är olinjärt. För bestämning av 

ödometerkompressionen används en spänningsberoende tangentmodul som benämns 

ödometermodul, 𝑀𝑡. Sambandet mellan spänningen och kompressionen är differentiell och 

beräknas enligt 

𝑑𝜎′𝑣𝑜 = 𝑀𝑡𝑑𝜀𝑣        (8) 

För normalkonsoliderade leror antas ödometermodulen vara en linjär funktion i spänningen 

enligt 

𝑀𝑡 = 𝑚𝜎′𝑣𝑜         (9) 

där  

𝑚 = kompressionsmodultalet. 

Ekvation 8 och 9 ger  

𝑑𝜀𝑣 =
1

𝑚𝜎′𝑣𝑜
𝑑𝜎′𝑣𝑜        (10) 

Genom integration av spänningsökningar fås således kompressionstöjningen.  
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Den kompression som skett under belastningen redovisas i ett töjning-spänningsdiagram 

(Axelsson & Mattsson, 2016). 

 

Figur 7. Principiell utformning av ett ödometerförsök (Axelsson & Mattsson, 2016) 

2.2.6.2 CRS-försök 

CRS står för constant rate of strain och är en typ av ödometerförsök där ett jordprov deformeras 

med konstant hastighet. Försöket utförs som ensidigt dränerat och har en portrycksmätare 

monterat på den odränerade sidan av provet.  Under provning mäts påförd kraft, portryck samt 

deformation. Utifrån dessa kan kompressionen och det effektiva vertikaltrycket, 𝜎′𝑣𝑜 för 

jordprovet beräknas. Eftersom portryck och deformationshastighet är kända kan 

permeabiliteten, 𝑘, beräknas och där igenom fås konsolideringskoefficienten, 𝑐𝑣 (Axelsson & 

Mattsson, 2016). Utförande av CRS-försök tar cirka 1–2 dygn eftersom det är deformationsstyrt 

och inte laststyrt som för ödometerförsöken. (Sällfors, 1996).  

Förkonsolideringstrycket, 𝜎′𝑐, kan utvärderas från ett diagram där logaritmen av den vertikala 

effektivspänningen plottas mot töjningen, se Figur 8. 

 

Figur 8. Utvärdering av förkonsolideringstryck (Axelsson & Mattsson, 2016) 

 

Vid belastning av överkonsoliderad lerjord fås en linjär kompressionskurva upp till 

förkonsolideringstrycket, 𝜎′𝑐. När förkonsolideringstrycket överskrids sjunker 

kompressionsmodulen, 𝑀, från ett värde 𝑀0  till ett värde 𝑀𝐿 som motsvarar 

effektivspänningen, 𝜎′𝐿 enligt Figur 9. Effektivspänningar högre än detta ger en olinjär 

kompression (Axelsson & Mattsson, 2016).  



11 

 

 

Figur 9. Kompressionskurva och kompressionsmoduler vid försök i CRS-ödometer (Axelsson 

& Mattsson, 2016) 

 

Sambandet för kompressionstöjningen ges därav från tre olika kompressionsmoduler enligt  

𝜀𝑎 =
𝜎′𝑐−𝜎′0

𝑀0
+ 

𝜎′𝐿−𝜎′𝑐

𝑀𝐿
+

1

𝑀′
 [1 + (𝜎′

1 − 𝜎′
𝐿)

𝑀′

𝑀𝐿
]    (11) 

där den första termen avser kompressionstöjningen i överkonsoliderat tillstånd upp till 

förkonsolideringstrycket, den andra termen avser den linjära kompressionstöjningen för 

effektivtryck större än förkonsolideringstrycket och den sista termen avser den olinjära 

kompressionstöjningen som ges för effektivtryck större än 𝜎′𝐿. 

2.2.6.3 Krypförsök 

Krypmodulen, 𝛼𝑠, utvärderas med hjälp av ett krypförsök där logaritmen av tiden plottas mot 

deformationen. Krypmodulen är den sekundära konsolideringskurvans lutning, se Figur 10.  
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Figur 10. Krypparametern utvärderad från krypförsök (Engström, 2015) 

 

2.3 Plaxis 

Plaxis 2D är ett finita elementprogram som är utvecklat för geotekniska simuleringar och 

analyser. Geotekniska problem såsom sättningar och portryck kan simuleras. Konstruktionen 

som byggs upp i programmet delas in i finita element där elementens storlek ansätts utifrån det 

specifika projektet. Mindre element medför en större noggrannhet i beräkningen (Brinkgreve, et 

al., 2016). Programvaran kan utföra två typer av 2D-analyser, plant deformationstillstånd och 

axisymmetrisk modell, se Figur 11 (Brinkgreve, et al., 2016).  

2.3.1 Finita elementmetoden 

Finita elementmetoden (FEM) är en generell matematisk och numerisk metod för att söka 

approximativa lösningar till partiella differentialekvationer som är så komplicerade att de inte 

går att lösa med klassiska metoder. Den verkliga geometrin delas upp i små stycken med enkel 

geometri, så kallade finita element. Elementen är bundna till varandra genom noder som är 

placerade i hörnen eller på kanterna av elementen. Elementen är i praktiken trianglar vid 

tvådimensionella beräkningar (Nilsson, 2015).  
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Figur 11. Exempel på plant deformationstillstånd (vänster) och axisymmetrisk modell (höger) 

(Brinkgreve, et al., 2016) 

2.3.2 Axisymmetrisk modell 

En axisymmetrisk modell används för cirkulära strukturer med mer eller mindre konstant 

radiell tvärsektion runt centrumaxeln (Brinkgreve, et al., 2016). Ingenjörsmässiga problem som 

kan behandlas med denna typ av modell är till exempel cirkulära fundament och cisterner 

(Knutsson, 2015). 

