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Förord 

Statens geotekniska institut (SGI) ska som statens sakkunnigorgan i skred-, ras- och stranderosionsfrågor 

medverka till att minska riskerna inom det geotekniska området i samhället. Utgångspunkten för verk-

samheten är att människor ska kunna bo på säker grund, så att liv och egendom inte går till spillo vid na-

turolyckor av typen skred och ras eller vid stranderosion. 

 

SGI bedriver forskning och utvecklingsarbete i syfte att FoU-resultaten ska leda till konkreta förbättringar 

av metoder, konstruktioner, åtgärder, bedömningar och beslut. De geotekniska riskerna ska minska, plan- 

och byggprocessen effektiviseras, belastningen på miljö och naturresurser minska och förorenade områ-

den bli efterbehandlade.  

 

Det saknas en relevant metodik för beräkningar och bedömningar av stabilitet i siltslänter. Den metodik 

som används vid stabilitetsutredningar är den som är framtagen för lerslänter och friktionsjordar, vilken 

finns beskriven i Skredkommissionens anvisningar för släntstabilitetsutredningar (Skredkommissionen, 

1995). I dessa anvisningar är siltmaterial och siltslänter behandlat endast i begränsad omfattning. Det har 

därför funnits behov av kompletterande och i vissa avseenden mer detaljerad vägledning för lämplig 

undersökningsmetodik, om mätningar av portryck i fält samt fält- och laboratorieförsök, som underlag till 

stabilitetsberäkningar. Senaste sammanställningen om undersökningar och stabilitetsberäkningar av 

siltslänter finns i SGI Information 16 (SGI, 1998).  

 

I denna rapport redovisas resultaten av en studie av två utvalda slänter främst vad gäller långtidsmätning-

ar av negativa portryck kopplat till stabilitet i siltslänter. Projektet har initierats till följd av bristande kun-

skap om portrycksvariationer i slänter med negativa portryck, huvudsakligen siltslänter, och den osäker-

het som funnits i praktiken om och i så fall hur negativa portryck skall beaktas vid stabilitetsberäkningar. 

Rapporten riktas främst till geotekniska konsulter och beställare av geotekniska undersökningar samt 

övriga som granskar och använder resultaten från sådana utlåtanden och undersökningar. 

 

Projektet har drivits som ett samarbetsprojekt mellan SGI och Tyréns. Finansiering har skett med egna 

medel från dessa organisationer och med bidrag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 

MSB, Trafikverket (både f.d. Vägverket och f.d. Banverket) samt Sollefteå kommun. En referensgrupp 

har medverkat i projektet och följande personer har ingått där: Jan Ekström, Trafikverket, Åke Gullersbo, 

Sollefteå kommun, Magnus Karlsson, Trafikverket, Margareta Nisser-Larsson, MSB, och Mikael Ånäs, 

Trafikverket. Peter Zackrisson, tidigare anställd på SGI och numera anställd på Sweco, var med och initi-

erade projektet och har även varit engagerad i arbetsgruppen under första halvan av projektet och därefter 

lämnat synpunkter på arbetet och slutrapporten. 

 

De geotekniska fältundersökningarna, installationer och kontroller av mätutrustningar i fält har utförts av 

Håkan Henriksson och Hans-Ola Engström, från Tyréns, i samarbete med SGI. De geotekniska laborato-

rieprovningarna har utförts i SGI:s laboratorium i Linköping av Martin Holmén, Samir Ezziyani, Ola 

Antehag, Fredrik Burman, Inga-Maj Kaller och Rebecca Bertilsson.  

 

Vi vill rikta ett varmt tack till dessa personer och organisationer och övriga som direkt eller indirekt med-

verkat i projektet. 

 

Undertecknad har beslutat att ge ut publikationen. 

 

Linköping i april 2014 

 

David Bendz 

Forskningschef  
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Sammanfattning 

Bakgrund 

Det saknas en relevant metodik för beräkningar och bedömningar av stabilitet i siltslänter. Den metodik 

som används vid stabilitetsutredningar är den som är framtagen för lerslänter och friktionsjordar, vilken 

finns beskriven i Skredkommissionens anvisningar för släntstabilitetsutredningar (Skredkommissionen, 

1995). I dessa anvisningar är siltmaterial och siltslänter ytterst begränsat behandlat. För dessa finns behov 

av kompletterande och i vissa avseenden mer detaljerad vägledning för lämplig undersökningsmetodik, 

avseende mätningar av portryck i fält och fält- och laboratorieförsök, som underlag till stabilitetsberäk-

ningar. Senaste sammanställningen avseende undersökningar och stabilitetsberäkningar av siltslänter 

finns i SGI Information 16 (SGI, 1998). 

 

Med den praxis som tillämpats vid stabilitetsberäkningar av siltslänter har som regel försiktiga värden på 

porvattentryck använts, dvs. negativa portryck har inte tillgodoräknats, utan ett nolltryck har använts och 

höga positiva portryck har valts i de zoner de förekommit. Sannolikt har också försiktiga värden på håll-

fasthet (friktionsvinkeln) använts, vilket inneburit låga värden på beräknad säkerhetsfaktor. Konservativa 

val av parametervärden görs för att osäkerhet rått vad gäller storlek på och inte minst variation av nega-

tiva portryck med tiden. Det har därför funnits ett behov av mer kunskap om hur portrycksfördelningen 

kan variera i siltslänter och hur de negativa (och positiva) portrycken varierar med årstiden och neder-

börd. 

 

 

Mål 

En undersökning av två utvalda slänter har utförts med inriktning främst på långtidsmätningar av negativa 

portryck kopplat till stabilitet hos siltslänter. 

 

De övergripande målen med projektet var att för slänter med negativa portryck, huvudsakligen siltslänter: 

 

1. öka kunskapen om hur negativa portryck varierar i fält med årstiden,  

2. utveckla en förbättrad undersökningsmetodik vid stabilitetsutredningar,  

3. ta fram underlag för att skapa tillförlitligare stabilitetsberäkningar,  

 

där mål 2 och 3 huvudsakligen avsåg kopplingar till negativa portryck. 

 

Avsikten med projektet var att kunna lämna praktiska rekommendationer avseende mätningar och under-

sökningar för bedömning av portrycksförhållanden i slänter med negativa portryck, huvudsakligen 

siltslänter, samt rekommendationer avseende stabilitetsberäkningar för dessa. 

 

 

Innehåll 

En summering av tidigare praxis vid, samt erfarenheter av, stabilitetsutredningar i Sverige i siltslänter och 

liknande slänter presenteras i rapporten. Vidare presenteras en genomgång av svensk och internationell 

litteratur om negativa portryck i slänter, dels avseende mätningar av portryck i fält, och dels avseende 

numerisk simulering av dessa. 

 

Två slänter längs Ångermanälven i Sollefteå kommun har studerats i projektet. I slänt vid Nipuddsvägen, 

som var projektets huvudlokal, har omfattande fält- och laboratorieundersökningar av geotekniska egen-

skaper och förhållanden utförts utöver mätningar i fält av portryck, fukthalt och nederbörd. Numeriska 

simuleringar har utförts av portrycksförhållandena i slänt vid Nipuddsvägen. Stabilitetsberäkningar av 

slänten vid Nipuddsvägen har genomförts med fokus på negativa portryck och hållfasthetsparametrar. I 

slänt vid Väst Remsle har utförts sonderingar, provtagningar samt portrycksmätningar. Under åren 2009-
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2012 har portryck mätts i fält mellan 2-25 m djup under markytan i slänt vid Nipuddsvägen och mellan 2-

30 m djup under markytan i slänt vid Väst Remsle. I rapporten ges en omfattande beskrivning av de un-

dersökta lokalerna avseende resultat från undersökningar, mätningar, simuleringar och beräkningar. 

 

Avslutningsvis ges rekommendationer avseende mätningar och undersökningar för bedömning av port-

rycksförhållanden i slänter där negativa portryck kan förväntas, huvudsakligen siltslänter, samt rekom-

mendationer avseende stabilitetsberäkningar för dessa. 

 

 

Resultat och slutsatser 

Av de resultat som erhållits och de slutsatser som dragits i denna studie är några av de viktigaste: 

 

• De uppmätta negativa portrycken hos de enskilda portrycksmätarna, i slänt vid Nipuddsvägen, uppvi-

sade en viss variation under de ca tre årens mätningar. Då värden från de tre portrycksmätarna bakom 

släntkrön på samma djup i olika punkter (0, 10 respektive 20 m bakom släntkrön) beaktas varierar 

portrycket under de tre åren mellan +2 till -4 kPa på 2 m djup, -5 till -18 kPa på 4 m djup, -2 till -17 

kPa på 6 m djup och -4 till -33 kPa på 10 m djup. Baserat på alla tre mätpunkterna är medelvärdet på 

portrycket för respektive djup i övre delen av jordprofilen -2 kPa på 2 m, -12 kPa på 4 m, -10 kPa på 6 

m och -19 kPa på 10 m. Av de 12 portrycksmätarna på 2-10 m djup i de tre punkterna bakom slänt-

krön visade en mätare (på 2 m djup) vid ett tillfälle en tillfällig övergång från negativt till positivt port-

ryck. Grundvattenytan låg på ca 14 m djup vid släntkrön och på ca 11 m djup 20 m bakom släntkrön. 

 

• Portrycken varierade med årstiden under de ca tre årens mätningar i övre delen av jordprofilen, dvs. på 

djupet 2 m och i viss mån på djupen 4 m och 6 m vid Nipuddsvägen och ned till 10 m djup vid Väst 

Remsle. I slänt vid Nipuddsvägen inträffade största värdet på negativa portryck strax före tjällossning-

en (ca mars) eller under sensommaren (ca augusti). Minsta värdet på negativa portryck (dvs. närmast 

nollvärdet) under året inträffade antingen i samband med tjällossningen (ca april) eller under hösten el-

ler början av vintern (ca september-januari) på djupen 2 m och 4 m vid Nipuddsvägen. I slänt vid Väst 

Remsle inträffade årstida minvärden på negativa portryck (dvs. närmast nollvärdet) som regel antingen 

under våren/försommaren (ca april-juni) eller under hösten (ca augusti-oktober). Slänt vid Nipuddsvä-

gen består huvudsakligen av siltmaterial och slänt vid Väst Remsle huvudsakligen av sandmaterial. 

 

• De utförda mätningarna av negativa portryck i slänter under en längre tidsperiod, här mer än tre år, är 

unika i Sverige och ovanliga internationellt. 

 

• Resultat från mätningar av fukthalt vid Nipuddsvägen på olika djup inom intervallet 0,5-4 m under 

markytan visar tydligt hur fukthalten varierar med årstiden, nederbörd och under tjällossningspe-

rioden. Mätningarna visar också tydligt hur en ökning av fukthalten överst i jordprofilen, orsakad av 

infiltration i jorden av regnvatten, propagerar nedåt med tiden i takt med att tillskottsvattnet sjunker i 

jordprofilen.  

 

• Det har inte varit möjligt att fånga den i fält med portrycksmätare uppmätta storleken och variationen 

av portryck, med numeriska simuleringar med den förenklade modell som har använts. 

 

• Utförda stabilitetsberäkningar av slänten vid Nipuddsvägen visar på inverkan på beräknad säkerhets-

faktor av att beakta negativa portryck och relevanta värden på hållfasthetsparametrar. Resultaten visar 

att om inverkan av negativa portryck medräknas ökar säkerhetsfaktorn med mellan 5 % och 13 % för 

de studerade beräkningsfallen. 

 

• En relativt omfattande beskrivning har tagits fram avseende metodik för tolkning av i fält uppmätta 

negativa (och positiva) portryck. Metodiken baseras på indirekt funktionskontroll av mätdata samt 

service och funktionskontroll av portrycksspetsar i fält. 
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Rekommendationer 

De områden för vilka praktiska rekommendationer ges i denna studie, i Kapitel 11, är följande: 

 

• Tidsperioder när mätningar bör utföras för bestämning av aktuellt års förväntade max- och minvärden 

på negativa portryck samt för bestämning av portryckets variation med årstiden. 

 

• Tolkning av uppmätta negativa (och positiva) portryck, där en relativt omfattande beskrivning presen-

teras. Denna metodik bör följas för kvalitetssäkring av mätresultat. 

 

• Omfattning och placering av portrycksmätare i en slänt samt funktionskontroll inklusive avluftning i 

fält. 

 

• Mätningar av fukthalt på olika djup i en slänt, vilka kan användas till att visa på förändringar i vatten-

förhållandena (vattenkvoten), och kan ge indikationer på förändringar i portryckssituationen i en slänt. 

 

• Fält- och laboratorieundersökningar kopplat till negativa portryck och stabilitetsberäkningar. 

 

• Numeriska simuleringar för prognostisering av negativa (och positiva) portryck i slänter. 

 

• Stabilitetsberäkningar avseende användande av negativa portryck och relevanta värden på hållfast-

hetsparametrar. 

 

 

Vidare ges förslag till fortsatt arbete inom aktuellt område.  
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Summary 

Background 

There is a need in Sweden for a relevant methodology for calculations and estimates of stability of natural 

silt slopes. The current methodology used for slope stability investigations is developed for clay slopes 

and frictional soils, described in the guidelines for slope stability investigations written by the Swedish 

commission on slope stability (Skredkommissionen, 1995). In these guidelines silt and silt slopes are 

limited described. There is thus a need for additional, and in some respects more detailed,  guidance on 

investigation methodology, in situ pore water pressures measurements and field and laboratory testing, as 

a basis for stability calculations. In the report SGI Information 16 (SGI, 1998) the latest compilation is 

given regarding investigations and stability calculations of silt slopes. 

 

The practice in Sweden for stability calculations of silt slopes has been to use cautious values of pore 

water pressures, e.g. negative pore water pressures (suctions) have not been used (values set to zero), and 

high values of pore water pressures have been used in zones with positive pressures. Furthermore, cau-

tious values of shear strengths (friction angle) have often most likely been used, leading to low values of 

calculated safety factors. Conservative values have been used due to uncertainties regarding size and, not 

the least, variation of negative pore water pressures with time. Therefore there is a need for more 

knowledge concerning pore water pressure distribution in silt slopes and the seasonal and meteorological 

variation of negative (and positive) pore water pressures. 

 

 

Aim 

An investigation has been carried out in two selected slopes, focusing mainly on long-term monitoring of 

negative pore water pressures (suctions) in natural slopes related to stability of silt slopes. 

 

The overall aims of the research project were, for natural slopes with negative pore water pressures (suc-

tions) mainly silt slopes, to: 

 

1. increase the knowledge of seasonal variations of negative pore water pressures, 

2. develope an improved methodology concerning field and laboratory testing and field measurements to 

be used in stability investigations, 

3. form a basis for better possibilities for more reliable stability calculations, 

 

where aim 2 and 3 mainly relates to negative pore water pressures. 

 

 

Contents 

Two slopes along the river Ångermanälven in the municipality of Sollefteå, mid Sweden, have been stud-

ied in this project. During the years 2009-2012 pore water pressures have been measured at depths be-

tween 2-25 m below ground surface at slope Nipuddsvägen and between 2-30 m at slope Väst Remsle. At 

the slope Nipuddsvägen, the main slope of the project, extensive field and laboratory investigations of 

geotechnical properties and conditions have been conducted, in addition to in situ measurements of pore 

water pressures, moisture content and precipitation. Numerical simulations of the pore water pressure 

conditions in the slope Nipuddsvägen have been performed. At the slope Väst Remsle sounding, sampling 

and pore water pressures measurements have been performed. 

 

The report provides a comprehensive description of the results from the slopes studied.  Furthermore, 

extensive practical recommendations are given concerning measurements and investigations for determi-

nation of pore water pressure conditions in slopes with negative pore pressures, mainly silt slopes, and 

concerning stability analyses of those. 
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Results and conclusions 

Among the results presented and the conclusions drawn in the study some of the most important are: 

 

• The measured negative pore water pressures at slope Nipuddsvägen, for the individual pore water 

pressure gauge, showed a variation during the three year’s measurements. Based on measurements of 

pore water pressures at three positions at the same depth behind the crest of the slope (0, 10 and 20 m 

behind the crest) the pore water pressures varied during the three years between +2 to -4 kPa at 2 m 

depth, -5 to -18 kPa at 4 m depth, -2 to -17 kPa at 6 m depth and -4 to -33 kPa at 10 m depth. Based on 

measurements at the three positions the average value of pore water pressure was -2 kPa at 2 m, -12 

kPa at 4 m, -10 kPa at 6 m and -19 kPa at 10 m depth. Only on one occasion one pore water pressure 

gauge, at 2 m depth, showed a temporary transition from negative to positive values. The ground water 

table was situated at about 14 m depth at the slope crest and at about 11 m depth 20 m behind the 

crest. 

 

• The negative pore water pressures varied with the season in the upper part of the soil profile, i.e. at 

depth 2 m and partly at the depth 4 and 6 m at slope Nipuddsvägen and down to 10 m depth at slope 

Väst Remsle. The lowest negative pore water pressure (i.e. closest to zero value) during the year were 

at Nipuddsvägen measured at 2 m and 4 m depth either related to the thawing period (normally in 

April) or during the autumn or beginning of the winter (normally in September-January). Slope at 

Nipuddsvägen mainly consists of silt and slope at Väst Remsle mainly of sand. 

 

• The long time measurements of negative pore water pressures (suctions) of the natural slopes, per-

formed more than three years, are unique. 

 

• The moisture content measurements at slope Nipuddsvägen at different depth between 0,5-4 m below 

ground surface at slope Nipuddsvägen, showed clearly how the moisture content varies with time of 

the year, rainfall and during the thawing period. 

 

• It has not been possible to numerically simulate, with the simplified model used, the measured size 

and variation of pore water pressures in the slope at Nipuddsvägen. 

 

• The stability analyses conducted of the slope Nipuddsvägen, show the importance of considering 

negative pore water pressures as well as relevant values of strength parameters of the soil in the slope. 

The results show that if negative pore water pressures are included the safety factor of stability in-

creases between 5 % and 13% for the studied cases. 

 

• A relative extensive description is given concerning methodology for interpretation of in situ meas-

ured negative (and positive) pore water pressures. The methodology is based on so called indirect 

function control of measured data and in situ service and control of pore water pressure measurement 

devices. 
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1 Inledning 

1.1 Syfte och mål 

Huvudsyftet med projektet var att genom långtidsmätningar i utvalda slänter öka kunskapen om por-

trycksfördelningen i branta siltslänter. 

 

De tre övergripande målen med projektet var att för slänter med negativa portryck, huvudsakligen 

siltslänter: 

 

1. öka kunskapen om hur negativa portryck varierar i fält med årstiden, 

2. utveckla en förbättrad undersökningsmetodik vid stabilitetsutredningar, 

3. ta fram underlag för att skapa tillförlitligare stabilitetsberäkningar, 

 

där mål 2 och 3 huvudsakligen avsåg kopplingar till negativa portryck. 

 

Avsikten med projektet var att kunna lämna rekommendationer som är avsedda att utgöra ett underlag för 

att i ett senare skede upprätta ett dokument (ingår inte i detta projekt) som innehåller rekommendationer 

avseende en metodik som kan användas vid stabilitetsutredningar i slänter med negativa portryck, fram-

förallt siltslänter. Detta dokument skulle exempelvis kunna vara ett tillägg till Skredkommissionens nuva-

rande anvisningar (Skredkommissionen, 1995) eller motsvarande senare dokument, och inkludera SGI 

Information 16 (SGI, 1998) som underlag. 

 

 

1.2 Bakgrund 

1.2.1 Stabilitetsberäkningar av siltslänter 

Det saknas en relevant metodik för beräkningar och bedömningar av stabilitet i siltslänter. Den metodik 

som används vid stabilitetsutredningar är den som är framtagen för lerslänter och friktionsjordar, vilken 

finns beskriven i Skredkommissionens anvisningar för släntstabilitetsutredningar (Skredkommissionen, 

1995). I dessa anvisningar är siltmaterial och siltslänter ytterst begränsat behandlat. För dessa finns behov 

av kompletterande och i vissa avseenden mer detaljerad vägledning för lämplig undersökningsmetodik, 

avseende mätningar av portryck i fält och fält- och laboratorieförsök, som underlag till stabilitetsberäk-

ningar. Senaste sammanställningen avseende undersökningar och stabilitetsberäkningar av siltslänter 

finns i SGI Information 16 (SGI, 1998). 

 

Det finns exempel på översiktliga stabilitetskarteringar längs älvdalar i Norrland med höga och branta 

siltslänter, där i många fall stabilitetsberäkningarna har resulterat i relativt låga beräknade säkerhetsfak-

torer och i flera fall även under 1,0 och ibland ned till så låga värden som 0,6 (se Avsnitt 2.1). Detta bety-

der att slänten beräkningsmässigt inte är stabil och borde ha gått till skred, vilket inte varit fallet. Bedöm-

ningar av stabilitet har normalt baserats på beräkningar där hänsyn inte tagits till eventuell förekomst av 

negativa portryck. De beräknade säkerhetsfaktorerna och tillhörande antagna glidytor synes inte represen-

tera de faktiska förhållandena i siltslänter. Baserat på sådana beräkningar är säkerhetsfaktorn för låg, och 

för att öka den skulle (kostsamma) förstärkningsåtgärder behöva genomföras. 

 

I stabilitetsberäkningar ingår bedömning av skjuvhållfastheten för jordmaterialet i slänten. Vid bestäm-

ning av skjuvhållfasthet behövs kännedom om totalspänningar, porvattentryck i slänten samt friktionsvin-

keln (och tillhörande kohesionsintercept) för jordmaterialet vid dränerade förhållanden. Vid odränerade 

förhållanden behöver den odränerade skjuvhållfastheten bestämmas (istället för friktionsvinkeln). Porvat-

tentrycket i jordmaterialet i en slänt kan vara negativt (undertryck) eller positivt och zoner med icke-
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vattenmättade eller vattenmättade förhållanden kan existera. I icke-vattenmättade zoner påverkar vatten-

mättnadsgraden det negativa portryck som råder, ju lägre vattenmättnadsgrad desto högre negativt port-

ryck. 

 

Dessa egenskaper och förhållanden påverkar beräknad hållfasthet i jorden i en slänt och därmed erhållen 

säkerhetsfaktor vid beräkning av stabiliteten för slänten, dvs. ju högre hållfasthet desto högre säkerhets-

faktor. Om inte negativa portryck beaktas minskar beräknad hållfasthet och därmed säkerhetsfaktorn. Om 

lägre värden på friktionsvinkeln används än de som motsvarar förhållandena i fält fås likaså en lägre håll-

fasthet och en lägre beräknad säkerhetsfaktor. 

 

Med den praxis som tillämpats vid stabilitetsberäkningar av siltslänter har som regel försiktiga värden på 

porvattentryck använts, dvs. negativa portryck har inte tillgodoräknats, utan ett nolltryck har använts och 

höga positiva portryck har valts i de zoner de förekommit. Sannolikt har också försiktiga värden på håll-

fasthet (friktionsvinkeln) använts, vilket inneburit låga värden på säkerhetsfaktorn. Konservativa val av 

parametervärden görs för att osäkerhet rått vad gäller storlek på och inte minst variation av negativa port-

ryck med årstiden och nederbörd. Det har därför funnits (och finns fortfarande) ett behov av mer kunskap 

om hur portrycksfördelningen kan variera i slänter och hur de negativa (och positiva) portrycken varierar 

med årstiden, nederbörd, snösmältning och tjällossning. Vidare har friktionsvinkeln inte bestämts alls, 

eller möjligtvis tolkats från resultat av utförd CPT-sondering, men i princip aldrig genom direkt bestäm-

ning med triaxialförsök. 

 

Prognostisering av portrycksvariationer i siltslänter är värdefullt som indata till stabilitetsberäkningar. För 

detta behöver tillförlitliga verktyg utvecklas för prognostisering av portryck i siltslänter kopplat till bl.a. 

nederbörd och förväntade klimatförändringar. 

 

1.2.2 Siltslänter, portryck och klimatförändringar 

Den förväntade klimatförändringen kommer att innebära en ökad och ibland intensivare nederbörd i stora 

delar av Sverige och därmed ökad mängd markvatten, vilket påverkar grundvatten- och portrycksförhål-

landena i marken och stabiliteten i slänter (Fallsvik et al., 2006). Längs älvdalarna i Norrland och Svea-

land är branta slänter i siltjordar vanligt förekommande. Skred, ras och erosion sker ofta i dessa siltslänter 

på grund av den branta lutningen, förändring i markvattenförhållanden, den lätteroderade jorden, vatten-

dragens erosion, tjällossning och mänsklig påverkan på avrinningsförhållanden. Den förväntade ökade 

nederbördsmängden i många områden med siltslänter kommer sannolikt att leda till en ökande andel 

skred och ras (Fallsvik et al., 2006). 

 

Stabiliteten i siltslänter är i hög grad beroende av vattenförhållandena i jordlagren. Stabilitetsproblem 

skapas av såväl yttre som inre erosion samt ökande portryck. I siltslänter är släntlutningen i många fall 

större än jordens naturliga rasvinkel. Anledningen till detta antas ofta vara att siltjordar har hög kapillär 

stighöjd och därmed kan etablera höga negativa portryck, vilket innebär att jordens hållfasthet ökar. Det 

antas också att exempelvis rötter och cementering bidrar till en ökad hållfasthet. Vid kraftig eller långva-

rig nederbörd infiltrerar vatten ner i jordlagren och i zoner av en siltslänt kan det negativa porvattentryck-

et minska. Då sjunker hållfastheten varvid stabiliteten minskar vilken kan innebära att skred kan utlösas. 

Ytlig erosion sker dessutom ofta i dessa slänter efter kraftig nederbörd eller vid tjällossning eftersom jor-

den är lätteroderad. 
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2 Tidigare erfarenheter 

I detta kapitel summeras tidigare praxis vid samt erfarenheter av stabilitetsutredningar i Sverige för slän-

ter med negativa portryck, huvudsakligen siltslänter (Avsnitt 2.1). Vidare presenteras en genomgång av 

svensk och internationell litteratur om negativa portryck i slänter dels avseende mätningar av portryck i 

fält (Avsnitt 2.2) och dels avseende numerisk simulering av dessa (Avsnitt 2.3). 

 

 

2.1 Stabilitetsutredningar 

MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) har de senaste åren medverkat i översiktliga stabi-

litetskarteringar för bland annat kommunerna Kramfors, Sollefteå, Sundsvall och Örnsköldsvik. I dessa 

kommuner finns det höga och branta siltslänter som ligger intill bebyggelse eller vägar. Bedömningar av 

stabilitet har baserats på beräkningar där hänsyn inte tagits till eventuell förekomst av negativa portryck. I 

många fall har stabilitetsberäkningarna resulterat i låga beräknade säkerhetsfaktorer och i flera fall även 

under 1,0, vilket beräkningsmässigt betyder att slänten inte är stabil och borde ha skredat/rasat 

(www.msb.se). I vissa fall kan den beräknade säkerhetsfaktorn vara så låg som ned till 0,6. Detta i slänter 

som veterligen inte har varit utsatta för skred eller ras. De beräknade säkerhetsfaktorerna och tillhörande 

antagna glidytor förefaller inte representera de faktiska förhållandena i siltslänter. Historiken visar gene-

rellt på ytliga skred/ras medan de beräknade glidytorna från en stabilitetsberäkning som regel är djupare 

liggande.  

 

Den översiktliga bedömningen av stabiliteten görs utifrån Skredkommissionens anvisningar för släntsta-

bilitetsutredningar (Skredkommissionen, 1995). I de fall bebyggda områden identifieras som översiktligt 

inte kan klassas som tillfredställande stabila, rekommenderas en detaljerad utredning av stabiliteten. För 

markområden som vid en detaljerad utredning visat sig ha otillfredsställande stabilitet bör förstärknings-

åtgärder dimensioneras och genomföras, i vissa fall i samband med en fördjupad stabilitetsutredning en-

ligt Skredkommissionens anvisningar (www.msb.se). MSB har bistått och bistår kommuner och länssty-

relser med ekonomiska medel och/eller kunskap att utföra översiktliga stabilitetskartläggningar i be-

byggda områden där det finns förutsättningar för jordrörelser. De ekonomiska medlen är dock begrän-

sade. 

 

Kraven på säkerhetsfaktor enligt Skredkommisionen (1995) i ett översiktligt skede, för att säkerheten 

skall vara tillfredställande, är att den skall vara större än 2 för odränerade förhållanden och större än 1.5 

vid kombinerad analys. MSB:s översiktliga stabilitetskarteringar i kommunerna Kramfors, Sollefteå, 

Sundsvall och Örnsköldsvik resulterade i bedömningen att detaljerade utredningar krävs för flera områ-

den och med en utsträckning ofta långt bakom släntkrön. Dessa utredningar bedöms kosta i storleksord-

ningen 5-10 miljoner kr per kommun. Baserat på resultatet av de detaljerade utredningarna kan eventuella 

förstärkningsåtgärder komma att föreslås, vilka vid genomförande skulle generera ytterligare stora kost-

nader.  

 

Problematiken med tillförlitlighet hos resultaten från använd undersökningsmetodik och beräkningsförfa-

rande gäller såväl vid översiktliga som detaljerade stabilitetsutredningar. 

 

De anvisningar som tillämpas för stabilitetsutredningar och stabilitetsbedömningar i siltjordar, medför 

avvikelser från de verkliga förhållandena i en siltslänt samt en tillämpning i många fall på konservativt 

sätt. Det finns i allmänhet en medvetenhet hos geotekniker att stabilitetsutredningar i siltjordar inte kan 

följa samma metodik som den i lerjordar. Det faktum att det idag inte finns något generellt angreppsätt 

eller någon vägledning att arbeta efter för siltjordar, gör att olika synsätt tillämpas och att subjektiva be-

dömningar görs från fall till fall. I dagsläget är det dock svårt att göra avsteg från klassisk beräknings- och 

förstärkningsmetodik, även då så skulle behövas, beroende på att etablerat alternativ saknas. 
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Siltslänternas historik visar oftast på ytliga skred medan de traditionellt beräknade glidytorna går djupare 

in i slänten. I praktiken görs därför ofta bedömningen att sannolikheten är lägre att ett djupare skred in-

träffar. Skred med djupare glidytor kan inträffa även i siltslänter, exempelvis då en släntfots geometri 

eller jordegenskaper påverkas genom faktorer som erosion eller tjällossning. Kunskaperna är begränsade 

om ytliga förhållanden i siltslänter och det finns ingen etablerad metodik för att beräkna stabiliteten. 

 

Det finns exempel på fall med siltslänter där riskerna hanterats på ett annorlunda sätt, med en annan för-

enklad metodik där gängse praxis inte bedömts som ett rimligt eller motiverat arbetsförfarande. För några 

områden som i MSB:s kartering bedömts behöva en fördjupad utredning har geotekniskt sakkunniga gjort 

okulära bedömningar. Det har bedömts att bebyggelse i dagsläget ligger på betryggande avstånd från 

släntkrön. Bedömning har baserats på en tumregel om att bebyggelse (hus) belägna på större avstånd än 

20 m från släntkrön är belägna på ett säkert avstånd eftersom skred generellt inte går så långt in i slänten. 

 

Trafikverkets TK Geo (TK Geo, 2011, och tidigare versioner) har använts vid beräkning och bedömning 

av stabilitet för siltslänter intill vägar. Det finns exempel då avsteg har gjorts från TK Geo och larmsy-

stem och uppföljningar i fält har använts som alternativ till att utföra förstärkning där erforderlig säker-

hetsfaktor inte har uppnåtts. I arbetet inom IEG och med tillämpning på Eurokod har bland annat rappor-

ten IEG (2010) tagits fram, som avser tillståndbedömning/klassificering av naturliga slänter och slänter 

med befintlig bebyggelse och anläggningar, dock inte med fokus på siltslänter. 

 

Erfarenheter som finns från portrycksmätningar i siltslänter är att det inte är enkelt att mäta och tolka 

portryck och att långa mätserier krävs för att förstå hur portryck kan variera med tiden och i olika delar av 

en slänt. Likaså behövs mer kunskap kring effekter av snösmältning och tjällossning och olika typer av 

tjällossningsförlopp och dess effekter på portrycket i ytliga delar av slänter. 

 

Det finns slänter med bedömd låg säkerhetsfaktor eller där mindre ytliga ras eller skred har inträffat som 

hålls under extra uppsikt genom ett kontrollprogram och besiktas regelbundet bl.a. i samband med krafti-

gare regnmängder. Besiktningen utförs för att studera eventuella tecken på yterosion, inre erosion eller 

ytliga mindre ras eller skred som skulle kunna leda till ett större ras eller skred. Översiktlig kartering i fält 

huvudsakligen baserad på visuella observationer av stabilitetsförhållanden i utvalda områden är ett annat 

exempel på insatser som har genomförts. 

 

I ett fall med broprojektering vid Väg 86, Döda fallet och i Bispgården, tillgodoräknades 10 kPa porun-

dertryck i vissa jordlager i designen. Detta motiverades genom SGI Information 16 (SGI, 1998) och före-

kommande materials förmodade kapillära stighöjd. Inga andra stabilitetsutredningar i Sverige har identi-

fierats där hänsyn tagits till negativa portryck i beräkningarna.  

 

Det finns en viss tveksamhet till gängse praxis vad gäller förstärkningsmetoder i siltslänter. Ett exempel 

som visar att konventionella jordförstärkningsmetoder inte alltid är lämpliga i siltjordar finns i Näsåker 

där man efter traditionell beräkning av slänterna vid väg 975 utförde förstärkning med jordspikning utan 

tillfredställande resultat. Därefter utfördes en icke-konventionell förstärkning med vegetation och spik-

ning med vinkeljärn med tillfredställande resultat. 

 

Andra faktorer än negativa portryck inverkar sannolikt på hållfastheten i jorden och därmed stabiliteten i 

siltslänter, framförallt rötter från växtlighet och cementering i jorden. Kunskap om dessa faktorers inver-

kan behöver tas fram och användas vid stabilitetsutredningar. 

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att vägledning för stabilitetsutredningar i siltslänter behöver utveck-

las. I de flesta fall där otillräcklig stabilitet påvisats i en översiktlig stabilitetsutredning för en siltslänt 

utförs ingen detaljerad utredning bl.a. beroende på att en för siltslänter anpassad vägledning saknas. Ris-

kerna i utpekade områden med slänter med otillfredställande stabilitet kvarstår dock och måste tas om 

hand på något sätt. 
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2.2 Mätningar av negativa portryck 

2.2.1 Mätningar i slänter 

I internationell litteratur finns redovisat resultat från mätningar av negativa portryck i ett antal slänter. I 

Tabell 2-1 beskrivs slänternas geologi, geometri, vattenförhållanden, mätnivåer och mätperiod i den om-

fattning som redovisats av respektive författare. Slänterna har bestått av skiftande material i fraktioner 

från lera till sand. De flesta har haft en slänthöjd mellan 10 och 20 m, men även några fall med slänthöj-

der upp till 50 m har redovisats. Motsvarande släntlutningar har varierat mellan 30 och 60 ° där majorite-

ten av slänterna har haft en släntlutning mindre än 40 °. De flesta redovisade mätresultat är från mätnivåer 

belägna nära markytan, inom de tre översta metrarna i jordprofilen vid släntkrön och/eller i slänten. Med 

några enstaka undantag har redovisade mätresultat sammanställts från en mätperiod på ca ett år. 

 

 
Tabell 2-1  Beskrivning av slänter med resultat från mätningar av negativa portryck. 

