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Förord

I denna rapport redovisas resultaten av en studie av skjuvhållfastheten i finkornig sulfid-
jord längs Norrlandskusten. Projektet har initierats av det bristande kunskapsunderlag
som funnits beträffande egenskaperna i denna typ av jord.  Ett sådant underlag och re-
kommendationer för hur hållfastheten bör bestämmas behövs vid bedömning av olika
stabilitetsfrågor i samband med befintlig bebyggelse och infrastruktur och vid utbygg-
nad av dessa.

Trots att en stor del av industri och bebyggelse i Norrland är lokaliserad till kustområde-
na där sulfidjord är rikligt förkommande har denna jordart tidigare varit relativt styvmo-
derligt behandlad ur forskningssynpunkt. Den närmast föregående studien av geoteknis-
ka egenskaper med en viss omfattning utfördes för mer än trettio år sedan. Stora infra-
strukturprojekt pågår och planeras nu i regionen och resultaten i föreliggande rapport
avses komma till användning i dessa och framtida projekt och andra stabilitetsutredning-
ar i området.

Rapporten riktar sig till geotekniska konsulter och beställare av geotekniska undersök-
ningar samt övriga som granskar och utnyttjar resultaten från sådana utlåtanden och
undersökningar.

Projektet har bedrivits som ett samarbetsprojekt mellan Tyréns, Luleå tekniska universi-
tet, LTU, och Statens geotekniska institut, SGI. Det har finansierats med egna medel
från dessa organisationer och med bidrag från Räddningsverket, Banverket och Vägver-
ket. Projektet har följts och kontrollerats av en styrgrupp i vilken utöver rapportförfat-
tarna även medverkat:

Josef Mácsik Ecoloop
Lovisa Moritz Vägverket
Margareta Nisser Räddningsverket
Ingrid Södergren Banverket

De geotekniska fältundersökningarna har utförts av Markku Jämsä, Jan Andersson och
Tore Sandberg på Tyréns i samarbete med SGI. De geotekniska laboratorieprovningarna
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har utförts på MRM Konsult AB, LTU och SGI och de kemiska analyserna har utförts
av Analytica AB, LTU och SGI.

Rapporten har redigerats av Jan Lindgren, SGI.

Till dessa personer och organisationer och övriga som direkt eller indirekt medverkat i
projektet riktas ett varmt tack.

Linköping, Luleå och Umeå i april 2007

Författarna
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Denna forskningsrapport kan läsas på olika sätt beroende på vilken information läsaren
vill ha och i vilken detaljeringsgrad.

Önskas endast en kort definition av vilken jord som avses och hur man bör utvärdera
vanliga provningsmetoder för bestämning av odränerad skjuvhållfasthet som fallkonför-
sök, vingförsök och CPT-sondering, så står detta i ”Sammanfattning”.

Närmare rekommendationer för hur den odränerade skjuvhållfastheten bör bestämmas
ges i kapitlet ”Slutsatser och rekommendationer”. Här ges också rekommendationer
för provtagning, provhantering och vilka övriga försök som bör utföras för en korrekt
klassificering av jorden och för att befintliga empiriska korrelationer skall kunna utnytt-
jas. Kapitlet bör användas tillsammans med SGI Information Nr 3 (revision 2007), där
utförligare råd ges för hur kunskap om geologi och belastningshistoria kan utnyttjas
tillsammans med empiriska relationer för att komplettera provningsresultaten och ge ett
förbättrat underlag för bedömning av skjuvhållfastheten. Där ges också råd för hur olika
provningsresultat bör bedömas och sammanställas och hur skjuvhållfastheten bör utvär-
deras i övriga typer av kohesionsjord.

De nya erfarenheter som rekommendationerna främst baseras på beskrivs utförligare i
kapitlet ”Erfarenheter från undersökningarna”. Här visas sammanställningar och
funna korrelationer ur försöksresultaten från denna och angränsande undersökningar,
redovisas spridningar i försöksresultaten och kommenteras fördelar, problem och tillkor-
takommanden för olika provningsmetoder.

Den geologiska bildningsprocessen för den typ av sulfidjord rapporten behandlar, dvs.
den som förekommer i Bottniska viken och dess kustland, och de jordartsspecifika egen-
skaperna hos denna beskrivs i kapitlet ”Sulfidjord”. I de undersökningar som utförts
inom detta projekt ingår inget nytt om bildningsprocessen, men detta avsnitt är viktigt
för förståelsen av varför den aktuella jordartens utbredning och resultatens tillämplighet
är begränsade till ett visst avgränsat geografiskt område. I avsnittet beskrivs också kän-
da egenskaper och problem vid undersökningar i sulfidjord samt den geotekniska klassi-
ficeringen av denna. Bortsett från rent geotekniska frågeställningar är sulfidjord också

Läsarhandledning
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förknippad med speciella miljöproblem. I denna rapport ges endast en mycket översikt-
lig beskrivning av dessa problem och de kemiska reaktioner som ger upphov till dem.
För klassificering av sulfidjord ur miljösynpunkt och råd och rekommendationer för
hantering av sulfidjordmassor hänvisas till Pousette (2007).

Inom detta projekt har undersökningar utförts i fem olika provplatser längs Norrlands-
kusten från Umeå till Kalix och ytterligare material har erhållits från en stabilitetsutred-
ning i Umeå. Platserna och de detaljerade resultaten från fältförsöken och laboratorieun-
dersökningarna redovisas i kapitlet ”Undersökningar inom projektet”. För att få ytter-
ligare erfarenhetsunderlag har en inventering gjorts av övriga projekt i litteraturen och i
SGI:s arkiv med bestämning av odränerad skjuvhållfasthet, där undersökningarna haft
en sådan omfattning och inriktning att resultaten kunnat, sammanställas med de inom
det aktuella projektet. Ur denna inventering har resultat från ytterligare fyra platser från
Kramfors i söder till Kalix i norr hämtats. Dessa platser och resultat är presenterade i
kapitlet ”Övriga undersökningar av hållfasthetsegenskaper”.

Rapporten riktar sig främst till praktiskt verksamma geotekniska konsulter och
beställare av geotekniska undersökningar samt övriga som granskar och utnyttjar
resultaten från sådana utlåtanden och undersökningar. Kapitlen ”Sulfidjord”, ”Under-
sökningar inom projektet” och ”Övriga hållfasthetsegenskaper inom projektet” följer
därför inte en strikt uppdelning i litteraturstudie och egna undersökningar utan är upp-
lagda för att underlätta förståelsen och undvikande av oklarheter. Den del som handlar
om bildning är helt baserad på tidigare litteratur. I den del som handlar om speciella
egenskaper beskrivs erfarenheter från tidigare undersökningar som delvis utförts med
andra metoder än de som är standard inom geotekniken och delvis utförts utan beaktan-
de av senare konstaterade felkällor. Det klassificeringssystem som beskrivs i litteraturen
skiljer sig också delvis från vad som rekommenderas i denna rapport. För att underlätta
för läsaren har därför uppgifterna från litteraturen kommenterats och kombinerats med
erfarenheter från undersökningarna inom detta projekt så att helhetsbilden skall bli kla-
rare. En del egna kompletterande sammanställningar av data från litteraturen och detta
projekt har också gjorts med samma syfte.

Undersökningarna inom det aktuella projektet har lagts upp för att den eventuella inver-
kan av en rad olika faktorer på empiriska relationer och utvärderingen av olika försök
skulle kunna studeras systematiskt. Dessa resultat utgör därmed kärnan i undersöknings-
materialet. Resultaten från övriga undersökningar av hållfasthetsegenskaper är inte lika
kompletta i detta avseende och en del moderna undersökningsmetoder finns oftast inte
med. Resultaten har därmed endast kunnat utnyttjas i de sammanställningar där erfor-
derliga data funnits. De bestämningar av t.ex. organisk halt som gjorts i de flesta av
dessa undersökningar har varit osäkrare än i de nya undersökningarna och alla detaljer i
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provningsförfarandet i dessa övriga försök, som mestadels utfördes för nu cirka 30 år
sedan, är inte kända. Inga direkta slutsatser från dessa undersökningar har heller an-
vänts. Resultaten från dessa undersökningar presenteras därför i denna rapport så som de
har använts, dvs. som komplement till de egna undersökningarna.
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Summary

An investigation has been made in sulphide soils concerning primarily geotechnical
classification and undrained shear strength.

Sulphide soils in this context refer to sulphide soils in the coastal areas around the Gulf
of Bothnia. This type of soils has often been referred to as “Svartmocka”. Soils belong-
ing to this category should have an organic content of at least 1 à 2%. The investigation
has comprised sulphide soils with clay contents up to 40% and organic contents up to
10%. For possible sulphide soils with higher clay contents and/or organic contents, the
classification and evaluation rules applying to clay and organic soils should be used in
parallel.

The sulphide soils of current interest have thus compositions that according to geotech-
nical classification rules should designate them as organic silt – organic silty clay, and
in cases with organic contents above 6% as silty or clayey gyttja.

The results of this investigation also show that the shear strength properties normalised
against the organic content and the stress history of the soil largely follow the same
pattern as for other organic mineral and mineral organic soils.

The main difference from strictly geotechnical aspects between the sulphide soils and
other Swedish fine-grained soils is that the gradual transition from silt, silty clay, clay,
organic clay to organic soil that is reflected by the liquid limit, wL, of the soil is not
valid for silty organic soils. This mainly affects the empirical evaluation of different
parameters and test results, which is often relying on the aforementioned coupling be-
tween liquid limit and soil composition.

According to the results in this investigation the shear strength values obtained from
fall-cone tests in the laboratory and field vane tests should be corrected by a factor of
0.65. The spread in the results was relatively large and the estimated correction factor
had a coefficient of variation of 16 – 17%.
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From CPTs in sulphide soils, the undrained shear strength, cu, should be evaluated from
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The spread in the results from the CPTs was small and the coefficients of variation for
the estimated cone factors were 10 and 8% respectively.

The initial shear modulus, G0, can be estimated empirically from
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Further recommendations for how the undrained shear strength should be determined
are given in Chapter “Rekommendationer”. These recommendations should be used
together with SGI Information No. 3 (Revised 2007) which provides more general infor-
mation on the determination and evaluation on undrained shear strength.

The experiences that the recommendations are based on are described further in Chapter
“Erfarenheter från undersökningarna” and the detailed test results and the test sites are
presented in Chapters ”Undersökningar inom projektet” and “Övriga undersökningar”.

A more general overview of the formation of sulphide soil in Sweden, its occurrence
and specific properties, which is based mainly on a literature survey is given in Chapter
“Sulfidjord”.
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Sammanfattning

En undersökning av sulfidjord har utförts med avseende på främst den odränerade
skjuvhållfastheten hos denna typ av jord.

Med sulfidjord avses i detta sammanhang sulfidjord i Norrlands kustland, dvs. vad
som förr kallades svartmocka. För att räknas in i denna kategori bör jorden ha en orga-
nisk halt av minst 1 %. I undersökningen har ingått sulfidjordar med lerhalter upp till 40
% och organiska halter upp till ca 10 %. För eventuellt förekommande sulfidjordar med
högre lerhalter och/eller organiska halter bör de utvärderingsregler som gäller för lera
och organisk jord användas parallellt. Sulfidfärgad jord inom samma område med orga-
niska halter lägre än 1 % bör ur rent geoteknisk synvinkel inte klassificeras som sulfid-
jord utan behandlas som övrig jord med motsvarande kornfördelning.

De aktuella sulfidjordarna har således en sammansättning som enligt geotekniska be-
nämningsregler i huvudsak skulle klassificera dem som organisk silt eller organisk siltig
lera och i fall med organiska halter högre än 6 % som siltig eller lerig gyttja.

Resultaten i denna undersökning visar också att hållfasthetsegenskaperna i sulfidjord
normaliserade mot  jordens organiska halt och spänningshistoria i stort följer samma
mönster som för övrig organisk mineraljord och mineralisk organisk jord.

Vad som geotekniskt främst skiljer sulfidjorden från de flesta andra finkorniga svenska
jordarna är att den gradvisa övergång med först minskande kornstorlek och sedan ökan-
de organisk halt från silt, siltig lera, lera, organisk lera till organisk jord och som av-
speglas i jordens flytgräns, wL,  inte gäller för siltig organisk jord som sulfidjord. Detta
medför att de empiriska utvärderingar av olika parametrar och försöksresultat som byg-
ger på den nämnda kopplingen till flytgränsen oftast inte kan användas i sulfidjord.

Enligt resultaten i denna undersökning bör hållfasthetsvärden för sulfidjord bestäm-
da med fallkonförsök i laboratoriet och vingförsök i fält korrigeras med en faktor
av 0,65. Spridningen i resultaten var relativt stor och korrektionsfaktorns variationsko-
efficient var ca 16 – 17 %.
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Den odränerade skjuvhållfastheten, cu, bör ur CPT-sondering i sulfidjord utvärderas som
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Spridningen i resultaten från CPT-sonderingarna var liten och variationskoefficienterna
för konfaktorerna, (faktorerna 20 respektive 4,75), var 10 respektive 8 %.

I de fall den odränerade skjuvhållfastheten är avgörande och osäkerhet om erforderlig
säkerhet mot brott finns, bör komplettering göras med i första hand direkta skjuvförsök.

Bedömning av förkonsolideringstrycket ur resultaten av CPT-sonderingar används
främst som ett hjälpmedel för att kvalitativt bedöma förkonsolideringstryckets variation
mot djupet och att med hjälp därav sammanbinda de enskilda värdena från ödometerför-
sök.

Den initiella skjuvmodulen, G0, kan empiriskt uppskattas ur
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Närmare rekommendationer för hur den odränerade skjuvhållfastheten bör bestämmas
ges i kapitlet ”Slutsatser och rekommendationer”, som bör användas tillsammans med
SGI Information Nr 3 (revision 2007) ”Utvärdering av odränerad skjuvhållfasthet i ko-
hesionsjord”. Kapitlet ”Slutsatser och rekommendationer” omfattar också övriga försök
som bör utföras för en korrekt klassificering av jorden och för att föreslagna empiriska
korrelationer ska kunna utnyttjas.
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SYFTE
Undersökningens syfte har varit att på basis av egna resultat och vad som i övrigt är
rapporterat i litteraturen beskriva den odränerade skjuvhållfastheten i sulfidjord och att
ge rekommendationer för hur den lämpligen bestäms. Eftersom rekommendationerna i
många delar skiljer sig från de som ges för annan typ av finkornig jord har det också
varit viktigt att klargöra vad som här menas med sulfidjord och hur denna bör klassifice-
ras.

BAKGRUND
Sulfidjord är vanligt förkommande längs Norrlands kustland, där också huvuddelen av
dess befolkning liksom industrin och infrastrukturen finns. Sulfidjorden har i allmänhet
en relativt låg skjuvhållfasthet och hög kompressibilitet, vilket ger upphov till geotek-
niska problem beträffande såväl stabilitet som sättningar. Sulfidjordens försurningspo-
tential och kemiska påverkan på olika material medför också att konstruktionsmetoder
som medför urgrävning bör undvikas och att många förstärkningsmetoder som används i
annan finkornig jord påverkas och i vissa fall inte kan användas. Kunskapen om och
behovet av att fullt ut kunna utnyttja jordens egenskaper blir därmed extra betydelsefull.

De geotekniska undersökningsmetoder som används i Sverige och utvärderingen av
resultaten från dessa baseras på erfarenheter från andra typer av finkornig jord i främst
södra och mellersta Sverige. Erfarenheten har visat att dessa inte är direkt applicerbara
för sulfidjord. En större undersökning av den odränerade skjuvhållfastheten i denna typ
av jord utfördes i början av 70-talet (Schwab 1976). Denna visade på skiljaktigheter
jämfört med andra typer av finkornig jord  men utmynnade inte i några direkta rekom-
mendationer. Lokala, men i de flesta fall icke dokumenterade erfarenheter, har ofta
kommit att användas. På motsvarande sätt har skillnader i samstämmigheten mellan
olika försök och utvärderingsmetoder beträffande jordens förkonsolideringstryck kon-
staterats. Inga studier i fält har dock utförts för kontroll och verifiering av de olika ut-
värderingsmetoderna.

Denna studie fokuserar på jordens odränerade skjuvhållfasthet och hur denna bör be-
stämmas. Olika metoder för bestämning och utvärdering av hållfastheten har studerats

Kapitel 1.

Syfte och bakgrund
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och jämförts sinsemellan och med vad som bedöms som den mest relevanta hållfasthe-
ten. Eftersom jordens egenskaper beror på dess sammansättning och belastningshistoria
har också sammansättningen och klassificeringen med hänsyn till detta studerats i detalj.
Olika typer av ödometerförsök har utförts för att kartlägga jordens belastningshistoria,
men resultatens relevans förutom för normering och förståelse av skjuvhållfasthetens
variation har inte undersökts.
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Kapitel 2.

Sulfidjord

2.1 ALLMÄNT
Olika typer av sulfidjordar förekommer runt om i världen. De sulfidhaltiga jordarna
täcker en yta av cirka 14 miljoner hektar (Beek et al. 1980), vilket motsvarar ungefär
0,1 % av jordens landyta. 70 % av dessa ytor ligger i tropiska områden i främst Sydosta-
sien, västra Afrika och utmed Sydamerikas nordöstra kust. Riklig förekomst av sulfid-
haltig jord rapporteras också från delar av Australien. Andelen sulfidjordar i Europa är
relativt obetydlig, bortsett från Bottniska vikens kustland.

Gemensamt för sulfidjordarna är att de innehåller olika former av sulfid, där svavelkis
(pyrit) FeS2 och järnmonosulfid (FeS) är de vanligaste formerna. I geotekniska samman-
hang i Sverige avser man främst den speciella form av sulfidjord som innehåller järn-
monosulfid FeS och bildas genom nedbrytning av organiskt material i finkorniga sedi-
ment under anaeroba förhållanden. Nästa steg i den kemiska processen är att järnmonos-
ulfiden övergår till pyrit, FeS2, men detta beror bl.a. på tillgången till svavel och kan ta
mycket lång tid. Järnmonosulfid och pyrit är stabila så länge förhållandena är starkt
reducerande. Vid tillgång till syre, t.ex. då grundvattenytan sjunker och vid olika mark-
och dräneringsarbeten, oxideras såväl pyrit som järnmonosulfid varvid sulfater, järnjo-
ner och andra metalljoner frigörs och mark och porvatten försuras genom att löst svavel-
syra bildas. Pyrit är dubbelt så försurande som järnmonosulfid, men båda har stora mil-
jöeffekter vad gäller sänkning av pH och utlakning av metaller.

Järnmonosulfid färgar jorden svart redan vid mycket låga halter, vilket också ger jorden
en karakteristisk lukt orsakad av bildning av låga halter av svavelväte H2S. Att finkorni-
ga sediment är svartprickiga, svartflammiga, svartbandade och ibland t.o.m. helt svart-
färgade i delar av jordprofilen är relativt vanligt över hela Sverige. I södra Sverige och
Mellansverige synes dock de ingående sulfidhalterna vara relativt låga. Undersökningar
tyder på att förhållandet mellan järnmonosulfid och totalt svavelinnehåll är lägre här,
(t.ex. Larsson et al. 1985), vilket skulle kunna bero på att  omvandlingen till pyrit gått
längst här men också på att pyriten härstammar från vittring av pyrithaltigt berg. I dessa
områden brukar en eventuell sulfidhalt normalt inte tillmätas någon praktisk betydelse i
geotekniska sammanhang, bortsett från att det kan ha en viss betydelse ur miljösynpunkt
samt vid kemisk stabilisering av jorden och för mycket korrosionskänsliga installatio-
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ner. I Bottniska vikens två delar, Bottenhavet och Bottenviken, och det angränsande
kustlandet i norra Sverige är de totala sulfidhalterna generellt högre och likaså andelen
järnmonosulfid. Här påverkar sulfidinnehållet inte bara ur miljö-, stabiliserings- och
korrosionssynpunkt utan också bestämningen av de geotekniska egenskaperna blir an-
norlunda än för annan jord.

De norrländska sulfidjordarna kallas lokalt ofta ”svartmocka”. Detta är dock ingen en-
hetlig jordart utan den består av sandig silt, silt, lerig silt och siltig lera med varierande
sulfidhalt och organisk halt. Ur geoteknisk synpunkt benämns den därmed som sulfidsilt
eller sulfidlera med tillämpliga tilläggsbenämningar beroende på övriga ingående mate-
rial. Sulfidhalterna har endast bestämts i undantagsfall och några gränser för dessa i
benämningarna ur rent geoteknisk synvinkel finns inte. I en vägledning för bedömning
av försurningspotential, Pousette (2007) ges dock riktlinjer för gränsvärden ur denna
aspekt. För denna indelning används endast de totala innehållen av järn och svavel i
jorden. Med hänsyn till dessa föreslås att jorden ur försurningssynpunkt benämns som
en potentiellt försurande sulfidjord om den totala svavelhalten uppgår till minst 0,06 %
av torrsubstansen, TS, i jorden och relationen Fe/S inte överstiger 60. Ur dessa aspekter
bestäms de totala innehållen av järn och svavel i sulfidjordar i allt större omfattning.

2.2 BILDNING OCH FÖREKOMST I SVERIGE
Bildning
Bildning av sulfidjord med avseende på svenska förhållanden har beskrivits av bl.a.
Andersson och Norrman (2004), Eriksson et al. (2000), Georgala (1980), Händel
(1996), Magnusson och Axelsson (2001), Nystrand (1980), Westerberg och Màcsik
(2003) och Wiklander et al. (1950). Nedanstående beskrivning, som är inriktad på vad
som är relevant för rent geotekniska problemställningar, är hämtad ur dessa skrifter.