2.3.3 Plant deformationstillstånd 

En modell med plant deformationstillstånd passar att användas för geometrier med en mer eller 

mindre konstant tvärsektion ut från planet. Deformationer vinkelräta mot tvärsektionen antas 

vara noll. Denna typ av modell är tillämpbar för långsträckta konstruktioner (Brinkgreve, et al., 

2016). Ingenjörsmässiga problem som kan behandlas med plant deformationstillstånd är bland 

annat långa konstruktioner, så som vägbankar (Knutsson, 2015).  

2.3.4 Materialmodellerna Soft Soil och Soft Soil Creep 

Materialmodellen Soft Soil (SS) kan användas för att simulera komprimerbar finjord. Denna 

modell tar inte hänsyn till krypning, d.v.s. sekundär kompression. Alla jordar uppvisar viss 

krypning så primär kompression följs således alltid av sekundär kompression till en viss 

utsträckning. (Brinkgreve, et al., 2016). Materialmodellen Soft Soil Creep (SSC) tar däremot 

hänsyn till krypning och kan därmed simulera de krypsättningar som uppstår under en längre 

tid.  

2.3.5 Elementnät  

Inledningsvis i varje nytt projekt i Plaxis görs ett val om antalet noder som varje element ska 

beräkna deformationer i. Det finns två valmöjligheter av antalet noder, 15- eller 6-nodiga 

element. Det 15-nodiga elementet har 12 spänningspunkter (Gauss-punkter) och det 6-nodiga 

har tre, se Figur 12. Det 15-nodiga elementet ger noggrannast resultat och är även 

rekommenderat att använda vid axisymmetriska beräkningar. Vid simulering med 15-nodigt 

elementnät förlängs dock beräkningstiden. För enklare simuleringar kan det förenklade 6-

nodiga elementnätet användas för att spara minne och tid.  

Elementnätet genereras efter att jordprofilen och konstruktionen har byggts upp i programmet. 

En grov uppskattning bör göras av vilken storlek på elementnätet som bör användas. Det är här 

viktigt att bedöma hur fint elementnät som behövs i relation till problemet som skall lösas. I 
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programvaran finns förinställda grovheter på elementnäten att välja på (Brinkgreve, et al., 

2016). 

 

Figur 12. 15- och 6-nodiga element vid beräkning av spänningar och deformationer 

(Brinkgreve, et al., 2016) 
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3 Provbanken 

3.1 Uppbyggnad 

Provbankens läge och delar av instrumenteringen visas i Figur 13 och Figur 14. Provbanken 

som har byggts upp i Gammelgården har höjderna 1,5 respektive 2,0 meter ovanför markytan, 

se Figur 15. Fyllningsmaterialet är sandmorän och uppfyllningsarbetena utfördes under 

perioden 2015-09-15 till 2015-09-23.  

 

Figur 13. Provbankens geografiska läge (Eniro kartor, 2017) 

 

 

Figur 14. Delar av instrumenteringen (Engström, 2015) 
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Figur 15. Provbanken (Engström, 2015) 

 

3.2 Instrumentering 

Sättningsmätningar har utförts i fält med skruvpegel, markpegel samt horisontalslang. 

Portrycksmätning har utförts med portrycksspetsar. Installationerna för de geotekniska 

fältundersökningarna utfördes mellan veckorna 23 till 33 under år 2015. (Engström, 2015). 

3.2.1 Sättningsinstrumentering  

Skruvpeglar (Sp) av galvat stål skruvades fast på olika djup under markytan och skyddsrör av 

plast installerades ner till spetsnivån. Totalt åtta skruvpeglar har installerats, fyra för varje 

bankhöjd. Dessa är installerade på djupen 1.5, 3, 5 och 7 meter centralt under banken, se Figur 

15 (Engström, 2015).  

Totalt 18 markpeglar (Mp) är installerade och är placerade under provbanken, i släntfot samt 

utanför banken, se Figur 15. I varje hörn runt släntfot och i mitten av banken är sex markpeglar 

placerade, samt fem stycken under vardera bankdel. Två markpeglar är placerade utanför 

banken (Engström, 2015). En principskiss för peglarna redovisas i Figur 16. 
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Figur 16. Principskiss pegelinstallation (Svenska geotekniska föreningen, 2013) 

 

Tre horisontalslangar (Sl) har installerats för slangsättningsmätning, se Figur 15. Två stycken 

mitt under vardera bankdel samt en tvärsgående över hela banklängden (Engström, 2015). En 

principskiss av slangsättningsmätning visas i Figur 17. 

 

 

Figur 17. Principskiss slangsättningsmätning. (Svenska geotekniska föreningen, 2013) 

3.2.2 Portrycksinstrumentering 

Tio portrycksspetsar (Ps) är installerade, varav åtta av dessa är placerade under provbanken. 

Dessa åtta är placerade centralt under banken, med fyra stycken för varje bankhöjd, se Figur 15. 

PS1-PS4 är placerade under bankhöjden 1,5 meter, PS5-PS8 är placerade under bankhöjden 2,0 

meter och PS9-PS10 är placerade utanför banken. För vardera bankdel är portrycksspetsarna 

installerade 3, 5, 7 och 12 meter under markytan (Engström, 2015). Mätning av 

portrycksspetsar har utförts med automatlogger under de tre första månaderna och sedan 

övergått till manuell mätning med portrycksavläsare. 

3.3 Fältundersökningar 

De fältundersökningar som utförts och som har använts till detta arbete är kolvprovtagning. 

Denna provtagning är utförd på 20 nivåer i BH3, se Figur 15 (Engström, 2015). 

3.4 Laboratorieförsök 

De laboratorieförsök som har utförts till detta arbete är rutinundersökning, sikt- och 

sedimentationsanalys, CRS-försök samt krypförsök. Samtliga prover är från BH3, som ligger 

mitt under banken, se Figur 15 (Engström, 2015).  
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3.4.1 Rutinförsök 

Rutinförsök är gjorde för djupen 1-12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 samt 28 meter (Engström, 

2015). Resultatet från laborationen redovisas i Bilaga 1. För varje studerad nivå finns det tre 

tuber och därav tre olika värden för varje nivå.  

