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Förord 

I en inventering av FoU-behov inom området jordskred och släntstabilitet gavs 
projekt inom delområdena "Släntbeteende" och "Övervakningssystem" hög 
prioritet. Detharvisat sig vara angeläget att kontinuerligt kunna följa och tolka 
förändringar i skredriskbenägna slänter. 

Idag beaktas skredrisker bland annat i samband med utredningar för plan- och 
byggnadsärenden. SGIfungerar idag sområdgivare åt kommuneroch länssty
relser. I detta arbete ingår också övervakning och kontrollmätningar av vissa 
speciellt känsliga områden. Plan- och bygglagen hardessutom gett skredfrågor 
en särställning. Staten bidrar med 25 miljoner kronor per år till förebyggande 
åtgärder, som bl a förstärkning av riskslänter. 

Det finns ett stort behov att öka kunskapen inom områdena "slänters beteende" 
och "skredinitiering". Ett verktyg för att tillskansa sig denna kunskap är ett 
automatiskt fjärrkontrollerat övervakningssystem. Ett sådant system började 
utvecklas vid SGI under 80-talets första hälft. 

Genom att utföra mätningar i en skredriskslänt kan förutom indata till 
kvalificerade beräkningar också kunskap om släntens status införskaffas. På så 
sätt kan en mer kvalificerad bedömning av eventuella åtgärder göras. 

Detta projekthärrör från anslag till SGI från Statens rådför byggnadsforskning 
inom gällande ramprogram mellan dessa parter. 

Projektet har genomförts som ett fullskaleförsök dären utgrävd slänt drevs till 
brott, samtidigt somomfattande mätningar utfördes. Ett stor antal personer har 
varit involverade i projektets olika skeden ochbidragit till dess genomförande. 
SwenAmekull har varit behjälplig med framtagande av mätsystem och lämnat 
underlag till rapportens avsnitt om mätvärdesgivare. Per-Evert Bengtsson har 
gjort beräkningar med avancerade numeriska metoderoch lämnat underlag till 
detta avsnitt i rapporten.Björn Löfrothharutförten stor del av datorbearbetning 
och uppritning av mätvärden ochJan Lindgren har redigerat rapporten. Till alla 
dessa personer, nämnda som onämnda riktas ett stor tack för väl genomfört 
arbete. 

Linköping i december 1992 

Björn Möller & Helen Åhnberg 
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Sammanfattning 

I enplanför forskning och utveckling inom jordskred- och släntstabilitetsom
rådet (Viberg 1986) har projekt inom delområdena "SLÄNTERS BETEEN
DE"och "ÖVERV AKNINGSSYSTEM" givits högsta prioritet. Detärsålunda 
högst angeläget att mer kontinuerligt följa parametrar som portryck, horison
tal- och vertikalrörelser, lutningsändringar och jordtryck i skredriskbenägna 
slänter. Mot denna bakgrund har SGI under senare år arbetat med ett datorba
serat mätsystem somautomatisktkan mäta och registrera skeenden i jordenoch 
följa dem långt från mätstationen. 

Detta projekt syftade till att finna vilka tekniska storheter som bäst beskriver 
vid vilken säkerhetsnivå en slänt befinner sig. De storheter som mätts är 
porvattentryck, horisontal-och vertikalrörelse,jordtryck och lutningsändringar. 
Vidare syftade projektet-till att finna vilka variationer i de tekniska storheterna 
somär naturliga, men också till att fmna sådana förändringar av dessa storheter 
som kan äventyra släntens stabilitet. Det senare innebär en långsiktig målsätt
ning för att fmna larmgränser, tex för deformationer eller portryck som anger 
att släntens stabilitet är i fara. Ett ytterligare syfte med projektetvaratt testa och 
utvärderaettövervakningssystems olika komponenterunder realistiska förhål
landen. 

Osäkerheten i ett sådantmätsystem är idag inte i huvudsak knutet till hård- och 
mjukvara i systemet, utan är av geoteknisk natur. Sålunda finns idag för liten 
kunskap omtex vilka parametrar som är mest signifikanta för skredutlösning. 
Vilka larmnivåer börgälla fört ex porvattentryck, horisontal tryck, deformatio
ner, deformationshastigheter och vinkeländringar i en slänt? Det är några 
frågeställningar som detta projektet förväntades ge vissa svar på. Kan larmni
våer fastställas, finns förutsättningar för att utveckla övervakningssystem för 
att kontinuerligt övervaka stabiliteten i bebodda områden och därmed trygga 
tillvaron för dess invånare och också minska kostnaderna för samhällets 
åtgärder? 

Projektet genomfördes påett av SGI:s provfält för lös lera strax utanför centrala 
Norrköping. Leran inom området har en mäktighet av 13-16 m, är svagt 
överkonsoliderad och har .en odränerad skjuvhållfasthet av 10-20 kPa. 

Frånenplan markyta genomfördes enomfattande instrumentering i jorden med 
såväl automatiska mätvärdes givare som installationer för manuell mätning av 
spänningar och deformationer. Principerna för instrumenteringen framgår av 
figur 1. 
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FIGUR 1. Släntens utformning och instrumentering. 

En period av nollmätning genomfördes sedan alla givare var installerade för 
att klargöra deras och mätsystemets funktion, samt för att bedöma naturliga 
variationer i mätvärde, t ex betingade av klimatförhållanden. 

Från den plana markytan skapades sedan en 40 m bred slänt genom etappvisa 
urgrävningar och uppläggning av en överlast. På så sätt erhölls stegvis ökande 
belastning och ansträngning av slänten. Detta skedde i tre etapper under 
sammanlagt nästan 3 år. I slutligt läge hade slänten en beräkningsmässig 
säkerhet av 1,2. För att bringa slänten till brott utfördes en stegvis utpumpning 
av vattnet i schakten. Slutligen, innan slänten drevs till brott, utfördes en 
vattenfyllning av en slits grävd längs bakkanten av slänten i det läge där den 
beräkningsmässigt farligaste glidytan skulle slå upp. 
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Under var och en av de i tabell 1 beskrivna etapperna utfördes omfattande 
mätningar av skeendet i jorden och av andra för ändamålet relevanta para
metrar. Mätningarna utfördes framförallt i släntens mittsektion. 

TABEU 1. Etappindelning i projektet. 

Etapp 0. 	 Horisontell mark.yta. 86-12-19-87-04-20. 

Etapp 1. 	 Urschaktning till 1,0 m djup under markytan och uppläggning av 
urschaktade jordmassor på markytan som överlast (Ytlast 
10 kPa). 87-04-21-87-11-29. 

Etapp 2. 	 Urschaktning till 2,5 m djup under markytan och uppläggning av 
urschaktade jordmassor på tidigare överlast (Total ytlast 20 kPa). 
87-11-30-88-06-12. 

Etapp 3. 	 Urschaktning till 4,0 m djup under markytan. Grundvattenytan på 
1,3-1,5 m djup under markytan 88-06-13-89-11-21. 

Etapp 4. 	 Upptagning av en slits i fyllningen till djupet 0,3 m under 
ursprunglig markyta 89-11-22. 

Etapp 5. 	 Sänkning av vattenytan i schaktgropen till nivån 2,1 m under 
ursprunglig markyta och därefter konstanthållning. 
89-11-23 kl 14.00 till 89-11-25 kl 10.00. 

Etapp 6. 	 Sänkning av vattenytan i schaktgropen till nivån 2,8 m under 
ursprunglig markyta och därefter konstanthållning. 
89-11-25 kl 10.00 till 89-11-26 kl 08.00. 

Etapp 7. 	 Sänkning av vattenytan i schaktgropen till nivån 3,5 m under 
ursprunglig markyta och därefter konstant hållning. 
89-11-26 kl 08.00 till 89-11-28 kl 15.00. 

Etapp 8. 	 Vattenfyllning av slitsen grävd under etapp 4. 
89-11-28 kl 15.00 till 89-12-02 tidig morgon. 
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Under schakt-och upplastningsskedet visar mätningarna att inga förändringar 
skedde i jorden somkunde tolkas som att släntens stabilitet hade minskats. De 
förändringar som erhålls var knutna till dels konsolidering av jorden på grund 
av överlast, dels tryckförändringar i jorden som var knutna till förändringar i 
lufttryck. 

Inför själva skredskedet utfördes enförnyad stabilitetsanalys av slänten. I figur 2 
visas hur den beräkningsmässiga säkerhetsfaktor varierar med sjunkade 
vattenyta. 
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FIGUR 2. Säkerhetsfaktorns variation med vattennivån i schaktgropen. 
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FIGUR 3. Exempel på mätresultat från skredskedet. 

Under själva skredskedet när slänten slutligen bringades till brott erhölls 
många intressanta mätresultat. I figur 3 visas mätresultat från två extensio
metrar underfyIlningen i detta skede. Av figuren framgår att horisontalrörelser 
skedde i jorden i takt medatt vattnet pumpades ur schakten och i sambandmed 
att slitsen vattenfylldes skedde en markant förändring av rörelsehastigheten, 
som ökade ytterligare timmarna före själva skredet. Dessa resultat är signifi
kanta för projektet under själva skredskedet då det utecklades mätbara men 
små förändringar såväl i deformation som tryck. 

Mätningar under schaktnings- och upplastningsetappema visar inga signifikanta 
förändringar av mätta parametrar betingat av att säkerheten mot brott succesivt 

12 




minskades nedtill 1,2. Däremot harspänningsförändringarochsättningartill följd 
av urschaktning och upplastning mätts. Vid en succesiv minskning av den 
beräkningsmässiga säkerhetsfaktom från 1,2 sker såväl spännings- som rörelse
förändringar som främst är proportionella mot laständringama. 

Dekonventionella tvådimensionella stabilitetsberäkningama, som utfordes allde
les före utpumpningsfasen, visade attdetfannsenmöjlighetattslänten skulle kunna 
drivas till brott genom att det mothållande vattnet pumpades ur schakten. Beräk
ningarna visade dock att för att säkert kunna driva slänten till brott behövdes 
ytterligare belastning eller minskning av mothållandekrafter. Enslits grävdes, som 
sedan vattenfylldes innan slänten kunde drivas till brott. På grund av olikheter i 
släntens geometri gick två skred i slänten, ett på vardera sida om den instrumen
terade mittsektionen. Således varden tredimensionella effekten på slänten större 
än först beräknad. En beräkning i efterhand dock visar att om detta faktum plus 
effekten av vattenfylld slits medtages blir den beräkningsmässiga säkerheten mot 
brott i slänten nära 1,0. 

Resultaten visar också att en god överensstämmelse har erhållits mellan 
beräknade sättningar med hjälp av datorprogrammet CONMULT och upp
mätta sättningar. 

Beräkningar av spännings- och deformationsförloppet i slänten med hjälp 
programmet FLAC visar en god bild av släntens säkerhetsnivå och dess 
beteende för de olika lastsituationerna i skredskedet beskrivs väl. Däremot är 
beräknade horisontaldeformationer i jorden ungefär en tiopotens större än de 
uppmätta. 

Resultatenfrån mätningari skredskedetvisaratt i sambandmed skredinitiering 
gällde följande: 

• 	 Givare placerade i släntens passivzongav tidigare och tydligare indikationer 
på att något är förestående. 

• 	 Förändringar av horisontalrörelsehastighet gav förvarning om att ett skred 
är nära förestående. En markant förändring inträffade ungefär 3 dygn före 
skredet. 

• 	 Porvatten- och horisontella jordtrycksförändringar i samband med skred
initieringen var diffusa och svårtolkade. Emellertid visar mätningar ca 2 
timmar före skredet på spänningsförändringar på någon nivå som skulle 
kunna tolkas som en plasticering av jorden. 

13 




• 	 Porvattentryckgivare i jordens aktivzon blev "oroliga" närrörelsehastigheten 
förändrades ca 3 dygn före skredet. 

• 	 Mätningarnavisarocksåatt så gott somsamtliga givare blev "oroliga" minst 
2 timmar före det första skredet. 

Projektet har givit resultat som kan ligga till grund för bedömning av de krav 
som man kan ställa på ett mätsystem som kontinuerligt ska följa parametrar 
somportryck, horisontal- ochvertikalrörelser, lutningsändringarochjordtryck 
i skredriskbenägna slänter. Projektet visade också att osäkerheter i mätresultat 
i första hand var betingat av klimateffekter som lufttrycks- och temperatmför
ändringar. Under projektets gång utvecklades mätsystemet från prototyp till 
ett generellt övervakningssystem för dels långtidsmätningar itex skredriskbe
nägna slänter, dels t ex övervakning i byggskedet. Osäkerheten i dag med ett 
sådant övervakningssystem är i första hand knutet till vilka gränsvärden som 
skall ansättas på mätta parametrar vid risk för t ex skred eller kollaps av en 
spont. 

Sammanfattningsvis har projektet resulterat i ett mätsystem som öppnar nya 
perspektiv för skredriskbedömning och som ger data av den noggrannhet och 
kvalitet som krävs av moderna analysprogram inom geotekniken. 
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Summary 

A research and development plan in the area of landslides and slope stability 
(Viberg, 1986) has given highest priority to projects in the sub-areas of 
"SLOPE BEHAVIOUR" and "MONITORING SYSTEMS". Therefore, it is 
most important to ensure a continuous observation ofparameters such as pore 
pressure, horizontal and vertical movements, changes in inclination and earth 
pressure in slopes close to failure. To meet this need, SGI has in recent years 
developed a computerised monitoring system for automatically measuring and 
recording sequences which canbe followed at a considerable distance from the 
monitoring area. 

One of the purposes of this project was to determine which technical 
magnitudes best indicate the present safety level of a slope. The magnitudes 
measured are pore water pressure, horizontal and vertical movement, earth 
pressure and changes in inclination. In addition, the project sought to ascertain 
which variations in these technical magnitudes are natura} and which variations 
may jeopardise the stability ofa slope. The latterentails the long-term objective 
ofsetting alarm limits conceming, for example, deformations orpore pressures 
indicating that the stability ofthe slope isat risk. Afurther objective was to test 
and evaluate the various components of a monitoring system under field 
conditions. 

Currently, the uncertainty in such a system is not primarily linked with the 
hardware and software in the system, hut is ofa geotechnical nature. Too little 
is known conceming, for example, which parameters are most significant for 
triggering a slide. What alarm levels should apply to parameters such as pore 
water pressure, horizontal pressure, deformations, deformation rates and 
angular changes in a slope? Can alarm levels be established? Is it possible to 
develop systems for continuously monitoring stability in inhabited areas, 
thereby protecting lives and property, as well as reducing the costs for action 
by the community? These are some of the questions to which this project was 
expected to provide certain answers. 

The project was carried out at the SGI's test field for loose clay on the outskirts 
ofthe city ofNorrköping. The clay in the area hasa depth of13-16 m, is slightly 
overconsolidated and has an undrained shear strength of 10-20 kPa. 

From a level ground surface, extensive instrumentation of the soil was 
performed with both automatic measurement transducers and installations for 
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FJGURE 1. Shape ofthe slope and instrumentation. 

recording stresses and deformations. The princip les ofthe instrumentation are 
shown in Figure 1. 

After installation ofall the instrumenrs, a calibration was performed to verify 
the operation of the transducers and the measuring system and to determine 
whether supplementary measuring transducers needed to be installed. 

Form the lev el ground surface, a 40m wide and 4 m high slope was excavated 
in different steps and an overload was applied at the crest of the slope. This 
method provided incremental loading and stressing ofthe slope in three stages 
over a total period of almost 3 years. At this point, the slope had a calculated 
safety factor of 1.2. To bring the slope to failure, incremental evacuation of the 
water in the excavation was carried out. Finally, before the slope was forced 
to failure, a trench was excavated and filled with water along the rear edge of 
the slope at the point where the calculated slip surface were expected to break. 

During each of the stages described in table 1, extensive measurements were 
made ofthe behaviour of the soil and other parameters relevant to the pmpose 
ofthe experiment. Themeasurements were performed principally in the central 
section of the slope. 
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TABLE 1. Stages oj the project 

Stage 0. Instrumentation and calibration. Horizontal ground surface. 
86-12-19-87-04-20. 

Stage 1. Excavation to 1.0 m depth below ground level and placing of 
excavated soil on the ground surface as overload. (Surface load 
10 kPa). 87-04-21-87 11-29. 

Stage 2. Excavation to 2.5 m depth below ground level and placing of 
excavated soil on top of earlier overload (Total surface load 20 
kPa). 87-11-30- 88-06-12. 

Stage 3. Excavation to 4.0 m depth below ground level. Ground water 
leve! 1.3 - 1.5 m below ground level. 88-06-13- 89-11-21. 

Stage 4. Excavation of a trench in the fill to a depth of 0.3 m below origi
nal ground leve!. 89-11-22. 

Stage 5. Lowering of the water leve! in the excavation to 2.1 m below 
original ground leve!, followed by maintaining a constant water 
leve!. 89-11-23 14.00 to 89-11-25 10.00. 

Stage 6. Lowering of the water level in the excavation to 2.8 m below 
original ground level, followed by maintaining a constant water 
level. 89-11-25 10.00 to 89-11-26 08.00. 

Stage 7. Lowering of the water leve I in the excavation to 3 .5 m below 
original ground leve!, followed by maintaining a constant water 
leve!. 89-11-26 08.00 to 89-11-28 15.00. 

Stage 8. Filling with water of the trench excavated in Stage 4. 89-11-28 
15.00 to 89-12-02 early moming. 

During the excavation and loading process, the measurements show that no 
changes occurred in the soil that could be interpreted as indicating reduced 
stability of the slope. The changes observed were linked both with consoli
dation of the soil because of the overload or due to natura! variations in air 
pressure. 
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Analysis ofthe slope was performed before the slide process started. Figure 2 
shows how the calculated safety factor varies with fälling water level. 
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FIGURE 2. Variation in the safety Jactor with the water leve/ in the excavation. 

Many interesting measurements were obtained during the slide process itself, 
when the slope was finally forced to failure. Figure 3 shows the measurements 
from two extensiometers when filling water in the trench. The diagram shows 
that horizontal movements occurred in the soil in pace with pumping of the 
water from the excavation and that a marked change in velocity ofmovement, 
which increased further during the hours before the slide itself, occurred in 
connection with water filling of the trench. These results are significant for the 
project during the actual slide process, since small but measurable changes 
developed both in deformation and pressure. 
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FJGURE 3. Example ofmeasurementsfrom the slide stage. 

The behaviour of the slope <luring the excavation and loading stages shows 
that no significant changes in the measured parameters occurred even though 
the safety factorwas successively reduced to 1.2. However, stress changes and 
settlements were recorded as a result ofexcavation and loading. In a successive 
reduction of the calculated safety factor below 1.2, changes in both stress and 
movement occur, which are mainly proportional to the load changes. 
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The conventional two-dimensional stability calculations, performed immedi
ately before the pumping-out phase, showed that it would eventually be 
possible to force the slope to failure by pumping the retaining water out of the 
excavation. Howeverthe calculations showed that further loading or reduction 
of the retaining forces would be necessary in order to assure the failure of the 
slope. A trench had to be excavated and then filled with water before the slope 
couldbeforced to failure. Owing to dissimilarities in the geometry ofthe slope, 
two slides occurred in the slope, one on each side of the instrumented central 
section. The three-dimensional effect on the slope was thereby greater than 
originally calculated. However, a subsequent calculation shows that ifthis fäet, 
together with the effect of a water filled trench, is taken into account, the 
calculated safety factor against failure for the slope will be approximately 1.0. 

The results also show that good agreement has been obtained between 
settlements calculated with the computer program CONMULT and the 
measured results. 

The calculations of the stress and deformation sequence in the slope using the 
computerprogram FLAC show good agreement with the observed safety level 
ofthe slope and the behaviour ofthe slope for the various load situations in the 
slide process are accurately described. However, the calculated horizontal 
deformations in the soil are approximately greater than the measured deforma
tions by a factor of approximately ten. 

The measurements in the slide process gave the following results in connection 
with slide initiation: 

- Transmitters placed in the passive zone of the slope gave earlier and clearer 
indications of impending events. 

- Changes in velocity ofhorizontal movement gave a waming that a slide was 
imminent. A marked change occurred about 3 days before the slide. 

- Changes in pore water pressure and horizontal earth pressure in connection 
with slide initiation were diffuse and difficult to interpret. However, the 
measurements show that two hours before the slide, stress changes occurred 
on a level that could be-interpreted as a plasticising of the soil. 

- Pore water pressure transducers in the active zone of the soil became 
"unsteady" when the velocity ofmovementchanged about three days before 
the slide. 
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- The measurements also show that all transmitters became "unsteady" at 
least two hours before the first slide. 

The project has provided results suitable as a basis for assessing the require
ments that can be set on a monitoring system which continuously measures 
parameters such as pore water pressure, horizontal and vertical movements, 
inclination and earth pressure in areas with potential risk for landslides. The 
project also showed that uncertainties in monitoring results wereprimarily due 
to influence ofthe climate, principally changes inairpressureand temperature. 
During the project a monitoring system was develop from prototype to a 
general monitoring system for both long term measurements in potential 
landslide areas andshortterm measurements inconstructions stages. Today the 
uncertainties with such a monitoring system are associated with choosing limit 
states for the measured parameters in e. g. landslides or failure of a sheet pile 
wall. 

Finally, the project has resulted in a monitoring system which open new views 
to estimate risk for landslides and gives data ofhighquality for modemanalys is 
programs in soil mechanics. 
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1. Inledning 

1.1 Syfte 

Tack vare utvecklingen inom datorteknik och elektronik finns det idag möjlig
heter att mäta, lagra och bearbeta mätresultat från t ex skredriskområden. 
Däremot finns inte tillräcklig kunskap omvad som händer i enslänt som ärnära 
brott. Det finns enviss kunskap om vilka tekniska storheter som bästbeskriver 
säkerhetsnivån i en lerslänt, men inte vilka absoluta nivåer på t ex porvatten
tryck eller deformation som bör vara larmnivåer, dvs då det är en omedelbar 
fara för skred. 

Resultaten i denna rapport skall ge underlag för planering och genomförande 
av fortsatta studier av naturliga slänter som drivs till brott, eller har låg 
säkerhet. Projektet skall således ses som inledning till forskning av slänters 
beteende. Det är i första hand samband mellan olika skeenden vid skredini
tiering som här belyses. 

Projektet syftade till att finna vilka tekniska storheter som bäst beskriver vid 
vilken säkerhetsnivåen slänt befinner sig. De storheter som mätts ärporvatten
tryck, horisontal- och vertikaldeformation, jordtryck och lutningsändringar. 
Vidare syftade projektet till att finna vilka variationer i de tekniska storheter 
som ärnaturliga, men också till att finna sådana förändringar av dessa storheter 
som kan äventyra släntens stabilitet. Det senare innebär en långsiktig målsätt
ning för att finna larmgränser för t ex deformationer eller portryck som anger 
att släntens stabilitet är i fara. Ett annat syfte med projektet var att testa och 
utvärderaettövervakningssystems olika komponenterunder realistiska förhål
landen. 

1.2 Bakgrund 

Jordskred i lera inträffar årligen i Sverige och förorsakar skador och försvårar 
samhällsplaneringen vilket leder till stora kostnader för samhälle, näringsliv 
och privatpersoner. Under den senaste 40-årsperioden har i genomsnitt 1 
katastrofskred (>10 ha) inträffat per decennium. Det senaste stora skredet 
inträffade i Tuve 1977. Efter Tuvekatastrofen har ett 20-tal mindre och 
medelstora skred inträffat i Sverige. Trots den relativt blygsamma storleken på 
dessa skred har de ändå varit beaktansvärda eftersom dels egendom gått 
förlorad, dels människor ochytterligare egendom varit hotade. Ungefär hälften 
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av dessa skred har föranlett ingripanden av samhällets räddningstjänst, vilket 
har inneburit att åtgärder genomförts för att säkra människoliv och egendom. 

Efter Tuveskredet 1977 fick bl a SGI i uppdrag att utföra skredriskkartering av 
framförallt dalgångarna i västra Sverige. Resultatet av dessa karteringar visar 
att i många områden, även bebyggda, finns förutsättningar för och risker för 
jordskred. Idag utförs också skredriskkarteringarpå uppdrag av kommuner och 
Statens räddningsverk (SRV). Det faktum att det idag finns tusentals männis
kor som boreller arbetar inom sådana riskområden gör att utvecklingen måste 
gå mot ökad säkerhet genom förståelse ochkunskap så att jordskredskatastro
fer fortsättningsvis kan minimeras. 