  Jordart 

Slänthöjd /  
släntvinkel 
[m] / [°] 

Gvy 
[mumy] 

Mätnivå 
[mumy] Mätperiod Referens 

Sverige  

Ransäter 
Fin Sa 
Lager av Si 

15 / 34 4,5 samt 
7,5 

2,5-3,5 jun 1994-jan 
1995 

(Öberg, 1995, 
1997) 

Sverige  

Gagnef kyrkby 
Si 25 / - 18 4,4-17 jun 1994-jan 

1995 
(Öberg, 1995, 
1997) 

Sverige 

Skedomsravinen 
Sa 50 / - 24 5,7-21 jun 1994-jan 

1995 
(Öberg, 1995, 
1997) 

Sverige  

Ransäter 
Mellan-grov 
Si 

15 / 34 4,5 0-3 4 veckor 
1995 

(Frisell & 
Ulmstedt, 1995) 

Sverige  

Bispgården 
Si och Sa 4-7 / 30 >20 3-10 2 veckor  

okt 2004 
(Rankka, 2005) 

Italien SaSi (2,5 m)  
SaGr (1,7 m) 

 4,8 0,6-2,8 feb 1996-maj 
1997 

(Casagli et al., 
1999) 

Italien SiSa (1,2 m) 
Sa (0,75 m) 
SiSa (1,15 m) 
Sa, Gr, Bl (2,0 
m) 

6 / - 6 0,3-1,8 1996-1999 (Rinaldi et al., 
2004) 

Japan GrSa 
Skiffer  

- / 36   jun 2005-jul 
2005 

(Trandafir et al., 
2008) 

Kina 

Hong Kong 
Mkt vittrad 
ryolit 

30 / 60  0-17 jan 1980-dec 
1980 

(Fredlund, 1995) 

Kina 

Hong Kong 
Saprolit 
SiLeSa 

17,5 / 30 Djupt 
belägen 

0-3 jun 2001-dec 
2001 

(Li et al., 2005) 

Kina 

Hong Kong 
Saprolit - / 30  0,5-2,5 2008-2010 (Leung & Ng, 

2012) 
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Kina 

Hong Kong 
Saprolit - / 28  0,5-2,5 2 år (Leung et al., 

2011) 

Kina SiLe 18,6 / 42  0-3 2 år (Tu et al., 2009) 

Malaysia 

Kuala Lumpor 
Residualjord  
vittringsgr.  
6-2 

50 / -  0,3-1,24 jan-maj (Huat et al., 
2005) 

Singapore Residualjord 8 / 30  0,5-1 maj 1993-feb 
1994 

(Lim & Rahardjo, 
1994) 

Sydkorea LeSa med 
grus 

17 / -  0,15-0,6  (Kim & Lee, 
2010) 

 

 

De resultat som redovisats från fältmätningar visar att största förändringen av portrycken till följd av ne-

derbörd sker nära markytan i markvattenzonen, se Figur 2-1 för definition av zonindelning. Generellt sett 

visar de negativa portrycken mindre och långsammare variation i storlek med ökande djup, t.ex. Lim & 

Rahardjo (1994) och Huat et al. (2005). I den intermediära zonen var portrycken i stort sett konstanta 

under hela året, även under regnperioder med normal intensitet och varaktighet exempelvis (Fredlund, 

1995; Öberg, 1995). Den mättade kapillära zonen närmast grundvattenytan reflekterar snarare förändring-

ar i grundvattenytan än infiltration av nederbörd exempelvis (Casagli et al., 1999; Frisell & Ulmstedt, 

1995). 

 

 

 

 
 
Figur 2-1  Zonindelning i en jordprofil med avseende på grundvattenförekomst. Illustration: Robert Källgren. 

 

Markvattenzonen eller den zon som påverkas mest och snabbast är ofta belägen inom de 3-5 översta met-

rarna i markprofilen. Trandafir et al. (2008) visar att för en slänt av grusig sand är en nederbördsintensitet 

på 0,4-0,8 mm/h (1,1-2,2·10
-7

 m/s) med en varaktighet kortare än 0,5-1h otillräcklig för att ens påverka de 

översta 5 cm i jordprofilen. En nederbördsintensitet större än 1,6 mm/h (4,4·10
-7

 m/s) med en varaktighet 

på 2-2,5 h påverkade de översta 0,2 m i jordprofilen. Tu et al. (2009) visar på motsvarande sätt att i en 

slänt med siltig lera krävs en nederbördsintensitet av 40 mm/dag (4,6·10
-7

 m/s) för att påverka de översta 

2 m och en nederbördsintensitet av 120 mm/dag (1,4·10
-6

 m/s) för att påverka de översta 3 m i jordprofi-

len. Li et al. (2005) observerar för en slänt med siltig, lerig sand att fronten med i stort sett eliminerat 

negativt portryck under regnperioden är begränsad till de översta tre metrarna i jordprofilen liksom att 

Fredlund (1995) observerar att det är de negativa portrycken i de översta 5 m av jordprofilen i en slänt av 
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mycket vittrad ryolit som succesivt reducerades under regnperioden. Även Frisell & Ulmstedt (1995) 

visar med ett infiltrationsförsök i en slänt med mellan till grov silt att en infiltrerad vattenmängd på 0,5-

0,7 l/s (5-7·10
-4

 m/s) under 2,5-3 h endast påverkade de negativa portrycken i de översta 2-3 m av jord-

profilen. 

 

Reduceringen av negativa portryck nära markytan sker i stort sett momentant (Casagli et al., 1999; Leung 

et al., 2011) medan återhämtningen däremot är betydligt långsammare (Kim & Lee, 2010). Frisell & 

Ulmstedt (1995) visar i sitt infiltrationsförsök i en slänt med grov silt att störst påverkan på portryckspro-

filen skedde under de första två dygnen medan det tog ca 28 dygn för att återgå till den ursprungliga nega-

tiva profilen.  

 

Nära markytan varierar de negativa portrycken ofta i storleksordningen 80 kPa eller mer ner till helt eli-

minerat negativt portryck vid nederbörd och regnperioder. Från markytan och en halvmeter därunder 

uppmättes i flera fall negativa portryck i storleksordningen 70-90 kPa under torrperioder (begränsning i 

mätutrustningens tillförlitliga mätintervall förhindrar registrering av eventuellt högre undertryck). Där 

mätutrustning med kapacitet att mäta större negativa portryck använts har värden i storleksordningen 

190 kPa registrerats under torrperioder (Leung & Ng, 2012) vilka vid nederbörd eller regnperioder ofta 

elimineras helt eller nästan helt (vanligtvis kvarstår inte mer än 10 kPa negativa portryck) exempelvis 

(Casagli et al., 1999; Huat et al., 2005; Kim & Lee, 2010; Li et al., 2005; Leung & Ng, 2012; Lim & 

Rahardjo, 1994; Rinaldi et al., 2004).  

 

En meter ner i jordprofilen är maximalt uppmätt storlek och variation av portryck i några fall redan däm-

pade, vilket har att göra med markvattenzonens djup och utbredning. Maximala storlekar på 15, 65 och 85 

kPa undertryck uppmättes ca 1 m ner i jordprofilen av (Lim & Rahardjo, 1994) respektive (Casagli et al., 

1999). 

 

I den intermediära zonen uppmättes i stort sett konstanta negativa portryck i storleksordningen 10-50 kPa. 

Undertrycken minskar generellt med djupet, men variationer till följd av skikt och lager i jorden före-

kommer (Öberg, 1995). En höjning av grundvattenytan med 2-2,5 m till följd av en vårflod orsakade en 

sänkning av de negativa portrycken i den intermediära zonen i storleksordningen 20 kPa (Öberg, 1997). 

 

2.2.2 Generella erfarenheter från installation av mätutrustning 

I inventerad litteratur har BAT-piezometrar uteslutande används vid mätning av negativa portryck i 

svenska slänter medan tensiometrar i princip använts uteslutande vid mätning i utländska slänter. Nedan-

stående erfarenheter är främst dokumenterade vid användning av BAT-piezometrar men har i de flesta 

fall även noterats för tensiometrar. 

 

• Vid små djup är det viktigt att omgivande jord sluter tätt kring spetsen. Detta är nödvändigt för att 

förhindra att porluft påverkar mätningarna. Ett lämpligt förfarande vid installation är att trycka spetsen 

en bit under förborrat djup och i de fall då jorden kräver borrning till fullt djup att välja en mindre 

borrdiameter än filterspetsens diameter (Torstensson, 2010). 

 

• Portrycksspetsar som används i BAT-piezometrar och tensiometrar måste regelbundet avluftas och 

fyllas på med vatten eftersom luft som är löst i porvattnet diffunderar in i filtret och pressar ut vattnet 

som det är mättat med. Följden blir att ett minskande negativt portryck registreras allteftersom proces-

sen fortlöper (Forsgren & Öberg, 1997; SGI, 1998; Lim & Rahardjo, 1994). Avluftning måste gene-

rellt utföras oftare på spetsar som mäter portryck i zoner med lägre vattenmättnadsgrad än i zoner med 

hög vattenmättnadsgrad. 
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• Efter avluftning visar mätenheten i bästa fall åter portryck av samma storlek som strax efter installat-

ion medan andra inte registrerar någon skillnad utan fortfarande mäter tryck nära 0 kPa (Öberg, 1995). 

Detta kan bero på att kontakten mellan vattenfasen i jorden och filtret i portrycksspetsen är otillräcklig. 

Problemet kan undvikas genom noggrann och korrekt installation (Forsgren & Öberg, 1997; SGI, 

1998) 

 

• Mätenheten visar ofta trycket 0 kPa om det keramiska filtret i portrycksspetsen spricker. Detta kan 

undvikas genom försiktig neddrivning av spetsen (Forsgren & Öberg, 1997; Torstensson, 2010). 

 

• Mätenheten visar felaktiga värden om regnvatten rinner ner till spetsen längs röret som förbinder mät-

spetsen med markytan. Därför är det viktigt att täta området på markytan närmast röret (Forsgren & 

Öberg, 1997; SGI, 1998). Tremblay (1996) konstaterade att såväl piezometrar som tensiometrar kan 

vara lämpliga för att mäta negativa portryck och dess variationer. 

 

 

 

2.3 Simuleringar av negativa portryck 

Leung et al. (2011) konstaterar att för många fall som hittas i litteraturen där fältsituationer återskapats i 

en numerisk modell är fältstudierna som används som bakgrundsmaterial för de numeriska modellerna 

koncentrerade till skärningar och konstruerade slänter i liten skala. För naturliga slänter i större skala kan 

portrycksresponsen vara mycket mer komplex till följd av geologi och hydrologiska förhållanden. 

 

Fall där fältsituationer har återskapats i en numerisk modell sammanfattas i Tabell 2-2. Syftet med simu-

leringarna har varit att förstå mekanismerna bakom skred (Blatz et al., 2004; L’Heureux, et al., 2006), 

förstå och undersöka infiltrationsprocessen (L’Heureux, et al., 2006; Trandafir et al., 2008), undersöka 

funktion av dräner (Rahardjo et al., 2011), undersöka hur släntstabiliteten påverkas av olika portryckssi-

tuationer (Rinaldi et al., 2004; Thielen & Springman, 2008) eller att skapa en prediktiv modell för fram-

tida klimatsituationer (Harris, et al., 2011; Karthikeyan, et al., 2008). För samtliga fall har överensstäm-

melse mellan beräknade och i fält uppmätta portryck bedömts som acceptabel till god.  

 

Samtliga portryckssimuleringar har utförts med programvaran SEEP/W utom Thielen & Springman 

(2008) vilka utförde simuleringarna med programvaran VADOSE/W. Indata till modellerna har i vissa 

fall utgjorts av i laboratoriet bestämda vattenretentionskurvor (L’Heureux, et al., 2006; Thielen & 

Springman, 2008; Trandafir et al., 2008) medan andra har uppskattat vattenretentionskurvan via materi-

alets kornstorleksfördelning (Blatz et al., 2004; Harris et al., 2011; Rinaldi et al., 2004) eller via en data-

bas med vattenretentionskurvor (Karthikeyan, et al., 2008).  

 

Kalibrering av modellerna har antingen skett genom variation av parametrarna som beskriver materialens 

vattenretentionskurvor (Blatz et al., 2004; Harris, et al., 2011; Rinaldi et al., 2004; Trandafir et al., 2008); 

eller materialens permeabilitet (Thielen & Springman, 2008; Karthikeyan, et al., 2008). Thielen & 

Springman (2008) konstaterar att det kalibrerade permeabilitetsvärdet kan bli 500-1000 gånger värdet 

som bestäms i laboratoriet och Karthikeyan, et al. (2008) fastställer att beräkningsresultaten är väldigt 

känsliga med avseende på vilka hydrauliska parametrar som används i modellen.  

 

Modellerna och den instrumentering som skett för att registrera portryck har i samtliga fall varit koncen-

trerade till de översta 1-2 metrarna av jordprofilen och tidsintervallen som simuleringarna motsvarar, 

varierar mellan några timmar upp till ett år. 
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Tabell 2-2  Fall från litteraturen där fältsituationer återskapats i en numerisk modell. 

Plats / 
Jordart 

Slänthöjd 
/ Slänt-
vinkel   

[m] / [°] 

Mätnivå 
[mumy] 

Simule-
ringsperiod 

Kalibrering WRC Referens 

Kanada / 
leSiLe 

21 / 29 0,5, 1, 1,5, 2 
och 2,5  
(10 st tensio-
metrar) 

200 dygn WRC
1)

 +  
nederbörds-
mängd 

Kornstorleksför-
delning (Kovács 
(1981)  
modifierade 
metod) 

Blatz et al. 
(2004) 

Nya Zeeland 
/ residu-
aljord 

11 / 15 0,5, 1, 1,5, 2 42 dygn WRC Kornstorleksför-
delning (Arya & 
Paris (1981) 
metod) 

Harris, et 
al. (2011) 

Singapore / 
sisaLe 
(10 m) leSi 

- / 17 0,5, 1,1, 1,7, 
2,3 och 2,9 
(25 st tensio-
metrar) 

15 timmar Permeabilitet Databaskurvor Kart-
hikeyan, et 
al. (2008) 

Norge / 
Saflesi 

45 / 38 Ingen  
portrycks-
mätning 

3 månader - Laboratoriebe-
stämd 

L’Heureux, 
et al. 
(2006). 

Singapore / 
saSi 

13 / 24 0,47, 1,04 
1,98 
(9 st tensio-
metrar) 

7 dygn - Laboratoriebe-
stämd + teore-
tisk  
vätande WRC  
(Feng & Fred-
lund, 1999) 

Rahardjo  
et al. 
(2011) 

Italien / siSa 6 / brant 
flodbank 

0,3, 0,6, 1,1, 
1,5 2,4 2,8 
och 4,8 
(9 st tensio-
metrar) 

4,5 dygn WRC översta lagret: 
uppmätta  
portryck + upp-
mätta vattenin-
nehåll   
övriga lager: 
kornstorleksför-
delning + pro-
gramvaran 
Soilpara. 

Rinaldi  
et al. 
(2004) 

Schweiz / 
leSa 
(1,5 m) siSa 
(0,2 m) 

15 / 27 0,15, 45, 0,9, 
1,2 och 1,5 

1 år Permeabilitet Laboratoriebe-
stämd 

Thielen & 
Springman 
(2008) 

Japan / 1,2 
m residu-
aljord 

- / 36 0,05, 0,2, 0,4 
och 0,78 
(4 st tensio-
metrar) 

7 timmar WRC Laboratoriebe-
stämd, 0,3, 0,5 
och 0,8 m 

Trandafir  
et al. 
(2008). 

 

1) WRC = vattenretentionskurva 
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3 Fältundersökningar 

I detta kapitel presenteras utförda undersökningar, provtagningar och mätningar i fält i de två lokalerna i 

projektet, slänt vid Nipuddsvägen respektive slänt vid Väst Remsle. Portrycksmätningar i fält, vilka utgör 

huvudfokus i projektet, presenteras utförligare och separat i Kapitel 6. I Avsnitt 3.1 beskrivs översiktligt 

allmänna förhållanden vid respektive försökslokal. Försöksprogrammet beskrivs kortfattat i Avsnitt 3.2 

och använd utrustning och försöksförfarande/metodik för de olika fältundersökningarna i Avsnitt 3.3. 

Resultat av undersökningar och mätningar i fält presenteras i Avsnitt 3.4 samt i tillhörande bilagor. 

 

 

3.1 Försökslokaler 

I Sollefteå har två slänter längs Ångermanälven, belägna vid Nipuddsvägen respektive Väst Remsle, in-

strumenterats för långtidsmätningar av portryck med fokus på negativa portryck. Slänterna har valts ut, 

från ett stort urval slänter, huvudsakligen baserat på att negativa portryck kunde förväntas i dessa. Vidare 

antogs vattenmättade och omättade zoner finnas i slänterna. Slänterna har också valts ut på basis av prak-

tiska skäl, dvs. att vara belägna på platser som varit tillgängliga och lämpliga för undersökningar och 

långtidsmätningar. 

 

3.1.1 Nipuddsvägen 

I Figur 3-1 visas en karta över Sollefteå stad där försökslokalen, dvs. slänten vid Nipuddsvägen har mar-

kerats (lokal Nipuddsvägen). I figuren har även den av räddningstjänstens väderstationer vars neder-

bördsdata använts för projektet markerats (klimatmätstation Brandförsvarets IF).  

 

Slänten vid Nipuddsvägen är ca 50 m hög med en genomsnittlig släntlutning på ca 35 °, se Figur  

3-2. Stora delar av slänten är beväxt med lövträd. Slänten är belägen invid Ångermanälven och platån 

nedanför släntfot utgörs av en igenfylld strandkant. Bakom slänten finns ett bostadsområde och direkt 

nedanför släntfoten finns idag en gräsbeväxt yta och en bit bort från släntfot ligger en campingplats. 

 

3.1.2 Väst Remsle 

I Figur 3-1 visas en karta över Sollefteå stad där slänten vid Väst Remsle har markerats (lokal Väst 

Remsle) och i Figur 3-3 visas fotografier på slänten. Slänten vid Väst Remsle är ca 50 m hög med en ge-

nomsnittlig släntlutning på ca 35 °. Hela slänten är beväxt med barr- och lövträd. Slänten är belägen invid 

Ångermanälven och släntfot är belägen vid vattenbrynet. 
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Figur 3-1  Karta över Sollefteå. Försökslokalerna, dvs. slänten vid Nipuddsvägen respektive Väst Remsle är marke-

rade med svarta streck. Vidare är också Räddningverkets mätstation Brandförsvarets IF angiven.  
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a) 
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b) 

 

 

 
c) 

 
Figur 3-2 a-c Fotografier som visar slänten vid Nipuddsvägen från slänttå och släntkrön. Foto: SGI. 



 
 

SGI Publikation 9 

27 (164) 

 

 
a) 

 

 

 
b) 
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d) 

 
Figur 3-3 a-d Fotografier som visar slänten vid Väst Remsle från andra sidan älven (a) och från slänttå och släntkrön 

(b-d). Foto: Åke Gullersbo (a) och SGI (b-d). 

 

 

3.2 Försöksprogram 

I slänten vid Nipuddsvägen har omfattande mätningar, sonderingar och provtagningar utförts i flertal 

punkter. I Bilaga 6 redovisas samtliga punkter och i Figur 3-4 beskrivs utvalda punkters benämning och 

läge. 

 

I slänten vid Väst Remsle har en begränsad omfattning mätningar, sonderingar och provtagningar utförts. 

I Figur 3-5 beskrivs de olika punkternas benämning och läge, se utförligare i Bilaga 6. Utförda sondering-

ar redovisas på ritning i Bilaga 6. 

 

I fält har vid Nipuddsvägen utförts jord-bergsondering, viktsondering och CPT-sondering samt dilatome-

terförsök. Skruvprovtagning och kolvprovtagning har utförts för undersökning av prover i laboratoriet. 

Grundvattenrör har installerats. Fukthaltsmätningar har utförts i övre delen av jordprofilen. Klimatdata 

som temperatur, lufttryck och nederbörd har registrerats. Portrycksmätningar har utförts i flera punkter på 

olika nivåer (se Kapitel 6). 

 

I fält har vid Väst Remsle utförts CPT-sondering, skruvprovtagning samt portrycksmätningar i en punkt 

på olika nivåer (se Kapitel 6). 
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Figur 3-4  Sektion av slänten vid Nipuddsvägen i Sollefteå med olika punkters läge och djup tillsammans med re-

spektive portrycksmätares, fuktmätares och grundvattenrörs placering. Det är samma höjd- och längdskala i  figuren. 

 

 

 
 
Figur 3-5  Sektion av slänten vid Väst Remsle i Sollefteå med olika punkter. Det är samma höjd- och längd-skala i 

figuren. 
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3.3 Försöksmetodik 

3.3.1 Sonderingar, dilatometerförsök och provtagning 

Jord-bergsonderingar har utförts med Geostång 44 mm med tillhörande 57 mm stiftkrona och som spol-

medel har vatten använts. Sonderingarna har utförts enligt SGF Rapport 2:99 - Metodbeskrivning för 

jord-bergsondering (Jb-sondering) (SGF, 1999) och SGF Rapport 1:96 - Geoteknisk fälthandbok (SGF, 

1996). 

 

Viktsonderingar har utförts som maskinell viktsondering med 25 mm stänger ovanför släntkrön och i 

slänterna har manuell viksondering utförts med 22 mm stänger och viktsats med 10- och 25-kilos vikter. 

Sonderingarna har utförts enligt standard SIS-CEN ISO TS 22476–10:2005 (SIS, 2005a) och SGF Rap-

port 1:96 - Geoteknisk fälthandbok (SGF, 1996). 

 

CPT-sonderingar har utförts med Geotech CPT-sond med tillhörande 32 mm-stänger och enligt klass 2. 

Filterspetsen var fylld med glycerin och olja. Sonderingarna har utförts enligt standard SS-EN ISO 

22476-1:2012 (SIS, 2012) och SGF Rapport 1:96 - Geoteknisk fälthandbok (SGF, 1996). 

 

Dilatometerförsök har utförts med en Marchettiutrustning modifierad för automatisk elektronisk avläs-

ning och registrering. Försöken har utförts enligt standard SIS-CEN ISO TS 22476–11:2005 (SIS, 

2005b). 

 

Skruvprovtagning har utförts med 32 mm sondstänger och med en diameter på 70 mm enligt standard SS-

EN ISO 22475–1:2006 (SIS, 2006) och SGF Rapport 1:96 - Geoteknisk fälthandbok (SGF, 1996). 

 

Kolvprovtagning har utförts med kolvprovtagare St I enligt SGF Rapport 1:96 -Geoteknisk fälthandbok 

(SGF, 1996) och SGF Rapport 1:2009- Metodbeskrivning för provtagning med standardkolvprovtagare 

(SGF, 2009). 

 

3.3.2 Fukthaltsmätningar 

För fukthaltsmätningarna har utrustningen ThetaProbe Soil Moisture sensor ML2x använts (ThetaProbe, 

2013). Utrustningens sensor mäter förändringar i en jordvolyms dielektriska konstant. Eftersom vattens 

dielektriska konstant (80) är mycket högre än jords (typiskt 3-5) och lufts (1) bestäms jordmassans die-

lektriska konstant främst av vatteninnehållet. Jordvolymen som ingår i mätningen begränsas av fyra stål-

stavar som sitter på utrustningen, se Figur 3-6. Mätvolymen utgörs av en cylinder med dimensionerna 6 

cm längd och 4 cm diameter (95 % avkänningsområde). Förändringarna i den dielektriska konstanten 

omvandlas till en elektrisk spänning som är proportionell mot jordens volymetriska vatteninnehåll. Resul-

taten av fukthaltsmätningarna redovisas som volymetriskt vatteninnehåll (m
3
/m

3
). 
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Figur 3-6  Fukthaltssensorn ML2x. Foto: från ThetaProbe (2013). 

 

Sensorn kopplas till elförsörjningsenheten varefter den installeras i marken genom att den trycks ner till 

önskat djup med hjälp av förlängningsstänger. Mätningar kan utföras med en noggrannhet som specifice-

ras i Tabell 3-1. Noggrannheten gäller i mätområdet 0,05-0,5 m
3
/m

3
 (fullt mätområde är 0,0-1,0 men den 

angivna noggrannheten gäller för det mindre intervallet). 

 

 

Tabell 3-1 Mätnoggrannhet (m
3
/m

3
) för fukthaltssensorn ML2x (ThetaProbe, 2013). 

Fel Jordspecifik  
kalibrering 

Generell  
kalibrering 

Orsak till fel 

Utrustning ± 0,01 ± 0,01 Repeterbarhet mellan 
ML2x-enheter. 

Kalibrering ± 0,02 ± 0,04 Fel i kalibreringskonstan-
terna.  

Mätning ± 0,04 ± 0,04 Inhomogenitet i jord och 
installationsfel. 

Totalt fel ± 0,05 ± 0,06 RSS-värde 

 

 

3.3.3 Temperatur och lufttryck 

Temperatur och lufttryck har registrerats i punkten R1 vid Nipuddsvägen med hjälp av en givare av 

samma typ som registrerar portryck i marken. Givaren ligger löst i den skyddslåda som omger givarna i 

punkt R1. Data härifrån har även använts för utvärdering av givarna vid Väst Remsle. 

 

3.3.4 Nederbörd 

Nederbörden i området har registrerats med hjälp av väderstation hos Räddningstjänsten, Höga Kusten-

Ådalen, stationsnamn Brandförsvarets IF. Väderstationen är placerad vid Räddningstjänstens lokaler i 

Sollefteå, ca 3 km från slänt Nipuddsvägen och ca 1 km från slänt vid Väst Remsle, Figur 3-1. En utrust-

ning, vilken har tillhandahållits av SMHI, används för uppsamling av nederbörd. Utrustningen består av 
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en hållare placerad på en ca 1,5 m hög stolpe. I hållaren sitter en borttagbar behållare som samlar upp 

nederbörden. Insamlad vattenmängd hälls ur behållaren i ett måttrör vid nederbördsmätning. Skulle ne-

derbörden vara i frusen form (snö eller is) när mätningen utförs smälts den först. Mätning utförs en gång 

per dygn, kl. 08.00 under sommartid och kl. 07.00 under vintertid. 

 

3.3.5 Grundvattenrör 

I september 2009 installerades grundvattenrör i punkterna R3, R10 och R11 vid Nipuddsvägen. Grundvat-

tenröret i punkten R3 är installerat till ett djup av 52 m (nivå -2 m). Vid installation kröktes röret vid nivå 

+11,1 m och mätning har därför utförts ner till den nivån. Röret förborrades med Jb3-sondering och är 

därefter tryckt/slaget. Filterspetsen är för ett 1tums-rör och har längden 0,5 meter. 

 

 

3.4 Resultat 

3.4.1 Jord-bergsondering 

I september 2009 utfördes Jb3-sonderingar i punkt R1, R3, R4, R5, R6 och R7 vid Nipuddsvägen. Vid 

JB3-sonderingen i punkten R3 registrerades inte sjunkhastigheten. Sonderingarna har i punkt R1, R3, R6 

och R7 ovan släntkrön utförts till nivå +7 m (43 mumy), -2 m (52 mumy), +5 (45 mumy) respektive +37 

(13 mumy) m utan att berg påträffats. I punkt R4 och R5 i släntfot har sondering utförts till nivå -7 m (14 

mumy) respektive -10 m (16 mumy), utan att berg påträffats. Resultaten av sonderingarna redovisas på 

ritning i Bilaga 6. Sonderingen har utförts för att få en uppfattning om jordens skiktindelning och relativa 

fasthet samt att försöka klargöra djup till berg. Metoden är väl lämpad för sondering i fastare jordar och 

berg medan den ger sämre upplösning i lösare jordar. 

 

3.4.2 Viktsondering 

I september 2009 utfördes viktsondering i punkterna R1, R4, R14,R16 och R17 vid Nipuddsvägen. I sep-

tember 2010 utfördes två viktsonderingar i punkterna R10 och R11 (på campingen). I slänten (punkt R14, 

R16 och R17) har sondering utförts med handhållen viktsond. Sonderingen i punkt R1 ovan släntkrön har 

utförts till nivå +33 m (17 mumy). Sonderingarna i punkterna R14, R16 och R17 i slänten har utförts till 

nivå +28 m (12 mumy), +22 m (8 mumy) och +10 m (4 mumy). Sonderingarna har i punkterna R10 och 

R11 vid campingen utförts till nivå -5 m (10 mumy) respektive -8 (12 mumy). Resultaten av sonderingar-

na redovisas på ritning i Bilaga 6. Sonderingen har utförts för att få en uppfattning om jordens skiktindel-

ning och relativa fasthet. Metoden har begränsad nedträngningsförmåga i fastare jordar. 

 

3.4.3 CPT 

CPT-sondering 

I september 2009 utfördes CPT-sonderingar i punkterna R1-R3, R6 och R7 vid Nipuddsvägen samt i 

punkterna VR1-VR3, VR5 och VR6 vid Väst Remsle. Sonderingarna utfördes till djup mellan 43 och 47 

m för Väst Remsle och till djup mellan 19 och 27 m för Nipuddsvägen. Resultaten av samtliga sondering-

ar redovisas på ritning i Bilaga 6 och utvärdering av utvalda sonderingar i Bilaga 4.  

 

Vid Nipuddsvägen ovanför släntkrön består jorden enligt utvärderade resultat från CPT-sondering av sand 

ned till ca 3 m djup och därefter av silt/sand ned till 11 m djup med viss, men inte särskilt markerad vari-

ation. Djupen avser förhållandena vid R1. De genererade portrycken ned till ca 11 m djup är små vilket 

kan tolkas som att jorden är dränerande eller icke vattenmättad eller en kombination av båda. Mellan ca 

11 och 12 m djup finns en övergångszon från grövre material till silt/lera. Under 12 m djup består jorden 

av vattenmättad lera (troligen siltig). Mellan 17 och 17,5 m djup finns ett skikt av något slag, troligen silt. 
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Därefter fortsätter leran ned till ca 18,6 m djup. Under ca 18,6 m djup varierar kurvorna stort, vilket tyder 

på att jorden antingen är starkt skiktad eller innehåller en större mängd grövre partiklar (grusstorlek). 

Portrycksregistreringen antyder ett mer dränerande skikt mellan 19,5 och 20 m djup (kan också vara en 

grövre partikel) men i övrigt att materialet är relativt tätt ned till sonderingsstopp på 21 m. 

 

Resultaten från tolkningen av CPT-sonderingarna sprider lite men visar i stort på en friktionsvinkel av ca 

37 ° i sanden överst och ca 34 ° i sandiga silten och silten därunder, se Bilaga 4. Vid beaktande av de 

negativa portrycken, som har uppskattats råda då sonderingarna utfördes, vid utvärdering av CPT-

sonderingarna är de så låga att de inte medför några direkta förändringar i friktionsvinkeln, utom allra 

högst upp där de kapar (minskar) ett par toppvärden för friktionsvinkeln. 

 

Vid Väst Remsle ovanför släntkrön består jorden enligt utvärderade resultat från CPT-sondering av sand 

ned till 19 m djup (vid VR 1, dvs. släntkrön). Därunder finns silt med lerskikt ned till 25 m och därefter 

lera ned till (minst) 44 m djup. 

 

Portrycksavklingning vid CPT-sondering 

I maj 2012 utfördes mellan punkt R1 och R2 vid Nipuddsvägen en CPT-sondering med stopp på fyra 

nivåer för att mäta det av CPT vid neddrivning skapade porövertrycket och dess förändring med tiden 

(portrycksavklingning) under stopp i sonderingen. Portrycksavklingningen är ett indirekt mått på permea-

biliteten i det skikt till vilket spetsen (filtret) är neddriven. Provningarna utfördes i huvudsakligen i syfte 

att identifiera ett eventuellt skikt med avvikande egenskaper (permeabilitet) i jorden kring djup 16,5 m. 

Detta baserat på tolkningar från tidigare CPT-sonderingar. Resultaten från stoppen på de fyra nivåerna 

gav relativt likartade portryckminskningar med tiden. Baserat på detta kunde inte något skikt med mar-

kant avvikande permeabilitet identifieras. Det är dock troligt att det eftersökta tunna skiktet inte träffades 

vid stoppet av CPT-sonden på 16,3 m utan denna skulle troligen ha drivits ner 0,2-0,3 m till. Portrycksav-

klingningen redovisas på olika sätt mot tiden i Figur 3-7 t.o.m. Figur 3-10. 
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Figur 3-7  Portrycksavklingning redovisad mot linjär tidsskala. 

 

 

 

 
 
Figur 3-8  Portrycksavklingning redovisad mot logaritmisk tidsskala. 
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Figur 3-9  Procentuell portrycksavklingning redovisad mot linjär tidsskala. 

 
 

 

Figur 3-10  Procentuell portrycksavklingning redovisad mot logaritmisk tidsskala. 
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3.4.4 Dilatometerförsök 

Dilatometerförsök har utförts för två djupintervall i punkt R2 vid Nipuddsvägen i november 2010. Det 

övre intervallet är mellan 1,6 och 7,4 mumy och det nedre intervallet mellan 11,4 och 19,8 mumy.  

 

Ett flertal parametrar kan utvärderas från ett dilatometerförsök. Här har särskild vikt lagts vid vilojord-

tryckskoefficienten, K0, och överkonsolideringsgraden, OCR. Utvärderingen av parametrar från dilatome-

terförsök är beroende av och påverkas av antaget överlagringstryck och antagen por-trycksprofil. Dilato-

meterförsöken som utfördes i punkt R2 har utvärderats enligt antagandet att överlagringstrycket är 26 kPa 

1,6 mumy och 205 kPa 11,4 mumy. 

 

Överlagringstrycken eller totala vertikalspänningen har uppskattats på normalt sätt genom att summera 

trycket (∑ρgz) nedåt i jordprofilen, med densiteter baserade på resultat från rutinundersökningarna. 

 

Dilatometerförsöken har utvärderas för tre olika portrycksprofiler, se Figur 3-11. En portrycksprofil som 

utgör ett ungefärligt medelvärde av uppmätta portryck för punkten R2 har använts tillsammans med två 

extremfall (konstant -20 kPa respektive konstant +10 kPa genom jordprofilen) för att fastställa känslig-

heten i utvärderade parametrar. De utvärderade resultaten från dilatometerförsöken visas i Figur 3-12 

t.o.m. Figur 3-17. 

 

 

 

 
 
Figur 3-11  De tre portrycksprofiler som använts vid utvärdering av dilatometerförsök. 
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Figur 3-12  Utvärderade dilatometerförsök vid portrycksprofil ”Medel”, övre intervallet, 1,6-7,5 mumy. 

 

 

 

 
Figur 3-13  Utvärderade dilatometerförsök vid portrycksprofil ”-20 kPa”, övre intervallet, 1,6-7,5 mumy. 
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Figur 3-14  Utvärderade dilatometerförsök vid portrycksprofil ”+10 kPa”, övre intervallet, 1,6-7,5 mumy. 

 

 

 

 
Figur 3-15  Utvärderade dilatometerförsök vid portrycksprofil ”Medel”, nedre intervallet, 11,4-19,8 mumy. 
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Figur 3-16  Utvärderade dilatometerförsök vid portrycksprofil ”-20 kPa”, nedre intervallet, 11,4-19,8 mumy. 

 

 

 

 
Figur 3-17  Utvärderade dilatometerförsök vid portrycksprofil ”+10 kPa”, nedre intervallet, 11,4-19,8 mumy. 
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I det övre intervallet (1,6-7,5 mumy) ligger K0 mellan 0,5 och 1 för portrycksprofil ”Medel” och i det 

undre intervallet (11,4-19,8 mumy) mellan 0,2 och 0,5.  

 

OCR minskar med djupet och sjunker i det övre intervallet (1,6-7,5 mumy) från runt 10 ner mot 2 för 

portrycksprofil ”Medel” och ligger i det undre intervallet (11,4-19,8 mumy) konstant på 1 (normalkonso-

liderat). 

 

Om man antar att en portrycksprofil med högre portryck råder (10 kPa), utvärderas både K0 och OCR till 

högre värden i det övre intervallet. I det undre intervallet där jorden klassas som normalkonsoliderad blir 

skillnaderna relativt små. 

 

3.4.5 Skruvprovtagning 

I september 2009 utfördes en skruvprovtagning i punkt VR1 vid Väst Remsle samt i punkterna R1-R4 vid 

Nipuddsvägen, för att i fält göra okulär bedömning av jordarter samt för provtagning för laboratorieana-

lyser. I september 2010 utfördes två kompletterande skruvprovtagningar i punkt R1 tillsammans med en 

skruvprovtagning vardera i punkterna R4 och R11. I november 2010 utfördes ytliga skruvprovtagningar i 

punkt R12, R13 och R15. I maj 2012 utfördes ytterligare en kompletterande skruvprovtagning i punkt R1. 

En sammanställning över provtagningarna och djupen de utfördes på ges i Tabell 3-2. 

 

3.4.6 Kolvprovtagning 

I september 2010 utfördes kolvprovtagningar i fyra parallella hål i punkt R1 och i maj 2012 utfördes en 

kompletterande kolvprovtagning i punkt R1. En sammanställning över provtagningarna och nivåerna de 

utfördes på ges i Tabell 3-2.  

