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Förord

Statens geotekniska institut, SGI, administrerar två provfält inom vilka totalt åtta prov-
fyllningar har lagts ut på lös lera och har följt upp beteendet hos dessa i nu mer än 50 års
tid.  Provfälten och de huvudsakliga resultaten av dessa uppföljningar redovisas i denna
rapport.

Konsolidering av lös jord med tillhörande sättningar, utjämning av porövertryck och
hållfasthetsökning är ett viktigt område inom geotekniken.  I finkornig jord och speciellt
i lösa leror är detta en mycket långsam process på grund av jordens låga permeabilitet
(hydrauliska konduktivitet). Processen fortgår också under mycket lång tid på grund av
jordens tidsberoende kompressibilitet. Detta medför att prognostisering av långtidsupp-
trädandet hos konstruktioner grundlagda på lösa jordar är en svår uppgift och att mycket
långa observationsperioder krävs för att bestämma det verkliga uppträdandet.

Vertikaldräner används ofta för att förkorta dräneringsvägarna och påskynda konsolide-
ringsprocessen. Detta gör det möjligt att få ut större delen av sättningarna inom en be-
gränsad tidsperiod och därmed begränsa de vidare sättningarna efter att konstruktionen
tagits i bruk. Det underlättar också en stegvis konstruktionsprocess i vilken den hållfast-
hetsökning som uppstår på grund av konsolideringen kan utnyttjas gradvis. För att för-
hindra att större eftersättningar uppstår under konstruktionens brukstid måste dock en
överlast anbringas under konsolideringsprocessen och sedan tas bort innan konstruktio-
nen tas i bruk.

Svar på frågor beträffande funktionen hos olika vertikaldräner, den erforderliga konsoli-
deringstiden, eftersättningar med tiden också efter att porövertrycken utjämnats och hur
stor överlast som erfordras för att förhindra att påtagliga sättningar uppstår efter dess
borttagande fordrar också långtidsobservationer.

Denna rapport beskriver provfälten, provbankarna och de mätresultat som hittills kom-
mit fram under observationerna. Det är en faktarapport som endast beskriver det upp-
mätta uppträdandet hos de olika provfyllningarna. Fler detaljer samt förklaringar och
teorier för detta uppträdande har presenterats i ett stort antal avhandlingar, rapporter och
artiklar. Hänvisningar till dessa ges, men utan att de vidare kommenteras eller värderas.
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Syftet med rapporten är att sprida kunskapen om de befintliga provfälten och provfyll-
ningarna med deras unika uppföljning. Delar av resultaten har som nämnts presenterats i
andra skrifter och avsikten är att här ge en samlad överblick.

Rapporten är riktad till alla som skall konstruera och förutsäga uppträdandet hos kon-
struktioner på lös lera samt föreslå lämpliga konstruktionsmetoder. Den riktar sig också
till forskarsamhället, som fortlöpande utvecklar metoder och beräkningsprogram för att
prognostisera sättningar och hållfasthet på grund av konsolidering av lös jord.

Provfälten kom ursprungligen till i samband med projekteringen av en ny storflygplats i
Stockholm, som med tiden förlades till Arlanda och finansierades då med speciella an-
slag från regeringen till SGI. Senare verksamhet och uppföljningar har bedrivits i ett
stort antal projekt med stöd från Vägverket, Banverket, Räddningsverket och privata
finansiärer. Administrationen av provfälten och huvuddelen av den långtida uppfölj-
ningen har dock finansierats med interna medel hos SGI. Till alla de som initierat och
medverkat i detta arbete riktas ett varmt tack.

Linköping i september 2007

Rolf Larsson
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Strax efter att Statens geotekniska institut bildats år 1944 blev det involverat i sökandet
efter en lämplig plats för en ny internationell flygplats utanför Stockholm. Vid Lilla
Mellösa nära Upplands Väsby fanns ett vidsträckt nästan plant område med endast glest
spridda jordbruksfastigheter. Jordförhållandena var dock mindre idealiska med 10 till
15 meter tjocka mycket kompressibla jordlager. Institutets dåvarande chef, Dr Valter
Kjellman, hade tidigare utvecklat en ny typ av fabrikstillverkade dräner, så kallade
pappdräner, och det beslutades att uppföra en provfyllning för att studera möjligheten att
konsolidera jorden i förväg med hjälp av dessa. Detta gjordes under 1945 och fyllningen
försågs med en överlast som skulle tas bort när en viss konsolidering uppnåtts. För jäm-
förelse konstruerades en identisk fyllning utan vertikaldränering.

Tekniken för installation av förtillverkade vertikaldräner var dock inte särskilt utvecklad
vid denna tidpunkt och endast 5 m långa dräner kunde installeras. Resultaten från prov-
fyllningen kunde därför inte ge den information som behövdes för att bedöma metodens
möjligheter. Området vid Lilla Mellösa avfärdades med tiden som en möjlig plats för
förläggning av en ny flygplats, men provområdet i sig har förblivit ett geotekniskt prov-
fält.

Konstruktionen av den nya flygplatsen påbörjades i stället vid Halmsjön (idag Arlanda
Airport) med stoppades efter ett tag eftersom projektet med den nya flygplatsen senare-
lades.

År 1956 beställde Scandinavian Airlines
System, SAS, en flotta av nya jetplan typ
DC8. Start- och landningsbanorna på den
befintliga flygplatsen i Bromma kunde inte
förlängas och behovet av en ny flygplats

Kapitel 1.

Inledning

Geoteknikens nestor, Karl Terzaghi, besöker
Sverige. I Väsby gör han tummen ner för en storflyg-
plats. Den lokaliseras senare till Arlanda.
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blev akut. Vid denna tid ansågs dock att Halmsjön, som ligger cirka 40 km norr om
Stockholm, låg för långt bort. Skå-Edeby, som är ett plant område i en jordbruksbyggd
och ligger på en ö omkring 25 km väster om Stockholm sågs som ett möjligt alternativ.

Jordförhållandena vid Halmsjön var väl kända, men alltför lite var känt om de vid Skå-
Edeby för att ett beslut skulle kunna tas. Under våren 1957 fick därför SGI i uppdrag att
utföra fältförsök och utreda möjligheten att bygga en ny flygplats i Skå-Edeby. Byggti-
den måste vara kort och eftersom jorden bestod av upp till 15 m lös lera var vertikaldrä-
nering den enda praktiskt möjligt användbara metod som fanns tillgänglig vid denna tid.
Undersökningen kom därmed att bli en detaljerad studie av konsolidering av lös lera
med hjälp av vertikaldränering. I detta syfte uppfördes fyra cirkelformade provfyllning-
ar med diametrar mellan 35 och 70 m. En av fyllningarna var odränerad, dvs. utan verti-
kaldräner, och sanddräner med olika centrumavstånd installerades under de andra fyll-
ningarna. På en av de dränerade fyllningarna lades en överlast ut.

Alternativet Skå-Edeby för lokalisering av flygplatsen fick överges av ekonomiska orsa-
ker. Trots detta fortsattes undersökningarna eftersom resultaten ansågs betydelsefulla för
framtida liknande projekt, främst inom vägbyggandet. Ytterligare två provfyllningar har
senare lagts ut. År 1961 togs den överlast som lagts ut på en av fyllningarna bort och
materialet från denna användes för att konstruera en relativt smal bank. Denna placera-
des direkt på marken utan någon vertikaldränering. En ny cirkulär fyllning med en dia-
meter av 31 m konstruerades år 1972 på mark där fabrikstillverkade vertikala banddrä-
ner hade installerats för jämförelse med de tidigare använda sanddränerna. Denna fyll-
ning byggdes senare på under 1976 för att bekräfta långtidsfunktionen hos denna typ av
drän.

Efter att provfyllningarna lagts ut har deras uppträdande följts upp med varierande om-
fattning och frekvens hos mätningarna. Observationsverksamheten har varit som intensi-
vast vid starten av varje upplastnings- eller avlastningstillfälle och har sedan gradvis
avtagit med tiden och, i vissa fall, med gradvis upphörande funktion hos delar av instru-
menteringen. På senare tid har observationerna i huvudsak begränsats till avvägningar
av sättningsmätarna en gång om året, eller med ännu längre uppehåll.  Mer detaljerade
undersökningar av kvarstående porövertryck och hållfasthetsutvecklingen har dock
också gjorts vid vissa tillfällen, varav det senaste var år 2002. Resultaten av observatio-
nerna har haft stor betydelse för kunskapen och förståelsen för konsolideringsprocesser-
na i lösa jordar och har varit till stor nytta vid utarbetandet av lämpliga konstruktions-
metoder. De har också möjliggjort en kontroll av befintliga teorier för konsolidering,
med eller utan olika typer av vertikaldräner. De har också kunnat användas av forskare
runt om i världen vid utvecklingen av nya konsolideringsteorier och för kalibrering av
beräkningsprogram.
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Båda provfälten ligger i östra Svealand, nära Stockholm och relativt nära Östersjön. De
lösa jordlagren inom de områden där provfälten är belägna började avsättas i samband
med isavsmältningen efter den senaste istiden. När den retirerande isfronten hade passe-
rat områdena, vilket skedde för cirka 10000 år sedan, började de finkorniga sedimenten
att avsättas ovanpå ett relativt tunt lager av morän eller sand på berggrunden. Tjockle-
ken på de grövre bottenlagren varierar från mindre än en meter till några meter. Också
de undre lerlagren innehåller tunna skikt, varv och inslag av sand och silt. De undre
lerlagren avsattes ofta i stagnationsmiljöer med syrefattigt vatten och glaciallerans var-
vighet tyder på att vattnets salthalt dessutom var låg. Ett övergångslager mellan glacial-
leran och den postglaciala leran avsattes troligen under tiden för Ancylussjön, vilken var
ett innanhav med sötvatten som var avsnört från Västerhavet under en period under
processen av isavsmältning och landhöjning. De övre postglaciala sedimenten avsattes i
brackvatten med en salthalt av 1 – 2 %. Salthalten är idag låg genom hela profilen som
en följd av urlakning och omfördelning av salterna (Pusch 1970). De övre postglaciala
lagren avsattes i grunt vatten och är organiska med grågrön färg. Färgen skiftar med
djupet till svart, grå och omväxlande grå och brun. Den svarta färgen uppträder som en
jämn mörkare färg hos jorden eller som band eller fläckar. Detta beror på ett innehåll av
järnsulfider, men trots den markanta färgningen är halten järnmonosulfid endast cirka
0,5 % i den svarta jorden.