Sulfidhaltiga jordar bildas till stor del som sediment som avsätts i en syrefattig reduce-
rande miljö. Innehållet av sulfider härrör från organiska och till delar oorganiska sulfi-
der (pyrit). Syrefattiga miljöer uppstår där vattenomsättningen är liten, där skiktningar i
vattnet medför att syre i ytvattnet förhindras att transporteras ned till botten och där det
organiska innehållet i sedimenten är tillräckligt stort för att förbruka allt tillgängligt syre
under nedbrytningsprocesser. I avsaknad av tillgängligt syre sker den vidare nedbryt-
ningsprocessen genom anaeroba bakterier som använder bl.a. sulfatjoner som elektron-
mottagare i vattnet. Processen leder till att det skapas svavelväte H2S i lösning vilket
reagerar med järnhaltiga substanser och reducerade järnjoner (Fe2+) i vattnet och därmed
bildar järnmonosulfid FeS. Enligt Berner (1971) begränsas mängden järnsulfid som kan
bildas på detta sätt av:
• mängden och reaktiviteten hos de förekommande järnhaltiga substanserna
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• tillgängligheten av lösta sulfater
• mängden av nedbrytbart organiskt material

Den tredje faktorn bedöms vara den mest betydelsefulla och styrande för hur mycket
järnsulfid som bildas, förutsatt att tillräckligt mycket järn finns tillgängligt.

Den efterföljande omvandlingen av järnmonosulfid till pyrit beror främst på faktorer
som tid, temperatur och tillgänglighet av elementärt svavel. För norrländska sulfidjordar
antas ofta att större delen av sulfiden består av järnmonosulfid. Undersökningar av Ge-
orgala (1980) visar dock att signifikanta mängder av pyrit kan förekomma också i dessa
sulfidjordar. Orsaken till förekomsten av pyrit kan delvis bero på att pyrithaltigt material
förekommer i de mineral som sedimenterats.

Bildning av sulfidjord i Sverige har skett sedan avsmältningen och sedimentationen
efter den senaste istiden startade och pågår än idag, främst i Östersjön och Bottniska
viken men även i andra syrefattiga stagnationsmiljöer.

Förekomst
Syrefattiga miljöer uppstår bland annat på grund av bristande vattenomsättning och
därmed stagnerande vattenmiljöer. På land förekommer sådana t.ex. i våtmarker utan
vattengenomströmning. I Östersjön av idag uppstår de återkommande under stagnation-
sperioder med bristande vattenomsättning på grund av den spärr som utloppen genom
Öresund samt Stora- och Lilla Bält utgör. Dessa förhållanden avbryts till en del vid
större genombrott av inströmmande syresatt saltvatten, men i djuphålorna råder en per-
manent syrefattig eller syrefri miljö. Denna effekt förstärks ytterligare i Bottniska viken
genom de trösklar som utgörs av grundpartierna vid Åland, som avskiljer Bottenhavet
från Östersjön, och Kvarken som ytterligare avskiljer Bottenviken. Vattnet i Östersjön
och Bottniska viken är bräckt och den befintliga salthalten medför att det bildas halokli-
ner, språngvisa förändringar i salthalt, vilka motverkar vattenblandning och syrened-
trängning från ytan. Den senare förhindras ytterligare under de årstider då vattenytan är
täckt med is. Bildning av sulfidjord sker därmed fortlöpande inom delar av Östersjön
och Bottniska viken där sedimentation pågår och sedimentens sammansättning och av-
sättningsförhållandena ger upphov till detta.

Bildningen av sulfidjord i Sverige började för cirka 14 000 år sedan och hade nått hela
Bottenviken för cirka 9 000 år sedan då även Norrbottens kustland blivit fritt från is. En
tid därefter öppnades förbindelserna mellan den tidigare från havet avsnörda Ancylusin-
sjön och havet och Littorinahavet uppstod, Fig. 1. Vid denna tidpunkt var vattendjupen i
Bottniska viken mer än 100 m större än idag och mer saltvatten kunde tränga in efter-
som Bälten och Öresund var djupare. Förhållandena i djupa partier av Bottniska viken
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kan då antas ha liknat de som råder i Östersjöns djuphålor idag (Georgala 1980). Land-
höjningen har därefter medfört att förhållandena gradvis övergått till de som gäller idag,
Fig. 2.

Efter istiden startade en period med ett varmare klimat, vilket ökade den biologiska

Fig.1. Littorinahavets utbredning runt Bottniska viken. (Schwab 1976)

Fig. 2. Sektion genom Östersjön och Bottniska viken visande vattendjupens
variation från tiden för Ancylussjön till nutid. (Georgala 1980)
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aktiviteten och mängden organiskt material i sedimenten. Den varmaste perioden inträf-
fade mellan cirka 8 000 och 4 000 år före nutid då även trädslag som hassel, ek, alm och
lind ingick i den naturliga vegetationen i Norrland. Temperaturen avtog sedan successivt
till den senaste perioden med bistert klimat kallad "lilla istiden" som inträffade mellan
1500 och 1900 e. Kr. De senaste 100 åren har klimatet åter varit något varmare.

Sulfidjordar är ofta skiktade. Detta framgår ofta inte vid en direkt okulär besiktning,
men efter att en exponerad yta fått oxidera något framgår skiktningen ofta klart. Skikt-
ningen kan delvis antas bero på årstidsvariationer med varierande vattenströmningshas-
tigheter och därmed avsättning av olika materialstorlekar, varierande syresättning av
sedimentationsmiljön och varierande organisk halt i det avsatta materialet. Det kan ock-
så bero på större förändringar i avsättningsmiljön, som större genombrott och inflöden
av syresatt vatten och förändringar i avsättningsförhållandena som kan relateras till
landhöjningen, dämningar på grund av sedimentation och genombrott i dessa på grund
av erosion.

På grund av landhöjningen har många tidigare havs- och sjöbottnar blivit fastland. Detta
medför att sulfidjord inte bara förekommer under nuvarande vattenytor utan också i hög
grad i kust och strandnära områden som en gång varit sjöbotten. Sulfidjordar i Sverige
förekommer därmed främst inom en bred kustremsa längs Bottenvikens stränder och
upp längs älvdalarna, där den kan påträffas så långt upp som cirka 50 m över nuvarande
vattennivå i Bottniska viken, Fig. 3.

Fig. 3. Förekomst av sulfid-
jord runt Bottniska
viken. (Schwab 1976).
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Efter att markytan höjts över havet har grundvattenytan sjunkit och den övre delen av
jorden har därmed kommit i kontakt med syre. Sulfiden där har oxiderats och oxida-
tionsprodukterna har lakats ut. Därunder är sulfidhalten reducerad inom en torrskorpe-
påverkad zon innan den förblivit oförändrad längre ned.

Som en grov tumregel beskrivs sulfidjordarna ofta som finkornigare ju längre norrut och
desto närmare kusten de påträffas. Sulfidleror är därmed vanliga nära kustområdena och
i de nedre delarna av älvdalarna i Norrbotten och Västerbotten. Inom delar av Västerbot-
tenskusten förekommer dock också stora områden med sulfidsilt och mycket grova sul-
fidjordar som kan bestå av siltig sulfidsand. Längre söderut och inåt älvdalarna domine-
rar sulfidsilten, men sulfidlera förekommer även här. Om lera eller silt dominerar i sul-

fidjorden förefaller snarast
bero på mycket lokala
avsättningsförhållanden.
Detta framgår t.ex. ur de
data som erhållits ur litte-
raturen och resultaten från
föreliggande studie, Fig. 4.
Den nämnda tumregeln
kan således vara mycket
missvisande. Dessutom
varierar kornfördelningen
normalt i profilen och det
är vanligt att sulfidlera
underlagras av sulfidsilt
och vice versa. På grund av
sulfidinnehåll och orga-
niskt innehåll är en okulär
benämning av jorden ofta
mycket osäker och en kor-
rekt bedömning kräver ofta
detaljerade klassificerings-
provningar i laboratoriet.

Fig. 4. Sulfidjordens sammansättning i olika undersökningslokaler längs
Norrlandskusten. (Data från Andersson och Norrman 2004, Danling
och Pyyny 1997, Fjällborg och Häggrot 1986, Hermansson 1990, Holm-
ström och Ögren 2002, Holtz och Holm 1973 och 1979, Schwab 1976
och undersökningar i detta projekt).



22

2.3 KLASSIFICERING
Någon direkt och objektiv geoteknisk klassificering av jord med ledning av sulfidhalt
finns inte. Inom geotekniken har man också främst intresserat sig för järnmonosulfid
som ger den karakteristiska svarta färgen. Sulfidhalten bestäms som regel inte vid vanli-
ga geotekniska undersökningar utan främst i samband med miljö- och korrosionsfrågor
samt i vissa fall med kemisk stabilisering av jorden. I dessa fall är det främst de totala
järn- och svavelhalterna som bestäms. Nya bedömningsgrunder för försurningspotential
har som nämnts föreslagits av Pousette (2007). Enligt dessa skall den totala svavelhalten
vara minst 0,06 % räknat på torrsubstansen TS för att jorden skall klassas som en poten-
tiellt försurande sulfidjord. Vidare skall kvoten Fe/S inte vara högre än 60. Om denna
kvot å andra sidan är lägre än 3 bedöms försurningspotentialen vara mycket hög. Ett
högt organiskt innehåll, glödgningsförlust > 8 %, antas ha en buffrande effekt och där-
med minska försurningspotentialen. Den senare gränsen motsvarar ungefär den gräns för
organiskt innehåll där jorden ur geoteknisk synpunkt bör klassificeras som en sulfid-
gyttja.

I de flesta fall kan man anta att nästan allt svavel och järn i jorden i den anaeroba miljön
under grundvattenytan ingår i någon form av sulfid, (Mácsik 2007). Relationer mellan
totalsvavelhalt och sulfidhalt samt mellan organisk halt och sulfidhalt har föreslagits,
(t.ex. Georgala 1980). I detta projekt har en god relation mellan totalt innehåll av järn
och svavel och den organiska halten uppmätts, men någon uppdelning på olika sulfid-
former har inte kunnat göras.

Direkta metoder för bestämning av järnmonosulfid har tagits fram, men dessa är dyra att
utföra och undviks idag också i laboratoriet på grund av miljö- och hälsoskäl. Andra
indirekta metoder har föreslagits men är veterligt inte utprovade i någon större omfatt-
ning.

Som en följd av ovan nämnda geologiska förutsättningar, att sulfidhalten normalt varit
okänd och att inga klara regler funnits har ur geoteknisk synpunkt normalt alla jordar
som är svartfärgade av sulfidinnehåll längs Bottniska vikens kust, dvs. norr om Gävle,
benämnts som sulfidjord. Övriga sulfidfärgade jordar i Sverige benämns normalt som
sulfidfärgade, sulfidrandiga, sulfidbandade eller sulfidfläckiga i tillägg till huvudbenäm-
ningen som görs med ledning av kornfördelning och organisk halt. Sulfidjordarna inde-
las med ledning av kornstorleksfördelningen i sulfidlera, siltig sulfidlera, lerig sulfidsilt
och sulfidsilt på motsvarande sätt som övriga finkorniga jordar. Utom i klara fall av
sulfidlera och sulfidsilt blir denna indelning ofta svår och subjektiv eftersom huvudde-
len av sulfidjordarna ligger på gränsen mellan lera och silt, bestämning av kornstorleks-
fördelning ofta endast utförs i begränsad omfattning och vanlig sedimentationsanalys
har relativt stora felkällor i denna typ av jord. Även sulfidjordar som benämns som sul-



Sulfidjord 23

fidlera har som regel en lerhalt mindre än cirka 40 %. Organiskt innehåll och innehåll av
FeS bidrar till att jorden vid en okulär besiktning upplevs ha ett större lerinnehåll än det
verkliga. Vid rutinundersökningarna i laboratoriet bör därför kompletterande bryt- och
tryckförsök utföras på de delprover som torkats för vattenkvotsbestämning. Dessa enkla
manuella försök är värdefulla komplement för bedömning av lerinnehållet och klassifi-
ceringen, (se vidare Karlsson och Hansbo 1992).

Finkornig jord benämns som gyttja, dy eller organisk jord då den organiska halten över-
stiger 6 % och med tilläggsbenämningen gyttjig, dyig eller organisk då denna halt över-
stiger 2 %. Denna regel har oftast inte använts för sulfidjord, vilket kan bero på att den
organiska halten bestämts genom mätning av glödgningsförlust och stor osäkerhet rått
om vad i resultaten som berott på sulfidinnehåll respektive organiskt material. Sulfidjor-
den har därmed bara givits tilläggsbenämningen organisk i de fall det organiska innehål-
let varit mycket påtagligt. I en korrekt benämning bör jorden i klassificeras som orga-
nisk (gyttjig) sulfidjord då den organiska halten överstiger 2 % och som sulfidgyttja då
halten överstiger 6 % i enlighet med de allmänna reglerna.

Ett hjälpmedel för klassificering av sulfidjord, som dock sällan utnyttjas, är att studera
jordens konsistensgränser i relation till ett plasticitetsdiagram. En sammanställning av
data som rapporterats i litteraturen har gjorts i Fig. 5. Benämningarna har i dessa fall

Fig. 5. Plasticitetsdiagram för sulfidjordar och sulfidfärgade svenska jordar.
(Data från Andersson och Norrman 2004, Danling och Pyyny 1997,
Fjällborg och Häggrot 1986, Holmström och Ögren 2002, Holtz och
Holm 1973 och 1979, Schwab 1976).
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gjorts med ledning av de glödgningsförluster som rapporterats och som här korrigerats
enligt Larsson et al. (1985). Ur figuren kan ses att plasticitetsindex i princip ökar med
ökande lerhalt. Lera har därmed högre plasticitetsindex än silt. Svarta syd- och mellan-
svenska leror  har som regel högre plasticitetsindex än norrländska sulfidleror eftersom
de senare normalt har lägre lerhalt. Även flytgränsen ökar med ökande lerhalt. Vidare
kan ses att ett ökat organiskt innehåll också ger högre plasticitet men främst ökad flyt-
gräns.

Plasticitetsdiagram för svenska jordar för vägledning vid klassificering har presenterats
av SGF:s laboratoriekommitté (Karlsson och Hansbo 1992). I dessa finns dock inte den
strikta uppdelningen i gyttjig sulfidjord och sulfidgyttja beroende på den organiska hal-
ten. Jämförs värdena från sulfidjordarna med gränserna för övrig jord finner man att de i
stora drag faller inom samma gränser som övrig jord med avseende på kornfördelning
och organisk halt, Fig. 6. Undantaget är främst sulfidsilt där även jordar med lägre orga-
nisk halt än 2 % kan falla inom gränserna för gyttjig silt. Detta kan i sin tur bero på att
sulfidsilt har ett betydande organiskt innehåll även om halten faller något under gränsen
2 % för tilläggsbenämningen ”gyttjig”. Procenthalterna räknas som viktsprocent och det
organiska materialet har en mycket lägre kompaktdensitet än mineralfasen och är dess-
utom ofta poröst, varför volymandelen är mycket större än vad viktsprocenten anger.

Fig. 6. Gränser för olika svenska jordarter i plasticitetsdiagram jämförda med
data för sulfidjordar.
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En viss spridning finns, men den är relativt liten med tanke på svårigheten att klassifice-
ra materialet exakt. I plasticitetsdiagrammet ingår dessutom flytgräns och plasticitets-
gräns där det inte alltid är lätt att få fram relevanta och samhörande parametrar i en var-
vig och skiktad jord, som sulfidjord normalt är. Bestämning av plasticitetsgräns har
dessutom visat sig vara en något subjektiv metod som är känslig för operatören, (Karls-
son 1974).

Plasticitetsgräns bestäms inte rutinmässigt, men man kan ändå dra vissa slutsatser ur de
flytgränsbestämningar som ingår som rutin vid geotekniska laboratorieprovningar. För
en sulfidjord som med ledning av kornfördelningen klassificeras som silt betyder såle-
des en flytgräns över 50 % att silten kan antas vara organisk och ha ett betydande sulfid-
innehåll. Är flytgränsen över 80 % är det troligt att jorden bör klassificeras som siltig
sulfidgyttja. För en sulfidjord som på motsvarande sätt klassificeras som lera blir mot-
svarande gränser för trolig klassificering som organisk sulfidlera eller lerig sulfidgyttja
70 respektive 110 %.

Någon större undersökning av mikrostrukturen i sulfidjord har inte rapporterats. Sulfid-
partiklarna antas ofta häfta vid ytorna hos större mineralpartiklar. I samband med under-
sökningar av organisk jord, (Larsson 1990) undersöktes också prover av en sulfidjord
från Luleå i svepelektronmikroskop, Fig. 7. Jorden klassificerades som en siltig sulfidle-
ra med en organisk halt av ca 1,5 %, en lerhalt av 27 % och en flytgräns av ca 75 %.
Undersökningen i mikroskopet visade på en låg andel organiskt material i form av fibrer
och andra icke nedbrutna delar. Kornskelettet kunde i huvudsak sägas utgöras av en
matris med partiklar av siltstorlek med partiklar av lerstorlek häftade vid ytorna. I matri-
sen fanns relativt stora täta sfäriska aggregat av mindre partiklar inbäddade, Fig. 8. En-
ligt röntgendiffraktionsanalys innehöll dessa aggregat stora andelar järn och svavel.
Liknande aggregat som antas ha sitt ursprung i organiskt material eller skapats av orga-
nisk aktivitet i postglaciala leror har visats av Pusch (1973) som också funnit dem i
jordar med sulfidinnehåll.
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Fig. 7. Bilder av sulfidjord från Luleå tagna i svepelektronmikroskop i olika
skalor, (Larsson 1990). Skalorna anges som antal μμμμμm mellan skalstreck-
en i bildernas underkant.
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2.4 SPECIELLA EGENSKAPER HOS SULFIDJORD
Provtagning och provförvaring
Provtagning i sulfidjord görs med samma utrustning som för övrig finkornig jord, dvs.
med kolvprovtagare vid ostörd provtagning och t.ex. skruvprovtagare vid störd provtag-
ning. Ostörd provtagning kan medföra problem om jorden består av löst lagrad silt och
den organiska halten är låg eftersom det då finns risk att materialet packas. Om jorden
har en hög organisk halt uppstår samma problem som vid provtagning i gyttja, där pro-
verna vid upptagning har en tendens att expandera i längdled och samtidigt släppa från
provhylsans vägg.

Vid störd provtagning uppstår ofta problem att i fält ta ut delprov från olika lager efter-
som den ofta helt svartfärgade jorden direkt efter upptagning i stort ser likadan ut för
ögat oavsett variation mellan olika skikt och provtagningsnivåer.

Fig. 8. Sfäriskt aggregat av partiklar med stort innehåll av järn och svavel i
sulfidjord, (Larsson 1990). Större delen av aggregatet  ses i mitten av
kompositbildens nederkant.
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Provtransporten ställer höga krav eftersom prover av silt kan packas av vibrationer och
prover som inte helt sluter an mot provhylsornas väggar blir störda då de rör sig inne i
hylsorna på grund av skakningar. Prover av sulfidjord är vidare mycket känsliga för
kontakt med luft. Redan efter en kort tids kontakt med syret i luften oxideras proverna
och ändrar färg. I vad mån andra parametrar utöver de kemiska, som t.ex. konsistens-
gränser, förändras är inte närmare utrett. Prover för kemiska analyser bör förvaras helt
fritt från luftkontakt, t.ex. i plastpåsar där all luft ersatts med kvävgas. Prover för geo-
tekniska undersökningar skall förvaras i helt tättslutande provhylsor, dvs. provhylsor
som inte är repiga med gummilock som inte är slitna och som bör tejpas direkt efter
provtagningen. Provningen skall utföras så snart som möjligt efter provtagningen. Långa
förvaringstider skall undvikas.

Förvaring av prover av sulfidjord skall göras i klimatrum med ca 100 % relativ luftfuk-
tighet och jordtemperatur. Eftersom jordtemperaturen i Norrland där sulfidjordarna
återfinns är lägre än i Syd- och Mellansverige borde lagringstemperaturen helst vara 3 –
4 grader i stället för de 7 –  8 grader som normalt används för ostörda jordprover.

Temperaturkänslighet
Jords egenskaper är ofta temperaturkänsliga och sulfidjord kan antas vara ovanligt käns-
lig för temperatureffekter. Temperaturen har också ovanligt stor betydelse i denna typ
av jord på grund av den lägre jordtemperaturen där den förekommer och den därmed
större temperaturskillnaden mellan laboratoriet där många av egenskaperna provas och
de verkliga fältförhållandena.

Att vattnets viskositet är temperaturberoende är t.ex. väl känt och hänsyn härtill tas
alltid vid utvärdering och bedömning av permeabilitet (hydraulisk konduktivitet) och
parametrar där denna ingår som t.ex. konsolideringskoefficient. Även parametrar som
densitet och tunghet påverkas, men detta anses normalt som försumbart, utom vid utvär-
dering av vissa laboratorieförsök där vattnets densitet har mycket stor betydelse, samt
för prognostisering av effekter av värmelager där såväl vattnets som jordpartiklarnas
volymutvidgningskoefficienter är av stor betydelse (t.ex. Mitchell 1993, Moritz 1995).
Eftersom vattnets viskositet påverkas borde även parametrar som flytgräns och plastici-
tetsgräns påverkas, men detta är inte närmare utrett och normalt och enligt standard
används de värden som bestäms vid rumstemperatur.

Även jordens kompressionsegenskaper och odränerade skjuvhållfasthet påverkas av
temperaturen. Förkonsolideringstrycket har visat sig vara temperaturberoende inom det
intervall från 0 till 100 grader som är undersökt och kan bli aktuellt, speciellt inom in-
tervallet 0-30 grader som normalt är av störst intresse utom vid värmelagring och andra
specialfall. Eriksson (1989) har undersökt sulfidjord i detta avseende och sammanställ-
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ningar av Leroueil och Soares Marques (1996) visar att sulfidjord tycks vara en av de
mest temperaturkänsliga av de undersökta finkorniga jordarna. Också krypning i jord är
temperaturberoende (t.ex. Mitchell 1993, Eriksson 1992). Den odränerade skjuvhållfast-
heten i jord är normalt direkt kopplad till förkonsolideringstrycket och kan därmed för-
väntas förändras på motsvarande sätt med temperaturen.