 

3.4.7 Fukthaltsmätningar 

I slänten vid Nipuddsvägen har fukthaltsmätare installerats i punkt R2 på fem nivåer, se Avsnitt 3.3.2. 

Fukthaltsmätningar har pågått sedan 20 november 2010. I Figur 6-1 visas en sektion av slänten vid 

Nipuddsvägen med punkter utmärkta där portrycksmätare och fukthaltsmätare finns installerade. I Figur 

3-18 visas resultat av fukthaltsmätningar under perioden november 2010 till september 2012. Resultat av 

fukthaltsmätningar redovisas dels som volymetriskt vatteninnehåll (med enheten m
3
/m

3
, se Ekv 4-4) och 

dels omräknat till vattenkvot, Figur 3-18 a respektive b. Resultaten av fukthaltsmätningarna, mellan 0,5-

4,0 m djup, kan betraktas som ”skolboksexempel” med avseende på att de tydligt följer förväntade variat-

ioner med djupet och årstiden (klimat). En ökning av fukthalten i jordprofilen sker först överst (0,5 m) 

och sprider sig sedan successivt nedåt i jordprofilen med tiden, se exempelvis den tydliga ökningen i april 

2011, Figur 3-18. Tydliga förändringar i fukthalt sker i hela det studerade djupintervallet (0,5-4,0 m) så-

väl under våren (april) som under hösten (augusti-september). Se vidare i kapitel 9 för diskussion av re-

sultaten och koppling till nederbörd.   
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Tabell 3-2  Sammanställning över djup och omfattning av provtagningar i fält vid Väst Remsle (VR1) och Nipuddsvä-

gen (R1-R15). 
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a) 
 

 

b) 

 
Figur 3-18  Variation av uppmätt fukthalt (a) volymetriskt vatteninnehåll respektive (b) vattenkvot, som funktion av 

tiden och djupet i punkt R2 vid Nipuddsvägen. 
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3.4.8 Temperatur och lufttryck 

Lufttrycket används vid utvärdering av portryck, se Avsnitt 6.3. Temperaturmätningarna är väsentliga 

bl.a. vid analys av tjäl- och tjällossningsperioder. Uppmätt lufttemperatur och lufttryck redovisas i Figur 

3-19. Angivna värden i Figur 3-19 representerar ett flytande medelvärde över 14 dagar. Månadsmedel-

temperatur samt beräknad köldmängd under vintersäsong 09/10, 10/11 och 11/12 redovisas i Tabell 3-3. 

 

 
Tabell 3-3  Medeltemperatur och köldmängd beräknad i antal negativa graddagar  

för vintersäsong 09/10, 10/11 och 11/12.  

 

 

 

 
 
Figur 3-19  Uppmätt lufttemperatur och lufttryck vid Nipuddsvägen. 

                                        

December-09 -11 -341 

Januari-10 -11 -351 

Februari-10 -4 -121 

∑F 09/10 = -812 C*dagar 

November-10 -5 -144 

December-10 -13 -401 

Januari-11 -7 -218 

Februari-11 -8 -234 

∑F 10/11 = -997 C*dagar 

December-11 -3 -78 

Januari-12 -4 -138 

Februari-12 -7 -193 

∑F 11/12 = -409 C*dagar 
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3.4.9 Nederbörd 

Uppmätt nederbörd redovisas i Figur 3-20. För att underlätta analysen av portryckens variation och even-

tuella kopplingar till stora nederbördsmängder under sommarhalvåret (se Kapitel 9) har dagar med 

dygnsnederbörd större än 20 mm noterats, se Tabell 3-4. 

 

 
Tabell 3-4  Dagar med nederbörd större än 20 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figur 3-20  Uppmätt nederbörd vid Räddningstjänstens väderstation i Sollefteå. 

 

3.4.10 Grundvattenrör 

I punkt R3 är röret torrt ner till nivå + 11 m, dvs. grundvattenytan ligger under denna nivå. I punkterna 

R10 och R11 varierar den uppmätta grundvattenytan mellan ±0m och +1,8 m, se Bilaga 6. 

Nederbörd >20 mm 

2010-06-19 27 mm 

2010-09-18 48 mm 

2010-09-25 26 mm 

2011-07-02 23 mm 

2011-08-08 34 mm 

2011-08-16 24 mm 

2011-08-17 28 mm 

2012-07-14 24 mm 

2012-08-27 29 mm 
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4 Laboratorieundersökningar 

4.1 Försöksprogram 

För Nipuddsvägen har laboratorieförsök utförts på prov från provpunkterna R1-R5, R11-R13 och R15. 

Huvuddelen av försöken har utförts på prover tagna i punkt R1. I punkten R1 har försök utförts för att 

bestämma vattenkvot, skrym-, kompakt- och torrdensitet, permeabilitet, kornstorleksfördelning och vat-

tenretentionskurva. Därtill har CRS-försök, direkta skjuvförsök och triaxialförsök utförts för att bestämma 

deformations- och hållfasthetsegenskaper. I punkterna R2-R5, R11-R13 och R15 har endast vattenkvot 

bestämts. För en detaljerad beskrivning över typ av utfört laboratorieförsök relaterat till provtagningsdjup, 

se Tabell 4-1 och Tabell 4-2. 

 

För skruvprover tagna vid Väst Remsle har i laboratoriet en okulär jordartsbedömning utförts samt vat-

tenkvoten bestämts. 

 

 

4.2 Försöksmetodik 

Samtliga laboratorieförsök har utförts av SGI:s laboratorium i Linköping. 

 

4.2.1 Densitet 

Naturlig skrymdensitet har bestämts enligt standard SS 027114 utgåva 2, (SIS, 1989a), på samtliga kolv-

borrhylsor (totalt 66) från samtliga provtagningsnivåer från kolvprovtagningen i punkt R1 i september 

2010. 

 

Kompaktdensitet har bestämts enligt standard SS 027115 utgåva 3, (SIS, 1989b), på fyra dubbelprover 

från kolv- eller skruvprover som tagits upp från punkt R1 i september 2010. Försök har utförts på prov 

från djupen 1-2 m (skruvprov), 4,5, 8 och 13 m. 

 

Torrdensitet har bestämts på åtta kolv- eller skruvprover som tagits upp från punkt R1 i september 2010. 

Torrdensiteten har erhållits som en delinformation vid bestämning av provets permeabilitet. Försök har 

utförts på prover från djupen 4,5, 8, 9-10 (3 skruvprover), 13, 15 och 18 m. 

 

”Minimal” och ”maximal” möjlig torrdensitet vid torr inpackning har bestämts på fyra skruvprover ge-

nom lös ifyllning respektive modifierad proctorpackning. Metoden med lös ifyllning utan någon packning 

utfördes med en påfyllningstratt och en cylindrisk materialbehållare med volymen 482 cm
3
. Drygt ett kilo 

av provet torkades vid 105 °C. Påfyllningstratten med prov placerades med strilröret tätt mot materialbe-

hållarens botten. Därefter lyftes tratten rakt upp undan för undan medan provet strilade ut i materialbehål-

laren. Avståndet mellan trattmynning och det ifyllda provet översteg inte 1 cm. Cylindern fylldes så högt 

att provet bräddade över kanten på materialbehållaren. Överskjutande del av provet avlägsnades försiktigt 

med en stållinjal. Provet i cylindern vägdes därefter och ”minimal” möjlig torrdensitet vid torr inpackning 

beräknades. 

 

Metoden med modifierad proctorpackning utfördes med en handhållen packningsstamp med massan 1500 

g och ett packningskärl med volymen 200 cm
3
. Drygt ett kilo av provet torkades vid 105 °C. Provet pack-

ades i fem lika lager, som vart och ett packas genom 25 stötar med packningsstampen vilken hade en 

fallhöjd på 28 cm. Denna flyttas så att stötarna fördelades jämnt över hela ytan. Vid packningen av det 

femte lagret ska provet väl nå upp i skarvcylindern. Efter packningen togs skarvcylindern bort och provet 

avplanades i nivå med packningskärlets överyta. Provet i packningskärlet vägdes därefter och ”maximal” 

möjlig torrdensitet vid torr inpackning beräknades.  
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Tabell 4-1  Sammanställning över typ av utfört laboratorieförsök relaterat till provtagningsdjup  

för provpunkt R1. 
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Tabell 4-2  Sammanställning över typ av utfört laboratorieförsök relaterat till provtagningsdjup för 

provtagningspunkter R2-R5, R11-R13 och R15. 
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4.2.2 Vattenkvot 

Naturlig vattenkvot bestämdes enligt standard SS 027116 utgåva 3, (SIS, 1989c) för samtliga provtag-

ningsnivåer i samtliga provtagningspunkter på prover från både skruvprovtagning och kolvprovtagning.  

 

Naturlig vattenkvot har bestämts på prov från 9 kolvhylsor och 13 skruvprover som tagits upp från punkt 

R1 i september 2010, 12 skruvprover som tagits upp från punkt R1 i september 2009, 10 skruvprover som 

tagits från punkt R2 i september 2009, 16 skruvprover som tagits upp från punkt R3 i september 2009, 3 

skruvprover som tagits upp från punkt R4 i september 2009, 1 skruvprov som tagits upp från punkt R5 i 

september 2009, 8 skruvprover som tagits upp från punkt R11 i september 2010 samt 17 skruvprover som 

tagits upp från punkt VR1 i augusti 2009. 

 

Optimal vattenkvot har bestämts genom modifierad proctorpackning på 4 prover. För beskrivning av me-

toden modifierad proctorpackning, se Avsnitt 4.2.1 om torrdensitet. Packningen av materialet utfördes för 

3-4 olika vattenkvoter per prov. Försök har utförts på prover från djupen 1-2, 4-5, 8-9 och 11-12 m. Med 

optimal vattenkvot avses den vattenkvot där jordprovet kan packas till maximal torrdensitet. 

 

4.2.3 Kornstorleksfördelning 

Siktnings- och sedimentationsanalys utfördes enligt standard SS 027123 utgåva 2, (SIS, 1992) på skruv-

prover som tagits upp från punkt R1 i september 2010 och på kolvprover som tagits från punkt R1 i juni 

2012. Försök har utförts på prover från djupen 0,1-1, 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7, 7-8, 8-9, 9-10, 10-11, 

11-12, 13-15,5, 15,5-17 och 17-19 m på prover tagna 2010 och på djupen 13, 14, 15, 16, 17, 18 och 19 m 

på prover tagna 2012. 

 

4.2.4 Permeabilitet 

Den hydrauliska konduktiviten, permeabiliteten, för mättad jord har bestämts med celltryckspermeameter 

enligt metod SGI nr 15 (SGI, 2014), en intern metodbeskrivning vilken bygger på ASTM D5084, för 9 

kolv- och skruvprover som tagits upp från punkt R1 i september 2010 och för 7 kolvprover som tagits upp 

i juni 2012 från punkt R1. Försök har utförts på prover från djupen 1-2 (skruvprov), 4,5, 8, 9-10 (3 skruv-

prov), 13, 14, 15, 16, 17 och 18 m. 

 

4.2.5 Vattenhållningsförmåga 

Vattenretentionskurvor har bestämts med övertryckskapillarimeter enligt standard SS-ISO 11274, (SIS, 

2009) för 12 kolvprover och 6 skruvprover som tagits upp från punkt R1 i september 2010 samt för 6 

kolvprover som tagits upp i juni 2012 från punkt R1. Försök har utförts som dubbelprover på prover från 

djupen 1,5, 4,5, 8, 9-10 (3 skruvprover), 13, 15 och 18 m. Samtliga prover har vattenmättats i 24 h före 

provning i övertryckskapillarimetern. 

 

4.2.6 Deformationsegenskaper 

CRS-försök har utförts enligt standard SS 027126, (SIS, 1991a) för 5 kolvprover som tagits upp från 

punkt R1 i september 2010. Försök har utförts på prover från djupen 4,5, 8, 13, 15 och 18 m. 
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4.2.7 Hållfasthetsegenskaper 

Direkta skjuvförsök har utförts enligt standard SS 027127:1, (SIS, 1991b), på kolvprover som tagits upp 

från punkt R1 i september 2010. Försök har utförts på prover från djupen 4,5 (6 dränerade försök), 8 (6 

dränerade försök), 14 (2 odränerade försök) och 18 m (2 odränerade försök). 

 

Triaxialförsök har utförts på kolvprover som tagits upp från punkt R1 i september 2010. Försök har ut-

förts på prover från djupen 4,5 (5 dränerade försök), 8 (3 dränerade försök), 14 (3 dränerade och 1 odrä-

nerat försök), 15, 16, 17, 18 och 19 m (1 odränerat försök på respektive nivå). 

 

 

4.3 Resultat 

4.3.1 Densitet 

För resultat från utförda bestämningar av skrymdensitet, punkt R1, se Figur 4-1. 

 

 
 
Figur 4-1  Resultat från utförda bestämningar av skrymdensitet, punkt R1 vid Nipuddsvägen. 

 

Resultaten från bestämningarna visar generellt på en ökad densitet mot djupet. Resultaten från de översta 

8 metrarna visar större spridning än resultaten längre ner i jordprofilen. Den större spridningen i resultat 

beror på att jordprofilen ytligt består av grövre material och att provkvaliteten därmed blir sämre. 

 

Vid 17 meter under markytan har densiteten för över- och mellanhylsan bestämts till betydligt större 

värde än densiteten för underburken. Det är möjligt att över- och mellanhylsan här lyckats fånga det 

grövre material som indikeras i CPT-sonderingen i samma punkt, på motsvarande djup, se Bilaga 4 och 6, 

och att det materialet har en högre densitet.  

 

För resultat från utförda bestämningar av kompaktdensitet, se Figur 4-2. 
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Figur 4-2  Resultat från utförda bestämningar av kompaktdensitet, punkt R1. 

Kompaktdensiteten ligger i närheten av förväntad, och oftast antagen densitet på ca 2700 kg/m
3
. 

 

För resultat från utförda bestämningar av torrdensitet, se Figur 4-3.  

 

 
 
Figur 4-3  Resultat från utförda bestämningar av torrdensitet, punkt R1. Med minimal och maximal torrdensitet avses 

densiteter bestämda vid torr inpackning. 
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Den naturliga torrdensiteten ligger i spannet närmare torrdensiteten för en löst packad jord och minimal 

torrdensitet än en hårt packad jord och maximal torrdensitet. 

 

4.3.2 Vattenkvot 

Nipuddsvägen 

För resultat från utförda bestämningar av vattenkvot och optimal vattenkvot (se Avsnitt 4.2.2), se Figur 4-

4 till Figur 4-6. 

 

Resultaten från punkt R1-R3 visar liknande värden på motsvarande nivåer, vilket var förväntat då samt-

liga punkter är belägna bakom släntkrönet och med ett inbördes avstånd på 10 m. På djup större än 12 m 

ökar generellt vattenkvoten mer än för ytligare nivåer, vilket kan förklaras med att förväntad grundvatten-

yta kan tolkas att ligga runt denna nivå enligt exempelvis CPT-sonderingarna. Under den förväntade ni-

vån för grundvattenytan är bestämda värden på vattenkvot från punkt R3 (tagna 2009) generellt lägre än 

de som bestämts för punkt R1 (tagna 2010). 

 

I punkt R4 och R5 (släntfot) visar resultaten på lägre vattenkvoter än vid släntkrön. Den lägre vattenkvo-

ten kan förklaras med att provtagning och bestämning gjorts på det fyllnadsmaterial som utgör de översta 

metrarna i släntfot. Fyllnadsmaterialet klassas som fraktionen sand och kan vara mer permeabelt och hålla 

mindre vatten än materialet vid släntkrön.  

 

I punkt R11 vilken är belägen vid campingen en bit från släntfot visar resultaten på högre vattenkvoter än 

precis vid släntfot.  

 

 

 

 
 
Figur 4-4  Resultat från utförda bestämningar av vattenkvot och optimal vattenkvot, punkt R1. 
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Figur 4-5  Resultat från utförda bestämningar av vattenkvot, samtliga provtagningspunkter vid Nipuddsvägen. 

 

Resultaten visar generellt på en ökad vattenkvot med ökat djup. Naturlig vattenkvot är generellt högre än 

den optimala vattenkvoten. 
 

Väst Remsle 

För slänt vid Väst Remsle visar resultaten att vattenkvoten i stort sett är konstant ner till 13 mumy och 

under den nivån ökar vattenkvoten något, se Figur 4-6. Vattenkvoten vid Väst Remsle är generellt lägre 

än vid Nipuddsvägen och ökar heller inte lika mycket med djupet. 
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Figur 4-6  Resultat från utförda bestämningar av vattenkvot, punkt VR1 (enda provtagningspunkten vid Väst 

Remsle). 
 

4.3.3 Vattenmättnadsgrad och volymetriskt vatteninnehåll 

Baserat på bestämd vattenkvot kan motsvarande vattenmättnadsgrad, Sr, beräknas enligt Ekv. 4-1 som 

  

p

w

r
V

V
S      Ekv. 4-1 

 

där  

Sr [-] = vattenmättnadsgrad 

Vw [kg]  = volymen porvatten i jordvolymen 

Vp [m
3
] = volymen porer i jordvolymen. 

 

Vattenmättnadsgraden kan även beräknas ur sambandet i Ekv. 4-2 som 

 

  









1w

w

S
s

w

s

r    Ekv. 4-2 

 

där 

Sr [-]  = vattenmättnadsgrad 

w [-] = vattenkvot 

ρ [kg/m
3
] = skrymdensitet 

ρs [kg/m
3
] = kompaktdensitet  

ρw [kg/m
3
] = vattnets densitet (här 1000 kg/m

3
) 
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De lägsta respektive högsta bestämda värdena på skrymdensiteterna samt medelvärdet på kompaktdensi-

teten för respektive nivå (extrapolerat) har använts i sambandet tillsammans med vattenkvoterna som är 

bestämda vid olika tidpunkter (2010 och 2009) och från olika typer av prov (kolv och skruv). Resultatet 

från beräkningarna visas i Figur 4-7. 

 

 
 
Figur 4-7  Beräknad vattenmättnadsgrad, punkt R1. 

 

Vattenmättnadsgraden ökar med djupet och ligger nära 100 % under förväntad nivå för grundvattenyta 

runt ca 14 m djup i R1. Att vattenmättnadsgraden i vissa fall överstiger 100 % kan tillskrivas de parame-

terantaganden som gjorts. I likhet med resultaten från vattenkvotsbestämningarna är värdena under den 

förväntade nivån för grundvattenytan generellt lägre för prover tagna 2009 än för prover tagna 2010. 

 

Jordens vatteninnehåll kan även beskrivas med dess volymetriska vatteninnehåll, θ. Vattenmättnadgrad 

och volymetriskt vatteninnehåll förhåller sig enligt Ekv. 4-3.  

 

r

s

d S













 1    Ekv. 4-3 

där 

θ [-] = volymetriskt vatteninnehåll  

ρd [kg/m
3
] = torrdensitet 

ρs [kg/m
3
] = kompaktdensitet 

Sr [-] = vattenmättnadsgrad 

 

Beräknade vattenmättnadsgrad tillsammans med medelvärdet på torr- och kompaktdensiteten för respek-

tive nivå (extrapolerat) har använts i sambandet och resultatet från beräkningarna visas i Figur 4-8. 
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Figur 4-8  Beräknat volymetriskt vatteninnehåll utifrån beräknad vattenmättnadsgrad, punkt R1.  

 

4.3.4 Kornstorleksfördelning 

Nipuddsvägen 

En sammanställning av samtliga erhållna kornstorleksfördelningskurvor visas i Figur 4-9.  

 

Utifrån sammanställda kornstorlekskurvor, materialbenämning och utförd CPT-sondering kan markprofi-

len vid punkt R1 delas in i ett antal skikt och lager vilka beskrivs i Tabell 4-3. 
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Figur 4-9  Resultat från utförda siktnings- och sedimentationsanalyser. 

 

 
Tabell 4-3  Tolkning av jordprofilens lagerindelning vid punkt R1 baserat på kornstorlekskurvor, materialbenämning 

och utförd CPT-sondering. 

Djup (ca) 
[m under 
markytan] 

Materialbenämning Tolkning 

0-2 Sand Röda och rosa kurvor i Figur 4-9. Utifrån benämning och kornstorleksfördel-
ning kan dessa särskiljas från övriga kurvor. Ur resultaten från CPT-
sonderingen kan en svag materialgräns till underliggande lager uttolkas. 

2-6 sandig Silt Bruna-gröna kurvor i Figur 4-9. Utifrån benämning kan dessa särskiljas från 
övriga kurvor. Ur resultaten från CPT-sonderingen kan en svag lutningsänd-
ring till underliggande lager tolkas som en materialgräns. 

6-13 Silt Blåa-gröna kurvor i Figur 4-9. Utifrån benämning kan dessa särskiljas från 
övriga kurvor och från kornstorleksfördelningen kan kurvorna särskiljas från 
nedanliggande lager. Ur resultaten från CPT-sonderingen kan en tydlig 
materialgräns till underliggande lager uttolkas. 

13-16 (sulfid)Silt Lila kurvor i Figur 4-9. Utifrån benämning och kornstorleksfördelning kan 
dessa särskiljas från övriga kurvor. Ur resultaten från CPT-sonderingen kan 
ingen materialgräns till underliggande lager uttolkas 

17-19 lerig Silt, siltig Lera Gråa-blåa kurvor i Figur 4-9. Utifrån benämning och kornstorleksfördelning kan 
denna särskiljas från övriga kurvor (högre lerinnehåll). Ur resultaten från CPT-
sonderingen kan ingen materialgräns till kringliggande lager uttolkas 

 

 

Kornfördelningen och benämningen för jorden från kolvproverna tagna på djupen 13-19 m 2012 skiljer 

sig från skruvproverna tagna på motsvarande djup 2010. Kolvproverna innehåller inget grövre material än 

silt medan skruvproverna innehåller 5-35 % sand eller grövre material. Kolvproverna tagna på djupen 13-

16 m 2012 innehåller inte heller någon sulfid till skillnad från skruvproverna tagna på motsvarande djup 

2010. 
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Väst Remsle 

Den okulära jordartsbenämningen av skruvproverna tagna i slänt vid Väst Remsle visar att det är sand ner 

till ca 13 m djup (något grusig sand ca 1-4 m djup), sand med siltskikt mellan ca 13-16 m djup, och siltig 

sand mellan ca 16-19 m djup, se Bilaga 6. 

 

4.3.5 Permeabilitet 

För resultat från utförda permeabilitetsbestämningar, se Figur 4-10. Permeabiliteten minskar med djupet, 

vilket kan förklaras med att grovjordfraktionen minskar och lerinnehållet ökar vilket bidrar till en tätare 

jordmassa med mindre vattengenomsläpplighet. 

 

 

 

Figur 4-10  Resultat från utförda permeabilitetsbestämningar, punkt R1. Prover tagna i september 2010 och i  

juni 2012. 

 

4.3.6 Vattenhållningsförmåga 

I Figur 4-11 visas vattenretentionskurvor från laboratorieförsök med övertryckskapillarimeter (se Avsnitt 

4.2.5 och 8.1.1). En vattenretentionskurva beskriver sambandet mellan undertryck (negativt portryck) och 

vatteninnehåll för ett och samma undersökta jordprov. Varje kurva baseras här på provning vid 10 olika 

trycknivåer. Med vatteninnehåll avses här volymetriskt vatteninnehåll, θ, se Ekv. 4-4, vilket definieras 

som kvoten volym vatten och total volym. 

 

  
  

 
    Ekv. 4-4 

där 

θ [-] = volymetriskt vatteninnehåll 

Vw [m
3
] = volym vatten 

V [m
3
] = total volym 
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I Figur 4-12 visas resultaten, baserat på kurvorna i Figur 4-11, anpassade till van Genuchtens (1980) ma-

tematiska modell, se Avsnitt 8.1.1. Dessa variationer av undertryck och vatteninnehåll med djupet är 

kopplade till att jorden generellt blir finkornigare med djupet. Med ökande djup får jorden generellt bättre 

vattenhållningsegenskaper, dvs. kan hålla ett högre vatteninnehåll vid ett visst undertryck. Vidare erhålls 

med djupet ett högre luftinträngningstryck, dvs. jorden är kapillärt mättad till större undertryck. Luftin-

trängningstrycket kan avläsas som trycket vid brytningspunkten där kurvan från att ha varit vattenmättad 

ändrar lutning. Lutningen ändras markant där provet går från att ha varit vattenmättat och haft en långsam 

minskning av vatteninnehållet med ökande undertryck till att ha en snabb minskning av vatteninnehållet 

med ökande undertryck, se Figur 4-11och Figur 4-12. Med ökande djup fås även ett högre kvarvarande 

vatteninnehåll vid höga undertryck. Grupperingar av vattenretentionskurvor med liknande form motsvarar 

ungefär de skikt/lagerindelning som kan ses i kornstorleksfördelningarna av jordprofilen, se Figur 4-9. 

Det naturligt packade provet (9-10 m) ligger till större delen mellan kurvan för det löst packade provet 

och det hårt packade provet. 

 

 

 

 
 
Figur 4-11  Laboratoriedata från enkel- och dubbelprov, vid bestämning av jordprovers vattenhållningsförmåga, 

punkt R1. 
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Figur 4-12  Laboratoriedata anpassad till van Genuchtens (1980) modell för beskrivning av jordprovers  

vattenhållningsförmåga, punkt R1 (baserat på data i Figur 4-11). 

 

4.3.7 Deformationsegenskaper 

Resultaten från CRS-försöket utfört på prov taget på djupet 4,5 m redovisas i Bilaga 5. Responsen från 

provet från denna nivå kan anses representativt för prov från samtliga undersökta djup. 

 

I diagram där den effektiva vertikalspänningen redovisas mot deformationen har samtliga kurvor en kon-

kav form, se exempel i Bilaga 5. Detta indikerar att provet (som normalt är för siltmaterial) är stört och 

det är inte möjligt att utvärdera något förkonsolideringstryck, c  . Värden på kompressionsmodulen, M, 

kan utväderas men dessa är inte representativa för fältförhållanden beroende på provets störning, se dia-

gram med kompressionsmodul i Bilaga 5.  

 

Från försöken har värden på permeabiliteten utvärderats, men samtliga har bedömts som osäkra till följd 

av låga portryck och små deformationer under provningen. 

 

4.3.8 Hållfasthetsegenskaper 

 
Direkta skjuvförsök 

För förutsättningar och resultat från utförda direkta skjuvförsök, se Tabell 4-4. I försöken har på provet i 

apparaten applicerats effektivspänningar i vertikalriktningen (normalriktningen) relaterat till rådande be-

dömda in-situspänningar på det djup provet tagits. För försök 7-9 och 10-12 har proven utsatts för en 

relativt stor överkonsolidering i direkta skjuvapparaten genom pålastning följt av avlastning innan skjuv-

ningsfasen. Detta kopplat till på aktuella djup bedömd överkonsolidering i fält baserat på dilatometerre-

sultat. De direkta skjuvförsöken har utförts enligt standardförfarande, standard SS 027127:1, (SIS, 

1991b). 
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Tabell 4-4  Förutsättningar och resultat av dränerade och odränerade direkta skjuvförsök. 

Försök 

(dränerad / odrä-
nerad skjuvning) 

Provdjup  
[m] 

Konsolideringsspänning                    
(Effektiv 

vertikalspänning)                                   
[kPa] 

OCR 

Skjuvspänning 
vid 0,15 radianers 

vinkeländring        
[kPa] 

1 (drän.) 4,5 68 
(låg = in situ-20) 

1,3 38 

2 (drän.) 4,5 88 
(in situ) 

1 43 

3 (drän.) 4,5 108 
(hög = in situ+20) 

1,2 48 

4 (drän.) 8 119 
(låg = in situ-30) 

1,3 65 

5 (drän.) 8 149 
(in situ) 

1 74 

6 (drän.) 8 179 
(hög = in situ+30) 

1,2 90 

7 (drän.) 4,5 

272→68 

(Pålastning till 4×låg → avlastning till låg) 

4 33 

8 (drän.) 4,5 

352→88 

(Pålastning till 4×in situ → avlastning till in 
situ) 

4 50 

9 (drän.) 4,5 

432→108 

(Pålastning till 4×hög → avlastning till hög) 

4 66 

10 (drän.) 8 

238→119 

(Pålastning till 2×låg → avlastning till låg) 

2 64 

11 (drän.) 8 

298→149 

(Pålastning till 2×in situ → avlastning till in 
situ) 

2 73 

12 (drän.) 8 

358→179 

(Pålastning till 2×hög → avlastning till hög) 

2 104 

13 (odrän.) 14 207  
(0,85×in situ) 

1,2 62 

14 (odrän.) 14 244  
(in situ) 

1 65 

15 (odrän.) 18 237  
(0,85×in situ) 

1,2 59 

16 (odrän.) 18 279  
(in situ) 

1 72 
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I Figur 4-13 presenteras resultaten från de dränerade direkta skjuvförsöken i ett diagram med skjuvspän-

ning som funktion av effektiv normalspänning (vertikalspänning). Om punkter som definierar brott er-

hållna från försök på prov från samma djup och med samma försöksförutsättningar sammanbinds med en 

rät linje kan materialets (uppskattade) friktionsvinkel,  , avläsas som lutningen på linjen, och (uppskat-

tade) kohesionsintercept c , avläsas där linjen skär skjuvspänningsaxeln. Om ett antagande görs om att 

kohesionsinterceptet är noll, 0c , kan en friktionsvinkel uppskattas för varje enskild brottpunkt som 

lutningen på linjen mellan brottpunkten och origo. Exempel på dessa grafiska tolkningar visas i Figur 4-

13 för försöken från 4,5 m djup. För samtliga försök har brott baserats på skjuvspänningen vid 0,15 radia-

ners vinkeländring enligt standard eftersom inget toppvärde på skjuvspänning erhölls före den vinkeländ-

ringen. Således erhölls inget egentligt brott inom studerat töjningsintervall, se exempel på skjuvspän-

nings-skjuvtöjningskurva från försöken i Bilaga 5. 

 

Vid utvärdering av enskilda försök på proven från 4,5 m djup varierar friktionsvinkeln mellan 24 och 29 ° 

(för 0c ), Figur 4-13. Om alla tre försöken sammanbinds av en rät linje (linjär regression) fås frikt-

ionsvinkeln 14 ° och kohesionsinterceptet 21 kPa, Figur 4-13. Vid en studie av de tre grupperade försöken 

utförda på respektive djup kan konstateras att spridningen i resultat är stor och att det blir stora osäkerhet-

er om en brottlinje dras baserat på dessa. Spridningen i resultat beror på att responsen och erhållen skjuv-

hållfasthet (för dessa försök är utvärderad skjuvhållfasthet lika med skjuvspänning vid 0,15 radianers 

vinkeländring) från de enskilda försöken är beroende av lagringstätheten (densiteten) hos det enskilda 

provet och att den varierar mellan proven. För de små prover med en initial höjd på ca 20 mm som testas i 

direkta skjuvapparaten är det svårt att ha kontroll på att densiteten blir lika för proven i samma serie (från 

samma djup) och de enskilda proven har naturliga variationer i densitet. Vid en jämförelse av skjuvspän-

ningen vid 0,15 radianers vinkeländring mellan de i apparaten överkonsoliderade proverna och de svagt 

överkonsoliderade proverna gör spridningen i resultat att både högre och lägre värden fås, Figur 4-13. 

 

Vidare kan konstateras att relativt låga värden på friktionsvinkeln fås från de dränerade direkta skjuvför-

söken på det undersökta siltmaterialet. Detta är också normalfallet vid provning av siltmaterial med di-

rekta skjuvförsök med standardutrustning och standardförfarande, se exempelvis Larsson et al. (2012). De 

erhållna låga värdena på friktionsvinkeln från de direkta skjuvförsöken är osäkra och kan inte anses som 

representativa för siltmaterialet. Istället bör friktionsvinkeln bestämmas från triaxialförsök, se resultat 

nedan. 

 

Resultaten från de odränerade direkta skjuvförsöken visar att den odränerade skjuvhållfastheten ökar med 

spänningsnivån (vertikala konsolideringsspänningen) på de två undersökta djupen, 14 och 18 m, Tabell 4-

4. Den normaliserade hållfastheten, dvs. odränerade skjuvhållfastheten dividerad med vertikala konsolide-

ringsspänningen, varierar mellan 0,25-0,30 för de fyra försöken. 
 

 



 
 

SGI Publikation 9 

63 (164) 

 

 
 
Figur 4-13  Dränerade direkta skjuvförsök i punkt R1, Nipuddsvägen. Skjuvspänning vid 0,15 radianers vinkeländring 

(”brottvärden”) från dränerade direkta skjuvförsök med prov grupperade efter djup. I figuren har dragits några exem-

pel på brottlinjer med värden på tillhörande hållfasthetsparametrar   och c angivna för försöken på proven från 

4,5 m djup (försök 1-3). 

 

Triaxialförsök 

Triaxialförsök har utförts i huvudsakligt syfte att undersöka siltmaterialets hållfasthetsegenskaper och 

jordmekaniska beteende på olika djup i Nipuddsvägen. Prover från flera djup har undersökts i triaxialap-

paraten och försök har utförts med olika spänningsförhållanden. I Tabell 4-5 anges förutsättningar vid 

genomförandet av respektive försök. Försöken har utförts som konventionella konsoliderade aktiva triaxi-

alförsök, dvs. vid skjuvningsfasen har celltrycket (radialtrycket) hållits konstant samtidigt som en kon-

stant deformationshastighet har applicerats i axialriktningen. Vid de dränerade försöken har en deformat-

ionshastighet applicerats som skall vara tillräckligt låg för att försöken skall kunna betraktas som dräne-

rade och denna hastighet har baserats på resultaten av i försöket föregående konsolideringfas. För de 

odränerade försöken har standardhastigheten 0,6 %/h timme använts. 

 

Vid konsolideringsfasen utsätts provet i triaxialapparaten för en förutbestämd spänningsväg och önskade 

slutspänningar (som skall vara desamma som spänningarna vid start av skjuvningsfasen). I försöken har 

på provet i apparaten applicerats effektivspänningar i vertikal- (axial-) respektive horisontalriktningen 

(radialriktningen) relaterat till rådande bedömda in-situspänningar på det djup provet tagits, se Tabell 4-5. 

Baserat på de utvärderade resultaten från dilatometerförsöken, Avsnitt 3.4.4, har vid genomförande av 

triaxialförsöken K0 valts till 0,80 på djupen 4,5 m, 0,70 på djupet 8 m och 0,5 mellan 13-19 m djup.  För 

försök 1-3 och 6-8 har proven utsatts för en relativt stor överkonsolidering i triaxialapparaten genom på-

lastning följt av avlastning innan skjuvningsfasen. Detta kopplat till på aktuella djup bedömd överkonso-

lidering i fält baserat på dilatometerresultat. För mer information kring triaxialförsök hänvisas till Wes-

terberg et al. (2012). 
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Tabell 4-5  Förutsättningar för utförda konsoliderade dränerade (1-13) och odränerade (14-19) aktiva triaxialförsök på 

kolvprover från Nipuddsvägen punkt R1. 