3.4.2 Sikt- och sedimentationsanalys 

Sikt- och sedimentationsanalys har utförts för djupen 2, 8, 14, 20 samt 26 meter (Engström, 

2015). Resultaten från laborationen redovisas i Bilaga 2. Detta används som ett hjälpmedel för 

att bestämma jordlagerföljden. 

3.4.3 CRS-försök 

CRS-försök har utförts på prover från fem olika djup; 3, 5, 7, 9 samt 11 meter (Engström, 

2015). Resultaten från försöken redovisas i Bilaga 3.  För djup under 11 meter har CRS-försök 

från tidigare utförda undersökningar inom området använts (Eriksson, 1992). Se Bilaga 6.  

3.4.4 Krypförsök 

Krypförsök har utförts för djupen 3, 5, 7, 10, 16 samt 20 meter (Engström, 2015). Resultaten 

från försöken redovisas i Bilaga 4. Modifierat krypindex, 𝜇∗, har beräknats enligt ekvation 16 

(Olsson, 2010). En sammanställning av resultatet redovisas i Tabell 1. 

Tabell 1. Modifierat krypindex beräknat med hjälp av krypparametern 

Provdjup [m] Krypparametern, 𝜶𝒔 Modifierat krypindex, 𝝁∗ 

3,0 0,0116 0,005038 

5,0 0,0176 0,007644 

7,0 0,0277 0,01203 

10,0 0,0245 0,01064 

16,0 0,0284 0,012334 

20,0 0,0243 0,010553 

 

3.4.5 Densitetsbestämning provbank 

Densitetsmätningen av sandmoränfyllningen till provbanken utfördes med vattenvolymeter, se 

Bilaga 5 (Engström, 2015). Densiteten 2,03 t/m3 som används vid modellering i Plaxis är ett 

medelvärde av alla provpunkter.  
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4 Numerisk analys 

4.1 Parameterutvärdering  

Modellering med Soft Soil och Soft Soil Creep kräver styvhetsparametrarna modifierat 

kompressionsindex, 𝜆∗, samt modifierat svällindex, 𝜅∗. Modellering med Soft Soil Creep kräver 

även parametern modifierat krypindex, 𝜇∗. Dessa parametrar går att utvärdera med olika 

metoder. En utvärderingsmetod är med hjälp av CRS-försök, där den logaritmerade vertikala 

effektivspänningen, 𝑙𝑛𝜎′
𝑣0, plottas mot portalet, 𝑒 . Lutningarna på kurvan på vardera sidan om 

förkonsolideringstrycket ger det endimensionella kompressionsindexet, 𝐶𝑐 och endimensionella 

svällindexet, 𝐶𝑠. Styvhetsparametrarna kan sedan beräknas enligt (Olsson, 2010) 

𝜆∗ =
𝐶𝑐

𝑙𝑛10(1+𝑒0)
          (12) 

𝜅∗ =
2×𝐶𝑠

𝑙𝑛10(1+𝑒0)
        (13)  

    

Ändringen av portalet vid kompression, ∆𝑒, fås genom (Olsson, 2010) 

∆𝑒 = 𝜀𝑧 (1 + 𝑒0)         (14) 

där det initiala portalet, 𝑒0, fås genom (Olsson, 2010) 

𝑒0 =
𝜌𝑠 (𝑤+1)

𝜌
− 1        (15) 

där  

𝜌𝑠 = kompaktdensiteten för sulfidsilt, antagen till 2,7 t/m3  

𝑤 = vattenkvoten  

𝜌 = skrymdensiteten. 

 

Parametern modifierat krypindex, 𝜇∗, fås genom (Olsson, 2010) 

𝜇∗ =
𝛼𝑠

𝑙𝑛10
         (16)  

där 

𝛼𝑠= krypparametern. 

         

Överkonsolideringsgraden, 𝑂𝐶𝑅, har beräknats enligt (Olsson, 2010)  

𝑂𝐶𝑅 =
𝜎′𝑐

𝜎′𝑣𝑜
         (17)  

där 

𝜎′𝑐 = förkonsolideringstrycket 

𝜎′𝑣𝑜= effektivspänningen (beräknas enligt ekvation 2) 
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Förkonsolideringstrycket för lager 1-4 (Figur 18) är taget från de nya CRS-försöken enligt 

Bilaga 3 och lager 5-6 är utvärderade från de tidigare utförda CRS-försöken från Bilaga 6. 

Kohesionen, 𝑐′, bestäms enligt (Olsson, 2010)  

där  

 𝑐′ = 0,03𝜎′𝑐         (18) 

förkonsolideringstrycket för lager 1-4 (Figur 18) är taget från de nya CRS-försöken enligt 

Bilaga 3 och lager 5-6 är utvärderade från de tidigare utförda CRS-försöken från Bilaga 6.  

4.2 Indata  

Simuleringsmodellen i Plaxis är indelad i provbank med sex underliggande jordlager med olika 

egenskaper, se Figur 18. För varje jordlager har olika parametrar använts, se Tabell 2. 

 

Figur 18. Jordlagerfördelning Plaxis 

 

Skrymdensiteten, 𝜌, för varje lager är ett medelvärde beräknad från rutinundersökningen från 

BH3, se Figur 15 och Bilaga 1.  

Modifierat krypindex, 𝜇∗, är utvärderat för varje jordlager och baseras på värden från Tabell 1.  

Friktionsvinkeln sätts till 30 grader för samtliga jordlager, vilket är ett riktvärde för silt enligt 

(Larsson, et al., 2007).  

För Poissons tal, 𝑣𝑢𝑟, för avlastning/pålastning används förhandsvalet 0,15 i programvaran 

Plaxis (Brinkgreve, et al., 2016).  