Idag tas hänsyn till skredrisker så att skredfarliga områden inte bebyggs eller 
åtgärdas på ett sätt som kan äventyra deras stabilitet. Bl a fungerar SGI som 
rådgivare åt ett antal länsstyrelser och byggnadsnämnder. I detta arbete ingår 
förutom granskning av plan- och byggnadsärenden också övervakning och 
kontrollmätningar av vissa speciellt känsliga områden. Den nya plan- och 
bygglagen (PBL) har dessutom gett skredfrågor en särställning. Staten bidrar 
med 25 miljoner kroner per år till förebyggande åtgärder såsom förstärkning 
av riskslänter. 

En naturlig lerslänt är stabil då mothållande krafter är större än pådrivande. 
Detta innebär att säkerhetsfaktorn är större än 1,0. Under året varierar 
säkerheten med nederbörd, vattenstånd och tillfälliga laster såsom snö och is. 
Detta är naturliga variationer som oftast ej leder till instabilitet. 

Vissa slänter kan dock utsättas för exceptionell påverkan, tex genom onormalt 
hög nederbörd, vattenföring (erosion) och urbanisering. Det senare innebär 
byggnadsaktivitet och förändringar av grundvattennivån. Genom dessa kraf
ters påverkan kan släntens stabilitet äventyras och ett skred initieras. 

I en plan för forskning och utveckling inom jordskred- och släntstabilitetsom
rådet (Viberg 1986) har projekt inom delområdena "SLÄNTERS BETE
ENDE" och "ÖVERVAKNINGSSYSTEM" givits högsta prioritet. Det är 
sålunda högst angeläget att mer kontinuerligt följa parametrar som portryck, 
horisontal- ochvertikalrörelser, lutningsändringarochjordtryck i skredriskbe
nägna slänter. Mot denna bakgrund har institutet under senare år arbetat med 
ett datorbaserat mätsystem som automatiskt kan mäta och registrera skeenden 
som kan följas långt från mätstationen. 

Osäkerheten i ett sådant mätsystem är idag inte i huvudsak knutet till hård- och 
mjukvara i systemet utan är av geoteknisk natur. Sålunda finns idag för liten 
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kunskap om tex vilka parametrar somärmest signifikanta för skredutlösning. 
Vilka larmnivåer börgälla fört expoivattentryck, horisontal tryck, deformatio
ner, deformationshastigheter och vinkeländringar i en slänt? Det är några 
frågeställningar som detta projektet föiväntades ge vissa svar på. Kan larmni
våer fastställas, finns förutsättningar för att utveckla övervakningssystem för 
att kontinuerligt övervaka stabiliteten i bebodda områden och därmed trygga 
tillvaronför dess invånare och därmed också minska kostnaderna för samhäl
lets åtgärder både i Sverige och utomlands? 

1.3 Projektuppläggning 

Projektet genomfördes påett av SGI:s provfältför lös lera strax utanför centrala 
Norrköping. Leran inom området har en mäktighet av 13-16 m, är svagt 
överkonsoliderad och har en odränerad skjuvhållfasthet på 10-20 kPa. 

Från en plan markyta genomfördes en omfattande instrumentering i den 
jungfruliga jorden med såväl automatiska mätvärdes givare som installationer 
för manuell mätning av spänningar och deformationer. 

Från den plana markytan skapades sedan en 40 m bred slänt genom etappvisa 
urgrävningaroch uppläggning av en överlast. På så sätt erhölls stegvis ökande 
belastning och ansträngning av slänten. Detta skedde i tre etapper under 
sammanlagt nästan 3 år. I detta läge hade slänten enberäkningsmässig säkerhet 
av 1,2. Föratt bringa slänten till brott utfördes enstegvis utpumpning av vattnet 
i schakten. Slutligen innan slänten drevs till brott utfördes en vattenfyllning av 
en slits grävd längs bakkanten av slänten i det läge där den beräkningsmässigt 
farligaste glidytan skulle slå upp. 

Under var och en av de ovan beskrivna etapperna utfördes omfattande 
mätningar av skeendet i jorden och av andra för ändamålet relevanta para
metrar. Mätningarna utfördes framförallt i släntens mittsektion. 

Kompletterande geotekniska undersökningar utfördes också under senare 
skedenav projektet i syfte att skapa ytterligare beräkningsunderlag för släntens 
stabilitet och beteende. 
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2. Genomförande av projektet 

2.1 Allmänt 

För att uppnå projektets mål utfördes en omfattande instrumentering av ett 
lerområde. Två alternativ övervägdes. Det första var att instrumentera och 
utföra undersökningen i en naturlig lerslänt. Nackdelen med detta förfarande 
ärattdet är svårtatt bestämma en slänts belastningshistoria, dvs det är svårtatt 
veta vilken säkerhetsnivå och jämvikts tillstånd som råder. Vidare är det svårt 
att styra försöken på ett betryggande sätt. Det andra alternativet var att skapa 
enslänt utifrån ettplant lerområde. Ennackdelmeddettaärattjämförelsermed 
naturliga slänter med sin långa spänningshistoria försvåras. Fördelarna är att 
begynnelsevillkoren är kända och försöken kan styras mer i detalj. Det senare 
alternativet valdes eftersom det bästbedömdes svara mot de uppsatta projekt
målen. 

2.2 Instrumentering av försöksområdet 

I detta avsnitt redovisas hur området instrumenterades med såväl givarna för 
manuell som för automatisk mätning. I kapital 4 redovisas mätsystemets olika 
komponenter i detalj. 

All givareinstallation gjordes innan såväl schaktning som utläggning av 
överlast utfördes. 

Principen för instrumenteringen var att de flesta givare placerades i den 
tilltänkta släntens mittsektion och på de djup som beräkningsmässigt skulle 
influeras mest på grund av de planerade åtgärdena. 

Alla givare i det automatiska mätsystemet tilldelades en beteckning bestående 
av fyra bokstäver för att ange typ av givareoch två siffror för ordningsnummer. 
I tabell 1 redovisas använda beteckningar. 

Manuella mätningar utfördes med hjälp av olika typer av rörelsegivare. 
Således installerades 3 st inklinometerrör för mätning av horisontella rörelser 
i slänten. För sättningsmätning installerades enhorisontalslang och 5 bälgsätt
ningsmätare. Dessutom placerades 14 markpeglar ut för mätning av sättningar 
genom avvägning. För mer detaljerad information om de manuella givarnas 
funktion hänvisas till Bergdahl (1984). 
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TABELL 1. Beteckningar för givare i det automatiska mätsystemet. 

TABLE 1. Codes for the transducers in the automatic monitoring system. 

Beteckning Givare för mätning av Antal 

HROR Horisontalrörelse 4 
PVTG Porvattentryck 17 
ASAT Sättning 6 
HTRY Horisontaljordtryck 4 
LUTL Lutning, typ libell 3 
LUTP Lutning, typ pendel 3 
LUTA Lutning, typ Allard 15 
TEMP Temperatur 5 
AIRP Lufttryck 2 

I figur 1 redovisas en plan över instrumenteringen med beteckningar och 
givaretyper. I figuren redovisas också installationer för manuell mätning av 
sättningar och horisontalrörelser. I figur 2 visas principen för instrumen
teringen i en tvärsektion genom slänten. 

Inför de avslutande etapperna installerades totalt 15 automatiska inklinometrar 
av typ KentAllard i de tre inklinometerrören. De automatiska inklinometrarna 
anslöts till det automatiska mätsystemet. 

2.3 Utförande av slänten 

En preliminär stabilitetsutredning utfördes i syfte att planera hur slänten skulle 
utformas. Resultatet från denna preliminära utredning framgår av figur 3. 
Figuren visar hur den beräkingsmässiga säkerheten påverkas av överlast, 
schaktdjup och mothållande vattentryck i schakten. 

Vid provgrävning ute på försöksplatsen visade det sig att leran ned till ca 2 m 
under markytan var så kallad stolplera, dvs innehöll vertikala sprickor som 
medförde ett ymnigt vattenflöde in i provgropen. Detta innebar att det 
planerade mothållande vattnet skulle infinna sig kort tid efter det att schakten 
utförts och på så sätt ansågs stabiliteten vara tryggad i detta skedet. 
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FIGUR 1. Plan över instrumenteringen av försöksplatsen i Norrköping. 


FIGURE 1. Plan ofthe instrumentation at the test site in Norrköping. 
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FIGUR 2. Sektion över instrumenteringen. 

FIGURE 2. Section of the instumentation. 

Vidare utfördes en provschakt med olika släntlutningar i syfte att finna en 
släntlutning som var långtidsstabil. En släntlutning 1 :2 visades uppfylla kravet. 

Dessa inledande undersökningar visade att en slänt utformad enligt följande 
principer, se figur 4, skulle motsvara de uppställda kraven: 

• släntlutning 1 :2 
• överlast 20 kPa 
• schaktdjup 4,0 m 
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FIGURE 3. The variation in sajety jactor with the depth ojthe excavation 
according to preliminary geotechnical investigation. 
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FIGUR 4. Princip.figur, sektion genom slänten. 


FIGURE 4. Section ojthe slope. 
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2.4 Etappindelning 

I projektet fanns tre huvudskeden: 

• Nollmätningsperiod 
• Urschaktning- och upplastningsskedet 
• Skredskedet 

För att finna den naturliga variationen hos de olika mätta tekniska storheterna 
krävdes en mätperiod med konstanta förhållanden. Denna mätperiod startade 
direkt efter det att givarna hade installerats och pågick i cirka 3 månader innan 
schaktning och belastning av slänten påbörjades. 

Slutsatser om vilka tekniska storheter som bäst beskriver en slänts - eller 
åtminstone den aktuella släntens - säkerhetsnivå förväntades kunna dras av att 
slänten och överlasten utfördes stegvis. Varje steg planerades verka under en 
relativt lång tid, vilken delvis styrdes av resultaten från mätningarna. 

För att kunna öka kunskapen om vilka förändringar i t ex spänningar eller 
deformationer som äventyraren slänts stabilitet var det nödvändigt att driva slänten 
till brott. Detta utfördes genom att vattnet i schakten pumpades ut och att en slits 
grävdes längs släntens bakkant i den linje där den beräkningsmässiga glidytan 
förväntades slå upp. Slitsen utformades så att den skulle kunna vattenfyllas och på 
så sätt ge ytterligare en pådrivande kraft. I figur 5 visas de första etapperna i 
projektetochi figur 6visas etapperna i projektets skredskede i form av vattenytans 
läge i såväl schakt som slits. 

Ett annat syfte med projektet var att testa och utvärdera ett skredvarnings
systems olika komponenter under realistiska förhålladen. Detta utfördes under 
alla de olika etapperna i projektet. Vid projektstart förelåg ett mätsystem i 
prototyp framtaget på SGI. Under projektets gång förbättrades detta och 
utformades till en slutprodukt vad gäller såväl hårdvara som mjukvara. 

En sammanfattning av projektets olika etapper och under vilken tidperiod de 
utfördes framgår av tabell 2. 
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FIGUR 5. Etappindelning för schaktnings och uppfyllnadsskedena 
(86.12.19 -89.11.23 ). 

FIGURE 5. The dif.ferent stages oj the excavation andfilling 

(December 19, 1986 to November 23, 1989). 
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FIGURE 6. The dif.ferent stages oj the slope failure 

(November 23, 1989 to December 2, 1989). 
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Tabell 2. Etappindelning av projektet. 

TABLE 2. Stages ofthe project. 

Etapp 0. 	 Horisontell markyta. 86-12-19-- 87-04-20. 

Etapp 1. 	 Urschaktning till 1,0 m djup under markytan och uppläggning av 
urschaktade jordmassor på markytan som överlast (Ytlast 10 kPa). 
87-04-21 -- 87-11-29. 

Etapp 2. 	 Urschaktning till 2,5 m djup under markytan och uppläggning av 
urschaktade jordmassor på tidigare överlast (Total ytlast 20 kPa). 
87-11-30-- 88-06-12. 

Etapp 3. 	 Urschaktning till 4,0 m djup under markytan. Grundvattenytan på 
1,3-1,5 m djup under markytan. 88-06-13 -- 89-11-21. 

Etapp 4. 	 Upptagning av en slits i fyllningen till djupet 0,3 m under ursprunglig 
markyta. 89-11-22. 

Etapp 5. 	 Sänkning av vattenytan i schaktgropen till nivån 2,1 m under ur
sprunglig markyta och därefter konstanthållning. 89-11-23 kl 14.00 
till 89-11-25 kl 10.00. 

Etapp 6. 	 Sänkning av vattenytan i schaktgropen till nivån 2,8 m under ur
sprunglig markyta och därefter konstanthållning. 89-11-25 kl 10.00 
till 89-11-26 kl 08.00. 

Etapp 7. 	 Sänkning av vattenytan i schaktgropen till nivån 3,5 m under ur
sprunglig markyta och därefter konstant hållning. 89-11-26 kl 08.00 
till 89-11-28 kl 15.00. 

Etapp 8. 	 Vattenfyllning av slitsen grävd under etapp 4. 89-11-28 kl 15.00 till 
89-12-02 tidig morgon. 

I rapporten görs hänvisningar till dessa etapper och de inledningsvis beskrivna 
tre skedena. I samband med schaktning och uppläggning av överlast utfördes 
också schaktning genom torrskorpeleran vid fyllningens kortsidor i syfte att 
minska inverkan av den tänkta glidytans ändytor. 
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3. Försöksplats 

3.1 Allmänt 

Vid planeringen av projektet eftersöktes en plats med lös, normalkonsoliderad 
leramedenmäktighet av merän 10m. Den skulle dessutom kunna rymma den 
planerade urschaktningen och upplastningen på ett sådant sätt att risken för 
randeffekter minimerades. Platsen borde dessutom finnas inom SGI:s närom
råde. 

Ett område beläget strax norr om Norrköpings centrala delar uppfyllde dessa 
krav. Detta fält, som tidigare använts av SGI för utprovning av bland annat 
geoteknisk fältutrustning, ligger drygt 200 m söder om Marieborgs folkhög
skola och cirka 200 m från Bråvikens strand, figur 7. 

3.2 Geotekniska undersökningar 

Provfältets jordförhållanden har i flera olika skeden bestämts med hjälp av 
geotekniska undersökningar i såväl fält som laboratorium. Ostörda prover har 
tagits med kolvprovtagare. De ytliga jord-och grundvattenförhållandena har 
okulärbesiktigats med hjälp av provgropsgrävning. Olika typer av sondering 
har också utförts. I samband med översiktliga undersökningar utfördes meka
niska trycksonderingar för att bestämma jordmäktigheter och djup till berg. 
Därefter har spets- och portrycksonderingar, dilatometerförsök och vingson
dering utförts. Dessutom har i projektets initialskede porvattentryckförhållan
dena på platsen mätts med det i kapitel 4 beskrivna mätsystemet. I figur8visas 
en plan över utförda geotekniska fältundersökningar på försöksplatsen. 

Upptagna ostörda jordprover har undersökts i laboratorium med rutinanalys, 
ödometerförsök enligt CRS-metoden och odränerade direkta skjuvförsök. 

Nedan redovisas de geotekniska undersökningar som har legat till grund för 
beräkningar och ställningstaganden i denna rapport. 

Ostörd provtagning utfördes med hjälp av kolvprovtagare i två punkter. I den 
förstatogsprovermed 1mintervallnedtill 14mdjupochidenandramed0,5 m 
intervall ned till 10,5 m djup under markytan. Resultaten från rutinunder
sökningar i laboratorium redovisas i figur 9. I samma figur redovisas också 
resultat från vingförsök utförd i anslutning till kolvprovtagningen. 
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FIGUR 7. Försökplatsens läge vid Norrköping. 

FIGURE 7. Location of the test site outside the city ofNorrköping. 
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FIGURE 8. Plan ojthe geotechnical site investigations. 
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FIGUR 9. Resultat från rutinanalys av ostörda prover och vingsondering. 


FIGURE 9. Results from routine analyses ofundisturbed samples andfield vane test. 




Ungefär samtidigt somdetta projekt pågick också undersökningar av nyare in 
situ-metoderi Sverige. Metoderna var kombinerad spets-och porttycksondering 
och dilatometerförsök. Dessa metoder testades också på provfältet och resul
taten har hjälp till att skapa en bild av jordlagerföljd och jordens egenskaper 
på försöksplatsen. 

I bilaga A.1 redovisas resultat från spetstrycksondering utförd på provfältet i 
samband med ett likaledes BFR-finansierat projekt, där bland annat insitu
metodernas användbarhet för lösa leror klarläggs. Förmerdetaljerad informa
tion hänvisas till Larsson & Mulabdic' (1991). 

I bilaga A.2 redovisas resultat från dilatometerförsök på provplatsen. Dessa 
försök är utvärderade och uppritade med datorprogrammet Swedill som 
utvecklats i samarbete mellan Chalmers tekniska högskola och SGI. Ut
värderingsprogrammet har i detalj beskrivits av Larsson (1989). 

I bilagan visas bland annat utvärderade jordparametrar. Enligt Larsson (1989) är 
det möjligt att i lös lera bedöma jordart, densitet, jordtryckskoefficient, 
överkonsolideringsgrad och odränerad skjuvhållfasthet med hjälp av dilato
metermetoden. 

Fördelningen av porvattentrycket i jordprofilen uppmättes i samband med att 
en referensstation installerades. Denna station anslöts senare till det automa
tiska mätsystemet, för att under projektets gång följa porvattentryckfördelningen 
i obelastad jord i olika skeden. I figur 10 visas resultat från sådana mätningar 
under sommaren 1986. 

Av figur 10 framgår att tryckfördelningen under perioden var ungefär hydro
statisk, medengrundvattenyta 1,25 m under markytan. Detta förhållande rådde 
i stort sett under hela försöksperioden, men grundvattenytans läge varierade 
mellan 0,5 och 1,5 m under markytan. 

3.3 Jord- och grundvattenförhållanden 

De lösa jordlagren på provplatsen har en mäktighet av 14-16 m. Det övre 
jordlagret består, under ett ca 0,2 m vegetationstäcke, av ca 2 m lera med 
växtrester och rottrådar, varav den översta metern är av torrskorpekaraktär. 
Prov grops grävningen visade bl a att de översta ca 2 m hade vertikala sprickor 
som medförde ett ymnigt vattenflöde in i provgropen. Detta översta lerlagers 
vattenkvot är 53-97% och dess flytgräns 69-77%. 
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FIGUR 10. Porvattentryckfördelningen i jorden upp
mätt under sommaren 1986. 

FIGURE 10. Pore pressure distribution in the soil ac
cording to measurements during the summer of1986. 

I figur 9 har redovisats resultat från rutinanalyser av upptagna lerprover. 
Mellan 2 och 14 m under markytan består jordenav ca2 m grå lera överlagrande 
en grå varvig lera som från ca 7 m djup innehåller tunna siltskikt somblirnågot 
tjockare med djupet. Lerans vattenkvot varierar mellan 41 och 118 % och dess 
flytgräns mellan 33 och 87%. Densiteten varierar mellan 1,45 och 1,80 t/m3 

inom lerlagret och sensitiviteten är mellan 11 och 24. Den odränerade 
oreducerade skjuvhållfastheten enligt konprovning och enligt vingsondering 
framgår också av figur 9. Skjuvhållfasthetsprovning med odränerade direkta 
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skjuvförsök visar värden på mellan 10 och 20 kPa i det aktuella jordlagret. 
Resultat från ödometerförsök visar att leran äröverkonsolideradmedca 10kPa 
ned till ca 8 m under markytan och därunder ökar överkonsolideringen. Vid 8
9 m djup undermarkytan finns ett språng i värdena påöverkonsolideringstrycket, 
se figur 11. Detta skulle kunna tolkas som att det är olika leror som är avsatta 
under olika tidsperioder och harkonsoliderat för olika överlagrings tryck, men 
kan ocksåbero på att mer sekundär deformation kunnat utvecklats i dessa mer 
permeabla lager. 

Under lerlagret finns en övergångszon av lös friktionsjord ovanpå fast botten 
av morän eller berg. Den mekaniska trycksonderingen haravslutats mellan 14 
och 16 m under markytan. 
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FIGUR 11. Spänningsförhållande samtförkonsolide
ringstryck utvärderat från CRSjörsök. 

FIGURE 11. Stress distribution and preconsolidation 
pressure evaluatedfrom CRS-tests. 
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3.3.1 Skjuvhållfasthet 

Dimensionerande skjuvhållfasthet har bedömts på basis av samtliga försöks
resultat, empiriska korrektioner av dessa samt erfarenhet av de olika resul
tatens relevans under olika förhållande. Detta förfaringssätt har i detalj 
beskrivits av Larsson et al (1984 ). Underlag för val av dimensionerande 
skjuvhållfasthethari detta fall varit resultat från fallkonförsök, vingsondförsök, 
odränerade direkta skjuvförsök, spetstrycksondering och dilatometerförsök 
samt empiriska hållfasthetsvärden, beräknade med ledning av flytgräns och 
förkonsolideringstryck. 

Skjuvhållfasthet från laboratoriemetoder och vingsond 
En sammanställning av skjuvhållfasthet från laboratorieförsök och ving
sondering redovisas i figur 12. Den slutligt valda dimensionerade odränerade 
skjuvhållfastheten redovisas också för jämförelse. Nedan följer en beskrivning 
mer i detalj om hur underlaget för den dimensionerande hållfastheten har 
behandlats. 

Larsson et al (1984) rekommenderar att skjuvhållfasthetsvärden erhållna från 
kon- och vingförsök korrigeras med hänsyn till flytgränsen med följande 
korrektionsfaktor: 

043 0,45
µ=(-'-) (3.1)

WL 

därµ= korrektionsfaktor och wL = flytgräns 

Av figur 12 framgår att i detta fall är korrigerad skjuvhållfasthet enligt 
konförsök generellt lägre än motsvarande värden från vingsondering, vilket 
överensstämmer med tidigare erfarenhet. 

I figur 12 redovisas också skjuvhållfastheten beräknad från empirisk samband 
baserade på förkonsolideringstryck och flytgräns. Utvärderingen är utförd 
enligt Larsson et al ( 1984) där den empiriska relationen för medelskjuv hållfasthet 
har valts. Relationens ekvation är 

'tf./cr'c= 0,17 + 0,0014 wL (3.2) 

där 'tfu = odränerad skjuvhållfasthet 

cr'c = förkonsolideringstryck 

WL = flytgräns 
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FIGUR /2. Skjuvhållfasthetfrån laboratoriemetoder och vingsondering. 

FIGURE 12. Shear strength according to laboratory tests andfield vane tests. 

Erfarenheten visar att denna relation brukar ge god överensstämmelse med 
skjuvhållfasthetsvärden enligt vingsond- och laboratorieförsök, åtminstone 
inom rimliga djup. 
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Direkta odränerade skjuvförsök harutforts påostörda prover från kolvprovtag
ning. Proverna harkonsoliderats för den beräknade rådande effektiva vertikal
spänningen i jorden. Resultatet från provningen visar att skjuvhållfastheten 
bestämd med denna metod visar en ungefärlig linjär ökning av hållfastheten 
mot djupet, se figur 12. 

Skjuvhållfasthet från insitu-metoder 
Skjuvhållfasthet kan bedömas utifrån spetstrycksondering med ett antal olika 
empiriska samband. Många av dessa samband är av formen 

(3.3) 

Där CJc =uppmätt spetsmotstånd 

cr = totala överlagringstrycket 
0 

NkT =konfaktor 

I litteraturen förekommer en stor variation, mellan 8 och 30, på NkT-värdet. 
Variationen beror påfaktorer som överkonsoliderings grad, fasthet, sensitivitet 
och andra jordegenskaper. Vidare har spetstrycksondering inte varit någon 
standardiserad metod vilket naturligtvis också återspeglas i variationen av NkT
värdet. Förnorskanormalkonsoliderande och lätt överkonsoliderande leror har 
Aas et al (1988) funnit att skjuvhållfastheten kan utvärderas ur ekvation 3.3 
med en NkT-faktor lika med 17 ± 4. Resultat från svenska undersökningar, 
Larsson & Mulabdic (1991), ger värden på konfaktorn av samma storlek som 
Aas redovisat. 

Dilatometerförsök är en annan in-situ metod som tillgår så att en spadformad 
spets försedd med ett flexibelt membran på ena sidan pressas ned i jorden. På 
exempelvis var 0,2 m stannas spetsen och ett försök utförs, genom att trycket 
mot membranet av läses (nollav läsning) varefter membranet pressas ut I, I mm 
och trycket (PI-värdet) avläses på nytt. Genom en empirisk relation enligt 
Larsson & Eskilsson (1986) kan skjuvhållfastheten i den aktuella jorden 
utvärderas med följande samband: 

'tru = (Pl-crho )IF (3.4) 

Där PI = Korrigerat expansionstryck vid 1,1 mm utböjning av membranet. 
crho =Totala horisontaltrycket i jorden. 
F = 10,3 för oorganisk lera 
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I figur 13 visas dels resultaten från utvärdering av skjuvhållfasthet utifrån de 
empiriska ekvationerna (3.3) och (3.4), dels den valda dimensionerande skjuv
hållfastheten. I figuren visas resultaten från två dilatometerförsök som visar att 
repeterbarlleten av metoden är hög. Vidare framgår att värdena från dilatometer
försök väl överensstämmer med de från spetstrycksondering om NkT antages vara 
17. Resultaten från de båda metoderna styrker den valda dimensionerade skjuv
hållfastheten även om överensstämmelsen avtar med djupet 
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FIGUR 13. Skjuvhållfasthet från spetstrycksondering och 
dilatometerförsök. 