Försök 

(dränerad / 
odränerad 
skjuvning) 

Prov-
djup 

[m] 

Konsolideringsspänning 
(Effektiv vertikalspänning) 

[kPa] 

Konsolideringsspänning 
(Effektiv horisontalspänning) 

[kPa] 

OCR 

1 (drän.) 4,5 

264→88 

(Pålastning till 3×in situ →  
avlastning till in situ) 

210→70 

(Pålastning till 3×in situ →  
avlastning till in situ) 

3 

2 (drän.) 4,5 

324→108 

(Pålastning till 3×hög →  
avlastning till hög) 

258→86 

(Pålastning till 3×hög →  
avlastning till hög) 

3 

3 (drän.) 4,5 

204→68 

(Pålastning till 3×låg →  
avlastning till låg) 

162→54 

(Pålastning till 3×låg →  
avlastning till låg) 

3 

4 (drän.) 4,5 
68 

(låg = in situ-20) 
54 

(låg = in situ-16) 
1 

5 (drän.) 4,5 
108 

(hög = in situ+20) 
86 

(hög = in situ+16) 
1 

6 (drän.) 8 
298→149 

(Pålastning till 2×in situ →  
avlastning till in situ) 

208→104 

(Pålastning till 2×in situ →  
avlastning till in situ) 

2 

7 (drän.) 8 

358→179 

(Pålastning till 2×hög →  
avlastning till hög) 

250→125 

(Pålastning till 2×hög →  
avlastning till hög) 

2 

8 (drän.) 8 

238→119 

(Pålastning till 2×låg →  
avlastning till låg) 

166→83 

(Pålastning till 2×låg →  
avlastning till låg) 

2 

9 (drän.) 13 
200  

(0,85×in situ) 
100 

(0,85×in situ) 
1,2 

10 (drän.) 13 
235  

(in situ) 
117 

(in situ) 
1 

11 (drän.) 14 
244  

(in situ) 
122 

(in situ) 
1 

12 (drän.) 14 
284  

(hög = in situ+40) 
142 

(hög = in situ+20) 
1 

13 (drän.) 14 
488  

(mkt hög = in situ+244) 
244 

(mkt hög = in situ+122) 
1 

14 (odrän.) 14 
208  

(0,85×in situ) 
104  

(0,85×in situ) 
1,2 
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15 (odrän.) 15 
214  

(0,85×in situ) 
107 

(0,85×in situ) 
1,2 

16 (odrän.) 16 
260  

(in situ) 
130 

(in situ) 
1 

17 (odrän.) 17 
230  

(0,85×in situ) 
115 

(0,85×in situ) 
1,2 

18 (odrän.) 18 
237  

(0,85×in situ) 
118 

(0,85×in situ) 
1,2 

19 (odrän.) 19 
288  

(in situ) 
144 

(in situ) 
1 

 

I Figur 4-14 till och med Figur 4-17 presenteras resultaten från de dränerade triaxialförsöken och i Figur 

4-18 från de odränerade triaxialförsöken. Resultaten från de dränerade försöken presenteras i tre olika 

diagram där prov från samma djup presenteras och jämförs tillsammans. För de odränerade försöken, som 

har utförts på prov från olika djup, presenteras alla försöken tillsammans, Figur 4-18. I ett av diagrammen 

presenteras portrycksändring för de odränerade försöken, Figur 4-18 b, där istället volymetrisk töjning 

presenteras för de dränerade försöken. För att underlätta studierna av diagrammen förklaras några variab-

ler i Ekv. 4-5 till Ekv. 4-8. 

 

  2/rat        skjuvspänning    Ekv. 4-5 

 

  2/ras       effektiv medelspänning   Ekv. 4-6 

 

0h

h
a


    axialtöjning     Ekv. 4-7 

 

0V

V
vol


 volymetrisk töjning    Ekv. 4-8 

 

där  

a = axialspänning, a  = effektiv axialspänning, r = radialspänning, r = effektiv radialspänning, h = 

höjd och V = volym, med avseende på aktuellt prov i triaxialapparaten. 

 

Alla försök har presenterats i ett diagram med spänningar på båda axlarna, i st  -planet, där så kallade 

spänningsvägar kan studeras. De effektiva spänningsvägarna visar hur skjuvspänningen förändras med 

effektiva medelspänningen under hela skjuvningsfasen. Ur ett sådant diagram kan en brottlinje utvärde-

ras, dock även baserat på analys av brottillstånd ur skjuvspännings-axialtöjningskurvan ( at  ), som 

således definierar brott för aktuellt prov. I st  -planet kan vinkeln  utvärderas som anger lutningen på 

brottlinjen. Baserat på utvärdering av vinkeln   kan friktionsvinkeln   räknas ut (detta som ett alterna-

tiv att använda spänningsvägar istället för utvärdering via Mohrs spänningscirklar), se vidare exempelvis i 
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Westerberg et al. (2012). Mellan parametrarna för brottlinjen i Mohr-planet och korresponderande brott-

linje i st  -planet, med skärningen med t-axeln definierad som d, råder sambanden i Ekv. 4-9 oh Ekv. 4-

10. 

 

 tansin       Ekv. 4-9 

 

2tan1


d
c      Ekv. 4-10 

 

I Figur 4-14 c och d, Figur 4-15 c, Figur 4-16 c och Figur 4-17 c har utvärderade brottlinjer för de dräne-

rade försöken presenterats. Notera att i st  -diagrammet har angetts numeriska värden för utvärderad 

friktionsvinkel vilken inte kan utvärderas direkt ur det diagrammet men har räknats ut baserat på i dia-

grammet utvärderad vinkel   för brottlinjen (se ovan). Vid samtliga utvärderingar har 0c  (eller 

egentligen d = 0, Ekv. 4-10) antagits, dvs. att brottlinjen går igenom origo. Detta är inte ett nödvändigt 

antagande, dvs. brottkurvan skulle kunna ha ett kohesionsintercept, men har ansatts här huvudsakligen i 

syfte att underlätta jämförelser mellan de olika försöken avseende erhållen friktionsvinkel. Samtliga 

dragna brottlinjer är bedömda baserat på de försök från samma djup som grupperats tillsammans. 

 

För försöken utförda på prover från 4,5, 13 respektive 14 m djup har en gemensam brottlinje dragits för 

respektive djup, Figur 4-14 c, d, Figur 4-16 c och Figur 4-17 c. Försöken från 8 m djup visade sinsemel-

lan relativt stora skillnader varför dessa resultat har utvärderats med en största respektive minsta friktion-

svinkel baserat på de enskilda försöken, Figur 4-15 c. På djupen 4,5 13 och 14 m varierar den utvärderade 

friktionsvinkeln   mellan 36,7 och 37,8 °, dvs. ligger runt 36-38 °. De tre enskilda försöken på prov från 

8 m djup ger en friktionsvinkel som varierar mellan 35,8 och 39,4 °, dvs. ungefär mellan 36 och 39 °. Vid 

en jämförelse mellan de prover som på 4,5 m djup har överkonsoliderats relativt kraftigt (OCR=3) i triax-

ialapparaten kontra de som är normalkonsoliderade (OCR=1) erhålls ingen direkt skillnad i utvärderad 

friktionsvinkel, se Figur 4-14 c och d och även spännings-töjningskurvorna i Figur 4-14 a. Vid en analys 

baserad på linjär regressionsanalys av maxvärdena på skjuvspänningen med 0c  fås friktionsvinklar 

som är nära de utvärderade på respektive djup. 

 

Vid en utvärdering av de odränerade triaxialförsöken fås för en dragen brottlinje en friktionsvinkel runt 

35 °, se Figur 4-18 c. Här är brottlinjen baserad på de effektiva spänningsvägarna vid motsvarande axi-

altöjningar i storleksordningen ca 5 %, jämför Figur 4-18 a och c. För axialtöjningar mindre än 5 % fås 

inget brott i form av peak-värde på skjuvspänningen för de odränerade försöken. Notera att det alltid bör 

göras en bedömning av relevans och tillförlitlighet av effektiva hållfasthetsparametrar utvärderade från 

odränerade triaxialförsök. Notera att i strikt mening utvärderas friktionsvinkeln vid konstant volym vid 

odränerade försök. I detta fall erhålls något lägre friktionsvinkel från de odränerade försöken jämfört med 

de dränerade. 

 

Vid dränerad skjuvning visar alla proven från 4,5 m djup ett tydligt dilatant beteende genom den vo-

lymökning som sker efter den initiella ”elastiska” volymminskningen, Figur 4-14 b. Skjuvspänningen 

som funktion av axialtöjningen uppvisar en initial styv respons följt av en mindre styv respons och däref-

ter ett toppvärde (maxvärde) följt av en minskning av skjuvspänningen. Vid dränerade triaxialförsök föl-

jer effektiva spänningsvägen en rät linje med lutningen 1:1 i ett st  -diagram, se exempelvis Figur 4-14 

c. På djupen 8, 13 och 14 m visar en del av de undersökta proven en kontraktant respons, dvs. en volym-

minskning under hela skjuvningen. 
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Vid odränerad skjuvning visar proven ett tydligt dilatant beteende genom den portrycksminskning som 

sker efter den initiella portrycksökningen (förutom för provet från 16 m djup), Figur 4-18 b. Denna dila-

tanta respons framgår tydligt av effektiva spänningsvägen som, efter att initialt under ”elastiska” delen 

går något åt vänster under minskande effektivspänning, viker av åt höger med ökande effektiv medel-

spänning under resterande delen av skjuvningen. Provet från 16 m djup visar ett kontraktant beteende, 

dvs. en kontinuerlig portrycksökning under hela skjuvningen. Skjuvspänningen som funktion av axialtöj-

ningen uppvisar en initial styv respons följt av en mindre styv respons med en under hela försöket konti-

nuerligt ökande skjuvspänning för tre av proven medan de tre andra når ett toppvärde. 

 

Resultaten från de odränerade triaxialförsöken visar att skjuvspänningen ökar med ökande deformation 

utan att nå ett peak-värde för tre av försöken medan de andra tre försöken når ett maxvärde vid större 

deformationer, Figur 4-18 a. Utvärdering av odränerad skjuvhållfasthet, maximal skjuvspänning, från de 

olika försöken blir således inte entydigt utan beror av ansatt brottkriterium. Om exempelvis en viss töj-

ning, exempelvis axialtöjning 2 %, ansätts som brottkriterium kan ses att skjuvspänningen (skjuvhållfast-

heten) generellt ökar med ökande djup (ökande konsolideringsspänning) för undersökt prov. 
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a) 

 

 

 
 

b) 
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c) 

 

 

 
 

d) 

 
Figur 4-14  Resultat från dränerade triaxialförsök på prov från 4,5 m djup, där i figur c) och d) utvärderade  

brottlinjer presenteras. 
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a) 

 

 

 
 

b) 
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c) 

Figur 4-15  Resultat från dränerade triaxialförsök på prov från 8 m djup, där i figur c) utvärderade brottlinjer  

presenteras.  
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a) 

 

 
 

b) 
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c) 

 
Figur 4-16  Resultat från dränerade triaxialförsök på prov från 13 m djup, där i figur c) utvärderade brottlinje  

presenteras. 
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a) 

 

 

 
 

b) 
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c) 

 
Figur 4-17  Resultat från dränerade triaxialförsök på prov från 14 m djup, där i figur c) utvärderad brottlinje  

presenteras. 
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a) 

 

 

 
 
b) 
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c) 

Figur 4-18  Resultat från odränerade triaxialförsök på prov från 14, 15, 16, 17, 18 och 19 m djup, där i figur c)  

utvärderad brottlinje presenteras.  
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5 Geologi och jordlagermodell 

5.1 Geologisk beskrivning 

Jordförhållandena i Ångermanland har huvudsakligen präglats av den senaste istiden, samt av den efter-

följande landhöjningen. Inom större delen av landskapet består det översta jordtäcket av morän, som ofta 

även underlagrar andra jordar. Även rullstensåsar följer vanligen dalgångarna. Moränen och rullstenså-

sarna är delvis täckta av yngre finsediment. Kalt berg har stor utbredning, framför allt i kusttrakterna. 

Lerområden och områden med sulfidjordar återfinns i de flesta låglänta områden utmed kusten och i an-

slutning till vattendrag under Högsta Kustlinjen (HK), exempelvis stränderna längs Ångermanälven samt 

dess mynningsfjärd vid Kramfors. Leran, som i huvudsak är av glacialt ursprung, kan vara överlagrad av 

mäktiga lager av silt och sand.  

 

De områden som är belägna under HK utgjorde vid inlandsisens avsmältning bottnar under havsområden 

och fjärdar. Jordlagren längs Ångermanälvens nedre delar har bildats dels vid inlandsisens avsmältning 

genom avlagring av finjord på dessa havsbottnar, dels genom avsättning av älven som svämsediment. 

Mäktiga lager av deltasediment av lera, silt och sand har avlagrats efterhand som området har lyfts upp 

över havsnivån på grund av landhöjningen.  

 

Beroende på strömhastigheten i ett vattendrag eroderas bottnen och stränderna. Erosion från det ström-

mande vattnet, och under vintrarna även från älvens is, river loss jordmaterial som sedan dras med av 

strömmen. Beroende på jordpartiklarnas storlek och vattnets hastighet transporterar vattendraget partik-

larna olika långt. Detta medför att det transporterade materialet blir sorterat efter kornstorlek. 

 

De finaste jordpartiklarna, ler- och siltpartiklar, kan hålla sig svävande längst i vattnet och kan därmed 

transporteras långt ut i fjärdar och det öppna havet innan de sedimenterar på bottnen. Främst i samband 

med avsmältningen av inlandsisen men även senare har denna process gett upphov till mäktiga ler- och 

siltlager utmed våra kuster. På bottnarna utmed Ångermanland avlagrades finkorniga sediment bestående 

av lera och siltig lera samt ställvis av sulfidjord (sulfidlera och sulfidsilt vars äldre beteckning är ”svart-

mocka”). En stor del av dessa finjordslager har senare ”lyfts upp” på land på grund av landhöjningen.  

 

Främst grövre jordpartiklar av sand och grus men även siltpartiklar transporteras kortare sträckor och 

sedimenterar utmed vattendraget eller vid dess mynning och bildar sväm- och deltasediment. 

Närmast kusten och utmed Ångermanälvens mynningsfjärd, exempelvis vid Kramfors, består de lösa 

jordlagren huvudsakligen av havs- och fjärdsediment – lera och silt samt ställvis av sulfidjord. Längre in 

från kusten, exempelvis vid Sollefteå men även vid Resele och Näsåker, utgörs de lösa jordlagren utmed 

vattendragen främst av mäktiga lager av deltasediment bestående av sand och silt. Deltasedimenten är på 

flera ställen underlagrad av äldre havs- och fjärdsediment bestående av lera och siltig lera samt även sul-

fidjord, se Figur 5-1. De lösa jordlagren underlagras ofta av morän men på flera platser även av isälvs-

material.  

 



 
 

SGI Publikation 9 

79 (164) 

 

 
 

Figur 5-1 Schematiskt tvärsnitt av en Norrländsk älvdal under högsta kustlinjen. Olika skalor i höjd- och längdled, 

Fysisk Riksplanering 3:79 (1979).  

 

Områden med jordlager bestående av deltasediment avlagrades i tidigare stadier vid läget för Ångerman-

älvens dåvarande mynning i havet, vars nivå med tiden undan för undan har sänkts på grund av landhöj-

ningen. I dessa gamla deltasediment har branter i form av så kallade nipor utvecklats på grund av erosion 

från vattendraget kombinerat med tidvis höga grundvattentryck i jordlagren. Detta har gett upphov till 

successiva ras och skred. Detta är karakteristiskt utmed Ångermanälven nedanför HK.  

 

I Figur 5-2 finns ett utdrag från SGU:s jordartskarta för området runt Sollefteå stadskärna där det aktuella 

undersökningsområdet vid Nipuddsvägen är beläget. Jordartskartan visar jordförhållandena vid markytan. 
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Figur 5-2  Utdrag ur jordartskartan, SGU, Ser. Ca nr 55 Blad 2. Bilden är förstorad till skala 1:100 000. 
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I Figur 5-3 finns ett utdrag ur SGU:s brunnsarkiv, varav man översiktligt kan dra slutsatser om det totala 

jorddjupet från informationen från de något glest belägna borrade brunnarna belägna ovanför släntkrönet 

vid Nipuddsvägen. 

 

 

 
 
Figur 5-3  Utdrag ur SGU:s brunnsarkiv. Vid de tre gulmarkerade borrade brunnarna på kartan varierar djupet till 

berg mellan 57 och 64 m från marknivån. 

 

Den sista forsnacken/vattenfallet i Ångermanälven fanns vid nuvarande kraftverket i Sollefteå. Denna 

forsnacke utgör så kallad erosionsbas för älvsträckan någon mil uppströms. Erosionsbasen är den nivå 

från vilken ett vattendrag inte kan erodera nämnvärt djupare. Nedströms Sollefteå kraftverk finns således 

varken någon fors eller vattenfall, och där utgör havsnivån (vid Nyland/Sandslån) erosionsbas. På grund 

av den i Ångermanland särskilt intensiva landhöjningen sjunker erosionsbasen, dvs. havsnivån, successivt 

undan, vilket kan förklara att förhållandevis mycket erosion och därmed relativt många skred inträffar 

utmed den nedersta älvsträckan. De förhållandena råder utmed andra älvars nedre lopp. 

 

Vid provområdet vid Nipuddsvägen i Sollefteå har inte älven kunnat erodera sig ned djupare på grund av 

att erosionsbasen, dvs. havsnivån, ligger förhållandevis högt. Tidigare avlagrade finsediment belägna 

under campingplatsen/fotbollsplanen kan således vara mäktiga och utgöra en lätteroderad potential för 

nya skred efterhand som landhöjningen fortgår. Klimatförändringen förväntas att medföra framtida högre 

globala havsnivåer. I Ångermanland och Västerbotten är landhöjningens intensitet högst i landet – ca 9 

mm/år. Detta innebär att havsnivån vid Ångermanälvens mynning kommer att fortsätta att sänkas fram till 

ca år 2050, se Figur 5-4, trots en allmän ökning av världshavens volym som orsakas av klimatförändring-

en, Fallsvik et al. (2010). 
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Figur 5-4  Prognoser för global vattenståndshöjning, absolut landhöjning och nettoändring av medelvattenytan för 

Spikarna, Sundsvallsfjärden, 1990-2100. Relationen bygger på antagandet om att höjningen av havsytan blir 100 cm 
från 1990 fram till 2100, Fallsvik et al. (2010). 

 

 

5.2 Jordlagermodell 

5.2.1 Nipuddsvägen 

Den jordlagermodell (geotekniska modell), som har tagits fram för slänten vid Nipuddsvägen, presenteras 

i Figur 5-5.  Modellen har varit underlag för bl.a. portrycks- och stabilitetsberäkningar. Jordprofilens la-

gerindelning har huvudsakligen baserats på bestämd kornstorleksfördelning från siktnings- och sediment-

analyser i laboratoriet och därifrån erhållen jordartsbenämning (se Avsnitt 4.3.4) där lagrens utbredning i 

vertikalled tolkats fram huvudsakligen baserat på resultat från utförda CPT-sonderingar i R1, R2 och R3 

(se Bilaga 4). Vidare har bl.a. basdata som vattenkvot och densitet och bedömningar i fält av jordarter 

beaktats vid bedömning av jordlagerindelning. 

 

Överst i jordprofilen har ett sandlager konstaterats baserat på kornstorleksfördelning. Jämfört med under-

liggande lager av sandig silt är det stor skillnad i kornstorlekskurvor. Ur resultaten från CPT-sonderingen 

kan en svag materialgräns till underliggande lager uttolkas. 

 

Det sandiga siltlagret under sandlagret kan urskiljas från övriga lager utifrån jordartsbenämning baserat 

på kornstorlekskurvor. Det är dock svårt att entydigt skilja detta sandiga siltlager från underlagrande silt-

lager genom att bara jämföra kornstorlekskurvor. Ur resultaten från CPT-sonderingen kan en svag materi-

algräns till underliggande siltlager uttolkas. CPT-resultaten antyder att det sandiga siltlagret kan bestå av 

större skikt av sand respektive silt. Detta har inte gått att urskilja från genomförda bestämningar av korn-

fördelningskurvor. Det skall dock noteras att i utvärderingen av CPT-resultat med Conrad erhålls ett en-

hetligt material (silt, sand, etc.) att representera olika djupintervall, och aktuellt lager innehåller såväl 

sand- som siltfraktionen. 
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Siltlagret som ligger under det sandiga siltlagret kan urskiljas från övriga lager utifrån jordartsbenämning 

baserat på kornstorlekskurvor. Som tidigare nämnts är det svårt att entydigt skilja siltlagret från det över-

lagrande sandiga siltlagret genom att bara jämföra kornstorlekskurvor. Jämfört med underliggande lager 

av sulfidsilt / lerig sulfidsilt / lerig silt, kan dock dessa korfördelningskurvor särskiljas. Även ur resultaten 

från CPT-sonderingen kan en tydlig materialgräns till nedanliggande lager av sulfidsilt / lerig sulfidsilt / 

lerig silt uttolkas. 

 

Det lager av sulfidsilt / lerig sulfidsilt / lerig silt som underlagrar siltlagret kan tydligt särskiljas från öv-

riga jordlager både utifrån kornfördelningskurva och tillhörande jordartsbenämning. Ur resultaten från 

CPT-sonderingen kan en svag materialgräns till underliggande lager uttolkas. 

Lagret med lerig silt / siltig lera kan tydligt särskiljas från övriga jordlager både utifrån kornfördelnings-

kurvor och tillhörande benämning genom det högre lerinnehållet. 

 

Resultaten från CPT-sonderingar visar på en markant högre fasthet under lagret med lerig silt / siltig lera 

och sonderingen avbryts på ca 21 m (i R1). Detta underliggande material, som det inte har varit möjligt 

att ta prover i, bedöms vara en silt med inslag av sandskikt (baserat på bedömning av resultat från utförd 

JB-sondering). 

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att jordprofilen bakom släntkrön vid Nipuddsvägen från markytan 

och nedåt består av sand ca 0-2 m djup, sandig silt ca 2-6 m djup, silt ca 6-13 m djup, sulfidsilt / lerig 

sulfidsilt / lerig silt ca 13-17 m djup, lerig silt / siltig lera ca 17-19 m djup. De angivna djupen under 

markytan är representativa för förhållandena vid släntkrön (R1). Lagret med lerig silt / siltig lera bedöms 

underlagras av en silt med inslag av sandskikt. 

 

Skikt och lagerindelning är grovt sett i överensstämmelse med förväntat geologiskt bildningssätt, lera 

överlagrad av mäktiga lager silt och sand, se Figur 5-1. De översta lagren bestående av sand och sandig 

silt utgörs troligen av deltasediment. De därunder liggande jordlagren av sulfidsilt och lerig silt utgör 

troligen fjärdsediment. Lagret därunder som bedömts som silt med inslag av sand är troligen isälvsmateri-

al. På större djup finns troligen morän ovanpå berg (med berg på ca 60 m djup, se Figur 5-3). 

 

 
 
Figur 5-5  Tolkad jordlagermodell för slänt vid Nipuddsvägen. 
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5.2.2 Väst Remsle 

Den okulära jordartsbenämningen av skruvproverna tagna i slänt vid Väst Remsle visar att det är sand ner 

till ca 13 m djup (något grusig sand ca 1-4 m djup), sand med siltskikt mellan ca 13-16 m djup, och siltig 

sand mellan ca 16-19 m djup. CPT-sonderingar vid Väst Remsle har utförts ner till ca 44 m djup (i VR1) 

och baserat på utvärdering av CPT-resultaten, se Bilaga 4, har preliminärt bedömts att silt finns på djupen 

ca 19-25 m och därunder lera ner till 44 m (minst).  
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6 Portrycksmätningar 

I detta kapitel presenteras de portrycksmätningar som har utförts vid slänt Nipuddsvägen och slänt Väst 

Remsle under åren 2009-2012. Kapitlet innehåller en sammanställning av mätpunkter för de installerade 

portrycksspetsarna och en kort beskrivning av den utrustning som använts för mätning av negativa (och 

positiva) porvattentryck. En relativt omfattande beskrivning görs i detta kapitel av tillämpad metodik för 

tolkning av uppmätta negativa (och positiva) portryck, eftersom en sådan samlad beskrivning tidigare har 

saknats. Metodiken baseras på indirekt funktionskontroll av mätdata samt service och funktionskontroll i 

fält av portrycksspetsar. Kapitlet avslutas i Avsnitt 6.4 med en presentation och beskrivning av uppmätta 

negativa och positiva portryck under de tidsperioder som portrycken har bedömts som representativa för 

respektive mätare, dvs. representativa för portrycksförhållandena i jorden vid respektive portrycksmätare. 

Samtliga uppmätta portryck under de ca tre årens mätningar, oavsett om de har bedömts som representa-

tiva eller inte, finns redovisade i Bilaga 3. I Kapitel 9 analyseras och diskuteras resultaten av uppmätta 

portryck bl.a. med avseende på uppmätt nederbörd, fukthalt i jorden och snösmältnings- och tjälloss-

ningsperioden. Vidare presenteras en tolkning av zoner avseende kapillärt vattenmättade och omättade 

förhållanden samt grundvattenförekomst vid Nipuddsvägen. 

 

 

6.1 Mätpunkter 

Portrycksspetsar har installerats vid Nipuddsvägen och vid Väst Remsle. Nipuddsvägen har varit huvud-

lokal för forskningsprojektet och därigenom prioriterats avseende omfattning av installerade portrycks-

spetsar.  

 

Vid Nipuddsvägen har portrycksspetsar installerats i tre punkter ovanför släntkrön (R1, R2 och R3), i tre 

punkter i övre delen av slänten (R12, R13, R15) och i en punkt vid släntfot (R5), se Figur 6-1. Totalt har 

23 portrycksspetsar installerats, på sex nivåer vardera i punkterna R1, R2 och R3, på en nivå i R12, R13, 

R15 samt på två nivåer i R5, se Figur 6-1. Portrycksspetsarna installerades 11-12 november 2009. 

 

Vid Väst Remsle har portrycksspetsar installerats på 6 nivåer i en punkt (VR1) ovanför släntkrön, se Fi-

gur 6-2. Portrycksspetsarna installerades 13 november 2009. 

 

En sammanställning av installerade spetsar (typ, benämning och djup/nivå) vid Nipuddsvägen och Väst 

Remsle presenteras i Bilaga 1. Se också ritningar med undersökningar utförda vid Nipuddsvägen och Väst 

Remsle i Bilaga 6 
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a) 

 

 

 

 
 

b) 
 

Figur 6-1  Sektion av slänten vid Nipuddsvägen i Sollefteå med punkter där portrycksspetsar och fukthaltsmätare 

finns installerade (med (a) och utan (b) portrycksspetsar inritade). Det är samma höjd- och längdskala i respektive 
figur. 
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Figur 6-2  Sektion av slänten vid Väst Remsle i Sollefteå med punkt (VR1) där portrycksspetsar finns installerade. 

Det är samma höjd- och längdskala i figuren. 

 

 

6.2 Utrustning och metod 

Portrycksspetsarna som har installerats vid Nipuddsvägen och Väst Remsle är av typen BAT-

portrycksmätare. BAT-mätaren består av en portrycksspets, en mätkropp med tryckgivare och en avläs-

ningsenhet, se Figur 6-3 och Figur 6-4. Portrycksspetsen är ett slutet system som nedtill omsluts av ett 

rörformigt filter som efter vattenmättning inte släpper igenom luft och upptill av dubbla gummimembran. 

Gummimembranet är länken mellan portrycksspetsens tryckkammare och tryckgivaren. Vid mätning av 

portryck är nålen som sitter i mätkroppen nedsänkt och penetrerad genom membranet och kommer då i 

kontakt med vattentrycket i tryckkammaren. Vattentrycket i tryckkammaren är i sin tur i kontakt (jäm-

vikt) via filtret med vattentrycket (porvattentrycket) i omgivande jord, se Figur 6-3. 

 

BAT-portrycksspetsar finns av tre olika typer (www.bat.eu): 

 

- BAT MkIII Standard. Spetsen består av höghållfast termoplast med filter av porös polyeten. 

- BAT MkIII Vadose. Spetsen består av höghållfast termoplast med utbytbart filter av keramik. 

- BAT MkIII HD. Spetsen består av stål och med filter av porös polyeten. 

 

Förutom portrycksspetsarna på 18 och 19 m djup i punkt R1 består samtliga mätare vid Nipuddsvägen av 

Vadose-spetsar (för mätning av negativa portryck), se Bilaga 1. I punkten R1 består mätarna på 18 och 19 

m djup av en HD-spets respektive en Standard-spets. I slänt vid Väst Remsle är den djupast installerade 

mätaren (30 mumy) en HD-spets och resterande mätare är av typen Vadose, Bilaga 1.  
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Figur 6-3  Portrycksspets typ BAT Vadose, (SGI, 1998).  

 

Portrycksspetsarna har installerats i förlängningsrör som består av galvaniserade entumsrör som tryckts 

ned i jorden i förborrade hål. För att förhindra att vatten och jordpartiklar läcker in i röret och skadar 

gummimembranet eller mätkroppens nål har rörskarvarna tätats med tätningsmedel och det öppna borrhå-

let runt röret tätats med bentonit. För att portrycksspetsen (filtret) ska få god kontakt med den naturliga 

och omgivande jorden och därigenom möjliggöra mätningar av relevanta värden på vattentryck (porvat-

tentryck) trycks spetsen slutligen ned ca 1 meter djupare än det förborrade hålet. Förborrning utfördes 

med geostång 44 mm och förlängningsrören är 32 mm galvaniserade stålrör (25 mm innermått).  

 

Vid mätning av negativa portryck med BAT-systemet används normalt Vadose-spetsen med det kera-

miska icke luftgenomsläppliga filtret (s.k. ”no-air-entry” filter). Vadose-spetsen är dock till skillnad från 

HD-spetsen, som har en spets av stål, känsligare för skador som kan uppstå vid installationen. Från det att 

portrycksspetsarna installerades i november 2009 har flera av spetsarna bytts ut mot nya och några bytts 

ut till en annan typ, se Avsnitt 6.3.2. 
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6.3 Utvärdering av uppmätt absoluttryck 

6.3.1 Avläsning och korrigering av uppmätt absoluttryck 

När nålen i mätkroppen är nedsänkt i portrycksspetsens tryckkammare registreras ett absoluttryck. Det 

avlästa värdet ska för en fungerande portrycksspets följa variationerna i atmosfärstrycket (lufttrycket). För 

att erhålla portrycket måste det avlästa trycket i portrycksspetsens tryckkammare korrigeras för atmo-

sfärstrycket. I en ostörd jord med måttlig variation i det naturliga portrycket blir den redovisade port-

ryckskurvan därefter normalt jämn och utan ”störningar”. Portrycket utvärderas enligt: 

 

((Uppmätt absoluttryck - Atmosfärstryck)/1000) + 2 = Portryck [kPa] (Ekv. 6.1). 

 

Korrigering med +2 kPa enligt Ekv. 6.1 är baserad på en skillnad på 0,2 m vattenpelare mellan nivån för 

givaren som mäter portrycket inne i kammaren i portrycksspetsen och nedanför placerad mittennivå på 

filtret som är i kontakt med omgivande jord. 

 

I projektet har portrycket mätts automatiskt och de avlästa värdena lagrats i en logger i fält, se Figur 6.4. 

Med ett intervall av ca 1-2 månader har loggern för respektive portrycksspets tömts på data och därefter 

har senaste data redovisats och analyserats. Registrering i fält av portryck har skett två gånger per dygn. 

 

 

 

 
 
Figur 6-4  Utrustning för mätning av portryck i fält, förvarad i en låst ”sandlåda”. Bilden visar mätpunkt R1 med rör, 

kabel och logger kopplat till de sex portrycksspetsarna samt infällt i bilden den mätenhet som används vid tömning av 
mätdata. (Foto SGI) 
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6.3.2 Kontroll av portrycksmätare och redigering av portryck 

Vid mätning under längre tidsperioder i zoner i jord med negativa portryck och i synnerhet negativa port-

ryck i icke-vattenmättade zoner krävs regelbunden service och kontroll av portrycksspetsar. Förr eller 

senare börjar de att ge icke-representativa värden på portrycken eller upphöra att ge värden. Detta har 

också varit fallet i föreliggande projekt. De kontroll- och underhållsåtgärder som har genomförts i pro-

jektet har varit: 

 

- Indirekt funktionskontroll genom uppföljning av mätvärden 

- Funktionskontroll och avluftning av portrycksspetsar i fält 

- Byte av portrycksspetsar 

- Byte av batteri i mätsystemet 

Vidare har några portrycksspetsars position justerats genom att trycka ner dem ytterligare 1 eller 2 m, se 

nedan i avsnitt Funktionskontroll i fält.  

 

Indirekt funktionskontroll 

Den indirekta funktionskontrollen har utförts i samband med redovisning och analys av uppmätta port-

ryck, dvs. med ett intervall av ca 1-2 månader. Vid redovisning plottas portryckskurvor för både avlästa 

absoluttryck (se Avsnitt 6.3.1) och korrigerade portryck (korrigerade med avseende på lufttryck). Den 

indirekta funktionskontrollen utförs manuellt genom att studera grafer med absoluttryck för porvatten-

tryck och lufttryck som funktion av tiden. 

 

För att bedöma om en portrycksspets ger representativa värden eller inte, dvs. är i funktion eller ej, har tre 

huvudsakliga beteenden (fall), Figur 6-5, kontrollerats för respektive portrycksmätare. Följande beteenden 

(fall) har använts för identifiering att en portrycksspets är ur funktion: 

 

A. Uppmätta absoluttryck upphör eller upphör delvis att reagera med lufttrycket, kurvan ”flyter”, 

 

B. Uppmätta absoluttryck reagerar fortsatt med lufttrycket samtidigt som absoluttrycket sakta stiger och 

närmar sig lufttrycket, 

 

C. Uppmätta absoluttryck stiger snabbt alternativt omedelbart för att i fortsättningen följa lufttrycket, 

dvs. utvärderat portryck är 0 kPa. 
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Figur 6-5  Typfall för indirekt funktionskontroll. Huvudsakliga beteenden (A, B och C) av uppmätta absoluttryck för 

portryck, som funktion av tiden, som visar när en portrycksspets inte ger representativa värden (är ur funktion). 

 

Huvudindikationen för att en portrycksspets är i funktion är att det avlästa absoluttrycket följer variation-

erna i lufttrycket. En portrycksspets kan dock vara funktionsduglig även om en viss ”seghet” (fördröj-

ning) mellan respons hos lufttryck kontra absoluttryck erhålls i systemet. När det avlästa absoluttrycket 

korrigeras mot lufttrycket medför detta att den utvärderade portryckskurvan blir mer jämn i utseendet, om 

portrycksspetsen är funktionsduglig. Men om absoluttrycket har en något ”seg” respons för lufttrycket 

medför det att vissa störningar erhålls i den utvärderade portryckskurvan. Merparten av de redovisade 

portryckskurvorna har vissa störningar och om dessa blir för stora alternativt om portrycken sakta stiger 

mot 0 kPa har portrycksspetsen ansetts vara ur funktion enligt fall A, B eller C, Figur 6-5. 

 

En genomgående trend vid avläsning av portrycksspetsarna har varit att absolutvärdet på trycket i tryck-

kammaren med tiden upphör eller delvis upphör att reagera med atmosfärstrycket, typfall (A). Detta bete-

ende kan observeras i punkt R2, se Figur 6-6. I R2 har portrycksspetsarna på 10 respektive 21 m djup vid 

flera tillfällen upphört att reagera med lufttrycket. Vid de flesta av dessa tillfällen har portrycksspetsarna 

efter avluftning i fält återgått till det ursprungliga värdet, vilket visar nyttan av att utföra den indirekta 

funktionskontrollen.  

 

Typfall B, då absoluttrycket sakta stiger mot atmosfärstrycket samtidigt som absoluttrycket fortfarande 

reagerar med lufttrycket är ett beteende som i många fall är svårt att upptäcka och analysera. Det är då 

svårt att avgöra vid vilken grad avvikelsen i absoluttryck från det förväntade absoluttrycket har blivit så 

stor att portrycksspetsen kan bedömas som ur funktion. För att undersöka om portrycksändringen är kopp-

lad till portrycksförändringar i den omgivande jorden eller inte har responsen hos portrycksspetsarna på 

samma djup i punkt R1, R2 och R3 jämförts. Om samtliga mätare uppvisar samma beteende, dvs. föränd-

ring av portrycket med tiden, är sannolikheten högre (och hög) för att beteendet är representativt för den 

omkringliggande jordens portrycksrespons, jämfört med om endast en av tre portrycksspetsar uppvisar 

detta beteende.  
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På djupet 14 meter i punkt R1 och R2 samt 15 meter i punkt R3 har portrycket sakta ökat med ca 10 kPa 

mellan sommaren 2011 och hösten 2012, se punkten R2 14 m i Figur 6-6 och Figur 6-8. Beteendet kan 

förefalla vara icke-representativt enligt typfall B men då samma beteende erhållits i R1, R2 och R3 har 

portrycket behållits vid redovisning av representativa värden. Notera att portrycken på 14 och 15 m djup 

är positiva portryck. Portryckets ökning får dock betraktas som osäker.  

 

Orsaker till beteenden enligt typfall A och B, som inte representerar jordens portrycksändring, kan vara 

att portrycksspetsens filter tappar kontakten med omkringliggande jord alternativt att övertryck skapas i 

portrycksspetsens tryckkammare då gas som är löst i porvattnet diffunderar in i portrycksspetsens kam-

mare.  