Som ett approximativt medelvärde för varvig och skiktad jord med omväxlande ler- och 

siltskikt kan 𝐾0
𝑁𝐶 = 0,5 användas enligt (Larsson, et al., 2007).  
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Permeabiliteten, 𝑘, är bestämd enligt CRS-försök för lager 2, 3, och 4. För lager 1 är 

permeabiliteten antagen till 10-6 m/s för silt, enligt (Larsson, et al., 2007). För lager 5 och 6 

saknas uppgifter om permeabilitet. Denna har därmed antagits till värden för lager med 

liknande egenskaper.  

Styvhetsparametrarna modifierat kompressionsindex, 𝜆∗, samt modifierat svällindex, 𝜅∗ har 

utvärderats enligt ekvation 12 och 13 för lager 2-4. För lager 1 saknas CRS-försök och därmed 

har ett medelvärde mellan silt och torv från Plaxis tutorial använts (Brinkgreve, et al., 2016). 

Även för djupen i lager 5-6 saknas CRS-försök. Styvhetsparametrarna har därmed antagits till 

värden för lager med liknande egenskaper. En sammanställning av samtliga parametrar 

redovisas i Tabell 2.  

Tabell 2. Parametrar till Plaxis 

Jordlager 1 2 3 4 5 6 

Djup [m] 1,0 7,0 9,0 12,0 17,0 28,0 

Material VxSi clSuSi SuSi SuSi clSuSi SuSi 

𝝆 1,37 1,32 1,34 1,38 1,43 1,49 

𝝁∗ - 0,0076 0,0113 0,0109 0,0121 0,0106 

𝒄′ 1,8 1,2 1,2 1,5 2,0 2,7 

𝝓′ 30 30 30 30 30 30 

𝒗𝒖𝒓 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

𝑲𝟎
𝑵𝑪 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

k [m/dag] 8,64E-02 3,46E-04 2,68E-04 1,64E-04 2,16E-04 1,90E-04 

OCR 4,5 1,6 1,3 1,4 1,0  1,0 

𝝀∗ 0,100 0,168 0,153 0,141 0,168 0,153 

𝜿∗ 0,020 0,035 0,033 0,028 0,035 0,033 

  

Vid modelluppbyggnad av provbanken antogs Poissons tal, 𝑣′ till 0,3. Permeabiliteten sattes till 

8,64E-03 m/dag och elasticitetsmodulen till 500E3 kN/m2. Provbanken har modellerats som 

linjärt elastisk. 

4.3 Modelluppbyggnad 

Modellens yttre gränser har kontrollerats för att erhålla ostörda förhållanden i utkanten av 

modellen. Detta kontrollerades genom att välja en spänningspunkt under konstruktionen och 

kontrollera hur spänningen i punkten påverkades när de yttre gränserna ändrades. När 

förändringen vid justering av gränserna ökades mindre än 10 % användes den mindre modellen. 

Gränsen i x-led sattes därefter till 45 meter. I y-led är den övre gränsen 4 meter och den undre 

gränsen -28 meter eftersom sulfidjorden övergår till fast botten vid det djupet. 
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4.3.1 Analystyp 

Simuleringarna utförs i plant deformationstillstånd (Figur 19) och som axisymmetrisk modell 

(Figur 20) och med 15 noder för vardera modellen. I plant deformationstillstånd utförs 

beräkningar på banken för två olika snitt, A-A samt B-B för bankhöjden 1,5 meter enligt Figur 

15. Vid modellering med den axisymmetriska modellen beräknades den resulterande lasten från 

hela provbanken om till en last motsvarande ett cirkulärcylindriskt tvärsnitt med höjden 1,75 

meter. 

 

Figur 19. Modell för plant deformationstillstånd med lageruppbyggnad 

 

 

Figur 20. Axisymmetrisk modell med lageruppbyggnad 
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4.3.2 Materialmodell 

Provbanken av sandmorän simuleras i materialmodellen linjär elastisk för att undvika 

stabilitetsproblem. Den underliggande sulfidjordsprofilen simuleras med två olika 

materialmodeller, Soft Soil och Soft Soil Creep.  

4.3.3 Elementnät 

Elementnätet valdes initialt till medium för hela modellen. Därefter förfinades nätet för banken 

samt de övre jordlagren där störst sättningar förväntades tills önskvärd kvalitet uppnåddes. 

Detta kontrollerades genom att utföra en beräkning med modellen, läsa av resultatet, förfina 

elementnätet och utföra samma beräkning igen. När resultatet inte visade en större skillnad än 

10 procent skedde inga fler förfiningar då detta medför ökade beräkningstider.  

4.3.4 Grundvattenförhållanden 

Grundvattnet inom området ligger cirka en meter under marknivån. Vattentrycken har satts till 

hydrostatiska. Vid simulering har modellens y-axel och underkant låsts för vattenströmning, det 

vill säga att vattnet endast tillåts strömma bort från y-axeln. 

4.3.5 Beräkningssteg 

Modellen tilldelas olika beräkningsfaser som definieras individuellt för respektive fas. Gällande 

uppbyggnaden av modellen har först en initial fas skapats, där provbanken inte är en del av 

modellen. I denna fas väljs beräkningstypen K0 procedur för att beräkna de initiala 

spänningarna i jordprofilen. Denna beräkningstyp är möjlig att använda när jordlagren är 

horisontella vilket är fallet här.  

I resterande beräkningsfaser utförs konsolideringsberäkningar som är användbara då hela 

utvecklingen av ökande samt minskande portryck ska analyseras med avseende på tiden.  

För materialmodellen Soft Soil Creep utförs inledningsvis ett konsolideringssteg som beräknar 

krypsättningarna som uppkommit i jordprofilen sedan denna skapats. Här valdes tiden 9000 år, 

då detta var tidpunkten för bildandet av sulfidjorden inom området. Samtliga hittills uppkomna 

sättningar nollställs efter denna fas då det endast är av intresse att kontrollera de sättningar som 

uppkommer efter uppbyggnaden av provbanken.  