Koppling av egenskaper till flytgräns
Empiriska relationer används för uppskattning av moduler, hållfasthet, jordtryckskoeffi-
cienter m.m. i jord. Likaså används empiriska korrektionsfaktorer vid utvärdering av
fältmetoder för bestämning av odränerad skjuvhållfasthet som vingförsök och CPT-
sondering och vid utvärdering av fallkonförsök i laboratoriet.

Den allmänna erfarenheten säger att dessa relationer och korrektionsfaktorer beror på ett
stort antal faktorer som jordens sammansättning, mineralogi, avsättningsförhållanden,
partikelform, fiberinnehåll, portal, sprödhet, sensitivitet m.m. Helst skulle alla dessa
faktorer beaktas, (t.ex. Schmertmann och Morgenstern 1977) men någon metod för att
göra detta har hittills inte presenterats och enklare metoder baserade på lokal erfarenhet
används därför.

De metoder som används för finkornig jord i Sverige är normalt baserade på jordens
flytgräns. De flesta finkorniga jordar i Sverige har en likartad mineralogi och avsättning
och flytgränsen avspeglar då den gradvisa övergången från silt till lerig silt, siltig lera,
lera, gyttjig lera och gyttja. Sulfidjordar som t.ex. består av gyttjig silt motsvarar inte det
erfarenhetsunderlag som de vanliga empiriska metoderna baseras på och användbarhe-
ten för dessa är därmed mycket begränsad och osäker.

Korrigeringsfaktorer och utvärdering av odränerad skjuvhållfasthet hos
sulfidjord ur olika försök enligt tidigare erfarenheter
Att de empiriska korrektionsfaktorer som används vid utvärdering av odränerad skjuv-
hållfasthet ur vingförsök och fallkonförsök oftast inte är tillämpliga för sulfidjord är ett
sedan länge känt faktum. Någon annan lämplig metod för denna korrektion har dock
inte tagits fram tidigare. I många fall har därför en korrektionsfaktor av 0,5 applicerats
för båda typerna av försök, vilket är den korrektionsfaktor som tillämpas i rent organisk
jord och samtidigt är den lägsta korrektionsfaktor som befunnits tillämplig (utom i starkt
överkonsoliderade jordar där det egentligen är den dränerade hållfastheten som är di-
mensionerande). På detta vis erhålls hållfastheter som kan anses vara relevanta eller på
säkra sidan. Det senare innebär att den aktuella konstruktionen överdimensioneras med
ökade kostnader som följd.

Motsvarande brist på relevans för de empiriska korrektionsfaktorer som baseras på flyt-
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gränsen har också funnits för svämsediment som består av siltig och organisk jord (Lars-
son och Åhnberg 2003). Också här fordras en större korrektion (lägre korrektionsfaktor)
än vad empiriska relationerna för lera ger. Det befintliga underlaget är dock för litet för
en direkt jämförelse med erfarenheterna från sulfidjord.

CPT-sondering i finkornig jord utvärderas också normalt med hänsyn till jordens flyt-
gräns. Det empiriska underlaget i sulfidjord har hittills varit begränsat och tillförlitlighe-
ten därmed svårbedömd. I princip råder dock samma begränsningar att det empiriska
underlaget för de utvärderingsmetoder som används inte omfattar sulfidjord. Speciellt
för CPT-sondering i sulfidjord har förslagits att korrektionsfaktorerna istället för flyt-
gränsen borde baseras på jordens organiska halt (Magnusson och Axelsson 2001). Den
föreslagna metoden gav en gradvis variation av korrektionsfaktorn i intervallet ca 2-6%
organisk halt, vilket motsvarar vad som klassificeringsmässigt används för att beskriva
övergången från en ren mineraljord till en organisk jord. Också ur allmän hållfasthets-
synpunkt sker en relativt stor förändring i detta intervall (Larsson 1990). Något motsva-
rande försök att skapa empiriska korrektionsfaktorer för vingförsök och fallkonförsök i
sulfidjord baserade på den organiska halten har inte rapporterats.

Någon möjlighet att särskilja sulfidjord från övrig finkornig jord ur resultaten från CPT-
sondering finns inte utan detta fordrar provtagning.

Utvärdering av resultaten från dilatometerförsök är mycket osäker. Denna är rent empi-
risk och empirin omfattar inte sulfidjord utan avser en gradvis övergång från sand till
silt, lera och organisk jord. Jord som t.ex. består av organisk silt passar därmed inte in.

Vid mer avancerade hållfasthetsprovningar i laboratoriet finns ett antal faktorer man
måste ta hänsyn till. En eventuell störning medför ofta en lägre hållfasthet, men kan
också innebära en förhöjd hållfasthet om provet packas. Störning undviks i görligaste
mån genom försiktig provtagning, transport och hantering. Eventuella kemiska föränd-
ringar undviks också i görligaste mån genom tättslutande provförvaring i klimatrum och
korta förvaringstider. Eventuell störning, mekanisk eller kemisk, går inte att kompensera
för.

Som ovan nämnts är temperatureffekter av stor betydelse i sulfidjord. Idealiskt skulle all
provning utföras vid jordtemperatur, men detta är normalt inte möjligt utom i forsk-
ningslaboratorier och medför ofta avsevärda extra kostnader. Att prova vid rumstempe-
ratur innebär i princip att lägre värden uppmäts än om de utförts vid jordtemperatur.

Hastighetseffekter är också av stor betydelse. Normalt utförs även de mer avancerade
laboratorieprovningarna med hastigheter som vida överstiger de pålastningshastigheter
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som uppstår i fält, utom dynamiska laster och exceptionella trafiklaster, och de uppmätta
hållfastheterna kan därmed bli för höga jämfört med vad som kan påräknas i fält.

Temperatur- och hastighetseffekter på grund av skillnader mellan förhållandena i fält
och laboratorium motverkar således varandra. De antas normalt vara av ungefär samma
storlek och försummas därmed. Försök som utförts vid annan temperatur än normal
rumstemperatur eller med annan hastighet än normalt bör dock utvärderas med hänsyn
till detta. Normal provningshastighet vid odränerade direkta skjuvförsök och triaxialför-
sök är ca 0,6 % deformation (vinkeländring respektive axiell töjning) per timme.

Underlaget för en direkt jämförelse mellan laboratorieresultat och hållfastheten i fält är
begränsat för sulfidjord eftersom det endast finns ett begränsat antal fullskaleförsök till
brott i fält att jämföra med. De flesta av dessa har rapporterats av Schwab (1976) och
visar i stort att den hållfasthet som utvärderas ur direkta skjuvförsök utförda på normalt
vis i rumstemperatur i laboratoriet ger relevanta hållfasthetsvärden även för denna typ
av jord.

På grund av den låga permeabiliteten och höga krypbenägenheten i gyttja har rekom-
menderats att försiktigtvis endast använda cirka 90 % av de hållfasthetsvärden som upp-
mäts i triaxialförsök med vanlig hastighet på gyttja (Larsson 1990). Detta kan anses
välbetänkt även för gyttjig sulfidjord och sulfidgyttja, speciellt om försöken utförts vid
jordtemperatur.

Kompressionsegenskaper
Kompressionsegenskaperna i sulfidjord provas med ödometerförsök enligt samma ruti-
ner som för övrig finkornig jord. Också här påverkar ett antal faktorer resultaten (Eriks-
son 1992). En störning påverkar alltid så att det utvärderade förkonsolideringstrycket
sjunker. Detta gäller även om jorden packas, men då blir de utvärderade modulerna
högre och krypningen mindre. Temperaturen har som ovan nämnts stor inverkan och det
utvärderade förkonsolideringstrycket blir lägre ju högre provningstemperaturen är.
Ovannämnda faktorer medför ofta att de utvärderade förkonsolideringstrycken ur försök
som utförts vid rumstemperatur på normalkonsoliderad eller endast svagt överkonsolide-
rad sulfidjord blir lägre än rådande effektiva överlagringstryck. Detta kan helt eller del-
vis motverkas genom att utföra försöken med provet och delar av provningsutrustningen
nedsänkta i ett vattenbad vid jordtemperatur.

Ett annat problem med utvärdering av förkonsolideringstrycket i sulfidjord är att olika
resultat erhålls beroende på vilken försökstyp och vilken utvärderingsmetod som an-
vänds. Den överensstämmelse som normalt erhålls mellan stegvisa ödometerförsök ut-
värderade enligt Casagrande och CRS-försök utvärderade enligt Sällfors (1975) gäller
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ofta inte för sulfidjord. Någon motsvarande utprovning med jämförande fullskaleförsök
i fält som den som gjorts för lera och gyttja, (Sällfors 1975), har inte gjorts för sulfid-
jord. Någon närmare bedömning av relevansen för de olika metoderna eller modifiering-
ar av dessa kan därmed inte göras.

Sulfidjordar är krypbenägna, vilket kan hänföras till det organiska innehållet. I organisk
jord avklingar inte krypningen linjärt mot logaritmen för tiden på samma sätt som för
mineraljord. För denna typ av jord har Edil, (t.ex. den Haan och Edil 1993), indelat
krypningen i två faser, sekundär krypning och en efterföljande tertiär krypning med
större lutning i ett sättning – log t diagram, vilket i princip innebär att krypningen inte
avstannar mot logaritmen för tiden på samma sätt som sekundär krypning utan fortgår
med en relativt högre hastighet. Ett liknande uppträdande konstaterades för sulfidjord av
Eriksson (1992).

Påverkan vid klassificeringsförsök
Rutinförsök utförs som för övrig finkornig jord i rumstemperatur i laboratoriet. Detta
kan, som påpekats ovan ge något missvisande värden på konsistensgränserna. Detta är
dock något som i huvudsak är gemensamt för alla jordar och mer eller mindre inbegripet
i de olika gränser för klassificeringar m.m. som används.

Den okulära benämningen av sulfidjord är speciell. Jorden är oftast mer eller mindre
varvig, men ser ofta till en början helt homogen och jämnsvart ut. Efter en kort stunds
oxidering ändrar dock provytan färg och de olika skikten framgår då ofta klarare.

Vid kornstorleksanalys med sedimentationsförsök påverkar det organiska materialet
sedimentationsprocessen i relativt hög grad  En sedimentationsanalys bygger på Stokes
lag och förutsättningarna för denna måste vara uppfyllda. Vid SGI används den s.k.
Vågkroppsmetoden för sedimentationsanalys, (Karlsson 1973), och med denna metod
mäts samma partikelstorlek flera gånger vid olika tidpunkter och på olika djup. På detta
vis kontrolleras att förutsättningarna är uppfyllda. Erfarenheterna, bland annat från det
aktuella projektet, visar att så ofta inte är fallet i sulfidjordar om inte jorden förbehand-
las för borttagning av det organiska materialet.  Eftersom lerhalten i sulfidjord normalt
är relativt låg, kan en borttagning av det organiska materialet vara helt avgörande för om
jorden blir klassificerad som sulfidlera eller sulfidsilt, dvs. om lerhalten hamnar över
eller under 20 %. I de data som anges för olika sulfidjordar i litteraturen anges sällan hur
materialet behandlats i samband med kornstorleksbestämningen, vilket medför en osä-
kerhet om hur de skall tolkas och kan användas. Den vanligaste metoden för sedimenta-
tionsanalys är hydrometermetoden, i vilken det inte går att observera om Stokes lag är
uppfylld eller inte. Borttagning av organiskt material görs normalt genom behandling
med väteperoxid. Väteperoxiden reagerar dock också med sulfiden i jorden, vilket med-



Sulfidjord 33

för att förutom materialförlusten av den organiska halten omvandlas dessutom järnsulfi-
den. I vad mån detta påverkar kornfördelningskurvan kan inte uppskattas kvantitativt,
men felet kan antas vara mindre än för en sedimentationsanalys där försöksförutsätt-
ningarna inte varit uppfyllda.

Den organiska halten bestäms ofta genom glödgning trots att bättre metoder som t.ex.
kolorimetermetoden finns. Glödgningsförlusten korrigeras sedan empiriskt med hänsyn
till lerhalten och karbonathalten i jorden. Det empiriska underlaget för denna korrektion
innefattar dock inte sulfidjord.

Den enda tidigare undersökning där den organiska halten bestämd genom glödgning
jämförts med den organiska halt som bestäms genom analys av halten organiskt kol,
vilket anses som den tillförlitligaste metoden, rapporterades av Nystrand (1980). I detta
fall utfördes glödgningen inte enligt svensk geoteknisk standard som föreskriver upp-
hettning till 950 oC utan endast till 550 oC. Detta kan ha medfört marginellt för låga
glödgningsförluster. Kornstorleksanalys har utförts, men eventuell förbehandling om-
nämns inte. Karbonathaltsbestämning har inte utförts men för en av de undersökta loka-
lerna finns värden från en närliggande punkt som rapporterats av Georgala (1980). Efter
korrektion av glödgningsförlusterna för lerhalten enligt den rekommendation som givits
av Larsson et al. (1985) och för den uppskattade karbonathalten ger glödgningsförlusten
värden som är i medeltal cirka 11% högre än de som utvärderas ur bestämd halt av orga-
niskt kol. Relationerna varierar dock mellan de olika lokalerna på ett sätt som inte har
något uppenbart samband med organisk halt, lerhalt, svavelhalt eller någon av alla de
andra kemiska parametrar som bestämts.

Sulfidhalten bestäms sällan direkt. Denna bestämning är relativt komplicerad och dyr-
bar. En metod för bestämning av järnmonosulfid som utprovades vid SGI har numera
utgått av arbetsmiljöskäl eftersom kadmium ingick bland reagenserna. Någon alternativ
metod för direkt bestämning har inte framtagits. Indirekta metoder finns, men noggrann-
heten hos dessa är veterligt inte verifierad. Normalt bestäms enbart totalsvavelhalt och
järnhalt. Olika tumregler finns, som t.ex. att svavlet i sulfidform enligt Kaplan et al.
(1963) är minst 50 % och oftast över 80 % av totalsvavlet i marina sediment. Georgala
föreslog också en direkt relation mellan sulfidhalt och totalsvavelhalt. Relationen mellan
järnmonosulfid och pyrit kunde dock variera.

2.5 KEMISKA PROCESSER
De markkemiska processerna i sulfidjord med avseende på svenska förhållanden har
beskrivits av bl.a. Andersson och Norrman (2004), Georgala (1980), Händel (1996),
Mácsik (1994), Nilsson (1998), Nystrand (1980), Svensson (1983) och Wiklander et al.
(1950). Nedanstående beskrivning är ett kort extrakt ur dessa skrifter.
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Vid tillgång på fritt svavel övergår järnmonosulfid, FeS, sakta till pyrit, FeS2, och ibland
till greigit, Fe3S4. Enligt Händel (1996) innebär dock brist på fritt svavel, tid och miljön
till att större delen av järnsulfiden i norrländsk sulfidjord förekommer som järnmonosul-
fid FeS.

Järnsulfid är endast stabil under reducerande anaeroba förhållanden. Om förhållandena i
jorden ändras och sulfiden kommer i kontakt med syre kommer järn- och sulfatjoner att
frigöras och tillföras porvattnet samtidigt som dess pH-värde sjunker. Syretillförsel och
oxidation av sulfidjord skapas på naturlig väg genom landhöjningen och därmed sam-
manhängande sänkning av grundvattenytan. Det skapas också genom utdikning och i
samband med olika anläggningsarbeten. Oxidation av pyrit är den mest försurande pro-
cessen. Den generella reaktionen skrivs

+− ++→++ HSOFeOOHOHOFeS 422/54/15 2
4222

Reaktionen sänker pH-värdet varvid reaktionen sker hastigare och då bildas ferrojärn

 +−+ ++→++ HSOFeOHOFeS 222/7 2
4

2
222

Detta ger ännu lägre pH-värde och reaktionen med ferritbildning blir då

 +− ++→++ HSOOHFeOHOFeS 42)(2/74/15 2
43222

Som ett sista steg i aerob miljö med lågt pH och efter ferritbildning blir processen

 +−++ ++→++ HSOFeOHFeFeS 16215814 2
4

2
2

3
2

Denna process är mycket starkt försurande.

Oxidation av järnmonosulfid är hälften så försurande som oxidation av pyrit. Reaktio-
nen börjar enligt

 SHOHFeOHFeS 222 )(2 +→+

Den fortsätter sedan som

 OHSOSH 2
0

22 2/1 +→+
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och

 −+ +→++ 2
422

0 222/3 SOHOOHS

Försurningsgraden vid oxidation av sulfidjord beror på mängden sulfid och fördelningen
av pyrit och järnmonosulfid, tillgång på syre, oxidationshastighet, borttransport av lösli-
ga restprodukter och markens neutraliserande förmåga.

2.6 MILJÖPROBLEM
Sulfidjordar kan orsaka försurning, beroende på innehåll av järnsulfid, lägsta pH, och
oxidationshastighet. Oxidationen medför att sulfat, vätejoner, järnjoner och andra me-
talljoner frigörs. Detta kan medföra olika former av problem. Växter kan skadas och
vattendrag kan försuras. Metalljoner kan tas upp och anrikas av växter, fiskar och djur
och i slutänden påverka människans födoämnen. De lösta järnjonerna kan fällas ut som
hydroxider i t.ex. dräneringsledningar och förorsaka stopp och fuktskador. Det försurade
grundvattnet kan dessutom förorsaka angrepp på olika konstruktioner av t.ex. järn och
betong i jorden. Oxidationsprocesser i sulfidjordar är till delar reversibla om jorden åter
vattenmättas. Det är borttransport av de lösliga restprodukterna, exempelvis sulfat, som
begränsar hur länge oxidations- och reduktionscyklerna kan pågå.

Olika sulfidjordar påverkar miljön olika beroende på:
• försurningspotential
• försurningseffekt
• försurningshastighet.

Uppgrävd sulfidjord bör därför alltid klassificeras med avseende på ovanstående para-
metrar. En metodbeskrivning för bedömning av sulfidjordars miljöpåverkan har tagits
fram av Pousette (2007). Sulfidjordar med hög försurningspotential, försurningseffekt
och försurningshastighet bör hanteras så att risken för oxidation minimeras. Det bör
noteras att urgrävning och dränering också kommer att påverka omgivande sulfidjord på
ett negativt sätt.
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3.1 ALLMÄNT
Inom detta projekt har undersökningar utförts i fem lokaler med varierande sammansätt-
ning hos sulfidjorden längs Norrlandskusten från Umeå i söder till Kalix i norr. De fem
provlokalerna betecknas Gammelgården, Sunderbyn, Hjoggböle, Västerslätt och Umeå
bangård och deras geografiska belägenhet framgår av Fig. 9. Ytterligare data som inte
rapporterats i litteraturen kommer från en stabilitetsutredning i Teg i Umeå.

Kapitel 3.

Undersökningar inom projektet

Fig. 9. Karta med de fem provlokalerna.
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I de olika provlokalerna har utförts ostörd provtagning, vingförsök, CPT-sondering,
dilatometerförsök och mätning av skjuvvågshastighet med seismisk CPT-sondering. De
olika fältprovningarna har dubblerats för att kontrollera spridning och repeterbarhet i
resultaten. För vingförsöken har använts Geotech-utrustning med glappkoppling men
utan skyddsrör. För CPT-sonderingarna har använts en s.k. lersond med extra hög käns-
lighet och upplösning avpassad för sondering i lös jord. Dilatometern har varit en Mar-
chetti-utrustning modifierad för automatisk elektronisk avläsning och registrering och
för de seismiska sonderingarna har en enkel Hogentogler-utrustning använts. Vingförsö-
ken, CPT-sonderingarna och dilatometerförsöken har utförts enligt respektive av SGF
rekommenderade standard.

Fältförsöken utfördes i två omgångar; den första som omfattade Gammelgården och
Västerslätt under hösten 2004 och den andra som omfattade Sunderbyn, Hjoggböle och
Umeå bangård under våren 2005. I samband med fältförsöken togs de första ostörda
proverna och förnyad kompletterande provtagning har sedan gjorts vid olika tillfällen.
Stabilitetsutredningen i Teg utfördes under våren 2006.

I laboratoriet har utförts klassificering och rutinförsök enligt svensk praxis med bestäm-
ning av skrymdensitet, vattenkvot, flytgräns samt odränerad skjuvhållfasthet och sensiti-
vitet med fallkonförsök. Försöken har utförts enligt svensk standard. Med hänsyn till de
erfarenheter som presenterats av SGF:s laboratoriekommitté, (Eriksson 2004), och som i
hög grad berör sulfidjord, har dubbelprovning med 100 och 400 g koner utförts på
många av proverna. Den organiska halten har bestämts med såväl glödgningsförsök
enligt svensk geoteknisk standard som analys av halten av organiskt kol, TOC. Större
delen av de senare bestämningarna har utförts med kolorimetermetoden enligt svensk
geoteknisk standard. De uppmätta glödgningsförlusterna har korrigerats med ledning av
lerhalten enligt Larsson et al. (1985). Grundämnesanalys med bestämning av bl.a. de
totala järn- och svavelhalterna samt organiskt kol har också utförts på utvalda nivåer i de
undersökta jordprofilerna.

Kornfördelningen har bestämts för samtliga provtagningsnivåer på SGI med vågkropp-
smetoden enligt Karlsson (1973). Ett stort antal prover måste förbehandlas för borttag-
ning av organiskt material för att konsistenta sedimentationsprocesser skulle erhållas.

Ödometerförsök för bestämning av förkonsolideringstryck har utförts som såväl stegvist
belastade försök som CRS-försök. Båda typerna av försök har i vissa lokaler utförts vid
såväl rumstemperatur som jordtemperatur. Försöken har utförts i tre olika laboratorier,
MRM, LTU och SGI, vilket möjliggjort en kontroll av om någon signifikant spridning i
resultat på grund av apparatur och utföranden förekommit.
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Direkta skjuvförsök har utförts för samtliga lokaler dels av LTU, som utfört försök med
avancerad Geonor-utrustning vid såväl rums- som jordtemperatur, dels av SGI med den
enklare SGI-utrustningen i rumstemperatur. De direkta skjuvförsöken har utförts och
utvärderats enligt SGF (2004). Aktiva triaxialförsök har utförts av LTU för några loka-
ler i såväl rums- som jordtemperatur. Någon modern svensk generell rekommendation
för utförande och utvärdering av hållfasthet ur triaxialförsök finns inte för närvarande,
men de använda metoderna följer i stort vad som rekommenderas för lösa leror,
(www.kcentrum-infra.chalmers.se).