 

Typfall A och B har i det här projektet förekommit i större utsträckning än typfall C vilket motsvarar att 

portrycksspetsen omedelbart upphör att fungera och endast registrerar lufttrycket. Beteendet enligt typfall 

C kan studeras för punkten R1 på djupet 10 meter, se Bilaga 3. Vid funktionskontroll (avluftning) är det 

mindre sannolikt att portrycksspetsen återgår till att registrera ursprungliga värden vilket kan tyda på att 

tryckkammaren alternativt filtret är skadade. 

 

I Figur 6-6 till Figur 6-8 presenteras ett fullständigt exempel på resultat från portrycksmätningar (här 

punkt R2 vid Nipuddsvägen), dvs. data från före och efter korrigering (med avseende på lufttryck) och 

redigering (val av representativa värden) av portryck baserat på den indirekta funktionskontrollen. I Figur 

6-6 presenteras alla registrerade och uppmätta absoluttryck i punkten R2, som utgör basdata från port-

rycksmätningen. Dessa basdata utgör portryck, i strikt mening uppmätt tryck i portrycksspetsens tryck-

kammare, och lufttryck (atmosfärstryck) som funktion av tiden. I Figur 6-7 presenteras uppmätta absolut-

tryck i tryckkammaren, tillika tolkade som portryck i jorden, vilka har korrigerats för lufttrycket. I Figur 

6-8 presenteras slutligen de tryck (portryck) som har ansetts som representativa för den omkringliggande 

jordens beteende, dvs. då portrycksspetsen har ansetts vara i funktion. 

 

Uppmätta portryck för alla portrycksspetsar under de ca tre årens mätningar, oavsett om de senare har 

bedömts som representativa eller inte, finns redovisade i Bilaga 3. Redigerade (representativa) portryck 

finns redovisade i Bilaga 2. 
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Figur 6-6  Uppmätta absoluttryck (portryck, lufttryck) som funktion av tiden i mätpunkt R2.  

 

 

 

Figur 6-7  Portryck efter korrigering för atmosfärstryck (lufttryck) som funktion av tiden i mätpunkt R2. 
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Figur 6-8  Redovisade portryck efter redigering baserad på indirekt funktionskontroll, som funktion av tiden, i  

mätpunkt R2. Redigerade portryck = representativa portryck. 

 

Funktionskontroll i fält 

Funktionskontroll av portrycksspetsarna i fält har utförts vid ett flertal tillfällen, se Tabell 6-1, vilket är 

avgörande för att kunna erhålla relevanta mätresultat under en längre tid. I funktionskontrollen ingår utö-

ver avluftning även allmän kontroll av utrustningen inkluderande exempelvis kontroll av batterinivå. Vid 

avluftning är målet att en icke fungerande portrycksspets ska återfå funktionen att mäta representativa 

portryck. Avluftning utförs för att återställa direktkontakten mellan trycket i portrycksspetsen och om-

kringliggande jords portryck. 

 

Vid utförda funktionskontroller har en BAT Permeameter använts (www.bat.eu). Den innehåller ett rör 

som är förslutet med ett gummimembran (septum) i båda ändar. Trycket i röret mäts med en tryckgivare. 

Kontakt mellan filterspets och röret etableras med hjälp av en kanyl. I det aktuella fallet har funktionskon-

troller/vattenmättning av filterspetsar gjorts genom att ansluta ett evakuerat permeameterrör (vakuum) till 

filterspetsen. Tryckändringsförloppet i provröret mäts med tryckgivaren. Vid omättade förhållanden er-

hålls en tryckändring till följd av inströmning av först gas och sedan av porvatten.  Funktionskontrol-

len/försöket pågår tills man kan konstatera att porvatten har kommit in i röret. Det kan då antas att filter-

spetsen är vattenmättad. Kortfattat kan detta beskrivas som att ett undertryck skapas i ett glasrör som 

skickas ner till portrycksspetsen och att vatten sugs in via filtret i spetsen från omkringliggande jord.  

 

Portrycksspetsen återgår efter funktionskontrollen till att registrera ett relevant absoluttryck som reagerar 

på lufttrycket vid markytan. Flera av portrycksspetsarna har dock inte reagerat på funktionskontrollen 

som utförts i fält och har i vissa fall då bytts ut mot nya portrycksspetsar. En sammanställning av utförda 

kontroller och byten av portryckspetsar presenteras i Tabell 6-1. 
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Tabell 6-1  Utförd kontroll och service i fält av portrycksspetsar vid Nipuddsvägen och Väst Remsle. 

Aktiviteter i fält 

2010-03-17 Funktionskontroll av samtliga mätare vid Nipuddsvägen och Väst Remsle. Byte av mätare 
R1-6m, R1-12m, R2-6m, R2 14m, R2-20m, R3-14m och R3-24m. 

2010-04-29 Funktionskontroll av samtliga mätare vid Nipuddsvägen och Väst Remsle. 

2010-09-27 Funktionskontroll, stickprov. 

2010-10-06 Funktionskontroll av samtliga mätare i punkt R1 och R2. 

2010-10-15 Funktionskontroll av samtliga mätare i punkt R3 och VR1. 

2010-11-18 Funktionskontroll av samtliga mätare i punkt R1 och R5. 

2010-11-24 Funktionskontroll av samtliga mätare i punkt R1 samt avveckling av mätare R5-3m. 

2011-09-23 Funktionskontroll av samtliga mätare vid Nipuddsvägen och Väst Remsle. 

2012-03-15 Funktionskontroll av samtliga mätare vid Nipuddsvägen och Väst Remsle. 

 

 

Ytterligare åtgärder som utförts för att försöka återskapa portrycksspetsens kontakt med omkringliggande 

jord har varit att justera djupet för vissa av spetsarna genom att försiktigt trycka ner dessa 1 eller 2 m 

djupare. Denna åtgärd utfördes 2010-03-17 och medförde att portryckspetsarna i punkten R1 på ursprung-

liga djupet 12 och 18 m korrigerades till 14 respektive 19 meter, i R2 korrigerades mätaren på djupen 20 

m till 21 m och i R3 korrigerades mätarna på 14 och 24 m till 15 respektive 25 m. 

 

Resultaten av portrycksmätningar för de tre givarna på 1,5 m djup i R12, R13, R15 i övre delen av slänten 

och de två givarna på 3 respektive 5 m djup i R5 vid släntfot vid Nipuddsvägen presenteras i Bilaga 3. 

Samtliga dessa fem mätare har gett resultat som antyder att de är ur funktion. 

 

I punkten R13 har mätaren från installationstillfället registrerat lufttryck vilket kan liknas med beteende C 

enligt Figur 6-5. Mätaren har sedan i december 2010 övergått till att ”flyta” (reagerar ej på variationer i 

lufttryck) vilket kan liknas med beteende A. Mätaren i punkten R12 reagerar inte på variationer i lufttryck 

och beteendet har varit oförändrat sedan installationstillfället och kan liknas med beteende A. Mätaren i 

punkten R15 har till skillnad från mätare i R12 och R13 vid ett tillfälle återgått till ursprungsvärdet efter 

funktionskontroll, mätaren har dock, kort efter funktionskontrollen klassats som ur funktion enligt bete-

ende A. Efter andra funktionskontrollen i februari 2011 har mätaren i punkten R15 istället klassats som ur 

funktion enligt beteende C.  

 

I punkten R5 på 2 meters djup mäter mätaren lufttryck och har så gjort sedan installationstillfället. Bete-

endet hos mätaren på 5 meters djup kan inte liknas med något av de typer som redovisas i  

Figur 6-5. Mätaren reagerar delvis på lufttryck men varierar onormalt stort under korta perioder.  

 

 

6.4 Resultat 

I Bilaga 3 presenteras samtliga uppmätta portryck vid Nipuddsvägen och Väst Remsle och i Bilaga 2 

redigerade portryck, dvs. de som ansetts vara representativa för respektive mätare och därmed återspegla 

portrycket i jorden runt mätaren (se Avsnitt 6.3.2). I detta avsnitt presenteras ett representativt urval med 

redigerade portryck. I Kapitel 9 diskuteras resultaten av portrycksmätningarna och bl.a. görs jämförelser 

mellan variationer i uppmätta portryck och nederbörd (regn). 
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6.4.1 Portryckets variation med tiden (under flera år) 

Nipuddsvägen 

Portryckets variation med tiden för mätpunkterna R1, R2, R3 (alla bakom släntkrön) vid Nipuddsvägen 

presenteras i Figur 6-9 - Figur 6-11. För respektive mätpunkt redovisas mätning av portryck på olika djup. 

I figurerna redovisas endast de mätvärden på portryck som har ansetts som representativa för respektive 

mätare på de olika djupen, så kallade redigerade portryck, se Avsnitt 6.3. Mätningarna av portryck har 

pågått under åren 2009-2012, se angivna år och månader i figurerna. I figurerna innebär minussiffror på 

portrycken att negativa portryck har uppmätts och med ett negativt portryck som minskar avses en ökning 

av portrycket. Resultaten från övriga mätpunkter, R12, R13, R15 i slänten och R5 vid släntfot vid 

Nipuddsvägen presenteras i Bilaga 3.  

 

I den undersökta jordprofilen vid Nipuddsvägen har uppmätts negativa portryck på de studerade djupen 

mellan 2 och 25 m, förutom på djupen 14 och 15 m där positiva portryck erhållits, Figur 6-9 till Figur 6-

11. Det negativa portrycket varierar med årstiden på djupet 2 m och i viss mån på djupen 4 och 6 m, och 

variationen är oftast tydligare ju högre upp i jordprofilen portrycket mäts, Figur 6-9 till Figur 6-11. Flerta-

let mätningar visar att det negativa portrycket på 2, 4 och 6 m djup minskar under våren (april; se Figur 6-

12 och Bilaga 2) och minskar även på 2 m och i viss mån på 4 m djup under hösten (normalt september-

november; se Figur 6-13 och Bilaga 2) för att öka långsamt däremellan. En del mätningar visar att port-

rycksminskningen inträffar senare i tiden med ökande djup på portrycksmätaren, se t.ex. Figur 6-12 in-

kluderat portrycket på 6 m djup. (Se även Bilaga 2 för uppskalad redovisning av portryck som funktion av 

tiden för punkterna R1, R2 och R3.) 

 

Största värdet på negativa portryck (dvs. längst från nollvärdet) inträffar strax före tjällossningen (ca 

mars) eller under sensommaren (ca augusti). Minsta värdet på negativa portryck (dvs. närmast nollvärdet) 

inträffar i samband med snösmältningen och tjällossningen (ca april) eller under hösten eller början av 

vintern (ca september-januari) på djupen 2 m och 4 m, och på djupet 2 m ibland i samband med kraftigare 

nederbörd. De inträffade max- respektive minvärdena under våren respektive hösten/vintern är av ungefär 

samma storlek på respektive djup för djupen 2 och 4 m. På 6 m djup i R3 varierar portrycket under året 

och särskilt tydlig är portrycksökningen under våren (april). 

 

Under den tidsperiod (åren 2009-2012) som mätningar har utförts varierar portrycket för de tre portrycks-

givarna i mätpunkterna R1, R2 och R3 på respektive djup mellan max +2 och min -4 kPa på 2 m djup, 

max -5 och min -18 kPa på 4 m djup och max -2 och min -17 kPa på 6 m djup, se Figur 6-17. Portrycks-

utvecklingen under våren (mars-juni) åren 2010-2012 visar i flertalet fall på liknande beteende för varje 

enskild portrycksmätare på djupen 2, 4 och 6 m, se Figur 6-12 och Bilaga 2. Portrycksgivarna på samma 

djup i de olika mätpunkterna R1, R2 och R3 visar ungefär samma trend och storleksordning på det nega-

tiva portrycket på 2 m respektive 4 m djup, och i viss mån även på 6 m djup, Bilaga 2. Under våren (ca 

april-maj) minskar det negativa portrycket under ca 2-3 veckors tid med ca 1-6 kPa på 2 m djup och under 

ca 3-4 veckors tid med ca 2-10 kPa på 4 m djup, Figur 6-12. och Bilaga 2. 

 

Portrycksgivarna på 10 m djup (i R2 och R3) ger de största negativa portrycken i den övre delen av jord-

profilen, Figur 6-9 till Figur 6-11. De relativt få och korta perioderna av representativa resultat gör det 

svårt att studera eventuella variationer med årstiden. 

 

På djupen 14-15 m i punkterna R1, R2 och R3 visar portrycksgivarna på en viss variation av por-trycket 

med tiden och samtliga ger positiva portryck.  

 

På 19-25 m djup har negativa portryck uppmätts och de varierar med tiden på olika sätt i punkterna R1, 

R2 respektive R3.  

 

I Avsnitt 9.1 presenteras bl.a. tolkade zoner avseende grundvattenförekomst för slänten vid Nipuddsvä-

gen. 
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Figur 6-9  Portryckets variation med tiden i punkt R1 vid Nipuddsvägen på olika djup under åren 2009-2012. 

 

 

 
 
Figur 6-10  Portryckets variation med tiden i punkt R2 vid Nipuddsvägen på olika djup under åren 2009-2012. 
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Figur 6-11  Portryckets variation med tiden i punkt R3 vid Nipuddsvägen på olika djup under åren 2009-2012. 

 

 

 
 
Figur 6-12  Portryck i punkt R3 vid Nipuddsvägen, djup 2, 4 och 6 m, mars-juni 2010, 2011 respektive 2012. 
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Figur 6-13  Portryck i punkt R3 vid Nipuddsvägen, djup 2, 4, 6, 10 och 25 m, hela året 2009-2012. 

 

Väst Remsle 

Portryckets variation med tiden för mätpunkten VR1 vid Väst Remsle presenteras i Figur 6-14 till Figur 

6-16. 

 

Det negativa portrycket varierar med årstiden på djupen 2, 4, 6 och 10 m och variationen är möjligen 

något tydligare ju högre upp i jordprofilen portrycket mäts, Figur 6-15 (se vidare i Avsnitt 9.1) Det nega-

tiva portrycket på dessa djup minskar dels under senvåren/försommaren och dels under hösten för att öka 

långsamt däremellan, och minskningen inträffar generellt senare i tiden på 4 m djup jämfört med 2 m 

djup. Årstida max- respektive minvärden på negativt portryck inträffar i samband med dessa portrycks-

förändringar antingen under våren/försommaren (ca april-juni) eller under hösten (ca augusti-oktober), 

Figur 6-15 till Figur 6-16. Notera att variationen i portrycken under året är liten och att olika faktorer kan 

påverka de registrerade värdena (se vidare i Avsnitt 9.1). 

 

Portrycksutvecklingen under åren 2010-2012 visar ungefär på samma beteende varje år för respektive 

mätare på djupet 2-10 m, Figur 6-16. Under våren sker en minskning av det negativa portrycket som regel 

med ca 0,5-1 kPa på 2-10 m djup. 

 

På 20 m djup har registrerats ett negativt portryck på ca 5 kPa under 2009-2010 som möjligen visar en 

variation med årstiden. På 30 m djup har uppmätts ett positivt portryck på ca 70 kPa som möjligen varie-

rar med årstiden. 
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Figur 6-14  Portryckets variation med tiden i punkt VR1 vid Väst Remsle på olika djup (2-30 m) under åren  

2009-2012. 

 

 
 
Figur 6-15  Portryckets variation med tiden i punkt VR1 vid Väst Remsle på olika djup (2-20 m) under åren  

2009-2012 (samma data som i Figur 6-14).  
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Figur 6-16  Portryck i punkt VR1 vid Väst Remsle, djup 2, 4 och 6 m, mars-juni 2010, 2011 respektive 2012. 

 

6.4.2 Portryckets variation i olika punkter i en slänt (under flera år) 

 

Nipuddsvägen 

Portrycket och dess variation för respektive portrycksmätare i mätpunkterna R1, R2 och R3 under åren 

2009-2012 redovisas i Figur 6-17 (baserat på Figur 6-9 till Figur 6-11), där det största och minsta upp-

mätta värdet samt medelvärdet redovisas. Samtliga värden som bedömts som representativa, se Avsnitt 

6.3.2, utgör underlag för dessa värden. På djupen 2, 4 och 6 m visar generellt de tre givarna på samma 

djup ungefär samma storlek på variation och medelvärde av negativt portryck. På djupen 10 och 14/15 m 

är variationen av portrycket ungefär samma på respektive nivå, förutom för mätare R3 på 10 m, medan 

medelvärdet skiljer markant på respektive nivå. Vid en jämförelse mellan portrycksgivarna på större djup 

(19, 21 och 25 m), som alla visar på negativa portryck, fås olika portrycksintervall (max-min) och medel-

värden. Se vidare diskussion i Avsnitt 9.1. 

 

För mätpunkterna R1, R2 och R3 fås ett negativt portryck mellan 2 och 10 m djup, där de största negativa 

portrycken fås på 10 m djup och de minsta på 2 m djup och på 4 och 6 m djup fås ungefär samma storlek 

på negativa portryck, Figur 6-17. Av alla portrycksmätare på 2-10 m djup visar en mätare (på 2 m djup) 

vid ett (utdraget) tillfälle en tillfällig övergång från negativt till positivt portryck, se Figur 6-12. Baserat 

på alla tre mätpunkter är medelvärdet på negativt portryck på de olika djupen i övre delen av jordprofilen 

2 kPa (2 m), 12 kPa (4 m), 10 kPa (6 m) och 19 kPa (10 m). Det uppmätta största negativa portrycket på 

respektive djup är 4 kPa (2 m), 18 kPa (4 m), 17 kPa (6 m) och 33 kPa (10 m). Det uppmätta minsta nega-

tiva portrycket (dvs. närmast nollvärdet) på respektive djup är 5 kPa (4 m), 2 kPa (6 m) och 4 kPa (10 m). 

På djupet 2 m är det största uppmätta portrycket + 2 kPa, dvs. ett positivt portryck. På samtliga djup, 2 -

10 m, är det portrycken i R3 i jämförelse med R1 och R2, som är de minsta uppmätta. Se vidare diskuss-

ion i Avsnitt 9.1. 
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På djupen 14-15 m erhålls positiva portryck i punkterna R1, R2 och R3, med medelvärden mellan 3 och 

40 kPa, med de största värdena i mätpunkt R3. 

 

Medelvärdet på det negativa portrycket varierar mellan 8 och 22 kPa på de undersökta djupen mellan 19 

och 25 m. 

 

I Kapitel 9 diskuteras resultaten av portrycksmätningarna i slänt vid Nipuddsvägen och bl.a. görs jämfö-

relser mellan variationer i uppmätta portryck och nederbörd (regn). 

 

 

Figur 6-17  Portryck i punkt R1, R2 och R3 vid Nipuddsvägen redovisat mot djupet. Portryck uppmätta  

2009-2012. För respektive mätare redovisas portrycket i intervallet max – medel – min. 

 

Väst Remsle 

Portryckets variation för portrycksgivarna i mätpunkten VR1 under åren 2009-2012 redovisas i Figur 6-

18 (baserat på Figur 6-14), där det största och minsta uppmätta värdet samt medelvärdet redovisas. 

 

På djupen 2, 4, 6 och 10 m visar de fyra givarna på ungefär samma storlek på variation av och medel-

värde på negativt portryck. Portrycket varierar relativt lite under åren, inom ca 3 kPa för givarna ner till 

10 m djup. Medelvärdet på det negativa portrycket för dessa fyra mätare varierar mellan 1 och 2 kPa. På 

djupet 20 m uppvisar portrycksmätaren ett negativt portryck som varierar relativt lite, mellan 4,5 och 6 

kPa. 

 

På djupet 30 m har uppmätts positiva portryck som varierar mellan 68 och 75 kPa. 

 

I Kapitel 9 diskuteras resultaten av portrycksmätningarna i slänt vid Väst Remsle. 
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Figur 6-18  Portryck i punkt VR1 vid Väst Remsle på olika djup under åren 2009-2012. För respektive mätare  

redovisas värdena på portrycket i intervallet max – medel – min. 
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7 Portryckssimuleringar 

I detta kapitel presenteras en sammanfattning av de numeriska simuleringar som har genomförts i syfte att 

undersöka möjligheter att med en numerisk modell beräkna de negativa (och positiva) portrycksprofiler 

och portrycksförlopp som uppmätts under åren 2009-2012 i den instrumenterade slänten vid Nipuddsvä-

gen i Sollefteå (se Kapitel 3 och 6). Simuleringarna har utförts med programvaran SEEP/W, v. 7.17, som 

ingår i GeoStudios serie (GEO-SLOPE, 2009). SEEP/W är ett 2D, FEM-program som utvecklats för flö-

des- och portrycksberäkningar under såväl mättade som omättade förhållanden. En utförligare beskriv-

ning av de genomförda simuleringarna finns redovisade i Bertilsson (2014). I Kapitel 9 analyseras och 

diskuteras resultaten av de numeriska simuleringarna. 

 

 

7.1 Numerisk modell 

7.1.1 Förutsättningar simuleringar 

Den numeriska modellen av slänten syftar till att beskriva en verklig situation, dvs. förhållandena för 

slänten vid Nipuddsvägen. Beräkningsmodellen är i flera aspekter en förenkling av verkligheten. Respon-

sen i modellen (beräkningsresultatet) styrs av hur materialparametrar, initialvillkor och randvillkor an-

getts och beskrivits. Att skapa en modell som beskriver önskat beteende är ofta en iterativ process där 

materialparametrar, initialvillkor och randvillkor varieras och kalibreras från en första ansats. Parametrar-

na kan även varieras för att se vilken påverkan de har på modellens beräkningsresultat (känslighetsana-

lys). 

 

I den numeriska modellen har materialparametrar, initialvillkor och randvillkor varierats enligt: 

 

1. empiriska bedömningar (uppskattningar) avseende materialegenskaper, 

2. i laboratoriet bestämda materialegenskaper, 

3. olika initialläge för simuleringarna (initial portryckssituation), 

4. olika randvillkor för simuleringarna (nederbördsmängder och grundvattennivåer), 

5. ökade dräneringsmöjligheter (ökad permeabilitet) 

6. skiktad jord (med sandlager), 

7. invers modellering med avseende på geometri, 

8. invers modellering med avseende på materialegenskaper, 

9. variation av kompressionsegenskaper (koefficienten för volymkompressibiliteten). 

 

I Tabell 7-1 beskrivs förutsättningar, skillnader och likheter mellan de olika simuleringarna (1-9). Skill-

naden från föregående simulering är markerad med en färglagd ruta. 
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Tabell 7-1  Beskrivning av förutsättningar, skillnader och likheter mellan de olika utförda simuleringarna. Skillnaden 

från föregående simulering är markerad med en färglagd ruta. 

 Geometri 
Mtrl. 

egenskaper 
Initialläge Infiltration 

Gvy 
[mumy] 

Simulering 1 4 st materiallager 
Empiriskt uppskat-

tade 
Steady state 

30% av uppmätt 
nederbörd 

12 

Simulering 2 5 st materiallager 
Bestämda i labo-

ratoriet 
Steady state 

30% av uppmätt 
nederbörd 

12 

Simulering 3a 5 st materiallager 
Bestämda i labo-

ratoriet 

Sista beräknings-
steget från Simu-

lering 2 

30% av uppmätt 
nederbörd 

12 

Simulering 3b 5 st materiallager 
Bestämda i labo-

ratoriet 
Fördefinierat 
portrycksläge 

30% av uppmätt 
nederbörd 

12 

Simulering 4a 5 st materiallager 
Bestämda i labo-

ratoriet 
Fördefinierat 
portrycksläge 

30% av uppmätt 
regn (exkl. snö) 

12 

Simulering 4b 5 st materiallager 
Bestämda i labo-

ratoriet 
Fördefinierat 
portrycksläge 

30% av uppmätt 
nederbörd 

40 

Simulering 4c 5 st materiallager 
Bestämda i labo-

ratoriet 
Fördefinierat 
portrycksläge 

30% av uppmätt 
nederbörd omför-
delad över året 

12 

Simulering 5a 5 st materiallager 
Ökad horisontell 

permeabilitet 
Fördefinierat 
portrycksläge 

30% av uppmätt 
regn (exkl. snö) 

12 

Simulering 5b 5 st materiallager 
Material under 30 

mumy = sand 
Fördefinierat 
portrycksläge 

30% av uppmätt 
regn (exkl. snö) 

12 

Simulering 6 
5 st materiallager 

skiktat 
Bestämda i labo-

ratoriet 
Fördefinierat 
portrycksläge 

30% av uppmätt 
nederbörd 

40 

Simulering 7 Invers modellering 
Bestämda i labo-

ratoriet 
Fördefinierat 
portrycksläge 

30% av uppmätt 
nederbörd 

40 

Simulering 8 5 st materiallager Invers modellering 
Fördefinierat 
portrycksläge 

30% av uppmätt 
nederbörd 

12 + 40 

Simulering 9 5 st materiallager 
Bestämda i labo-
ratoriet + variation 

av mv. 

Fördefinierat 
portrycksläge 

30% av uppmätt 
nederbörd 

12 
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7.1.2 Geometri 

För simuleringarna användes några olika modellgeometrier och lagerindelningar med olika detaljerings-

grad baserade på olika geotekniskt underlag.  

 

Utifrån utförda CPT-sonderingar och med stöd av i laboratoriet utförd okulär jordartsbenämning gjordes 

en första ansats av modellgeometri, lagerföljd och jordartsbenämning enligt Figur 7-1.  

Bakom släntkrön delades slänten in i fyra horisontella, distinkta lager och material. Geometrin presente-

rad i Figur 7-1 nyttjades i simulering 1. 

 

 

 
  
Figur 7-1  För simulering 1 använd geometri och lagerföljd i den numeriska modellen. 

 

Utifrån utförda CPT-sonderingar och med stöd av i laboratoriet bestämd kornstorleksfördelning (i simule-

ring 1 endast okulär benämning) gjordes en andra ansats av lagerföljd, jordartsbenämning och två varian-

ter av modellgeometri enligt Figur 7-2, en enklare geometri med horisontella lager (Figur 7-2a) och en 

mer detaljerad geometri (Figur 7-2b). Bakom släntkrön delades slänten in i fem (i simulering 1 fyra) di-

stinkta lager och material. Geometrierna i Figur 7-2 nyttjades i simulering 2, 3, 4, 5, 8 och 9. 

 
 

 
a) 
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b) 
 

Figur 7-2  För simulering 2, 3, 4, 5, 8 och 9 använda geometrier och lagerföljd i den numeriska modellen.  

a) Enkel och b) detaljerad geometri. 

 

I simulering 6 undersöktes vilken inverkan sandskikt har på de beräknade portrycken genom en modell 

med skiktade lager. Geometri och lagerföljd baserades på de som användes i simulering 2, 3, 4, 5, 8 och 

9, se Figur 7-2. Lagerindelningen ändrades dock så att siltlager av 1 m tjocklek modellerades varviga med 

sandlager av 1 m tjocklek. De lager- och skiktindelningar som användes visas i Figur 7-3. 
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 a) 

 

 

b) 

Figur 7-3  För simulering 5 använda geometrier och lagerföljder i den numeriska modellen. a) Enkel och b) detaljerad 

geometri. 

 

I simulering 7, med invers modellering av geometrin, ändrades lagerföljden iterativt för att undersöka 

möjligheten att få beräkningsresultat som överensstämmer med de uppmätta portrycksvärdena. Lagerfölj-

den bestod av 1 m tjocka skikt genom hela geometrin, vilka beskrevs av de fem materialtyperna (se Figur 

7-2) med materialegenskaper bestämda i laboratoriet.  

 

För samtliga utförda simuleringar användes ett beräkningsnät med en största elementstorlek på 5 m och 

en minsta elementstorlek på 1 m, se Figur 7-4. 
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a) 

 

 

 
b) 

 

 

  
c) 

Figur 7-4  a) För simulering 1 och b), c) för simulering 2, 3, 4, 5, 8 och 9 använda beräkningsnät och utvärderings-

snitt. Minsta elementstorleken är 1 m och den största 5 m. Utvärderingssnitten motsvarar punkter där portryck har 
uppmätts i fält med från vänster till höger R3, R2 respektive R1. 
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7.1.3 Materialegenskaper 

För att kunna utföra en beräkning med SEEP/W behöver följande materialparametrar anges; vattenretent-

ionskurva, mättad hydraulisk konduktivitet (permeabilitet) och kompressionsmodul. Från dessa angivna 

parametrar skattar programmet en kurva för hydraulisk konduktivitet under omättade förhållande enligt 

en av flera skattningsmodeller som användaren väljer, men möjlighet finns även att definiera sin egen 

kurva om det är önskvärt. 

 

Vattenretentionskurvan som beskriver en jords förmåga att hålla en viss mängd vatten vid ett visst under-

tryck är en av de viktigare parametrarna vid simulering av negativa portryck, se Avsnitt 4.3.6 för beskriv-

ning av vattenretentionskurvor bestämda för Nipuddsvägen och Kapitel 8 för en generell beskrivning av 

vattenretentionskurvor och vattenretentionskurvans betydelse för uppskattning av portryck. Vattenretent-

ionskurvan har uppskattats eller bestämts på olika sätt för de olika simuleringarna. 

 

Vattenretentionskurvorna som användes i simulering 1 baserades på i laboratoriet utförda okulära jord-

artsbenämningar. Dessa jordartbenämningar jämfördes med vattenretentionskurvor presenterade i An-

dersson & Wiklert (1972) för motsvarande benämningar. Valda representativa vattenretentionskurvor i 

Andersson & Wiklert (1972) anpassades därefter till van Genuchtens (1980) matematiska uttryck (se Av-

snitt 8.1). I Figur 7-5 visas vattenretentionskurvorna som användes i simulering 1 och i Tabell 7-2 visas 

valda värden på parametrarna som beskriver kurvorna. 
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a) b) 

 

 
c)  d) 
 

Figur 7-5  Vattenretentionskurvor som beskriver valda typmaterial i simulering 1. a) M1-Sand, 

b) M2-finsandig silt, c) M3-silt och d) M4- lerig silt. 

 

 
Tabell 7-2 Parametrar som med van Genuchtens formulering beskriver vattenretentionskurvorna för valda  

typmaterial. 

Material M1 M2 M3 M4 

Benämning Sand Finsandig silt Silt Lerig silt 

Figur nr i  
Andersson & 
Wiklert (1972) 

8 9 9 15 

a [kPa]
 

4 12 25 45 

n
 

3,6 3,3 2,2 1,8 

m=1-1/n 0,72 0,70 0,55 0,44 

θs  0,43 0,44 0,44 0,41 

θr 0,02 0,02 0,04 0,00 
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Vattenretentionskurvorna som användes i simulering 2, 3, 4, 5, 6, 7 och 9 valdes med stöd av försök ut-

förda i laboratoriet (se Avsnitt 4.3.6). Laboratoriedata anpassades därefter till van Genuchtens matema-

tiska uttryck. I Figur 7-6 visas vattenretentionskurvorna som användes i simulering 2, 3, 4, 5, 6, 7 och 9, 

och i Tabell 7-3 visas valda värden på parametrarna som beskriver kurvorna. 

 

I Avsnitt 8.2 illustreras skillnaden i skattade vattenretentionskurvor mellan de två metodikerna och vilken 

betydelse val av vattenretentionskurva har för uppskattat porundertryck (negativt portryck).   
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c) d) 

 
e) 

Figur 7-6  Vattenretentionskurvor som beskriver valda typmaterial i simulering 2, 3, 4, 5, 6 och 8.  

a) M1(2)-Sand, b) M2(2)-finsandig silt, c) M3(2)-silt, d) M4(2)-sulfidSilt och e) M5(2)-lerig silt.  
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Tabell 7-3  Parametrar som med van Genuchtens (1980) formulering beskriver vattenretentionskurvor för valda 

typmaterial. 

Material M1(2) M2(2) M3(2) M4(2) M5(2) 

Benämning Sand Sandig silt Silt Sulfidsilt Silt m lerinnehåll 

a [kPa]
 

2 20 8 130 70 

n
 

1,8 1,6 1,5 3,2 2,0 

m=1-1/n 0,43 0,36 0,32 0,65 0,50 

θs  0,50 0,46 0,50 0,49 0,46 

θr 0,08 0,08 0,10 0,20 0,30 

 

 

I simulering 8-Invers modellering av materialegenskaper, ändrades materialegenskaperna, dvs. paramet-

rarna i van Genuchtens modell, se Figur 8.1, iterativt för att få beräkningsresultat som överensstämde med 

de uppmätta portrycksvärdena. Materialegenskaperna delades upp enligt de jordlager som visas i Figur 

7.2. 

 

För simulering 1 har ett överslagsvärde på respektive skikts permeabilitet angivits baserat på skiktets 

okulära jordartsbenämning, medan de permeabilitetsbestämningar som utförts i laboratoriet, se Avsnitt 

4.3.5, legat till grund för angivet värde på jordens permeabilitet för övriga simuleringar.  

 

För samtliga simuleringar (utom simulering 9 där värdet på kompressibiliteten varierats) har programmets 

grundvärde på koefficienten för volymkompressibilitet, mv, använts, mv=1·10
-5

 / kPa. Koefficienten för 

volymkompressibilitet är inversen av ödometermodulen och mv=1·10
-5

 / kPa motsvarar en ödometermo-

dul, M = 100 MPa. Detta bedöms vara ett rimligt värde på ödometermodulen för aktuella jordtyper då 

små töjningar kan förväntas. 
 

7.1.4 Randvillkor 

Under grundvattenytan förutsätts portrycket öka hydrostatisk vilket i programvaran specificeras som ett 

tryckvillkor på de vertikala ränderna under vattenytan. De vertikala ränderna ovan grundvattenytan samt 

bottenranden antogs impermeabla (inget flöde över ränderna). På markytan applicerades ett flöde motsva-

rande tänkt infiltration. Markytan ansattes som avrinningsytor, dvs. inget vatten kunde bli stående och 

bilda ”sjöar” på markytan, se Figur 7-7. 
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Figur 7-7  För simulering 1 använd geometri och randvillkor. 

 

I analyserna applicerades tre olika flöden (infiltration) på markytan, se Figur 7-8.  

 

I simulering 1, 2, 3, 4b, 6, 7, 8 och 9 motsvarade flödet 30 % av en månadsvis medelvärdesbildning av 

totala mängden registrerad nederbörd (snö och regn) vid SMHI:s mätstation Brandförsvarets IF i Sollef-

teå. Av uppmätt nederbörd har 30 % antagits motsvara grundvattenbildningen för området, baserat på 

Rodhe et al. (2004).  

 

I simulering 4a och 5 motsvarade flödet 30 % av en månadsvis medelvärdesbildning av den totala mäng-

den uppmätt regn. 

 

I simulering 4c motsvarar flödet 30 % av den årsvisa nederbördsmängden, med annan fördelning över 

året jämfört med simulering 1, 2, 3, 4b, 6, 7, 8 och 9. Under tjällossningsmånaderna april och maj applice-

rades ett flöde motsvarande det under december till mars ackumulerade snötäcket och under sommarmå-

naderna juli och augusti applicerades inget flöde alls eftersom vattenflödet under den här perioden kan 

vara uppåtriktat till följd av avdunstning. Under vintermånaderna december till mars applicerades heller 

inget flöde då temperaturen varit under noll vid den här perioden och all nederbörd fallit i frusen form. 

För resterande månader (juni, september, oktober och november) applicerades ett flöde med en storlek 

som gjorde att den totala årsinfiltrationen motsvarade 30 % av årsnederbörden (snö + regn).  
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a) b) 

 

 

 
c) 

 
Figur 7-8  a) För simulering 1, 2, 3, 4b, 6, 7, 8 och 9 använt flöde som applicerades på markytan under simuleringen. 

Flödet motsvarar 30 % av en månadsvis medelvärdesbildning av totala mängden uppmätt nederbörd (inklusive snö) 
b) För simulering 4a och 5 använt flöde som applicerades på markytan under simuleringen. Flödet motsvarar 30 % av 
en månadsvis medelvärdesbildning av totala mängden uppmätt regn. c) För simulering 4c använt flöde som applice-
rades på markytan under simuleringen. Totalt årsflöde motsvarar 30 % av årsnederbörden (inklusive snö). 
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I simulering 1, 2, 3, 4a, 4c, 5, 8 och 9 ansattes ett randvillkor bakom släntkrön motsvarande en grundvat-

tenyta 12 m under markytan. 