På grund av landhöjningen har områdena med tiden lyfts ovanför havsytan och utgör nu
plana landområden. I Lilla Mellösa, där markytan nu ligger cirka 7 m över havsytan,
inträffade detta för mer än 1000 år sedan. I Skå-Edeby reste sig området ur havet för
cirka 500 år sedan och markytan ligger nu cirka 2,5 m över havsytan. Landhöjningen
fortgår med en hastighet som idag är cirka 4 – 5 mm om året samtidigt som en viss lång-
sam kompression av jordlagren sker. Grundvattenytorna ligger cirka 1 m under mark-
ytan och portrycksfördelningen i jorden därunder är i stort sett hydrostatisk. Torrskor-
pornas tjocklek är endast cirka 0,5 m och alla torrskorpeeffekter är begränsade till de
översta 2 metrarna inom profilen. Under senare år har områdena använts som jordbruks-
mark och torrskorporna är täckta av cirka 0,25 m mulljord.

Kapitel 2.

Geologi
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3.1 ALLMÄNT
Vid Lilla Mellösa har två provfyllningar med bottendimensionerna 30 x 30 m och en
höjd av 2,5 m lagts ut. I fyllningarnas lägen skrapades först det tunna lagret av mulljord
bort. Därefter installerades 5 m långa prefabricerade pappdräner med centrumavståndet
0,7 m inom ytan för den så kallade ”dränerade fyllningen”. Jorden under fyllningarna
instrumenterades med olika typer av sättningsmätare och utrustning för portrycksmät-
ning. Fyllningarna, som bestod av grus, lades sedan ut och den beräknade lastökningen i
förhållande till de naturliga förhållandena var 40,6 kPa.  Omkring ett halvt år senare
gjordes en partiell avlastning av den dränerade fyllningen genom att de översta 0,7 m av
fyllningen togs bort. Överskottsmaterialet användes till att lägga ut en ny fyllning med
samma bottendimensioner som de andra två, men med en tjocklek av endast 0,3 m.

Under tiden hade Dr Karl Terzaghi, som var dåtidens stora auktoritet inom geotekniken,
inbjudits till Sverige för att uttala sig om metodens lämplighet. Hans rekommendation
blev att trots att metoden i sig var sund fanns för tillfället alltför stora brister i det teknis-
ka utförandet och de praktiska erfarenheterna. Eftersom kunskapen om sekundära efter-
sättningar också var för dålig borde området tillsvidare inte komma ifråga för lokalise-
ring av en flygplats. Dessa brister blev också uppenbara då överlasten togs bort och den
dränerade fyllningen fortsatte att sätta sig med en avsevärd hastighet.

Uppföljningen av fyllningarnas uppträdande fortsatte regelbundet, men efter att nya
provfyllningar hade lagts ut i Skå-Edeby avtog intresset för Lilla Mellösa och uppfölj-
ningen här blev mer sporadisk. År 1966 kom provfältet i Lilla Mellösa i fokus igen då
Chang (1969) samlade alla tillgängliga tidigare mätdata och startade nya undersökningar
av jordens kompressibilitet samt inträffade sättningar och kvarstående porövertryck med
nya och bättre utrustningar och metoder. Undersökningarna upprepades ett tiotal år
senare då Chang (1981) inbjöds som gästforskare till SGI. Rapporten från 1969 uppda-
terades då med de samlade sättningsobservationerna, nya portrycksmätningar och kom-
pletterande laboratorieförsök. Ur dessa undersökningar drog Chang slutsatsen att obser-
vationerna av inträffade sättningar, vattenkvotsförändringar, portrycksutjämning och
odränerad skjuvhållfasthetstillväxt var oförenliga sinsemellan om de skulle förklaras
med de då vanligen använda teorierna för konsolideringsprocesser.

Kapitel 3.

Provfältet vid Lilla Mellösa
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Uppföljningarna i provfältet vid Lilla Mellösa fortsätter även om rutinmätningarna be-
gränsas till avvägning av sättningsmätarna. En mer genomgripande undersökning av
portrycken samt förändringarna i vattenkvot, förkonsolideringstryck, permeabilitet och
odränerad skjuvhållfasthet under den odränerade fyllningen gjordes år 2002 (Larsson
och Mattsson 2003).

Provfältet har också utnyttjats för en rad andra undersökningar av egenskaper hos lös
lera. Det var således ett av de områden som användes då den nya utrustningen för ving-
försök i fält utprovades (Cadling och Odenstad 1950). Forskning har också bedrivits om
faktorer som påverkar resultaten av vingförsöket (Wiesel 1975), odränerad skjuvhåll-
fasthet och krypning (Larsson 1977), kvaliteten hos ”ostörda” jordprover (Larsson
1981), permeabilitet (Carlsten och Eskilsson 1984), dilatometerförsök (Larsson och
Eskilsson 1988), skjuvvågshastighet och seismisk CPT-sondering (Larsson och Mulab-
dic 1990), CPT-sondering i lera (Larsson och Mulabdic 1991) egenskaper hos kalk- och
cementpelare (Åhnberg et al. 1995) samt skjuvhållfasthetsökning under fyllningar (Lars-
son och Mattsson 2003). Prover från Lilla Mellösa ingick också i den studie av permea-
biliteten hos naturliga lösa leror som utfördes på Laval University i Quebec (Tavenas et
al. 1983) liksom i andra undersökningar på denna institution (t.ex. Tavenas and Leroueil
1987).

Resultaten från uppföljningarna av provfyllningarna i Lilla Mellösa har använts för att
kalibrera ett antal nya metoder för att beräkna konsolideringsförlopp i lera. Bland dessa
finns Nowacki (1973), Mesri and Choi (1985), Larsson (1986), Larsson et al. (1997),
Alén (1998), Länsivaara (1999) och Claesson (2003).

3.2 JORDFÖRHÅLLANDEN
Jordförhållandena inom provfältet vid Lilla Mellösa är relativt homogena. En generali-
serad jordprofil i den naturliga marken visas i Fig.1.

Överst i profilen finns ett cirka 0,3 m tjockt lager av mulljord. Torrskorpan består också
av organisk jord. Den uttorkade och uppspruckna delen är begränsad till 0,5 m och över-
lagrar lös lera. Den organiska halten avtar successivt mot djupet från cirka 5 % direkt
under torrskorpan till mindre än 2 % från 6 – 7 m djup och längre ned i profilen. Färgen
skiftar från grön till svart och blir grå och varvigt grå/brun mot djupet. Leran är markant
varvig under 10 m djup. Varven är först diffusa men blir mer markanta mot djupet. Un-
der 14 m djup finns ett tunt sandlager ovanpå berggrunden. Den naturliga vattenkvoten
är ungefär lika med flytgränsen och minskar från cirka 130 % direkt under torrskorpan
till cirka 70 % i bottenlagren. Volymvikten ökar motsvarande från omkring 1,3 t/m3 till
cirka 1,8 t/m3. Den odränerade skjuvhållfastheten har ett minimum av 8 kPa vid 3 m
djup och ökar sedan mot djupet.
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Porvattentrycket i marken utanför fyllningarna är hydrostatiskt med en grundvattenyta
omkring 0,8 m under markytan. Mycket liten säsongvis variation har uppmätts genom
åren. Jorden i de övre 2 metrarna är överkonsoliderad på grund av torrskorpeeffekter.
Resten av profilen är endast svagt överkonsoliderad med en överkonsolideringsgrad av
omkring 1,15. Värdet för kompressionsindex, Cc för spänningar över förkonsoliderings-
trycket varierar mellan omkring 2,3 i den övre hälften av profilen till omkring 1,3 i den
undre hälften. Motsvarande ödometermodul varierar mellan 180 och 380 kPa. Permeabi-
liteten varierar mellan 6·10-10 m/s och 10·10-10 m/s.

Mer detaljerade konsolideringsegenskaper ges i SGI Rapport Nr 13 (Chang 1981) och
Nr 29 (Larsson 1986).

3.3 OBSERVERAT UPPTRÄDANDE HOS PROVFYLLNINGARNA.
Dränerad fyllning
Den dränerade fyllningen satte sig med stor hastighet direkt efter lastpåföringen. Efter
cirka 200 dagar uppgick sättningen till 0,7 m och överlasten som utgjordes av 0,8 m
fyllning togs bort som planerat. Detta fick dock inte sättningarna att upphöra utan inne-
bar endast att sättningshastigheten minskade, Fig. 2.

Sättningarna har sedan fortgått och uppgick år 2002 till cirka 1,6 m. Av den ursprungli-
ga 2,5 meter tjocka fyllningen, av vilken 1,7 m återstår efter avlastningen, är det således
endast cirka 0,1 m som befinner sig ovanför dess tidigare basnivå. Sättningarna fortgick
med en hastighet som då var cirka 6 mm/år. Ett närmare studium av sättningsfördelning-
en visar att nästan all kompression före avlastningen skedde i de översta 5 metrarna av
profilen där vertikaldränerna installerats. Här ledde avlastningen till en avsevärd minsk-
ning av kompressionshastigheten, medan ingen sådan minskning kan observeras i de
djupare liggande jordlagren, Fig. 3. Den pågående sättningen och den åtföljande ned-
pressningen av delar av fyllningen under grundvattenytan har medfört en ytterligare
minskning av den effektiva lasten och med tiden har kompressionen av de övre jordlag-
ren totalt upphört. Å andra sidan finns ännu ingen krökning i kurvan för sättning mot
logaritmen för tiden som skulle indikera ett närmande av en slutsättning för den under-
liggande jorden. Användbarheten för metoden med vertikaldränering har därmed bekräf-
tats i princip även om resultatet i det aktuella fallet var långt ifrån det önskade på grund
av den otillräckliga längden hos dränerna.

0,3 m fyllning
Sättningarna hos den 0,3 m tjocka fyllning som lades ut efter att den dränerade fyllning-
en avlastats följdes under nästan ett års tid. Mätningarna avslutades sedan eftersom inga
påtagliga sättningar observerades. Denna slutsats visade sig dock senare ha varit förhas-
tad. År 1969, dvs. cirka 20 år senare, fann Chang (1981) att fyllningens bas befann sig
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Fig. 2. Totalsättning hos den dränerade fyllningen mot tiden.

Fig. 3. Observerade sättningar i det dränerade jordlagret och i den underlig-
gande jorden.

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1 10 100 1000 10000 100000

Time, days

C
om

pr
es

si
on

, m
m

Upper drained 5 metres

Layer below 5 metres' depth

Removal of 
surcharge

 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

1 10 100 1000 10000 100000

Time, days
Se

ttl
em

en
t, 

m
m

Total settlement

Marker at 5 metres' depth



SGI Rapport No 7014

cirka 0,1 m lägre än den ursprungliga nivån och i den senaste undersökningen år 2003
visade en motsvarande grov uppskattning att fyllningen satt sig mer än 0,2 m. De senare
observationerna ligger också mer i linje med vad som beräknas med moderna metoder
för prognostisering av sättningar som tar hänsyn till krypsättningar. Enligt de senare
skulle dock sättningshastigheten inte vid något tillfälle överstiga 10 mm per år, varför
knappt ett års observationstid är alldeles för kort för några slutsatser.