FIGURE 13. Shear strength evaluatedfrom cone pene
tration tests andflat di/atometer tests 
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Val av dimensionerande skjuvhållfasthet 
Vid bedömning av dimensionerande skjuvhållfasthet för bl a stabilitetsanalys 
av den aktuella slänten haren värdering av ovan redovisade skjuvhållfasthets
bestämningar utförts enligt följande: 

• 	 Bestämningar av odränerad skjuvhållfasthet utifrån resultat från spetstryck
sondering och dilatometerförsök är begränsat utprovade i svenska leror, 
även om basen nu väsentligt breddats och de försök som hittills redovisas 
i det tidigare nämnda BFR-finansierade projektet är mycket lovade för 
bedömningen av lös leras skjuvhållfasthet. Man ska dock beakta, att som 
underlag för det samband som tagits fram för uppskattning av skjuvhåll
fastheten utifrån dilatometerförsök ingår bland annat data från det aktuella 
provfältet och således är kanske överensstämmelsen bättre än den skulle 
varit om försöken utförts på en lokal som inte varit med i underlaget. 

• 	 Hållfastheten bestämd utifrån vingsondering och konförsök har korrigerats 
enligt ekvation 3.1. Erfarenhetsmässigt brukar värdena från konförsök och 
vingsondering visa samstämmighet ned till måttligt djup ( ca 10 m). På större 
djup brukar konförsök normalt ge lägre värden än vingsondering och visar 
inte på samma hållfasthetstillväxt med djupet som vingsonden gör. Att 
förhållandena inte är så här tyder påatt provkvaliten inte varit den bästa för 
konförsök, eller att det faktum att jorden innehåller siltskikt har påverkat 
försöksresultaten. 

• 	 Korrigerade vingsondhållfastheter och direkta skjuvförsök ger däremot 
samstämmiga värden. Under7 m djup ärvingsondvärdena något lägre ände 
från direkta skjuvförsök. Rutinundersökningarna visar att leran här innehål
ler siltskikt och det är sannolikt att jorden blivit störd vid nedpressning av 
vingen. Vidare måste hänsyn tas till att det finns en normal spridning i 
korrigerade hållfasthets värden som är av storleksordningen 10% ochatt det 
är problematiskt att välja rätt flytgräns i lera med siltskikt. 

• 	 Den empiriska metoden att bestämma skjuvhållfasthet utifrån förkonsoli
deringstryck och flytgräns ger nästan genomgående högre hållfasthets
värden, särskilt på större djup, än direkta skjuvförsök. En viss variation är 
normal men skillnaden är här ovanligt stor, vilket bl a kan bero på nämnda 
siltskikt. 

Ovanstående diskussion visar att den mest sannolika hållfasthetsprofilen 
främst erhålls från direkta skjuvförsök med stöd av vingsondvärdena i de övre 
jordlagren. Dessa resonemang gav en dimensionerande skjuvhållfasthet enligt 
figur 12 och 13. Hållfastheten 1,25 m under markytan ansattes till 16 kPa och på 
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2 m djup till 10,5 kPa som gäller ned till 4 m djup där hållfastheten ökarmed 1,45 
kPa/mned till 8 m djup där den dimensionerande hållfastheten då är 16,2 kPa. Från 
denna nivå tillväxer hållfastheten med 0,37 kPa/m ned till 14 m djup där då 
hållfastheten är 19,0 kPa. 

Under projektets gång, allteftersom mera kunskap har erhållits om jordens 
egenskaper, har vid olika tidpunkter något olika bedömningar gjorts av 
dimensionerande skjuvhållfasthet. Till exempel har inledande stabilitets
analyser och beräkningar med hjälp av numeriska metoder baserats på andra 
preliminära skjuvhållfasthetsvärden. Detta har inneburit att analyserna har 
förfinats under projektets gång och att den slutliga planeringen av projektet 
skedde först inför skredskedet. 
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4. Beskrivning av mätsystem 

4.1 Allmänt 

SGIhar under senare delen av 1980-talet utvecklat ett automatiskt mätsystem 
för bland annat övervakning av slänter. Vid start av detta projekt förelåg den 
första prototypen av mätsystemet. 

Den kraftiga utvecklingen inom datorteknik och elektronik under de senaste 
årtiondena har medfört att det egentligen inte finns några tekniska begräns
ningar inom dessa områden vid utformning av ett sådant mätsystem. Istället är 
det andra frågor som måste penetreras. Vilka parametrar skall mätas, lämpliga 
mätlägen i djup och plan, mm, mm. Andra frågeställningar är hur systemet 
skall administreras, underhållas och finansieras. 

4.2 Utformning av mätsystemet 

SGI:s övervakningssystem utformades i första hand som ett skredövervaknings
system och i andra hand för att kunna fungera som ett mera alhnänt datainsam
lingssystem. Alhnänna kriterier vid konstruktion av systemet var: 

• 	 Kunna övervaka stora ytor 
• 	 Vara flexibelt så att antalet mätpunkter lätt kan förändras 
• 	 Ha rimlig kostnad per mätkanal 
• 	 Vara väderbeständigt, dvs kunna motstå det svenska klimatet såväl 

under sommar- som vinterhalvår 
• 	 Vara lätt att installera och förändra systemets konfiguration även under 

otjänlig väderlek 
• 	 Vara lätt att fjärrkontrollera med hjälp av telefon, dator och modem 
• 	 Ha en hög tillgänglighet 

Förutom ovanstående alhnänna krav uppställdes en övergripande teknisk 
kravspecifikation enligt följande: 

• 	 Mätsystemet skall inte blockeras även om vissa delar av någon anled
ning faller bort 

• 	 Analog-digital omvandling så nära mätgivama som möjligt 
• 	 Rimlig digital upplösning 
• 	 Uppbyggnad i moduler 
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• 	 Enkelt att underhålla 
• 	 Lätt utbytbara mätgivare 
• 	 Enhetlig elektrisk utsignal från mätgivarna 

Vissa lösningar blev som alltid i konstruktionsarbeten en kompromiss mellan 
kostnadochfunktion. Detframtagna mätsystemet uppfyller emellertid ändå de 
flesta kriterierna enligt ovan. 

Det fjärrkontrollerade mätsystemet är uppbyggt av följade tre huvuddelar: 

• 	 Mätdator 
• 	 Mätstationer 
• 	 Mätvärdesgivare 

Den principiella uppbyggnaden av det ovan beskrivna mätsystemet visas i figur 
14. Systemet kan i händelse av strömavbrott temporärt strömförsörjas med 
batterier. Det finns idag också möjlighet att förse mätstationerna medradiokom
munikation med mätdator. På så sätt kan kablar i terrängen begränsas vilket är 
en fördel på t.ex. byggarbetsplatser eller i trafikerade områden. Kombineras 
detta med mobiltelefon uppnås stor flexibilitet. 

Mätdatorn 
som placeras på mätplatsen, ären IBM-kompatibel PC-dator av enklaste slag. 
På platser där datorn kan placeras inomhus är den försedd med vanligt 
tangentbord och skärm. I annat klimat kan datorn helt byggas in i ett spoltätt 
hölje och placeras tex i en pumpstation eller i en nedstigningsbrunn. Datorns 
uppgift i systemet är bl a att styra datainsamlingen och att kontrollera och 
temporärt lagra mätdata. Datorn innehåller ett mätprogram med olika och 
påbyggbara möjligheter enligt nedan: 

• 	 Mäta och lagra data med antingen förutbestämda intervall eller inter
vall som styrs av tidigare uppmätta parametervärden. 

• 	 Skriva ut mätta värden på en printer. 
• 	 Kalibreringsrutiner för mätvärdesgivare i systemet 
• 	 Alarmfunktion. Larm som utlöses vid förutbestämd mätvärdesnivå. 

Dessutom finns programrutiner för att ställa systemets klocka och datum. 
Huvudkommadon är skyddade med ett lösenord. Om systemet är försett med 
bildskärm visas fortlöpande de senaste mätomgångarna relativt valfri tidigare 
mätning. Medelvärde för de senaste mätdagarna eller veckorna kan också 
skrivas ut på skärmen. 
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SGI :s ÖVERVAKNINGSSYSTEM 

LARM ÖVER TELENÄTET MOTTAGARDATOR 
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FIGUR 14. Principiella uppbyggnader av SGI:s övervakningssystem. 

FIGURE 14. Schematic design ofthe SGI slope stability monitoring system. 
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Mätdatornärockså försedd medett telefonmodem vilket möjliggör överföring 
av mätdata och utlösande av larm till andra enheter som är anslutna till 
televerkets kabelnät eller mobilt telesystem. Det är således möjligt att automa
tiskt slå larm till t.ex. personsökare eller alarmcentral. 

Mätstationen 
är en enhet som omvandlar den elektriska mätsignalen till digital form som 
överförs till mätdatorn. Till varje mätstation kan upp till 16 givare anslutas. 
Mätstationen placeras ute på mätplatsen påupp till 500m avstånd till den mest 
avlägsna givaren. Mätdatorn kommunicerar med mätstationerna med en 
tvåtrådig kabel med strömslinga. Maximalt 128 mätstationer kan samtidigt 
vara kopplade till enochsammamätdator. Sammankopplingen av mätstationerna 
kan ske på många olika sätt, normalt genom seriekoppling. Hela systemetkan 
skyddas för åsknedslag genom att bygga in mätstationerna i ledande höljen 
som tex plåtlådor och använda skärmade kablar, se figur 15. 

Mätvärdesgivarna 
kan vara av många olika typer, se detaljerade beskrivningar i avsnitt 4.3. 
Förutsättningen är att de kan lämna en elektrisk utsignal som via en överfö
ringsfunktion beskriver den mätta storheten. Den elektriska utsignalen från 
flertalet av givarna i det aktuella mätsystemet är en elektrisk ström på mellan 
4 och 20 mA. I figur 16 visas exempel på en mätvärdesgivare (hori
sontaljordtrycksgivare) som använts i projektet. 

4.3 Mätvärdesgivare 

4.3.1 Allmänt 

Inom geotekniken hardet alltid funnits ettbehov av att mäta olika storheter och 
skeenden i jorden. Normalt har då använts mätvärdesgivare av mekanisk, 
pneumatisk, hydraulisk eller elektrisk konstruktion. Själva mätningen har 
utförts med någon typ av mobilt instrument som varit anpassat till mät
värdesgivaren. I samband med utvecklingen av automatiskt registrerande 
mätinstrument har det blivit ett krav att mätvärdesgivaren skall lämna en 
elektrisk signal som återspeglar mätvärdets absolutbelopp. Med åren har 
registreringsutrustningar försetts med inbyggda datorer med allt större kapa
citet, som gjort det möjligt att dels utföra beräkningar på mätvärdet, dels lagra 
större och större datamängder. 
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FIGUR 15. Mätstation i SGI:s övervakningssystem. 


FIGURE 15. Measuring station in the SGI monitoring system. 
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FIGUR 16. Exempel på mätvärdesgivare i SGI:s övervakningssystem. 

FIGURE 16. Example oftransducers in the SGI monitoring system. 

Vid konstruktion av SGI:s övervakningssystem gjordes också en inventering 
avpåmarknaden tillgängliga givare för automatisk mätning av olika geotekniska 
parametrar. Resultatet var nedslående. Deenda lätt tillgängliga givarna var för 
mätning av porvattentryck. Detta innebar att för att få möjligheter att också 
kunna mäta andra storheter som tex sättningar och horisontalrörelser var det 
nödvändigt att också konstruera olika typer av givare. 

Vid konstruktion av mätvärdesgivama har det ställts stora krav på såväl 
mekanisk som elektrisk konstruktion, då givarna skall fungera under lång tid 
och under svåra förhållanden. Viktiga faktorer att ta hänsyn till är givarens 
installerbarhet, möjlighet till funktionskontroll i fält samt kalibrerbarhet. 

Vid projektstarten fanns prototyper av mätvärdesgivare för mätning av hori
sontalrörelse, sättning, lutning och en modifierad porvattentryckgivare. I 
projektet utfördes också konstruktion och tillverkning av mätvärdesgivare för 
horisontaljordtryck och övriga givare modifierades allt eftersom erfarenheter 
vanns. 

I detta kapitel beskrivs de olika typer av givare som har ingått i övervaknings
systemet och som har används i detta projekt. Dessutom redovisas kalibre
ringsrutiner och noggrannheter för givarna. 

51 




4.3.2 Horisontalrörelsegivare 

Givarens mekanisk konstruktion bygger på samma princip som en extensio
meter, set.ex. Dunnicliff (1988). 

Utrustningen består av två i cement förankrade kraftiga plåtvinklar som bildar 
"fundament" för utrustningen. Avståndet mellan fundamenten väljs så att det 
ena placeras i en fast punkt ochdet andra i rörelsezonen. Rörelseförändring på 
avstånd upp till 20 meter är möjligt att mäta. Fundamenten förbinds med två 
parallella stänger, den ena av aluminium ochden andra av stål. Stängernas ena 
ände monteras fast i det fundament som är i rörelsezonen. I denna ände finns 
ocksåenkonstruktion som tillåter att man med en skruv kan simulera en rörelse 
för funktionskontroll och kalibrering i samband med installationen. I andra 
änden är stängerna lagrade, så att de kan röra sig axiellt i förhållande till 
fundamentet. Mellan detta fundament och stångändama finns elektriska 
potentiometrar som känner av rörelsen, se figur 17. 

KABEL TILL 
DATAINSAMLINGS
SYSTEM 

SPRICKA I JORDEN 

AL-STÅNG 

FE - STÅN G 

FIGUR 17. Principfigur över horisontalrörelsegivare. 

FIGURE 17. Schematic design ofthe extensiometer. 
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Monteringavpotentiometrarna gjordes såatt denena registrerade stålstångens 
rörelse och den andra skillnaden mellan stål- och aluminiwnstångens rörelser. 
Avsikten meddetta arrangemang är att det på grundav olika längdutvidgnings
koefficienter hos stål och aluminiumgår det att eliminera rörelser som uppstår 
på grund av temperaturändring i stängerna. 

Potentiometrarna och en elektronikkrets är inneslutna i ett rörformat hus 
(diameter 100 mm, L =400 mm) som med en o-ring är tätt monterat mot en 
gavel, fastsatt i fundamentet. Gavelnuppbärstånglagringenochharävenen tät 
kabelgenomföring för kabeln till mätstationen. 

Stängerna som är 1,5 m långa med diametern 10 mm, ärgängade i ändarna och 
skarvasmedglidklackar av delrinplast. Glidklackama harettgängathåldärena 
stången skarvas ochett slätt frigångshål i vilket den andra kan glida. Stängerna 
monteras förskjutna 0,75 m och resultatet blir att i varannan skarv kopplas 
stålstången, men aluminiumstången kan glida och i varannan är det tvärt om. 

Somskydd, tätning och glidyta för stängerna ärde inneslutna i enbälgslang ( en 
spiralarmerad plastslang) som tillåter avsevärd töjning. I dikesbottnen där 
bälgslangen med stängerna förläggs, läggs lämpligen plank för att erhålla en 
plan botten. Plankändarna läggs med visst spel så att de inte spänner om de 
sväller eller av annan orsak skjuts mot varandra. 

Efter funktionskontroll återfylls diket. Övre fundamentet med mäthus täcks 
med lock och markisolerskiva innan återfyllning för att underlätta framtida 
service. 

Stängernas rörelser registrerades med hjälp av elektriska potentiometrar. Den 
i stålstången ären linjär potentiometer med slaglängd 50 mm med motstånds
värde 5 K!l och den sommäter skillnaden mellan stål- och aluminiumstångens 
rörelser är en linjär potentiometer med 25 mm slaglängd och 1 K!l motstånd. 

En i silikongummi ingjuten elektronikkrets placerad i mäthuset, omvandlar 
potentiometerns läge till ström ( 4-20mA) somvia en 2-ledarkabel överförs till 
mätstationen. Givarnas matningsspänning 24 V DC erhålls från mätstationen 
genomsammakabel. Potentiometrarna kalibrerades i laboratoriet med hjälp av 
passbitar och ett mätinstrument. 

53 




4.3.3 Porvattentryckgivare 

I projektet harporvattentryckmätningarutforts med ett sedan många årvälkänt 
och beprövat koncept, nämligen BAT-systemet. En vidareutveckling har 
emellertid gjorts på givareasidan, medan själva mätspetsen är original. 

Nedan följer en beskrivning av konstruktion och mätprincip för denna givare, 
figur 18. 

Ett keramiskt filter med diametern 30 mm och höjden 15 mm monterat i en 
rostfri spets vattenmättas och installeras i marken på den nivå där porvatten
trycket skall mätas. Spetsens övre del är utrustad med ett gummimembran 
genom vilket en injektionsnål som står i vätskekontakt med en elektrisk 
tryckgivare kan införas. På så sätt blir trycket mot givaren lika med det kring 
filtret omgivande vattentrycket. Spetsen monteras på 1" vattenledningsrör och 
nedpressas i marken. Dock måste minst första metern utföras i rostfritt stål så 
att ingen gas utveckling på grund av korrosion uppstår som kan ge ett övertryck 
som påverkar mätningen. 

Mätningen av trycket sker i en s k pick-up som nedtill har den nämnda 
injektionsnålen och en styrning av delrin(-plast) som styr in nålen i gummi
membranet och skyddar den (och användaren) under hanteringen. 

I 

s) 

GUMMIMEMBRAN 

FIGUR 18. Principfigur över porvattentryckgivare, typ BAT. 


FIGURE 18. Schematic design ofthe BATpore pressure transducer. 
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Nålen med sin styrning monteras i ett delrinfäste som är skruvat i ett rostfritt 
mäthus, vilket innehåller en tryckgivare samt enelektronikkrets. Huset avslu
tas med en kabeltätning som även tjänstgör som kabelavlastning. Mäthuset 
fylls med silikongummi efter intrimning av elektronikkretsen. Kabeln med 
vilken pick-upen hissas upp och ned i röret är en 2-ledare och den ansluts till 
en mätstation. För att erhålla tillräcklig tyngd för att nålen skall penetrera 
gummimembranet monteras två förkromade mässingsvikter på sladden över 
mäthuset. 

Den elektriska tryckgivaren är av fabrikat Kellers, med mätområde 300kPa, 
alternativt 600 kPa, beroende på förväntad trycknivå. Elektronikkretsen om
vandlar signalen från tryckgivaren till ström ( 4-20 mA) som via 2-ledarkabeln 
överförs till mätstationen. Matningsspänningen 24V DC erhålls från mätsta
tionen genom samma kabel. 

Under tillverkning vid monteringen av tryckgivare och elektronikkrets i pick
upen intrimmas elektronikkretsen med en trimpotentiometer. Strömmen ställs 
till 5 mA vid rådande lufttryck och till 20 mA vid mätområdets övre gräns. 
Inställningen med nolltryck vid 5mA gör det möjligt att mäta negativa 
porvattentryck. Därefter gjuts tomrummet i givarekonstruktionen in med 
silikongummi. 

Efter silikongummiingjutningen kontrolleras funktionen. Eftersom tryck
givaren är en absoluttryckgivare måste vid montering av pick-upen i por
trycksspetsen rådande lufttryck bestämmas noggrant med enbarometer för att 
utgöra referenspunkt för mätningen. Lutningen på tryckkurvan bestäms av 
ovannämnda trimning. 

4.3.4 Sättningsgivare 

Sättningsmätaren, se figur 19 mäter rörelsedifferensen mellan enpunktpå det 
djup ned till vilket kompressionen önskas mätas och markytan. Punkten på 
djupet består av en plåtskruvspets som roteras ned med hjälp av ett installa
tionsrör. När spetsen nått fast botten eller den nivå som förutbestämts, dras röret 
upp och kvarlämnar en bälgslang ( en spiralarmerad plastslang som tillåter 
töjning och hoptryckning) som är vattentätt fastgjord vid plåtskruvspetsen. 
Bälgslangens överände fästs med en slangklämma i en anslutningsfläns i 
mäthuset. 

Mäthuset består av en cylindrisk del, 0100 mm, som har fäste för en linjär 
potentiometer vilken omvandlar rörelsedifferensen till en elektrisk utsignal. 
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FIGUR 19. Automatisk sättningsmätare typ SGI. 

F/GURE 19. SGI automatic settlement gauge. 

Husets längd beror på vilken mätlängd sättningsmätaren är avsedd för. 

Potentiometernkanjusteras i höjdled så attmangenomenmanuell omställning 
kan förskjuta nollpunkten och därigenom fortsätta mätningen utöver vad dess 
slaglängd är. 

För att överlöra sättningsrörelsen mellan potentiometern i mäthuset och den 
fasta spetsen finns i bälgslangen en skarvad stålstång med diametern 1 O mm. 
Skarvarna finns påvarje meteroch bestårav delrin(-plast)kulorsomäven utgör 
stöd mot slangväggen. Stångens nedre ände vilar mot skruvspetsen inuti 
slangen. Stångens övre ände passerar en manschettätning vid övergången från 
slang till hus för att inte fukt från slangen skall vandra upp i huset. På stångens 
topp finns en plan yta som potentiometerns spets ligger an mot. 

I husetmonteras en antikorrosionskudde. Mäthuset kan installeraspå olika sätt 
beroende på förhållandena vid mätplatsen. Det kan tex placeras på ett funda
ment av betong i en grop och på så sätt vara helt dolt och dessutom undviks 
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problemmed tjällyftning. I detta projekt placerades emellertid mäthusen enbit 
över markytan som tjälisolerades med hjälp av mineralullsmatta. 

En i silikongummi ingjuten elektronik.krets placerad i mäthuset omvandlar 
potentiometerns läge till ström ( 4-20mA), somviaen2-ledarkabel överförs till 
mätstationen. 

Elektronikkretsen har två potentiometrar med vilka man trimmar in den 
tillsammans med aktuell potentiometer så att strömmen blir 4 mA vid poten
tiometerns ena ändläge och 20 mA vid det andra. Därefter gjuts kretsen in i en 
plastkapsel. 

Efter installation av sättningsmätaren görs funktionskontroll och kalibrering 
med inkopplad mätdator genom att passbitar läggs mellan potentiometer
spetsen och den yta den normalt vilar på. 

4.3.5 Horisontaltryckgivare 

I projektets inledning konstaterades att det inte fanns någon givare tillgänglig 
för automatisk mätning av horisontaljordtryck. Därför konstruerades och 
tillverkades en sådan som utprovades i projektet. 

Vissa konstruktionsprinciper är angivna i litteraturen för dessa typer av givare, se 
tex Weileroch Kulhawy (1982). I princip är det trehuvudvillkor som böruppfyllas. 
Detförsta ärenstyvhetsfaktor som i princip ärförhållandetmellankonstruktionens 
och jordens styvhet. Det andra villkoret ärett förhållande mellan givarens tjocklek 
och bredd och det tredje är krav på membranets styvhet. 

En dimensionering med hjälp av kriterierna ovan gav en konstruktionen enligt 
figur 20. 

Figuren visar en diskusformad stålplatta som i sin mitt har en elektrisk 
tryckgivare av konventionellt slag med diametern 56 mm. Mätarens totala 
diameter är 200 mm och dess maximala tjocklek 18 mm. På stålplattan 
svetsades ett rör som innehåller elekronik och som fungerade som styrning i 
samband med installation. 

Givaren installerades i jorden med ett speciellt verktyg som drogs upp efter 
installation. På så sätt vardet endastkabel och enwire som syntes påmarkytan 
efter installation. Wiren användes i syfte att givaren skulle kunna återvinnas 
efter användandet. 
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JORDTRYCKSGIVARE 


ELEKTRONIK 

TRYCKGIVARE 

FIGUR 20. Principfigzu av mäJvärdesgivareför mätning av horisontal,jordtryck. 

FIGURE 20. Schematic design ofgauges measuring horizontal earth pressure. 

4.3.6 Lutningsgivare 

I det utvecklingsarbete som bedrevs vid SGI innan detta projekt startade hade 
två olika typer av lutnings givare konstruerats. Dessa givare varavsedda för att 
mäta lutningförändringar i markytan, eller alldeles under. Detvisade sig senare 
i projektet att dessa prototyper skulle kräva ytterligare utvecklingsarbete och 
då dessutom rörelseförändringarna blev en storleksordning mindre än vad som 
antagits har resultaten frän dessa givare därför behandlats summariskt i den 
fortsatta framställningen. Emellertid görs nedan en redovisning av givarnas 
konstruktion, med tanke på framtida utvecklingsarbete. 