 

I simulering 4b, 6, 7 och 8 ansattes ett randvillkor bakom släntkrön motsvarande en grundvattenyta 40 m 

under markytan, baserat på att någon grundvattenyta inte påträffats på detta djup i drivna grundvattenrör. 

 

7.1.5 Initialläge 

För simulering 1 och 2 skapades ett initialläge genom en så kallad steady-state simulering som kalibrera-

des för att få en vattenyta att utbildas ungefär på nivå +38 m (12 mumy).   

 

För simuleringarna 3b, 4, 5, 6, 7, 8 och 9 användes ett fördefinierat portrycksläge, vilket motsvarade me-

delvärdet av de uppmätta portrycken, som initialläge. 

 

 

7.2 Simuleringsresultat 

I Figur 7-9 och Figur 7-10 visas exempel på resultat, här från simulering 3b tillsammans med i fält upp-

mätta portryck, redovisade mot nivå och mot tid. Vid simulering 3b användes ett initialläge för portrycken 

som motsvarar medelvärdet av de uppmätta portrycken och simuleringar utfördes för en tidsperiod mot-

svarande ca 3 år (åren 2009-2012). Resultat från samtliga simuleringar finns redovisade i Bertilsson 

(2014). 

 

Utvärderingspunkten R1 i modellen motsvarar fältpunkten R1 (belägen 2 m bakom släntkrön) där port-

ryck har mätts på olika djup. I Figur 7-10 motsvarar nivå +50 m djupet 0 m eller nivån för markytan. 

 

I Figur 7-9 kan ses att de simulerade portrycken på de olika nivåerna varierar med tiden. De simulerade 

portrycken på alla nivåer avviker relativt snabbt, från det initiala värdet på portryck för respektive nivå, se 

Figur 7-9. Högre upp i jordprofilen (2, 4 och 6 m djup) fås en viss variation (ökning och minskning) i 

beräknat portryck för de tre år simuleringen motsvarar. Variationen av de beräknade portrycken kan dock 

inte anses motsvara de uppmätta årstidsvariationerna av portrycken. För djupen 10, 14 och 19 m börjar 

det beräknade portrycket snabbt att öka och fortsätter att öka under hela simuleringen på ett sätt som inte 

motsvaras av uppmätta portryck.  

 

I Figur 7-10 kan ses att för nivå +48 m (2 m djup) ligger det högsta beräknade portrycket under de 3 årens 

simuleringar nära det initiala portrycket för simuleringen och stämmer därför väl överens med de upp-

mätta portrycken. För nivå + 46, 44, 40, 36 och 31 (motsvarande 4, 6, 10, 14 och 19 m djup under mark-

yta) är situationen omvänd och det är de lägsta beräknade portrycken som ligger nära de initiala simule-

rade portrycken och därför stämmer väl överens med de uppmätta portrycken. Initialläget frångås snabbt 

på samtliga nivåer och redovisat mot nivå spänner de beräknade (simulerade) portrycken över ett intervall 

som inte motsvaras av de uppmätta portrycken, se  

Figur 7-9.  

 

Resultaten från simulering 3b är typiska och representativa för samtliga simuleringar, simulering  

1-9, avseende förhållanden mellan simulerade och uppmätta portryck. 

 

I simulering 2 kan konstateras att de beräknade portrycken för den enklare och den mer detaljerade geo-

metrin inte skiljer sig åt till några väsentliga delar och det går inte att säga att något av alternativen skulle 

efterlikna de uppmätta portrycken bättre eller sämre än det andra alternativet. 
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Från simulering 3b bedömdes initialläget med ett fördefinierat portryck vara ett bättre alternativ (som 

bedöms beskriva de faktiska fältförhållandena bättre) än att använda en steady-state simulering (simule-

ring 2) eller sista beräkningssteget från föregående simulering (simulering 3a) som initialläge, även om 

inget av alternativen speglade uppmätta portryck på ett bättre sätt. 

 

Resultaten från simulering 4a (annorlunda nederbörd mot simulering 3), 4b (djupare liggande grundvat-

tenyta än i simulering 3) och 4c (annorlunda (omfördelad) nederbörd mot simulering 3) har inte påverkats 

i nämnvärd utsträckning av de ändrade randvillkor som påförts modellen och beräkningsresultaten skiljer 

sig inte väsentligt från resultaten i simulering 3b.  

 

Resultaten från simulering 5 (ökade dräneringsmöjligheter) har inte påverkats i nämnvärd utsträckning av 

de ändrade materialegenskaper som beskrivits i modellen och beräkningsresultaten skiljer sig inte väsent-

ligt från resultaten i simulering 3b och simulering 4. 

 

Resultaten från simulering 6 (siltskikt varviga med sandskikt) visar att sandskikten har påverkan på de 

beräknade portrycken. De beräknade portrycken från modellen med sandskikt fluktuerar med skikten, i 

den här modellen med runt 10 kPa variation.  

 

Resultaten från de inversa modelleringarna i simulering 7 och 8 visade båda rimliga värden mot nivå (ef-

tersom lagerindelning respektive materialegenskaper var forcerade). Redovisat mot tid syntes dock inga 

årstidsvariationer som kunde korreleras till de uppmätta portrycken för någon nivå i någon av simulering-

arna. Ingen av modellerna kan anses motsvara någon fysisk tolkning som är möjlig att göra utifrån det 

geotekniska underlag som funnits tillgängligt. 

 

Från simulering 9 ses att värdet på antagen kompressibilitet kan ha påverkan på beräkningsresultaten men 

inte alltid behöver ha det. I den här modellen gav ett högre värde på mv (1x10
-4

 / kPa) beräknade portryck 

som låg något närmare de uppmätta och drev något mindre med tiden under simuleringen. Portryckens 

variation med tid beräknades/återspeglades däremot inte bättre vid något av valen av kompressibilitet. 

 

För mer detaljerad information kring utförda simuleringar hänvisas till Bertilsson (2014). 
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Figur 7-9  I simulering 3b beräknade portryck för enkel geometri tillsammans med uppmätta portryck för utvärde-

ringssnitt/mätpunkt R1. Portrycken redovisas mot tid. 

 

 

 

Figur 7-10  I simulering 3b beräknade portryck tillsammans med uppmätta portryck (fram till 120830)  

för utvärderingssnitt/mätpunkt R1. Portrycken redovisas mot nivå.  
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8 Uppskattade negativa portryck 

I detta kapitel redogörs för framtagande av uppskattat negativt portryck från olika metoder för jordförhål-

landena vid Nipuddsvägen. I Kapitel 9 analyseras och diskuteras de olika metoderna för framtagande av 

uppskattat negativt portryck. 

 

 

8.1 Portryck uppskattade från fukthaltsmätningar 
och vattenretentionskurvor 

8.1.1 Antaganden och förutsättningar 

En ansats har gjorts för att uppskatta rådande negativa portryck i fält baserat på i fält utförda mätningar av 

fukthalt, här i form av volymetriskt vatteninnehåll, se Kapitel 3. Ansatsen baseras på att, för varje djup 

där fukthalt har uppmätts, välja en vattenretentionskurva som antas vara representativ för jorden på detta 

djup. Idealt genomförs laboratoriebestämning av vattenretentionskurvor på prov tagna på samma djup 

som fukthaltsmätningar utförs på. Ur en experimentellt bestämd vattenretentionskurva kan avläsas vilket 

undertryck (negativt portryck) ett visst vatteninnehåll borde motsvara, se Figur 8-1. Undertrycket för ett 

visst vatteninnehåll kan alternativt bestämmas genom det matematiska utryck (matematisk modell) som 

valts för att teoretiskt beskriva vattenretentionskurvan.  

 

Flera matematiska modeller/uttryck har föreslagits för att beskriva utseendet på vattenretentionskurvor 

bestämda genom laboratorieförsök. En av de vanligare modellerna som tillämpas inom geotekniken har 

utformats av van Genuchten (1980) och visas i Figur 8-1. Modellen bygger på att kurvan planar ut vid 

såväl låga som höga undertryck, där vatteninnehåll vid mättade förhållanden, θsat, fås vid låga undertryck 

och kvarvarande vatteninnehåll, θres, vid höga undertryck. Luftinträngningstrycket anger gränsen mellan 

mättade och omättade förhållanden i jorden, vilket innebär att för undertryck högre än luftinträngnings-

trycket råder omättade vattenförhållanden, Figur 8-1. 

 

 

 
 
Figur 8-1  Princip för uppskattning av undertryck (negativt portryck) baserat på mätning av vatteninnehåll (från fukt-

haltsmätningar) och med nyttjande av matematisk modell, ekvation i figuren, enligt van Genuchten (1980). 
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När ett negativt portryck uppskattas via en vattenretentionskurva utifrån ett givet vatteninnehåll i jorden 

tas ingen hänsyn till den hysteresiseffekt som finns i vattenretentionskurvan. Normalt är vattenretentions-

kurvor för ett och samma jordmaterial olika beroende på om de bestämts under vätande eller torkande 

förhållanden, dvs. riktningen på vattnets rörelse har betydelse för utseendet på vattenretentionskurvan, 

Figur 8-2 och Figur 8-3. I försöken utförda i denna studie med övertryckskapillarimeter pressas vatten ur 

provet successivt i takt med att övertrycket ökar i apparaten. Antagandet görs att vatteninnehållet i provet 

vid ett visst övertryck motsvarar ett lika stort vatteninnehåll och undertryck i fältförhållanden. Förfarandet 

i laboratoriet med ökande övertryck motsvarar en torkande kurva eller dränerande situation. Detta mots-

varar en situation i fält med sjunkande grundvattenyta och/eller ökande negativa portryck. När vattenkvo-

ten för ett jordprov bestäms indikerar det inte om in situ-förhållandet motsvarar det vätande eller torkande 

tillståndet eller ett tillstånd mellan dessa två extremer. 

 

 

 

Figur 8-2  Illustration av hysteresisloopen som en vattenretentionskurva beskrivs av (Fredlund et al., 2011). I figuren 

avser drying = torkande och wetting = vätande kurva. 

 

För ett siltmaterial är en lateral förskjutning av en halv logenhet mellan den vätande och torkande kurvan 

rimlig och för en lera är motsvarande förskjutning en hel logenhet (Fredlund et al., 2011). För samma 

vatteninnehåll är det i vissa fall således möjligt att motsvarande undertryck i jorden skiljer upp till en hel 

logenhet beroende på om in situ-förhållandet motsvarar den vätande eller torkande vattenretentionskur-

van. 
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Figur 8-3  Exempel på vattenretentionskurva som bestämts under vätande (nedre kurva) respektive torkande (övre 

kurva) förhållanden för sand, silt respektive lera (Fredlund et al., 2011.). 

 

 

Vattenretentionskurvor har bestämts för material på nivåerna 1,5 och 4,5 m djup, se Figur 4-11 och Figur 

4-12. Till de i laboratoriet bestämda torkande kurvorna har vätande kurvor uppskattats enligt Fredlund, et 

al. (2011). Detta innebär att kurvan från 1,5 m djup (sand) har förskjutits en kvarts logenhet åt vänster och 

att kurvan från 4,5 m (silt) förskjutits en halv logenhet åt vänster. Fukthaltsmätningar har utförts på 0,5, 1, 

2, 3, och 4 m djup. Fukthaltsmätningarna från 0,5, 1 och 2 m djup antogs ha retentionsegenskaper mot-

svarande vattenretentionskurvan bestämd på prover från 1,5 m djup, fukthaltsmätningarna från 3 m djup 

antogs ha retentionsegenskaper motsvarande vattenretentionskurvan på prover från 1,5 respektive 4,5 m 

djup och fukthaltsmätningarna från 4 m djup antogs ha retentionskurvor motsvarande vattenretentions-

kurvan bestämd på prov från 4,5 m djup. För varje fukthaltsmätning som har utförts har motsvarande 

undertryck bestämts genom det matematiska samband enligt van Genuchten (1980) som beskriver vatten-

retentionskurvan; ett portryck för den i laboratoriet bestämda torkande kurvan och ett för den uppskattade 

vätande kurvan. Inverkan av valet av vattenretentionskurva för att beskriva en jords vattenhållande egen-

skaper beskrivs mer detaljerat i Avsnitt 8.2. 

 

8.1.2 Resultat 

I Figur 8-4 och Figur 8-5 visas fukthaltsmätningarna omräknade till portryck tillsammans med uppmätta 

negativa portryck mot tiden, där en förstorad skala på portrycket används i Figur 8-5. 

 

De beräknade portrycken baserade på fukthaltsmätningarna på 1 och 2 m djup stämmer väl överens avse-

ende storlek med de uppmätta portrycken på 2 m, Figur 8-5. De beräknade portrycken skiljer endast lite i 

storlek när de beräknas med den torkande respektive vätande vattenretentionskurvan. Variationen med 

tiden för beräknade portryck baserat på fukthaltsmätningar stämmer väl överens med de uppmätta 

portryckens variation på 1 och 2 m djup i jordprofilen vid Nipuddsvägen, Figur 8-5.  

 

De beräknade portrycken från fukthaltsmätningar på 3 m djup visar värden som ligger mellan de upp-

mätta portrycken på 2 och 4 m djup när de räknas om med vattenretentionsegenskaper motsvarande de 
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bestämda på 1,5 m djup (wrc=1,5 m). Vattenretentionsegenskaper motsvarande de bestämda på prov från 

4,5 m djup (wrc=4,5 m) ger storlekar på beräknade negativa portryck som avviker stort från de uppmätta, 

se Figur 8-4.  

 

De beräknade negativa portrycken på 0,5 och 4 m djup är mycket höga och avviker tydligt från de upp-

mätta portrycken. De beräknade portrycken för 4 m ses dock följa samma trend som de uppmätta när de 

beskrivs med den vätande vattenretentionskurvan och storleksmässigt ligger de heller inte allt för långt 

från de uppmätta.  

 

 

 
 
Figur 8-4 Mätningar i fält av fukthalt som omräknats till portryck samt uppmätta negativa portryck, som funktion av 

tiden, vid punkt R2. 
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Figur 8-5  Mätningar i fält av fukthalt som omräknats till portryck samt uppmätta negativa portryck, som funktion av 

tiden, vid punkt R2 (samma som Figur 8.4 men i en annan skala). 

 

 

8.2 Vattenretentionskurvor baserade på olika  
geotekniska underlag 

Om inte möjligheten finns att bestämma vattenretentionskurvan experimentellt i laboratoriet genom direkt 

bestämning med exempelvis kapillarimeterutrustning, kan den uppskattas på olika sätt baserat på det geo-

tekniska underlag som finns tillgängligt för respektive jordlager. I Tabell 8-1 sammanfattas parametrar 

som beskriver vattenretentionskurvor för jordprofilen vid Nipuddsvägen. Dessa har bestämts baserat på 

olika detaljerat geotekniskt underlag (metod 1 respektive 2) samt genom bestämning i laboratoriet (metod 

3).  

 

Metod 1 är den enklaste och baseras på en okulär jordartsbenämning, vilken har jämförts med vattenre-

tentionskurvor i Andersson & Wiklert (1972) för motsvarande jordartsbenämning. Vald vattenretentions-

kurva i Andersson & Wiklert (1972) har därefter anpassats till van Genuchtens (1980) matematiska ut-

tryck med hjälp av programvaran RETC (2014). 

 

Metod 2 baseras på en i laboratoriet bestämd kornstorleksfördelning, vilken har jämförts med vattenre-

tentionskurvor i Andersson & Wiklert (1972) för motsvarande kornstorleksfördelning. Vald vattenretent-

ionskurva i Andersson & Wiklert (1972) har därefter anpassats till van Genuchtens (1980) matematiska 

uttryck med hjälp av programvaran RETC. 

 

Metod 3 är den mest avancerade där vattenretentionskurvan har bestämts i laboratoriet genom bestämning 

av vattenhållningsegenskaper. Laboratoriedata har därefter anpassats till van Genuchtens (1980) matema-

tiska uttryck med hjälp av programvaran RETC (2014). 
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Tabell 8-1  Vattenretentionskurvor för jordprofilen vid Nipuddsvägen baserade på olika geotekniska underlag (metod 

1, 2 eller 3) med utvärderade parametrar enligt van Genuchtens (1980) matematiska modell. 

Material M1 M2 M3 M4 M5 

Benämning Sand Sandig silt
1)

 Silt Sulfidsilt
2)

 Silt m lerinnehåll
3)

 

Metod 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Figur nr i 
Andersson 
& Wiklert 
(1972) 

8 8 - 9 12 - 9 14 - 9 21 - 15 30 - 

a [kPa]
 

4 3 2 12 30 20 25 69 8 25 130 130 45 317 70 

N
 

3,6 2,3 1,8 3,3 2,6 1,6 2,2 4,7 1,5 2,2 1,5 3,2 1,8 1,6 2,0 

m=1-1/n 0,72 0,57 0,43 0,70 0,62 0,36 0,55 0,79 0,32 0,55 0,34 0,65 0,44 0,38 0,50 

θs  0,43 0,44 0,50 0,44 0,46 0,46 0,44 0,48 0,50 0,44 0,47 0,49 0,41 0,37 0,46 

θr 0,02 0,03 0,08 0,02 0,04 0,08 0,04 0,04 0,10 0,04 0 0,20 0,00 0,01 0,30 

 
1) Benämnd som finsandig silt i okulärbenämning 

2) Benämnd som silt i okulärbenämning 

3) Benämnd som lerig silt i okulärbenämning 

 

 

I Figur 8-6 visas grafiskt de olika kurvorna enligt metod 1, 2 respektive 3 för de olika jordlagren. Det är 

tydligt att kurvor som är tänkta att beskriva samma material i de flesta fall skiljer sig åt till stora delar. 

Skillnaden i utvärderat undertryck (negativt portryck) vid ett visst volymetriskt vatteninnehåll kan skilja 

mycket mellan de tre metoderna.  För dessa fall ger generellt kurvan erhållen från direkt bestämning i 

laboratoriet (metod 3) de högsta undertrycken (största negativa portrycken), av de tre kurvorna för respek-

tive material vid ett visst volymetriskt vatteninnehåll, Figur 8-6.  

 

För materialen sulfidsilt och silt med lerinnehåll var det för metod 2 svårt att hitta en motsvarande korn-

storleksfördelningskurva i Andersson & Wiklert (1972), vilket påverkar erhållna vattenreten-tionskurvor. 
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Figur 8-6  Vattenretentionskurvor för jordprofilen vid Nipuddsvägen baserade på olika geotekniskt underlag  

(metod 1, 2 eller 3) anpassade till van Genuchtens (1980) matematiska modell. 

 
 

8.3 Portryck uppskattade från kornfördelningskurvor och 
empiri 

Öberg (1997) har föreslagit ett samband mellan en jords d50-värde och dess effektiva negativa portryck 

(luftinträngningstrycket), se Figur 8-7. 

 

 
 
Figur 8-7  Samband mellan d50-värde och effektivt negativt portryck (Öberg, 1997). 
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Det effektiva negativa portrycket definieras enligt Ekv. 8-1, 

 

            Ekv. 8-1 

 

där 

ueff [kPa] = effektivt negativt portryck 

Sr [-] = vattenmättnadsgrad 

u [kPa] = porvattentryck 

 

Med kännedom om jordens d50-värde kan det effektiva negativa portrycket uppskattas enligt Figur 8-7 

och därefter med vattenmättnadsgraden känd, kan porvattentrycket indirekt uppskattas enligt Ekv. 8-1.  

 

Porvattentrycket för de identifierade jordlagren vid Nipuddsvägen har på detta vis uppskattats ur Ekv. 8-

1. Resultatet visas i Tabell 8-2 tillsammans med max- och minvärden på uppmätta portryck. I samtliga 

fall överskattar den indirekta empirin storleken på de uppmätta portrycken, dvs. empirin indikerar större 

negativa portryck än vad som har uppmätts i fält. 

 
 
Tabell 8-2 Uppskattning av negativt portryck för jordlager vid Nipuddsvägen enligt empiri baserad på d50 och vatten-

mättnadsgrad, jämfört med i fält uppmätta portryck. 

Jordart Djup  
[m] 

d50  
[mm] 

ueff  
[kPa] 

Sr
1) 2)

  
min-max 
[%] 

Sr
3)
  

min-max 
[%] 

u  
Empiri 
min-max 
[kPa] 

u
4)
  

Uppmätt 
min-max 
[kPa] 

Sa 1-2 0,24 >-7 24-45 65-99 >-7 – -29 0 – -3  
(R1-2 m)

 

saSi 4-5 0,038 -23 46-57 49-55 -40 – -50 -5 – -13 
(R1-4 m)

 

Si 7-9 0,030 -30 51-70 - -43 – -59 -3 – -16 
(R1-6 m)

 
-29 – -33 
(R1-10 m)

 

suSi 13-15,5 0,017 -58 70-108 - -58 – -83 +12 – -2 
(R1-14 m)

 

leSi 17-19 0,0032 <-100 72-114 - <-100 – -139 -4 – -15 
(R1-19 m)

 

 

1) Att vattenmättnadsgraden i vissa fall överstiger 100 % kan tillskrivas de parameterantaganden  

(avseende skrym- och kompaktdensitet) som gjorts för beräkning av vattenmättnadsgraden. 

2) Beräknad vattenmättnadsgrad från i laboratoriet bestämda vattenkvoter. 

3) Beräknad vattenmättnadsgrad från uppmätt fukthalt. 

4) Baserat på mätdata t.o.m. 121010. 
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9 Diskussion 

I detta kapitel analyseras och diskuteras resultat presenterade i föregående kapitel, huvudsakligen Kapitel 

6-8. 

 

9.1 Portrycksmätningar 

9.1.1 Jämförelser portryck och nederbörd och tjällossningsperioden 

I Figur 9-1 till 9-3 har för slänt vid Nipuddsvägen och i Figur 9-4 för slänt vid Väst Remsle uppmätt ne-

derbörd (regn) lagts in i tidigare redovisade figurer med portryckets variation med tiden under åren 2009-

2012. Korta perioder med mindre nederbördsmängder påverkar i princip inte portrycket vid Nipuddsvä-

gen, inte ens på djupet 2 m. I slänten vid Nipuddsvägen erhålls vid några tillfällen en respons på port-

rycket av regn under hösten (ca augusti-oktober) i översta delen av jordprofilen, dvs. på djupet 2 m men 

inte på djupen 4 m och 6 m. Under våren ses inte några effekter av regn. Vid Väst Remsle påverkas port-

rycket även något av nederbörd under våren och sommaren, vilket bedöms bero på högre permeabilitet i 

det grovkornigare jordmaterialet vid Väst Remsle i jämförelse med jordmaterialet vid Nipuddsvägen. 

 

Förändringar i portryck påverkas sannolikt av såväl längre regnperioder med måttliga nederbördsmängder 

som av kortare perioder med större regnmängder. Portrycksändringen under våren i slänt Nipuddsvägen 

är orsakad av snösmältningen och tjällossningen, dvs. perioden då snön smälter och jorden som varit fru-

sen tinar och mängden ofruset vatten i jorden ökar, vilket leder till ett minskat negativt portryck (dvs. ökat 

porvattentryck). I punkten R3 påverkas (reduceras) det negativa portrycket ned till 6 m djup i samband 

med och en tid efter tjällossnings- och snösmältningsperioden, se Figur 9-3. Nederbörds- eller tjälloss-

ningsperioder kan påverka det negativa portrycket ner till minst 6 m djup vid Nipuddsvägen och minst 10 

m djup vid Väst Remsle. 

 

Öberg (1997) redovisade storlek och variationer hos uppmätta negativa portryck som är ungefär lika stora 

som de uppmätta portrycken vid Nipuddsvägen. Öberg (1997) visade dock inga tydliga variationer av 

portryck med tjällossning och nederbördsperioder och inte heller tydliga årstida minvärden. Dessa mät-

ningar utfördes under en begränsad period, från månader upp till ca 1 år beroende på lokal och funktion-

alitet hos portrycksmätare. 

 

Enligt portrycksmätningar utförda i denna studie och i Öberg (1997) varierar det negativa portrycket i 

icke-vattenmättade zoner på djup under markvattenzonen som regel inom ca 10 kPa (med några få exem-

pel upp till 13-14 kPa). Baserat på detta kan antas att för mätningar under kortare tidsperioder av negativa 

portryck, upp till maximalt 30 kPa, förväntas uppmätt portryck reducerat med 15 kPa bli lägre än årets 

minsta negativa portryck. 

 

Erfarenheter visar att i siltslänter sker oftast ras eller skred under våren men även under sommaren/hösten 

och i ett fåtal fall under vintern (SGI:s skreddatabas, gis.swedgeo.se/skred). I många fall antas orsaken till 

ras/skred vara kopplad till en ökad mängd vatten i jorden i slänten och därmed ökande porvattentryck och 

lägre hållfasthet. Mätningarna av portryck vid Nipuddsvägen visar att ökningen av portryck är tydligast i 

samband med och strax efter tjällossningsperioden och då med påverkan ner till ca 6 m djup. Under 

sommaren och hösten är den uppmätta ökningen av portryck i samband med regn inte lika tydlig och med 

mer begränsad påverkan med djupet. Mätningar av fukthalt ner till 4 m djup vid Nipuddsvägen visar på 

ungefär samma ökning av fukthalt i samband med tjällossning som vid regn under hösten, men en snabb-

bare ökning av fukthalt i samband med tjällossningen, se Figur 9-5. Toll et al. (2011) menar att direkt 

mätning av negativa portryck i fält, med tensiometrar eller piezometrar, är det tillförlitligaste sättet att 

koppla ändringar i portryck eller vattenförhållanden till brott (skred och ras) i en slänt. 
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Tidigare erfarenheter visar generellt att de negativa portrycken varierar mindre och långsammare med 

ökande djup i en jordprofil kopplat till nederbörd, t.ex. Lim & Rahardjo (1994) och Huat et al. (2005). I 

den intermediära zonen är portrycken i stort sett konstanta under hela året, även under regnperioder med 

normal intensitet och varaktighet (t.ex. Fredlund 1995; Öberg 1995). I slänt vid Nipuddsvägen har under 

de tre åren uppmätts en viss variation av negativa portryck, som mest inom 13 kPa, se Figur 6-17, med 

nederbörd och årstiden i den intermediära zonen (med icke-vattenmättade förhållanden). 

 

På 10 m djup vid Nipuddsvägen är portrycksförändringar långsamma och varierar möjligen med årstiden 

och variationer i grundvattenytans nivå, men är inte kopplade till infiltrerat regnvatten. Se Avsnitt 6.4.1 

för beskrivning av portryckets variation med tiden i jordprofilen vid Nipuddsvägen. 

 

Såväl storleken som variationen är liten för de negativa portrycken under de tre åren vid Väst Remsle. De 

uppmätta värdena på negativa portryck varierar här på förväntat vis med årstiden och nederbörd (regn) 

och på liknande sätt som de vid Nipuddsvägen. De uppmätta portrycken vid Väst Remsle har därför be-

dömts vara representativa, dvs. återspegla variationer av portryck orsakat av variationer av porvattenför-

hållanden i jorden runt portrycksmätaren. Olika källor som exempelvis temperaturändringar kan påverka 

registrerade värden på portryck, vilket dock inte bedöms vara fallet här. 

 

 

 

 
 
Figur 9-1  Portryck och nederbörd redovisat mot tid i punkten R1 vid Nipuddsvägen. 
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Figur 9-2  Portryck och nederbörd redovisat mot tid i punkten R2 vid Nipuddsvägen. 

 

 

 
 
Figur 9-3  Portryck och nederbörd redovisat mot tid i punkten R3 vid Nipuddsvägen. 
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Figur 9-4  Portryck och nederbörd redovisat mot tid i punkten VR1 vid Väst Remsle. 

 

9.1.2 Jämförelser fukthalt och nederbörd och portryck 

I Figur 9-5 presenteras i samma diagram nederbörd och fukthalt som funktion av tiden för slänt vid 

Nipuddsvägen, jämför med motsvarande diagram för uppmätta portryck i Figur 9-1 till 9-3. Fukthaltsmät-

ningarna på olika djup inom intervallet 0,5-4 m under markytan visar tydligt hur fukthalten varierar med 

årstiden, nederbörd och under snösmältnings- och tjällossningsperioden, Figur 9-5. Mätningarna visar 

också tydligt hur en ökning av fukthalten överst i jordprofilen, orsakad av exempelvis infiltration i jorden 

av regnvatten, successivt sprider sig nedåt i jordprofilen med tiden i takt med att tillskottsvattnet sjunker i 

jordprofilen. Tydliga förändringar i fukthalt sker i hela det studerade djupintervallet, 0,5-4 m djup, såväl 

under våren (ca april) som under hösten (ca augusti-september). 

 

Kopplingen mellan uppmätt regnmängd och förändring i fukthalt är tydligare än kopplingen mellan upp-

mätt regnmängd och förändring i portryck, jämför respons i Figur 9-5 med de i Figur 9-1 till  

9-3. Fukthaltsmätningar kan användas till att visa på förändringar i vattenförhållandena (vattenkvoten) i 

markvattenzonen och i den icke-vattenmättade zonen, exempelvis till följd av infiltration av regnvatten i 

jorden, och kan ge indikationer på förändringar i portryckssituationen. Mätningar av fukthalt (eller voly-

metriskt vatteninnehåll) på olika djup i en slänt kan vara ett bra komplement till mätningar av portryck. 

Variationer i fukthalt med tiden och med djupet kan jämföras med variationer i portryck på motsvarande 

djup. Resultat av fukthaltsmätningar kan också principiellt användas för att ta fram uppskattade värden på 

negativa portryck (se Avsnitt 9.2). Men fukthaltsmätningar i jord i fält kan i nuläget inte användas för 

tillförlitlig uppskattning av negativa portryck. Bättre verktyg behöver utvecklas för att översätta i fält 

uppmätta fukthalter till motsvarande rådande negativa portryck.   
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Figur 9-5  Nederbörd och fukthalt (volymetriskt vatteninnehåll) på olika djup som funktion av tiden under åren 2010-

2012. 

 

9.1.3 Tolkning av grundvattenzoner och portrycksfördelning vid  
Nipuddsvägen 

I Figur 9-6 har för slänten vid Nipuddsvägen lagts in tolkade grundvattenzoner (se Figur 2-1 och SGI, 

1998). De översta ca 2-3 m antas utgöra markvattenzonen och därunder en intermediär zon ned till ett 

djup av ca 7 m. Mellan djupen 10 m och 14/15 m finns enligt portrycksmätningarna en zon med övergång 

från negativa till positiva porvattentryck och där har en antagen grundvattenyta lagts in i närheten av den 

antagna gränsen mellan silt och sulfidsilt, se Figur 9-6. Zonen från grundvattenytan upp till underkant 

intermediär zon antas vara vattenmättad och därmed en kapillär zon. Övergången mellan intermediära 

zonen och markvattenzonen respektive kapillära zonen är inte entydig och gränserna har därför angetts 

som ett bredare band (övergångszon). Övergången mellan de olika jordlagren är inte heller skarp. Den 

antagna grundvattenytan skulle därför kunna utgöra en alternativ gränsdragning mellan siltlagret och un-

derliggande lager. 

 

Zonen med övergång från negativa till positiva portryck, på ca 14 m djup i R1, följer ungefär gränsen 

mellan siltlagret och den underliggande sulfidsilten. Ungefär vid 14 m djup i R1 blir det enligt laboratori-

eförsök (Avsnitt 4.3), i jämförelse med ovanliggande jordlager, en ökning av vattenkvoten och skrym-

densiteten och vattenmättnadsgraden ökar till runt 100 % samtidigt som permeabiliteten minskar. Det 

negativa portrycket antas öka hydrostatiskt, dvs. med ca -10 kPa per meter, i den kapillärt vattenmättade 

zonen från grundvattenytan och uppåt i jordprofilen och motsvarande positiva portryck med ca + 10 kPa 

per meter under grundvattenytan. Med den antagna nivån för grundvattenytan stämmer detta relativt väl 

med de uppmätta portrycken på 10 m respektive 14/15 m djup i R1, R2 och R3. Exempelvis i R3 är port-

rycket - 9 kPa ca 1 m ovanför grundvattenytan och + 40 kPa ca 4 m nedanför grundvattenytan. I R1 är det 

negativa porvattentrycket (- 31 kPa) något mindre än motsvarande höjd ovanför antagna grundvattenytan 

och möjligen är den mätpunkten belägen i övergångszonen mellan den kapillärt vattenmättade och den 

intermediära zonen.  
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Under den antagna grundvattenytan har registrerats positiva portryck (+ 40, + 22 respektive + 3 kPa, i R3, 

R2 respektive R1) vilka i respektive punkt ungefär motsvarar ett hydrostatiskt ökande porvattentryck, och 

tyder på vattenmättade förhållanden i denna zon. Dessa positiva portryck varierar i ett långsamt förlopp 

kopplat till årstiden, se Figur 6-9 till Figur 6-11, och antas variera med grundvattenytans nivå. 

 

För den djupaste mätaren i respektive punkt, 25 m (R3), 21 m (R2) och 19 m (R1) har negativa portryck 

uppmätts, Figur 9-6. Portryckspetsarna har i dessa fall installerats en bit in i (eller i gränszonen till) det 

något fastare material som underlagrar det leriga silt – siltiga lerlagret (se Bilaga 4 med utvärderade CPT-

resultat). Detta underliggande material, som det inte har varit möjligt att ta prover i, bedöms preliminärt 

vara en silt med inslag av sandskikt (baserat på bedömning av resultat från JB-sondering). Grundvatten-

förhållandena i detta underliggande material är okända. Sannolikt råder negativa portryck i denna zon. 

 

Portrycksförhållandena i slänten under de djupast installerade portrycksgivarna har inte varit i fokus i 

föreliggande studie. Ett grundvattenrör har installerats ner till nivån +11 m i R3 och i detta kunde ingen 

grundvattenyta identifieras. Grundvattenröret (R11) installerat nära älven visar på en grundvattenyta på ca 

nivån + 1,5-2,0 m och grundvattenröret (R10) placerat mellan slänttån och grundvattenröret vid R11 visar 

på en grundvattenyta på ungefär samma nivå. En grundvattenyta i slänten förväntas därför finnas på unge-

fär samma nivå som vattenytan i intilliggande älv, dvs. ungefär på djupet 48-49 m under markytan vid 

släntkrön. 

 

De djupast installerade portrycksgivarna i R1, R2 och R3 visar negativa portryck medan portrycksgivarna 

ovanför på 14/15 m djup visar positiva portryck.  I zonen mellan de djupaste och näst djupaste placerade 

portrycksgivarna finns ett skikt med ca 1 m tjocklek där CPT-sonderingarna visat ett markant ökat spets-

motstånd och minskat genererat portryck. Inom skiktet varierar motståndet vilket indikerar ett skiktat 

lager (se Bilaga 4). Mitt i skiktet finns en smal zon där spetstrycket blir mycket högre och det genererade 

portrycket väsentligt lägre. Möjligen sträcker sig den mättade zonen med positiva portryck ner till detta 

eventuellt kapillärbrytande (dränerande) skikt där de positiva portrycken i så fall reduceras. 

 

Portrycksmätarna i R3, dvs. punkten med portrycksmätningar längst bort från släntkrön, ger de lägsta 

uppmätta värdena på negativa portryck på djupen 2-10 m under de tre åren (se Figur 6-17). På djupen 2 

och 4 m är de minsta värdena ungefär lika stora i R1, R2 och R3, på djupen 6 och 10 m visar R1 och R2 

högre minsta negativa portryck. Negativa portryck på samma djup under markytan ovanför släntkrön men 

på olika avstånd från släntkrön kan således variera i storlek. Detta är viktigt att beakta vid stabilitetsbe-

räkningar och tillhörande val av negativa portryck kopplade till position av (farligaste) glidytor (se Av-

snitt 9.4). 
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Figur 9-6  Medelvärden på uppmätta portryck i R1, R2 och R3 under åren 2009-2012 och tolkad indelning i grundvat-

tenzoner i slänten vid Nipuddsvägen. Inlagt är också tolkade jordartsgränser baserade på andra geotekniska under-
sökningar (se Figur 5-5). 

 

 
Funktionalitet hos portrycksmätare 

Vid Nipuddsvägen har under de tre årens mätningar portrycksgivarna (i R1, R2 och R3) varit i funktion, 

dvs. visat representativa värden på portryck, i medeltal 61 % av tiden. Motsvarande siffra för Väst Remsle 

är ca 81 % av tiden.  Efter funktionskontroll och avluftning av portrycksmätare som inte visat representa-

tiva resultat, dvs. varit ur funktion, har dessa normalt återfått representativa värden. Med en oftare utförd 

funktionskontroll och avluftning i fält hade andelen av tiden som portrycksmätare varit i funktion ökat. 