Ett försök att observera rörelserna hos den naturliga markytan övergavs av liknande
skäl. Detta avbröts redan efter 5 månader eftersom inga signifikanta rörelser observera-
des. Det är dock högst troligt att en långsam sättning pågår i denna relativt unga och
endast svagt överkonsoliderade jordavlagring. Hastigheten kan emellertid endast förvän-
tas uppgå till några få mm per år. Eftersom det också finns säsongvisa variationer skulle
en observationsperiod av många år krävas för att få ett relevant bedömningsunderlag.

Odränerad fyllning
Den odränerade fyllningen har lämnats oförändrad sedan dess utläggning. Den initiella
sättningen under tiden för utläggningen var 0,065 m. Den beräknade slutsättningen med
en konventionell sättningsberäkning som inte tar krypsättningar i beaktande var strax
under 1,4 m. Denna sättning uppnåddes 1966, Fig. 4. Vid denna tidpunkt återstod fortfa-
rande porövertryck i storleken 30 kPa som visade på att nästan ingen ökning i effektiv-
tryck hade inträffat i stora delar av profilen, Fig. 5.

Foto 1. Den odränerade fyllningen i Lilla Mellösa, 1986. Överkanten av käppar-
na i fyllningens hörn markerar den ursprungliga höjden.
Foto: SGI/Jan Lindgren.
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Fig. 4. Sättningar hos den odränerade fyllningen i provfältet vid Lilla Mellösa
mot tiden.

Fig. 5. Uppmätta porövertryck under den odränerade fyllningen vid olika
tidpunkter.
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År 1979 var totalsättningen 1,65 m och de återstående porövertrycken översteg 20 kPa.
Sättningarna har sedan fortsatt och var strax över 2 m år 2002. De maximala återstående
porövertrycken vid denna tid uppskattades till 12 kPa. Sättningen fortgår stadigt, men
med minskande hastighet. Sättningen är dock fortfarande linjär mot logaritmen för tiden
och ingen indikation på att någon slutsättning nalkas kan ses. Den nuvarande (2002)
sättningshastigheten är omkring 10 mm/år, Fig. 6.

Den uppmätta sättningsfördelningen och den som beräknas ur uppmätta vattenkvotsför-
ändringar visar att konsolideringen under de första åren efter utläggningen i huvudsak
skedde inom de övre jordlagren samt i lagren närmast det undre dränerande sandlagret i
botten, Fig. 6 och 7. På grund av den stora kompressionen av de övre lagren har förkon-
solideringstrycken ökat markant. Minskningen i effektivtryck då stora delar av torrskor-
pan och fyllningen pressats ned under grundvattenytan har medfört att de övre jordlag-
ren sedan befunnit sig i en avlastningsfas och jorden har här blivit överkonsoliderad.
Kompressionen i de översta cirka 5 metrarna har därmed upphört och de senare sätt-
ningarna har helt uppstått i de centrala och undre delarna av profilen.

Detta avspeglas också i de odränerade skjuvhållfastheter som uppmätts med vingförsök,
Fig. 8. Resultaten sprider något men de visar klart att under den första tiden ökade
skjuvhållfastheten endast inom den övre delen av profilen och möjligen något inom den
allra understa delen. Den hållfasthetsökning som inträffat under senare tid är å andra
sidan helt lokaliserad till profilens centrala delar.

Sättningarna och hållfasthetsökningarna varierar mellan olika delar av fyllningens yta.
De är dock relativt jämna under fyllningens centrala delar och det är endast inom de
yttre cirka 2 metrarna av den en gång plana överytan som de är noterbart lägre. Den
maximala skillnaden i sättning mellan de centrala delarna och yttersläntens krön är strax
under 0,4 m. Sättningen vid krönet är således cirka 1,6 m jämfört med 2,0 m i centrum,
dvs. 80 % av den maximala sättningen. Ökningen i odränerad skjuvhållfasthet kan där-
med förväntas vara något lägre under krönet, vilket också kan ses i resultaten från ving-
försöken, Fig. 9.

Laboratorieprovningarna av prover som tagits vid olika tidpunkter visar att jordens flyt-
gräns förblivit ungefär densamma som i naturlig jord före belastningen medan vatten-
kvoten har sjunkit markant genom hela profilen, Fig. 10. Någon större skillnad i dessa
egenskaper mellan prover som togs under fyllningens centrum respektive under krön-
kanten år 2002 kunde inte urskiljas.
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Fig. 7. Sättningsfördelning mot djupet under den odränerade fyllningen vid
olika tidpunkter.

Fig. 6. Sättning hos den odränerade fyllningen i provfältet vid Lilla Mellösa mot
tiden i linjärskala.
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Fig. 8. Uppmätt odränerad skjuvhållfasthet under den odränerade fyllningen
vid olika tidpunkter.

Fig. 9. Fördelning av odränerad skjuvhållfasthet uppmätt med vingförsök
under olika delar av den odränerade bankens yta.
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Förborrningen genom den 2,5 m tjocka grusfyllningen vid den senaste undersökningen
tycks ha medfört en störning av den underliggande jorden, speciellt vid släntkrönet. På
några nivåer kan detta ha resulterat i något låga värden för de förkonsolideringstryck
som uppmätts i ödometerförsök i laboratoriet. Trots detta är det uppenbart att förkonso-
lideringstrycken har ökat på grund av konsolideringen och i de övre jordlagren är denna
ökning större än den maximala ökningen i effektivtryck, Fig. 11. Det tycks också som
om denna ökning är ungefär densamma under krönet och fyllningens centrala delar,
bortsett från de allra översta jordlagren där ökningen synes vara mindre under krönet.
Det kan också noteras att de uppmätta förkonsolideringstrycken i de övre jordlagren
under fyllningens centrum är praktiskt taget identiska med de värden som uppmättes
1979, vilket indikerar att ingen påtaglig konsolidering skett i dessa lager sedan dess.

En ytterligare indikation på att en del av de förkonsolideringstryck som utvärderats ur
ödometerförsöken 2002 är något för låga ges ur resultaten från de samtidiga vingförsö-
ken och CPT-sonderingarna i fält. Den empiriska utvärderingen av förkonsoliderings-
tryck ur dessa försökstyper ger i allmänhet mycket bra och repeterbara resultat i denna
typ av jord, (som också ingår i det empiriska underlaget för denna utvärdering) och en
jämförelse visar att några av de lägsta förkonsolideringstrycken i den övre delen av
jordprofilen som utvärderats ur ödometerförsöken troligen är för låga.

Fig. 10. Uppmätt vattenkvot i naturlig jord och under fyllningen år 2002.
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Fig. 11. Uppmätta förkonsolideringstryck ur CRS ödometerförsök på prover
som tagits under den odränerade fyllningen i  provfältet vid Lilla
Mellösa.

Fig. 12. Uppmätta värden på permeabiliteten i naturlig jord och under den
odränerade fyllningen 2002.

Ur resultaten från CRS-försöken har också permeabiliteten utvärderats. Resultaten visar
att en markant minskning av permeabiliteten uppstått på grund av jordens kompression,
speciellt i de översta och understa jordlagren där kompressionen varit störst, Fig. 12.
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Kapitel 4.

Provfältet i Skå-Edeby

4.1 ALLMÄNT
Efter regeringens uppdrag startades arbetet med fältundersökningar, provtagning, instal-
lation av mätutrustning, installation av sanddräner och utläggning av provfyllningar
omedelbart. Detta arbete var avslutat tre månader senare i slutet av juli 1957. De erfa-
renheter som tidigare vunnits i provfältet vid Lilla Mellösa var då mycket värdefulla.
Nya typer av sättningsmätare och utrustningar för portrycksmätning, (Kallstenius och
Wallgren 1956), konstruerades och provades för första gången. Ett försök gjordes också
att mäta horisontalrörelserna genom att mäta lutningsförändringen hos flexibla rör som
installerades vertikalt vid släntfötterna.

Provfältets lokalisering i Skå-Edeby var inte helt idealisk eftersom djupet till fast botten
under de olika fyllningarna varierade mellan 10 och 15 m. Området måste dock väljas
med tanke på att det skulle vara ur vägen om en efterföljande flygplats skulle anläggas.

Foto 2. Provfältet i Skå-Edeby 1957, med de fyra första provytorna.
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Fig. 13. Karta över provfältet i Skå-Edeby med de olika provfyllningarna och
nivåkurvor som anger djupet till fast botten. (Efter Terrafigo 1976).

En karta över provområdet visas i Fig. 13. Till en början lades fyra provfyllningar ut.
Den första, Provyta I, gavs en basdiameter av 70 m och indelades i tre segment inom
vilka sanddräner installerades med centrumavstånden 2,2, 1,5 respektive 0,9 m. Fyll-
ningens tjocklek är 1,5 m. Provfyllningen i Provyta II gavs samma tjocklek, en basdia-
meter av 35 m och sanddräner installerades med centrumavståndet 1,5 m. Provfyllning-
en i Provyta III gavs också en basdiameter av 35 m och sanddräner med centrumavstån-
det 1,5 m, men denna fyllning lades ut med en ytterligare överlast av 0,7 m fyllning. En
tryckbank fick också läggas ut runt provfyllningen för att klara stabiliteten. Denna
tryckbank gavs tjockleken 0,7 m och en bredd av 12 m. Under tryckbanken installerades
inga dräner. Den fjärde provfyllningen i Provyta IV gavs likaledes en basdiameter av
35 m och en tjocklek av 1,5 m, men här installerades inga dräner. Avsikten med dessa
provfyllningar var främst att kunna göra en detaljerad studie av effekten av vertikala
sanddräner för att påskynda jordens konsolidering.
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Innan fyllningarna lades ut skrapades det översta lagret av 0,25 m mulljord bort. För de
dränerade fyllningarna lades sedan en arbetsbädd av 0,5 m sand och grus ut. Jorden
under fyllningarna instrumenterades med sättningsmätare och portrycksmätare. Också
jorden utanför fyllningarna instrumenterades. Sanddränerna installerades med ett rör
med ytter- respektive innerdiametrarna 165 och 150 mm och med ett lock med diame-
tern 180 mm. Den förväntade drändiametern efter att röret dragits upp var 0,18 m. Alla
dräner installerades i ett triangelmönster. Den efterföljande fyllningen bestod av grus
med en skrymdensitet av cirka 1,8 t/m3.

De första resultaten från provfältet rapporterades i september 1957 (Utlåtande angående
Stockholms storflygplats 1957). Den alternativa lokaliseringen till Skå-Edeby övergavs
strax därefter av andra orsaker, men undersökningen fortsattes. En fullständig rapport
över resultaten av undersökningarna i Skå-Edeby, som inkluderade de första årens ob-
servationer och en reviderad teori för konsolidering av lera med vertikaldräner presente-
rades av Hansbo (1960).