Uppbyggnaden av provbanken sätts till fyra dagar och beräkningstypen är även här som för de 

resterande faserna konsolidering. Eftersom jämförelser skall utföras mellan uppmätta och 

beräknade sättningar samt portryck så väljs lämpliga tidsintervall för att denna jämförelse skall 

kunna utföras. Ytterligare sex faser läggs till inom tidsintervallet en vecka till ett år.  

Portrycksberäkningarna utförs som ”phreatic” för de tre första faserna. Detta innebär att 

beräkningarna baseras på den manuellt angivna grundvattennivån. Portrycken beräknas i de 

senare faserna med redan uppbyggda portryck. En sammanställning av beräkningstegen 

redovisas i Tabell 3. 
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Tabell 3. Beräkningssteg Plaxis 2D 
Fas Bygger på 

föregående 

fas 

Beräkningstyp Portrycksberäk-

ning 

Tid 

(dagar) 

Återställ 

deforma-

tioner 

före fas 

Initial fas - K0 procedur Phreatic - - 

Konsolidering* - Konsolidering Phreatic 3285000 Ja 

Uppbyggnad 

bank 

Ja Konsolidering Phreatic 4 Ja 

1 vecka Ja Konsolidering Använd 

portryck från 

tidigare fas 

7 Nej 

1 månad Ja Konsolidering Använd 

portryck från 

tidigare fas 

30 Nej 

3 månader Ja Konsolidering Använd 

portryck från 

tidigare fas 

90 Nej 

6 månader Ja Konsolidering Använd 

portryck från 

tidigare fas 

180 Nej 

9 månader Ja Konsolidering Använd 

portryck från 

tidigare fas 

270 Nej 

12 månader Ja Konsolidering Använd 

portryck från 

tidigare fas 

365 Nej 

*Endast för Soft Soil Creep 
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5 Resultat och analys 

5.1 Mätningar i fält 

Sättningsmätningar och portrycksmätningar har som tidigare nämnts utförts kontinuerligt under 

ett års tid. Sättningsmätningar har utförts på markpeglar, skruvpeglar och horisontalslangar. 

Portrycksmätningar har utförts på portrycksspetsar installerade på olika djup under provbanken. 

Indata från samtliga mätningar har sammanställts i diagram för att sedan kunna jämföras med 

de simulerade sättningarna och portrycken i Plaxis.  

5.1.1 Sättningar – Skruvpeglar 

Skruvpeglar har installerats på fyra olika djup, 1.5, 3, 5 samt 7 meter under bankmitt och 

avlästs under tidsintervallet 11 till 365 dagar efter pålastning av jordbanken, se Figur 21. 

Mätningarna visar att deformationshastigheten är som störst momentant efter pålastning av 

jordbanken. Diagrammet visar även att sättningsutvecklingen avstannat under vintermånaderna. 

Eftersom skruvpeglarna är installerade till olika djup är det möjligt att avläsa sättningarna för 

dessa olika nivåer. Med hjälp av diagrammet går att avläsa att de uppmätta sättningarna 

minskar med djupet.  

 

Figur 21. Uppmätta sättningar genom skruvpeglar för olika djup 

5.1.2 Sättningar – Markpeglar och horisontalslang 

Sättningsmätningar i marknivå har utförts på installerad horisontalslang (SL1-SL2) samt 

markpegel (MP5) under ett år, se  

Figur 22. De båda metodernas mätningar visar även här att deformationshastigheten är som 

störst momentant efter pålastning av jordbanken. Sättningar avlästa från markpegeln visar en 

tendens till att avstanna under vintermånaderna och sedan minska något under våren varpå de 

senare ökar igen. Avläsningar från horisontalslangen visar även den på samma tendens, dock 

inte lika tydligt. Ur diagrammet kan det även utläsas att sättningarna uppmätta med markpegel 

sker såväl fortare som att de är större än sättningar uppmätta med horisontalslang efter ett års 

tid. Sättningskurvorna avlästa från mätningarna uppvisar än så länge ingen tydlig tendens till att 

avstanna. 
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Figur 22. Uppmätta sättningar genom markpeglar samt horisontalslang på marknivå 

5.1.3 Portryck och porövertryck 

Portrycksmätningar (PS) har utförts på djupen 3, 5, 7 samt 12 meter under ett års tid. De 

uppmätta portrycken visar tendenser på årstidsvariationer vid 3 och 5 meters djup enligt Figur 

23. Eftersom portrycken vid dessa djup minskat efter pålastning av jordbanken (11 dagar) 

indikerar detta att en del av lasten har överförts till jordskelettet, det vill säga att konsolidering 

har påbörjats. På 7 meters djup har portryckskurvan efter pålastning minskat efter ett år, det vill 

säga att konsolidering har påbörjats. Vid 12 meters djup är porttrycken ungefär samma som 

direkt efter pålastning vilket indikerar att konsolidering på detta djup inte påbörjats.  

 

 

Figur 23. Portryck uppmätta med portrycksspetsar 
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Den initiala portrycksökningen som uppstår i jordprofilen efter pålastning visas i Figur 24. 

Dessa initiala porövertryck plottas mot djupet för antalet dagar efter pålastning av jordbanken. 

Ur diagrammet kan tydligt utläsas att porövertrycket på 3 meters djup avtagit med cirka 5 kPa 

under de första två veckorna. På 5 meters djup har porövertrycket sjunkit med cirka 4 kPa på 

två veckor. På 7 meters djup når porövertrycket sitt maximum först efter 3 dagar och på 12 

meters djup efter 10 dagar. 

 

 

Figur 24. Uppmätta initiala porövertryck 
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5.2 Jämförelser mellan simulerade och uppmätta värden 

Resultaten presenteras i diagram där de uppmätta sättningarna och portrycken i fält jämförs 

med de simulerade i Plaxis. Hur dessa resultat har jämförts visas i Tabell 4.  