Portrycksmätaren i R1 på 10 m djup exempelvis har varit i funktion endast under ca 8 % av tiden. Storle-

ken på det negativa portrycket (-31 kPa i medeltal) bedöms dock vara representativt och passar in i den 

beskrivna portrycksprofilen i Figur 9-6. 

 

De portrycksmätare som placerats ytligt nedanför släntkrön vid Nipuddsvägen har gett värden på portryck 

som antyder att de är ur funktion. Detta avser de tre givarna på 1,5 m djup i R12, R13, R15 i övre delen 

av slänten och de två givarna på 3 respektive 5 m djup i R5 vid släntfot. Anledningarna till den dåliga 

funktionaliteten kan vara flera. De största förändringar i temperatur (inklusive frysning och tining vid 

tjälnings- respektive tjällossningsperioden) och vattenmättnadsgrad under året sker normalt ytligt. Det 

grövre materialet vid släntfot kan vara problematiskt att mäta i, och inverkan av rötter och vegetation kan 

försvåra installation och göra det svårare att uppnå fullgod kontakt mellan porvattnet i jorden och mät-

spetsen.  
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9.2 Uppskattning av negativa portryck 

Om en bedömning av negativa portryck i fält görs baserat på vattenretentionskurvor, bör vattenretent-

ionskurvorna bestämmas i laboratoriet genom försök med övertryckskapillarimeter eller liknande på pro-

ver av aktuell jord. Det bör noteras att provning i laboratoriet som regel motsvarar en torkande vattenre-

tentionskurva (se Avsnitt 8.1) och då förväntas motsvara högsta möjliga negativa portryck. Beroende på 

om in situ-förhållandet motsvarar den vätande eller torkande vattenretentionskurvan eller något där emel-

lan (se Avsnitt 8.1) kan uppskattat negativt portryck skilja en hel del från de som råder i en slänt. 

 

Fredlund et al. (2011) har föreslagit en metodik för användande av vattenretentionskurvor för bedömning 

av medianvärde och minvärde för negativa portryck i fält. Metodiken baseras på en i laboratoriet bestämd 

vattenretentionskurva (torkande förhållanden) ur vilken en kurva för median- och minvärden skattas. Den 

föreslagna metodiken har provats i denna studie för bedömning av minvärden på negativa portryck base-

rat på laboratoriebestämda vattenretentionskurvor motsvarande antagna maxvärden, se Avsnitt 8.1. De 

beräknade portrycken baserade på vätande vattenretentionskurva, som förväntas motsvara minsta möjliga 

negativa porvattentryck (se exempelvis Fredlund et al., 2011), ger större portryck än de uppmätta på 4 m 

djup och ungefär samma portryck på 2 m djup (uppmätta i punkt R1 vid Nipuddsvägen). Det genom fukt-

haltsmätningar uppmätta relativt låga volymetriska vatteninnehållet på 0,5 m resulterar i höga beräknade 

negativa portryck i jämförelse med uppmätta värden, vilket beror på att ett lågt vatteninnehåll ger ett högt 

negativt portryck när det skattas ur en vattenretentionskurva. Variationen med tiden för beräknade port-

ryck baserat på fukthaltsmätningar stämmer väl med de uppmätta portryckens variation på 1 och 2 m 

djup, men inte på 0,5 och 4 m djup, se Figur 8-4 och Figur 8-5. Mätningar av negativa portryck i fält av 

Öberg (1997) gav också värden som var lägre än de som uppskattats från (torkande) vattenretentionskur-

vor. 

 

Jämförelserna mellan beräknade portryck baserade på torkande vattenretentionskurvor och uppmätta port-

ryck visar generellt på en stor spridning och det finns flera faktorer och antaganden som kan påverka re-

sultaten. Den dåliga överensstämmelsen kan till viss del tillskrivas att använda vattenretentionskurvor är 

bestämda för andra djup än de där fukthaltsmätningar är utförda. Utförda fukthaltsmätningar har i denna 

studie omräknats med materialegenskaper som inte alltid väl beskriver den aktuella jordvolymen. Vidare 

är det som ovan beskrivet förväntat att de uppmätta negativa portrycken skall vara lägre än de som upp-

skattas från torkande vattenretentionskurvor. 

 

Resultaten från slänten vid Nipuddsvägen visar på den problematik och utmaning som pekas ut av Fred-

lund et al. (2011) och som finns för att i framtiden söka möjliggöra ett bättre och tillförlitligare använ-

dande av vattenretentionskurvor för såväl bedömning av negativa portryck som prediktering-

ar/prognostiseringar av portryck i exempelvis (numeriska) beräkningsprogram. För en förbättrad precision 

och tillförlitlighet till bruk av vattenretentionskurvor för bedömning av negativa portryck behövs förbätt-

rade metodiker/verktyg för utvärdering av om vätande eller torkande förhållanden eller något däremellan 

råder och hur dessa kan korreleras.  

 

Förutom att mäta jordens (volymetriska) vatteninnehåll med fuktmätare och utifrån resultatet uppskatta 

vilket negativt portryck detta borde motsvara i marken, kan uppskattning göras med från laboratoriet be-

stämda vattenkvoter vilka räknats om till volymetriskt vatteninnehåll. Vid en jämförelse mellan beräknat 

volymetriskt vatteninnehåll baserat på i laboratoriet bestämda vattenkvoter och densiteter och i fält upp-

mätt volymetriskt vatteninnehåll varierade de beräknade vatteninnehållen med nära 10 procentenheter 

(beroende på antagande om värden på densiteter) medan de i fält uppmätta vatteninnehållen endast varie-

rade inom några procentenheter med tiden. Att de beräknade volymetriska vatteninnehållen spände över 

ett så stort intervall gjorde det svårt att utifrån i laboratoriet bestämda vattenkvoter dra några slutsatser om 

motsvarande negativt portryck i fält. 

 

En vattenretentionskurva bestämd från ett empiriskt underlag baserat på kornstorleksfördelning, kan skilja 

en hel del från en genom laboratorieförsök bestämd vattenretentionskurva, vilket var fallet i denna studie. 
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En jords vattenhållande egenskaper beror inte enbart på dess kornstorleksfördelning. Även faktorer som 

portal (lagringstäthet), porstorleksfördelning, mineralsammansättning, kornform och organiskt innehåll 

påverkar vattenhållningsförmågan, vilket medför att ett empiriskt underlag baserat enbart på kornstorleks-

fördelning kan bli missvisande. Detta är viktigt att beakta vid bedömning av negativa portryck. 

 

Empiri för utvärdering av negativt portryck i fält baserat på jordens kornstorleksfördelning, d50-värde, och 

vattenmättnadsgrad (Öberg, 1997) har föreslagits att användas vid bedömning av negativa portryck. I 

denna studie ger den föreslagna empirin väsentligt högre värden på negativa portryck än de uppmätta 

särskilt för de finkornigare jordtyperna på djupen 14 och 19 m vid Nipuddsvägen, se Figur 9-7. Empirin 

är inte baserad på fältmätningar av negativa portryck utan på vattenretentionskurvor bestämda i laborato-

riet, där vattenretentionskurvans luftinträngningstryck (ungefär motsvarande det effektiva negativa port-

rycket) har plottats mot materialets d50-värde. Värdena på portryck som uppmätts i fält kan befinna sig på 

den vätande vattenretentionskurvan eller någonstans mellan de båda ytterlighetskurvorna som beskriver 

vattenretentionskurvans hysteresis (se Avsnitt 8.1). Empirin representerar således i princip de största möj-

liga effektiva negativa portryck som möjligen kan utbildas vilket innebär att det rådande negativa port-

rycket i fält i många fall är lägre. 

 

I Figur 9-7 har empirin från Figur 8-7 kompletterats med värden från föreliggande studie. I enlighet med 

den befintliga empirin har värdet för punkterna benämnda ”WRC” bedömts utifrån i laboratoriet be-

stämda vattenretentionskurvor där det effektiva negativa portrycket har bestämts som vattenretentions-

kurvans luftinträngningstryck, vilket ungefär motsvarar det effektiva negativa portrycket. Det d50-värde 

för materialet som vattenretentionskurvan är bestämd på har bedömts utifrån kornstorleksfördelningskur-

vor bestämda på samma nivå som provet för vattenretentionskurvan är taget på. I figuren finns även inri-

tade det intervall av effektiva negativa portryck som uppmätts i fält (uppmätt portryck multiplicerat med 

beräknad vattenmättnadsgrad). 
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Figur 9-7  Samband mellan d50-värde och effektivt negativt portryck (från Öberg, 1997) tillsammans med för projektet 

i laboratorieförsök bestämda luftinträngningstryck (WRC) och beräknade effektiva negativa portryck (beräknade från 
uppmätta portryck och beräknade vattenmättnadsgrader). I figuren avser y-axeln med negativa värden data från 
projektet. På varje nivå finns ett spann av effektiva beräknade negativa portryck beroende av det spann som beräk-
nats för vattenmättnadsgraden. 

 

Beroende på att jordprofilen är varvig kan variationer fås av jordegenskaper inom små jordvolymer, vilket 

kan resultera i variationer i vattenretentionskurvor som bestämts i laboratoriet beroende på vilken del av 

provet som tagits ut. 

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att effektiva negativa portryck utvärderade från empiri kan skilja sig 

en del från negativa portryck utvärderade från i laboratoriet bestämda vattenretentionskurvor såväl som 

från i fält uppmätta negativa portryck. Vald vattenretentionskurva har som regel en avgörande betydelse 

för storlek på beräknade negativa portryck. 

 

 

9.3 Portryckssimuleringar 

Det har inte varit möjligt att med numeriska simuleringar, och de förenklade modeller som använts, fånga 

den i fält med portrycksmätare uppmätta storleken och variationen av portryck med tid. Att hitta en kom-

bination av materialegenskaper och randvillkor som ger en modell som beskriver uppmätta portryck kan 

vara svårt. I detta projekt har numeriska simuleringar inte varit ett verktyg som kunnat användas för pro-

gnostisering av portryck. Det är möjligt att bättre resultat går att uppnå för en slänt med mer homogent 

material. 
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Resultat från simuleringar utförda i detta projekt visar att de beräknade portrycken i många fall ökar på 

stora djup i jordprofilen och fortsätter att öka med tiden. Detta bedöms bero på att förhållandena/egen-

skaperna inte är relevant beskrivna och att initialläget inte är stabilt med de randvillkor som använts och 

att inget jämviktsläge heller uppnås med tiden. Att de beräknade portrycken fortsätter att öka med tiden 

kan sannolikt förklaras med att nettoinflödet i modellen är större än i den verkliga situationen (modellen 

fylls upp med vatten som i en balja). Detta innebär att i fält dräneras det förmodade infiltrerade vattnet ut 

på ett sätt som inte tas hänsyn till i modellen vilket innebär att i beräkningen angivna materialegenskaper-

na och/eller randvillkoren inte beskriver fältförhållanden korrekt.  

 

I några fall visar de beräknade portrycken i övre delen av jordprofilen ingen stadig ökning med tid men 

däremot en viss variation under simuleringsperioden. Att beräknade portryck inte varierar med årstid och 

nederbörd på samma sätt som de uppmätta kan sannolikt förklaras med att materialparametrar och rand-

villkor i den förenklade modellen inte beskriver den mer komplexa verkliga situationen i slänten.  

 

Responsen i modellen motsvarar inte den i fält uppmätta. För aktuell slänt har det inte varit möjligt att 

beräkna portrycken med sådan precision att modellen går att använda för prognostisering. Anledningarna 

till detta kan, som ovan nämnts, vara flera. I de numeriska simuleringarna har flera förenklingar gjorts och 

många faktorer som kan tänkas påverka beräkningsresultaten påtagligt har inte tagits med (eller inte kun-

nat beskrivas på ett relevant sätt till följd av bristande kunskap). 

 

Mäktighet och materialegenskaper hos det översta jordlagret i slänten mellan släntkrön och släntfot är inte 

särskilt kända då provning in-situ inte varit möjlig att genomföra. Mäktigheten hos detta lager har antagits 

och materialegenskaperna har antagits motsvara materialegenskaperna för det översta lagret bakom slänt-

krönet, vilket kan skilja sig från den faktiskt rådande situationen. Därtill finns uppgifter om att området 

nedanför släntfot är en uppfylld strandkant, vilket kan resultera i mer komplexa geometrier och material-

egenskaper än vad som antagits i modellerna. 

 

Kunskapen om det faktiska nettoinflödet (samspel infiltration/avdunstning) i den aktuella slänten är be-

gränsad och förhållandena är därför antagna. Slänten är helt beväxt med lövträd, vilkas rotsystem rimlig-

en påverkar vattensituationen (ytligt) i slänten på ett sätt som inte tagits hänsyn till i simuleringarna. 

Växtligheten påverkar även mängden nederbörd som infiltrerar ner i marken och mängden vatten som 

avdunstar. Båda är processer som inte tagits hänsyn till och som det inte funnits någon kunskap om. Att 

kvantifiera och generalisera effekten av växtlighet är svår då den är beroende av såväl utbredning och 

växtlighetstyp som klimat och årstid. Möjlighet finns att finjustera nederbördsfördelningen mot regional 

avrinningsdata för älven som SMHI tillhandahåller för att möjligen på ett bättre sätt beskriva hur mycket 

nederbörd som infiltrerar slänten. Att göra detta innan uppmätt beteende kan modelleras grovt har dock 

inte ansetts vara meningsfullt i aktuellt fall.  

 

Under delar av mätperioden har det legat snö i slänten och marken har även varit tjälad. Förutom att kun-

skap om den faktiska infiltrationsmängden och avdunstningen saknas, uppstår strömningsområden vid 

tjäle där fritt porvatten strömmar mot bildade islinser och därmed påverkar portryckssituationen, vilket 

tillsammans med tjällossningsmekanismen och effekter av snösmältning på portrycket har bortsetts från i 

simuleringarna.  

 

Det är likaså möjligt att processer som eventuell cementering av jorden och armering på grund av växtröt-

ter påverkar både rådande portryckssituation och släntens stabilitet. Cementering och heterogeniteter i 

jorden medför också risken att de laboratoriebestämda materialparametrar som använts i simuleringarna 

inte är representativa för hela jordmatrisen.  
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Att vattenretentionskurvan uppvisar en hysteresiseffekt beroende på om den bestäms under vätande eller 

torkande förhållanden har inte tagits hänsyn till i simuleringarna. Denna hysterisiseffekt ger upphov till så 

stor spridning i beräknade portryck att den bör beaktas. Fredlund et al. (2011) konstaterar att simulering 

och prognostisering av fältförhållanden (avseende negativa portryck) kan vara svårt eftersom material-

egenskaperna i modellen beskrivs med vattenretentionskurvor som uppvisar en hysteresiseffekt. Hystere-

sisen medför att de beräknade portrycken kan variera i ett stort intervall i de fall den tas hänsyn till i be-

räkningarna och i de fall den inte tas hänsyn till i beräkningarna kan de beräknade portrycken storleks-

mässigt hamna långt från de i fält uppmätta portrycken. Fredlund et al. (2011) menar även att storleken på 

portryck kan vara svårare att beräkna än trender mot tiden. Det är möjligt att det kan vara lättare att fånga 

storlek och trender av uppmätta portryck över ett kortare tidsintervall som bara spänner över en torkande 

eller en vätande fas eftersom ingen hysteresiseffekt då behöver tas hänsyn till. För att skapa en mer kom-

plex, men inte nödvändigtvis bättre modell, kan en torkande och en uppskattad vätande retentionskurva 

användas i modelleringen. Dock kan det vara svårt att avgöra när vilken kurva ska användas och i vilka 

delar av jordlagerföljden.  

 

Jordprofilen består av växellagrad jord med stor variation i tjocklek hos enskilda lager vilket ger möjlig-

heten att de vattenretentionskurvor som bestämts i laboratoriet inte är representativa för den jordvolym de 

tillskrivits. 

 

Resultaten från simuleringarna visar vikten av att kunna beskriva materialegenskaper och randvillkor på 

ett korrekt och verklighetsnära sätt. Eftersom den använda modellen inte beskriver samma trend för port-

ryck vare sig mot djup eller mot tid jämfört med uppmätta portryck kan man säga att skillnaden mellan 

beräknade och uppmätta portryck är stor. 

 

Svårigheter finns idag att utifrån utförda laboratorieförsök (för fall som i denna studie) kunna beskriva 

jordlagrens materialegenskaper på ett sätt som ger en numerisk modell som beskriver medelvärdet av 

uppmätta portryck under året (vilket är en lägsta eftersträvansvärd detaljeringsgrad). I den inversa model-

lering som utförts med avseende på materialegenskaper (jordlagerföljd beskriven i Avsnitt 5.2 användes 

och materialegenskaperna för respektive jordlager justerades till dess att önskvärt beräkningsresultat er-

hölls) kunde på detta vis utvärderade materialegenskaper inte anses motsvara någon fysisk tolkning som 

var möjlig att göra utifrån det geotekniska underlag som fanns tillgängligt. Vidare arbete kan innefatta att 

hitta fler kombinationer av materialegenskaper som ger önskat beräkningsresultat och att därmed kunna 

identifiera en relation mellan presenterade laboratorieresultat och de materialparametrar som i invers mo-

dellering ger resultat som motsvarar de uppmätta värdena i fält. 

 

 

9.4 Inverkan av negativa portryck vid stabilitetsanalys 

9.4.1 Syfte 

För att illustrera inverkan av negativa portryck vid stabilitetsberäkningar har ett antal beräkningar för 

slänten vid Nipuddsvägen utförts och analyserats. Utöver inverkan av negativa portryck visas även hur 

utvärderingen av hållfasthetsegenskaper från de utförda CPT-sonderingarna (se Avsnitt 3.4.3) och från de 

dränerade triaxialförsöken (se Avsnitt 4.3.8) påverkar beräkningsresultaten. 

 

9.4.2 Jordlagerföljd 

I Tabell 9-1 redovisas den antagna jordlagerföljden samt ansatta materialegenskaper (se även Avsnitt 5.2). 

Beräkningsfall 0 är tänkt att illustrera en relativt begränsad undersökning där endast resultat från CPT-

sondering (via analyser i programmet Conrad) finns att tillgå för utvärdering av hållfasthetsparametrarna. 

Beräkningsfallen A-D motsvarar fyra olika sätt att utvärdera friktionsvinkeln,   , och kohesionsintercep-

tet,   , från triaxialförsöken presenterade i Avsnitt 4.3.8 (under antagande om att Mohr-Coulombs brott-
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kriterium gäller). Vid dessa utvärderingar har försöken på prover från 4,5 och 8 meters djup bedömts 

representera den sandiga silten och silten på 3-6 respektive 6-13 meters djup. Försöken på prover från 13 

och 14 meters djup bedöms representera sulfidsilten på 13-16 meters djup. Baserat på värden på spän-

ningsvariablerna   och    från försöken (se Avsnitt 4.3.8) varierades faktorerna   och   i ekv. 4-9 och 4-

10 så att   = 0; 5; 10; och 15 kPa utvärderades vilket i sin tur gav motsvarande värden på    i Tabell 9-1. I 

Figur 9-8 redovisas de linjära regressionslinjerna för respektive uppsättning av    och   . Svarta linjer 

motsvarar   = 0; röda linjer   = 5 kPa; blå linjer   = 10 kPa; och gröna linjer   = 15 kPa. I figuren kan ses 

att R
2
 värdet, vilket indikerar hur väl linjerna är anpassad till punkterna, är ungefär lika för samtliga linjer. 

I Figur 9-8 b (prover från 13 och 14 meters djup) har ett triaxialförsök utförts vid en betydligt högre spän-

ning än övriga fyra triaxialförsök. Detta försök påverkar utvärderingarna av    och    relativt mycket, 

men resultatet bedömdes ändå vara relevant och togs med vid utvärderingarna. 

 
 
Tabell 9-1  Materialegenskaper. 

Djupintervall
 A

 Jordart Fall Tunghet,   

(kN/m
3
) 

   

(°) 

   

 (kPa) 

   

 (kPa) 

Längs slänten Rasmassor - 18 30
 B

 0
 B

 - 

0-3 meter Sa - 18 36
 C

 0
 B

 - 

3-6 meter saSi 0 18 35
 C

 0
 B

 3,5 

A 37
 

0 3,8 

B 36 5 3,6 

C 35 10 3,5 

D 33,5 15 3,3 

6-13 meter Si 0 18 33
 C

 0
 B

 8,4 

A 37
 

0 9,8 

B 36 5 9,4 

C 35 10 9,1 

D 33,5 15 8,6 

13-16 meter SuSi 0 17 30
 D

 8
 D

 - 

A 37 0
 
 - 

B 36,5 5 - 

C 36 10 - 

D 35 15 - 

>16 meter leSi / siLe - 18 35
 C

 0
 B

 3,5 

A 
Gäller för punkten vid släntkrön 

B
 Bedömt 

C
 Utvärderat från CPT-sondering 

D
 Empirisk utvärdering för kohesionsjord (se SGI Information 3, SGI (2007) );          och    =80 

kPa  (från Conrad) 
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a) b) 

Figur 9-8  Underlag för utvärdering av c´ och ϕ´ från dränerade triaxialförsök utförda på prover från; a) 4,5 och 8 

meters djup; b) 13 och 14 meters djup. Svarta linjer motsvarar   =0; röda linjer   =5 kPa; blå linjer   =10 kPa; och 

gröna linjer   =15 kPa (se Tabell 9-1). Notera att startvärdet inte är noll på axlarna i diagrammen. 

 
 

9.4.3 Utvärdering av portrycksförutsättningar 

För illustration av den relativt begränsade undersökningen (fall 0) ansätts ett hydrostatiskt porvattentryck 

från en grundvattenyta belägen i överkanten på sulfidsilten vilken påverkar detta jordlager. Portrycket i 

jorden ovan och under sulfidsilten bedöms vara 0 kPa.  

 

I Figur 9-9 (baserad på Figur 6-17) redovisas den portrycksprofil (blå prickad linje) som utvärderats för 

användande i stabilitetsberäkningarna för fall 0 samt för fallen A-D. I figuren redovisas också de ”port-

rycksspann” som redovisas i Figur 6-17 (svarta spann motsvarar punkt R1 vid släntkrön, röda spann 

punkt R2 och gröna spann punkt R3). Vid utvärderingen har en övre grundvattenyta med en medelnivå 

belägen i överkant av sulfidsilten antagits, vilken antas påverka sulfidsilten och jordlagren däröver (utom 

fall 0). Överkanten på sulfidsilten har bedömts vara belägen på ca 13 meters djup under släntkrönet (vid 

punkten R1) och något högre längre in från släntkrönet. En undre grundvattenyta belägen på stort djup 

antas påverka jorden under sulfidsilten.  

 

Som framgår av Figur 9-9 har portrycket bedömts vara 0 i den ytliga sanden mellan 0 och 3 meters djup, 

baserat på de låga uppmätta negativa portrycken på 2 m djup. I den underlagrande sandiga silten har ett 

lågt negativt portryck på 5 kPa medräknats motsvarande de lägsta utvärderade värdena på nivåerna kring 

4 och 6 meter samt baserat på bedömningen att detta material kan vara skiktat vilket i så fall delvis mot-

verkar uppkomsten av större negativa portryck. Silten mellan 6 och 13 m djup har bedömts vara mer ho-

mogen och belägen i den kapillära zonen och i övergångszonen till den intermediära zonen ovanför, se 

Figur 9-6. På mellan 10 och 13 m djup har portrycket utvärderats ”negativt hydrostatiskt” från grundvat-

tenytan belägen på djupet 13 meter (under släntkrön), vilket portrycksmätningarna på djupet 10 m också 

indikerar. På mellan 6 och 10 m djup har en anpassning mot portrycket i den sandiga silten utförts. I sul-

fidsilten på mellan 13 och 16 m djup har ett hydrostatiskt positivt portryck antagits baserat på portrycks-

mätningarna på 14 och 15 m djup. I den underlagrande leriga silten/siltiga leran (i dessa beräkningar an-

taget till stort djup) har ett lågt negativt portryck på 5 kPa antagits baserat på portrycksmätningarna på 19, 

21 och 25 m djup. 
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Figur 9-9  Antagen portrycksprofil (blå prickad linje) samt utvärderade max, min och medelvärden från  

portrycksmätningarna (se Figur 6-17 för mer detaljerad beskrivning). 

 

9.4.4 Hantering av negativa portryck i stabilitetsberäkningarna 

Hantering av de negativa portrycken vid stabilitetsberäkningarna har utförts, med nedan angivet undan-

tag, i enlighet med förslaget i SGI Information 16 (SGI, 1998) där följande samband föreslås för att besk-

riva skjuvhållfastheten (  ): 

 

             (  )   Ekv. 9.1 

där 

           (  ) [kPa] 

   totalspänning [kPa] 

   portryck [kPa] 

 

I den sandiga silten och i den leriga silten/siltiga leran, i vilka jordlager det negativa portrycket antas vara 

5 kPa, dvs.   -5 kPa, blir således        (  ), där    varierar i den sandiga silten beroende på be-

räkningsfallet (se Tabell 9-1) och där     35 ° i den leriga silten/siltiga leran. I silten utvärderas   som 

medelvärdet över djupintervallet mellan 6 och 13 meter till   -13 kPa, vilket ger         (  ), där 

   varierar på samma sätt som i den sandiga silten. Utvärderade värden på    för respektive beräknings-

fall (dvs. för olika värden på   ) redovisas i Tabell 9-1. 

 

Beräkningar av stabilitet har utförts dels för fall utan hänsyn till negativa portryck och dels för fall med 

hänsyn till uppmätta negativa portryck, se Tabell 9-1 och Bilaga 7.  Notera att i dessa beräkningsexempel 

har ansatta (uppmätta) portryck   använts i Ekv. 9-1 och inte det effektiva portrycket     . Detta är ett 

avsteg från rekommendationer i SGI Information 16 (SGI, 1998). Idag råder delade meningar om uppmätt 

portryck bör reduceras eller inte med avseende på vattenmättnadsgraden när det ska användas för att upp-
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skatta jordens skjuvhållfasthet i stabilitetsberäkningar (Fredlund, 2014; Toll, 2014). Fler experimentella 

resultat och bevis behövs för att stödja eller inte stödja reducering med avseende på vattenmättnadsgrad 

bl.a. beroende på jordtyp. Vid reducering av det negativa portrycket med avseende på vattenmättnadsgra-

den blir det negativa portrycket lägre och såldes blir även beräknad skjuvhållfasthet lägre, se Ekv. 9-1. 

Reducerade värden på portryck innebär en storlek på beräknad säkerhetsfaktor mellan den för ett beräknat 

fall med hänsyn till uppmätta negativa portryck (vilka inte recucerats med avseende på vattenmättnads-

grad) och ett beräknat fall utan hänsyn till negativa portryck.   

 

9.4.5 Beräkningar 

Beräkningar för den relativt enkla undersökningen, fall 0, och för beräkningsfallen A, B, C och D (dvs. 

med olika uppsättningar av    och    utvärderade från triaxialförsök) utan inverkan av negativa portryck 

och med inverkan av negativa portryck har utförts för geometrin redovisad i Figur 9-10. För fall 0 utför-

des s.k. kombinerad analys för sulfidsilten (dränerade hållfasthetsegenskaper var dock dimensionerande 

för samtliga lameller) och övriga material antas ha dränerade hållfasthetsegenskaper. För fall A, B, C och 

D antas alla material ha dränerade hållfasthetsegenskaper. Beräkningar har utförts i programmet 

SLOPE/W (GEO-SLOPE, 2007) med Morgernstern-Price’s formulering. Tre typer av beräkningar utför-

des: 

 

1) Ytliga glidytor (minst 2 meter från släntkrön). Denna beräkning antas ge en säkerhetsfaktor     mot 

ytliga ras i slänten, 

 

2) Djupare glidytor där avståndet från släntkrön för att uppnå     1,3 utvärderas. Denna beräkning 

antas ge svar på ”säkerhetszonens” utbredning, dvs. det område inom vilket risken för stabilitetsbrott 

överskrider kravet för vägar, bebyggelse och andra betydande anläggningar,  

 

3) En fix glidyta 10 meter från släntkrön. Denna beräkning avser att illustrera effekten av att negativa 

portryck medräknas och för olika värden på    och    för en given glidyta. 

 

 

 

 
 
Figur 9-10  Antagen geometri och jordlagerföljd. 
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Beräknade säkerhetsfaktorer,    , för samtliga beräkningsfall redovisas i Tabell 9-2. En mer utförlig pre-

sentation redovisas i Bilaga 7. 

 

För beräkningstyp 1, beräknas lägsta säkerhetsfaktorn till 0,83 för fall 0 (för vilket hållfasthetsegenskap-

erna i jordmaterialen utvärderats från CPT-sonderingarna) och utan inverkan av negativa portryck. Även 

för fall 0 med hänsyn tagna till negativa portryck samt för fall A (med friktionsvinkel utvärderad från 

triaxialförsöken men utan kohesionsintercept hos jordmaterialen) beräknas säkerhetsfaktorerna vara lägre 

än 1,0 vilket innebär att slänten beräkningsmässigt är instabil. Resultaten visar att om inverkan av nega-

tiva portryck medräknas ökar     med mellan 5 % och 13 % för respektive beräkningsfall. En jämförelse 

av resultaten från fall A, B, C och D visar också att     ökar med det antagna kohesionsinterceptet.  

 

För beräkningstyp 2 och 3, visar utförda beräkningar att beaktande av negativa portryck och ett antaget 

kohesionsintercept också har en betydande påverkan på säkerhetszonen (avstånd från släntkrön till mark 

med tillfredställande säkerhet, dvs. med     ≥ 1,3) och på beräknad     för en given glidyta 10 meter 

från släntkrön. 
 
Tabell 9-2  Resultat från beräkningarna. 

Beräkningsfall 

Beräkningstyp 1 Beräkningstyp 2 Beräkningstyp 3 

    

Utan inverkan av 
negativa portryck 

    

Med inverkan av 
negativa portryck 

Utbredning av säkerhets-
zon,     1,3 

 

    för en glidyta 10 

meter från släntkrön 

0 0,83 0,94 35 m (utan inverkan) 

30 m (med inverkan) 

0,99 

A 0,93 0,98 20 m (utan inverkan) 

18 m (med inverkan) 

1,10 

B 1,03 1,08 18 m (utan inverkan) 

16 m (med inverkan) 

1,17 

C 1,11 1,16 17 m (utan inverkan) 

14 m (med inverkan) 

1,23 

D 1,16 1,22 16 m (utan inverkan) 

12 m (med inverkan) 

1,25 

 

 

9.4.6 Diskussion 

Beräkningarna visar effekten av att ta hänsyn till negativa portryck vid stabilitetsberäkningar med la-

mellmetoder för slänter av den typ som återfinns vid Nipuddsvägen. Dessutom visar beräkningarna effek-

ten av att anta relevanta värden på    och att antaget kohesionsintercept också har betydande inverkan på 

beräkningsresultatet (   ). Om    i detta fall utvärderats endast baserat på resultaten från CPT-sondering 

och med antagande om    0 är slänten beräkningsmässigt instabil även om negativa portryck beaktas. 

Effekten från negativa portryck (via   ) och effekten från ett antaget kohesionsintercept (via   ) på     är 

större om de beräknade kritiska brottytorna är relativt ytliga (som i detta fall). Detta innebär att spänning-

arna längs brottytan ( ) blir låga och att därmed     (  ) blir relativt litet. Bidragen från termerna    

och    till hållfastheten i jorden (   i ekv. 9.1) blir således relativt stort i förhållande till bidraget från 

    (  ) jämfört med om den kritiska brottytan passerat djupare in i slänten. Dessa typer av ytliga brot-

tytor är karaktäristiska för denna typ av siltslänter och även för andra branta slänter där negativa portryck 

och kohesion i jordmaterialet bidrar till hållfastheten hos jorden.  
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10 Slutsatser  

I detta kapitel presenteras slutsatser från de undersökningar, mätningar och beräkningar som har utförts 

för de två lokalerna i projektet, dvs. slänten vid Nipuddsvägen och slänten vid Väst Remsle. I Kapitel 11 

presenteras rekommendationer avseende mätningar och undersökningar för bedömning av portrycksför-

hållanden i slänter med negativa portryck, huvudsakligen siltslänter, samt tillhörande rekommendationer 

avseende stabilitetsberäkningar. 

 

Under ca tre år, 2009-2012, har portryck mätts i fält på djup mellan 2-25 m under markytan i en slänt vid 

Nipuddsvägen och mellan 2-30 m djup under markytan i en slänt vid Väst Remsle. Båda slänterna är be-

lägna i Sollefteå kommun. I slänt vid Nipuddsvägen har portryck mätts i en sektion i tre punkter ovan 

släntkrön med ca 10 m inbördes avstånd och med vardera sex portrycksmätare på olika djup under marky-

tan (2, 4, 6, 10, 14/15, 19/21/25 m). I slänt vid Väst Remsle har portryck mätts ovan släntkrön på sex 

olika djup under markytan (2, 4, 6, 10, 20, 30 m) i en punkt. 

 

I slänt vid Nipuddsvägen har omfattande fält- och laboratorieundersökningar av geotekniska egenskaper 

och förhållandena utförts utöver mätningar i fält av portryck, fukthalt och klimatdata. Numeriska simule-

ringar har utförts av portrycksförhållandena i slänt vid Nipuddsvägen. Stabilitetsberäkningar har utförts 

för slänten vid Nipuddsvägen. 

 

I slänt vid Väst Remsle har utförts sonderingar, provtagningar samt portrycksmätningar. 

 

 

10.1 Nipuddsvägen 

Jordprofilen vid Nipuddsvägen från markytan och nedåt består av sand ca 0-2 m djup, sandig silt ca 2-6 m 

djup, silt ca 6-13 m djup, sulfidsilt / lerig sulfidsilt / lerig silt ca 13-17 m djup, lerig silt / siltig lera ca 17-

19 m djup. De angivna djupen under markytan är representativa för förhållandena vid släntkrön. Lagret 

med lerig silt / siltig lera bedöms underlagras av en silt med inslag av sandskikt. 

 

De översta ca 2-3 m av jordprofilen ovan släntkrön i slänt vid Nipuddsvägen utgör en markvattenzon, 

följt av en intermediär zon ned till ett djup av ca 7 m och därunder en kapillärt vattenmättad zon med 

negativa portryck ner till ca 12-14 m djup. Därunder sker en övergång till en vattenmättad zon med posi-

tiva portryck. Zonen med övergång från negativa portryck till positiva, på ca 14 m djup i punkt R1, följer 

ungefär gränsen mellan lagret med silt och den underliggande sulfidsilten (lerig sulfidsilt / lerig silt). En 

grundvattenyta låg på ca 14 m djup vid släntkrön och på ca 11 m djup 20 m bakom släntkrön. På större 

djup, ca 20-26 m, mättes återigen negativa portryck.  

 

De uppmätta negativa portrycken hos de enskilda portrycksmätarna uppvisade en viss variation under de 

ca tre årens mätningar. Då värden från de tre portrycksmätarna bakom släntkrön på samma djup i olika 

punkter (0, 10 respektive 20 m bakom släntkrön) beaktas varierar portrycket under de tre åren mellan +2 

till -4 kPa på 2 m djup, -5 till -18 kPa på 4 m djup, -2 till -17 kPa på 6 m djup och -4 till -33 kPa på 10 m 

djup. Baserat på alla tre mätpunkterna är medelvärdet på portrycket för respektive djup i övre delen av 

jordprofilen -2 kPa på 2 m, -12 kPa på 4 m, -10 kPa på 6 m och -19 kPa på 10 m. Av de 12 portrycksmä-

tarna på 2-10 m djup i de tre punkterna bakom släntkrön visade en mätare, på 2 m djup, vid ett tillfälle en 

tillfällig övergång från negativt till positivt portryck. 

 

Portrycken varierade med årstiden under de ca tre årens mätningar i övre delen av jordprofilen, dvs. på 

djupet 2 m och i viss mån på djupen 4 m och 6 m. En minskning av de negativa portrycken ner till 4 och 6 

m djup förekommer kopplat till tjällossningen, men inte i samband med höstens intensivare regnperioder. 