Under 1961 togs överlasten i Provyta III bort. Det avschaktade grusmaterialet användes
för att lägga ut en ny provfyllning som gavs formen av en långsträckt bank. Inga dräner
installerades under denna. Banken och marken utanför instrumenterades med samma
typer av sättningsmätare och portrycksmätare som de tidigare provfyllningarna. Dessut-
om installerades nya flexibla inklinometerrör som användes tillsammans med en ny
inklinometer som konstruerats speciellt för mätningar i lös lera, (Kallstenius och Bergau
1961).

Preliminära resultat från denna provfyllning rapporterades av Osterman och Lindskog
(1963). Mätningar av all instrumentering i och runt samtliga provfyllningar gjordes
sedan periodvis. En ny mer genomgående undersökning, som inkluderade mätning av
förändringar i jordens egenskaper under provfyllningarna och mätning av portrycken
med modernare utrustning påbörjades av Holtz (1970). Resultaten rapporterades av
Holtz och Lindskog (1972) samt Holtz och Broms (1972). Mätningarna har sedan fort-
gått, men med längre tidsintervall. Portrycken under den odränerade fyllningen i Prov-
yta IV mättes under 1982 i samband med utprovningen av ett nytt mätsystem. Under
åren 1984 och 1985 togs sedan nya prover utanför och under denna fyllning i samband
med utvecklingen av en ny beräkningsmetod för sättningar i lera (Larsson 1986). Ytter-
ligare en detaljerad undersökning av egenskaperna under de två odränerade provfyll-
ningarna med mätningar av portryck, ökning av förkonsolideringstryck och odränerad
skjuvhållfasthet och andra förändringar av egenskaper gjordes år 2002, (Larsson och
Mattsson 2003).
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År 1972 lades en ny provfyllning ut i Provyta V. Under denna hade förtillverkade verti-
kala banddräner typ Geodrain installerats. Fyllningen gavs en basdiameter av 31 m och
den vanliga tjockleken av 1.5 m. Fyllningen bestod av material som tidigare utgjort
tryckbanken runt Provyta III, vilken därmed schaktades ned till nivån för omgivande
mark. Fyllningen i Provyta V byggdes sedan på med ytterligare 1,3 m under 1976 för att
verifiera långtidsfunktionen hos pappersfiltret i de använda dränerna. Resultaten från
denna provfyllning har rapporterats av Torstensson (1976), Terrafigo (1976) och Hans-
bo (1979 och 1980).

Ett stort antal av andra forskningsaktiviteter har också bedrivits inom provfältet i Skå-
Edeby. Detta var således ett av de områden där inverkan av olika faktorer på kvaliteten
hos upptagna lerprover studerades i samband med framtagningen av standardkolvprov-
tagaren i Sverige (Kallstenius 1963). Andra tillfälliga provfyllningar har lagts ut för att
studera funktionen av kalkpelare. Stabilisering av lera vid schaktgravar har också stude-
rats, (Boman och Broms 1975). I en av de äldre dränerade fyllningarna har en del av
fyllningen temporärt tagits bort och sanddränerna delvis schaktats fram. Dränernas till-
stånd samt vattenkvotsfördelningen runt dessa och de zoner som påverkats av dränernas
installation studerades i denna undersökning (Holtz och Holm 1972). En omfattande
studie av inverkan av kolvprovtagares dimensioner utfördes i Skå-Edeby efter att norska
och kanadensiska undersökningar visat på stora effekter av provtagarens storlek. Någon

Foto 3. Provfältet i Skå-Edeby 1984. Foto:Ulf Kihlblom.
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påtaglig skillnad i kvalitet mellan prover som togs med den svenska standardkolvprovta-
garen och de som togs med olika kolvprovtagare med större diametrar kunde dock inte
observeras (Holm och Holtz 1977). Forskning har också bedrivits rörande mikrostruktu-
ren hos leror (Pusch 1970) och korrosion av metallföremål som installerats i jorden
(Vinka et al. 2002).

Provfältet har också använts i samband med forskning om olika faktorers inverkan på
resultat från vingförsök (Wiesel 1975) och för utprovning av olika portrycksmätnings-
system och metoden med portryckssondering. Det har vidare använts i projekt rörande
CPT-sondering, seismisk CPT-sondering och initiell skjuvmodul samt dilatometerförsök
i lera, (Larsson och Mulabdic 1990 och 1991, Larsson och Eskilsson 1988). Det senaste
projektet rörde möjligheten att använda seismisk cross-hole tomografi för att uppskatta
skjuvhållfasthetstillväxt under befintliga bankar (Larsson och Mattsson 2003).

Resultaten från provfyllningarna i Skå-Edeby har använts för att kalibrera ett stort antal
nya beräkningsmetoder för konsolidering av lera med och utan användande av verti-
kaldräner, t.ex. Hansbo (1960, 1979, 1987 och 2003), Mesri et al. (1994), Larsson
1986), Larsson et al. (1997), Länsivaara (1999) och Svanö et al. (1991).

4.2 JORDFÖRHÅLLANDEN
Jorden under provfyllningarna består av lös lera med en tjocklek av 10-15 m ovanpå
morän eller berg. Också i andra avseenden är jordförhållandena inom provfältet inte helt
homogena eftersom större delen av jordprofilen är markant varvig. Det organiska mate-
rialet i de allra översta jordlagren kan antas vara ojämnt fördelat också inom korta av-
stånd. Vattenkvoterna och flytgränserna inom de översta två metrarna varierar mellan de
olika provytorna och så gör också nivån för ett högplastiskt lerlager inom den övre ler-
profilen. Dessa variationer är dock inte signifikant större än den spridning som fås inom
de enskilda provytorna då resultat från olika undersökningar och punkter inom dessa
ställs samman, Fig. 14.

En stor del av spridningen kan troligen relateras till lerans varviga natur och att bestäm-
ningarna av olika egenskaper görs på små delprover med mycket begränsade volymer.
Samma observation kan också göras för hållfasthets- och deformationsegenskaperna. En
generaliserad jordprofil är därför troligen mest representativ för hela provfältet. En geo-
logisk profil och kornstorleksfördelningen bestämd under den största provfyllningen
visas i Fig. 15 och en profil med generaliserade egenskaper hos jorden visas i Fig. 16.
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Fig. 14. Variation i flytgräns inom provfältet i Skå-Edeby mellan provytorna och
mellan mätningar vid olika tillfällen.

Fig. 15. Geologisk profil och korkstorleksfördelning i en borrkärna tagen i
Provyta I. (Hansbo 1960).
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Den uppspruckna torrskorpan är endast cirka 0,5 m tjock. Under torrskorpan finns ett
lager med grågrön organisk lera som trots en relativt låg lerhalt är högplastisk på grund
av det organiska innehållet. Detta lager är påverkat av närheten till markytan och är
således överkonsoliderat med en relativt hög odränerad skjuvhållfasthet och en vatten-
kvot som är lägre än flytgränsen. Den underliggande postglaciala leran är något orga-
nisk och högplastisk. Den postglaciala leran är, liksom den underliggande glacialleran
jämnt eller bandat färgad av järnsulfid.

Glacialleran är varvig. Varven är tunna i den översta delen men blir tjockare mot djupet.
I närheten av fasta botten finns enstaka tunna silt och sandskikt. Under leran finns berg
eller fast lagrad morän. Båda materialen kan anses som fridränerande. Geologin i områ-
det har diskuterats i detalj av Pusch (1970), som undersökte lerans mikrostruktur och
kemi.

Lerans vattenkvot ligger väl över flytgränsen, bortsett från i de två översta metrarna som
påverkas av torrskorpeeffekter. Vattenkvoten minskar från cirka 100 % i överdelen till
cirka 60 % i de undre lagren. Skrymdensiteten ökar motsvarande från cirka 1,3 t/m3 i
överdelen till cirka 1,7 t/m3 på 12 m djup.

Den odränerade skjuvhållfastheten bestämdes ursprungligen med vingförsök, fallkonför-
sök och enkla tryckförsök. Vingförsök och fallkonförsök ger normalt jämförbara värden
ned till 10 – 15 m djup. Medelvärdena av bestämningarna ger en god överensstämmelse,
men spridningen är ovanligt stor för denna typ av lera. Ett försiktigt värde av 5 kPa
användes i de ursprungliga stabilitetsberäkningarna. De samlade hållfasthetsbestäm-
ningarna visar dock på att en minimihållfasthet av 6 kPa och en hållfasthetsökning med
1,2 kPa per meter därunder är en mer realistisk bedömning. Trots detta är leran mycket
lös även för svenska förhållanden.

Sensitiviteten befanns variera från cirka 5 i de övre lagren till omkring 15 i de understa.
I undersökningarna år 1971 uppmättes sensitiviteten i naturlig mark utanför fyllningarna
till att vara dubbelt så hög som i de första undersökningarna, dvs. 10 – 30. Båda dessa
spann ligger inom gränserna för vad som kan anses normalt för denna typ av lera och
någon orsak till skillnaden är svår att finna eftersom alla övriga parametrar från bestäm-
ningarna vid de två tidpunkterna är mycket lika. Erfarenheten visar att faktorer som
lagringstid och lagringstemperatur före provning kan påverka den uppmätta sensitivite-
ten, vilket skulle kunna vara en möjlig förklaring.

Grundvattenytan och portrycken i jorden har funnits variera säsongvis. Den maximala
uppmätta variationen är ± 0,5 m och portrycksfördelningen i den naturliga jorden kan i
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stort antas vara hydrostatisk från en grundvattenyta som kan variera från markytan till
en meter under denna.

Förkonsolideringstrycken i den naturliga jorden har utvärderats ur resultaten från stegvi-
sa ödometerförsök; ursprungligen av Hansbo (1960), sedan av Holtz och Broms (1971)
och åter i en stor försöksserie av Holm och Holtz (1977). Förkonsolideringstrycken i
naturlig mark utvärderades på nytt år 1984 ur resultaten från CRS-ödometerförsök i
samband med studier av konsolideringsprocesser som inkluderar tidsberoende kompres-
sibilitet (Larsson 1986). Resultaten är samstämmiga och visar att jorden är överkonsoli-
derad direkt under torrskorpan för att sedan bli endast svagt överkonsoliderad för en
grundvattenyta belägen en meter under markytan och hydrostatiska portryck därunder.
För normala grundvattenförhållanden med grundvattenytan 0,5 m under markytan är
överkonsolideringsgraden här cirka 1,15.

Markytans rörelse i olika delar av provfältet har observerats under perioder av cirka 20
år. Det har då observerats att markytan säsongvis rör sig några millimeter upp och ner
och att den stadigt sätter sig i förhållande till den underliggande berggrunden med cirka
2,5 mm per år.