Tabell 4. Sammanställning av jämförelser mellan uppmätta och simulerade värden 

Figur Figur 25 Figur 26 Figur 27 Figur 32 

Uppmätt 

sättning 

X X   

Simulerad 

sättning 

X X   

Uppmätt 

porövertryck 

  X X 

Simulerat 

initialt 

porövertryck 

  X X 

Analystyp PS AXI PS AXI 

Materialmodell SS/SSC SS/SSC SS/SSC SS/SSC 

Snitt  A-A/B-B - A-A/B-B - 

 

5.2.1 Uppmätta och simulerade sättningar i Plaxis 

De totala uppmätta sättningarna för markpegel och horisontalslang har plottats tillsammans med 

de totala simulerade sättningarna i Plaxis för analystypen plant deformationstillstånd, se Figur 

25 och för axisymmetrisk modell, se Figur 26. Simuleringar är utförda med materialmodellerna 

Soft Soil och Soft Soil Creep. För plant deformationstillstånd har simuleringarna utförts för 

snitten A-A och B-B, se Figur 15. En sammanställning av uppmätta och simulerade sättningar 

efter 365 dagar redovisas i Tabell 5. 

5.2.1.1 Plant deformationstillstånd 

Diagrammet för de totala sättningarna (Figur 25) visar att programvaran Plaxis inte tar hänsyn 

till årstidsvariationer som för de uppmätta sättningarna. De simulerade sättningarna för tvärsnitt 

B-B i Soft Soil Creep visar mest överensstämmande resultat med de uppmätta. Detta följs av 

simuleringar för tvärsnitt B-B i Soft Soil och tvärsnitt A-A i Soft Soil Creep. Minst 

överenstämmelse med de uppmätta sättningarna har simuleringarna i tvärsnitt A-A i Soft Soil. 

För samtliga simuleringar i Plaxis fås större sättningar än de uppmätta sättningarna i fält.  
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Figur 25. Total sättning i fält och simulerad total sättning i Plaxis med analystypen plant 

deformationstillstånd 

 

5.2.1.2 Axisymmetrisk modell 

Ett medelvärde av de totala uppmätta sättningarna från MP5 och MP12 har plottats tillsammans 

med de simulerade sättningarna i Plaxis för analystypen axisymmetrisk modell, se Figur 26.  

De simulerade sättningarna som är mest överensstämmande med de uppmätta sättningarna 

erhålls med materialmodellen Soft Soil Creep. Materialmodellen Soft Soil påvisar lite högre 

sättningar och är därmed mindre överensstämmande med verkligheten.  
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Figur 26. Total sättning i fält och simulerad total sättning i Plaxis med analystypen 

axisymmetrisk modell 

5.2.1.3 Sammanställning sättningar vid olika djup 

Simulerade och uppmätta sättningar på djupen 1.5, 3.0, 5.0 samt 7.0 meters djup redovisas i 

Tabell 5.  

Tabell 5. Sammanställning av uppmätta och simulerade sättningar efter 365 dagar 

 Marknivå, 

0 meters 

djup 

1,5 

meters 

djup 

3,0 

meters 

djup 

5,0 

meters 

djup 

7,0 

meters 

djup 

Plant deformationstillstånd 

Uppmätt i fält (MP5) 0,23  0,21  0,18 0,14 0,10 

Soft Soil A-A 0,33 0,22 0,13 0,10 0,09 

Soft Soil B-B 0,26 0,17 0,11 0,08 0,07 

Soft Soil Creep A-A 0,30 0,21 0,13 0,09 0,07 

Soft Soil Creep B-B 0,24 0,16 0,11 0,07 0,05 

Axisymmetrisk modell 

Uppmätt i fält 0,27 0,25 0,20 0,15 0,11 

Soft Soil 0,46 0,34 0,22 0,18 0,16 

Soft Soil Creep 0,42 0,29 0,19 0,14 0,11 
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5.2.2 Uppmätta och simulerade portryck i Plaxis   

Portrycken har simulerats med analystyperna plant deformationstillstånd och axisymmetrisk 

modell. För vardera analystyp har simuleringar utförts med materialmodellerna Soft Soil och 

Soft Soil Creep. För plant deformationstillstånd har samtliga simuleringar även utförts i snitten 

A-A och B-B, se Figur 15. Portrycken innan påförandet av provbanken har uppmätts i fält och 

jämförs med de simulerade portrycken för att bekräfta jämförbarhet enligt Tabell 6. Vid analys 

av portrycken innan påförande av provbank utläses att de är i storleksordningen jämförbara.  

Tabell 6. Sammanställning av uppmätta och simulerade portryck vid olika djup innan 

bankuppbyggnad 

 3,0 

meters 

djup  

[kPa] 

5,0 

meters 

djup 

[kPa] 

7,0 

meters 

djup 

[kPa] 

12,0 

meters 

djup 

[kPa] 

Plant deformationstillstånd     

Uppmätt i fält (PS 1-4) 20,18 41,96 62,31 115,07 

Soft Soil A-A 19,65 40,04 59,71 109,62 

Soft Soil B-B 19,65 39,63 59,71 109,62 

Soft Soil Creep A-A 20,30 40,65 59,39 109,51 

Soft Soil Creep B-B 20,30 40,64 60,53 110,69 

Axisymmetrisk modell     

Uppmätt i fält (PS 1-4/ PS 5-8) 23,10 40,95 61,19 127,87 

Soft Soil 19,98 39,98 59,66 109,37 

Soft Soil Creep 19,97 39,98 59,66 109,37 
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5.2.2.1 Plant deformationstillstånd  

De initiala porövertrycken efter uppbyggnaden av jordbanken har plottats för samtliga 

simuleringar i plant deformationstillstånd tillsammans med det uppmätta värdet för de olika 

djupen, se Figur 27. Resultaten från de båda materialmodellerna Soft Soil och Soft Soil Creep 

skiljer sig från det uppmätta initiala porövertrycket.  

 

Figur 27. Plottade initiala porövertryck 
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Porövertrycken för de olika djupen har plottats mot tiden och redovisas i Figur 28-Figur 31. 