I projektet slutskede (skredskedet) installerades automatiska lutnings givare av 
typ Kent Allard i de rör där manuella inklinometermätningar tidigare utförts. 
Denna typ av givare beskrivs också summariskt nedan. 
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Givare med elektriska libeller 
Givaren är baserad på 2 st libeller, vardera bestående av ett svagt böjt glasrör 
som är igensmält i ändarna och som innehåller en elektriskt ledande, ganska 
trögflytande vätska. Vätskan fyller inte röret helt, utan en luftbubbla finns som 
ienklassisk libell. Vid glasrörets hopsmältning har 3 stelektroder installerats. 
Den ena är en ledare som går tvärs igenom från ände till ände och är belägen 
nära detkrokiga rörets konkava sida. De två andra sitter i vardera röränden och 
sticker in i röret några mm och är belägna mot den konvexa delen. 

Libellernaärmonterade vinkelrätt motvarandra, medden konvexa delen uppåt 
på en platta som med tre st justerskruvar kan horisonteras i förhållande till 
infästningen i mäthuset. Horisontering efterinstallationärnödvändigpå grund 
av att det mätområde som libellerna är avsedda för är litet, se figur 21. 

Mäthuset är cylindriskt med diametern 100 mm och längden 600 mm och har 
ett lock som tätas med en o-ring. Mäthuset är försett med botten med tät 
kabelgenomföring ochmuffför rörfäste. I mäthuset finns även två st kretskort 
med elektronik. 

FIGUR 21. Detaljbild av lutningsgivare med två vinkelrät placerade libeller. 

FIGURE 21. Detail ojan inclinometer transducer with two perpendicular 
levels. 
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När luftbubblan i libellen ligger i mitten är båda de övre elektroderna omflutna av 
vätskalikastordelavsinlängd,menvidlutningflyttarsigluftblåsan(jfrvattenpass) 
och olika långa delaravelektroderna väts. Mellan dessa ochdentredje elektroden, 
som alltid är under vätskeytan uppstår skillnader i det elektriska motståndet. 
Genomattkoppla sammandessatvå"motstånd"medtvåstbryggkompletterings
motstånd ordnas enmätbrygga vars obalans representerar libellens lutning. Föratt 
inte elektrolyseffekter skall påverlca elektroderna matas bryggan med fyrkantpul
sad växelström som åstadkoms i elektronikkretsen som finns monterad på två 
kretskort, ettför vardera libellen, i enställningöverlibellerna. Givarna matas med 
± 5 Volt likspänning. 

Givare med vridpotentiometer 
Givaren består av en cirkulär vridpotentiometer, på vars axel sitter en pendel. 
Beroendepåpendelens längd kanolikamätområdenerhållas. I detta fall valdes 
en längd så att aktuellt mätområde blev ca± 10°. Givaren är avsedd att mäta 
lutningsändringen i en riktning, varför en noggrann injustering av givaren 
krävs i fält så att rätt mätriktning erhålles, se figur 22. 

Givaren skyddas av ett cylindriskt hus med diametern 100 mm och längden 600 
mm. 

FIGUR 22. Lutningsgivare 
med vridpotentiometer. 

FJGURE 22. lnclinometer 
with torsional potentiometer. 
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Vridpotentiometem ger en elektrisk utsignal som är proportionell mot vrid
ningsvinkeln. I anslutning till givaren sitter en elektonikkrets ingjuten i 
silikongummi. Denna krets omvandlar potensiometerns läge till en ström i 
intervallet 4-20 mA som via en 2-ledarkabel överförs till mätstationen för 
omvandling till en digital signal. 

Fast inklinometer av typ Kent Allard 
ADG Grundteknik har tagit fram en så kallad multipelinklinometer för fast 
installation i samma typ av plaströr som används för manuell inklinome
termätning. 

Genom att skarva ihop flera givare med tex el-rör kan lutningsändringen mätas 
på flera nivåer i samma rör. Det som begränsar antal nivåer är mätrörets 
diameter då en kabel från vardera givare måste dras upp till rörets överkant. 
Givaren intar rörets lutning genom att styrklackar trycks mot rörväggen med 
hjälp av fjädrar. 

Själva givaren består av enmagnetförsedd pendel monterad överensensorsom 
känner av förändringar i magnetfältet. Pendel är upphängd i en bladfjäder och 
i givaren finns elektronik som omvandlar förändringarna i magnetfältet till en 
elektrisk ström på mellan 4 och 20 mA. Strömmen mätes i samma två ledare 
som förser givaren med erforderlig matningsspänning. 

4.4 Kalibrering och mätnoggrannhet 

Innan mätvärdesgivama installerades i fält kalibrerades de i mätlaboratoriet. 
Kalibreringsförfarandet skiljde sig åt beroende pågivaretyp. Så tex kalibrerades 
alla linjära potentiometrar med hjälp av pass bitar och tryckgivare med hjälp av 
SGI:s kalibreringssystem förportryckgivare, bestående av referenstryckgivare 
av högnoggrannhetsklass och precisionsmätinstrument. Givarnas temperaturbe
roende kontrollerades på så sätt att mätningar utfördes när givarna succesivt 
kyldes ned i en frysbox. 

Givarnas elektriska konstruktion var sådan att de lämnade en utsignal på 
mellan 4 och 20 mA. Denna signal mättes med voltmeter över ett preci
sionsmotstånd på 10 n. I figur 23 visas ett typiskt resultat från kalibrering av 
en sättningsmätare. 

Alla automatiska mätvärdesgivare kopplades i fält till mätstationer som 
utförde analog-digital omvandling av mätsignalen. Denna omvandling utför
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des med 12 bitars upplösning, dvs att givarens analoga mätområde delades upp 
i som mest 4096 delar, som nedan kallas datorenheter. 

Alla givare kunde också mätas med ett enkelt handmätinstrument vilket 
underlättade vid installationsarbetet. 

Efter installation i fält av mätvärdesgivarna utfördes funktionskontroll av alla 
givare. Det skedde på olika sätt beroende på vilken typ av givare som var 
aktuell. Sättningsmätarna och horisontalrörelsegivama kontrollerades, t ex 
med en lämplig passbit samtidigt som mätsystemet var inkopplat. På så sätt 
erhölls en kontroll av att hela mätkedjan fungerade. På samma sätt nollmättes 
alla givarna, dvs denelektriska utsignal mättes sommotsvarade O itex sättning 
eller tryck. Samtidigt som nollmätningen utfördes mättes också lufttrycket för 
korrektion av uppmätta tryck. 

KALIBRERING 
Sättningsgivare 

RÖRELSE (mm)
120-----------------, 

Norrköping 
100 Givare: asat-16 

860813 
80 utförd av Björn L 

60 

40 

20 

+ y=24.489+637 .508x 
0 L..J........L....J.....-11:J.......L.....L....JL....L.....L..J..,_j'"-'-..L.J..,_j'"-'-..L..L....1 


0 0,05 0,10 0,15 0,20 
UPPMÄTT SPÄNNING (Vdc) 

FIGUR 23. Exempel på resultat från kalibrering av en sättningsmätare. 

FIGURE 23. Example ofresults from calibration ofsettlement transducers. 
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Genom ovan beskrivna förfarande säkerställdes att mätvärdesgivarnas elek
triska utsignal kunde omvandlas till tekniska enheter. Under projektets gång 
gjordes ett flertal kontroller av framförallt givarnas nollvärden, menockså rena 
omkalibreringar utfördes direkt i fält. I tabell 3 visas de olika givarnas 
noggrannheter, med avseende på systemets digitala upplösning eller givarnas 
analoga noggrannhet. 

TABEU 3. Mätvärdes givarnas digitala upplösning i det aktuella mätsystemet. 

TABLE 3. Digital resolution ojthe transducers in the monitoring system. 

Givare Mätområde Upplösning Enhet 

AIRP 80-126 0.014 kPa 

PVTG 0-300 0.1 kPa 

HTRY 0-300 0.1 kPa 


ASAT 0-50/0-100 0.016/0.032 mm 

HROR 0-25/0-50 0.008/0.016 mm 

LUTL ±0.5 0.00015 0 


LUTP ±10 0.006 0 


LUTA ±80/±160 0.05/0.1 mm/m 


TEMP ±100 0.1 oc 
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5. Resultat frdn mätningar före 
schaktning och upplastning 

5.1 Allmänt 

En period av nollmätning genomfördes sedan alla givare varinstallerade för att 
klargöra deras och mätsystemets funktion, samt för att bedöma om komplet
terande mätvärdes givare behövde installeras. Detvar viktigt att också få enbild 
av den naturliga variationen i portryck, spänningar och rörelser, med hänsyn 
till att dessa skulle komma att överlagra alla övriga eventuella förändringar 
förorsakade av den etappvis ökande balastningen av slänten. 

Instrumenteringen av slänten har beskrivits i kapitel 2.2 där de olika givarnas 
läge och beteckning visas i figur 1 och 2. Redovisning av resultat från de 
automatiska mätningarna under såväl nollmätnings- som under schakt- och 
upplastningsperioden görs i bilaga B. 

Installation av mätvärdesgivare, mätsystem och övriga installationer utfördes 
under hösten 1989, utom lutningsmätare typ Allard (LUTA) som installerades 
före den sista etappen (då vattnet pumpades ur schaktgropen). Detta innebar 
en nollmätningsperiod på ca 4 månader mellan den 19 december 1986 och 21 
april 1987 då den första schaktnings- och uppfyllningsetappen påbörjades. 

Mätintervall vid de automatiska mätningarna var huvudsakligen en gång per 
timme. Mätvärdena redovisades i form av dygnsmedelvärden. 

5.2 Resultat 

De automatiska mätningarna fungerade i huvudsak som tänkt under nollmät
ningsperioden. Ettmindre avbrott uppstod under januari 1987, då mätsystemet 
gick ned i samband med att en ansluten skrivare låste sig. Detta problem 
återkom men kunde åtgärdas genom ändringar i mätdatorns program. 

Portryck 
Den registrerade portrycksmätningen visade på relativt konstanta, eller svagt 
ökande värden under perioden. Variation motsvarade 0,3 - 0,5 m förändring i 
vattenpelare med störst variation vid mätarna som satt på 2 meters djup eller 
ytligare. Ökningen av trycknivån berodde på att grundvattenmagasinet fylldes 
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på under perioden. Portryckets variation med tiden under denna period visas 
underetapp O i bilaga B.1-B.5, där nollmätningsperioden och perioderna med 
schakt och upplastning redovisas tillsammans. 

Portrycksmätarnavid referensstationenvästeromprovområdetvisadegenom
gående på något högre värden än de vid övriga mätstationer. Skillnaden är 
maximalt 5 a10 kPa jämfört med de olika stationerna, se figur 24 som visar 
uppmätta portrycksprofiler i april 1987, alldeles innan schaktnings- och 
uppfyllnadsarbetena påbörjades. Vid denna tidpunkt motsvarade portrycken 
en grundvattennivå 0,1 - 1,3 meter under markytan. De högsta trycknivåerna 
uppmättes på större djup, ca 10 meter eller djupare under markytan. 

Horisontaltryckmätarna 
installerades i mitten av november (Glötzlceller) och i början av december 
(automatiska tryckmätare). Det ökade tryck som skapades i jorden vid instal
lationen av jordtrycksdosoma jämnades ut på cirka två veckor. 

Manuella mätningar av Glötzlcellema gjordes 2 gånger efter stabiliserings
perioden. Mätningarna gav relativt stabila värden, se inledningsperioden i 
figur 33 och 34, och visade på ett ungefär linjärt ökande horisontaltryck med 
djupet. De automatiska mätarna som satt 2,9 m och 5,5 m under markytangav 
relativt stabila värden, medan de på 5,7 m och 8 m djup gav ökande mätvärden 
under hela nollmätningsperioden, se under etapp Oi bilaga B.6. 

En spänningsprofil baserad på uppmätta horisontaltryck och portryck i april 
innan schaktnings- och uppfyllningsarbeten påbörjas visar på en jordtrycks
koefficient K som ärca0,79, 0,54 och0,75 på2,9m, 5,5 m respektive 8 m djup. 

0 

Portrycken i april 1987 var högre än de som senare kunde utvärderas som 
medelvärden för samtliga mätperioder. K0 vid medeleffektivspänningsnivåer 
kan beräknas vara ca0,6 -0,8. I figur 25visas uppmätt spänningsprofil i början 
av april 1987. 

Det uppmätta värdena på K
0 

visar relativt god överensstämmelse med den 
utvärdering av K som finns gjord från dilatometerförsök vid provfältet,

0 

se BILAGA A.2. En empirisk beräkning baserad på hur Konc' dvs jordtrycks
koefficienten för normalkonsoliderad jord, beror av värdet på konflytgränsen 
hos materialet och hur Konc varierar med överkonsolideringsgraden, enligt 
K =K c · OCR n där n =0,5 a0,6 (Larsson 1977) ger något högre värden på K

0 00 0 

än de två in situ-metoderna, jämför figur 26. 

Några av sättningmätarna isolerades först efterdet att tjälning av jordenstartat 
och blev därför påverkade av tjälnings-tiningsförloppet. Inverkan av tjälning 
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FIGUR 25. Uppmätt horisontalspänningsprofil i slutet av etapp 0. 

FIGURE 25. Measured horizontal stress profile at the end ofstage 0. 

kan ses tydligt i inledningsskedet av den automatiska sättningsmätningen, se 
bilaga B. 7. I övrigt fungerade både de automatiska och manuella mätningarna 
av sättningar såsom tänkt med stabila värden under nollmätningsperioden. 

De båda horisontalrörelsemätarna visar på en komprimering av jorden under 
nollmätningsperioden. Vid slutet av perioden är hoptryckningen relativt kon
stant ca 1 mm, se bilaga B.8. Orsaken till denna rörele kan vara att de relativt 
ytligt belägna, ca 1,0 m under markytan, extensiometrarna påverkades av 
variationer i jordens fuktinnehåll. 

Lutningsmätningar 
De automatiska lutningsmätningarna visar lutningsvariationer under nollmät
ningsperioden av i storleksordningen 0,1 grader för mätarna av libelltyp och 
upp till 0,5 grader för de av pendeltyp. De senare mätarna som visade sig vara 
mer känsliga för snabba förändringar har en överlagrande variation, eller 
"flimmer", av ca 0,5 grader, se bilaga B.9 och B.10. 
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FIGUR 26. Jordtryckskoefficient K vid slutet av etapp 0. 
0 

FIGURE 26. Coefficient ofearth pressure K at the end ofstage 0 . 
0 

De manuella inklinometermätningama, som utförts tre gånger under nollmät
ningsperioden, ger lutningsvariationer i storleksordningen 0,5 mm/m (0,03 
grader) eller mindre. 

Temperaturen 
registrerades automatiskt av givare som installerats ned till 3 m djup under 
markytan alldeles intill horisontalrörelsegivarna. Undernollmätningsperioden 
sjönk temperaturen på 0,5-1 m djup från ca 2 °c i januari till ca -1 °c i mars
april. Motsvarande temperaturer på 3 m djup är 7 °c sjunkande till ca 5 °c, se 
bilaga B.11. 
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5.3 Atgärder 

Resultaten av nollmätningama föranledde inte några större förändringar i 
mätsystemet. Tre av de sexton portrycksmätama gav inledningsvis värden som 
avvek från förväntade förhållanden. Efter förnyad nollning, dvs den elektriska 
signalen mättes vidnolltryck genom att givarna lyftes upp i rören, kunde stabila 
och tillförlitliga värden registreras. Ett par av lutningsmätama av libelltyp fick 
också justeras innan de fungerade tillförlitligt. Förändringar av mätdatoms 
program gjordes vid ett flertal tillfällen i syfte att anpassa det till rådande 
förhållanden. 

Undermätningamas gång kunde det konstateras att lufttrycket förorsakade inte 
obetydligavariationeridekontinuerligaportrycks-ochhorisontaltrycksmätning
ama. Redovisningen justerades så att värden korrigerades för lufttryck. 
Inverkan av lufttrycksvariationer visas i figur 27 där lufttrycket under 
nollmätningsperioden ritats upp tillsammans med korrigerade respektive 
okorrigerade värden från en portrycksgivare på 11 m djup och en hori
sontaltrycksgivare på 2,9 m djup. Snabba dygnsvisa förändringar i lufttryck 
gav dock inte motsvarande förändring i portrycks- och jordtrycksvärden som 
något större lufttrycksförändringar under mer än en dag. Korrigeringen med
förde därlör att ett visst missvisande "flimmer" ibland uppstod vid uppritning 
av portrycks- och horisontaltrycksmätningar. Flimret är dock av sådan stor
leksordning att det saknar praktisk betydelse. 

Övriga åtgärder under perioden var huvudsakligen en allmän övervakning och 
underhåll av mätsystemet. 
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FIGUR 27. Exempel på lufttrycksvariationens inverkan på uppmätta 
portrycks- och horisontaltrycksvärden. OBS. Kurvorna i diagrammet är för 
åskådlighetens skull förskjutna i vertikalled. 

FIGURE 27. Example of the effect of air pressure on the measured pore 
pressure and horizontal stress values. Note. The graphs are displaced verti
cally in order to gain a clear picture. 
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6. 	 Resultat frdn mätningar under 
schaktning och upplastning 

6.1 	 Allmänt 

Schaktning och upplastning utfördes i tre etapper, se figur S. Den 21 - 27 april 
1987 utfördes schaktning till 1 m djup och upplastning motsvarande 10 kPa. 
Nästa etapp påbörjades den 30 november 1987, då schakten fram till den 11 
december fördjupades till 2,5 m och lasten ökades till 20 kPa. Den slutliga 
fördjupningen av schakten ned till 4 m under ursprunglig markyta utfördes 13 
- 17 juni 1988. Några ytterligare lastförändringar gjordes därefter inte förrän 
försöken att driva slänten till brott påbörjades 23 november 1989. De olika 
etapplängderna blev 7 ,5 månad, 6,5 månad respektive 1,5 år - sammanlagt 
drygt 2,5 år. 

Mätresultat samlades in från ett drygt 60-tal mätpunkter med automatisk 
registrering och från ett stort antal mätpunkter med manuell mätning. De olika 
mätarnas beteckning och läge kan ses i figur 1 och 2. Resultat från de 
automatiska mätningarna redovisas i bilaga B. 

Mätinteivallet för de automatiska mätningarna var desamma som under 
nollmätningsperioden, dvs huvudsakligen en gång per timme. Mätvärdena 
redovisades i form av dygnsmedelvärden. Manuella mätningar gjordes 4 a5 
gånger under var och en av de tre lastetappema. 

6.2 	 Resultat 

6.2.1 	 Portryck 

Den relativt långa totala mätperioden och det stora antalet portrycksmätare gav 
goda möjligheter att uppmärksamma tveksamma mätvärden hos mätare. En drift 
i mätvärden kunde uppstå såväl gradvis som plötsligt under mätperioden, se 
figur 28. 

Sådana förändringar i mätvärden uppstod vid ett flertal tillfällen. De kunde 
relativt lätt åtgärdas, oftast direkt efter upptäckt, och föranledde inte någon 
större risk för misstolkningar. En vanlig åtgärd var att göra förnyade noll
mätningar, men det hände också att mätvärdena återgick till de normala utan 
att någon åtgärd vidtagits. 
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FIGUR 28. Exempel på svårförklarliga förändringar av portryck. 
1) plötslig drift i mätvärden, 2) och 3) förändringar uppmätta vid nya noll
mätningar. 

FIGURE 28. Examples ofpore pressure changes, which are difficult to 
explain. 1) sudden drift ofmeasured values, 2) and 3) measured changes 
after new zero checks. 

I samband med att nya nollvärden togs på portryckmätama kunde ibland 
förändringar på 5-10 kPa noteras. Det gick inte att säga när förändringen i 
portrycksvärden ursprungligen uppstått, omdet inträffat i samband med någon 
av belastningsändringama eller kommit succesivt under en längre period. 

Uppmätta portrycksvärden under de olika belastningsetappema, såväl som 
under nollmätningsperioden, visas i bilaga B.1 - B.5. 
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Det automatiska mätsystemet visade sig vara klart överlägset ett manuellt 
system där samma problem med mätvärdesdrift kan uppstå, men är mer 
svårupptäckt, och därdessutom ytterligare felkällor kan introduceras i form av 
den "mänskliga faktorn". 

Bortsettfrån ovan beskrivna problem med portryckmätningarnakundeportrycks
förändringama följas i detalj i samband med övergång till ny lastetappochtiden 
däremellan. Portrycksförändringama vid station 6 (under fyllningen) i sam
band med upplastning till 10 kPa respektive 20 kPa visas i figur 29. Vid den 
översta mätpunkten alldeles under torrskorpan gick dräneringsförloppet fort 
ochregistrerad portrycksförändring var endast 2 a3 kPa. Portrycksökningama 
på 4,5 m och 10,5 m djup var 4-8 kPa, vilket motsvarade ca 60-85 % av 
vertikalspänningsökningen. 

/rn,M ( kPa) 

5 10 

- 5 
E 


a...· 

:::)
-, 
0 

10 

o Upp lastning 1 lliq~10 kPq) 

• Kvarstående före 
15 upplastn ing 2 

+ Upplastning 2 (l1q::::1QkPq) 

FIGUR 29. Registrerad portrycksökning i samband med upplast
ning vid mätstation 6. 

FIGURE 29. Registered pore pressure increase in connection with 
loading at gauge station 6. 
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Vid station 13 under schaktbotten uppmättes portrycksminskningar på 4,5 m 
djup motsvarande ca 60 % av den vertikala spänningsminskningen vid 
samtliga avschaktningstillfällen. 

I figur 30 · 32visas portryckförändringama i deolika mätstationerna i samband 
med att lastförändringar utfördes. I figurerna visas också porvattentrycket i 
referensstationen vid samma tillfälle. Deuppmätta portrycksvärdena visade på 
att ett mindre porövertryck kvarstod under fyllningen vid de olika periodernas 
slut, medan portrycksminskningen under schaktgropen i stort sett jämnats ut. 

Någon förändring i portryck på grund av en gradvis ökande skjuvspännings
nivå kunde inte spåras under perioden. 

6.2.2 Jordtryck 

En av de automatiska jordtrycksmätarna upphörde att fungera redan innan 
första schaktnings- och uppfy llnadsperioden inleddes. Det var den mätare som 
placerats på 5,7 m djup vid gränsen mellan schaktningszon och uppfyllnad. 
Övriga mätare gav relativt god överensstämmelse mellan värden från de 
automatiska mätningarna och de från de manuellt mätta Glötzlcellerna. Ett av 
undantagen var att den automatiska mätaren på 2,9 m djup, också den vid 
gränsen mellan schakt- och fyllnadszon, visade en ökning i horisontaltryck 
under hela den första perioden. Ökningen verkade inte föranledd av schaktningen 
eller uppfyllnaden, utan inleddes redan under nollmätningsperioden. Vidare 
visade den automatiska mätaren på 8 m djup under ursprunglig markyta 
ungefär vid blivande släntfot, ett plötsligt förhöjt värde med ca 25 kPa i en dryg 
månads tid under den andra schaktningsperioden. En annan mer tydlig 
avvikelse var att Glötzlcellen på samma djup och ungefär samma plats, 
plötsligt visade ca 40 kPa lägre värden efter schaktningen till 2,5 m djup. 
Bortsett från att mätvärdena låg kvar på denna låga nivå verkade mätaren visa 
på ungefär rätt variationer i horisonaltryck under resten av mätserien. 

Uppmätta horisontaltryck under samtliga mätperioder visas i figur 33 och 34. 

Variationer i horisontaltryck uppträdde dels omedelbart i samband med 
uppfyllnad och schaktning, dels under längre tidsperioder mellan varje 
schaktnings- eller uppfyllnadsarbete. Mätaren på 2,9 m djup under släntkrön 
visade på en horisontaltrycksökning av ca 4 kPa vid första uppfyllningen och 
bara ett par kPa vid andra uppfyllningen. Vid nästa laständring, då enbart 
schaktning utfördes, mättes en mindre tryckminskning av 1 a2 kPa. Övriga 
mätare visade på tryckminskning i storleksordningen 5 a10 kPa vid samtliga 
schaktningstillfällen. 
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FIGUR 30. Uppmätta portryck i samband med lastförändringar mellan etapp 0 och 1. 

FlGURE 30. Measured pore pressures in connection with load changes between stage 0 and 1. 
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FIGUR 31. Uppmätta portryck i samband med lastförändringar mellan etapp 1 och 2. 