Jordens kompressibilitet har uppskattats på olika sätt. En konventionell utvärdering av
resultaten från de tidigare stegvisa ödometerförsöken ger värden på kompressionsindex
Cc mellan cirka 1,5 i de övre lagren och 1,0 i bottenlagren. En korrektion för antagen
störning vid provtagningen och ett antagande av helt normalkonsoliderad jord som före-
slogs av Hansbo (1960) ökade dessa värden markant, speciellt för de mellersta och und-
re delarna av profilen. Senare CRS-försök har visat på förkonsolideringstryck och kom-
pressionsmoduler som legat mer i linje med den konventionella utvärderingen av det
stegvisa ödometerförsöket. Ödometermodulerna bestämda på detta vis varierar mellan
225 och 500 kPa. Installationen av sanddräner skapade en signifikant störning av jorden,
liksom andra effekter, men inga försök har gjorts för att korrigera för detta.

Lerans permeabilitet har bestämts av Hansbo (1960) i en omfattande försöksserie med
varierande gradienter och grader av kompression. Vissa avvikelser från Darcys lag ob-
serverades i denna undersökning. Ytterligare bestämningar av permeabiliteten gjordes
med CRS-försök i studien som utfördes 1984. Resultaten överensstämmer i stort, men
CRS-försöken omfattar fler nivåer. Permeabiliteten i naturlig jord minskar från 1·10-9 m/s
i de övre lerlagren till 5·10-10 m/s i de undre. Mer detaljerade beskrivningar av kompres-
sibiliteten och permeabiliteten hos leran i Skå-Edeby återfinns i Hansbo (1969) och
Larsson (1986).
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4.3 STÖRNING VID DRÄNINSTALLATIONEN
Installationen av sanddränerna förorsakade en påtaglig störning. Under denna operation
försköts jorden utanför provytorna i sidled och markytan hävdes. Horisontalrörelsen
direkt utanför Provyta I var 90, 50 respektive 5 mm för segmenten med dränavstånden
0,9, 1,5 respektive 2,2 m. Motsvarande hävning av markytan var 85, 35 och 10 mm. I
Provytorna II och III var horisontalrörelserna 30-35 mm och hävningen av markytan
cirka 15 mm. De mindre rörelserna i Provytorna II och III jämfört med segmentet i
Provyta I med samma dränavstånd kan antas vara relaterat till de geometriska förhållan-
dena. Dessa medförde att de ackumulerade förskjutningarna som förorsakades av det
större antalet dräner i Provyta I och deras samlade volym fördelades över en mindre
längd av provytans omkrets än i Provytorna II och III.

Störningseffekterna kunde också observeras i de horisontalrörelser som uppstod då fyll-
ningarna byggdes på till full höjd. I Provyta I var dessa 45, 30 respektive 25 mm vid
dränavstånden 0,9, 1,5 respektive 2,2 m. I Provyta II var de 15 mm och i Provyta III
25 mm. Den senare ytan är dock inte fullt jämförbar eftersom fyllningen här var högre
och försedd med en tryckbank utanför. Motsvarande rörelse i Provyta IV utan dräner var
15 mm, men här var lastökningen större eftersom ingen arbetsbädd hade lagts ut i förväg
utan hela fyllningen lades ut på en gång.

Portrycken ökade markant under installationen av sanddränerna. I Provyta I var por-
trycksökningen efter utläggning av arbetsbädden av 0,5 m fyllning av sand och grus och
installation av dränerna cirka 30 kPa på 5 m djup och omkring 50 kPa på 9 m djup inom
segmentet med 0,9 m dränavstånd. Detta innebär att de effektiva vertikaltrycken hade
minskat till mycket låga värden. Portrycksökningarna var något lägre i segmentet med
1,5 m dränavstånd och i segmentet med 2,2 m dränavstånd var portrycksökningen om-
kring 20 kPa på 5 m djup och omkring 30 kPa på 9 m djup. I Provytorna II och III var
motsvarande portrycksökningar cirka 25 kPa på 5 m djup och 40 kPa på 9 m djup.

Installationen av dränerna förorsakade också en nedsättning av den odränerade skjuv-
hållfastheten. I Provyta I var den uppmätta minskningen omkring 30 % vid 0,9 m drän-
avstånd och 20 respektive 10 % vid dränavstånden 1,5 och 2,2 m. Denna reduktion kan
knappast ha förorsakats enbart av portrycksökningarna utan en betydande störning och
nedbrytning av lerans struktur får också antas ha skett vid dräninstallationen. Detta skul-
le också ha förorsakat en liknande reduktion av förkonsolideringstrycket.

Störningseffekterna vid installation av de förtillverkade banddränerna kan antas ha varit
betydligt mindre. Installationsverktygets tvärsnittsyta är då betydligt mindre än för sand-
dräner, och efter dess uppdragning finns bara en tunn drän med ett tvärsnitt av 4 x 100 mm
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kvar i jorden. Den jord som har trängts undan kan då återgå mer eller mindre elastiskt
och kommer inte att förskjutas successivt på samma sätt som vid installation av sanddrä-
ner. Banddränerna i Provyta V installerades med 0,9 m dränavstånd och de uppmätta
ackumulerade horisontella jordförskjutningarna vid kanten av provytan efter installatio-
nen var 5 mm. Ingen hävning uppmättes utanför provytan utan istället en mindre sätt-
ning av 5 mm. Den uppskattade reduktionen av den odränerade skjuvhållfastheten var 5
%.

4.4 UPPMÄTTA SÄTTNINGAR, SÄTTNINGSFÖRDELNINGAR,
PORÖVERTRYCK OCH FÖRÄNDRINGAR AV ODRÄNERAD
SKJUVHÅLLFASTHET UNDER DE VERTIKALDRÄNERADE
FYLLNINGARNA

Sättningarna startade i princip i samband med installationen av dränerna. En viss last i
form av arbetsbädden hade då redan förts på och störningen och tillhörande portrycks-
ökning på grund av dräninstallationen skapade tillsammans stora porövertryck. En del
av dessa porövertryck hade utjämnats innan resten av lasten påfördes och eftersom fyll-
ningarna byggdes upp stegvis fick de uppmätta tids – portryckskurvorna en sågtandad
form till den sista toppen då full last påfördes. Kurvorna visar att portrycksökningen vid
pålastning ungefär motsvarar den vertikalspänningsökning som den påförda lasten med-
för. Även efter att full last förts på härrör dock en stor del, och ibland till och med den
största delen, av portrycksökningen från störningen vid dräninstallationen, Fig. 17.

Portrycksobservationerna i Provyta I inom segmentet med dränavståndet 0,9 m indikera-
de att full portrycksutjämning hade inträffat här i december 1958, 17 månader efter att
full last förts på. Motsvarande tider för segmenten med dränavstånden 1,5 och 2,2 m var
cirka 42 respektive 54 månader. Dessa värden är dock osäkrare eftersom kurvorna är
mer oregelbundna och portrycksmätarna hade börjat driva vid denna tid. Motsvarande
tider i Provytorna II och III är 4 respektive 3 år, men också dessa värden är osäkra av
samma anledningar. De uppmätta sättningarna i Provyta I plottade mot logaritmen för
tiden antyder att full ”primär” konsolidering hade inträffat efter omkring 17 månader vid
dränavståndet 0,9 m, 40 månader vid dränavståndet 1,5 m och 70 månader vid dränav-
ståndet 2,2 m. Värdet 40 månader vid 1,5 m dränavstånd utvärderades för både Provyta I
och II, medan det endast antyddes för Provyta III eftersom överlasten på denna togs bort
vid samma tid, Fig. 18. Motsvarande tid för de förtillverkade banddränerna med dränav-
ståndet 0,9 m i Provyta V var omkring 22 månader. Också detta värde är något osäkert
eftersom fyllningen byggdes på strax efteråt.

Sättningarna har sedan fortgått med hastigheter som i stort motsvarar linjära förhållan-
den mellan sättning och logaritmen för tiden. Lutningarna för dessa linjer motsvarar
också ungefär den koefficient för sekundär kompression som uppskattats ur ödometer-
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Fig. 17. Exempel på portrycksförändringar vid dräninstallation och belastning
från Provyta I i segmentet med dränavståndet 0,9 m. (Efter Hansbo
1960)

Fig. 18. Uppmätta tids-sättningssamband för de vertikaldränerade fyllningarna.
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försök vid motsvarande kompression och portal. Undantaget är Provyta III där bortta-
gandet av överlasten medförde en temporär hävning. Den maximala hävningen hade
inträffat cirka ett år efteråt och uppgick då till omkring 8 mm, Fig. 19. Därefter har fyll-
ningen åter satt sig med en hastighet som i stort motsvarar den hos den naturliga mark-
ytan, dvs. fyllningens överyta sätter sig med en hastighet av cirka 2,5 mm per år i för-
hållande till den underliggande berggrunden men är stationär i förhållande till omgivan-
de markyta. Avlastningen påverkade inte påtagligt sättningen av den omgivande tryck-
banken. Denna fortsatte som tidigare tills 1972, då större delen av materialet i tryckban-
ken togs bort för att användas i fyllningen på Provyta V. Avlastningen medförde en
hävning av cirka 5 mm av markytan under tryckbanken, men påverkade inte märkbart
sättningshastigheten under den innanförliggande provytan.

Fig. 19. Sättningar efter borttagning av överlast i Provyta III.
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Foto 4. Provyta III i Skå-Edeby, 1986. Foto: SGI/Jan Lindgren.



SGI Rapport No 7034

0

200

400

600

800

1000

1200
-40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40

Distance from centre, m

Se
ttl

em
en

t, 
m

m

62 days

180 days

426 days

923 days

5829 days

Sättningsfördelningarna tvärs fyllningarna började generellt med något större sättningar
ungefär halvvägs ut mot fyllningens kant än under dess centrum. Detta förhållande har
sedan gradvis förändrats med tiden och sättningarna är generellt något större under fyll-
ningarnas centrum under senare delar av observationsperioden. Detta kan relateras till
skjuvdeformationer och en mindre effekt av vattenströmning mot det belastade områdets
periferi i de tidiga belastnings- och konsolideringsfaserna, medan effekten av den något
större lastkoncentrationen vid centrum blir dominerande med tiden, Fig. 20. I vissa fall
störs den allmänna bilden något på grund av att djupet till fast botten varierar i betydan-
de grad inom några av provytorna. I Provyta I påverkas också sättningarna i centrum av
fyllningen av de olika dränavstånden, vilka medför att sättningen här blir ett slags med-
elvärde av vad respektive dränavstånd skulle ha medfört om det använts över hela prov-
ytan.