Vid tre meters djup ger de båda materialmodellerna ett högre initialt porövertryck än det 

uppmätta. Lutningen på de simulerade porövertryckens kurvor avtar kontinuerligt under ett års 

tid. Efter ett års tid har porövertrycket för de simulerade porövertrycken sjunkit till cirka en 

tredjedel av det initiala.  

 

Figur 28. Uppmätta och simulerade porövertryck vid 3 meters djup under 365 dagar 
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På fem meters djup simulerar materialmodellen Soft Soil Creep ett högre initialt porövertryck 

än Soft Soil-modellen. Porövertrycket utjämnas dock snabbare för Soft Soil Creep än för Soft 

Soil. De initiala uppmätta värdena är i storleksordning jämförbara med de simulerade i Soft Soil 

Creep för tvärsnitt B-B. Sett över hela året är dock variationerna i det uppmätta värdet svårt att 

jämföra med de simulerade. 

 

Figur 29. Uppmätta och simulerade porövertryck vid 5 meters djup under 365 dagar 
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Materialmodellerna uppvisar samma beteende vid sju meters djup där Soft Soil Creep simulerar 

ett högre initialt porövertryck än Soft Soil-modellen. Även vid detta djup har Soft Soil Creep-

modellen en snabbare portrycksutjämning än Soft Soil. De initiala uppmätta värdena är för 

detta djup även i storleksordning jämförbara med Soft Soil Creep för tvärsnitt B-B. Däremot 

har de uppmätta värdena inte samma porttrycksutjämning som de simulerade. 

 

Figur 30. Uppmätta och simulerade porövertryck vid 7 meters djup under 365 dagar 
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På 12 meters djup skiljer sig de olika materialmodellerna åt. De initiala simulerade 

porövertrycken skiljer sig med cirka 5 kPa. Soft Soil Creep simuleringen visar en ökning av 

porövertrycket efter pålastning och endast en svag tendens till portrycksutjämning efter cirka 

300 dagar. Det uppmätta initiala porövertrycket visar en högre ökning efter pålastning än det 

simulerade. Portrycksutjämningen sker dock fortare. Efter ett års tid är porövertrycket det 

samma som direkt efter pålastning. 

 

Figur 31. Uppmätta och simulerade porövertryck vid 12 meters djup under 365 dagar 
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5.2.2.2 Axisymmetrisk modell 

De initiala porövertrycken efter uppbyggnaden av jordbanken har plottats för samtliga 

simuleringar med axisymmetrisk modell tillsammans med det uppmätta värdet för de olika 

djupen, se Figur 32. Från diagrammet kan utläsas att det uppmätta initiala porövertrycket skiljer 

sig från de simulerade värdena. 

 

Figur 32. Plottade initiala porövertryck 
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Porövertrycken för de olika djupen har plottats mot tiden och redovisas i Figur 33-Figur 36. 

Initialt efter pålastning är skillnaderna mellan de uppmätta och de simulerade porövertrycken 

förhållandevis stora. Vid tre meters djup är de simulerade porövertrycken för båda 

materialmodellerna initialt dubbelt så stora som de uppmätta. Porövertrycken är något högre för 

Soft Soil Creep-simuleringarna än för Soft Soil. Portrycksutjämningen sker dock snabbare för 

denna än för Soft Soil. Efter ett år är de simulerade porövertrycken fortfarande i storleksordning 

dubbelt så stora än de uppmätta. 

 

Figur 33. Uppmätta och simulerade porövertryck vid 3 meters djup under 365 dagar 
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Vid fem meters djup är de initiala porövertrycken simulerade med Soft Soil Creep 10 kPa större 

än de uppmätta. För Soft Soil är skillnaden 4 kPa initialt. Simuleringarna i Soft Soil Creep har 

en snabbare portrycksutjämning än Soft Soil. Efter ett år skiljer det cirka 5-7 kPa mellan de 

båda modellerna och de uppmätta värdena på porövertrycket. 

 

Figur 34. Uppmätta och simulerade porövertryck vid 5 meters djup under 365 dagar 
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Vid sju meters djup är de initiala porövertrycken simulerade med Soft Soil Creep cirka 9 kPa 

större än de uppmätta. För Soft Soil modellen är de initiala porövertrycken ungefär 5 kPa större 

än de uppmätta. Sett över tid har Soft Soil Creep modellen även här en snabbare 

portrycksutjämning. Efter ett års tid är skillnaden mellan de olika modellerna och det uppmätta 

porövertrycket cirka 2-5 kPa. 

 

Figur 35. Uppmätta och simulerade porövertryck vid 7 meters djup under 365 dagar 
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Vid 12 meters djup är de initiala porövertrycken simulerade med Soft Soil Creep cirka 8 kPa 

större än de uppmätta. För Soft Soil modellen är de initiala porövertrycken ungefär likvärdiga 

med Soft Soil Creep. Fortsättningsvis uppvisar dock de olika materialmodellerna två helt skilda 

beteenden vid portryckssimulering. Simuleringen utförd i Soft Soil indikerar på att 

porövertrycket ej nått sitt maximum då det efter pålastning fortsätter öka på samma sätt som de 

uppmätta under de första 90 dagarna.  Simuleringarna i Soft Soil Creep visar att porövertrycket 

avtar efter pålastning och är efter 365 dagar lika stora som de uppmätta medan de simulerade i 

Soft Soil Creep är cirka 7 kPa större vid samma tidpunkt. 

 

Figur 36. Uppmätta och simulerade porövertryck vid 12 meters djup under 365 dagar 

  

0

5

10

15

20

25

0 50 100 150 200 250 300 350 400

P
o

rö
ve

rt
ry

ck
 [

kP
a]

Tid [dagar]

Porövertryck 12 meter

Uppmätt Porövertryck Axi Porövertryck Axi SS Porövertryck Axi SSC



42 

 

5.2.2.3 Sammanställning porövertryck vid olika djup 

En sammanställning av uppmätta och simulerade initiala porövertryck redovisas i Tabell 7.  