FIGURE 31. Measured pore pressures in connection with load changes between stage 1 and 2. 
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FIGUR 32. Uppmätta portryck i samband med lastförändringar mellan etapp 2 och 3. 


FIGURE 32. Measured pore pressures in connection with load changes between stage 2 and 3. 
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FIGUR 33. Uppmätta horisontaltryck vid gränszon mellan uppfyllnad och schakt (intill portrycksstation 10). 


FIGURE 33. Measured horizontal stresses at the horder zone between thefill and the excavation (close to porepresswe stalion 10). 
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FIGUR 34. Uppmätta horisontaltryck under slutlig släntfot (intill portrycksstation Il). 

FIGURE 34. Measured horizontal stress under thefinal toe of the slope (close to pore pressure station 11). 
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FIGUR 35. Uppmätta horisontaltrycksprofiler vid slutet av sista 
schaktningsetappen och vid slutet av nollmätningsperioden. 

FIGURE 35. Measured horizontal stresses at the end ofthe last 
excavation stage and at the end ofthe reference period. 

Tidsmässigt mer utdragna variationer av maximalt 10 a15 kPa kunde obser
veras på 5,5 - 8 m djup. Dessa verkade till en del följa svängningarna i portryck 
och i vattennivå i schaktgruppen, jämför bilaga B.1 till B.5 med bilaga B.6. 

Någon horisontaltrycksökning till följd av den successivt ökande skjuv
spänningsnivån kunde inte uttolkas för de tre schaktnings- och upplastnings
etappema. I figur 35 visas uppmätta horisontaltrycksprofiler före första 
schaktningen och upplastningen samt vid slutet av sista schaktningsetappen. 

6.2.3 Vertikalrörelser 

Resultaten från de automatiska sättningsmätarna gav en god bild av hur 
rörelserna varierade med tiden. Upplastningar respektive avschaktningar 
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återspeglades i rörelseförloppet, men också portrycksvariationerna under olika 
perioder av året hade inverkan på hur snabbt sättningarna utbildades. 
Portrycksökningar respektive portrycksminskningar av i storleksordningen 5 
kPa kunde kopplas till säsongsvisa förändringar av sättningshastigheten. Till 
följd av de säsongsmässiga portryckförändringarna var sättningshastigheten 
endast ca 10 mm/år under första halvåret efter slutlig uppfyllning men ca 60 
mm/år under nästa halvårsperiod. 

De automatiskt registrerade vertikalrörelserna under samtliga mätperioder 
visas i bilaga B. 7. 

Mätarna som var placerade i schaktområdet visade en hävning på ca 40 mm 
under de tre första etapperna, varav ca 10 mm under etapp 1. Motsvarande 
sättning under fyllningen var 90-100 mm, varav ca 10 mm under etapp 1. 
I ett senare skede utfördes sättningsberäkningar för att få en uppfattning om 
konsolideringen under fyllningen, se vidare kapitel 7 .2. Jämförelser visade på 
god överensstämmelse mellan beräknat och uppmätt sättningsförlopp. 

En jämförelse mellan uppmätt sättning med det automatisk mätsystemet och 
resultat från de manuella mätningarna av bälg- och horisontalslangarna under 
fy Ilningen visar också på god överensstämmelse, se figur 37. Resultaten av de 
manuella mätningar visade också tydligt att för att uppnå sågod mätnogrannhet 
som möjligt krävs att mätningarna emellanåt får ta lite längre tid än normalt 
beroende på mätinstrument, väderlek m m. Mätningarna bör också i största 
möjliga mån utföras av en och samma person. Resultat från de manuella 
mätningarna av bälgslangar och horisontalslang är redovisade i bilaga B.12
B.16. 

Någon ökning i vertikalrörelse på grund av minskad stabilitet hos slänten 
kunde inte särskiljas från sättningsförloppet. Hade emellertid inte den konti
nuerliga portrycksmätningarna funnits, är det möjligt att den kraftigt ökande 
sättningen efter sista schaktningen blivit tillskriven en låg säkerhetsnivå hos 
slänten istället för en inverkan av lägre portryck. 

6.2.4 Horisontalrörelser 

Resultat från mätningar med horisontalrörelsegivarna gav överraskande resul
tat under de tre upplastnings- och schaktningsetapperna. Således visade 
mätningarna att horisontalrörelsen var en kompression av jorden mellan de två 
punkter som rörelsen mättes. För den 12 m långa mätaren var den totala 
kompressionen ca 5 mm, eller drygt 0,04 % och för den 8 m långa ca 3 mm, 
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eller knappt 0,04 %. Relevansen av detta resultat kan diskuteras, men i 
samband med funktionskontroll och fältkalibrering har givarna visat sig 
uppfylla ställda krav. Vidare visade det sig att i skredskedet, etapp 5-8 , har 
mätarna givit kontrollerbara och relevanta resultat. En förklaring kan vara att 
inverkan av överlasten hade denna effekt på jorden/mätarna, eller att föränd
ringar i fuktkvoten underfyllningen orsakade krympning av den ytligt belägna 
vattenomättade torrskorpan. 

Emellertid, i omedelbar anslutning till de olika schaktnings- och uppfyllningsar
betena, registrerades en rörelse ut mot schakten motsvarande 1,2 mm, 3,4 mm 
respektive 0,4 mm, dvs sammanlagt ca 5 mm för den längre mätaren. Vid den 
kortare mätaren var mätarna ur funktion vid första schaktningen och uppfyllning 
men vid de två övriga tillfällena registrerades 2,0 mm respektive 0,2 mm töjning, 
vilket uppskattningsvis gav en total töjning av ca 3 mm. Uppmätta horisontal
rörelser under samtliga etapper visas i bilaga B.8 

Mätresultaten understryker vikten av att noga prova ut nya mätsystem och lära sig 
hurdessa fungerar. Dessutom visar resultaten att i och medattdenhärtypenav mer 
eller mindre kontinuerliga mätningar har blivit tillgängliga registreras skeenden 
som tidigare inte varit mätbara och om vilka kunskapen är dålig. 

6.2.5. Lutningar 

I kapitel 4 har olika typer av givare för mätning av lutning beskrivits. Som där 
antyds kan relevansen i mätresultaten från dessa givare diskuteras. Orsakerna 
till detta är flera. Fördet första varde förväntade horisontella rörelserna 10-falt 
större än det faktiska utfallet och för det andra var installationen sådan att det 
ytligajordlagrets ochfyllningens påverkanav bl a tjälning påverkade mätning
arna. Dessutomharojämnakonsolideringssättningarinom fyllningen påverkat 
resultatet. I samband med att skredskedet skulle inledas gjordes därför en 
installation av fasta inklinometrari de tidigare manuellt mätta inklinometerrören. 

Mot bakgrund av detta diskuteras inte här resultaten från lutningmätningar av 
pendel- och libelltyp, utan endast exempel på resultat från mätningarna visas 
i bilaga B.9 och B.10. Emellertid är det möjligt att denna typ av givare, efter 
mer utveckling och provning, kan användas för övervakning av slänter, 
framförallt installerade i fasta konstruktioner som hus och broar. 

De manuellt mätta inklinometerrören i och strax utanför fyllningen visade på 
rörelser av maximalt ca 5 mm på 2 - 6 m djup. Maximalt uppmätt förändring 
vidsläntfotmotsvaradeenhorisontalrörelse av intefullt 5 mm ned till 6 m djup. 
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Resultaten från dessa mätningar ligger stort sett inom mätnoggrannheten, som 
är ca 3 mm /10 m. 

Resultaten från de manuella inklinometermätningarna redovisas i bilaga B.17 
till B.19. 

6.2.6 Temperatur 

Temperaturen i jorden mättes på 0,5 - 3 m djup under ursprunglig markyta, 
alldeles intill de installerade horisontalrörelsemätarna. Temperatursvängning
arna var tämligen likvärdiga under de ca 3 årscykler som mätningarna pågick. 
På 0,5 m djup uppmättes ett temperaturmaximum av ca 12 °c under juli 
augusti och temperaturminimum av ca 0 0c under perioden december/januari 
till mars/april. På djupet 3 m under ursprunglig markyta var temperatursväng
ningarna fasförskjutna ungefär 4 månader med ett temperaturmaximum av 
drygt 7 °c under november - december och temperaturminimum av drygt 4 °c 
under maj - juni. 

Uppmätta temperaturer under samtliga mätperioder visas i bilaga B.11 

0 

6.3 Atgärder 

Mätningarna under de tre schakt- och upplastningsperioderna krävde nog
grann övervakning med bedömningar av rimligheten hos alla de olika mät
ningarna. Vidtagna åtgärder var alltifrån smärre justeringar av mätvärdes
givare till ominstallationer och förändringar av mätsystemets datorprogram. 

Det visade sig under perioden att vissa mätstationer var känsliga för stora 
temperaturväxlingar i samband med direkt solsken. Detta löstes genom att de 
svarta plastsäckarna som täckte mätstationerna byttes ut mot vita och grå 
säckar. 

Mot slutet av sista schaktningsetappen konstaterades att de olika mätningarna 
inte visade någon märkbar effekt av den successivt sänkta säkerhetsnivån hos 
slänten. Någon tendens till förändrat beteende hos slänten kunde inte spåras 
vare sig i spänningsmätningarna eller rörelsemätningarna. Som en följd av 
detta beslöts det att en förnyad stabilitetsanalys skulle göras, delvis med stöd 
av dittills insamlade mätresultat, innan de slutliga försöken att driva slänten till 
brott påbörjades. 
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7. Beräkningar 

7.1 Allmänt 

Beräkningar av släntens stabilitet har utförts vid flera olika tillfällen under 
projektets gång. I början avprojektet gjordes förstöverslagsberäkningarförval 
av schaktdjup, släntlutning ochuppfy llnadens storlek (se kapitel 2.3 ). Därefter 
gjordes ytterligare stabilitetsberäkningar efter det att kompletterande geotek
niska undersökningar hade utförts och slutligen inför skredskedet gjordes 
ytterligare en stabilitetsanalys, som också omfattade beräkning av primära och 
sekundära konsolideringssättningar för gällande lastsituationer. Vidare har 
beräkning av spännings- och deformationsbilden under projektets olika etap
per utförts med hjälp av olika avancerade numeriska beräkningsmetoder. 

Schaktning och uppfyllning utfördes etappvis och en sammanlagd tidsperiod 
av 2,5 år förflöt innan utpumpning av vattnet i schaktgropen kunde starta i syfte 
att driva slänten till brott. Projekttiden blev längre än planerad, varför farhågor 
fanns att jorden hunnit konsolidera för gjord uppfyllning i påtaglig grad. Enhög 
konsolideringsgrad befarades ha medfört en så hög skjuvhållfasthetstillväxt 
under fyllningen att slänten till följd av detta inte skulle kunna drivas till brott 
med planerade lastförutsättningar. 

Med hänsyn till att de ursprungliga beräkningarna varit av mer rutinmässig 
karaktär, gjordes en förnyad merdetaljerad analys för att bättre kunna bedöma 
stabiliteten hos slänten. Syftet var inte, som annars är normalt vid geotekniska 
beräkningar, att dimensionera uppfyllnadenmed tillräcklig säkerhet mot brott. 
Här gällde det istället att verkligen få igång ett skred i slänten och därför räkna 
utan inbakad extra säkerhet vid val av beräkningsförutsättningar. Innan 
utpumpningen påbörjades gjordes däriör beräkningar av stabiliteten där hän
syn också togs till variation i skjuvhållfasthet på grund av konsolidering under 
last och spänningsanisotropi i jorden. Det hade då också utförts ytterligare 
undersökningar av jorden på platsen och mätning av rörelser, portryck och 
jordtryck hade skett kontinuerligt under drygt 2,5 års tid. 

7.2 Sättningar 

Uppfyllningen bakom släntens krön innebar en spänningsökning i jorden 
vilket i sin tur förorsakade en viss sättning under de ca 2,5 år som fyllningen 
belastade slänten. 
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Sättningarna beräknades enligtnuvarande praxis ( 1989) vid SOi, med hjälpav 
dataprogrammet CONMULT somberäknarendimensionell konsolidering för 
ett antal skikt med skilda kompressionsegenskaper. Programmet, som tar 
hänsyn till dessaegenskapers förändring med spänningsnivåochdeformation, 
räknar också med en sekundär konsolidering (krypning) parallellt med den 
primära konsolideringen (Larsson 1986). 

Antagna spänningsprofiler och övriga jordparametrar som använts vid sättnings
beräkningarna med hjälp av programmet CONMULT visas i figur 36. 

Fyllningen antogs motsvara enbelastning av 20kPa med 12 m avstånd mellan 
krönkantemaochca 18 m från släntfot till släntfot. Lastspridningen beräknades 
motsvarande en elasticitetsteoretisk lastspridning från en strimlelast enligt 
Boussinesq. 
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cr'c = förkonsolideringstryck 
cr'L = effektivspänningsnivå över vilken kompressionsmodulen inte längre antas vara linjär 
Mo =kompressionsmodul under förkonsolideringstryck 
M' = modultal för effektivspänningar större än cr' L 

ki = initiell permeabilitet 
Bk =förändring i permeabilitet med ökad kompression 
a. max= maximal sekundär konsolidering 

Bas =förändring i sekundär konsolidering med ökad kompression. 


FIGUR 36. Parametrar vid beräkning av konsolidering under fyllningen. 

FIGURE 36. Parameters for calculation ofconsolidation under the fil/. 
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Fyllningen lades upp i två steg. Vid första tillfället, 21-27 april -87, användes 
schaktmassor från schaktning 0-1 m u my. Dessa lades ut till en jämn nivå, 
vilket innebar att fyllningstjockleken varierade mellan 0,65 och 0,95 m på 
grundav ennågot varierande ursprunglig markytenivå. Tjockleken blev minst 
vid områdets västra del och störst vid östra delen. Denna last beräknades 
motsvara i medeltal 10 kPa, dvs hälften av den planerade belastningen. Vid 
nästa upplastning, 30 november-11 december -87, lades schaktmassor på upp 
till en jämn nivå 0,8 m högre än föregående, dvs i medeltal dubbla tjockleken 
jämförtmedföregående lastetapp. Någon annan kontroll av belastningen, eller 
fyllningens densitet, utfördes inte. Möjlig felbedömning av last uppskattades 
i medeltal vara högst 3 kPa. 

Resultaten av utförda sonderingar i fält visar inte på något klart genomgående 
dränerande skikt av silt ellergrövre material i leran. Förattkontrollera effekten 
av en missbedömning av sådana dräneringsvägar utfördes också ett par 
beräkningar med dränerande skikt inlagda på 11 m djup, där tätare varv med 
siltskikt konstaterats vid provtagning, respektive vid 5 m djup, där enstaka 
sonderingar indikerat förekomst av något grövre material. Efterföljande jäm
förelser med uppmätt sättning visade dock att skikt vid 5 m inte kunde antas 
vara dränerande och att ett dränerande skikt vid 11 m endast hade marginell 
inverkan på den beräknade sättningen under 2,5 år. 

De uppmätta horisontella rörelserna på grund av upplastning är i storleksord
ningen5-10mm. Motsvarande vertikal elastisk deformation ärungefärdubbelt 
så stor som den horisontella, dvs 1 a2 cm. Denna elastiska sättning finns inte 
med i de beräknade sättningarna (konsolideringssättningar) som redovisas 
nedan i figur 37 och 38. 

I figur 37 visas resultaten av beräkningarna tillsammans meduppmätt sättning 
enligt manuell mätning med hjälp av horisontalslang och bälgsättningsslang 
och automatisk mätning med hjälp av jordskruv. Då utpumpning av vatten 
påbörjades för att driva slänten till brott i november 1989 uppgick den totala 
sättningen till ca 9 cm. Av figuren framgår också att uppmätt sättningshastighet 
varierar mellan olika årstider. Dennaturliga portrycksvariationen kan antas ha 
en betydande inverkan på sättningshastigheten. Liknande årstidsvariationer 
har tidigare uppmätts i ett flertal belastningsfall, bla vid institutets provfält i 
Skå-Edeby. 

En jämförelse mellan uppmätt ochberäknad sättningsfördelning på olika djup 
i lerlagret visar en relativt god överensstämmelse, bortsett från att den 
uppmätta sättningen är mindre än den beräknade på 7-8 m djup, se figur 38. 
Det kan noteras att de kompressionsegenskaper som använts vid beräkningen 
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för detta lager och som baserats på resultaten från ödometerförsök, avviker 
någotfråndenallmänna trenden föromkringliggande lager. Ödometerförsöken 
visade på något mer kompressibel jord än överliggande lager istället för en 
jämn förbättring av egenskaperna med djupet. 

Överensstämmelsen mellan beräknad och uppmätt sättning betraktades som 
tillräckligt god för att ligga till grund för beräkning av spänningsbilden under 
lasten efter 2,5 år. De nya förkonsolideringstrycken beräknades vara lika med 
deeffektivspänningarsommotsvaradedentotala deformationen, dvs inklusive 
krypning för varje lager, och inte den maximala verkliga effektivspänningen 
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FIGUR 38. Uppmätt och beräknad sättningprofil. 


FIGURE 38. Measured and calculated settlements. 


88 




i jorden. Beräknad förändring av förkonsolideringstryck var liten, maximalt ca 
5 %,och helt försumbar för djup större än ca 5 m. Den beräknade spän
ningsprofilen visas i figur 39. Portrycksmätningar under och utanför lastom
rådet visade på ett kvarstående förhöjt portryck av maximalt 13 kPa mellan 2
11 m djup under ursprunglig markyta, vilket i stort motsvarar de beräknade 
värdena, se figur 40. 

VERTIKALSPÄNNINGAR, kPa 
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FIGUR 39. Beräknad förändring av spänningsprofil under fyllningen. 
(cr' vo och cr'co = effektivspänning resp förkonsolideringstryckföre upp
fyllnad, cr' v 2,5 dl' /j.u, och cr'c 2 ,5 dr= beräknad effektivspänning, portrycks
förhöjning ochförkonsolideringstryck i november 1989, L\cr = spännings
ökning på grund av uppfyllnad.) 

FIGURE 39. Calculated changes of stresses under the fill. ( cr' vo and cr'co 

=effective stress and preconsolidation pressure before loading, cr' v 2 ,5 dl' /j.u, 

and cr'c 2 .5 dr = calculated effective stress, pore pressure increase and 
preconsolidation pressure in november 1989, L\cr = stress increase due to 
filling). 
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FIGUR 40. Beräknad och uppmätt portrycksökning under fyllningen. 

FIGURE 40. Calculated and measured increase in pore pressure under the fil/. 

7.3 Stabilitet - konventionell glidyteberäkning 

Innan slänten skulle drivas till brott utfördes ett antal beräkningar med något 
varierande antaganden om hållfasthetsegenskaperna för att bedöma trolig 
säk:erhetsfaktor och farligaste glidytor. Beräkningarna användes också för val 
av lämpliga avsänkningsetappervid utpumpning av vattnet underskredskedet. 

Beräkningarna utfördes medhjälp av beräkningsprogrammet SSTAB 1, som är 
baserat på en beräkningsmodell enligt Spencer (1967) och är ett självsökande 
program för cirkulärcylindriska glidytor. Programmet delar in jorden i lameller 
och tar hänsyn till krafterna mellan dessa. Beräkning kan ske med dränerade 
och odränerade förhållanden utmed skilda delar av glidytan. Dessutom kan 
hänsyn tas till anisotrop skjuvhållfasthet i de olika jordlagren. 
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Skjuvhållfastheten i fyllningen antogs som lägst motsvara den hos den 
omrörda leran som endast rekonsoliderat för det aktuella överlagringstrycket. 
Beräkningar utfördes också med antagande av en skjuvhållfasthet av som 
högst 20 kPa i fyllningen. I den ursprungliga torrskorpan antogs dränerade 
förhållandena råda och beräkningar utfördes med antagande av enfriktionsvin
kel f<'S' lika med 300. Alternativa beräkningar utfördes också med antagande av 
en odränerad skjuvhållfasthet i torrskorpan motsvarande 20 kPa. 

Antagen skjuvhållfasthet och beräkningssektion framgår av figur 41 och 42. 
Eftersom släntens utformning innebär att glidytor till stora delar får en lutning 
mothorisontalplanet som motsvarar den i ett aktivt fall, utfördes beräkningarna 
med en skjuvhållfasthet somföljer spänningsanisotropin i jorden. Den odräne
rade skjuvhållfastheten i leran antogs variera med skjuvytans lutning enligt figur 
43, där skjuvhållfastheten vid 0° lutning motsvarar den uppmätta från direkta 
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FIGUR 41. Antagen odränerad skjuvhållfasthet utmed slänten. Vingsond
värden korrigerade enligt Larsson et al (1984). 

FIGURE 41. Assumed undrained shear strength along the slope. Vane 
shear test values corrected according to Larsson et al (1984). 
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FIGUR 42. Beräkningssektion med antagen skjuvhållfasthet och densitet. 

FIGURE 42. Calculation section with assumed values ofshear strength 
and density. 

skjuvförsökochskjuvhållfastheten vid 60° lutning på "aktiva" sidan beräknats 
som 0,33 · a'c enligt empiriska samband från aktiva triaxialförsök, se SGI 
rekommendationer för utvärdering av skjuvhållfasthet ( 1984 ). I den konsoli
derade leran under fyllningen antogs skjuvhållfastheten ha ökatproportionellt 
mot ökningen av förkonsolideringstryck. Antagen skjuvhållfasthet samman
fattas i tabell 4. 

I figur 44visas beräkningsmässigt farligaste glidytor och säkerhetsfaktorer vid 
2-dimensionell analys. Beräkningarna visade att fyllningen och torrskorpele
ran utgör en relativt stor andel av den totala skjuvzonen och att en relativt hög 
skjuvhållfasthet i denna del skulle innebära att slänten inte skulle kunna drivas 
till brott (på kort sikt) genom enbart utpumpning av vattnet i schakten. 

TABELL 4. Beräkningsantaganden, skjuvhållfasthet. 
TABLE 4. Calculation assumptions, shear strength. 

Jord Skjuvhållfasthet 

fyllning 'tfu= 3 - 20 kPa 
torrskorpelera ~ '= 30° alt 'tfu = 20 kPa 
konsoliderad lera 'tfu = 'tberäknad 2 5 Ar(anisotrop ), se fig 41 och 43 
övrig lera 'tru= 'tfu ~g(anisotrop), se fig 41 och 43 
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FIGUR 43. Antagen anisotrop skjuvhållfasthet.@ = skjuvhållfasthet hos 
konsoliderad lera och © =ursprunglig skjuvhållfasthet. 

FIGURE 43. Assumed anisotrpic shear strength.@ = shear strength of 
consolidated clay and ©= shear strength prior to loading. 
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~ @__l:!!_ Glidyta 

3 kPo 3() A 0,93 

20 kPo 30· B 1.07 

3 kPo 20kPo 1.01 

20 kPo 20kPa 1.13 

spricka 30· A 0.94 

spricka sprteka C 0.97 

FIGUR 44. Säkerhetsfaktorer vid vid 2-dimensionell analys och med olika 
antaganden av skjuvhållfasthet i fyllning och torrskorpelera. 

FIGURE 44. Safety factors at 2-dimensional analyses and with different 
assumptions ofshear strength in fill and dry crust. 

En3-dimensionell analys gjordes därglidytans längd antogs motsvara fyllning
ens längd, ca 40 m, och där tidigare utförd slitsgrävning genom torrskorpan 
antogs innebära att endast underliggande lera bidrog till mothåll vidändytoma. 
En beräkning med plana ändytor innebär att säkerhetsfaktorn ökarmedca 8%. 
Effekten av rundade glidytor bedömdes minska förändringen i säkerhetsfaktor 
för 3-dimensionella fallet, jämfört med en oändligt långsträckt glidyta, till ca 5%. 

Meddessa beräkningar som underlag valdes att gräva enca 1,6 m djup slits genom 
fyllningen, ungefär där farligaste glidytan enligt beräkningarna gick, ca 5 m från 
krönkant. Beräknad säkerl:letsfaktor blev då 0,98 - 1,06, enligt 3-dimensionell 
analys, därdet lägre värdet förutsatte helt dränerade förl:lållanden i torrskorpan och 
det högre motsvarande enodränerad skjuvhållfasthetav 20kPa. Säkerl:letsfaktorns 
variation med vattendjupet i schaktgropen framgår av figur 45. I figuren visas 
också den beräknade effekten av att som ytterligare åtgärd fylla slitsen medvatten. 
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FIGUR 45. Säkerhetsfaktorns variation med vattennivån i schaktgropen vid 
antagande av ett långsträckt skred motsvarande fyllningens fulla längd. 

FIGURE 45. Variation ojsafety factor with water leve/ in the excavation, 
assuming a long slide corresponding to the full length oj the fil/. 