Fig. 20. Exempel på sättningsfördelning tvärs en vertikaldränerad fyllning, från
Provyta II.  (Fördelningen mättes i huvudsak i fyra punkter med olika
avstånd till fyllningens centrum i en riktning inom varje provyta alterna-
tivt segment. Kompletterande mätpunkter finns dessutom i några
provytor)

Totalsättningarnas storlek varierar mellan de olika provfyllningarna och segmenten
också i det längre tidsperspektivet. Detta kan tillskrivas det faktum att djupet till fast
botten varierar mellan de olika provytorna och också inom dessa. För att kompensera för
detta har många studier fokuserats på den del av profilen som antas innehålla det mest
kompressibla och homogena lagret mellan 2,5 och 7,5 m djup. Detta medför dock andra
osäkerheter eftersom djupintervallet därmed blir mindre och möjliga fel i sättningsmä-
tarnas placering, möjliga påhängskrafter och förskjutningar av mätarna eller andra pro-
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Fig. 21. Sättningsfördelningar mot djupet uppmätta år 2002.

blem med dessa får ett större inflytande. Ett studium av de uppmätta sättningsfördel-
ningarna mot djupet i de olika provytorna och segmenten visar att kompressionen av
jorden är liten ned till 1,5 m djup och att den med tiden blivit tämligen jämnt fördelad
mot djupet, Fig.21. Mönstret avviker något i Provyta IV, men detta beror på att por-
trycksutjämningen under denna fyllning utan vertikaldräner fortsätter och att ytterligare
relativt stora sättningar kommer att utbildas, speciellt inom de centrala delarna av jord-
profilen.
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Markant avvikande värden kan ses för sättningsmätarna på 7,5 m djup i Provyta I inom
segmenten med 0,9 respektive 1,5 m dränavstånd. Mönstret vid 0,9 m dränavstånd anty-
der att denna mätare tryckts ned ytterligare av påhängskrafter på mätstången. Mönstret
vid 1,5 m dränavstånd tyder å andra sidan på att denna mätare kommit att placeras över
en rygg i berggrunden eller något fastare föremål som är inbäddat i jorden mellan mäta-
ren och berggrunden. Tyvärr är endast en mätare placerad på 7,5 m djup i varje provyta
eller segment. Ett sätt att åtgärda problemet skulle vara att endast betrakta det ännu min-
dre djupintervallet mellan 2,5 och 5 m, men detta skulle ställa ännu högre krav på mät-
ningarnas precision. Istället har resultaten från de olika områdena här jämförts genom att
normalisera de totala sättningarna till ett gemensamt medeldjup och anta att inga sätt-
ningar av betydelse inträffat inom torrskorpan ned till 1,5 m djup, Fig. 22a. Det mönster
som då framträder kan jämföras med det schematiska mönster som normalt antas gälla
för konsolidering av jord när längden av dräneringsvägarna varieras och en eventuell
överlast får verka under en tid för att sedan tas bort, Fig. 22b.
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Fig. 22 Tids-sättningskurvor för fyllningar med olika dränavstånd och överlast.
a) Uppmätta tids-sättningskurvor för fyllningarna i Skå-Edeby normali-
serade till ett gemensamt jorddjup av 12,2 m.
b) Schematisk framställning av förväntat mönster då störningseffekter
vid dräninstallation inte beaktas
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Det finns en allmän överensstämmelse mellan mönstren i de två figurerna, vilken dock
störs något av de större sättningarna inom provytorna med sanddräner. Detta kan relate-
ras till störningen vid dräninstallationen; ju större observerad störningseffekt desto stör-
re sättning. Segmentet med 0,9 m dränavstånd i Provyta I uppvisar sättningar som är
marginellt för små för att riktigt passa in i det senare mönstret. Här är dock dränerna så
tätt placerade att de också kan förväntas ha en viss uppstyvande effekt.

4.5 UPPMÄTTA SÄTTNINGAR, SÄTTNINGSFÖRDELNINGAR,
PORÖVERTRYCK OCH FÖRÄNDRINGAR AV ODRÄNERAD
SKJUVHÅLLFASTHET, FÖRKONSOLIDERINGSTRYCK OCH
ANDRA EGENSKAPER I PROVYTORNA UTAN
VERTIKALDRÄNER

Cirkulär fyllning i Provyta IV
Sättningarna under utläggningen av fyllningen i Provyta IV mättes och uppgick till
0,06 m. Den beräknade slutsättningen utan hänsyn till tidsberoende kompressionsegen-
skaper var 0,75 m. Denna sättning uppnåddes år 1972. Vid denna tidpunkt kvarstod
porövertryck i storleken 20 kPa. Detta innebar att femton år efter att fyllningen lagts ut
hade praktiskt taget ingen ökning i effektiv vertikalspänning inträffat inom stora delar
av lerprofilen. Tjugofem år efter utläggningen uppgick sättningarna till 0,95 m och det
kvarstod fortfarande porövertryck i storleken 12 kPa i mitten av lerprofilen. På grund av
sättningen hade torrskorpan och delar av fyllningen pressats ned under grundvattenytan
och vid denna tid hade därmed den effektiva spänningsökning som fyllningen med tiden
skulle ha gett upphov till reducerats med ungefär en tredjedel. År 2002, 45 år efter fyll-
ningens utläggning uppgick sättningen till 1,10 m och de återstående porövertrycken var
omkring 8 kPa.

Foto 5. Provyta IV i Skå-Edeby, odränerad fyllning,1986. Foto: SGI/Jan Lindgren.
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Sättningsfördelningen tvärs banken var till en början relativt jämnt fördelad under större
delen av ytan och minskade först i närheten av fyllningens ytterkant. Några större skjuv-
deformationer uppstod således inte vid kanterna. Sättningsfördelningen med tiden när-
mast därefter visade dock att det fanns en påtaglig effekt av tredimensionell konsolide-
ring med horisontell vattenströmning. Den största sättningshastigheten uppstod således
cirka 10 m från fyllningens centrum, där lastkoncentrationen fortfarande är hög och
dräneringsvägarna ut mot periferin är relativt korta. Denna bild har gradvis förändrats
med tiden och sättningen är idag åter relativt jämn över större delen av provytan med
något större sättningar i fyllningens centrum, Fig. 23.

En annan observation som gjordes under de första åren av observationsperioden var att
det fanns en markant säsongvis variation i sättningshastigheten. Denna variation i sig
var dessutom olika för olika lager. De yttre faktorer som primärt kan förorsaka sådana
variationer är fluktuerande grundvattenytor, temperaturförändringar, snötäcke och tjäl-
ning. Dessa faktorer påverkar olika lager på olika sätt och motverkar dessutom ibland
varandra. De uppmätta sättningarna visas i Fig. 24a och b.

Fig.23. Sättningsfördelning tvärs den cirkulära fyllningen utan vertikaldräner i
Provyta IV.
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Fig. 24. Uppmätta sättningar under den cirkulära fyllningen utan vertikaldräner
i Provyta IV.
a) tid i logaritmisk skala
b) tid i linjärskala
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Sättningarna fortgår om än med en kontinuerligt minskande hastighet. År 2002 var sätt-
ningshastigheten 5 – 6 mm per år. Sättningsfördelningen är som nämnts mycket jämnt
fördelad över ytan utom i dess yttersta delar. Skillnaden mellan sättningen i fyllningens
centrum och under dess ytterkrön är omkring 0,25 m, vilket innebär att sättningen under
krönet är cirka 80 % av sättningen vid centrum. Fördelningen är således likartad med
den under fyllningen i provfältet vid Lilla Mellösa som hade liknande dimensioner och
liknande djup till fast botten.

Sättningsfördelningen mot djupet under fyllningens centrum har mätts med sättningsmä-
tare på olika djup. Den har också kontrollerats med den sättningsfördelning som beräk-
nats ur de uppmätta vattenkvotsförändringarna i prover som togs 2002 efter 45 år. Det
finns en avsevärd spridning hos de uppmätta vattenkvoterna, såväl hos originalvärdena
som hos de värden som uppmättes år 2002. Medelvärden av bestämningarna på prover
som togs under centrum av fyllningen respektive nära släntkrönet ger dock en klar indi-
kation på att vattenkvoten minskat genom hela jordprofilen. Den relativt goda överens-
stämmelsen mellan de utifrån vattenkvoten beräknade sättningarna och de som uppmätts
tyder också på att sättningsmätarna fortfarande fungerar utan problem, Fig. 25.

Fig. 25. Uppmätt sättningsfördelning mot djupet under den cirkulära fyllningen
utan vertikaldräner i Provyta IV.
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Observationerna visar att sättningarna i de tidiga skedena i huvudsak uppstod på grund
av kompression av de övre jordlagren, medan sättningarna under senare skeden i huvud-
sak berott på kompression av de undre lagren. Sättningarna har därmed med tiden blivit
tämligen jämnt fördelade inom profilen även om de centrala delarna än så länge är minst
komprimerade. Liksom i provfältet vid Lilla Mellösa har den effektiva lasten minskat på
grund av att torrskorpan och delar av fyllningen pressats ned under grundvattenytan och
jorden i delar av profilen befinner sig nu i ett avlastningsskede. Sättningarna inom stora
delar av de översta jordlagren kan också observeras ha praktiskt taget upphört. De pågå-
ende sättningarna sker således i de centrala och lägre jordlagren. Den exakta fördelning-
en av de pågående kompressionerna hos de senare lagren kan inte urskiljas eftersom det
inte finns några sättningsmätare på större djup än 7,5 m.

De uppmätta porövertrycken efter lastpåföringen rapporterades av Hansbo (1960).
Dessa visar att portrycksökningen var nästan lika stor som vertikaltrycksökningen, vil-
ket bekräftar att jorden var endast svagt överkonsoliderad, Fig. 26.

Portrycken under fyllningens centrum och i naturlig mark har mätts i detalj under 1971,
1982 och 2002. Porövertrycken under fyllningens centrala delar vid dessa tidpunkter
visas i Fig. 27. Det bör observeras att cirka 10 kPa av minskningen i porövertryck från
omkring 25 kPa till 7 – 8 kPa i den senaste mätningen beror på minskningen i effektiv
last på grund av sättningen.