Tabell 7. Sammanställning av uppmätta och simulerade initiala porövertryck vid olika djup 

 3,0 

meters 

djup  

[kPa] 

5,0 

meters 

djup 

[kPa] 

7,0 

meters 

djup 

[kPa] 

12,0 

meters 

djup 

[kPa] 

Plant deformationstillstånd  

Uppmätt i fält (PS 1-4) 14,54 18,49 17,10 14,93 

Soft Soil A-A 22,83 20,15 19,50 19,17 

Soft Soil B-B 18,17 15,64 14,81 13,32 

Soft Soil Creep A-A 23,99 22,55 21,09 14,81 

Soft Soil Creep B-B 19,13 17,78 16,05 8,04 

Axisymmetrisk modell  

Uppmätt i fält (PS 1-4/ PS 5-8) 14,37 19,02 18,16 13,43 

Soft Soil 26,94 23,68 23,41 21,27 

Soft Soil Creep 30,32 28,50 27,13 20,49 
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6 Diskussion och slutsatser 

6.1 Sättningar 

För analystypen plant deformationstillstånd i både snittet A-A och B-B är materialmodellen 

Soft Soil Creep mest överensstämmande mot de totala uppmätta sättningarna. Även för 

analystypen axisymmetrisk modell är materialmodellen Soft Soil Creep mest 

överensstämmande med avseende på de totala sättningarna. För sättningsberäkningar i 

sulfidjord närmar sig våra simuleringar det verkliga resultatet mest då en materialmodell som 

tar hänsyn till krypsättningar används. 

Skillnaden mellan de uppmätta och beräknade sättningarna är i storleksordningen lika stora som 

med en betydligt enklare beräkningsmetod. Anledningen till skillnaden mellan de uppmätta och 

simulerade värdena kan bero på att det krävs en materialmodell som tar hänsyn till fler 

parametrar.  

Kurvan för de uppmätta sättningarna är relativt ”ojämn” vilket antas bero på årstidsvariationer 

såsom tjäle vilket inte materialmodellerna tar hänsyn till. 

Med grund från detta arbete är inte någon av de två beprövade materialmodellerna lämpliga att 

använda för sulfidjord om det är önskvärt att nå ett bättre resultat än med enklare 

beräkningsmetoder.  

6.2 Porövertryck 

Vid jämförelse av portrycken innan provbanken påförts är de simulerade och uppmätta värdena 

överensstämmande. Vid jämförelse mellan de uppmätta initiala porövertrycken och samtliga 

simulerade direkt efter pålastning är skillnaderna stora. 

 

Porövertrycket sker till följd av den påförda lasten från provbanken och bör enligt teorin följa 

utvecklingen av tillskottsspänningarna i jorden. Porövertrycket vid tre meters djup var högre för 

de simulerade värdena är för det uppmätta, vilket kan bero på att tillskottslasterna som Plaxis 

beräknar är högre än de verkliga.  

 

Resultaten av de simulerade porövertrycken visar tydligt att ingen av materialmodellerna 

simulerar det verkliga fallet som önskat med hänsyn till den insats som krävs för att utföra 

analysen. Det är även i fallet med porövertrycken troligt att en enklare beräkningsmetod klarat 

sig lika bra som Plaxisberäkningarna.  

6.3 Felkällor 

I Plaxis delas jordprofilen in i olika jordlager med dess specifika egenskaper. Jordprofilen är 

enligt okulär bedömning och laboratorieförsök varvig och relativt varierande mellan dess olika 

lager. Den okulära bedömningen överensstämmer inte helt med laboratorieförsöken så det har 

delvis varit svårt att dela in jordlagerprofilen i godtyckliga lager.  

CRS-försök som har använts till att utvärdera flera parametrar har endast gjorts på jordprover 

upptagna ned till 11 meters djup. Avsaknaden av indata från laboratorieförsök på större djup 

har lett till att även vissa antaganden har fått göras. Detta kan ha kommit att påverka resultaten 

eftersom vi inte besitter erfarenhet kring dessa antaganden.  



44 

 

Förkonsolideringstrycket har bestämts ur ödometerförsök, vilket dock ibland kan vara 

problematiskt på grund av höga halter av silt och organiskt material och kan leda till att 

resultatet inte överensstämmer helt.  

 

Fältmätningar av portryck har under mätperioden övergått från automatisk mätning till manuell 

mätning vilket kan medföra mätfel.  

Det är oklart om de olika analystyperna, plant deformationstillstånd och axisymmetrisk modell, 

lämpar sig fullkomligt med symmetrin på banken. Detta med hänsyn till att banken varken är 

oändligt lång eller cirkulärcylindrisk vilket förutsätts för analystyperna.  

Utvärderingen av kompressionsparametrarna är känslig och kan därmed ha påverkat indata till 

Plaxis.  

6.3.1 Modell i Plant deformationstillstånd 

Provbankens geometri gör den svår att simulera i Plaxis 2D. Vid användning av plant 

deformationstillstånd försummas deformationer i längdriktningen. Detta lämpar sig vid 

långsträckta konstruktioner vilket inte riktigt är fallet i denna studie. Beräkningarna har 

avgränsats till att endast omfatta bankhöjden 1,5 meter. Det kan dock förutsättas att bankdelen 

med 2,0 meters höjd påverkar de uppmätta sättningarna och portrycken i bankdelen med 1,5 

meters höjd.  

6.3.2 Axisymmetrisk modell 

Vid simuleringar med axisymmetrisk modell beräknas bankens geometri om till ett cirkulärt 

tvärsnitt med samma resulterande kraft som tidigare. För jämförelser av sättningar och portryck 

har ett medelvärde för höjderna 1,5 och 2,0 meter använts.  

6.4 Fortsatta studier 

För fortsätta studier kan det vara aktuellt att simulera banken i Plaxis 3D för att jämföra hur 

sättningarna och portrycken påverkas vid den mer korrekta tredimensionella geometrin. 
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Axisymmetrisk modell - Soft Soil Creep 
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