7.4 Avancerade numeriska metoder 

I samband med projekteringen av fullskaleförsöket på provfältet i Norrköping 
diskuterades möjligheterna att använda avancerade numeriska metoder (typ 
FEM, FDM och BEM) för att uppskatta förändringar i spänningssituationen 
samt deformationsförloppet (förskjutningar) under de olika etappererna i 
projektet. 

I projektets inledningsskede utfördes analys med FEM-programmet JOB
FEM, se Stille m fl (1982). Inför skredskedet i november 1989 utfördes nya 
analyser med den vidgade kunskap som då fanns om jordens och släntens 
beteende. Denna analys utfördes med ett program, baserat på finita diffe
rensmetoden, FLAC. 
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I samarbetet mellan arbetsgrupperna för "Spänningar och deformationer" och 
"Beräkningsmodeller" inom IVA Skredkommission har ett antal slänter tagits 
fram som skall utgöra underlag för diskussion om olika sätt att utföra 
beräkningarföratt åskådligöra blauppträdandeoch spänningssituation in-situ. 
En av dessa slänter är slänten i Norrköping. 

7.4.1 Beräkningar med datorprogrammet JOBFEM 

Under projekteringen av mätarinstallationen diskuterades förutom frågan om 
mätarnas antal och typ även mätarnas placering. I samband meddenna diskussion 
utfördes under 1986 en analys med hjälp av programmet JOBFEM (Stille m fl 
1982). Vid denna beräkning utfördes en grov etappindehring. För alla etapper 
användes en jordmodell som förutsätter elastiskt idealplastiskt uppträdande hos 
jorden. Mohr-Coulombs brottvillkor med c'= 'tru och !iS'= 0 användes. Jordens 
elasticitetsmodul antogs till E = 250 · 'tru och v = 0,49. 

Horisontalspänningen in situ antogs med stöd av empiri. I bilaga C.1 redovisas 
etappindelning och elementindelning för denna analys. 

I dessa beräkningar användes etappindehringen enligt kapitel 2medden skillnaden 
att vattenytan följde schaktdjupet och att urschaktningen utfördes i 4 steg om 1 m 
vardera. De indata som användes redovisas i figur 46. I figur 47 redovisas 
uppritning av beräkningsresultat i form av beräknadehuvudspänningsförhållanden 
samt beräknat förskjutningsmönster efter den sista utschaktningsetappen. Denna 
analys gav som resultat att den sista etappen innebar en situation somej var stabil, 
dvs slänten var i brottillstånd med stora förskjutningar som följd. 

7.4.2 Beräkningar med datorprogrammet FLAC 

Beräkningarna med programmet FLAC i december 1990 har utförts med den 
etappindelning som redovisas i kapitel 2, dock med den skillnaden att 
simuleringen av etappen grävning av slits samt vattenfyllning av densamma 
utfördes som sista steg i beräkningarna av programtekniska skäl. Vidare 
användes den uppmätta geometrin och den ökade kunskap om jord och slänt 
som erhållits under projektets gång vid denna analys. 

Avsikten med FLAC-beräkningama har varit att komplettera de utförda 
traditionella stabilitetsanalysema och om möjligt försöka åskådligöra dels det 
förskjumingsmönster, dels den ändring i spänningsfältet som uppkommer vid 
utförandet av slänten. 
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FIGUR 46. lngångsdata till beräkningar med FEM-programmet JOBFEM. 

FIGURE 46. Input data f or calculations with the FEM computer pro
gramme JOBFEM 

I beräkningarna har valts att utnyttja en jordmodell som förutsätter ett elastiskt 
idealplastiskt material som följer Mohr-Coulombs brottvillkor. 

Spänningstillståndet in-situ har uppskattats med stöd av utförda mätningar av 
horisontaltryck in-situ samt beräkningar med stöd av empiri. I bilaga C.2 
redovisas beräkningar av horisontaltryck från empiriska relationer enligt 
Larsson ( 1977). Med stöd av flytgränsvärdetharen bedömning gjorts ur empiri 
av värdet på Konc· Med hjälp av vertikalt förkonsolideringstryck och effektiv 
vertikalspänning in-situ har överkonsoliderings graden beräknats. Överkonso
lideringsgrad och Konc ger ur empiri en skattning av K 0 insitu· Därefter kan 
horisontalspänningen in situ beräknas. De valda horisontalspänningama in
situ i FLAC- beräkningarna ökar något mer med djupet under markytan än 
empirin ger stöd för. 
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FIGUR 47. Resultat från beräkningar med FEM-programmet JOBFEM. 


FIGURE 47. Results from calculations with the FEM-programme JOBFEM. 
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Hållfasthetsparametrama barvalts till c '=,;tu och fl'S '=O. Jord.modellen förutsät
ter isotropa hållfasthetsegenskapervarför denhållfasthetsanisotropisomfinns 
i jorden in-situ i detta fall ej kan modelleras. Detta innebär också ibland 
problem med att skjuvspänningen in-situ överskrider 'tfu menej den skjuvhåll
fasthet som motsvarar ett aktivt brott. I bilaga C.3 redovisas beräknade 
odränerade skjuvhållfastheter frånempiriska relationer för brottplan medolika 
lutning mot vertikalplanet. I detta fall har i FLAC-beräkningarna ansatts en 
större ökning av skjuvhållfastheten mot djupet än empirin ger stöd för. Detta 
för att undvika att få stora skjuvdeformationerpå grund av skjuvbrottpå stora djup. 

Provningar av jordharvisat att spännings-deformationskurvan ärklart olinjär. Den 
valda jordmodellen i FLAC kräver indata i form av en linjär arbetskurva för 
spänningar under brottytan. I bilaga C.4 redovisas frånempiri beräknade deforma
tionsmoduler( elasticitetsmoduler). I FLAC-beräkningamaharanvänts som indata 
E = 250 · 'tru ned till l Om djup under markytan och därunder en större ökning mot 
djupet. IFLAC-programmetges skjuvmodulen G och tryckmodulenK som indata. 
I detta fall har antagits K =1,0· l ci5 kPa och G =E/3 vilket innebär att tvärlcontrak
tionstalet v==0,49. Detta innebär i beräkningarna att varje ingrepp sker under 
volymkonstans ( odränerat). 

Empirin antyder större horisontalspänningar och högre skjuvhållfasthet för 
jordlagren under ca 10 m under markytan än de utförda provningarna visar. 
Lagren under ca 10 m djup under markytan består av varvig lera med inslag av 
lager av silt och sand. Detta innebär troligtvis att de tolkningar av provningar 
som utförts har försvårats på grund av denna växellagrade jord. 

I figur 48 redovisas de använda jordegenskaper som ansatts i FLAC-beräk
ningarna. 

I FLAC-beräkningama har totalspänningar använts och vattenlaster har satts 
som ytlaster. 

Resultatet från beräkningarna redovisas i form av bilder över huvudspänningar 
och förskjutningar. Observera att de huvudspänningar som redovisas är 
totalspänningar. Vid redovisning av förskjutningarna har valts att nollställa 
förskjutningarna efter varje lastetapp. Detta innebär att de uppritade förskjut
ningarna är de förskjutningar som fås av ingreppet under etappen. 

I figur 49 redovisas resultatet från näst sista etappen i form av dels en 
huvudspänningsbild, dels en förskjutningsbild. Skalorna för spänningar och 
förskjutningar framgår av skalorna till vänster respektive höger i den övre 
delen av figuren. 
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FIGUR 48. Ansatta värden på jordparametrar vid analys med programmet 
FLAC. 

FIGURE 48. Assumed values ofsoil parameters in analyses with the com
puterprogramme FLAC. 

Enligt FLAC-beräkningama är slänten stabil ända fram till sista lastetappen. 
Den sista lastetappen innebär brott. 

I figur SO redovisas för läget av inklinometerinkl-11, 12 och 13 de beräknade 
horisontella förskjutningarna för samtliga etapper, utom den sista. De beräk
nade förskjutningarna är klart större än de uppmätta förskjutningarna. Jämför 
kapitel 9, figur 70. 

I figur 51 och 52 redovisas i läget för horisontaltrycksmätama de beräknade 
totala horisontalspänningama för samtliga etapper. 
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FIGUR 49. Exempel på resultat från beräkningar med programmet Fl.AC. 

FIGURE 49. Example ofresultsfrom calculations with the computer pro
gramme Fl.AC. 
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8. Skredförlopp 

8.1 Inledande skede - skredinitiering 

Utpumpning av vatten i schaktgropen startade den 23 november 1989. Under 
den period av drygt en vecka som försöket att driva slänten till brott pågick 
rådde relativt besvärlig väderlek, med temperaturer varierande mellan O och 
-13 °c. En ca 0,1 m tjock isskorpa hade bildats på vattenytan i schaktgropen 
och under försökens gång var det återkommande problem med igenisning av 
vattenslangar och strejkande pumpar. Isoleringen av mätstationerna fick 
kompletteras för att minska variationerna i temperatur. Tjäldjupet varca0,1 m. 

Vattenavsänkningen utfördes etappvis, för att säkrare kunna registrera föränd
ringar i spänningar och deformationer när skjuvspänningarna successivt 
närmade sig sitt brottvärde. Avsänkning utfördes från 1,4 mumy till 2, 1 m, 2,8 
m och därefter slutligen till 3,5 mu my. De båda första avsänkningsnivåerna 
hölls konstanta i vardera ca 1 dygn. Den sista avsänkningen utfördes eftertotalt 
ca 3 dygns pumpning. Den var planerad som en fullständig tömning av 
vattenmagasinet, dvs till 4 m u my, men ojämnheter i schaktbotten och 
svårigheter att uppnå tillräcklig pumpkapacitet gjorde att slutlig nivå blev ca 
3 ,5 m under markytan. 

Vid utpumpningen av vattnet i gropen visade det sig att schaktmaskinen missat 
en del vid urgrävningen. Framförallt gällde detta provsläntens nedre 1 a 2 
metrar, där en ett par meter bred svagt lutande hylla kvarlämnats, men också 
på skilda ställen längre ut i gropen hade mindre meterhöga "öar" kvarlämnats. 
Vidare hade den jordpall som kvarlämnats runt mätinstrumenten halvvägs ut 
i schakten en viss utbredning. 

Efter full avsänkning av vattnet i gropen var uppmätta rörelser fortfarande 
mycket små. Nästa steg var dä att pumpa vatten till den grävda slitsen i 
fyllningen och att försöka vattenfylla denna. Fem dagar efter inledande 
pumpstart påbörjades pumpningen av vatten till den 1,6 m djupa slitsen. Efter 
1 dag hade vattennivån kommit upp till ca 0,4 m under fyllningens överyta. 
Efter ännu 1 dag lyckades det att höja nivån ytterligare 0, 1 m till ca 0,3 m under 
fy Ilningens överyta. Tre dagar efter det att slitsen började fyllas med vatten och 
totalt 8 dagar efter inledande pumpstart drevs så slänten slutgiltigt till brott. 

Ungefärenhalvtimme innan skredet gick observeras ett par2 a3 cmbreda och 
3-4 m långa sprickor nedanför krönkant vid släntens västra del. 
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I figur 53 a-c visas foton tagna under avvsänkningsskedet och före vatten
fyllning av slitsen. 

8.2 Skredets utbredning 

Mätsektionens uppstyvande inverkan och andra geometriska olikheter i släntens 
utformning innebar att skredet gick först på släntens östra halva och därefter på 
västradelen,medanennäranog intaktdelkvarlämnandes imitten vidmätsektionen. 
Skredets totala utbredning i plan framgår till en del av figur 54, som visar 
nivåkurvor från utförda avvägningar efter skredet. 

Videofilmning av slänten pågick kontinuerligt från första pumpstart till efter 
färdigutbildat skred. Med hjälp av filmen har skredförloppets olika skeden 
kunnat fastställas i stora drag. Det första skredet startade 1 december kl 12.20 
med att en del av slänten nedanför krönkant glider iväg. Därefter fortsätter 
skredet med att bakomliggande massor successivt glider iväg, samtidigt som 
skredområdet breddas något åt öster. Skredet stannar upp ungefär kl 13 .30, när 
jordmassoma framför slitsen har glidit iväg och vattnet i slitsen rinner ned i 
gropen. 

Efterdet attdet första skredet gått, avskärmas och tätas slitsen så att vatten kan 
fyllas upp till lite drygt samma nivå somtidigare vid fyllningens västra del. Kl 
21.30 glider de första massorna i skred två ut i slänten. Därefter fortsätter 
skredet att utbreda sig uppåt i slänten och åt sidan fram till ca kl 0.30 
nästföljande morgon. Detta skred sträcker sig inte längre bakän till fyllningens 
krönkant, vilket gör att detta andra skred blir mycket mindre än det första vid 
östra delen av fyllningen. 

J ordmassornas förskjutningar har till endel också kunnat åskådliggöras genom 
inmätning av ett antal peglar och stakkäppar i fyllningen och slänten före och 
efterskred. Figur55 visar horisontell förskjutning av dessa markörer. Närmast 
skredkanten är sträckan mycket kort, medan det i skredets mer centrala delar 
skett förskjutningar på uppemot ca 10 m. 

Efter skredet utfördes ett antal spetstrycksonderingar kombinerade med 
portrycksondering i syfte att om möjligt hitta glidytornas läge i djupled. 
Jämförelsermed sonderingarsomutförts alldeles utanförförsöksområdet visar 
att spetstrycket i skredområdet i flertalet sonderingspunkter är lägre än vad 
intilliggande referenssonderingar visar, men bara till ett relativt begränsat och 
oregelbundet djup. Några typiska skjuvzonermed lägre hållfasthet än ovanför
och nedanförliggande jord har inte kunnat urskiljas. Dessa skulle troligtvis 
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FIGUR 53 a. Slänten under pumpningsperioden före skred. Inledande av
sänkning se tapp. 

FIGURE 53 a. The slope during the pumping period before failure. Initial 
lowering ofthe water leve/. 

FIGURE 53 b. The slope during the pumping period before failure. Trench 
excavated 5.5 metres behind the slope. 
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FIGUR 53 c. Slänten under pumpningsperiodenföre skred. Slutlig avsänkningsnivå. 


FIGURE 53 c. The slope during the pumping period before failure. The final water levet. 




FIGUR 54. Nivåkurvor enligt avvägningar efter skred. 

FIGURE 54. Contour lines according to levellings made after thefailure. 

behöva vara relativt tjocka skjuvzoner för att ha någon tydlig inverkan på 
sonderingsmotståndet. Portrycksregistreringen å sin sida visar på avvikelser 
som på sina ställen ärrelativtmarkanta, se figur 56, ned till ettnågot större djup 
än spetstrycken. Ett antal av sonderingarna i skredområdet har emellertid 
utförts utan fullständig förborming genom den övre torrskorpeleran vilket kan 
ge felaktig, för låg, portrycksregistrering inom enzonned till ca6 m djup under 
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FIGUR 55. Inmätning av peglar och klippar efter inträffat skred. 

FIGURE 55. Surveying ofpoints and sticks after thefailure. 

markytan (Larsson & Mulabdic' 1991). Utvärderade ''brytpunkter" där regist
rerat portryck i skredområdet sammanfaller med referenssonderingarnas por
tryckskurva, och som troligtvis i en del punkter ligger för lågt, har ritats in i de 
två sektioner genom skreden som visas i figur 57. 

Figur 58 a-e visar foton tagna under och efter skredet. 
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FIGUR 56. Exempel på portryckssondering i skredområ
det (C16) och utanför området efter skred. 

FIGURE 56. Example ofpore pressure soundings in the 
failure area (C16) and outside the area after thefailure. 
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FIGUR 57. Sektioner enligt avvägningar efter skred. Utvärderade skred
djup enligt resultat från portryckssonderingar. 

FIGURE 57. Sections according to levellings after the Jailure. Evaluated 
slide depth according to results from pore pressure soundings. 
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FIGUR 58 a-e. Bilder 
från slänten under och 
efter skreden. 

FIGURE 58 a-e. Pho
tographs of the slope 
during and after the 
failures. 

a. Efter skredet vid 
släntens östra del 
(ovan). 
a. After the f ailure at 
the east part ofthe 
slope (above). 

b. Förnyad vatten
fyllning av västra 
slits delen. 
b. Renewed water 
filling ofthe west part 
ofthe trench. 
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c. lnitialskred vid västra delen av slänten. 
clnitial failure ofthe west part ofthe slope. 

d. Efter skred vid släntens västra del. 
d. After the f ailure at the west part of the slope. 
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9. Mätningar under skredförloppet 

9.1 Allmänt 

I detta kapitel redovisas ochbeskrivs resultaten av mätningar utförda i samband 
med att slänten bringades till brott. Brottet inträffade efter det att vattnet hade 
pumpats ur schakten och vattennivån i slitsen höjdes. I figur 59 visas dels hur 
vattenytan sänktes i schaktgropen, dels hur vattnet pumpades in i slitsen som 
funktion av tiden. I figuren visas också hur lufttemperaturen och lufttrycket 
varierade under denna tidsperiod. 

Det som nedan kallas "skredskedet" omfattas av perioden från det att vattnet 
började pumpas ut till och med det att skreden hade utlösts, dvs etapperna 5 
till och med 8. Redovisningar av resultat som funktion av tiden visas med 
tidsfönster, dels 1989-11-23 kl 12.00 till 1989-12-02 kl 18.00, dels mer i detalj 
med tidsfönster beroende på vilket skeende som avses. 

Varje etapp innefattar dels en förändring av den beräkningsmässiga säkerhe
ten, dels en konstanthållning av den i syfte att studera krypeffekter. 

Inför de avslutande etapperna gjordes några förändringar av det automatiska 
mätsystemet. I de inklinometerrör där manuella inklinometermätningar tidi
gare utförts installerades totalt 15 st automatiska inklinometrar av typ Kent 
Allard. Vidare installerades en tryckgivare i schakten i syft att kunna automa
tiskt registreras vattenytans nivå. 

Registreringen av vattennivån i slitsen utfördes med hjälp av en pegel som 
avlästes manuellt. 

I föjande avsnitt redogörs för händelseutvecklingen under skredskedet, sett 
från mätvärdes givarnas "ögon". I stora drag delas skredskedet in i två förlopp, 
nämligen utpumpning av vatten ur schakten och därefter vattenfyllning av 
slitsen och konstanthållning av vattnet i slitsen tills skred inträffat. Dessa två 
förlopp kallas också nedan "släntbeteende" respektive "skredinitiering". 

9.2 Porvattentryck 

Mätningar av porvattentryck skedde i totalt 17 punkter, varav 4 i referenssta
tionen som låg utanför själva arbetsområdet och således var opåverkade av 
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FIGUR 59. Etappindelning, vattenytans variation dels i schakten och dels i slitsen under skredskedet samt lufttemperatur 
och lufttryck under perioden. 

FIGURE 59. Test stages, variation ojthe water leve! in the excavation and in the trench during the slopefailure, as well as 
the air temperature and air pressure during the period. 



aktiviteterna inom släntområdet. Portryckgivarna var gruppvis anslutna till 
olika mätstationer beroende på var i plan de var placerade. Mätstationerna 
betecknasstation 6, 10, 11 och 13. Givarnas placering i sektion framgårav figur 
60, somocksåvisarde uppmätta portrycksprofilema i skredskedets början (89
11-23). 

Mätningarna från perioden innan schaktningen påbörjades i etapp I visade att 
mätresultatenfrånportryckgivarna påverkades av lufttrycksförändringar. Därför 
har samtliga mätresutat korrigerats med lufttrycket fullt ut, även om resultaten 
tyder på att snabba förändringar av lufttrycket inte slår igenom helt till de 
djupast belägna givarna. 

I figur 61 a-d visas de förändringar av porvattentrycket som skett under 
skredskedetsomfunktion av tiden. Varje figur visar förändringar relativt första 
mätningen i perioden för var och en av mätstationerna som i sin tur anknyter 
till en punkt i planet och således ett diagram i sektionsritningen, se figur 60. 

Förändringarna av porvattentrycketkan delas in i två huvudgrupper. Denförsta 
är sådana förändringar som inte direkt harmed skredförloppet att göraoch den 
andra sådana som direkt har att göra med lastförändringar och skredförloppet. 

En förändring är av mätteknisk natur och beror uteslutande på det totala 
mätsystemets noggrannhet. Denna återspeglas i figurerna av ett brus som är 
någon tiondels kPa och således saknar betydelse i detta sammanhang. En annan 
typ av förändringar kan ha berott på yttre faktorer såsom tjälning-tining av 
mark.ytan kring röret, eller i en del fall fastnade is(flak) ute i schakten på röret 
i samband med att vattenytan sänktes och på så sätt belastades givaren och ett 
porvattentryck genererades vidspetsen.En tredje typ av förändring tillhörande 
första gruppen sompåverkat mätresultaten ärde tidigare omtalade lufttrycksför
ändringarna. 

Förändringar av porvattentrycket pågrund av skeendetunderperiodenärav två 
slag. Det första är beroendet av rena lastförändringar, som minskad belastning 
i schakten när vattnet pumpas ut. Detta har tex genererat en direkt hävning av 
jorden under schakten, som i sin tur minskat portrycket. Den andra typen av 
förändring är betingat av skjuvdeformationer på grund av att ansträngnings
graden i jorden närmar sig dess hållfasthet. 

Under skredskedet var inte vädrets makter nådiga mot projektet! Således 
varierade utetemperaturen mellan +1 °c och -14 °c och lufttrycket med 55 
mbar, dvs med 5,5 kPa. Dessa yttre förhållande påverkade naturligtvis såväl 
genomförande som mätresultaten. 
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I figur 61 visas bla de ovan beskrivna effekterna. Således slårett extremt lågt 
lufttryck natten mellan 25 och 26 november igenom på portryckmätningama, 
trots att korrektion är utförd härför. Under dygnen 25 och 26 november hade 
isen lagt sig i schakten ochsamtidigt pågick pumpning och tömning av denna. 
Effekten av att is hängde på en portryckgivare och därmed ökade lasten på 
spetsen framgår av figur 61 c, portryckgivare nr 23. 

Mätstation 11 och 13, till vilka de givaresomvarplacerade i schakten varanslutna, 
visar tydligt effekten av tryckminskning på grund av att vattnet pumpades ur 
schakten, se figur 61 c och d. I tabell 5 visas storleken på de totala förändringar 
av porvattentrycken sominträffadepågrund av utpumpningen. Vattenytan sänktes 
total 2,2 m under tiden 23 till den 27 november. 

TABELL 5. Förändringar i porvattentryck i mätstationerna 11 och 13 på 
grund av urpumpning av schakten. 

TABLE 5. Changes in pore pressure in stations 11 and 13 due to pumping of 
water from the excavation. 

Givare nr Djup u my 	 Djup u schakt- Förändring i kPa 
botten 

PVTG-22 4.7 0.7 11 


-23 6.8 2.8 10 


-24 10.5 6.5 8 


-25 4.7 0.7 14 


-26 10.5 6.5 9 


Av tabellen framgår att förändringen av portrycket är något olika, beroende 
på var i schakten givarna var placerade, men i huvudsak blev portrycks
förändringen mindre med djupet. 

Slitsen fylldes med vatten under tiden 28 - 29 november. Detvar svårt att hålla 
vattenytankonstant i slitsen beroendepåatt den läckte, dels ned i schakten, dels 
spädde på grundvattenmagasinet i området. Porvattentrycket ökade i nollsta
tionens övre mätpunkt med 4-5 kPa under denna tid, dvs grundvattenytan steg 
40-50 cm i området. 

Porvattentryckgivarenr 15, som satt 2,0 m underursprunglig mark.yta i slitsens 
omedelbara närhet, återspeglar direkt vattennivån i slitsen. Denna givare har 
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FIGUR 61 a-b. Porvattentrycksförändringar under skredskedet för mätsta
tionerna 6 och JO. 

FIGURE 61 a-b. Pore pressure changes during the slope failure in stations 
6 and 10. 
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således haft direktkontakt med slitsenvia en markspricka eller dylikt. Givare 
nr 25, placerad ca 0. 7 m under schaktbotten, visar på en signifikant höjning på 
ca 5 kPa under den tiden som slitsen vattenfylldes. Orsaken till detta kan 
förmodligen sökas i att skjuvdeformationema i jorden där ökat. De övriga 
porvattentryckgivarna i området visar på små förhöjningar underdetta skede. 

I figur 62 a-d visas resutat från portryckmätningarna i ett annat tidsfönster, 
nämligen30november kl 18.00 till 2 december kl06.00. Detta i syfte att studera 
huruvida porvattentrycket ger en förvarning om det förestående skredet. 

I samband medattdet första skredet utlöstes kl 12.20 den 1 decembervisar mät
ningarna att portrycket förändrades snabbt i de flesta mätpunkterna. Givarna 
i skredets aktiva zon, förutom de två översta givarna, visar på en snabb 
minskningav portrycket och i den passiva zonen påenenlika snabb förhöjning. 
Förändringen av porvattentrycket verkar vara upp till 10 kPa. 