I de direkta skjuvförsöken och triaxialförsöken har proverna rekonsoliderats till de upp-
skattade in-situspänningarna enligt vad som anges i ovannämnda handledningar/rekom-
mendationer. Uppskattning av horisontaltrycket har gjorts med ledning av vad som ang-
es för lera i SGI Rapport Nr. 4 (Larsson 1977) och organisk jord i SGI  Rapport Nr. 38
(Larsson 1990) samt resultaten från dilatometerförsöken.

Data från den kompletterande stabilitetsutredningen i Teg i Umeå, som utfördes av WSP
Samhällsbyggnad med SGI som underkonsult, omfattar vingförsök, CPT-sondering,
rutinförsök, bestämning av organisk halt, ödometerförsök och direkta skjuvförsök.

I presentationerna nedan redovisas försöksresultat utvärderade såväl enligt svensk praxis
för lera och annan finkornig jord som enligt vad som föreslås för sulfidjord på basis av
de resultat som framkommit i detta projekt (se avsnitt Rekommendationer).

Med utvärdering enligt svensk praxis för lera och annat finkornig jord avses:
• för fallkonförsök: Svensk standard SS 02 71 25
• för vingförsök: SGF rekommenderad standard, SGF Rapport 2:93
• för CPT-sondering: SGF rekommenderad standard, SGF Rapport 1:93
• för dilatometerförsök: SGI Information 10

3.2 FÖRSÖKSLOKALER
Gammelgården
Gammelgården är beläget en knapp mil VNV om Kalix i Norrbotten. Provfältet är belä-
get i en svacka mellan två mindre höjdpartier norr om Kalix älv. Markytan sluttar svagt
nedåt älven för att längre ned övergå i en brantare lutning ned mot älvstranden. Området
har tidigare utnyttjats av LTU, bl.a. i samband med studier av kompressionsegenskaper
(Eriksson 1992).  I ett närliggande område närmare Kalix (kallat Kalix) har SGI utfört
olika typer av undersökningar och provbelastningar (Holtz och Holm 1973, Schwab
1976).

I undersökningsområdet överlagras de lösa jordlagren av torrskorpa och siltig jord ned
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till ca 1,75 m djup. Därunder följer lös till mycket lös sulfidjord ned till ett djup av ca 14
m, där fastare och permeablare bottenlager påträffas. Under cirka 12 m djup blir dock
jorden markant fastare än högre upp. Sulfidjorden har en lerhalt som varierar mellan  23
och 35 % och den organiska halten är som lägst 4,5 % och till största delen runt 6 %. En
viss avtagande trend för det organiska innehållet mot djupet kan ses. Jorden bör således
benämnas som en gyttjig sulfidlera/lerig sulfidgyttja. De totala halterna av järn och sva-
vel är tillsammans något större än den organiska halten, se Fig. 10.

Fig. 10. Organisk halt samt järn- och svavelhalt i Gammelgården. Antagen
organisk halt är ett viktat medelvärde med hänsyn till bestämningsme-
todernas tillförlitlighet.

Jordprofilen är relativt homogen och några signifikanta skikt kan inte urskiljas okulärt
eller som fastare eller lösare skikt ur sonderingsresultaten, där de enda irregulariteterna
härrör från tillfälliga stopp för omtag och påskarvning av sondstänger. Variationen i de
genererade portrycken visar dock att jorden är varvig med olika sammansättning i de
olika varven, se Fig. 11. Den fria grundvattenytan låg vid undersökningstillfället ca 1 m
under markytan. De genererade porövertrycken vid sonderingen utjämnades snabbt vid
stoppet i de grövre bottenlagret vid fast botten och visade ett rådande portryck av 89 kPa
på 13,65 m djup. Det råder således en nedåtriktad portrycksgradient i profilen, vilket
kan relateras till närheten till Kalixälvens eroderade fåra.

På grund av det höga organiska innehållet är skrymdensiteten relativt låg med ett mini-
mum strax under 1,3 t/m3 på ca 5 m djup varpå den ökar mot djupet. Vattenkvoten är
något lägre än flytgränsen och dessa har maximala värden runt 160 respektive 180 % på
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ca 5 m djup för att sedan sjunka till ca 75 respektive 85 % på 12 m djup. Ett flertal be-
stämningar har gjorts på prover och inom provhylsor från samma nivå och av variatio-
nerna framgår att det till synes homogena materialet varierar mellan varven, Fig. 12.
Sensitiviteten är runt 8.

Fig. 12. Densitet, vattenkvot och flytgräns i jorden i Gammelgården. Mätvärden
och bedömda relevanta fördelningar mot djupet.

Sonderingsresultaten från Gammelgården var mycket jämna, dvs. resultaten från de två
sonderingarna var nästan identiska, se Fig. 13, och de utvärderade parametrarna i form
av förkonsolideringstryck och odränerad skjuvhållfasthet från de två sonderingarna gav
därmed mycket liten spridning sinsemellan. Den empiriskt baserade klassificeringen i
CPT-utvärderingen, se SGI Information 15, angav att jorden i princip gav sonderingsre-
sultat som en lera.

Även dilatometerförsöken gav sinsemellan mycket jämna resultat från de två hålen.
Resultatet från en av borrpunkterna visas i Fig. 14. För den utvärderade odränerade
skjuvhållfastheten anges två värden; cu utvärderat enligt Marchetti (1980) och τfu utvär-
derat enligt SGI Information 10.

Resultaten från vingförsöken var också relativt jämna mellan de två hålen och resultaten
låg inom  ± 1,5 kPa från medelvärdet, vilket efter korrigering enligt den metod som i
denna rapport föreslås för sulfidjord ger utvärderade hållfastheter inom  ±  1 kPa.
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Fig. 13a. Jämförelse mellan resultaten från två CPT-sonderingar i Gammelgår-
den och utvärderade parametrar från en av dessa enligt de utvärde-
ringsmetoder som föreslås för sulfidjord i denna rapport.
a) sammanställning
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Fig. 13b. Jämförelse mellan resultaten från två CPT-sonderingar i Gammelgår-
den och utvärderade parametrar från en av dessa enligt de utvärde-
ringsmetoder som föreslås för sulfidjord i denna rapport.
b) utvärderade parametrar
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Fig. 14a. Resultat från dilatometerförsök i Gammelgården.
a) basparametrar
b) utvärderade parametrar
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Fig. 14b. Resultat från dilatometerförsök i Gammelgården.
a) basparametrar
b) utvärderade parametrar
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Resultaten från fallkonförsöken uppvisade större spridning, speciellt mellan försök med
100g koner och 400g koner där de förra gav cirka 35 % högre värden än 400g konen.
Alla fallkonförsök  i denna lokal gav okorrigerade hållfasthetsvärden över 20 kPa. För
den vidare utvärderingen används resultaten från 400g konen i enlighet med laboratorie-
kommitténs senaste rekommendationer (Eriksson 2004), vilket dock är en avvikelse från
nuvarande svensk standard.

Direkta skjuvförsök, (DSS = Direct Simple Shear test), har utförts på vanligt sätt vid
rumstemperatur på SGI och till största delen vid jordtemperatur på LTU. Skillnaden i
uppmätt skjuvhållfasthet mellan de två provningstemperaturerna är relativt liten. Triaxi-
alförsök har utförts på LTU vid såväl jord som rumstemperatur och i detta fall gav för-
söken vid jordtemperatur ca 11 % högre hållfasthetsvärden än de vid rumstemperatur.

Resultaten från de olika hållfasthetsbestämningarna visas i Fig. 15. Resultaten från fall-
konförsök, vingförsök och CPT-sondering redovisas som två kurvor, dels som hållfast-
heter utvärderade och korrigerade enligt praxis för svenska leror, dels utvärderade och
korrigerade enligt vad som föreslås för sulfidjord i denna rapport. Skillnaderna är måttli-
ga utom i det parti mitt i profilen där de mycket höga flytgränsvärdena medför att den
utvärderade hållfasthen enligt praxis för leror är påtagligt lägre.

Fig. 15. Odränerad skjuvhållfasthet i Gammelgården bestämd
med olika metoder.
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Två kurvor för resultaten från dilatometerförsöken visas också. Dessa motsvarar utvär-
dering enligt Marchetti (1980) respektive vad som föreslagits för svenska leror i SGI
Information nr 10. Båda metoderna ger relativt låga värden. I fallet med Marchetti-ut-
värderingen beror detta i denna lokal främst på att den använda faktorn för relationen
mellan skjuvhållfasthet och förkonsolideringstryck av 0,22 är för låg i organisk jord.

Jordens förkonsolideringstryck har bestämts med såväl CRS-försök som stegvist belas-
tade försök och båda försökstyperna har utförts i både rums- och jordtemperatur. Resul-
taten har utvärderats enligt svensk standard. Försök har utförs hos MRM, LTU och SGI.
Resultaten sprider, vilket bl.a. kan hänföras till svårigheten att utvärdera resultaten efter-
som de markanta knyckar i spännings-deformationskurvorna som normalt fås vid för-
konsolideringstrycket i leror normalt är mindre distinkta i organisk och siltig jord. Den-
na variation överskuggar eventuella skillnader på grund av försöksmetod, försökstempe-
ratur eller försöksutförare. En relativt samlad bild erhålls dock som visar att jorden är
överkonsoliderad i relation till rådande effektivtryck ner till ca 5 m djup och därunder
endast svagt överkonsoliderad, (OCR 1,1 – 1,2). Under cirka 12 m djup är överkonsoli-
deringsgraden åter högre. Denna bild styrks av resultaten från dilatometerförsöken, som
visar på svagt överkonsoliderad jord ner till ca 5 m djup och sedan normalkonsoliderad
jord, och resultaten från CPT-sonderingarna. De senare visas som två kurvor; en med
utvärdering och korrigering för flytgränsen enligt praxis för leror och en enligt den ut-
värdering som föreslås för sulfidjord i denna rapport, Fig. 16. I figuren finns också en
streckad kurva för den fördelning av förkonsolideringstrycket som bedömts vara mest
relevant på basis av det samlade försöksmaterialet och de trender mot djupet som obser-
verats ur sonderingsresultaten. Dessa bedömda förkonsolideringstryck har sedan använts
vid normaliseringen av skjuvhållfasthetsvärdena mot förkonsolideringstrycket.

Skjuvvågsmätning utfördes endast i en punkt i Gammelgården p.g.a. tekniska problem
med en extern diskettstation. Resultaten i denna punkt var dock klara och entydiga och
följde i stort  de empiriska relationer mellan skjuvvågshastighet, odränerad skjuvhåll-
fasthet och flytgräns som funnits för annan organisk jord och lera. Resultaten visas i
Fig. 17.
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Fig. 16. In-situspänningar och utvärderade förkonsolideringstryck
i Gammelgården.

Fig. 17. Uppmätt skjuvvågshastighet i Gammelgården.
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Sunderbyn
Provplatsen vid Sunderbyn är belägen en knapp mil NV om Luleå i Norrbotten. Provfäl-
tet är beläget strax SO om utbyggnaden av en trafikplats på Riksväg 97 mellan Luleå
och Boden. Vägen går här i skärning och de urgrävda massorna har lagts upp i en vall
längs vägen, Fig. 18. Provningsområdet är i naturlig obelastad mark utanför denna vall
och resultaten från undersökningarna avses att användas i utvärderingen av den pågåen-
de uppföljningen av vallens uppträdande.  Den naturliga markytan är plan. Olika områ-
den runt Sunderbyn har tidigare utnyttjats av LTU i samband med olika undersökningar.

Fig. 18. Riksväg 97 med urgrävda sulfidjordsmassor upplagda som en vall längs
vägen. Provplatsen är belägen vid skogskanten utanför vallen.

I undersökningsområdet överlagras de lösa jordlagren av torrskorpa ned till ca 1,5 m
djup. Därunder följer lös till mycket lös jord ned till ca 5,7 m djup där fastare bottenla-
ger påträffas. Den lösa jorden består av två lager; ett övre med svart sulfidjord ned till ca
4 m djup och ett något ljusare lager därunder. Det undre lagret är markant lösare än det
övre. Jorden har en lerhalt som är cirka 33 % i båda lagren men den organiska halten är
4 – 5 % i det övre lagret och 2 – 3 % i det undre. De totala halterna av järn och svavel är
tillsammans något större än den organiska halten, se Fig. 19. Jorden i båda lagren bör
således benämnas som gyttjig sulfidlera
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Fig. 19. Organisk halt samt järn- och svavelhalt i Sunderbyn.

Jordprofilen är i övrigt relativt homogen och några signifikanta fastare eller lösare skikt
inom de två lagren kan inte urskiljas ur sonderingsresultaten där de enda irregulariteter-
na härrör från tillfälliga stopp för omtag och påskarvning av sondstänger. De genererade
portrycken visar dock att jorden i det övre lagret är varvig/skiktad med olika samman-
sättning i de decimetertjocka varven, se Fig. 20. Vid undersökningstillfället fanns fritt
vatten i fördjupningar på markytan, men torrskorpan antyder att den fria grundvatten-
ytan normalt ligger någon eller några meter ned. Portrycksobservationer vid projekte-
ringen för trafikplatsen en bit lägre bort tyder också på att portrycken i bottenlagren
normalt motsvarar en grundvattenyta någon eller några meter under markytan.
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Fig. 21. Densitet, vattenkvot och flytgräns i jorden i Sunderbyn.

Skrymdensiteten är runt 1,5 t/m3 i det övre lagret och cirka 1,45 t/m3 i det undre. Vat-
tenkvoten är i stort sett lika med flytgränsen i det övre lagret. Ett flertal bestämningar
har gjorts på prover och inom provhylsor från samma nivå i det övre lagret och av varia-
tionerna framgår att det till synes homogena materialet varierar stort, Fig. 21. Vatten-
kvoten i det övre lagret är i medeltal cirka 75 % men varierar mellan 60 och 90 % i de
olika bestämningarna. Sensitiviteten är runt 10. I det undre lagret har endast en vatten-
kvotbestämning gjorts. Denna gav ett värde på 93 %, vilket är högre än i det övre lagret.

Resultaten från de två CPT-sonderingarna i Sunderbyn var sinsemellan mycket jämna,
se Fig. 22, och de utvärderade parametrarna i form av förkonsolideringstryck och odrä-
nerad skjuvhållfasthet gav därmed mycket liten spridning mellan sonderingspunkterna.
Den empiriskt baserade klassificeringen i CPT-utvärderingen, se SGI Information Nr
15, angav att jorden i princip gav sonderingsresultat som en lera. Det bör observeras att
gränsen mellan de två jordlagren är relativt skarp och uppträder strax under 4 m djup.
Detta medför att en del laboratorieprovningar som relateras till 4 m nivån, främst ödo-
meterförsök och direkta skjuvförsök, troligen har utförts på material från det undre lag-
ret.

Även dilatometerförsöken gav mycket jämna resultat mellan de två hålen. Resultatet
från en av borrpunkterna visas i Fig. 23.

Resultaten från vingförsöken visade större spridning med extremvärden mellan 16 och
30  kPa inom det övre lagret, vilket efter korrigering enligt vad som här föreslås för
sulfidjord ger utvärderade hållfastheter inom ± 6 kPa. Provningarna under 4 m djup gav
lägre värden.
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Fig. 22a. Jämförelse mellan resultaten från två CPT-sonderingar i Sunderbyn och
utvärderade parametrar från en av dessa.
a) sammanställning
b) utvärderade parametrar
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Fig. 22b. Jämförelse mellan resultaten från två CPT-sonderingar i Sunderbyn och
utvärderade parametrar från en av dessa.
a) sammanställning
b) utvärderade parametrar



Sulfidjord 55

Fig. 23a. Resultat från dilatometerförsök i Sunderbyn.
a) basparametrar
b) utvärderade parametrar
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Fig. 23b. Resultat från dilatometerförsök i Sunderbyn.
a) basparametrar
b) utvärderade parametrar
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Resultaten från fallkonförsöken uppvisade ingen större spridning i utvärderade medel-
värden även om spridningen mellan konintrycken i de enskilda provningarna varierade.
Försök har  dock endast utförts  med 100g koner och på tre nivåer.

Direkta skjuvförsök har utförts på tre nivåer vid rumstemperatur på SGI. Två av dessa
försök antas ha utförts på material i det övre lagret och ett strax under gränsen till det
undre lagret. Försök vid olika temperaturer har utförts av LTU på två nivåer. Försöken
vid jordtemperatur gav endast marginellt högre värden än de vid rumstemperatur.

Resultaten från de olika hållfasthetsbestämningarna visas i Fig. 24. Resultaten från fall-
konförsök, vingförsök och CPT-sondering redovisas som två kurvor, dels som hållfast-
heter utvärderade och korrigerade enligt praxis för svenska leror, dels utvärderade och
korrigerade enligt vad som föreslås för sulfidjord i denna rapport. Trots den större re-
duktionen enligt det nya förslaget kommer de utvärderade hållfastheterna från vinge och
kon inte riktigt ned till samma nivåer som de direkta skjuvförsöken. Däremot stämmer
värdena för vingförsök, fallkonförsök och CPT-sondering utvärderade enligt det nya
förslaget väl överens och värdena från de direkta skjuvförsöken i denna lokal ligger i
underkant av vad som kan förväntas med ledning av övriga resultat i denna undersök-
ning.

Fig. 24. Odränerad skjuvhållfasthet i Sunderbyn bestämd med olika metoder.
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Resultaten från dilatometerförsöken utvärderade enligt SGI Information 10 visas också.
Dessa värden är generellt lägre, men visar motsvarande två lager med lägre hållfasthet i
det undre lagret.

Jordens förkonsolideringstryck har bestämts med såväl CRS-försök som stegvist belas-
tade försök och båda försökstyperna har utförts i både rums- och jordtemperatur. Resul-
taten har utvärderats enligt svensk standard. Försöken har utförs hos MRM och LTU.
Resultaten sprider, vilket främst kan hänföras till svårigheten att utvärdera resultaten.
Denna variation överskuggar eventuella skillnader på grund av försöksmetod, försöks-
temperatur eller försöksutförare. En relativt samlad bild erhålls dock som visar att jor-
den är överkonsoliderad i relation till rådande effektivtryck inom det övre lagret och
endast svagt överkonsoliderad (OCR 1,1 – 1,2) i det undre. Denna bild styrks av resulta-
ten från CPT-sonderingarna. Dessa visas som två kurvor; en med utvärdering och korri-
gering för flytgränsen enligt praxis för leror och en enligt den utvärdering för sulfidjord
som föreslås i denna rapport, Fig. 25. Någon motsvarande samstämmighet ur resultaten
från dilatometerförsöken fås dock inte. Dessa visar på  normalkonsoliderad jord i hela
profilen med lös jord.

Fig. 25. In-situspänningar och utvärderade förkonsolideringstryck i Sunderbyn.
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Fig. 26. Uppmätt skjuvvågshastighet i Sunderbyn.

Skjuvvågsmätning utfördes i två punkter. Resultaten var klara och samstämmiga men
mätningarna gav klart lägre värden än de empiriska relationer mellan skjuvvågshastig-
het, odränerad skjuvhållfasthet och flytgräns som funnits för annan organisk jord och
lera. Motsvarande två lager med lösare jord i det undre lagret återfanns dock. Resultaten
visas i Fig. 26.

Hjoggböle
Provplatsen är belägen i Västerbotten vid Rv 364 mellan Skellefteå och Burträsk invid
den nya förbifarten utanför Hjoggböle, Fig. 27. Provfältet kom till på grund av ett antal
skred som inträffade vid uppfyllningen av vägbanken. Inte mindre än tre skred inträffa-
de i samband med detta. En starkt bidragande orsak torde ha varit de höga artesiska
tryck och mycket låga effektivspänningar som rådde i jordprofilen. Den naturliga mark-
ytan sluttar svagt ner mot en bäck. Vägbankens tjocklek ökar i tillfarterna mot bron över
bäcken och stabiliteten löstes genom att banken grundlades på pålar. I samband med
schaktningsarbeten uppstod vissa problem med uppströmmande vatten och bottenupp-
luckring varför detta arbete fick utföras i korta etapper med snabb utläggning av ersätt-
ningsmaterial efteråt.

I undersökningsområdet överlagras de lösa jordlagren av en relativt tunn torrskorpa ned
till ca 1 m djup. Därunder följer mycket lös jord ned till ca 5,5 m djup där grövre och
fastare bottenlager påträffas. Jorden består av sulfidjord ner till knappt 5 m djup och
övergår sedan till grå siltig lera med inbäddade siltskikt. Sulfidjorden har en lerhalt som
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Fig. 27. Den nya Rv 364 förbi Hjoggböle. Framför bilarna i förgrunden pågår
återställningsarbeten efter det sista skredet. Vid vägbankens sida syns
upptryckta jordmassor efter ett av skreden och längst ned i svackan
rinner bäcken. Provplatsen är belägen på åkern utanför det upptryckta
partiet.

varierar mellan 14 och 23 % och den organiska halten är 2 – 3,5 %. De totala halterna av
järn och svavel är tillsammans något större än den organiska halten, se Fig. 28. Sulfid-
jorden varierar således mellan gyttjig sulfidlera och gyttjig sulfidsilt.

Sonderingsmotståndet i sulfidjorden är i övrigt relativt jämnt och några fastare eller
lösare skikt kan inte urskiljas ur sonderingsresultaten men det kan dock konstateras att
inga signifikanta porövertryck genereras mellan 2 och 3 m djup där jorden enligt korn-

Fig. 28. Organisk halt samt järn- och svavelhalt i Hjoggböle.
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storleksanalyserna är som siltigast. Jorden är samtidigt trots den låga hållfastheten över-
konsoliderad till starkt överkonsoliderad, vilket förklarar de genomgående mycket låga
nivåerna på genererade porövertryck. Variationen i genererade porövertryck tyder på att
jorden är varvig med olika sammansättning i de olika varven, se Fig. 29. Vid undersök-
ningstillfället stod vattenytan cirka 0,2 m under markytan i grunda öppna borrhål.  Vid



62

stopp i de grövre bottenlagren utjämnades portrycken snabbt vid sonderingarna och
visade på ett rådande portryck i dessa av 82 kPa på 5,7 m djup, vilket motsvarar en hy-
drostatisk trycknivå 2,5 m över markytan.