Fig. 26. Observerade porövertryck på 5 m djup under den cirkulära fyllningen
utan vertikaldräner i Provyta IV ett år efter lastpåföringen jämförda
med den teoretiska vertikala spänningsökning som lasten ger upphov
till på samma nivå. (Hansbo 1960).
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Ostörda jordprover togs under fyllningen under 1985 och 2002 och ödometerförsök
utfördes på dessa. De utvärderade förkonsolideringstrycken från dessa visas i Fig. 28.
Resultaten visar att en betydande ökning av förkonsolideringstrycket har uppstått inom
hela profilen. De uppmätta förkonsolideringstrycken är också markant högre än de max-
imala effektiva vertikalspänningar som har verkat, vilket tyder på att krypprocesser har
skapat signifikanta kvasi-förkonsolideringseffekter. Förkonsolideringstrycken under
fyllningens släntkrön har också ökat markant men är generellt något lägre än de under
fyllningens centrala delar. Detta kan förväntas eftersom kompressionen av jorden är
mindre här. De uppmätta förkonsolideringstrycken under fyllningens centrala delar var
ungefär samma eller något lägre än de som uppmättes 1985. En mindre ökning skulle ha
förväntats med ledning av de sättningar som inträffat mellan provtagningstidpunkterna,
även om dessa är relativt små. Förborrningen genom grusfyllningen kan dock ha skapat
en viss störning av den underliggande leran. Det finns också en stor risk för att man i en
gammal provfyllning av detta slag, där ett stort antal undersökningar utförts i form av
provtagningar, sonderingar, portrycksmätningar och hållfasthetsprovningar med in situ-
försök utförts genom åren, skall komma för nära en tidigare undersökningspunkt. Av
denna anledning förlades provtagningen 2002 inte i centrum där de flesta undersökning-
ar utförts utan ungefär halvvägs mellan centrum och krönkanten. De förkonsoliderings-
tryck som uppmättes 1985 kan därför anses vara mest relevanta och förkonsoliderings-
trycken i profilens lägre del kan idag t.o.m. vara något högre under fyllningen centrum
på grund av den sättning som inträffat senare.

Fig.27. Uppmätta porövertryck vid centrum av den cirkulära fyllningen utan
vertikaldräner i Provyta IV.
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Fig. 28. Uppmätta förkonsolideringstryck under den cirkulära fyllningen utan
vertikaldräner i Provyta IV.
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Lerans permeabilitet mättes också i CRS-ödometerförsöken. Resultaten visade att det
har uppstått en avsevärd reduktion av permeabiliteten på grund av jordens kompression,
Fig. 29. De visar också på en markant minskning i de undre jordlagren i profilen mellan
1985 och 2002, vilket motsvarar de observerade sättningarna. Permeabiliteten har också
minskat under fyllningens släntkrön, men inte lika mycket som under centrum, vilket
också är i överensstämmelse med de observerade sättningarna. Den uppmätta permeabi-
liteten är relativt okänslig för en eventuell störning. Å andra sidan är den mycket känslig
för variationer i vattenkvot (eller snarare portal) och en viss spridning är att förvänta i
denna varviga jord.

Ökningen av den odränerade skjuvhållfastheten under fyllningen undersöktes med ving-
försök och fallkonförsök av Holtz och Broms under 1971. Liksom i de inledande under-
sökningarna visade resultaten en viss spridning. En utvärderad skjuvhållfasthetsprofil
med speciell tonvikt på resultaten från vingförsök korrigerade enligt SGI 1984 (Larsson
et al. 1984) visas i Fig. 30 tillsammans med motsvarande hållfasthetsprofil från 1957
och resultaten från vingförsöken år 2002. Det kan observeras att en betydande ökning av
skjuvhållfastheten har uppstått mellan de olika provningstillfällena och att skjuvhållfast-
heten under släntkrönet är liknande, men generellt något lägre än den under fyllningens
centrum. Relevansen för de skjuvhållfastheter som bestämts med vingförsök har kon-
trollerats med odränerade direkta skjuvförsök och resultaten är relativt samstämmiga.
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Fig.29. Uppmätt permeabilitet under den cirkulära fyllningen utan vertikaldrä-
ner i Provyta IV.

Fig. 30. Resultat från skjuvhållfasthetsbestämningar under den cirkulära fyll-
ningen utan vertikaldräner i Provyta IV vid olika tidpunkter och i olika
provningspunkter.
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Provbanken
Den utlagda provbanken är rela-
tivt smal med en krönvidd av 4 m
och med släntlutningen 1:1,5.
Bankens ursprungliga höjd var
1,5 m och dess totala längd var 40 m. Bankmaterialets skrymdensitet var 1,8 t/m3 och
den maximala vertikalspänningsökningen var 27 kPa. Säkerhetsfaktorn mot stabilitets-
brott uppskattades till cirka 1,5. Utvärderingen av odränerad skjuvhållfasthet har dock
förändrats sedan dess och enligt nuvarande rekommendationer (SGI 1984) skulle säker-
hetsfaktorn snarare ha varit omkring 1,3. Banken instrumenterades med sättningsmätare
och portrycksmätare i olika punkter och på olika djup under och utanför banken. Flexi-
bla rör för ett då nykonstruerat inklinometermätningssystem installerades också vid
bankens slänttår; ett på var sida och ett i en punkt cirka 4 m längre ut från banken. In-
strumenteringen i bankens mittsektion framgår av Fig. 31. Banken lades ut i steg under
en period av 22 dagar och har därefter lämnats orörd.

Portrycksmätarna fungerade tillfredsställande under de första åren, men med tiden upp-
hörde de flesta av dem att fungera eller började visa underliga trender och värden. År
1971, 10 år efter bankens utläggning visade endast två av portrycksmätarna under eller i
närheten av banken vad som bedöms som tillförlitliga värden. Därefter har inga avläs-
ningar av dessa mätare gjorts.

Foto 6. Vägbanken i Skå-Edeby,1986.
Foto: SGI/Jan Lindgren.
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De sättningsmätare som installerades på olika djup i jorden var av en ny typ där avtag-
bara mätklockor användes för att avläsa mätkroppens rörelse i förhållande till en avvägd
referenspunkt på markytan eller i fyllningens underkant. Dessa mätare fungerade väl så
länge täta avläsningar gjordes. De fordrade dock ett visst underhåll och justeringar då
mätklockornas slaglängd överskreds. Avläsningarna av dessa mätare upphörde därför
1981, dvs. 20 år efter bankens utläggning. Vid omkring samma tid hade rörelserna i
inklinometerrören blivit så stora att det inte längre gick att föra ned mätinstrumentet.
Också dessa mätningar upphörde därför under 1981 och därefter har endast observatio-
ner av bankens totalsättning fortsatt.

År 2002 utfördes provtagning och vingförsök under centrum av banken och under slänt-
tån på en sida. CPT-sonderingar utfördes vid samma punkter och i naturlig jord utanför
banken.

De initiella totalsättningarna under banklastens utläggning mättes och uppgick till
0,06 m. I det första laststeget fördes ungefär halva banklasten på och sättningen efter
detta var 0,01 – 0,02 m. De horisontella rörelserna efter detta första laststeg var små.
Nästa inklinometermätning utfördes två veckor efter att banken färdigställts. Därefter
gjordes täta avläsningar och de horisontella rörelserna räknades dessutom om till en
motsvarande vertikalrörelse hos banken.

En extrapolering av de på detta vis beräknade sättningarna på grund av horisontalför-
skjutningar antyder att omkring 0,05 m av initialsättningarna beror på initiella skjuvde-
formationer direkt under bankens utläggning.

Fig. 31. Mittsektion hos provbanken i Skå-Edeby som visar instrumenteringens
placering. (Holtz och Lindskog 1972).
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Konsolideringsprocessen har sedan åtföljts av fortsatta horisontalrörelser. Eftersom
horisontalrörelserna har mätts kan den vertikalrörelse som härrör från dessa uppskattas
och separeras.

Små horisontalrörelser pågick fortfarande 20 år efter bankens utläggning, men de var
knappt mätbara och horisontalrörelsernas relativa inflytande på totalsättningen har fort-
gående minskat. Den ”slutliga” sättningen beräknad med konventionella metoder utan
hänsyn till kompressionsegenskapernas tidsberoende var omkring 0,6 m (0,8 m om den
effektiva avlastningen på grund av sättningen bortsågs ifrån).

Denna beräknade ”slutsättning” uppnåddes 1974 även efter att justering för horisontal-
rörelserna gjorts. Sättningarna fortsätter med en gradvis avtagande hastighet. År 2002
uppgick sättningen till 1,07 m och sättningshastigheten var då 5 – 6 mm per år. Sätt-
ningen hos denna smala bank är nu ungefär lika stor som för den utbredda cirkulära
fyllningen i Provyta IV med samma fyllningstjocklek. Detta skall dock ses mot bak-
grund av att omkring 0,2 m av sättningarna hos banken beror på horisontalrörelser i
jorden och att de kompressibla lagren under banken är cirka 25 % tjockare. Lasten från
banken har verkat under en något kortare tid, men detta kompenseras mer än väl av den
tvådimensionella vattenströmningen och därmed hastigare portrycksutjämningen under
denna smala konstruktion.

Liksom för den cirkulära fyllningen utan vertikaldräner har en säsongvis variation i
sättningshastigheten kunnat observeras redan från början. Senare temporära uppbroms-
ningar i sättningshastigheten har kunnat observeras för längre tidsperioder av ett par år
under 1968-1969 och under 1973 – 1974. Bortsett från dessa anomalier som inte är helt
lätt att förklara, utom möjligen av en uppmätt stadig förhöjning av grundvattenytan och
portrycken i jorden som uppmättes under 1968 – 1969, har konsolideringsprocessen
följt ett jämnt förlopp. Inga portrycksobservationer gjordes under perioden 1973 – 1974.

De uppmätta sättningarna visas i Fig. 32. Dessa sättningar inkluderar effekten av hori-
sontalförskjutningarna.

Sättningsmätningarna på olika djup, liksom mätningar av vattenkvotsförändringar, visar
att huvuddelen av deformationerna har inträffat inom den övre delen av jordprofilen.
Eftersom provbanken är smal avtar spänningsökningen på grund av banken hastigt mot
djupet på grund av lastspridningen. En svag överkonsolidering är därför tillräcklig för
att förhindra att stora sättningar uppstår under ett visst djup, bortsett från jämförelsevis
små krypsättningar och horisontalrörelser. Den uppmätta sättningsfördelningen 1981
visas i Fig. 33 tillsammans med den sättningsfördelning som uppskattas ur uppmätta
horisontalrörelser och vattenkvotsförändringar samt uppmätt totalsättning 2002. Den
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Fig. 32. Uppmätta sättningar under provbanken i Skå-Edeby.
a) sättningar på olika djup fram till 1981 (Larsson 1986)
b) totalsättning fram till 2003

exakta sättningsfördelningen är svår att beräkna ur vattenkvotsförändringarna på grund
av spridningen och en utjämning har fått göras vid beräkningen. Av samma orsak är det
uppskattade djupet till den brytpunkt där sättningarna i stort upphör något osäkert.

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1 10 100 1000 10000 100000

Time, days

Se
ttl

em
en

t, 
m



Provbankar 50 år 49

Fig. 33. Sättningsfördelning mot djupet under provbanken i Skå-Edeby.
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Horisontalrörelserna vid slänttårna och cirka 4 m längre ut från banken visas i Fig. 34.