Figurerna visar också att en del portryckgivare blev oroliga något dygn före 
skredet, men någon tydlig förvarning kan inte uttolkas. Huruvida givare nr 16 
och 17 i mätstation nr6 gertecken på något förestående skred eller är influerade 
av aktiviteter såsom vibrationer från en närstående pump är svårt att uttolka. 
Emellertid kan det noteras att i mätstation nr 10 vid släntkrönet registrerades 
signifikanta förändringarna av porvattentrycket ungefär 2 timmar före det att 
skredet visuellt kunde dokumenteras. 

9.3 Horisontaljordtryck 

Mätningar av det horisontella totala jordtrycket gjordes ursprungligen i 4 
punkter, två i släntkrönet på 2,9 och 5,7 m djup under markytan och två i 
släntens nedre del på 5,5 och 8,0 m djupunderursprunglig markyta. Emellertid 
slutade på ett tidigt stadium givaren på 5,7 m i släntkrönet att fungera och 
således är endast det 3 givare som har mätt under skredskedet. 

På samma sätt som porvattentrycket var mätningarna av det horisontella 
jordtrycket influerat av rådande lufttryck och därför har mätresultaten korrige
rats för detta. 

I figur 63 visas resultat från mätningar av horisontaljordtryck under skred
skedetsomfunktion av tiden. Figuren redovisar jordtrycksförändringarrelativt 
periodens början. 
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FIGUR 62 a-b. Portrycksförändringar som funktion av tiden under skred
dagen. 

FIGURE 62 a-b. Pore pressure changes as a function oftime du.ring the day of 
the failure. 
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FIGUR 62 c-d. Portrycksförändringar som funktion av tiden under skred
dagen. 

FIGURE 62 c-d. Pore pressure ·changes as a function oftime during the day of 
the failure. 
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FIGUR 63. Förändringar av det horisontella }ordtrycket under skredskedet. 

FIGURE 63. changes in horizontal earth pressure during the slope failure. 

Av figuren framgår att mätningarna ärdels fortfarade influerade av lufttrycket, 
dels att det verkar som om påverkan av lufttrycket är fasförskjutet, dvs att det 
finns en fördröjningsmekanism i jorden. 

Figuren visar också att jordtrycket förändrades i takt med att vattnet pumpades 
ut ur schakten. Förändringen blev olika stor beroende på var i slänten 
mätgivarna var placerade. Vattenytan sänktes totalt 2,2 m, vilket motsvarar en 
tryckförändring på schaktbotten av ca 22 kPa. I tabell 6 redovisas den mätta 
förändringen av horisontaljordtrycket på olika nivåer i jorden. 

Slitsen fylldes med vatten den 28-29 november och därefter försöktes nivån 
hållas konstant. Figur 63 visar att under själva fyllnadsperioden skedde inga 
signifikanta förändringar av horisontaljordtrycket. Däremot förändrades det 
mätta jordtrycket under perioden därefter när vattenytan i slitsen hölls kon
stant. Således visade HTRY-14 på 5 ,5 m djup under ursprunglig markyta på en 
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signifikant förändring på ca 5 kPa under det skede då slitsen var fylld med 
vatten. 

TABEU 6. Förändringar i mätt horisontellt jordtryck på grund av vatten
tömning av schakten. 

TABLE 6. Changes in measured horizonial earth pressure due to pumping 
ojwater from the excavation. 

Givare nr Läge Djupumy Djup u schakt- Förändring i kPa 
botten 

HfRY-12 i slänt 2.9 3 

-13 i schakt 8.0 4.0 6 

-14 i schakt 5.5 1.5 10 


I figur 64visas den mättajordtrycksvariationen i anslutning till själva skreden. 
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FIGUR 64. Förändringar av horisontaljordtrycket omedelbart före, under och 
efter skreden. 

FJGURE 64. Changes in horizontal earth pressure immediatly before, during 
and after the failures. 
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I figuren syns åtminstone två saker; För det första att givare nr 12 visar en 
omedelbar positiv tryckförändring på ca4 kPa ca kl 10 den 1 december och en 
större negativ förändring ca 2 timmar senare eller vid den tidpunkt då det första 
skredet inträffade. För det andra att de övriga mätarna, HTRY-13 och -14, 
endast visar en förändring vid den senare tidpunkten. Vid tidpunkten för det 
andra skredet sker enmotsvarande,ominte lika madcant, ökning av jordtrycket 
för de två sistnämnda givarna. 

9.4 Vertikalrörelser 

Mätningar av vertikala rörelseförlopp utfördes totalt i tre olika lägen, mitt i 
fyllningen, i släntkrön och vid släntfot. I vardera läget hade installerats två 
sättningsmätare, en som mätte det totala jordlagrets kompression och en som 
mätte kompressionen ned till den beräknade gildytan, se figur 1 och 2. 

I figur 65 visas resultat från sättningsmätningar under skredperioden för 
samtliga sättningsmätare. Det framgår att registrerade rörelser är små, som 
mest 4-5 mm. Engivare,ASAT-11, visade pånollsättning under perioden varför 
slutsatsen drogs att den varit ur funktion. Orsaken går inte att klarlägga, men 
troligt är att givaren har frusit fast. Resultaten från denna mätare medtas inte 
i den fortsatta värderingen. De övriga mätresultaten verkar dock relevanta. 
Vidare visar resultaten att mätnoggrannheten har varit såhög att förändringar 
på 0,1 mm utan svårighet kan följas. 

Resultaten från sättningsmätningarna under utpumpningsfasen visar att jord
packen under schaktbotten hävt sig ungefär 2,3 mmochgivarna i släntkrön och 
under fy Ilning visar påenkompressionpå som mest 1,5 mm. Det framgår också 
att huvuddelen av kompressionen, ungefär 1,2 mm, har skett i jordlagren ned 
till ungefär 6 m under markytan. 

I samband med att vatten började pumpas in i slitsen ökade hastigheten på 
hävningen i schakten från ca 0,027 mm/tim till 0,16 mm/tim. När slitsen var 
fylld upphörde hävningsförloppet. På motsvarande sätt var sättningshastigheten 
registrerade av givarna i släntkrön och under fyllning ca 0,012 mm/tim under 
utpumpningsfasen. I samband med impumpning av vatten i slitsen vände 
rörelseriktningen för dessa givare och enhävningshastighetpå ca0,16 mm/tim 
inträffade. Närväl slitsen var fylld fortsatte hävningen med en hastighet på ca 
0,027 mm/tim från givarna under fyllningen medan förloppet avstannade i 
släntkrönet. 
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FIGUR 65. Resultat från sättningsmätningar under skredperioden. 

FIGURE 65. Results ofsettlement measurements during thefailure. 

I figur 66 visas sättningförloppet mer i detalj i samband med att skredet 
utlöstes. 

Av figuren framgår att sättningsmätama började bli "oroliga" strax före kl 10 
den 1 december. Cakl 12.20 samtidigt somdet initiella skredet iakttogs påplats 
skedde en kraftig reaktion som en sättning för samtliga givare. Speciellt i 
resultaten från givare ASAT-12 syns därefter de olika delskredens tidpunkter. 
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FIGUR 66. Sättningsförlopp i samband med skredets utlösning. 

FIGURE 66. Vertical displacement in connection with the start ofthe slope 
failure. 

9.5 Horisontalrörelser 

9.5.1 Allmänt 

Släntens horisontalrörelser mättes med hjälp av två extensiometrar. De var 
placerade nära släntens centrumlinje, vinkelrätt mot schakten 1,0 m under 
ursprunglig markyta och mätte släntens rörelser på 8 respektive 12 m sträcka, 
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se figur 1 och 2. Vidare har släntens horisontalrörelser framräknats utifrån de 
mätta lutningsändringar med fasta inklinometerar av typ Kent Allard. Dessa 
givare var placerade i de inklinometerrör som tidigare använts för manuella 
inklinometrar. Dessutom finns mätresultat från ytterligareett inklinometerrör, 
instrumenterat med fasta inklinometrar. Dessa mätningar utfördes av ADG
Grundteknik, främst i syfte att utprova dessa inklinometrar. 

9.5.2 Horisontalrörelser mätt med extensiometer 

I figur 67 visas de med extensiometer mätta horisontalrörelema som funktion 
av tiden under skredskedet. 

Även extensiometrama registrerade de olika förloppen vid urpumpning av 
schakten och vattenfyllning av slitsen. Vid tömning av schakten erhölls en 
rörelse riktad ut mot denna och därefter ökade rörelsehastigheten i samband 
med att slitsen fylldes med vatten fram till det att slänten drevs till brott. 

En mer detaljerad bild av horisontalrörelsema när schakten tömdes på vatten 
under tiden 23 till 28 november framgår av figur 68. 

Mätning av horisontalrörele har skett med en upplösning på några hundradels 
millimetrar. Figuren visar att efter att schakten tömts på vatten var den 
horisontella rörelseförändringen 0,35 mm för den korta extensiometem och 
0,70mmför den långa. Vidare framgår vid jämförelse med nivån på vattenytan 
i schakten att denna och rörelsen följs åt. Rörelsehastigheten under denna 
period var i medeltal 0,0025 mm/tim för den korta och 0,0067 mm/tim för den 
långa extensiometem. 

I samband med att vatten började fyllas på i slitsen skedde en "dramatisk" 
förändring av rörelsehastigheten. Under detta skede fram till några timmar 
innan själva brottet i slänten skedde var rörelsen totalt 2,0 mm för den korta och 
5,0 mm för den långa extensiometem. Under samma period var rörelse
hastigheten i medeltal 0,030 mrn/tim för den korta och 0,065 mm/tim för den 
långa extensiometem. 

Ungefär 2 timmar innan brottet skedde i slänten, accelererade rörelsen och 
rörelsehastigheten blev i medeltal ca 0,38 mm/tim mätt med den långa 
extensiometem. 
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FIGUR 67. Översikt av horisontalrörelser mätta med extensiometer som 
funktion av tiden. 

FIGURE 67. Horizontal displacements measured with extensometer as a 
function oftime. 
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FIGUR 68. Horisontalrörelse som funktion av tiden vid tömning av schak
ten. 

FIGURE 68. Horizontal displacements as afunction of time during the 
pumping ojwater from the excavation. 
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9.5.3 Horisontalröreler frän inklinometermätning 

Utvärdering av denna typ av mätningar bygger på att lutningsändringama 
integreras från den nedersta givaren i röret upp till den översta. Dettaförfarande 
innebär att mätfel adderas påvarandra och ommätningarnaharvarit påverkade 
av någon störning så kan det totala felet bli stort. Den mätstation som dessa 
givare var kopplade till visade sig vara känslig för temperaturväxlingar, vilket 
innebar att mätvärdena blev influerade av detta. Detta medförde svårigheter vid 
utvärderingen av den anledningen att det var små rörelser som skulle utvärde
ras. Detta löstes på så sätt att vid den nedersta givaren antogs rörelsen vara 0 
och att de mätta variationerna för denna givare endast var influerade av 
mätstationens temperaturberoende. 

Trots svårigheterna, som haråtgärdas i de nyare mätsystemen, harmätningarna 
med denna typ av inklinometer givit intressanta resultat. I figur 69 visas de 
framräknade rörelserna för de tre inklinometerrören INKL-11,-12 och -13. 
Placeringen av mätrören i plan framgår av figur 1. 

I figuren syns rester av den störning som härrör sig från temperaturpåverkan. 
Detta brus är av storleksordningen O ,5 mm. Mätningarna i rör 11 visaratt inga 
signifikanta rörelser går att utläsa för perioden då vattnet pumpades ur 
schakten. Däremot framgår det från mätningarna i mätrör 12 och 13 att en 
rörelse har skett i slänten under denna period. Rörelsen har skett i rör nr 12 på 
framförallt 4-6 m under markytan och i mätrör nr 13 på 4,5 m under markytan, 
eller 0,5 m under teoretisk schaktbotten. Rörelsen är sommest under perioden 
ca 2 mm och dess hastighet var i båda rören ca 0,019 mm/tim. 

I samband med att slitsen fylldes med vatten ökade rörelsehastigheten till 
0 ,079 mm/tim i rör nr 12 och 13 på samma nivåer som nämnts ovan. Fram till 
det att själva skredet utlöstes var den totala rörelsen under perioden som mest ca 
8 mm. I samband med skredet ökade rörelsen plötsligt på de aktuella nivåerna. 

I figur 70 visas sammanfattningsvis hur rörelserna framräknade från de fasta 
inklinometrarna ser ut i en sektion i släntens centrumlinje. Översta nivån i 
mätrör 11 och 12 härrör sig från mätning med extensiometer. 

Inledningsvis nämndes att ytterligare ett rör med fasta inklinometrar var installerat 
på försöksplatsen. Detta var placerat 3-4 m väster om den instrumenterade 
mätsektionen i släntkrönet. Resultaten från detta rör framgår av figur 71. 

Resultaten från dessa mätningar visar i princip samma rörelsemönster som 
redovisats ovan. 
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FIGUR 69 a-b. Beräknade rörelser utifrån mätningar utförda medfasta 
automatiska inklinometrar. 

FIGURE 69 a-b. Calculated displacements according to measurements 
with stationary automatic inclinometers. 

134 



ETAPP : 7 ETAPP: 6 
l<r7 

102 Is ~ ... 'IlSKRED: 1 2 ~ 
~ 96 i

!! 92 ]
'Il 

ooL~---..L.-,..::.L~==;==<---,----1.-r-------.-----y----,-_._87 

25 28 'il 28 29 30 


89 HOV 89 Dtl: 


3.5~-------------------------, 

30 

25 

Släntfot INKL-13 

Beteckningar 
Hr Ginrr Djlp

10 
13 UJTA-13 U m 

12 UJTA-12 5.am 
ll LUTA- ll 7.4 m 

25 28 29 I 

89 NOV 89 Dtl: 


FIGUR 69 c. Beräknade rörelser utifrån mätningar utförda medfasta auto
matiska inklinometrar. 

FIGURE 69 c. Calculated displacements according to measurements with 
stationary automatic inclinometers. 
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FIGURE 70. Cross section ojthe slope showing calculated displacementsfrom measurements with stationary inclinometers. 
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FIGUR 71. Beräknade rörelser utifrån fasta inklinometrar placerade 3-4 m 
väster om släntens mittsektion. 

FJGURE 71. Calculated displacements according to stationary inclinome
ters 3-4 metres west of the middle section of the slope. 

9.6 Lutningsändringar 

I föregående avsnitt har bland annat redovisats resultat från lutningsändringar 
mätta med fasta inklinometrar. Dessa resultat har använts till att räkna fram 
horisontalrörelser. I projektet har också provats två olika typer av lutnings givare 
för ytlig montering. Tidigt i projektet beslutades att ge denna typ av mätning 
låg prioritet då det framgick att de prototyper som fanns skulle behöva 
förbättras avsevärt. Dock har dessa prototyper ändå varit anslutna till 
mätsystemet under hela mätperioden. 

Båda typerna av lutningsgivare var konstruerade för betydligt större rörelser 
och lutningar än de som blev i detta projekt. Vidare har båda typerna av givare 
visat sig vara beroende av temperaturförändringar och i fallet medpendelgivama 
(LUTP) känsliga för de marksvängningar somuppstodnärtåg passerade påden 
närbelägna järnvägen. 
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I figur 72 visas resultat från en lutningsgivare baserat påelektronsk avkänning 
av två libeller pacerade vinkelrät mot varandra. 

Av figuren framgår att givarnas upplösning har varit otillräckliga för att 
registrera de små lutningförändringar som föregick skredet. Emellertid har 
givarna registrerat själva skredet och timmarna före när rörelsen blev större. 
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FIGUR 72. Resultat från mätningar med lutningsgivare med libell i två 
riktningar. 

FIGURE 72. Results ofmeasurements with the inclinometer with levels in 
two directions. 
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9.7 Jordtemperatur 

I kapitel 5 och6 harårstidsvariationen av temperaturen i jorden beskrivits. Här 
redovisas jordtemperaturema i skredskedet. Figur 73 beskriver hur tempera
turen på olika djup under ursprunglig markyta varierade med tiden under 
skredskedet. Dessutom redovisas resultat från en temperaturgivare placerad 
vid extensiometrarna. 

Lufttemperaturen varierade kraftigt under den tidsperiod när slänten drevs till 
brott. Det var också årets första ( och enda) rejäla köldperiod, med sjunkande 
medeltemperatursomföljd. Figuren visar att samtliga mätnivåer har influerats 
av densjunkade lufttemperaturen. Emellertid ärdenna förändring marginell för 
nivåerna 1,5 och 3,0 m, men klart sjunkade för nivån 0,5m under markytan. I 
samband med att slitsen började vattenfyllas pumpades vatten från den 
närbelägna Bråviken. Detta vatten hade lägre temperatur än jorden och kylde 
således ned den. 
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FIGUR 73. Temperaturens variation under skredskedet. 


FIGURE 73. Variation of temperature during the slope failure. 
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10. Analys och diskussion av resultat 

10.1 Allmänt 

Vid planeringen av projektet angavs flera olika mål och vägar till genomför
ande, grundat på dåvarande faktaunderlag som geotekniska undersökningar 
ochpreliminära beräkningar. Under projektets gång hardet visat sig att allt inte 
har blivit somplanerat och beräknat. Så visade det sig texatt slänten varsvårare 
att bringa till brott än planerat och att storleken på deformationerna under 
de olika etapperna blev en tiopotens lägre än förväntat. Till detta kommer 
att projektet har varit informationstätt. T ex kan nämnas att i skredskedet 
(89-11-23 - 12-02) gjordes över 5 000 mätningar på varje mätvärdesgivare 
(ca 60 st) i det automatiska mätsystemet. Således hardet funnits över 300 000 
mätvärden att ta hänsyn till bara i detta skede. 

10.2 Släntbeteende 

I kapitel 6 beskrivs resultat av mätningar under upplastning och schakt och i 
kapitel 9 resultat från själva skredskedet. Här nedan ges en beskrivning av 
släntens beteende i samband med dessa skeden. 

Under etapp 1-3, dvs upplastnings- och schaktskedet, då den beräkningsmäs
siga säkerheten sänktes till ca 1,2 finns inga tecken i mätresultaten på att 
säkerheten har nått en nivå som anses oacceptabel i samband med stabilitets
utredningar. De resultat på rörelse-och spänningsförändringarsom skett under 
dessa etapper härrör sig från konsolidering av leran pågrund av ökad belastning 
eller hävning på grund av minskad last vid schaktning. 

Porvattentryck 
Förändring av porvattentryck har skett under schaktning, upp lastning, tömning 
av schakten och fyllning av slitsen med vatten. Dessutom har det noterats 
ändringar i porvattentryck av andra orsaker som tex tjälning runt röret som 
förbinder givaren med markytan och belastning av röret med is i samband med 
vattentömningen av schakten. I några fall har också registrerats oförklarliga 
tryckökningar som antingen har försvunnit av sig själva eller i samband med 
funktionskontroll av givarna. 
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FIGUR 74. Förändringar i porvattentryck vid de olika mätstationerna 
under utpumpning av vatten från schakten, etapp 5 - 7. 

FIGURE 74. Changes ofpore pressure in the different measurement 
stations during the pumping ofwaterfrom the excavation, stage 5 -7. 

I figur 74 redovisas hurporvattentrycket har varierat i olika delar av försöks
områdetunder perioden 89-11-23-11-27 då vattnetpumpadesuturschakten, 
dvs etapperna 5,6 och 7. 

Av figurenframgår att förändringen av porvattentrycket under schaktbotten är 
i stort sett direkt proportionell mot vattendjupet i schakten. Storleken på 
förändringen avtar med djupet och minskar ju längre in från schakten mät
ningen är gjord. Så tex har givare PVTG-25 på ca 1,0 m djup under schakten 
registrerat en minskning av porvattentrycket med ca 15 kPa, medan givare 
PVTG-22 på samma djup, men ca 1 m från släntfot upp i slänten visar på en 
minskning av ca 11 kPa. Den totala lastförändringen på grund av att vattnet 
pumpades ut var ca 22 kPa. 
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-9 

-3 

Horisontella jordtryck 
Förändringar av det horisontella jordtrycket visar samma mönster som för 
poivattentrycket under de aktuella etapperna, men de totala förändringarna är 
mindre, mellan -3 och -10 kPa, beroende var mätningen är gjord, se figur 75. 

-12~--------------------------, 

+ + + HTRY- 12 2.9 m 

X X X HTRY- 13 6.0 m 

* * * HTRY- 14 5.5 m 

0-l-- --ik="------r---------r---r-------t 
1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 

Vattendjup (m u my) 

FIGUR 75. Förändringar av det horisontellajordtrycket under utpumning 
av vatten från schakten. 

FIGURE 75. Changes oj the horizontal earth pressure during the pumping 
oj water from the excavation. 

FIGUR 74 (motstående sida,forts). Förändringar i porvattentryck vid de 
olika mätstationerna under utpumpning av vatten från schakten, etapp 5-7. 

FIGURE 74 (Opposite page, cont). Changes ojpore pressure in the 
different measurement stations during the pumping ojwater from the 
excavation, stage 5-7. 

143 




I figur 76 görs en jämförelse mellan genererade porvattentryck och horison
taljordtryck nära slänfoten på 8 m djup under ursprunglig markyta. Porvatten
trycket är inte mätt på denna nivå, varför det redovisas för djupen 6,8 och 10,5 
mu my. Motsvarande jämförelse görs i figur 77 för mätare på djupet 5 ,5 m för 
jordtrycket och 4,7 och 6,8 m för portrycket. 

- 10 - --------------------

+ + + PVTG-23 6.8 m u my 

X X X PVTG- 24 105 m u my 

-8 

-12 
Förändring Porvallenlryck (kPa) 

FIGUR 76. Jämförelse mellanförändringar i porvatten- ochjordtryck på 8 m 
djup under ursprunglig markyta när schakten tömdes på vatten, etapp 5 - 7. 

FIGURE 76. Comparison ofchanges in pore pressure and earth pressure at a 
depth of8 metres below the original swface of the ground during emptying of 
water from the excavation, stage 5 - 7. 
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FIGUR 77. Jämförelse mellanförändringar i porvatten- ochjordtryck på 5.5 m 
djup under ursprunglig markyta när schakten tömdes på vatten, etapp 5-7. 

FIGURE 77. Comparison ofchanges in pore pressure and earth pressure at a 
depth of5 .5 metres below the original swface ofthe ground during emptying of 
water from the excavation, stage 5 - 7. 

Figurerna visar att förändringen av jordtrycket följer porvattentrycket i takt 
med att vattnet pumpades ut ur schakten. På djupet 5,5 m är förändringen 
ungefär lika stor för jordtrycket som för portrycket men på djupet 8,0 m är 
jordtryckminskningen endast hälften av porvattentryckminskningen. Under 
etapp 5, dvs när vattenytan sänktes från ursprunglig nivå med ca 1,0 m, är 
minskningen av portrycken större än i de efterföljande etapperna när vatten
nivån sänktes ytterligare. Detta innebär att förändringen i horisontell effektiv
spänning var större under utpumpningsfasens första skede än senare och 
dessutom var förändringen större mot djupet, se figur 78. 
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FIGUR 78. Förändring av horisontell effektivspänning under utpumpnings
/asen. 

FIGURE 78. Changes in horizontal effective stress during the period of 

pumping out the water. 


Horisontal- och vertikalrörelser 
Som tidigare konstaterats var uppmätta horisontal- och vertikalrörelser 
betydligt mindre än vad som var förväntat när projektet planerades. Tack vare 
den höga mätnoggrannheten harändåskeendet kunnat följas i detalj. I figur 79 
visas hur horisontalrörelsen under fyllningen varierade med vattennivån i 
schakten under utpumpningsfasen. Av figuren framgår det att släntens horison
talrörelse följde vattenytan, dvs när vattenytan sjönk kröp slänten ut mot 
schakten. Totala rörelsen är dock mindre än 1 mm. 
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FIGUR 79. Horisontalrörelser under utpumpnings/asen, etapp 5-7. 

FJGURE 79. Horizontal displacements during the period ofpumping out 
the water, stage 5-7. 

I figur 80 visas på samma sätt hur vertikalrörelsen i området varierade med 
sjunkande vattenyta. I själva schakten skedde en hävning av schaktbotten och 
i slänten och under fyllningen en sättning. 

I figur 81 visas hur sambandet mellan horisontal- och vertikalrörelse ser ut 
under utpumpningsfasen. Sambandet är linjärt och vertikalrörelsen ungefär 
dubbelt så stor som horisontalrörelsen i slänt och under fyllningen, medan 
hävningen under schakten är ungefär 4 gånger så stor som släntens horisontal
rörelse. 
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FIGUR 80. Vertikalrörelser under urpumpningsfasen, etapp 5-7. 