Skrymdensiteten varierar mellan 1,55 och 1,7 t/m3 med de högsta värdena i den siltigare
jorden vid 3 m djup. Vattenkvoten är högre än flytgränsen och varierar mellan 50 och
80 % med de lägsta värdena i den siltigare jorden. Motsvarande värden för flytgränsen
är 45 till 65 %.  Ett flertal bestämningar av vattenkvot och densitet har gjorts på prover
och inom provhylsor från samma nivåer och av variationerna framgår att också materia-
let på varje nivå varierar påtagligt, Fig. 30. Sensitiviteten i sulfidjorden är runt 14 och
detta relativt låga värde trots den höga vattenkvoten i relation till flytgränsen förklaras
av den låga ostörda skjuvhållfastheten och det organiska innehållet.

Fig. 30. Densitet, vattenkvot och flytgräns i jorden i Hjoggböle.
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Sonderingsresultaten från Hjoggböle var mycket jämna, se Fig. 31, och de utvärderade
parametrarna i form av förkonsolideringstryck och odränerad skjuvhållfasthet gav där-
med mycket liten spridning. Den empiriskt baserade klassificeringen i CPT-utvärdering-
en, se SGI Information Nr 15, angav att jorden i princip gav sonderingsresultat som en
överkonsoliderad till starkt överkonsoliderad lera.

Även dilatometerförsöken gav mycket jämna resultat mellan de två hålen. Resultatet
från en av borrpunkterna visas i Fig. 32.

Resultaten från vingförsöken visade något större spridning än CPT-sonderingarna, men
var ändå relativt jämna.
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Fig. 31a. Jämförelse mellan resultaten från två CPT-sonderingar i Hjoggböle och
utvärderade parametrar från en av dessa.
a) sammanställning
b) utvärderade parametrar
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Fig. 31b. Jämförelse mellan resultaten från två CPT-sonderingar i Hjoggböle och
utvärderade parametrar från en av dessa.
a) sammanställning
b) utvärderade parametrar
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Fig. 32a. Resultat från dilatometerförsök i Hjoggböle.
a) basparametrar
b) utvärderade parametrar
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Fig. 32b. Resultat från dilatometerförsök i Hjoggböle.
a) basparametrar
b) utvärderade parametrar
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Resultaten från fallkonförsöken uppvisade mycket större spridning också i utvärderade
medelvärden. Försök har  endast utförts  med 100g koner och på fyra nivåer.

Direkta skjuvförsök har utförts på fyra nivåer vid rumstemperatur på SGI. Det understa
av dessa försök har utförts på material under sulfidjordslagret. Försök vid olika tempera-
tur har utförts på en nivå på LTU.

Resultaten från de olika hållfasthetsbestämningarna visas i Fig. 33. Resultaten från fall-
konförsök, vingförsök och CPT-sondering redovisas som två kurvor, dels som hållfast-
heter utvärderade och korrigerade enligt praxis för svenska leror, dels utvärderade och
korrigerade enligt vad som föreslås för sulfidjord i denna rapport. Med den större reduk-
tionen enligt vad  som föreslås för sulfidjord kommer de utvärderade hållfastheterna
från fallkonförsöken ned till samma nivåer som de direkta skjuvförsöken medan de från
vingförsöken blir ytterligare lägre. Värdena för fallkonförsök och CPT-sondering utvär-
derade enligt det nya förslaget stämmer väl överens med resultaten från de direkta
skjuvförsöken. De senare kan dock för resultaten från SGI vara marginellt för höga
eftersom det inte går att utföra försök i SGI-utrustningen vid riktigt så låga spänningar
som de rådande effektivtrycken i Hoggböle. Den möjliga skillnaden enligt den empiris-
ka erfarenheten av hur rådande effektivtryck och överkonsolidering påverkar den odrä-

Fig. 33. Odränerad skjuvhållfasthet i Hjoggböle bestämd med olika metoder.
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nerade skjuvhållfastheten är dock måttlig, max ca 15 % (se t.ex. Larsson och Åhnberg
2003). Att den möjliga skillnaden är måttlig styrks av  resultaten från den mer avancera-
de skjuvapparaten på LTU, där försöken utförts vid lägre vertikaltryck.

Resultaten från dilatometerförsöken utvärderade enligt SGI Information 10 visas också.
Dessa värden är extremt låga, bl.a. som en följd av att jorden klassificeras som normal-
konsoliderad. I vissa lager klassificeras jorden dessutom som silt varvid ingen odränerad
skjuvhållfasthet utvärderas.

Jordens förkonsolideringstryck har bestämts med CRS-försök på SGI och stegvist belas-
tade försök på LTU, Fig. 34. Ett stort antal CRS-försök utfördes, men någon antydan till
knyck kunde bara observeras i två av dessa och var även då mycket osäker. De stegvisa
försöken utfördes med normal belastningsrutin, där det första laststeget är 10 kPa. En
vanlig utvärdering av dessa försök antyder förkonsolideringstryck runt 20 kPa. En kon-
troll av att en verklig knyck finns genom uppritning av försöken i linjära skalor visade
dock ingenting och var dessutom extra osäker då endast en punkt fanns under det antag-
na förkonsolideringstrycket. De ur ödometerförsöken utvärderade förkonsoliderings-
trycken förefaller orimliga ur flera synpunkter. De förutsätter att de höga artesiska por-
trycken skulle vara permanenta och aldrig under någon period ha varit signifikant lägre
än vid sonderingstillfället. De uppmätta hållfastheterna är också, trots att de är mycket
låga, mycket högre i förhållande till de utvärderade förkonsolideringstrycken än vad
som kan förväntas ur någon empirisk relation. Värdena är vidare mindre än hälften av
vad som uppskattas ur CPT-sonderingarna, vilket brukar ge värden i rätt  storlek även
om de inte är exakta. Det mest troliga antagandet bedöms vara att jorden konsoliderat
för ett effektivtryck som minst motsvarar en grundvattenyta 1m under markytan och
hydrostatiskt tryck från denna nivå och dessutom fått en viss överkonsolideringsgrad i
förhållande till detta.

Skjuvvågsmätning utfördes i två punkter. Resultaten var i huvudsak samstämmiga men
svårtolkade direkt under torrskorpan. Mätningarna i sulfidjorden gav lägre värden än de
empiriska relationer mellan skjuvvågshastighet, odränerad skjuvhållfasthet och flytgräns
som funnits för annan organisk jord och lera. Detta även då en trolig inverkan av över-
konsolideringsgraden tas i beaktande. Resultaten visas i Fig. 35.
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Fig. 35. Uppmätt skjuvvågshastighet i Hjoggböle.
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Fig. 34. In-situspänningar och utvärderade förkonsolideringstryck i Hjoggböle.
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Västerslätt
Västerslätt är beläget cirka en mil väster om Umeå centrum. Provfältet är beläget mitt på
en slätt med högre partier på avstånd i norr och söder. Markytan vid provområdet är i
stort sett plan men sluttar längre bort svagt mot höjdpartierna, Fig. 36. Området har
tidigare undersökts i samband med en planerad vägförbindelse tvärs över slätten.

Fig. 36. Provplatsen på Västerslätt utanför Umeå.

I undersökningsområdet överlagras de lösa jordlagren av torrskorpa ned till ca 2 m djup.
Därunder följer lös sulfidjord ned till ett djup av ca 14 m, där fastare och permeablare
bottenlager påträffas. I den understa metern av den lösa jordprofilen finns grövre skikt
inlagrade och tunna finsandskikt observerades på 10 m djup vid benämningen i labora-
toriet. Sulfidjorden har en lerhalt som ökar gradvis från ca 10 % direkt under torrskor-
pan till ca 25 % i profilens underdel och den organiska halten ligger mellan 2,5  och
3 %. Jorden bör således benämnas som en gyttjig sulfidsilt i större delen av profilen och
som gyttjig sulfidlera från och med 10 m djup. De totala halterna av järn och svavel är
tillsammans något större än den organiska halten, se Fig.37.

Fig. 37. Organisk halt samt järn- och svavelhalt i Västerslätt.
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Jordprofilen är relativt homogen och några signifikanta fastare eller lösare skikt kan inte
urskiljas ur sonderingsresultaten där de enda irregulariteterna härrör från tillfälliga stopp
för omtag och påskarvning av sondstänger. Undantaget är det nedersta metern där gröv-
re och fastare skikt finns inbäddade. Av de genererade porövertrycken framgår dock
klart att jorden är varvig, se Fig. 38. Den fria grundvattenytan låg vid undersökningstill-
fället ca 1 m under markytan. De genererade porövertrycken vid sonderingen utjämna-
des snabbt vid stoppet i de grövre bottenlagret vid fast botten och visade ett rådande
portryck av 158 kPa på 13,8 m djup. Det rådde vid undersökningstillfället således ett
artesisk grundvattentryck i bottenlagren med en trycknivå 2 m över markytan och en
uppåtriktad portrycksgradient i profilen. Detta kan relateras till de omgivande höjdparti-
erna och medförde att effektivspänningsnivån var låg i hela jordprofilen.

Skrymdensiteten varierar mellan 1,55 och 1,7 t/m3. Vattenkvoten är något lägre än flyt-
gränsen och dessa har maximala värden runt 70 respektive 80 % och lägsta värden av
ca 50 respektive 55 %. Ett flertal bestämningar har gjorts på prover och inom provhylsor
från samma nivå och av variationerna framgår att det till synes homogena materialet
varierar med en viss varvighet, Fig. 39. De stora dragen i variationerna mot djupet tycks
kunna relateras till en motsvarande variation i den organiska halten. Sensitiviteten är
mellan 4 och 11. På proverna från Västerslätt bestämdes dessutom plasticitetsgränsen.

Resultaten från de två sonderingspunkterna i Västerslätt var sinsemellan mycket jämna,
se Fig. 40, och de utvärderade parametrarna i form av förkonsolideringstryck och odrä-
nerad skjuvhållfasthet gav därmed mycket liten spridning mellan de två punkterna. Den
empiriskt baserade klassificeringen i CPT-utvärderingen, se SGI Information Nr 15,
angav att jorden i princip gav sonderingsresultat som en överkonsoliderad lera.

Även dilatometerförsöken gav mycket jämna resultat mellan de två hålen. Resultatet
från en av borrpunkterna visas i Fig. 41.

Resultaten från vingförsöken sprider stort, ± 25 % från medelvärdet, vilket efter korrige-
ring med den metod som här föreslås för sulfidjord ger utvärderade hållfastheter inom
± 5 – 6 kPa. Den stora variationen kan dock nästan helt relateras till skillnaden mellan
de två borrhålen. Med ledning av den normala relationen mellan fallkon- och vingvär-
den och att en störning på grund av t.ex. otillräcklig förborrning normalt  ger för låga
värden kan värdena från den punkt som gav de högsta värdena anses som mest represen-
tativa.
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Fig. 39. Densitet, vattenkvot flytgräns och plasticitetsgräns i jorden
i Västerslätt.
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Fig. 40a. Jämförelse mellan resultaten från två CPT-sonderingar i Västerslätt och
utvärderade parametrar från en av dessa.
a) sammanställning
b) utvärderade parametrar
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Fig. 40b. Jämförelse mellan resultaten från två CPT-sonderingar i Västerslätt och
utvärderade parametrar från en av dessa.
a) sammanställning
b) utvärderade parametrar
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Fig. 41a. Resultat från dilatometerförsök i Västerslätt.
a) basparametrar
b) utvärderade parametrar
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Fig. 41b. Resultat från dilatometerförsök i Västerslätt.
a) basparametrar
b) utvärderade parametrar
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Resultaten från fallkonförsöken uppvisade motsvarande spridning för försök med såväl
100 g koner som 400 g koner, men något mindre spridning om resultaten för respektive
kon studerades var för sig. 100 g konen gav cirka 25 % högre värden än 400g konen.
Alla fallkonförsök  i denna lokal gav okorrigerade hållfasthetsvärden över 20 kPa. För
den vidare utvärderingen används resultaten från 400 g konen i enlighet med labora-
toriekommitténs senaste rekommendationer (Eriksson 2004), vilket dock är en avvikelse
från nuvarande svensk standard.

Direkta skjuvförsök har utförts vid rumstemperatur på SGI och till största delen vid
jordtemperatur på LTU. Försöken vid jordtemperatur gav ca 15 % högre hållfasthetsvär-
den. Triaxialförsök har utförts på LTU vid såväl jord- som rumstemperatur. Jämförbara
resultat finns endast på en nivå men i detta fall gav försöken vid jordtemperatur också
ca 15 % högre hållfasthetsvärden än de vid rumstemperatur.

Resultaten från de olika hållfasthetsbestämningarna visas i Fig. 42. Resultaten från fall-
konförsök, vingförsök och CPT-sondering redovisas som två kurvor, dels som hållfast-
heter utvärderade och korrigerade enligt praxis för svenska leror, dels utvärderade och
korrigerade enligt vad som föreslås för sulfidjord i denna rapport. Skillnaderna är stora
för fallkon- och vingförsöken. Tolkningen försvåras av den stora spridningen i ving- och
fallkonvärden.

Två kurvor för resultaten från dilatometerförsöken visas också. Dessa motsvarar utvär-
dering enligt Marchetti (1980) respektive vad som föreslagits för svenska leror i SGI
Information 10. Båda metoderna ger för låga värden, men trenderna är desamma som för
CPT-sonderingen.

Jordens förkonsolideringstryck har bestämts med såväl CRS-försök som stegvist belas-
tade försök och båda försökstyperna har utförts i både rums- och jordtemperatur. Resul-
taten har utvärderats enligt svensk standard. Försök har utförs hos MRM och LTU. Re-
sultaten sprider, vilket bl.a. kan hänföras till svårigheten att utvärdera resultaten efter-
som de markanta knyckar i spännings-deformationskurvorna som normalt fås vid för-
konsolideringstrycket i leror är mindre distinkta i organisk och siltig jord. Denna varia-
tion överskuggar eventuella skillnader på grund av försöksmetod, försökstemperatur
eller försöksutförare. En relativt samlad bild erhålls dock som visar att jorden är över-
konsoliderad i relation till rådande effektiva överlagringstryck. Denna bild styrks av
resultaten från CPT-sonderingarna. De senare visas som två kurvor; en med utvärdering
och korrigering för flytgränsen enligt praxis för leror och en enligt den utvärdering som
föreslås för sulfidjord i denna rapport, Fig. 43.
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Skjuvvågsmätning utfördes i två punkter. Resultaten var jämna och följde i stort  de
empiriska relationer mellan skjuvvågshastighet, odränerad skjuvhållfasthet och flytgräns
som funnits för annan organisk jord och lera. Resultaten visas i Fig. 44.

Fig. 42. Odränerad skjuvhållfasthet i Västerslätt bestämd med olika metoder.
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Fig. 44. Uppmätt skjuvvågshastighet i Västerslätt.

Fig. 43. In-situspänningar och utvärderade förkonsolideringstryck i Västerslätt.
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Umeå bangård
Provplatsen Umeå bangård är belägen inom samma slättområde som provplatsen Väster-
slätt men en knapp kilometer längre västerut. Provfältet är således också beläget mitt på
en slätt med högre partier på avstånd i norr och söder. Markytan vid provområdet är i
stort sett plan men sluttar längre bort svagt mot höjdpartierna. Undersökningar pågick i
närheten i samband med projektering av en ny bangård utanför Umeå

I undersökningsområdet överlagras de lösa jordlagren av torrskorpa ned till ca 2 m djup.
Därunder följer lös sulfidjord ned till ett djup av ca 10 m, där fastare och permeablare
bottenlager påträffas. Sulfidjorden har en lerhalt som ökar gradvis från ca 6 % direkt
under torrskorpan till ca 19 % i profilens underdel och den organiska halten ligger mel-
lan 2 och 3 %. Jorden bör således benämnas som en gyttjig sulfidsilt. De totala halterna
av järn och svavel är tillsammans ungefär lika med den organiska halten, se Fig. 45.

Fig. 45. Organisk halt samt järn- och svavelhalt i Umeå bangård.
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Jordprofilen är relativt homogen och några signifikanta fastare eller lösare skikt kan inte
urskiljas ur sonderingsresultaten där de enda irregulariteterna härrör från tillfälliga stopp
för omtag och påskarvning av sondstänger. Av de genererade porövertrycken framgår
dock klart att jorden är varvig, se Fig. 46. Den fria grundvattenytan låg vid undersök-
ningstillfället praktiskt taget i markytan. De genererade porövertrycken vid sonderingen
utjämnades snabbt vid stoppet i de grövre bottenlagret vid fast botten och visade ett
rådande portryck av ca 140 kPa på 10 m djup. Det rådde vid undersökningstillfället
således ett artesisk grundvattentryck i bottenlagren med en trycknivå 4 m över markytan
och en uppåtriktad portrycksgradient i sektionen. Motsvarande trycknivå observerades
också i de angränsande undersökningarna i öppna grundvattenrör installerade i samma
bottenlager, vilka fick skarvas på och förses med ställningar för att kunna avläsas. Detta
kan relateras till de omgivande höjdpartierna och medförde att effektivspänningsnivån
var låg i hela jordprofilen.
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Skrymdensiteten varierar mellan 1,6 och 1,7 t/m3. Vattenkvoten är något lägre än flyt-
gränsen och dessa har maximala värden runt 75 respektive 85 % och minsta värden av
ca 45 respektive 50 %, Fig. 47. Variationerna mot djupet tycks kunna relateras till en
motsvarande variation i den organiska halten. Sensitiviteten är runt 9.

Resultaten från de två CPT-sonderingarna Umeå bangård var sinsemellan mycket jäm-
na, se Fig. 48., och de utvärderade parametrarna i form av förkonsolideringstryck och
odränerad skjuvhållfasthet gav därmed mycket liten spridning mellan sonderingspunk-
terna. Den empiriskt baserade klassificeringen i CPT-utvärderingen, se SGI Information
Nr 15, angav att jorden i princip gav sonderingsresultat som en överkonsoliderad till
starkt överkonsoliderad lera.

Även dilatometerförsöken gav mycket jämna resultat mellan de två hålen. Resultatet
från en av borrpunkterna visas i Fig. 49.

Resultaten från vingförsöken var jämna inom vissa djupintervall men kunde sprida,
± 15 % från medelvärdet inom andra, vilket efter korrigering enligt vad som här föreslås
för sulfidjord ger utvärderade hållfastheter inom ± 2 kPa. Variationen kan i detta fall
inte relateras till skillnader mellan de två separata borrhålen.

Fallkonförsöken utfördes endast med 100 g koner och gav mycket höga värden i förhål-
lande till vingförsöken. Nästan alla fallkonförsök  i denna lokal gav okorrigerade håll-
fasthetsvärden över 20 kPa och här borde 400 g konen ha använts i enlighet med labora-
toriekommitténs senaste rekommendationer (Eriksson 2004), vilket dock skulle ha varit
en avvikelse från nuvarande svensk standard.

Fig. 47. Densitet, vattenkvot och flytgräns i jorden i Umeå bangård.
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Fig. 48a. Jämförelse mellan resultaten från två CPT-sonderingar i Umeå bangård
och utvärderade parametrar från en av dessa.
a) sammanställning
b) utvärderade parametrar
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Fig. 48b. Jämförelse mellan resultaten från två CPT-sonderingar i Umeå bangård
och utvärderade parametrar från en av dessa.
a) sammanställning
b) utvärderade parametrar
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Fig. 49a. Resultat från dilatometerförsök i Umeå bangård.
a) basparametrar
b) utvärderade parametrar
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Fig. 49b. Resultat från dilatometerförsök i Umeå bangård.
a) basparametrar
b) utvärderade parametrar
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Direkta skjuvförsök har utförts vid rumstemperatur på SGI. Av apparattekniska skäl
kunde dessa inte utföras vid riktigt så låga spänningar som de uppskattade effektivspän-
ningarna in situ, men den möjliga påverkan på resultatet är begränsat, i huvudsak min-
dre än 10 %.

Resultaten från de olika hållfasthetsbestämningarna visas i Fig. 50. Resultaten från fall-
konförsök, vingförsök och CPT-sondering redovisas som två uppsättningar värden, dels
som hållfastheter utvärderade och korrigerade enligt praxis för svenska leror, dels utvär-
derade och korrigerade enligt vad som föreslås för sulfidjord i denna rapport. Skillna-
derna mellan de två utvärderingarna är stora och skillnaden mellan resultaten från fall-
kon- och vingförsöken och de direkta skjuvförsöken är stor. Tolkningen försvåras av
den stora spridningen i fallkonvärdena.

Fig.50. Odränerad skjuvhållfasthet i Umeå bangård bestämd med
olika metoder.
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Två kurvor för resultaten från dilatometerförsöken visas också. Dessa motsvarar utvär-
dering enligt Marchetti (1980) respektive vad som föreslagits för svenska leror i SGI
Information 10. Metoderna ger olika värden, men båda trenderna är de samma som för
CPT-sonderingen.

Jordens förkonsolideringstryck har bestämts med CRS-försök hos SGI. Resultaten var i
de flesta fall mycket svårtolkade men ger ändå en bild som förefaller rimlig. Denna visar
att jorden är överkonsoliderad i relation till rådande effektiva överlagringstryck. Denna
bild styrks av resultaten från CPT-sonderingarna. De senare visas som två kurvor; en
med utvärdering och korrigering för flytgränsen enligt praxis för leror och en enligt den
utvärdering som föreslås för sulfidjord i denna rapport, Fig. 51.