Fig. 34. Uppmätta horisontalrörelser vid provbanken i Skå-Edeby. Inklinome-
terrören H2 och H3 är placerade vid slänttårna på var sin sida om
banken i dess mittsektion. Rör H1 är placerat i samma tvärsektion med
omkring 4 m utanför slänttån. (Larsson 1986).



SGI Rapport No 7050

De maximala totala horisontalrörelserna har inträffat på 2 m djup och uppgår till om-
kring 0,12 m i vardera riktningen. De största pågående horisontalrörelserna har dock
flyttat sig nedåt med tiden. Vid den sista mätningen år 1981 föreföll de horisontella
rörelserna på 2 m djup ha avstannat helt och hållet och de största rörelserna som då upp-
mättes pågick på 4 – 5 m djup. De horisontella rörelserna har också uppvisat säsongvisa
variationer och under uppbromsningen av sättningshastigheten under 1968-1969 föreföll
inklinometerrören att röra sig inåt mot banken i de översta 3 – 4 metrarna. Denna effekt
upphörde dock därefter och bortsett från dessa anomalier och variationer som kan hän-
föras till mätnoggrannheten har horisontalrörelserna haft ett jämnt avtagande förlopp.
Horisontalrörelsernas inflytande på totalsättningarna har gradvis avtagit och uppgår nu
till cirka 0,2 m eller cirka 20 % av totalsättningen, Fig. 35. Inverkan av horisontalrörel-
serna är i detta fall ovanligt stor på grund av den smala banken och den låga säkerhets-
faktorn mot odränerat skjuvbrott.

Fig. 35. Sättningar under provbanken i Skå-Edeby på grund av horisontalrörel-
ser som funktion av bankens totala sättning.
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År 1981 var hastigheten hos horisontalrörelserna så låg att de endast motsvarade cirka
5 % av den dåvarande totalsättningshastigheten. Hastigheten hos horisontalrörelserna
kan antas vara mycket mindre idag både i absoluta och relativa tal och kan i praktiken
antas ha upphört helt och hållet.

Till en början medförde de horisontella rörelserna en mindre hävning av markytan utan-
för banken. Vid slänttån motverkades denna av den åtföljande sättningen, men 4 m läng-
re ut hävde sig marken cirka 30 mm. Mindre rörelser kunde observeras upp till 14 m
utanför banken. Alla dessa punkter har sedan satt sig på samma sätt som den naturliga
markytan bortsett från punkter som ligger direkt vid släntfoten, vilka har satt sig mer.

Den direkta portrycksförhöjningen vid provbankens utläggning mättes med portrycks-
mätare placerade på 2,5, 5 och 10 m djup under centrum av banken. Den uppmätta por-
trycksförändringen på dessa djup på grund av den utlagda ytlasten som motsvarade 27
kPa var 20, 18 respektive 13 kPa. Den beräknade spänningsökningen på dessa nivåer
var 25, 20 och 13 kPa. Detta stöder den allmänna bilden med en jordprofil som är endast
svagt överkonsoliderad på större djup och en något högre överkonsolideringsgrad i de
översta lagren. Det fanns dock stora och plötsliga variationer hos alla portrycksavläs-
ningarna under de första åren och det avlästa trycket i referensmätaren utanför den be-
lastade ytan som antas ha varit i kontakt med de dränerande bottenlagren steg med 5 kPa
under upplastningsfasen. En del av denna variation kan ha antas ha påverkat portrycken
i de ovanliggande lerlagren. Långtidsobservationerna i de olika portrycksmätarna har
alla klart visat på korttidsvariationer som motsvarar variationerna i de avlästa värdena i
referensmätaren, Fig. 36

Endast två portrycksmätare syntes fortfarande vara i funktion år 1971. De porövertryck
som då uppmättes visas i Fig. 37 tillsammans med de maximala porövertryck som mät-
tes efter lastpåläggningen 1961 och de som mättes i den senaste undersökningen 2002.
Liksom för den cirkulära provfyllningen utan vertikaldräner kan en stor del av por-
trycksutjämningen antas bero på den minskning i effektiv last som uppstått på grund av
sättningen och nedpressningen av torrskorpan och en del av fyllningen under grund-
vattenytan.

Förkonsolideringstrycken har bestämts på prover som togs under centrum av banken och
under slänttån på ena sidan år 2002. Resultaten visar att betydande ökningar av förkon-
solideringstrycket endast har uppstått inom de översta 6 – 7 metrarna under bankens
centrum, Fig. 38. En viss ökning har också skett inom de översta 4 metrarna vid slänt-
tån, men denna är mer begränsad.
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Fig.36. Pålagd ytlast och portrycksavläsningar under och vid provbanken
i Skå-Edeby. (Holtz och Lindskog 1972)

Fig. 37. Uppmätta porövertrycksprofiler under provbanken i Skå-Edeby
vid olika tidpunkter.
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Förändringen i permeabilitet är en ytterligare indikation på jordens kompression. Perme-
abiliteten har utvärderats ur CRS-ödometerförsök på prover från naturlig jord utanför
provbanken och de prover som togs under banken 2002, Fig. 39. Också dessa resultat
visar att huvuddelen av jordprofilens kompression skett inom de övre 6 metrarna och att
kompressionen är större under bankens centrum än under slänttån.

Resultaten från vingförsöken sprider beträffande såväl originalvärden som uppmätta
värden under banken 2002. De tyder dock på att en hållfasthetsökning uppstått inom de
cirka 8 översta metrarna under bankens centrum, Fig. 40. Hållfastheten förefaller också
ha ökat under slänttån men spridningen är för stor för att dra någon närmare slutsats om
hur denna ökning förhåller sig till den under centrum. Det finns en avvikelse med låga
värden på omkring 4 m ursprungligt djup. På denna nivå var den bestämda flytgränsen i
båda proven tagna under centrum och under slänttån betydligt högre än i den generella
profilen och de flesta andra bestämningarna på detta djup inom provfältet. Det förefaller
därför finnas en lokal anomali beträffande jordens egenskaper här, vilken då flytgränsen
används för korrektion av hållfastheten bestämd med vingförsök ger låga utvärderade
hållfastheter. De utvärderade hållfastheterna från vingförsöken kontrollerades med odrä-
nerade direkta skjuvförsök, vilka gav mindre spridning och inte visade motsvarande
lågvärde på ursprungliga 4 m djup.

Fig. 38. Utvärderade förkonsolideringstryck under provbanken i Skå-Edeby
år 2002.
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Fig. 40. Odränerad skjuvhållfasthet under provbanken i Skå-Edeby år 2002
uppmätt med vingförsök och direkta skjuvförsök.

Fig. 39. Utvärderade permeabiliteter under provbanken i Skå-Edeby år 2002.
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Ökningen i odränerad skjuvhållfasthet under befintliga bankar uppskattas ofta ur den

beräknade ökningen i effektivt vertikaltryck utöver det tidigare förkonsolideringstrycket

och empiriska relationer mellan förkonsolideringstryck och den odränerade skjuvhåll-

fastheten. Den allmänna relationen mellan odränerad skjuvhållfasthet och förkonsolide-

ringstrycket kan skrivas (t.ex. Ladd and Foott 1974):

 b
cu OCRac −= 1'σ

Där cu = odränerad skjuvhållfasthet

a = faktor, jordparameter

σ´c = förkonsolideringstryck

OCR = överkonsolideringsgrad

b = faktor, jordparameter

Faktor a varierar med typ av jord och belastningsfall. Enligt empirisk erfarenhet sätts

den för aktiv skjuvhållfasthet normalt till 0,33 i svensk lera, medan den är högre i

organisk jord. För fall med direkt skjuvning sätts faktor a i svensk lera normalt till

a ≈ 0,125 + 0,205wL / 1,17. Också i detta fall gäller högre värden för organisk jord.

(Se vidare SGI Information Nr 3)

Faktor b sätts normalt till 0,8. För fall där jorden konsolideras för spänningar över det

ursprungliga förkonsolideringstrycket på grund av banklaster kommer överkonsolide-

ringsgraden, OCR, att vara nära 1 och korrektionen för denna faktor vara av mindre

betydelse.

Förkonsolideringstrycken och den odränerade skjuvhållfastheten i den naturliga jorden

bestämdes innan fyllningarna lades ut. Också vid denna tidpunkt var jorden i huvudsak

endast svagt överkonsoliderad. Både de utbildade förkonsolideringstrycken och den

odränerade skjuvhållfastheten under främst fyllningarna utan vertikaldräner har senare

mätts vid några tillfällen. Normaliserade resultat, kvoten cu / σ´c, från dessa undersök-

ningar visas i Fig. 41. Resultaten visar att ovanstående prognosmetod fungerar i princip,

även om spridningen i de normaliserade värdena runt den empiriska relationen i detta

Kapitel 5.

Uppskattning av skjuvhållfasthetsökning
vid konsolidering
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fall är relativt stor. Denna spridning kan antas bero delvis på spridningen i försöksresul-

taten och i flytgränsbestämningarna, men också delvis på spridningen hos den empiriska

relationen. Det rekommenderas dock normalt att faktorn a skall kalibreras genom försök

på den aktuella jorden då metoden skall användas. För att prognostisera den fulla håll-

fasthetsökningen måste också användas en beräkningsmetod för konsolideringsförloppet

som tar jordens tidsberoende kompressionsegenskaper och de på grund av dessa utbilda-

de kvasi-förkonsolideringstrycken i beaktande.

Fig. 41. Odränerade skjuvhållfastheter uppmätt i provfälten normaliserade mot
uppmätta förkonsolideringstryck.
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För närvarande är inga speciella projekt inplanerade i provfälten. Jordförhållandena i
dessa fält är dock undersökta i detalj och närhelst behov uppstår att prova nya utrust-
ningar, undersökningsmetoder eller, i begränsad skala, nya konstruktionsmetoder i lera
så finns referensdata redan tillgängliga. Fälten är därför av stort värde för geotekniken
och det kan förväntas att många fler undersökningar kommer att utföras här framöver.

De vertikaldränerade fyllningarna har redan givit nästan all information av betydelse
och uppföljningen är begränsad till sporadiska avvägningar av de återstående sättnings-
mätarna. Fyllningarna utan vertikaldräner sätter sig fortfarande med betydande hastighe-
ter och porövertryck kvarstår fortfarande under dessa. Förhoppningen är därför att upp-
följningen skall kunna fortsättas under tillräckligt lång tid för att få en fullständig bild
av konsolideringsprocessen, och att det skall bli möjligt att genomföra åtminstone ytter-
ligare en mer detaljerad undersökning av hur jordförhållanden och egenskaper har för-
ändrats under dessa fyllningar. En sådan undersökning är dock inte aktuell inom de
närmaste decennierna.

Kapitel 6.

Framtida aktiviteter i provfälten
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