FIGURE 80. Vertical displacements during the period ofpuming out the 
water, stage 5 - 7. 

I figurerna 82 till 85 görs en jämförelse mellan uppmätta spänningar och 
deformationer under utpumpningsetapperna. Tidigare har konstaterats att 
såväl jord- och porvattentryck som vertikal- och horisontalrörelse varierar 
någorlunda linjärt med sjunkande vattenyta. Detta innebär att det också råder 
sådana samband mellan spänningar och deformationer. 

Ovan redovisade samband mellan de olika mätta parametrarna visar släntens 
beteende underutpumpningsfasen, dvs etapperna 5-7. Denberäkningsmässiga 
säkerhetsfaktorn har under dessa etapper minskat från ca 1,2 till 1,0 och 
fortfarande ärde mätta förändringarna av sådan storleksordning att omde hade 
förekommit i en naturlig slänt skulle de inte kunna registreras med tex vanliga 
geodetiska eller geotekniska mätmetoder under motsvarande tidsrymd. Emel
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FIGUR 81. Samband mellan vertikal- och horisontalrörelse under utpump
nings/asen, etapp 5-7. 

FIGURE 81. Relation between vertical and horizontal displacement during 
the period ojpumping out ojwater, stage 5 - 7. 

lertidharregistreringen endast pågått under kort tid i detta projekt. Rörelsehastig
heterna var av storleksordningen 0,1-0,2 mm/dygn under utpumpningsfasen. 
Det innebär att rörelserna skulle kunna uppgå till ca 30-70 mm/år om den 
utvecklats med jämn hastighet. I figur 65-68 framgår det dock att rörelsehas
tigheten minskar när vattenytan väl är sänkt och således skulle de årliga 
rörelserna uppgå till mindre belopp än de ovan nämnda. 

De nära nog linjära relationerna mellan de mätta parametrarna och vattennivån 
i schakten innebär att mätning av såväl tryckförändringarsomrörelseförändringar 
kananvändas för övervakning av skeende i slänter med låg säkerhet. Mätningar 
under projektets gång har emellertid visat att vid långtidsmätningar fås de 
stabilaste värdena vid mätning av rörelseförändringar. 
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FIGUR 82. Samband mellanförändringar i vertika,lröre/se och horisontal
jordtryck, etapp 5-7. 

FIGURE 82. Relation between changes in vertical displacements and hori
zontal earth pressure, stage 5 - 7. 
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FIGUR 83. Samband mellanförändringar i vertikalrörelse ochporvatten
tryck, etapp 5-7. 

FIGURE 83. Relation between changes in vertical displacements and pore 
pressure, stage 5 - 7. 
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FIGUR 84. Samband mellanförändringar i horisontalrörelse ochjord
tryck, etapp 5-7. 

FIGURE 84. Relation between changes in horizontal displacements and 
earth pressure, stage 5 - 7. 
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FlGUR 85. Samband mellan förändringar i horisontalrörelse och por
vattentryck, etapp 5-7. 

FIGURE 85. Relation between changes in horizontal displacements and 
pore pressure, stage 5 - 7. 
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10.3 	 Jämförelse mellan verklig och beräknad 

stabilitet 


Skred.förloppet följde naturligt nog inte helt de beräkningsresultat och de 
bedömningar av stabiliteten för slänten som utfördes innan försöken att driva 
slänten till brott slutligen startades den 23 november. 

En avvikelse från planerad skredinitiering, som troligtvis inte hade så stor 
betydelse, var att vattennivån i schaktbottnen inte kunde hållas helt avsänkt 
under försökets gång, framförallt under slutskedet när vatten rann genom 
fyllning och torrskorpeleran ner i schaktgropen igen. Ett visst tillskott till 
mothållet utgjorde också isflaken som stannade kvar och lade sig ovanpå 
släntens nedre halva. För större skred, med bakre rand ungefär vid slitsen, 
uppskattas detta ha förbättrat stabiliteten med högst 1 a2 %, jämför figur 45. 

Av större betydelse var att instrumenteringen i mätsektionen hade större 
uppstyvande verkan än vad som bedömts. Inverkan av instrumenteringen 
innebar att skredet tvingades gå på ömse sidor om mätsektionen, vilket ökade 
glidytornas 3-dirnensionella stabiliserande effekt markant. Utan vattenfyll
ning i slitsen uppskattas stabiliteten öka med 25 a30 % avseende större skred 
med bakre rand ungefär vid slitsen. Däremot ökar inte säkerheten mot brott 
avseende mindre, ytligare skred lika mycket, på grund av en mindre 3
dimensionell påverkan. Säkerheten mot brott blir ungefär lika låg i hela zonen 
mellan slitsen och släntens yttre del. 

För att kunna fullfölja mätningarna och utprovningen av skredvarnings
systemet såsom tänkt och därigenom vinna huvudsyftet med försöken, vatten
fylldes slitsen för att om möjligt tvinga slänten till brott. Detta hade emellertid 
till följd att förutsättningarna för skred kom att avvika från ettmer renodlat fall 
och från vad som kanske är normalt vid naturliga slänter och skred. 

Vattnets inverkan i olika delar av slänten går inte att fastställa helt. Pumpning 
bort från schakten pågick kontinuerligt för att hålla vattenytan avsänkt, vilket 
innebar att det även fanns ett kontinuerligt tillflöde av vatten från omkringlig
gande vattenmagasin, framförallt från den mer genomsläppliga torrskorpele
ran. När sedan vatten också pumpades från schaktgropen och till slitsen så 
krävdes det ett relativt stort kontinuerligt vattenflöde för att hålla denna 
vattenfylld och kompensera för ett betydande läckage genom fyllning och 
torrskorpelera. 

De konventionella stabilitetsberäkningar som gjordes alldeles innan de avslu
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tande fältförsöken startades visade på säkerhetsfaktorer i storleksordningen 
F = 0,90a0,92 förfallet med helt vattenfylld slits,jämför figur 45. Ytterligare 
någraberäkningarhargjorts i efterhandmeddenågotändrade vattenförhållande
na ochmedenannan proportion påden 3-dimensionella stabiliseringseffekten. 
Med antagande av en något lägre vattennivå i slitsen och en något högre i 
schaktgropen,enuppsprucken fyllning och torrskotpamed vattenfyllda sprickor 
upp till torrskotpans överkant, alternativt hydrostatiskt vattentryck i torrskor
pan från dess överkant blir den beräkningsmässiga säkerhetsfaktom 
F == 1,09 -1, 15 för större glidytor som slår upp inom en zonfrån ca 1 m ovanför 
krönkant och bak till den grävda slitsen. Med samma antaganden som ovan, 
med portryck motsvarande en vattenyta i torrskorans överkant ända ut till 
slänten och därefter följande denna blir säkerhetsfaktom för ytliga skred 
genom fyllning och torrskoipelera klart lägre än 1,0omdränerade förhållanden 
antas råda inom större delen av torrskotpeleran. 

Eventuella vattentryck i fy Ilningen närmare slänten påverkar säkerhetsfaktom 
med 3 a5 % för något djupare glidytor som går bak minst ett par meter bakom 
krönkant. Ytliga glidytor i slänten påverkas i än högre grad av eventuella 
vattentryck upp i fyllningen. Ytligare glidytor berörs troligtvis också först av 
den potentiella inverkan av en kontinuerlig tillströmning av vatten under viss 
tid och eventuellt dränerade förhållanden i släntens ytligare övre delar även 
under den mer markanta torrskoipeleran. 

De verkliga vattentrycken eller portrycksförhållandena i fyllningen, torr
skoipeleran och även det övre skiktet av leran i slänten kan inte anses helt 
klarlagda. De installerade portrycksmätarna sitter på sådana djup, i mestadels 
tät lera, att endast den översta mätaren som är installerad bara 2 m under 
ursprunglig markyta och också bara en dryg meter vid sidan av slitsen visar 
förhöjt portryck på grund av vattentillförsel i slitsen. I figur 86 visas uppmätta 
portrycksprofiler före försöksstart respektive alldeles före skred. 

10.4 Skredinitiering 

Ett av syftena i projektet var att studera skeendet i jorden omedelbart före ett 
skred och undersöka vilka parametrar som bäst ger signal om en förestående 
skredinitering. Det skall påpekas att de diskussioneroch slutsatser som nämnts 
nedan inte gäller generellt utan endast detta projekt. För att kunna dra mer 
allmängiltiga slutsatser måste erfarenheter från naturliga slänter av olika typer 
insamlas. I en naturlig slänt verkar lastförändring under lång tid, men i denna 
utgrävda slänt endast i ett eller något dygn, åtminstone under skredskedet. 
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FIGURE 86. Measured pore pressure immediatly before thefailure (----) and before thefirst pumping (-). Values in kl'a. 



I kapitel 9 redovisa resultat från mätningar under skredskedet och i avsnitt 10.2 
diskuteras släntens beteende främst under inledningen till skredskedet, dvs 
etaperna 5-7. I etapperna 7 och 8 finns tydliga tecken, åtminstone nu i 
efterhand, på att ett skred var nära förestående. Under etapp 8 sänktes den 
berälmingsmässiga säkerhetsfaktorn från ca 1,0 till 0,9 genom att den grävda 
slitsen vattenfylldes. 

Portryckmätningama visar att snart efter att vattnet börjades pumpas in i slitsen 
ökade portrycket i de flesta mätpunkterna någotoch blev allmänt mera oroligt. 
Emellertid växlade lufttrycket snabbt under denna tidsperiod, varför en del av 
ovan redovisade förändringar kan sättas i samband med dessa fluktationer i 
lufttrycket. Cirka två timmar före det skredet utlöstes finns signifikanta 
förändringar i såväl porvattentrycket som i det horisontella jordtrycket i några 
mätpunkter. Under släntkrönet ändras portrycket och jordtrycket intermittent 
med som mest 4 kPa. Givarna på ca 3 m djup under ursprunglig markyta visar 
på en tryckhöjning medan givarna därunder visar på en minskning av trycket. 
I efterhand, i samband med analys av resultaten, framstår detta som en tydlig 
signal på att ett skred var nära förestående och skulle om det tolkades direkt på 
platsen ge ca 2 timmars förvarning. Detta understryker vikten att ha automa
tiska larm, som går direkt till berörda organisationer eller personer. 

En granskning av resultat från sättnings-, horisontalrörelse- och inklinometer
mätningar visar att alla laständringar under skredskedet har registerats som 
förändringar i rörelse, om än med små belopp. Skeendet var att samtidigt som 
laständringen inträffade skedde en stor förändring av rörelsehastigheten, men 
den minskade när lastförändringen upphörde (setex figur 65, 67 eller68), men 
upphörde aldrig helt. Således fanns enkrypning i slänten, som omdenfortgick 
sannolikt skulle kunna leda till skred. I samband med att slitsen började 
vattenfyllas skedde en ökning av rörelsehastigheten med en faktor av 5 a10 
gånger den som rådde före. Denna rörelse upphörde inte när slitsen väl var 
vattenfylld utan fortgick tills det att skred inträffade. Samtidigt skedde en 
hävning av jorden under fyllningen och hur mycket av den mätta horisontal
rörelsen som är en funktion av den aktuella belastningsmetoden, som medfört 
effektivspänningsminskning och expansion av de övre jordlagren, är svårt att 
bedöma. 

Somkuriöst inslag kannämnas att timmarna innan detmindre skredet i släntens 
västra del inträffade noterades en ökad aktivitet bland sorkarna som hade sitt 
tillhåll i släntens matjordslager. De uttryckte sin oro genom ett ihärdigt 
pipande. Samtidigt noterades knakande ljud från slänten och sprickorobserve
rades i släntens yta. 
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Mankani efterlland konstatera att läget blev kritiskt för slänten i sambandmed 
denovanbeskrivna förändringen avrörelsehastighet, sominträffade i samband 
med att slitsen vattenfylldes några dagar före skredet. Tryckmätningarna ger 
däremot en tydlig signal först ca 2 timmar före skredet och med tanke på de 
problem som från och till varit med framförallt porvattentryckmätningarna 
skulle det vara svårt att i det läget dra långtgående slutsatser om ett omedelbart 
förestående skred. 

10.5 Mätsystem 

Ett övergripande syfte med projektetvar att testa och utvärderaettmätsystems 
olika komponenter under realistiska förhållanden. Detta gjordes under ca 3 år 
varvid det automatiska mätsystemet utvecklades från fungerande prototyp till 
ett allmängiltigt, flexibelt övervakningssystem med hög tillgänglighet. Ut
provningenunderså lång tid gav mycket värdefull erfarenhet av dylika systems 
funktion, både i stort och smått. 

• 	 Det svenska klimatet utgör påfrestningar under alla årstider för sådana 
mätsystem. Således påverkade sommarens åskoväder med blixtnedslag 
och strömavbrott mätsystemet så att det periodvis var helt utslaget och 
komponenter fick bytas ut. En konsekvens av detta är att dagens mätsystem 
kan åskskyddas. Stömavbrotten klaras så att mätsystemet återstartas med 
samma konfiguration som det hade före avbrottet. Arrangemang med en 
tillfällig stömförsörjning av mätsystemet behövs åtminstone inte i Sverige 
där strömavbrotten är korta och nätspänningen oftast konstant. 

• 	 En erfarenhet av det svenska vinterklimatet är att installationen av mät
värdesgivarna skall utföras på ett sådant sätt att tjälning och tining inte 
påverkar mätningarna. Detta löses antingen genom att de rör som ofta 
förbinder givaren med markytan förses med tjälisolering av typ markmatta, 
eller en frysfri genomföring av det jordlager som kan tjäla. Ett annat sätt är 
att givarna installeras med något verktyg så att de efteråt inte har någon 
kontakt med markytan, förutom genom en kabel och wire för eventuellt 
återvinning. 

• 	 Stora temperatur och lufttrycksväxlingar ärockså något sompåverkarett 
övervakningssystems funktion och tillförlitlighet. Sålunda har i projektet 
observerats att vissa mätstationer som var placerade utomhus var tempe
raturkänsliga. Detta gällde de mätstationer där den digitala upplösningen var 
hårt utnyttjad, dvs närvarje digital enhet översatt till mekaniska storheter var 
av den storleksordningen att den betydde något för utvärderingen. Ett 
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exempel på detta är de automatiska inklinometrar som installerades i 
projektets slutskede där varje digital enhet betydde 0,05-0,1 mm/m. Efter
som rörelserna blev oväntat små medförde varje digitalenhet som uppstod 
på grund av temperaturberoende svårigheter vid utvärderingen. 

Mätresultat från tryckgivare påverkas som tidigare redogjorts för av varia
tioner i lufttrycket. För att kunna notera och dra slutsatser från små 
tryckförändringar måste mätresultaten korrigeras för lufttrycksinverkan. 
Emellertid har det visat sig att vid snabba luftrycksväxlingar slår inte hela 
lufttrycksförändringen igenom, utan mätresultatet kan hablivit överkorrige
rat. 

• 	 Vid projektets genomförande har det varit nödvändigt med ny- och vidare
utveckling av mätvärdes givare. De i projektet använda mätvärdes givare har 
så långt det varit möjligt haft en standardiserad strömförsörjning och 
utsignal. Detta har ökat flexibiliteten i mätsystemet, då varje givare kunnat 
anslutas till vilken kanal som helst i mätsystemet. 

• 	 Automatisk mätning av de fyra parametrarna jord-och porvattentryck 
samt vertikal- och horisontalrörelser i slänten har kunnat göras med hög 
tillgänglighet och med stor noggrannhet. De problem som varit under 
projektet med denna typ av mätningar har oftast varit knutna till klimatpå
verkan. Undantag är de problem som tidigare redovisats för portryckmät
ningama och i viss mån för jordtrycksmätningama, se figur 28. 

• 	 På grund av att det blev så små deformationer fram till skreden utbildades 
har hög mätnoggrannhet varit helt avgörande för att överhuvudtaget kunna 
analysera skeendet i jorden. Detta hade inte varit möjligt att registrera med 
manuella mätningar vare sig vad gäller mätnoggrannhet eller mätfrekvens. 
De mest förtroendeingivande resultaten från mätningarna har erhållits av 
sättnings- och horisontalrörelsegivama. Mätningar av relativa förändringar 
i det korta tidsperspektivet har kunnat utföras med hög precision och 
tillförlitlighet, medan långtidsmätningar har ställt stora krav på såväl 
frekvent funktionskontroll som underhåll och kalibrering. 

• 	 Tillgängligheten av mätsystemet har förbättras under projektets gång och 
på slutet var den nära nog 100%. De problem som varit med tillgängligheten 
har i första hand berott på enkla fel i mätdatoms program och i något fall på 
bristande övervakning. En effektiv övervaknings- och servicemöjlighet av 
mätsystemet öppnades dådet blev möjligt att via telefonmodem stå i kontakt 
med mätsystemet och tömma det på de senaste resultaten. 
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11. Slutsatser 


11.1 Allmänt 

Resultaten från föreliggande projekt gäller ett fullskaleförsök med en fram
schaktad slänt i lös, svagt överkonsoliderad lera. Projektet får ses som en 
inledande studie vadgäller släntbeteende och skredinitiering i naturliga slänter. 
Däremot har utprovning av ett automatiskt mätsystem gett till resultat ett 
kommersiellt gångbart mätsystem väl ägnat att tex övervaka naturliga slänter. 

11.2 Släntens beteende 

I projektet har säkerhetmot brott för den aktuella slänten beräknats fördeolika 
etapperna. Beräkningarna har utförts både med konventionella metoder och 
numeriska metoder. Slänten används dessutom som en så kallad FoU-slänt av 
Skredkommissionens arbetsgrupper. Dessa beräkningar av säkerheten har 
jämförts med uppmätta spänningsförändringar och rörelseförändringar under 
projektets olika faser. 

Följande slutsatser kan dras gällande släntens beteende under schaktnings-och 
upplastningsetappema: 

• 	 Mätningarna visar inga signifikanta förändringar av mätta parametrar 
betingat av att säkerheten mot brott succesivt minskades ned till 1,2. 
Däremot har spänningsförändringar och sättningar mätts till följd av 
urschaktning och upplastning. 

• 	 Vid en succesiv minskning av den beräkningsmässiga säkerhetsfaktorn 
från 1,2 sker såväl spännings- som rörelseförändringar som främst är 
proportionella mot laständringarna. 

Fortsatta mätningar rekommenderas i framförallt naturliga slänter av 
såväl spänningar som rörelser. I första hand bör sådana slänter väljas där 
lastförändringar planeras utföras. Önskesituationen är naturligtvis att 
kunna driva ytterligare några slänter till brott. 
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11.3 Släntstabilitet 

De konventionella stabilitetsberäkningama, som utfördes före de avslutande 
etapperna med skredinitiering, visade att det fanns en möjlighet att slänten 
skulle kunna drivas till brott genom att det mothållande vattnet pumpades ur 
schakten. Beräkningarna visade dock att för att säkert kunna driva slänten till 
brott behövdes ytterligare belastning eller minskning av mothållande krafter. 
En slits grävdes, som sedan vattenfylldes innan slänten kunde drivas till brott. 
Pågrund av olikheter i släntens geometri, gick två skred i slänten, ettpåvardera 
sida om den instrumenterade rnittsektionen. Således var den tredimensionella 
effekten på slänten större än först beräknad. En beräkning i efterhand visar att 
om detta faktum plus effekten av vattenfylld slits medtages blir den beräk
ningsmässiga säkerheten mot brott i slänten nära 1,0. 

Resultaten visar också att en god överensstämmelse har erhållits mellan 
beräknade sättningar med hjälp av datorprogrammet CONMULT och de 
uppmätta sättningarna. 

Beräkningar av spännings- och deformationsförloppet i slänten med hjälp 
programmet FLAC ger engod bild av släntens säkerhetsnivå och dess beteende 
för de olika lastsituationema i skredskedet. Däremot är beräknade hori
sontaldeformationer i jorden ungefär en tiopotens större än de uppmätta. 

Framtida utveckling inom området bör ske inom området numeriska 
beräkningar. 

11.4 Skredinitering 

Ett av projektets syften var att öka kunskapen om vilka förändringar i spän
ningar och rörelser som äventyrar en slänts stabilitet. I kapitel 8 redogörs 
det bl a för de förändringar som skedde i de olika mätlägena och givarna 
före och i anslutning till att skredet inträffade. Några långtgående eller 
generella slutsatser kan ej dras beträffande skredinitiering, men resultaten 
visar bl a följande: 

• 	 Givare placerade i släntens passivzon ger tidigare och tydligare indi
kationer på att något är förestående. 

• 	 Förändringar av horisontalrörelse- och sättningshastighet ger förvar
ning om att ett skred är nära förestående. En markant förändring in
träffade ungefär 3 dygn före skredet. 
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• 	 Porvatten- och horisontaljordtrycksföränclringar i samband med skred
initieringen är diffusa och svårtolkade. Emellertid visar mätningar ca 2 
timmar före skredet på spänningsförändringar på någon nivå som skulle 
kunna tolkas som en plasticering av jorden. 

• 	 Porvattentryckgivare i jordens aktivzon blev "oroliga" när rörelse
hastigheten förändrades, ca 3 dygn före skredet. 

• 	 Mätningarna visar också att samtliga givare blev "oroliga" minst 2 
timmar före det första skredet. 

Inom området skredinitiering bör ytterligare kunskap insamlas från 
naturliga slänter nära brott och naturligtvis också om möjligt under 
skredskedet. 

11.5 Mätsystem 

Projektet har givit resultat som kan ligga till grund för bedömning av de krav 
man kan ställa på ett mätsystem som kontinuerligt ska följa parametrar som 
portryck, horisontal- och vertikalrörelser, lutningsändringar och jordtryck i 
skredriskbenägna slänter. Detta redovisas nedan i form av enkravspecifikation. 
Slutsatser kan också dras gällande mätsystemets tillgänglighet, noggannhet 
och krav påkalibrering. Vidare finns underlag för att diskutera felkällor och hur 
ett sådant mätsystem skall administreras för att vara så effektivt som möjligt. 
Detskall också beaktas att vid mätningarnas början förelåg mätsystemet endast 
som enprototyp, vilket utvecklades succesivt under projektetes gång. Slutsat
serna nedan gäller således i första hand slutprodukten. 

• 	 Denna typ av övervakningssystem kräver kompetent handhavande och 
bör underhållas och kontrolleras frekvent. 

• 	 Förväntad storleksordning av mätvärden och beteende hos slänten måste 
klargöras innan installation av mätvärdesgivare utföres. 

• 	 En enstaka mätvärdesgivare får ej bilda underlag för omfattande slutsat
serom släntens stabilitet. Dvs det måste alltid finnas vidimering i resultat 
från andra givare eller observationer. 

• 	 Mätnoggrannheten i systemetmåste väljas så att trenden hos olika förlopp 
noggrannt kan följas. 
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• 	 Ett automatiskt övervakningssystem är i alla avseenden överlägset ett 
manuellt system. 

• 	 Korrigeringen av mätt porvatten-ochjordtryck med hänsyn till lufttrycket 
börutredas mer. I detta projekt har full korrigering utförts men det verkar 
som att vid snabba lufttrycksförändringar hinner dessa inte helt slå 
igenom. 

Ett övervakningssystem för slänter bör utformas enligt följande kriterier: 

• 	 Kunna övervaka stora ytor 
• 	 Flexibelt så att antal mätpunkter lätt kan förändras 
• 	 Rimlig kostnad per mätkanal 
• 	 Vara väderbeständigt, dvs kunna motstå det svenska klimatet såväl 

under sommar- som vinterhalvår 
• 	 Lätt att installera och förändra systemets konfiguration även under 

otjänlig väderlek 
• 	 Lätt att fjärrkontrollera med hjälp av telefon, dator och modem 
• 	 Ha en hög tillgänglighet 

Förutom ovanstående allmänna krav bör följande övergripande teknisk kravs
pecifikation gälla: 

• 	 Mätsystemet skall inte blockeras även om vissa delar av någon anled
ning faller bort 

• 	 Analog-digitalomvandling så nära mätgivama som möjligt 
• 	 Rimlig digital upplösning 
• 	 Uppbyggnad i moduler 
• 	 Enkelt att underhålla 
• 	 Lätt utbytbara mätgivare 
• 	 Enhetlig elektrisk utsignal från mätgivama 

Projektet har också visat att osäkerheter i mätresultat i första hand betingades 
av klimateffekter. 

Framtida utveckling bör koncentreras på mätvärdesgivare för såväl 
rörelsemätning som jordtryck- och portryckmätning. 
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BilagaA 
Resultat från spetstrycksond 

och dilatometermätning 
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BilagaB 
Resultat från automatiskt mätsystem 
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