Fig. 51. In-situspänningar och utvärderade förkonsolideringstryck i
Umeå bangård.
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Skjuvvågsmätning utfördes i två punkter. Resultaten var jämna och följde i stort  de
empiriska relationer mellan skjuvvågshastighet, odränerad skjuvhållfasthet och flytgräns
som funnits för annan organisk jord och lera. Resultaten visas i Fig. 52.
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Teg
Undersökningsplatsen i Teg är belägen i Umeå vid Umeälvens södra sida. Undersök-
ningarna utfördes i samband med en stabilitetsutredning för slänten ned mot älven.
Markytan vid provpunkterna är i stort sett plan men sluttar brant ned mot älven från
krönkanten på cirka 10 m avstånd.

I undersökningsområdet överlagras de lösa jordlagren av cirka 6 m sand. Därunder föl-
jer fastare sulfidsilt med innehåll och skikt av finsand ned till ett djup av 10 – 11 m, där
jorden övergår till lösare och lerigare sulfidsilt. Sulfidjorden har här en lerhalt av
ca 13 % medan den är under 10 % i den ovanliggande fastare sulfidjorden. Den organis-
ka halten är knappt 2 % i den övre sulfidjorden och ca 3 %  i den undre., se Fig. 53.
Jorden bör således benämnas som sulfidsilt i den övre delen och  gyttjig lerig sulfidsilt i
den undre. Sulfidhalten eller de totala halterna av järn och svavel har inte mätts.

Jordprofilen under 10 m djup är relativt homogen och några signifikanta fastare eller
lösare skikt kan inte urskiljas ur sonderingsresultaten där de flesta irregulariteterna här-
rör från tillfälliga stopp för omtag och påskarvning av sondstänger. De genererade por-
övertrycken antyder dock att jorden är varvig, se Fig. 54. Den fria grundvattenytan låg
vid undersökningstillfället cirka 4,5 m under markytan.

Skrymdensiteten varierar i stort mellan 1,6 och 1,8 t/m3 och är runt 1,6 t/m3  i den lösa
jordens överkant. Vattenkvoten är lägre än flytgränsen och dessa har värden runt 60
respektive 85 % där den lösa jorden börjar, Fig. 55. Sensitiviteten är här runt 5.

Fig. 52. Uppmätt skjuvvågshastighet i Umeå bangård.
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Fig. 53. Jordprofil samt organisk halt och lerhalt i Teg.
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Resultaten från de två CPT-sonderingarna i Teg var likartade, se Fig. 56. Sonderingarna
skiljde dock på så vis att en utfördes utan förborrning genom de fastaste ytlagren medan
den andra startade 1 meter längre ned. Det mycket höga spetstrycket i början av den
första sonderingen tycks på grund av hystereseffekter ha förskjutit nollvärdet så att vär-
dena genomgående ligger något högre än för den andra sonderingen. De temperaturef-
fekter som påverkar sonderingar i fast icke vattenmättad sand kan också ha spelat en
viss roll. Effekten av det fastare ytlagret påverkar de utvärderade parametrarna i form av
förkonsolideringstryck och odränerad skjuvhållfasthet i det lösa lagret och gav därmed
en signifikant spridning i denna jord. Den empiriskt baserade klassificeringen i CPT-
utvärderingen, se SGI Information 15, angav att jorden här i princip gav sonderingsre-
sultat som en normalkonsoliderad siltig lera.

Resultaten från vingförsöken visade en relativt stor spridning. Försöken utfördes dock i
huvudsak i den fastare sulfidjorden och resultaten av CPT-sonderingarna visade att den-
na spridning i stort motsvarades av en variation i fasthet i denna jord.

Fig. 55. Densitet, vattenkvot och flytgräns i jorden i Teg.
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Fig. 56a. Jämförelse mellan resultaten från två CPT-sonderingar i Teg och
utvärderade parametrar från en av dessa.
a) sammanställning
b) utvärderade parametrar
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Fig. 56b. Jämförelse mellan resultaten från två CPT-sonderingar i Teg och
utvärderade parametrar från en av dessa.
a) sammanställning
b) utvärderade parametrar
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Fallkonförsöken utfördes med såväl 100 g koner och 400 g koner beroende på jordens
fasthet. Dessa försök gav lägre värden än vingförsöken med motsvarande spridning i
den fastare sulfidjorden och värden i samma storlek men med större spridning i den
underliggande sulfidjorden. Antalet försöksnivåer för såväl vingförsök som fallkonför-
sök i den underliggande sulfidjorden är dock begränsat till två.

Direkta skjuvförsök har utförts vid rumstemperatur på SGI. Försöken utfördes som
odränerade försök i den undre sulfidjorden och som dränerade försök i den övre fastare
sulfidjorden.

Resultaten från de olika bestämningarna av odränerad skjuvhållfasthet visas i Fig. 57.
Resultaten från fallkonförsök, vingförsök och CPT-sondering redovisas dels som håll-
fastheter utvärderade och korrigerade enligt praxis för svenska leror, dels utvärderade

Fig. 57. Odränerad skjuvhållfasthet i Teg bestämd med olika metoder.

0

5

10

15

20

25

0 20 40 60 80 100

Odränerad skjuvhållfasthet,kPa

D
ju

p,
 m

Direkt skjuvförsök

Vingförsök sulfidutv

Vingförsök lerutv

Fallkonförsök sulfidutv

Fallkonförsök lerutv

CPT sulfidutv

CPT lerutv

Antagen odränerad
skjuvhållfasthet



Sulfidjord 97

Fig. 58. In-situspänningar och utvärderade förkonsolideringstryck i Teg.
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och korrigerade enligt vad som föreslås för sulfidjord i denna rapport. Skillnaderna är
störst för fallkon- och vingförsöken. Tolkningen försvåras av den stora spridningen i
fallkonvärdena och spridningen mellan CPT-sonderingarna.

De dränerade skjuvförsöken visade att en friktionsvinkel av ca 30o var relevant för be-
räkning av dränerad skjuvhållfasthet.

Jordens förkonsolideringstryck har bestämts med CRS-försök hos SGI. Resultaten tyder
på att sulfidjorden i det fastare lagret är överkonsoliderad och att jorden i det undre
lagret skulle vara i stort normalkonsoliderad för rådande in-situspänningar. Denna bild
styrks i stort av resultaten från CPT-sonderingarna, vilka dock antyder en mindre över-
konsolidering även i det undre lagret, vilket skulle vara mer normalt. De senare visas
som två kurvor; en med utvärdering och korrigering för flytgränsen enligt praxis för
leror och en enligt den utvärdering som föreslås för sulfidjord i denna rapport, Fig. 58.
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4.1 ALLMÄNT
De övriga undersökningar från vilka kompletterande försöksresultat hämtats har rappor-
terats av Holtz och Holm (1973), Schwab (1976), Hermansson (1990) och Johansson
och Ottosson (2001).

Holtz och Holm (1973) uppförde en instrumenterad provbank utanför Kalix och denna
drevs till brott. Data från undersökningarna i samband med detta har sammanställts med
data från Schwabs senare undersökningar i samma provområde.

Schwab (1976) utförde undersökningar i fyra lokaler som betecknades som sulfidjord.
En av dessa var dock belägen i Skå-Edeby 25 km väster om Stockholm där jorden ut-
görs av sulfidfläckig mälardalslera och således inte är relevant i detta sammanhang. De
andra var belägna i Dynäs ca 8 km norr om Kramfors i Ångermanland, i Rödäng
ca 3 km NV om Umeå i Västerbotten och i ”Kalix” ca 6 km NV om Kalix i Norrbotten.
I provlokalerna utfördes vingförsök och plattförsök, dels som skruvplatteförsök med
olika diametrar, dels med stora 1,6 m diameter plattor i botten på nedschaktade foderrör.
I Dynäs  uppfördes dessutom en provbank som drevs till brott. I laboratoriet utfördes
klassificering, rutinförsök, kornstorleksanalys, glödgningsförsök, direkta skjuvförsök
och triaxialförsök. Alla laboratorieförsök utfördes vid rumstemperatur. Av resultaten
framgick att de direkta skjuvförsöken i samtliga fall gav hållfastheter i samma storlek
som de som utvärderades från de storskaliga belastningsförsöken. Samtidigt kunde kon-
stateras att de då använda korrektionsfaktorerna för fallkon- och vingförsök inte funge-
rade i sulfidjorden i Rödäng och Kalix där den organiska halten var hög och sulfidhalten
också bedömdes vara hög. Detta gäller även med de korrektionsfaktorer som används
idag. I Kramfors, där jorden till större delen endast är mörkgrå till färgen eller sulfid-
bandad och där endast ett ca 1,5 m tjockt lager i mitten av profilen är svartfärgat funge-
rar de dock tillfredsställande. Även i det svartfärgade lagret är den organiska halten här
lägre än 1 % och sulfidhalten kan antas vara relativt låg. Jorden i denna lokal bör därför
inte klassificeras som sulfidjord ur geoteknisk synvinkel. Provplatsen i Skå-Edeby ingår
i det empiriska underlaget för de utvärderingsmetoder som används för lera.

I figurerna för respektive provfält nedan har använts de utvärderingsmetoder som re-

Kapitel 4.

Övriga undersökningar av
hållfasthetsegenskaper
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kommenderades för lera och annan finkornig jord i SGI Information Nr 3 (1984).

Hermansson (1990) utförde en utredningen efter ett skred i sulfidjord mot Gideälven i
Gideåbacka. Johansson och Ottosson (2001) sammanställde senare resultaten från denna
skredutredning i en rapport i SGI:s Varia-serie.

De olika försökslokalernas belägenhet framgår av Fig. 59.

Fig. 59. Belägenhet för samtliga försöksplatser varifrån data för hållfastheten
använts.
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4.2 FÖRSÖKSLOKALER
Kalix
Provplatsen ”Kalix” är belägen norr om Kalixälven. Markytan, som ligger 2,5 – 3 m
över havsytan i Bottenviken sluttar något mot älven. Jorden består här av ca 18 m svart
sulfidjord som underlagras av finsand och morän. Djupet till berg är 24 m.

Schwabs (1976) undersökningar koncentrerades till de översta 6 – 8 m av profilen. Un-
dersökningarna som utfördes av Holtz och Holm (1973) var lokaliserade ca 50 m bort
och sträckte sig till 13 m djup. Jordförhållandena här var praktiskt taget identiska, men
undersökningarna var inte lika omfattande. I huvudsak är det data för förkonsoliderings-
trycken som är hämtade från denna undersökning, men observationerna beträffande
relevanta korrektionsfaktorer för ving- och fallkonförsök har också beaktats..

Torrskorpan i området är cirka 1,5 m tjock. Grundvattenytan varierar mellan 0,5 och
1,5 m djup och portrycken längre ned är i huvudsak hydrostatiska för en grundvattenyta
belägen 0,9 m under markytan.

Vattenkvoten i jorden under torrskorpan är ca 160 % ner till 4 m djup och minskar se-
dan gradvis med djupet till ca 100 % på 12 m djup. Flytgränsen är ca 20 % lägre i den
övre delen och närmar sig sedan vattenkvoten för att bli ungefär lika med denna på 12 m
djup. Densiteten ökar från 1,3 t/m3 direkt under torrskorpan till 1,4 t/m3 på 12 m djup.
Sensitiviteten varierar mellan 10 och 25.

Den uppmätta lerhalten är strax över 20 % och glödgningsförlusten är 10 % eller strax
däröver i det undersökta djupintervallet ner till 8 m djup. Även efter korrektion är den
uppskattade organiska halten mellan 7 och 10 % och jorden bör därmed benämnas som
en siltig lerig sulfidgyttja.

Förkonsolideringstrycken har bestämts med stegvisa ödometerförsök vid rumstempera-
tur. Resultaten tyder på att jorden under torrskorpan är svagt överkonsoliderad och att
överkonsolideringsgraden sjunker med djupet.

Jordprofilen med resultat av olika laboratorieförsök framgår av Fig. 60.

Den odränerade skjuvhållfastheten har bestämts med vingförsök, fallkonförsök (med
100 g kon),  stora plattförsök och skruvplatteförsök, direkta skjuvförsök och triaxialför-
sök. Tre stora plattförsök utfördes. I det djupare av dessa på 3,5 m djup rapporterade
dock Schwab att problem uppstod med att plattan lutade redan från ett tidigt stadium av
försöket. Resultaten av de olika försöken framgår av Fig. 61.
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Fig. 60. Jordprofil i provfältet vid Kalix.
(Efter Schwab 1976 och Holtz och Holm 1973)

Fig. 61. Odränerad skjuvhållfasthet i jordprofilen vid Kalix bestämd med olika
metoder. (Data från Schwab 1976 och Holtz och Holm 1973)
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Rödäng
Provområdet i Rödäng NV om Umeå är plant och markytan ligger ca 9,5 m över havs-
ytan i Bottenviken. Jordlagret på platsen är ca 14 m tjockt. Torrskorpan är ca 1,5 m
tjock och jorden därunder består av svart sulfidjord ned till 10  – 11 m djup. De djupare
jordlagren är grövre och berget överlagras av ett sandlager.

Lerhalten i sulfidjorden är låg, endast ca 3 – 5 %. Glödgningsförlusten varierar i huvud-
sak mellan 3 och 4 %, vilket efter korrektion motsvarar en organisk halt av ca 2 – 3%.
Jorden benämns följaktligen som gyttjig sulfidsilt. Tunna skikt av finsand förekommer
frekvent inbäddade i sulfidsilten.

Vattenkvoten i sulfidsilten är 60 – 70 % och flytgränsen är något lägre. Skrymdensiteten
är genomgående runt 1,6 t/m3 och sensitiviteten varierar mellan 13 och 26.

Den fria grundvattenytan befanns variera mellan 0,5 och 1,5 m under markytan och
vattentrycket i det undre sandlagret var artesiskt med en trycknivå ett par meter över
markytan.

Förkonsolideringstrycken bestämdes med stegvisa ödometerförsök vid rumstemperatur,
och jorden befanns vara överkonsoliderad  med OCR ca 1,7 genom hela profilen under
torrskorpan.

Jordprofilen med resultat av olika laboratorieförsök framgår av Fig. 62.

Den odränerade skjuvhållfastheten har bestämts med vingförsök, fallkonförsök (med
100 g kon),  stora plattförsök och skruvplatteförsök, direkta skjuvförsök och triaxialför-
sök. Resultaten av de olika försöken framgår av Fig. 63 a och b.
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Fig. 62. Jordprofil i provfältet vid Rödäng. (Schwab 1976)

Fig. 63. Odränerad skjuvhållfasthet i jordprofilen vid Rödäng bestämd med olika
metoder. (Data från Schwab 1976)
a) Bestämningar i fält  samt rutinförsök
b) Vingförsök och mer avancerade laboratorieförsök
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Kramfors
Försöksplatsen var belägen vid Dynäs norr om Kramfors inte långt från stranden av en
djup vik in från Bottniska viken. Det bör påpekas att försöksplatsen inte är identisk med
den med samma namn som användes av Nystrand (1980) där jordförhållandena var
väsentligt annorlunda.

Markytan på provplatsen är plan med en höjd över medelvattenytan i Bottniska viken av
6 m. Jordprofilen består av 12 m lös finkornig jord som överlagrar ca 2 m silt på berg.

Torrskorpan är ca 1 m tjock Därunder består jorden av mörkgrå siltig lera med svarta
band av sulfidfärgad jord ned till 5,5 m djup. Mellan 5,5 och 7 m djup finns ett lager
med svart sulfidfärgad lera och därunder är jorden varvig med omväxlande lerigare och
siltigare skikt. Lerhalten är i storleken 40 % och glödgningsförlusten varierar mellan 2
och 4 %. Efter korrektion blir den utvärderade organiska halten praktiskt taget noll utom
för lagret med svart
lera där den uppskattas till ca 0,65 %. Ingen del av jordprofilen benämns således som
organisk och det är osäkert om ens det helsvarta lagret skall betraktas som sulfidjord ur
geoteknisk synvinkel.

Vattenkvoten är runt 60 % i den övre delen av profilen och ökar till cirka 75 % i det
svarta lerlagret. Därunder sjunker den gradvis med djupet. Flytgränsen är ca 10 % lägre
än vattenkvoten. Flytindex är därmed högt och jorden är högsensitiv utom i det svarta
lerlagret där den uppmätts till 21. Över detta lager är jorden t.o.m. kvick med sensitivi-
tetsvärden i storleken 150 – 200. Dessa höga sensitivitetsvärden visar också på att jor-
den är oorganisk.

Densiteten varierar mellan ca 1,7 t/m3 i den övre kvickleran , ca 1,55 t/m3 i den svarta
leran och ca 1,9 t/m3 i den underliggande varviga leran.

Den fria grundvattenytan befanns ligga cirka 0,8 m under markytan men vattentrycket i
siltlagret direkt på berget uppmättes till att vara artesiskt med en tryckhöjd hela 4 – 6 m
över markytan.

Inga resultat från några ödometerförsök i Dynäs har redovisats, men jorden rapporteras
vara svagt överkonsoliderad till ett djup av 5 – 6 m. Jordprofilen och resultat från olika
provningar framgår av Fig. 64.

Den odränerade skjuvhållfastheten har bestämts med vingförsök, fallkonförsök (med
100g kon),  stora plattförsök och skruvplatteförsök, direkta skjuvförsök och triaxialför-
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Fig. 64. Jordprofil vid provplatsen i Dynäs, (Schwab 1976). (Tabellerade värden
på kompaktdensitet och glödgningsförlust är omkastade i figuren).

Fig. 65. Odränerad skjuvhållfasthet i jordprofilen vid Dynäs bestämd med olika
metoder. (Data från Schwab 1976)
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sök. Det stora plattförsöket på 2,5 m djup gav markant lägre värden än övriga bestäm-
ningar. Schwab (1976) underströk dock svårigheten med att schakta och utföra detta
försök i den kvicka leran på ett sådant sätt att leran förblev ostörd. Övriga försöksresul-
tat från denna plats ligger väl samlade och de vanligen använda korrektionsfaktorerna
för fallkon- och vingförsök ger rimliga värden. De något lägre värdena för vingförsöken
kan bero på jordens sensitivitet och otillräcklig förborrning genom torrskorpan. Resulta-
ten av de olika försöken framgår av Fig. 65.

Den utvärderade skjuvhållfastheten från provbanken till brott varierade mycket stort
beroende på om den observerade eller beräkningsmässigt farligaste glidytan betraktades
och om ändyteeffekter beaktades eller inte.

Som ovan nämnts är det mycket tveksamt om något del av jordprofilen skall betraktas
som sulfidjord ur geoteknisk synvinkel. De värden som erhölls i provplatsen vid Kram-
fors faller också helt ur ramen för vad som funnits för övriga platser i denna undersök-
ning och har inte medtagits i olika sammanställningar och slutsatser, bortsett från kon-
staterandet att för denna typ av jord tycks de utvärderingsmetoder som används för lera
vara tillämpliga trots att jorden är sulfidfärgad.

Gideåbacka
Undersökningarna i Gideåbacka utfördes i samband med utredningen av ett skred mot
Gideälven som inträffade 1987, (Hermansson 1990, Johansson och Ottosson 2001).
Jorden i området består typiskt av ca 2 m finsand med organiskt innehåll som överlagrar
ca 10 m lös finkornig jord och därunder fastare och grövre jordlager. Lagret med lös
finkornig jord består till största delen av gyttjig lerig sulfidsilt. Jorden har inslag av
finsand och tunna skikt av finsand förekommer frekvent. Inom ett intervall mellan 8 och
10 m djup är lerhalten något över 20 % och jorden benämns där som gyttjig siltig sulfid-
lera. Mellan 11 och 12 m djup är jorden inte längre svart utan gröngrå och benämns
därmed som gyttjig lerig silt.

Den organiska halten är runt 4 % i sulfidsilten och 5 – 6 % i sulfidleran. Halten av järn-
monosulfid bestämdes på tre nivåer och befanns vara runt 2 %. Flytgränsen är strax över
vattenkvoten, vilken varierar mellan 50 och 60 % i silten och 60 och 70 % i leran. Den-
siteten i jorden ligger runt 1,6 t/m3. Den är något lägre i leran och något högre i den
därunder liggande silten. Sensitiviteten varierar mellan 10 och 30. Jordprofilen framgår
av Fig. 66.

Skredutredningen visade att direkta skjuvförsök gav de mest realistiska värdena på den
odränerade skjuvhållfastheten. Alla andra försök gav för höga eller mycket för höga
värden med gängse utvärderingsmetoder. Bedömningen av en rättvisande odränerad
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skjuvhållfasthet genom en bakåtberäkning av det inträffade skredet försvårades dock av
att den dränerade skjuvhållfastheten var dimensionerande inom stora delar av de poten-
tiella glidytorna.

Fältundersökningarna omfattade CPT-sondering, vingförsök, portrycksmätning och
provtagning. I laboratoriet utfördes rutinförsök, bestämning av organisk halt och FeS,
direkta skjuvförsök och ödometerförsök.

Resultaten från CPT-sonderingarna finns inte redovisade i detalj och dessa utfördes
långt innan dagens redovisnings- och utvärderingsprogram kom till. Det konstaterades
dock av Johansson och Ottosson (2001) att för att få utvärderade odränerade skjuvhåll-
fastheter i samma storlek som de som erhölls i de direkta skjuvförsöken måste en kon-
faktor som var ca 20 % högre än den som används för leror med samma flytgräns använ-
das.

De erhållna hållfasthetsvärdena ur vingförsöken var relativt jämna, men mycket höga i
förhållande till övriga försöksresultat. De var dessutom markant högre än värdena från
fallkonförsöken, trots att dessa i sig var mycket höga och att dessa försök i huvudsak
utfördes med 100 g koner. Även resultaten från fallkonförsöken i form av medelvärden
var relativt jämna, men av protokollen framgår att spridningen i varje provning var stor.
För att få hållfastheter som var i samma storlek som de som uppmättes i de direkta
skjuvförsöken måste en korrektionsfaktor i storleken 0,5 användas med något större
korrektion för vingförsöken än för fallkonförsöken. Denna korrektion är mycket större
än vad som enligt praxis skulle ha gjorts för en lera med motsvarande flytgräns.

Ödometerförsöken utfördes som CRS-försök. Totalt utfördes 29 försök, varav 6 betrak-
tades som acceptabla i så mån att en indikation på ett förkonsolideringstryck kunde
utläsas ur resultaten. Av dessa var fem från det lerigare partiet. Resultaten tydde på att
jorden var svagt överkonsoliderad i den övre delen och normalkonsoliderad från 9 m
djup. Detta är osannolikt eftersom en viss överkonsolidering alltid brukar finnas och de
verkliga förkonsolideringstrycken är troligen något högre. Också resultaten från de di-
rekta skjuvförsöken tyder på ett något högre förkonsolideringstryck.

De direkta skjuvförsöken utfördes med SGI:s utrustning. Såväl dränerade som odränera-
de försök utfördes. Resultaten av de odränerade försöken framgår av Fig. 66 och de
dränerade försöken gav hållfasthetsparametrar som hade samma eller något lägre värden
än vad som normalt gäller för lös gyttjig lera. Friktionsvinkeln φ´ bestämdes till 28o och
kohesionsinterceptet c´ till 0,03 σ´c.
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5.1 ALLMÄNT
Sammansättningen och strukturen i sulfidjordsprofiler medför att det är relativt svårt att
undersöka egenskaperna i dessa. Som regel varierar jorden mellan gyttjig silt och gyttjig
siltig lera och i vissa fall är den organiska halten så hög att jorden bör benämnas med
gyttja som huvudbenämning. Den är normalt varvig och variationen i sammansättning
mellan de olika varven är relativt stor, trots att detta ofta inte syns direkt vid en okulär
granskning. Detta medför att värden på skrymdensitet, vattenkvot och flytgräns kan
varierar stort och bestämningar på relativt små prover är ofta inte representativa för
jordmassan som helhet. Samtidigt inrymmer medelvärden för en större jordmassa en stor
spridning internt i massan.

I vad mån denna spridning även gäller organisk halt, svavelhalt och järnhalt är svårare
att bedöma. Bestämningarna av glödgningsförlust, som har varit många, uppvisar en
relativt stor spridning. Hur mycket av denna som är relaterad till osäkerheten i metoden
kan dock inte bedömas. Bestämningarna av organisk halt via bestämning av total halt av
organiskt kol har i huvudsak utförts som dubbelförsök och då visat relativt liten sprid-
ning. Bestämningarna av totala svavel- och järnhalter har endast utförts som enkelförsök
på utvalda nivåer och ger ingen uppfattning av eventuell spridning. De resultat som
rapporterades av Nystrand (1980) tyder dock på en signifikant spridning mellan varven
också för dessa halter.

Spridningen hos de olika faktorerna medför också att det ofta är svårt att finna relevanta
värden för olika samband och korrektioner där dessa ingår.

De höga silthalterna och det organiska innehållet medför att det är ofta är svårt att ta så
ostörda prover att jordens förkonsolideringstryck kan bestämmas i laboratoriet. Tolk-
ningarna av ödometerförsök blir ofta osäkra och ett stort antal försök måste då utföras
för att en trovärdig bild av förkonsolideringen skall fås. I vissa fall räcker inte ens det.
Undantaget är främst jordar eller partier i jorden med högre lerhalt.

Resultaten från hållfasthetsprovningar med fallkonförsök sprider också ofta stort. Den
av SGF:s laboratoriekommitté nyligen rekommenderade övergången till att börja använ-

Kapitel 5.

Erfarenheter och diskussion
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da 400 g kon redan vid konintryck för 100 g konen lägre än 7 mm, (motsvarande ett
hållfasthetsvärde av 20 kPa), minskar denna spridning något, men den är normalt fortfa-
rande stor.

Resultaten av vingförsök i fält sprider också ofta stort. Detta kan troligen till stor del
relateras till materialets varvighet, där störningen vid vingens installation i olika skikt
samt materialets uppträdande vid försökets utförande i hög grad beror på sammansätt-
ningen hos det material som är involverat i den aktuella provningen.

Vid undersökningar i sulfidjord måste också observeras att porvattentrycken i jorden
ofta inte är hydrostatiska. I slänter ned mot vattendrag är portrycksgradienten ofta nedåt-
riktad men i inte mindre än hälften av de undersökta lokalerna var portrycken uppåtrik-
tade med höga artesiska vattentryck i de grövre bottenlagren. Portrycken måste därför
mätas och vid artesiska vattentryck måste beredskap för att täta de olika borrhålen fin-
nas. De artesiska vattentrycken medför att effektivspänningsnivåerna i jorden ofta är
låga. Detta kan medföra problem vid laboratorieprovningar, som exempelvis direkta
skjuvförsök, och måste också beaktas vid utvärdering av olika försöksresultat som är
känsliga för överkonsolideringsgraden.

5.2 LABORATORIEFÖRSÖK
Organisk halt och sulfidhalt
Den organiska halten har i detta projekt bestämts genom mätning av glödgningsförlust
enligt svensk geoteknisk standard (SS 02 71 05) och genom bestämning av halten orga-
niskt kol. Glödgningsförlusten har korrigerats med hänsyn till lerhalten enligt Larsson et
al. (1985). Den uppmätta glödgningsförlusten i viktsprocent har därmed minskats med
0,75 + 0,06 lc , där lerhalten, lc, också är uttryckt i viktsprocent. För de undersökta jor-
darna med lerhalter mellan 3 och 40 % betyder detta att korrektionsfaktorn varierat mel-
lan ca 1 – 3 % av jordens totala torra massa. Detta har i sin tur inneburit en relativ re-
duktion av den uppmätta glödgningsförlusten av mellan 20 och 100 %. Halten organiskt
kol har delvis bestämts med kolanalysator, delvis med kolorimetermetoden enligt svensk
geoteknisk standard, (SS 02 71 07). De bestämda kolhalterna har räknats om till orga-
nisk halt med Wolff- eller van Bemmelenfaktorn som anger att 58 % av det organiska
materialet utgörs av organiskt kol (t.ex. van Bemmelen 1891). Även efter korrektion för
lerhalt är värdena från bestämningen genom glödgningsförlustmätning i medeltal
ca 20 % högre än de som erhålls via bestämning av halten av organiskt kol, Fig. 67.

Motsvarande jämförelse kan göras med de värden som presenterades av Nystrand
(1980). I detta fall bestämdes glödgningsförlusten vid en lägre glödgningstemperatur,
vilket bör ha givit något lägre värden än om den geotekniska standarden använts. Försö-
ken utfördes i tre lokaler och en signifikant skillnad erhölls för relationen mellan korri-
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gerad glödgningsförlust och organisk halt ur halten organiskt kol i de olika lokalerna.
Medelvärdet gav en organisk halt bestämd via glödgningsförlust som var ca 11 % högre
än den bestämd via kolanalys men varierade från cirka  – 20 % till ca + 40 % för de tre
platserna, Fig. 68.   Någon motsvarande skillnad mellan olika platser kunde inte ses ur
resultaten i den nu utförda undersökningen utom för Hjoggböle där de korrigerade
glödgningsförlusterna var klart lägre än resultaten från kolanalysen.

Fig. 67. Jämförelse mellan organisk halt bestämd ur glödningsförsök och ur
bestämningar av organiskt kol.

Fig. 68. Jämförelse mellan organisk halt bestämd ur glödningsförsök och ur
bestämningar av organiskt kol. (Data från Nystrand 1980).

y = 1,1927x

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Organisk halt, %

K
or

rig
er

ad
 g

lö
dg

ni
ng

sf
ör

lu
st

, 
%

1:1

y = 1,3984x

y = 0,7684x

y = 1,0723x

0

2

4

6

8

10

12

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Organisk halt, %

K
or

rig
er

ad
 g

lö
dg

ni
ng

sf
ör

lu
st

, %

Gammelgården

Rödäng

Dynäs

1:1



112

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0 2 4 6 8 10 12

Fe+S, %

O
rg

an
is

k 
ha

lt,
 %

Fe+S =1,26*Org.

Fig. 69. Relation mellan organisk halt och sammantagen svavel- och järnhalt i
de undersökta jordarna i detta projekt.

Bestämningen av organisk halt via bestämning av halten organiskt kol anses ge det mest
rättvisande värdet, (t.ex.. Larsson et al. 1985).

Enligt Màcsik  (2007) kan antas att nästan allt svavel i den anaeroba zonen ingår i något
form av sulfid och enligt Brenner (1971) är mängden nedbrytbart organiskt material
avgörande för hur mycket sulfid som bildats. Halten järnmonosulfid har inte bestämts i
detta projekt utan endast de totala halterna av svavel och järn. Resultaten visar att dessa
i stora drag varierade på samma sätt som den organiska halten. I genomsnitt var den
sammantagna halten av svavel och järn ca 26 % högre än den organiska halten, Fig. 69.
Alla halter är uttryckta i viktsprocent av jordens torrsubstans.

Teoretiskt och enligt tidigare förslag (t.ex. Kaplan et al. 1963) borde det snarast vara
totalsvavelhalten som är kopplad till den organiska halten. I dessa undersökningar var
totalsvavelhalten i medeltal ca 30 % av den organiska halten men korrelationen var
mycket sämre än för relationen mellan den sammantagna halten av svavel + järn och den
organiska halten.

Ödometerförsök
Ödometerförsök har utförts som stegvisa försök och CRS-försök. I en del lokaler har de
utförts vid såväl rumstemperatur som jordtemperatur. Försöken har avsett bestämning av
förkonsolideringstryck och denna parameter har utvärderats enligt svensk standard för
kohesionsjord, (SS 02 71 29 resp. SS 02 71 26).
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Resultaten har visat en avsevärd spridning. Enligt undersökningar i sulfidjord av Eriks-
son (1989) och mer generella samband (Leroueil och Soares Marques 1996) borde för-
söken vid jordtemperatur ha givit högre värden än de vid rumstemperatur. Antydningar
till detta kan i vissa fall ses i resultaten, men i stort inryms dessa i den allmänna sprid-
ningen. Eriksson (1989) fann också skillnader i förkonsolideringstryck utvärderade med
gängse metoder från CRS-försök och stegvisa ödometerförsök. Eventuella sådana skill-
nader kan inte utläsas ur resultaten i denna undersökning på grund av spridningen.

Utvärderingen av förkonsolideringstryck har varit relativt osäker eftersom några distink-
ta förändringar i spännings-deformationskurvorna som regel inte uppstått utan utvärde-
ringarna har fått göras ur relativt svaga indikationer. Alla kurvor från stegvisa försök har
fått kontrolleras genom uppritning av resultaten i linjära skalor för kontroll av att några
brytpunkter överhuvudtaget funnits. Med hjälp av ett stort antal försök har dock en tro-
lig bild av förkonsolideringstryckens storlek och variation kunnat skapas. Endast i ett
fall (Hjoggböle) har den så erhållna bilden bedömts som orimlig. I en del fall har de
utvärderade förkonsolideringstrycken dock varit något lägre än uppskattat effektivt
överlagringstryck, vilket i sig är omöjligt. I vad mån detta berott på försöksmetoden,
utvärderingsmetoden och/eller provkvaliteten kan inte bedömas. I dessa fall har antagits
att jorden varit normalkonsoliderad eller svagt överkonsoliderad.

Fallkonförsök
Fallkonförsök har i många fall utförts på flera prover från samma nivå i samma lokal.
Vid varje provning utförs dessutom flera delförsök. I en del lokaler har jämförande för-
sök dessutom utförts med såväl 100 g kon som 400 g kon. Resultaten sprider stort, spe-
ciellt för 100 g konen.

SGF:s laboratoriekommitté har nyligen rekommenderat en övergång från 100 g kon till
400 g kon vid ett konintryck för den förra av 7 mm, vilket motsvarar ett hållfasthetsvärde
av ca 20 kPa, (Eriksson 2004). Detta är ett avsteg från gällande standard, (SS 02 71 25),
som specificerar att detta skall göras vid ett intryck av 5 mm (ca 40 kPa). Anledningen
till den nya rekommendationen är att värdena blir osäkrare ju mindre konintrycket är
och en jämförande undersökning hade visat att 100 g konen gav cirka 16 % högre vär-
den inom det aktuella intervallet. Undersökningen hade initierats av observerade avvi-
kelser av detta slag i bl.a. sulfidjord. Motsvarande jämförelse i detta projekt, som dock
är av mycket mindre omfattning, gav i medeltal 23 % högre värden för 100 g konen.

Utvärderingen av fallkonförsöket är kalibrerad mot vingförsök i fält för att ge motsva-
rande värden, (Hansbo 1957). En jämförelse mellan resultaten från fallkonförsöken och
vingförsöken i detta projekt visar att fallkonförsöken med 100 g konen gav något högre
värden än vingen, men att denna tendens minskade efter byte till 400 g konen för att
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övergå till något lägre värden i fallkonförsöken vid höga hållfasthetsvärden. I stora drag,
och med reservation för spridningen, gav fallkonförsök och vingförsök värden i samma
storlek då de utfördes med skifte till 400 g kon enligt SGF:s laboratoriekommittés nya
rekommendationer, Fig. 70. Undantaget var provlokalen vid Umeå bangård där fallkon-
försöken, som här endast utfördes med 100 g kon, gav mycket högre värden. Denna
lokal är inte inkluderad i jämförelsen.

Fig. 70. Jämförelse mellan okorrigerade hållfasthetsvärden från ving- och
fallkonförsök.
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Hållfasthetsvärden från fallkonförsök på ”ostörd” jord korrigeras normalt empiriskt för
att få ett värde på den odränerade skjuvhållfastheten som skall motsvara den i fält. I
denna undersökning har resultaten från fallkonförsöken jämförts med referenshållfasthe-
ter, vilka utgjorts av värden som i huvudsak baseras på resultaten från de direkta skjuv-
försöken i laboratoriet. Sammanbindningen av de diskreta värdena från de direkta skjuv-
försöken till hållfasthetsprofiler har gjorts med hjälp av främst de observerade trenderna
i resultaten från CPT-sonderingarna.

De på detta vis framtagna korrektionsfaktorerna har ställts i relation till motsvarande
flytgräns, lerhalt, organisk halt och bedömd överkonsolideringsgrad. Inga signifikanta
samband med någon av dessa parametrar har funnits utan korrektionsfaktorn för håll-
fasthetsvärden bestämda med fallkonförsök, μkon, befanns vara i medeltal 0,65 med en
variationskoefficient av ca 16 %. I denna utvärdering ingår inte värden i och i anslutning
till torrskorpan, i anslutning till grövre bottenlager eller från Umeå bangård.
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Direkta skjuvförsök
Direkta skjuvförsök har utförts i SGI:s skjuvapparat och i den mer avancerade Geonor-
utrustningen på LTU. De senare försöken har utförts vid såväl rums- som jordtemperatur
för fyra av provplatserna. Resultaten sprider och skillnaderna är ofta inom denna felmar-
ginal, men tendensen är genomgående att högre hållfasthetsvärden uppmäts vid den
lägre temperaturen. I fallet Västerslätt gav försöken vid jordtemperatur genomgående ca
15 % högre hållfasthetsvärden jämfört med de vid rumstemperatur.

På grund av de höga artesiska vattentrycken i många provplatser var de rådande effekti-
va vertikaltrycket i några fall lägre än det minsta vertikaltryck av ca 20 kPa vid vilket
försök kan utföras i SGI-apparaturen. Eventuella fel på grund av detta har skattats med
empiriska relationer för hur den odränerade skjuvhållfastheten varierar med överkonso-
lideringsgraden. De möjliga felen på grund av detta bedöms som små, i huvudsak min-
dre än 10 %. Motsvarande begränsning finns inte för den mer avancerade utrustning
som använts på LTU.

Som referensvärden vid utvärdering av korrektionsfaktorer för hållfasthetsvärden från
fallkon- och vingförsök samt konfaktorer för utvärdering av odränerad skjuvhållfasthet
ur CPT-sonderingsresultat har använts resultaten från de direkta skjuvförsöken vid

En jämförelse mellan utvärderade korrektionsfaktorer och de som normalt används för
lera visas i Fig. 71.

Fig. 71. Utvärderade korrektionsfaktorer för hållfasthetsvärden bestämda med
fallkonförsök. Den streckade linjen motsvarar de korrektionsfaktorer
som normalt används för lera i Sverige.
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rumstemperatur. Dessa är de enda värden som finns tillgängliga för samtliga försökslo-
kaler, såväl i denna som angränsande undersökningar, och samtidigt de som visade sig
ge relevanta resultat vid Schwabs (1976) tidigare undersökningar som inkluderade stor-
skaliga försök till brott.

Triaxialförsök
Odränerade triaxialförsök har utförts i provlokalerna Gammelgården och Västerslätt.
Försöken utfördes på LTU vid såväl rums- som jordtemperatur. För dessa försök var
inverkan av temperatur på resultaten klarare, och försöken vid jordtemperatur i dessa
lokaler gav ca 11 respektive 15 % högre hållfasthetsvärden än de vid rumstemperatur.

Något klart skjuvbrott uppstod inte i försöken, utan brotten visade sig i huvudsak i form
av vertikala sprickor genom provkropparna. Detta är typiskt för prover med organiskt
innehåll där sprickorna uppstår då de effektiva horisontalspänningarna blir låga och
deformationerna är stora, vilket förklarats av Janbu (1979) och Larsson (1990). Detta
omöjliggör en relevant uttolkning av effektiva hållfasthetsparametrar ur uppmätta effek-
tiva spänningsvägar.

Ytterligare resultat från triaxialförsök är hämtade från Schwab (1976). Dessa försök
skiljer sig på så vis att provkropparna trimmades fram ur kolvborrprover till en diameter
av 36 mm och en höjd av 80 mm.  Vad denna trimning kan ha haft för effekt är svårt att
bedöma, men speciellt proverna från Kalix med hög organisk halt gav relativt låga håll-
fasthetsvärden jämfört med de erfarenheter från övriga organiska jordar som redovisats
av Larsson (1990.

Normaliserad odränerad skjuvhållfasthet
De odränerade skjuvhållfastheter som uppmätts i de direkta skjuvförsöken och triaxial-
försöken, cu,  har normaliserats mot förkonsolideringstryck, σ´c, och överkonsolide-
ringsgrad, OCR, för att skapa en empirisk databas för bedömning av hållfastheten i sul-
fidjord. Vid denna normalisering har antagits att resultaten följer den normala relationen

cu = a  σ´c OCR-0,2

se t.ex. Jamiolkowski et al. (1985), Larsson och Åhnberg (2003).

Faktorn för den normaliserade skjuvhållfastheten, a, har jämförs med tillhörande värden
för flytgräns, lerhalt och organisk halt. Ingen korrelation fanns i detta fall för denna
faktor mot flytgräns eller lerhalt. Däremot fanns en klar korrelation mot den organiska
halten. Relationen sprider men med reservation för denna spridning visar värdena i prin-
cip samma korrelation mot den organiska halten som tidigare har funnits för andra typer
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För de aktiva triaxialförsöken har motsvarande normalisering gjorts och även här följer
resultaten i stort vad som tidigare funnits för andra typer av organisk lera – gyttja, se
Fig. 73. De fyra försöksresultat på sulfidjord med högre organisk halt än 8 %, som visar
något lägre värden, är alla hämtade från Schwabs (1976) försök på prover från Kalix,
vilka kommenterats ovan.

De normaliserade hållfasthetsegenskaperna i sulfidjord med minst ca 2 % organiskt
innehåll kan således i stora drag antas ungefär motsvara de för övrig organisk mineral-
jord och organisk jord.

Dränerad skjuvhållfasthet
Bestämning av dränerad skjuvhållfasthet har inte primärt ingått i detta projekt. I de två
släntstabilitetsutredningar som ingår i databasen har dock dränerade direkta skjuvförsök
utförts. Resultaten från dessa försök tyder på att samma dränerade försöksvinkel av
ca 30 grader som schablonmässigt används för lera och organisk jord även är tillämplig
för sulfidjord. Friktionsvinklar i sulfidjordar på minst 30 grader rapporterades också av
Yu (1993).

av organisk lera, lerig gyttja och gyttja, se Fig. 72. Trots att sammansättningen i mine-
ralfasen är annorlunda tycks således det organiska materialet till stor del bestämma håll-
fasthetsegenskaperna redan då detta överstiger ca 2 % av jordens torra vikt och jorden
börjar benämnas med tilläggsbenämningen organisk (eller gyttjig).

Fig. 72. Relation mellan normaliserad odränerad skjuvhållfasthet, (faktor a), vid
direkt skjuvning och den organiska halten i sulfidjord. Den streckade
linjen visar motsvarande samband för gyttjig lera – gyttja enligt Larsson
(1990).
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Fig. 73. Relation mellan normaliserad skjuvhållfasthet vid aktiv skjuvning,
(faktor a), och den organiska halten i sulfidjord. Den streckade linjen
visar motsvarande samband för gyttjig lera – gyttja enligt Larsson
(1990).
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5.3 FÄLTFÖRSÖK
Vingförsök
Vingförsöken uppvisade större spridning än vad som är normalt för homogen kohesi-
onsjord. I en provlokal med mycket stor spridning antas detta till stor del kunna relateras
till otillräcklig förborrning genom torrskorpan.

Vingförsök i kohesionsjord utvärderas med hjälp av empiriska korrektionsfaktorer för
att få relevanta värden på den odränerade skjuvhållfastheten. För svenska leror baseras
dessa normalt på jordens flytgräns och dessutom rekommenderas en viss korrektion för
överkonsolideringsgraden, (Larsson och Åhnberg 2003).

I denna undersökning har referenshållfastheterna utgjorts av värden som i huvudsak
baseras på resultaten från de direkta skjuvförsöken utförda vid rumstemperatur i labora-
toriet. Sammanbindningen av dessa diskreta värden till hållfasthetsprofiler har gjorts
med hjälp av främst de observerade trenderna i resultaten från CPT-sonderingarna.

De på detta vis framtagna korrektionsfaktorerna har ställts i relation till motsvarande
flytgräns, lerhalt, organiska halt och bedömda överkonsolideringsgrad. Inga signifikanta
samband med någon av dessa parametrar har funnits utan korrektionsfaktorn för håll-
fasthetsvärden bestämda med vingförsök, μving, befanns som för fallkonförsöken vara i
medeltal 0,65. Variationskoefficienten för vingförsöken var dock marginellt större,
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ca 17 %.  I denna utvärdering ingår inte värden i och i anslutning till torrskorpan samt i
anslutning till grövre bottenlager.

En jämförelse mellan utvärderade korrektionsfaktorer och de som normalt används för
lera visas i Fig. 74.

Fig. 74. Utvärderade korrektionsfaktorer för hållfasthetsvärden bestämda med
vingförsök. Den streckade linjen motsvarar de korrektionsfaktorer som
normalt används för lera i Sverige.

Resultaten från vingförsök används ofta för att uppskatta jordens förkonsolideringstryck
med hjälp av den empiriska relationen
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där τv är det okorrigerade hållfasthetsvärdet från vingförsöket och wL den tillhörande
flytgränsen (Hansbo 1957). Trots att såväl resultaten från vingförsöken och denna empi-
riska relation sprider visade resultaten i denna undersökning att denna uppskattning kan
vara ett stöd för bedömning av förkonsolideringstryckets storlek även i sulfidjord. Detta
speciellt med tanke på den osäkerhet i utvärderingen av ödometerförsöken som ofta
uppstår i denna typ av jord.

CPT-sondering
CPT-sonderingarna utfördes i de flesta fall med en s.k. lersond, som är en extra känslig
sond men med låg kapacitet, vilken dock är tillräcklig för de flesta sulfidjordavlagringar.
Undantaget var undersökningarna i Teg, där sulfidjorden överlagrades av flera meter
sand och annan fastare jord.
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Resultaten från de två CPT-sonderingarna på varje provplats var genomgående mycket
jämna sinsemellan. Undantaget var i Teg, men berodde här troligen främst på att ett
mycket fast ytlager inte förborrades i en av sonderingarna.

Resultaten från CPT-sonderingarna används bl.a. för att lokalisera olika jordlager, över-
gångarna mellan dessa och olika skikt i jorden. Detta kunde också klart göras i sulfid-
jordsavlagringarna. Ur de uppmätta variationerna i genererade portryck framgick också
jordens varvighet och dess variation i olika partier.

Ur resultaten från CPT-sonderingar görs en preliminär jordartsklassificering med led-
ning av de uppmätta sonderingsparametrarna; spetstryck, mantelfriktion och portryck,
samt angivna parametrar i form av främst det rådande in-situ portrycket. Denna klassifi-
cering är dock grov och det går inte att ur sonderingsresultaten särskilja sulfidjord från
annan typ av finkornig kohesionsjord utan jorden klassificeras på detta vis i huvudsak
som lera med tilläggsbenämningar med avseende på främst fasthet och överkonsolide-
ringsgrad.

Ur resultaten från CPT-sonderingar i kohesionsjord utvärderas förkonsolideringstryck
och odränerad skjuvhållfasthet. Förkonsolideringstrycket utvärderas ur nettospetstrycket
(qt – σv0) dividerat med en empirisk konfaktor, Nkt( σ´c). För syd- och mellansvenska
leror har denna faktor visat sig vara starkt relaterad till jordens flytgräns.

För de undersökta sulfidjordarna har nettospetstrycket dividerats med bedömt förkonso-
lideringstryck på de olika provplatserna och provningsnivåerna. Den så utvärderade
konfaktorn har jämförts med tillhörande flytgräns, lerhalt och organiska halt. Endast för
den organiska halten kunde en viss trend urskiljas, Fig. 75.

Den utvärderade konfaktorn Nkt( σ´c) har ett medelvärde av 4,75 med en variationskoeffi-
cient av 8 %. Om hänsyn tas till trenden för variation med organisk halt blir Nkt( σ´c)  ≈
4,34 + 0,126 · organisk halt, där den organiska halten är uttryckt i %. Variationskoeffi-
cienten sjunker då till 7 %. Korrektionen för organisk halt är dock knappast motiverad
för praktiskt bruk.

Den odränerade skjuvhållfastheten utvärderas på motsvarande sätt med en konfaktor,
och för svenska leror har också funnits att en korrektion för överkonsolideringsgraden
bör göras, (Larsson och Åhnberg 2003)
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Nettospetstrycket från CPT-sonderingarna i detta projekt har jämförts med samma refe-
renshållfasthet som fallkonförsök och vingförsök, dvs. i huvudsak hållfastheten utvärde-
rad ur de direkta skjuvförsöken. Kvoten har sedan jämförts med tillhörande flytgräns,
lerhalt, organiska halt och uppskattade överkonsolideringsgrad. Dessa jämförelser visar
att den erforderliga konfaktorn varierar med överkonsolideringsgraden på i stort sett
samma sätt som för lera, Fig. 76.

Efter korrektion för överkonsolideringsgrad fanns ingen signifikant påverkan av någon
av de andra undersökta faktorerna. Den utvärderade konfaktorn Nkt(cu) blev då  20,0 med
en variationskoefficient av 10 %.

I en tidigare rapport baserad på ett antal undersökningar vid LTU föreslog Magnusson
och Axelsson (2001) att konfaktorn skulle varieras med den organiska halten från ett

Fig. 75. Konfaktor för utvärdering av förkonsolideringstryck i sulfidjord i
relation till organisk halt.
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värde av ca 16 för jordar med en organisk halt lägre än 2 % till ca 24 för jordar med en
organisk halt över ca 6 – 8 %. Denna skenbara skillnad mot resultaten i detta projekt
beror på att Magnusson och Axelsson använde resultaten av vingförsök korrigerade
enligt svensk praxis för leror som referensvärden. Om skillnaderna i referensvärden och
de relationer mellan dessa som funnits i denna undersökning beaktas blir resultaten
likartade. De referensvärden som används i denna rapport kan dock anses vara mest
relevanta för sulfidjord.

Resultaten från CPT-sonderingarna var som ovan nämnts mycket repeterbara med liten
skillnad mellan de två sonderingarna på varje plats och variationskoefficienterna för
utvärdering av såväl förkonsolideringstryck som odränerad skjuvhållfasthet är låga.

Dilatometerförsök
Dilatometerförsöken utfördes enligt av SGF rekommenderad standard (SGF1995) och
utvärderades enligt SGI Information Nr 10 med tillägg från Larsson och Åhnberg
(2003). Resultaten från dilatometerförsöken var i och för sig jämna, men de utvärderade
parametrarna var inte relevanta. Ur resultaten gjordes en preliminär jordartsklassifice-
ring som var någorlunda relevant. Vidare utvärderas en överkonsolideringsgrad. Denna
hade haft en viss relevans i förhållande till bedömda maximala effektivtryck som någon
gång rått i jorden, men eftersom jorden i de flesta profilerna var överkonsoliderad eller
starkt överkonsoliderad på grund av höga portryck var de utvärderade överkonsolide-
ringsgraderna i de flesta fall alldeles för låga i för det rådande spänningstillståndet. För-

Fig. 76. Konfaktor för utvärdering av odränerad skjuvhållfasthet i sulfidjord
utan korrektion för OCR.
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konsolideringstryck utvärderas som rådande effektiva överlagringstryck multiplicerat
med utvärderad överkonsolideringsgrad och blev således motsvarande mycket för låga.

Den odränerade skjuvhållfastheten kan utvärderas på två sätt. Det första använder sig av
det empiriska sambandet mellan odränerad skjuvhållfasthet, effektivt överlagringstryck,
förkonsolideringstryck (och överkonsolideringsgrad);

 2,08,0
0 '22,0'22,0 −⋅⋅=⋅⋅= OCROCRc cvu σσ

Detta uttryck gäller för leror där faktorn 0,22 är ett medelvärde. För organisk jord, som
sulfidjord, är detta värde högre (se ovan) och den utvärderade hållfastheten blir därmed
alltid för låg i denna typ av jord såvida inte ett relevant värde för den aktuella jorden
finns framtaget. Eftersom de utvärderade överkonsolideringsgraderna i huvudsak var för
låga i de undersökta jordarna skulle den utvärderade hållfastheten trots detta blivit för
låg i de flesta fallen.

Det andra sättet att utvärdera den odränerade skjuvhållfastheten motsvarar i princip den
utvärdering som används för pressometerförsök och sker enligt
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där p1 = expansionstrycket vid försöket
      σh0= rådande totalt horisontaltryck i jorden

F = empirisk faktor

Expansionstrycket mäts i försöket, medan det rådande horisontaltrycket beräknas ur in
situ portrycket, effektivt överlagringstryck och uppskattad jordtryckskoefficient. Det
senare är relativt litet jämfört med det förra. Den empiriska faktorn för utvärdering har
befunnits vara ca 10,3 för svenska leror och ca 9 för gyttja. För mer lågplastiska (siltiga-
re) norska leror har Roque et al. (1988) föreslagit värden i storleken 4 – 5. De hållfast-
hetsvärden som utvärderades med faktorer enligt svensk erfarenhet för lera och gyttja
blev genomgående för låga. Endast i Gammelgården, där jorden var relativt lerig och
normalkonsoliderad kom de utvärderade värdena i närheten av referensvärdena. En
övergång till de faktorer som föreslogs av Roque et al. (1988) skulle i de flesta fall ha
givit rimligare värden. Några regler kan dock inte ges för hur en sådan gradvis övergång
skulle göras inom det mycket stora spann av faktorer som då vore aktuellt.

Sammantaget har dilatometerförsöket inte visat sig vara en praktiskt användbar metod
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för utvärdering av förkonsolideringstryck och/eller odränerad skjuvhållfasthet i sulfid-
jord.

Skjuvvågsmätning
Skjuvvågsmätningarna utfördes för att få ett empiriskt underlag för bedömning av
skjuvvågshastigheter och initiella skjuvmoduler i sulfidjord. Mätningarna utfördes enligt
down-hole metoden med en seismisk CPT-sond, (se Larsson and Mulabdic 1991). I
denna mätning skapas skjuvvågen vid markytan och dess ankomsttid till sondspetsens
nivå registreras vid jämna stopp i sonderingen. Ur skillnaderna i nivå och ankomsttid
beräknas skjuvvågshastigheten, Vs, och ur de samlade resultaten fås dess variation med
djupet. Den initiella skjuvmodulen, G0, beräknas med hjälp av tillhörande skrymdensi-
tet,  ρ, som

 2
0 sVG ρ=

Resultaten från skjuvvågsmätningarna var i stort klara och lättolkade. Enda undantaget
var ett parti i anslutning till och direkt under torrskorpan i Hjoggböle, där resultaten
spred. På denna plats var såväl de effektiva trycken i jorden som den odränerade skjuv-
hållfastheten i jorden mycket låga, och det kan ha varit den stora kontrasten mellan den
fastare torrskorpan och den extremt lösa jorden därunder som förorsakade dessa pro-
blem.

Resultaten från mätningarna har ställts samman med olika parametrar och olika samband
kan ses mellan dessa och såväl organisk halt, flytgräns, effektivt överlagringstryck och
odränerad skjuvhållfasthet. Spridningen är dock stor för samtliga samband. Den bästa
korrelationen erhölls för odränerad skjuvhållfasthet, cu, i kombination med flytgränsen,
wL, vilket är samma parametrar som normalt används för lera och gyttja. Skjuvmodulen
i sulfidjorden befanns dock som regel vara lägre än motsvarande värden för dessa jor-
dar. Sambandet kunde således skrivas
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Även för denna relation är dock variationskoefficienten stor, ca 30 %, Fig. 77.
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Fig. 77. Relation mellan skjuvmodul, flytgräns och odränerad skjuvhållfasthet
i sulfidjord.
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6.1 PROVTAGNING OCH LABORATORIEPROVNING
All provtagning, transport och övrig förvaring av sulfidjord bör ske med största varsam-
het. På grund av sitt stora siltinnehåll är sulfidjorden mycket känslig för varje form av
störning. Extra stora krav ställs också på tättslutande provhylsor och kortast möjliga
förvaringstid före provning.

Rutinprovningen i laboratoriet görs på samma sätt som för övrig kohesionsjord med
benämning, bestämning av skrymdensitet, vattenkvot, flytgräns och odränerad skjuv-
hållfasthet med fallkonförsök. Vid benämningen iakttas att det är lätt att lura sig då sul-
fidjord ofta rent okulärt förefaller att vara finkornigare än den i verkligheten är och det
organiska innehållets omfattning framgår inte alltid klart. De hjälpdiagram för geotek-
nisk klassificering av sulfidjord som presenterats i denna rapport kan vara till hjälp, se
Fig. 6. Likaså kan materialets varvighet vara svår att bedöma. Denna framgår dock ofta
klarare efter att snittytan genom provet fått oxidera en stund.

Den preliminära benämningen bör kompletteras med bryt- och tryckförsök på de delpro-
ver som torkats för vattenkvotsbestämning. Dessa enkla manuella försök är till stor hjälp
vid bedömningen av jordens lerinnehåll. För en sulfidjord som med ledning av kornför-
delningen klassificeras som silt betyder en flytgräns över 50 % att silten kan antas vara
organisk och ha ett betydande sulfidinnehåll. Är flytgränsen över 80 % är det troligt att
jorden bör klassificeras som siltig sulfidgyttja. För en sulfidjord som på motsvarande
sätt klassificeras som lera blir motsvarande gränser för trolig klassificering som organisk
sulfidlera eller lerig sulfidgyttja 70 respektive 110 %.

Bestämning av densitet, vattenkvot och flytgräns fordrar en viss bedömning för att få
relevanta värden i det oftast varviga/skiktade materialet. Vill man ha ett mått på sprid-
ningen får man göra många försök på mindre delprover och vill man ha ett medelvärde
får man antingen sammanställa dessa eller utföra bestämningen på hela provet eller ett
relativt stort delprov.

Fallkonförsöken bör utföras enligt de nya rekommendationerna från SGF:s laboratorie-
kommitté med byte till 400g kon då konintrycket för 100g konen understiger 7 mm, dvs.

Kapitel 6.

Slutsatser och rekommendationer
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vid ett okorrigerat hållfasthetsvärde motsvarande ca 20 kPa.

Utöver rutinförsöken bör den organiska halten bestämmas. Detta bör göras genom be-
stämning av halten organiskt kol eftersom mätning av glödgningsförlust innebär alltför
stor osäkerhet om den organiska halten inte är mycket hög. För bestämning av halten
organiskt kol kan kolorimetermetoden användas. I en korrekt benämning bör sulfidjord
klassificeras som organisk (gyttjig) sulfidjord då den organiska halten överstiger 2 %
och som sulfidgyttja då halten överstiger 6 % i enlighet med de vanliga svenska geotek-
niska reglerna för klassificering av jord. I de fall den organiska halten är under 1 % bör
jorden inte klassificeras som sulfidjord ur geoteknisk synvinkel utan endast ges tilläggs-
benämningen ”sulfidfärgad”.

Bestämning av sulfid, svavel och/eller järn behövs inte för bestämning av rent geotek-
niska parametrar. Bestämning av totala svavel- och järnhalter utförs dock i allt större
omfattning för bedömning av försurningspotential och därmed sammanhängande risker
och möjligheter för olika anläggnings- och stabiliseringsmetoder. Att vid denna grund-
ämnesanalys samtidigt bestämma halten organiskt kol är då ett rationellt förfarande.

Bestämning av kornfördelningen i sulfidjord görs normalt inte för rutinändamål. Skall
en sådan utföras måste man vara medveten om svårigheterna på grund av att ett orga-
niskt innehåll ofta påverkar sedimentationsprocessen och medför att de förutsättningar
försöken bygger på inte uppfylls. Å andra sidan medför den normala proceduren för
borttagning av organiskt material även att järnsulfiden omvandlas, vilket kan påverka
den uppmätta kornfördelningen.

Jordens förkonsolideringstryck bör bestämmas eller uppskattas. Detta är ofta svårt i
sulfidjord som på grund av stort innehåll av silt och organiskt material inte uppvisar
samma markanta knyckar vid förkonsolideringstrycket i ödometerförsök som leror. Ofta
får ett stort antal försök utföras för att tillräckligt många säkra indikationer på förkonso-
lideringstrycket skall fås för att kunna utvärdera dess storlek och fördelning mot djupet i
profilen. Både stegvist belastade försök och CRS-försök kan användas. De stegvisa
försöken bör dock utöver standardredovisningen uppritas i linjära skalor som komple-
ment och kontroll av att någon knyck i kurvan finns vid det utvärderade förkonsolide-
ringstrycket. Som hjälpmedel för bedömning av förkonsolideringstrycket kan resultaten
av CPT-sonderingar användas. Detta gäller till viss del förkonsolideringstryckets storlek
men främst dess variation mot djupet. I viss mån kan även vingförsök användas för detta
ändamål, men osäkerheten för dessa uppskattningar är större.

Vad som här sägs om bestämning av förkonsolideringstryck gäller främst vid använd-
ning av dessa för en empirisk bedömning av skjuvhållfastheten i jorden med ledning av
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de normaliserade odränerade skjuvhållfastheter som beskrivits i denna rapport. Relevan-
sen för nuvarande praxis för utvärdering av förkonsolideringstryck och övriga paramet-
rar för noggrannare sättningsberäkningar har inte undersökts vare sig i detta projekt eller
någon motsvarande större undersökning med jämförande stora fältförsök.

Vid utvärdering av odränerad skjuvhållfasthet ur fallkonförsök på jord som klassifice-
rats som sulfidjord bör de uppmätta värdena korrigeras med en faktor av 0,65 och det
bör beaktas att spridningen är stor.

 kuc τ65,0=

där cu = odränerad skjuvhållfasthet
τk = okorrigerat hållfasthetsvärde från fallkonförsök

Resultaten från fallkonförsöken bör jämföras med empiriskt uppskattade hållfastheter
och förekommande resultat från CPT-sondering och vingförsök i fält. I de fall den odrä-
nerade skjuvhållfastheten är avgörande och osäkerhet råder, bör komplettering göras
med direkta skjuvförsök. Triaxialförsök för bestämning av den odränerade skjuvhållfast-
heten i sulfidjord är främst aktuella vid analys av branta slänter och andra fall med ut-
präglad aktiv (eller passiv) skjuvning.

Direkta skjuvförsök och triaxialförsök utförs normalt vid rumstemperatur. Om försöken
utförs vid jordtemperatur bör även hastighetseffekter beaktas.

6.2 FÄLTFÖRSÖK
Vingförsök utförs enligt av SGF rekommenderad standard (SGF Rapport 2:93). Till-
räcklig förborrning genom torrskorpan är mycket viktig, speciellt om inte utrustning
med foderrör och skyddskåpa används. I sulfidjord bör de utvärderade hållfasthetsvärd-
ena korrigeras med en faktor av 0,65 och det bör beaktas att spridningen är stor.

 vuc τ65,0=

där cu = odränerad skjuvhållfasthet
τv = okorrigerat hållfasthetsvärde från vingförsök

Resultaten bör jämföras med empiriskt uppskattade hållfastheter och förekommande
resultat från CPT-sondering och fallkonförsök i laboratoriet. Om den odränerade skjuv-
hållfastheten är avgörande och osäkerhet råder, bör komplettering göras med direkta
skjuvförsök.
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CPT-sondering utförs enligt av SGF rekommenderad standard, (SGF Rapport 1:93).
Resultaten ger en detaljerad bild av jordlagerförhållandena i jorden, men provtagning
måste utföras för en detaljerad klassificering. Ur sonderingsresultaten kan t.ex. sulfid-
jord inte särskiljas från annan finkornig jord. För utvärdering av odränerad skjuvhåll-
fasthet och förkonsolideringstryck bör högsta möjliga noggrannhetsklass användas.
Detta ställer stora krav på utrustningen och dess handhavande, speciellt med tanke på de
extrema väderförhållanden med mörker och sträng kyla som under vintertid ofta råder i
de aktuella områdena. Användande av speciella sonder med hög noggrannhet men låg
kapacitet underlättar detta, men i många fall måste sonder med normal kapacitet använ-
das. Även dessa kan dock uppfylla kraven med rätt hantering. I denna undersökning
visade sig CPT-sondering vara den fältmetod som gav de tillförlitligaste resultaten med
minst spridning.

Resultaten från CPT-sondering i sulfidjord bör utvärderas med en konfaktor av 20 för
odränerad skjuvhållfasthet, cu, och 4,75 för förkonsolideringstryck,σ´c. Utvärderingen
av odränerad skjuvhållfasthet bör korrigeras för överkonsolideringsgrad och denna fås
med en för detta ändamål tillräcklig noggrannhet ur sonderingsresultaten.
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Den odränerade skjuvhållfastheten  utvärderad ur CPT-sondering bör jämföras med
empiriskt uppskattade hållfastheter. Om den odränerade skjuvhållfastheten är avgörande
och osäkerhet råder, bör komplettering göras med främst direkta skjuvförsök.

Portrycksprofilen i jorden måste alltid bestämmas. Den är endast i undantagsfall hydro-
statisk. Portrycken i permeabla bottenlager och eventuella andra dränerande skikt kan
rationellt bestämmas genom mätning av utjämnade portryck vid temporära stopp i dessa
lager vid CPT-sonderingen. För många geotekniska problemställningar krävs dock läng-
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re mätserier och prognostisering av portryckens extremvärden. För detta krävs grund-
vattenrör och/eller portrycksspetsar.

Dilatometerförsök kan vara användbara i en jordprofil med sulfidjord för att bestämma
kompressionsegenskaper, (sättningsmoduler), i ovanliggande eller inbäddade lager av
sand och silt. För bestämning av hållfasthetsegenskaper i finkornig sulfidjord är det
dock ingen lämplig metod.

Skjuvvågsmätning kan utföras genom seismisk CPT-sondering, som är den för ändamå-
let mest rationella metoden. Detta görs främst i de fall en noggrannare bestämning be-
hövs av den initiella skjuvmodulen och/eller skjuvvågshastigheten än den som erhålls ur
de empiriska relationerna och med beaktande av spridningen hos dessa.
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