I den intermediära zonen (icke vattenmättade förhållanden) varierade de negativa portrycken i de olika 
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mätpunkterna i ett intervall med som mest 13 kPa och som minst 5 kPa. Största värdet på negativa port-

ryck inträffade antingen strax före tjällossningen (ca mars) eller under sensommaren (ca augusti). Minsta 

värdet på negativa portryck (dvs. närmast nollvärdet) under året inträffade antingen kopplat till tjälloss-

ningen (ca april) eller under hösten eller början av vintern (ca september-januari) på djupen 2 m och 4 m. 

På 2 m djup kunde minsta värdet på negativa portryck inträffa i samband med kraftigare nederbörd. Un-

der våren (ca april-maj) minskade det negativa portrycket under ca 2-3 veckors tid med 1-6 kPa på 2 m 

djup och under ca 3-4 veckors tid med 2-10 kPa på 4 m djup. 

 

Portrycksutvecklingen under våren-försommaren (mars-juni) de tre åren visar generellt på liknande bete-

ende för varje enskild portrycksmätare på djupen 2, 4 och 6 m. Portrycksmätarna på samma djup i de 

olika punkterna visar samma trend och storleksordning på det negativa portrycket på 2 m respektive 4 m 

djup, och grovt sett även på 6 m djup. 

 

Genomförda fukthaltsmätningar på olika djup inom intervallet 0,5-4 m under markytan visar tydligt hur 

fukthalten varierar med årstiden, nederbörd och under tjällossningsperioden. Mätningarna visar också 

tydligt hur en ökning av fukthalten överst i jordprofilen, orsakad av infiltration i jorden av regnvatten, 

propagerar nedåt med tiden i takt med att tillskottsvattnet sjunker i jordprofilen. Kopplingen mellan upp-

mätt regnmängd och förändring i fukthalt är tydligare än kopplingen mellan uppmätt regnmängd och för-

ändring i negativa portryck ner till 4 m djup. 

 

Beräknade portryck, baserade på omräkning av uppmätta fukthalter i fält och relaterade vattenretentions-

kurvor, visar på stor spridning i resultat. Vald vattenretentionskurva har en avgörande betydelse för stor-

lek på beräknat negativt portryck. Beroende på att jordprofilen är varvig kan variationer fås hos vattenre-

tentionskurvor som bestämts i laboratoriet beroende på vilken del av provet som tagits ut. De beräknade 

portrycken baserade på torkande vattenretentionskurva är på djupen 1 och 2 m i god överensstämmelse, 

avseende storlek, med uppmätta portryck, någorlunda i överensstämmelse på djupet 3 m och i dålig över-

enstämmelse på djupen 0,5 och 4 m. De beräknade portrycken baserade på vätande vattenretentionskurva, 

som förväntas motsvara minsta möjliga negativa porvattentryck, ger större negativa portryck än de upp-

mätta portrycken på 4 m djup och ungefär samma negativa portryck på 2 m djup.  

 

En vattenretentionskurva från ett empiriskt underlag baserad på kornstorleksfördelning för aktuell jord-

typ, kan skilja signifikant från en i laboratoriet direkt bestämd vattenretentionskurva. Detta kan resultera i 

stora skillnader i beräknade negativa portryck.  

 

Utvärdering av portryck baserat på empiri kopplat till jordens medelkornstorlek, d50-värde, och vatten-

mättnadsgrad gav uppskattade negativa portryck som var väsentligt högre än de som uppmätts i fält. Detta 

är som förväntat beroende på att empirin bygger på resultat från torkande vattenretentionskurvor. 

 

Det har inte varit möjligt att fånga den i fält med portrycksmätare uppmätta storleken och variationen av 

portryck, med numeriska simuleringar med den förenklade modell som har använts. 

 

Resultat från genomförda dilatometerförsök tyder på att jorden är överkonsoliderad i övre delen av jord-

profilen och att överkonsolideringsgraden minskar med djupet, från runt 10 vid 1,5 m djup ner till 2 vid 

7,5 m djup. I nedre delen av jordprofilen, ca 11,5-20 m djup, antyder resultaten att jorden är normalkon-

soliderad.  

 

Det har inte varit möjligt att identifiera och utvärdera förkonsolideringstryck ur de genomförda CRS-

försöken, vilket gör att överkonsolideringsgraden inte kunde bestämmas baserat på dessa. Problematiken 

att i material med stort siltinnehåll kunna ta kolvprover med god kvalitet, har sannolikt medfört att pro-

verna blivit störda och att det därför inte går att utvärdera förkonsolideringstrycket. 
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Den utvärderade friktionsvinkeln   från dränerade triaxialförsök varierade mellan 36 och 39 ° (för c´=0) 

på prover från de fyra undersökta djupen 4,5, 8, 13 och 14 m. Detta är något högre friktionsvinklar än de 

som utvärderats från CPT-sondering och som var ca 37 ° ned till 3-4 m och ca 34 ° därunder och ned till 

ca 11 m djup.  

 

Utförda stabilitetsberäkningar av slänten vid Nipuddsvägen visar på inverkan på beräknad säkerhetsfaktor 

av att beakta negativa portryck och relevanta värden på hållfasthetsparametrarna (friktionsvinkeln och 

kohesionsinterceptet) för slänter av den typ som finns vid Nipuddsvägen. Resultaten visar att om inverkan 

av negativa portryck medräknas ökar     med mellan 5 % och 13 % för de studerade beräkningsfallen.  

 

 

10.2 Väst Remsle 

Jordprofilen för slänt vid Väst Remsle består av sand ner till ca 13 m djup (något grusig sand till ca 1-4 m 

djup), sand med siltskikt mellan ca 13-16 m djup, och siltig sand mellan ca 16-19 m djup. Lagret med 

siltig sand bedöms utifrån undersökningarna underlagras av en silt ner till ca 25 m följt av lera därunder. 

 

Portrycken mellan 2 och 10 m djup vid Väst Remsle visade principiellt på samma årstidsvariation som 

portrycken mellan 2 och 6 m djup vid Nipuddsvägen. De negativa portrycken på dessa djup minskar dels 

under senvåren/försommaren och dels under hösten för att öka långsamt däremellan. Minskningen i port-

ryck inträffar generellt senare i tiden på 4 m djup jämfört med 2 m djup. Årstida minvärden på negativa 

portryck (dvs. närmast nollvärdet) inträffade som regel antingen under våren/försommaren (ca april-juni) 

eller under hösten (ca augusti-oktober). 

 

Portrycksutvecklingen under åren 2010-2012 visade ungefär på samma beteende varje år för respektive 

nivå på djupen 2-10 m. Under senvåren sker en minskning av det negativa portrycket med som regel ca 

0,5-1 kPa på 2-10 m djup. 

 

På djupen 2, 4, 6 och 10 m visade de fyra portrycksgivarna ungefär samma storlek på variation av och 

medelvärde för negativt portryck. Portrycket på de fyra olika djupen ner till 10 m varierar relativt lite 

under de tre åren, inom ca 3 kPa. Medelvärdet för portrycket för respektive portrycksmätare varierar mel-

lan -1 och -2 kPa. På djupet 20 m uppmättes ett portryck som varierar relativt lite, mellan -4,5 och -6 kPa. 

 

 

10.3 Nipuddsvägen och Väst Remsle 

Med stöd av resultaten från slänt vid Nipuddsvägen och slänt vid Väst Remsle har följande slutsatser dra-

gits: 

 

Under hösten påverkades portrycket av nederbörd i översta delen av jordprofilen i slänterna. Vid Väst 

Remsle påverkas portrycket även något av nederbörd under våren och sommaren, vilket bedöms bero på 

högre permeabilitet i det grovkornigare jordmaterialet vid Väst Remsle i jämförelse med det vid 

Nipuddsvägen. Förändringar i portryck påverkas sannolikt av såväl längre regnperioder med måttliga 

nederbördsmängder som av kortare perioder med större regnmängder. Portrycksändringen under våren i 

slänt vid Nipuddsvägen är orsakad av snösmältningen och tjällossningen, eftersom mängden ofruset vat-

ten i jorden ökar, vilket i sin tur leder till ett minskat negativt portryck. Nederbörds- eller tjällossningspe-

rioder påverkar det negativa portrycket ner till minst 6 m djup vid Nipuddsvägen och minst 10 m djup vid 

Väst Remsle. 

 

Vid Nipuddsvägen har under de tre årens mätningar portrycksgivarna (i R1, R2 och R3) varit i funktion, 

dvs. visat representativa värden på portryck, i medeltal 61 % av tiden. Motsvarande siffra för Väst Remsle 
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är ca 81 % av tiden. Efter funktionskontroll och avluftning av portrycksmätare som inte visat representa-

tiva resultat, dvs. varit ur funktion, har dessa normalt återfått representativa värden. Med en oftare utförd 

funktionskontroll och avluftning i fält hade andelen av tiden ökat som portrycksmätare varit i funktion. 

Mätningar av negativa portryck i en slänt under en längre tidsperiod, här mer än tre års tid, är unikt i Sve-

rige och ovanligt internationellt. 

 

En relativt omfattande beskrivning har tagits fram avseende metodik för tolkning av i fält uppmätta nega-

tiva (och positiva) portryck. En sådan beskrivning har tidigare saknats. Metodiken baseras på indirekt 

funktionskontroll av mätdata samt service och funktionskontroll av portrycksspetsar i fält. 
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11 Rekommendationer 

11.1 Omfattning 

I detta kapitel ges rekommendationer avseende mätningar och undersökningar för bedömning av port-

rycksförhållanden i slänter med negativa portryck, huvudsakligen siltslänter, samt rekommendationer 

avseende stabilitetsberäkningar för dessa. Detta avser att ge ett underlag för att kunna beakta såväl nega-

tiva som positiva portryck vid stabilitetsberäkningar. Rekommendationerna ska ses som ett tillägg till den 

relaterade informationen som finns i SGI Information 16 (SGI, 1998). Andra svenska skrifter inom aktu-

ellt område är huvudsakligen Skredkommissionen (1995), Tremblay (1996) och Öberg (1997). 

 

 

11.2 Portrycksmätningar 

11.2.1 Tidsperioder för mätningar av negativa portryck i fält 

 
Rekommendationer 

 För bestämning av årets max- och minvärden för negativa portryck ska mätningar utföras: 

- Minst 1 år. 

 

 För bestämning av portryckets variation under längre tid bör mätningar utföras: 

- Minst 2-3 år. 

 

 För bestämning av aktuellt rådande portryck bör mätningar utföras: 

       - Minst 3 månader. 

Beroende på hur länge portryck har uppmätts i fält, och om förväntade extremvärden under året bedöms 

har uppmätts, föreslås att en del av portrycket kan tillgodoräknas vid stabilitetsberäkningar, se Avsnitt 

11.6. 

 
Att tänka på 

Som tumregel kan antas att variationer i negativa portryck med årstiden kan förväntas ned till minst ca 5-

6 m djup i en siltslänt, förutsatt att grundvattenytan ligger djupare. Förväntad årstidsvariation med tid-

punkter för max- och minvärden för negativa portryck kan vara vägledande för bedömning av om upp-

mätt portryck vid en tidpunkt är nära årets max- eller minvärden. Genom att mäta både före tjällossningen 

och direkt efter tjällossningen alternativt på sensommaren och i samband med och efter höstregnsperioden 

kan för ytliga delar av en slänt en preliminär uppfattning fås om det aktuella årets minvärden (närmast 

nollvärdet) för negativa portryck. De största negativa portrycken under året kan förväntas infalla före 

tjällossningen eller efter en längre period av ”torka” eller begränsad mängd nederbörd under sommaren. 

Lokala/regionala förhållanden kan innebära att årets minvärde infaller under andra perioder, exempelvis 

även under vintern. Det bör observeras att mätningar av max- och minvärden ett specifikt år inte behöver 

motsvara extremvärden under en längre tidsperiod. 

 

Vid kortare mätperiod än 1 år och för bestämning av aktuellt års förväntade max- och minvärden på nega-

tiva portryck krävs en lokal/regional bedömning av när dessa förväntas inträffa. Speciellt viktigt är att 

mäta under en tidsperiod då årets lägsta negativa portryck, dvs. närmast nollvärdet, förväntas inträffa för 

att utvärdera det mest kritiska tillståndet ur stabilitetssynpunkt (motsvarande lägsta effektivspänningar 

och därmed lägst hållfasthet).  
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Storleken hos de negativa portrycken är normalt mindre ju mer grovkornigt materialet är. Nivån på 

grundvattenytan (ytorna) i en slänt kan förändras med tiden och då även påverka de negativa och positiva 

portrycken i de kapillärt vattenmättade zonerna ovanför respektive de vattenmättade zonerna under 

grundvattenytan. 

 

Beroende på var i landet en slänt med negativa portryck finns påverkar olika klimatfaktorer bland annat 

omfattning av och tidpunkt för inträffande av tjälningsperioder, tjällossningsperioder och snösmältnings-

perioder samt nederbördsfördelning under året, vilket påverkar när förändringar av portrycken sker. Hi-

storisk nederbörds-, grundvatten-, och lufttemperaturdata kan vara ett underlag för bedömning av förvän-

tade perioder med större portrycksändringar och förväntade extremvärden för portryck. När mätning av 

negativa portryck utförs bör även lufttemperatur registreras för att underlätta bedömning av tjälnings- och 

tjällossningsperioder och snösmältningsperioder. Om mätresultat från närliggande grundvattenrör finns 

(t.ex. i SGU:s databaser) kan jämförelser göras avseende variationer i grundvattennivå och uppmätta port-

ryck. 

 

11.2.2 Utvärdering av uppmätta portryck 

 
Rekommendationer 

I denna rapport ges en relativt omfattande beskrivning avseende utvärdering av negativa (och positiva) 

portryck, se Avsnitt 6.3. Denna metodik bör följas för kvalitetssäkring av mätresultat. 

 

Att tänka på 

Bedömning bör göras om klimatfaktorer som nederbörd (regn), tjällossning och snösmältning, kan ha 

resulterat i ovanligt höga eller låga portryck under mätperioden. Nederbördsdata (regn) kan vara intres-

santa för att studera hur variationer i uppmätta (negativa) portryck påverkas av mängden regn. Effekter på 

portrycket av kortvariga eller långvariga intensivare regnperioder kan då uppskattas och ge vägledning för 

bedömning av framtida portrycksökningar kopplade till förväntade nederbördsmängder. 

 

11.2.3 Omfattning och placering av portrycksmätare i en slänt 

 
Rekommendationer 

 Portrycksmätare bör installeras i en sådan omfattning att en god bild kan fås av portryckets variation 

inom den jordvolym som är aktuell för stabilitetsanalyser.  

 En punkt vid släntkrön med ett antal portrycksmätare på relevanta nivåer kan vara en lämplig basin-

stallation att utgå ifrån. Komplettering med mätare i ytterligare relevanta punkter/nivåer bör göras (se 

nedan).    

 Mätning av atmosfärstrycket bör ske kontinuerligt i en punkt nära slänten för att underlätta utvärde-

ringar och möjliggöra indirekta funktionskontroller. 

 

Att tänka på 

Resultat från sonderingar och provtagningar bör användas för att upprätta en jordlagermodell samt för att 

bedöma variationer i jordlagerföljder såväl i djupled som längdled i en slänt. De bör vara vägledande vid 

bedömningen av omfattning och placering av portrycksmätare i olika punkter i slänten samt för identifie-

ring av grundvattensituationen och förekomsten av dränerande skikt. Potentiella (kritiska) glidytors lägen, 
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såväl ytliga som djupa glidytor, bör också vara vägledande för placering av portrycksmätare. Med stöd av 

en tolkad jordlagermodell väljs nivåer för mätare (helst mitt i skikt). 

 

I slänter med övervägande andel sand är antalet portrycksmätare som behöver installeras normalt mindre 

än i siltslänter beroende på dels en förväntad mindre variation i jordlagerförhållandena, dels en mindre 

variation i negativa portryck. Eftersom siltslänter i allmänhet är mer skiktade och inhomogena behöver 

fler portrycksmätare generellt installeras i dessa än vad som normalt är fallet vid mätning i lerslänter. Det 

är viktigt att installation av portrycksmätare sker enligt föreskriven metodik. 

 

Eftersom funktionaliteten hos portrycksmätarna inte kan förväntas vara 100 % under längre tidsperioder, 

bör det övervägas att installera flera portrycksmätare på varje nivå. 

 

Ovanför antagen grundvattenyta bör portrycksmätare installeras tätare för att förbättra möjligheten att få 

en tydlig bild av portrycksförhållandena i den förväntade kapillärt vattenmättade zonen. En tätare install-

ation av portrycksmätare bör också starkt övervägas i den intermediära zonen. Val av typ av portrycksmä-

tare anpassas till om negativa eller positiva portryck förväntas. Positiva portryck mäts i samma omfatt-

ning som i övriga jordarter (se rekommendationer i exempelvis Skredkommissionen, 1995). 

 

11.2.4 Funktionskontroll inklusive avluftning i fält 

 
Rekommendationer 

Funktionskontroll och avluftning i fält av portrycksmätare bör utföras: 

 

 Första gången: inom ca en månad efter installationen eller direkt efter att mätning har påbörjats - i 

första hand för alla mätare, och i andra hand för de mätare där det bedöms behövas baserat på port-

rycksresponsen. Se Avsnitt 6.3 med beskrivning av så kallad indirekt funktionskontroll av mätdata 

med exempel på portrycksresponser som kan innebära att avluftning av portrycksmätare behöver ge-

nomföras. 

 

 Andra gången: efter 3-4 månader efter att mätningar har påbörjats - för de mätare där det bedöms 

behövas baserat på portrycksresponsen. 

 

 Därefter: var 3-6:e månad - för de mätare där det bedöms behövas baserat på portrycksresponsen. 

 

Att tänka på 

Det är viktigt att göra en första avluftning för att kontrollera att det negativa uppmätta portrycket återgår 

till samma värde som innan avluftningen. Portrycksmätare i vilka luft misstänks ha trängt in i filterspet-

sen, vilket resulterar i att det negativa portrycket minskar, måste avluftas för att kunna mäta representativa 

portryck. Portrycksspetsar som har en tveksam funktion, exempelvis misstänks ha skadats vid installat-

ionen, skall bytas ut. Ju oftare funktionskontroll och avluftning utförs i fält desto större andel av tiden 

kommer portrycksmätarna att vara i funktion. Notera att här avses en direkt funktionskontroll i fält av 

portrycksmätare (till skillnad från en så kallad indirekt funktionskontroll genom uppföljning av mätvär-

den, se Avsnitt 6.3). 
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11.2.5 Typ av portrycksmätare 

 
Rekommendationer 

En mätare speciellt utvecklad för mätning av negativa portryck skall användas i zoner där negativa port-

ryck förväntas. 

Att tänka på 

Portrycksmätning med så kallad (BAT-) piezometrar har nästan uteslutande använts i Sverige och utom-

lands är s.k. tensiometrar vanligast. 

 

11.2.6 Fukthaltsmätningar 

 
Rekommendationer 

 Fukthaltsmätningar kan användas till att visa på förändringar i vattenförhållandena (vattenkvoten) i 

markvattenzonen och i den icke-vattenmättade zonen, exempelvis till följd av infiltration av regnvat-

ten i jorden, och kan ge indikationer på förändringar i portryckssituationen. 

 

 Bättre verktyg behöver utvecklas för att översätta i fält uppmätta fukthalter till motsvarande rådande 

negativa portryck.  

 

Att tänka på 

Mätningar av fukthalt (eller volymetriskt vatteninnehåll) kan jämföras med resultat av portrycksmätning-

ar. Variationer i fukthalt med tid och djup kan jämföras med variationer i portryck på motsvarande djup. 

 

Fukthaltsmätningar kan tjäna till att indirekt utvärdera mönster och trender i variationen hos portrycket 

och därmed vara ett komplement till mätningar med portrycksspetsar. Detta kan vara av speciellt värde 

nära markytan där det ibland kan vara svårt att erhålla representativa resultat från portrycksmätningar. För 

ändamålet lämpliga fukthaltsmätare installeras normalt relativt ytligt, t.ex. 0-6 m djup, och lämpligen i 

närheten av portrycksmätare. 

 

Baserat på fukthalt och vattenretentionskurvor kan negativt portryck grovt uppskattas och jämföras med 

uppmätta portryck. Det bör noteras att de beräknade portrycken baserade på fukthalt kan skilja signifikant 

i storlek från de uppmätta eftersom de beräknade portrycken normalt motsvarar de från en torkande vat-

tenretentionskurva som förväntas motsvara de största möjliga negativa portrycken för jordvolymen.  

 

 

11.3 Fältundersökningar 

 
Rekommendationer 

 Inledningsvis bör CPT-sondering och vid behov Jb-sondering eller motsvarande, samt skruvprovtag-

ning utföras för att få en uppfattning om variationen i sonderingsmotstånd och jordlagerföljd i aktuell 

slänt.  

 

 Sondering bör utföras till fast botten eller så långt ner som glidytor kan antas utvecklas. Förekomst av 

så kallade ”skenhällar” och jordlagerföljder som kan möjliggöra förekomst av flera grundvattenytor 

(t.ex. lerlager som påträffas under siltlager) bör undersökas. 
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 Störd provtagning (för jordartsbenämning) bör utföras så djupt det är utförandemässigt möjligt. 

 

 För bestämning av jordens egenskaper inklusive materialparametrar i laboratorium bör i möjligaste 

mån ostörda kolvprover (St II) tas för att öka möjligheterna att återskapa fältförhållandena vid labora-

torieprovningen.  

 

 Antal undersökningspunkter avgörs av förutsättningarna för den specifika slänten. I normalfallet kan 

följande antas vara tillräckligt: 

 

- 2 till 3 sonderingspunkter i huvudsektionen ovan släntkrön samt provtagning  

i 1-2 punkter, 

- 1 till 2 sonderingspunkter i sidosektioner, 

- om möjligt 1-2 sonderingspunkter och provtagningspunkter i slänten, 

- om möjligt 1-2 sonderingspunkter och provtagningspunkter nedanför släntfot. 

 

Att tänka på 

Hur omfattande en undersökning måste vara avgörs dels av komplexiteten och variationen i de geologiska 

och geotekniska förutsättningarna men också av typen av konstruktion som stabiliteten ska bedömas för 

(t.ex. befintlig bebyggelse/infrastrukturanläggning eller nyexploatering) samt vilket skede utredningen 

befinner sig i (översiktlig, detaljerad eller fördjupad).  

 

Resultat från CPT-sondering bör användas för bedömning av jordlagerföljd samt för en preliminär be-

dömning av läget för eventuella dränerande skikt och grundvattenytor. Identifiering av lager där negativa 

portryck potentiellt kan utvecklas sker i första hand genom tolkning av CPT-sonderingar (och eventuella 

andra sonderingar) tillsammans med grundvattennivå(er) i grundvattenrör och i laboratoriet utförda jord-

artsbenämningar. CPT-sondering utförd med stopp på vissa nivåer för att studera utjämning av genererade 

portryck med tiden kan vara ett sätt att identifiera dränerande skikt eller skikt med avvikande permeabili-

tet. Dessa skikt bör ha en minsta tjocklek, ca 0,3-0,4 m, för att säkrare kunna mäta och bedöma dräne-

ringsförhållandena i skiktet.  

 

Baserat på resultat från CPT-sondering kan även friktionsvinklar utvärderas för att få en uppfattning om 

deras storlek och variation med djupet. Notera att direkt bestämning av friktionsvinkeln genom triaxial-

försök (rekonsoliderade dränerade aktiva försök) på kolvprover normalt borde ge tillförlitligare värden än 

CPT-resultat. Resultat från triaxialförsök skall jämföras med CPT-resultat avseende friktionsvinkelns 

storlek och variation med djupet. 

 

Sonderingar och provtagningar i slänten kan i vissa fall utföras med handhållen utrustning.  

 

För en bedömning av storlek på vilojordtryckskoefficienten och överkonsolideringsgraden kan resultat 

från dilatometerförsök användas. Notera dock att resultaten skall användas med stor försiktighet och att 

belastningshistorien och förhållandena i siltslänter ofta är komplexa och till delar obekanta. 

 

Det är mycket viktigt med kvalitet och varsamhet i provtagningsarbetet inklusive transport av prover för 

bästa möjliga kvalitet på prover till laboratoriet (se SGF, 2009). Eftersom silt är särskilt störningskänslig 

behöver hantering (provtagning, transport och omhändertagande) av prover utföras med största varsamhet 

i alla led! 
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11.4 Laboratorieundersökningar 

 
Rekommendationer 

 Triaxialförsök (rekonsoliderade dränerade aktiva försök) bör utföras för utvärdering av friktionsvin-

keln i silt och sand, särskilt i de fall friktionsvinkelns värde är kritiskt för bedömningen av en slänts 

stabilitet.  

 

 Vattenmättnadsgraden bör bestämmas (baserat på resultat från rutinförsök) på upptagna prover för 

karakterisering av jordmaterialet. 

 

 I övrigt bör som alltid rutinundersökning utföras för en karakterisering av jordmaterialet i aktuell 

slänt. I normalfallet utförs även siktnings- och sedimentationsanalyser för kornstorleksbestämning. 

Om ”tillräckligt ostörda” prover erhållits utförs CRS-ödometerförsök för att undersöka förkonsolide-

ringstryck och överkonsolideringsgrad. I vattenmättade prover kan också permeabiliteten utvärderas 

ur resultaten från CRS-försök. 

 

 Bedömning av negativa portryck i fält baserat på fukthalt och vattenretentionskurvor är i nuläget inte 

en tillförlitlig metodik för att bedöma portryck i fält. Bättre verktyg behöver utvecklas för detta än-

damål. 

 

Att tänka på 

Minst tre triaxialförsök på prover från respektive djup bör utföras för att kunna utvärdera friktionsvinkeln 

och kohesionsinterceptet med större tillförlitlighet. I triaxialapparaten konsolideras proverna för spän-

ningar som efterliknar förhållandena in-situ så nära som möjligt, se Avsnitt 4.3.8 för val av konsolide-

ringsspänningar. Det är viktigt att såväl densitet som belastningshistorien för varje enskilt prov så väl som 

möjligt återspeglar fältförhållanden hos jorden på aktuellt djup, för att få så relevanta värden som möjligt 

vid utvärdering av parametrar. Triaxialförsök utförs på ostörda prover, dvs. på kolvprover, förslagsvis 

tagna i punkter placerade nära släntkrön. Där siltlager förekommer bör de dränerade egenskaperna be-

stämmas genom konsoliderade dränerade aktiva triaxialförsök på minst en nivå (minst tre försök per 

nivå). Olika (men relevanta) kombinationer av    och    bör utvärderas från triaxialförsöken och dessas 

inverkan på resultaten från stabilitetsberäkningar bör analyseras. 

 

Utvärdering av friktionsvinkeln från CPT-sondering bygger på empiriska samband medan triaxialförsök 

är en direkt bestämning av hållfasthet (friktionsvinkeln) vilket är det huvudsakliga skälet till att triaxial-

försök normalt ger tillförlitligare resultat för silt- och sandmaterial. I detta projekt varierade den utvärde-

rade friktionsvinkeln från triaxialförsök mellan 36 och 39 ° (med antagande om c´= 0 kPa) på de under-

sökta djupen 4,5 m (sandig silt), 8 m (silt), 13 m (silt / lerig silt) och 14 m (silt / lerig silt) vid Nipuddsvä-

gen, vilket är något högre värden än de som utvärderades från CPT-sonderingarna och högre värden än de 

som normalt schablonmässigt antas och användas vid stabilitetsberäkningar. Resultaten från CPT-

sonderingarna visar på en friktionsvinkel av ca 34 ° i den sandiga silten och silten därunder (och en frikt-

ionsvinkel av ca 37 ° i sanden ovanför den sandiga silten). 

 

För utvärdering av jordens odränerade skjuvhållfasthet kan rekonsoliderade odränerade aktiva triaxialför-

sök (i första hand) eller rekonsoliderade odränerade direkta skjuvförsök (i andra hand) utföras. Minst tre 

försök bör utföras på prover från olika djup för att, utöver storleken, få en uppfattning om variation med 

djupet. Resultaten kan jämföras med tolkning av CPT-sondering framförallt avseende variationen av 

odränerad skjuvhållfasthet med djupet. Beroende på hållfasthetsanisotropi förväntas normalt att den odrä-

nerade skjuvhållfastheten blir högre från odränerade aktiva triaxialförsök i jämförelse med direkta skjuv-

försök och tolkning av CPT-resultat. Triaxialförsök bör utföras på material från mellanhylsan eller övre 

delen av den undre hylsan från kolvprovtagning. 



 
 

SGI Publikation 9 

155 (164) 

 

I de fall ostörd provtagning inte är möjligt att utföra rekommenderas inte att triaxialförsök eller direkta 

skjuvförsök utförs på störda prover som packas och konsolideras på laboratoriet. Val av packningsgrad 

och konsolideringsspänning bedöms introducera en så stor osäkerhet att resultat från försöken normalt 

inte kan anses vara representativa. 

 

Vattenmättnadsgraden kan beräknas baserat på densitet och vattenkvot, för att få en uppfattning om hur 

den ändras med djupet i jordprofilen och därigenom ge en indikation på förekommande markvattenzoner 

med icke-vattenmättade respektive vattenmättade förhållanden. 

 

För en grov preliminär bedömning av negativa portryck kan empiri användas för en uppskattning baserad 

på jordens kornstorleksfördelning, d50-värde, och vattenmättnadsgrad, se Avsnitt 9.2 och (SGI, 1998). 

Värdena på negativt portryck utvärderade från denna empiri förväntas dock vara högre än de som upp-

mäts i fält, beroende på att empirin bygger på resultat från torkande vattenretentionskurvor. 

 

Om det i ett projekt kan anses särskilt motiverat att göra en bedömning av negativa portryck baserat på 

vatteninnehåll och vattenretentionskurvor, bör de senare utvärderas genom bestämning i laboratoriet på 

prover av aktuell jord. Det bör dock noteras att beroende på om in situ-förhållandet motsvarar den vät-

ande eller torkande vattenretentionskurvan (eller något där emellan) kan uppskattat negativt portryck 

skilja en hel del från förhållanden i en slänt. Provning i laboratoriet motsvarar som regel en torkande 

kurva och då en situation i fält med sjunkande grundvattenyta. Den vätande kurvan kan då förslagsvis 

uppskattas enligt en metodik föreslagen av Fredlund et al. (2011). Vald vattenretentionskurva har en av-

görande betydelse för storleken på det beräknade portrycket. För en förbättrad relevans vid användande 

av vattenretentionskurvor för bedömning av negativa portryck behövs nya verktyg för utvärdering av om 

vätande eller torkande förhållanden (eller något där emellan) råder i slänten och hur dessa förhåller sig till 

varandra. Vidare kan variationer i jordegenskaper inom små jordvolymer, exempelvis i en varvig jord, 

resultera i relativt stor spridning i resultaten mellan vattenretentionskurvor som bestäms i laboratoriet. 

 

 

11.5 Numeriska simuleringar av negativa portryck 

 
Rekommendationer 

Det rekommenderas inte i nuläget att använda numeriska simuleringar för att prognostisera negativa port-

ryck i siltslänter. Området behöver utvecklas för att förbättra möjligheterna till prognostisering av port-

ryck. Numeriska simuleringar av jämförande karaktär och för känslighetsanalys kan dock ge betydelsefull 

information. 

 

Att tänka på 

Till följd av vattenretentionskurvans hysteresis och svårigheter att bestämma om jorden i fält befinner sig 

i en torkande eller vätande fas, kan ett stort spann av värden för negativa portryck beräknas vilket får till 

följd att värdena inte får någon praktisk betydelse. Detta medför att numeriska simuleringar inte rekom-

menderas som ett sätt för att prognostisera negativa portryck. Trots ansatser som är mer omfattande än 

vad som är vanligt vid tolkningar och antaganden om geotekniska egenskaper, visar resultaten från de 

numeriska beräkningarna inte en beskrivning av de uppmätta por-trycken. 
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11.6 Stabilitetsberäkning med lamellmetoder 

 
Rekommendationer 

 Stabilitetsberäkningar bör beakta förekomst av negativa portryck och relevanta värden på hållfast-

hetsegenskaperna (friktionsvinkeln och kohesionsinterceptet) bör användas. Om hänsyn tas till dessa 

faktorer eller inte kan signifikant påverka resultatet från beräkningar och därmed bedömningen av sä-

kerheten mot stabilitetsbrott för en slänt och hur långt från släntkrönet området bedöms vara stabilt. 

Portrycksmätningar måste ligga till grund för de antagna negativa por-trycken. 

 

 Beräkningar bör ske med användande av de lägsta (relevanta) negativa värdena respektive de högsta 

positiva värdena på portryck som kan antas uppstå i jordprofilen. 

 

 Stabilitetsberäkningar bör dels utföras för att bestämma de mest kritiska glidytorna vilka ofta är rela-

tivt ytliga, och dels för att bestämma säkerhetsavståndet, dvs. det avstånd från släntkrönet där stabili-

tetskraven är uppfyllda. 

 

 Känslighetsanalyser bör utföras för att studera inverkan på beräknad säkerhetsfaktor från låga och 

höga värden på negativa portryck och hållfasthetsegenskaper. 

 

Detaljerade rekommendationer 

För uppmätta negativa portryck i intervallet 0-30 kPa i icke-vattenmättade zoner på djup under 

markvattenzonen, för slänter med samma geologiska historia som slänten vid Nipuddsvägen, rekommen-

deras följande: 

 

 Om mätningar av negativa portryck har utförts mellan 3-12 månader och det med säkerhet inte kan 

bedömas var i årsvariationscykeln mätningen utförts, (om minimala eller maximala portryck mätts), 

rekommenderas att bedömt medelvärde minus (reducerat med) 15 kPa tillgodoräknas i stabilitetsbe-

räkningarna. 

 

 Om mätningar av negativa portryck har utförts mellan 3-12 månader och det bedöms att mätningen 

utförts så att ett av årets minimala portryck (närmast nollvärdet) under året har uppmätts, rekommen-

deras att det minsta uppmätta negativa portrycket minus (reducerat med) 8 kPa tillgodoräknas i stabi-

litetsberäkningarna. 

 

 Om mätningar av negativa portryck har utförts under minst 1 år rekommenderas att det minsta nega-

tiva portrycket tillgodoräknas i stabilitetsberäkningarna. 

 

Högsta nivån för grundvattenytan bör vara utgångspunkt för bedömning av negativa portryck i den kapil-

lärt vattenmättade zonen ovanför grundvattenytan samt positiva portryck under grundvattenytan vid stabi-

litetsberäkningar. 

 

Inom området för markvattenzonen (normalt ca 1-3 m under markytan) bör inte negativa portryck tillgo-

doräknas vid stabilitetsberäkningar eftersom de relativt snabbt kan reduceras. 

 

De detaljerade rekommendationerna avseende negativa portryck för stabilitetsberäkningar avser en till-

ståndsbedömning av dagens situation för slänter med samma geologiska historia som slänten vid 

Nipuddsvägen. För slänter med annan geologisk historia krävs en särskild bedömning av hur mycket me-

delvärdet bör reduceras med vid mätningar som utförs under mindre än ett år. 
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Att tänka på 

Om negativa portryck tillgodoräknas vid en stabilitetsberäkning för en slänt måste dessa vara baserade på 

portrycksmätningar utförda i slänten. Utvärdering av de minsta negativa portrycken respektive högsta 

positiva portrycken som kan uppkomma bör utföras enligt rekommendationerna angående detta som ges 

ovan. 

 

Ovanför en grundvattenyta i den kapillärt vattenmättade zonen kan de negativa portrycken vara relativt 

stabila (variera relativt lite) och uppnå en signifikant storlek med ökande avstånd från grundvattenytan, 

vilket kan vara viktigt att beakta vid stabilitetsberäkningar inkluderande negativa portryck. Markvatten-

zonen kan som tumregel antas sträcka sig från markytan till 3 m djup, om inte de aktuella förhållandena 

är kända. 

 

Användning av försiktigt valda värden på portryck innebär en lägre utvärderad dränerad hållfasthet och 

en lägre beräknad säkerhetsfaktor. Portrycket kan variera i en sektion och bör därför väljas baserat på 

farligaste glidytors läge, då dessa söks. Allmänt bör beräkningar göras för olika scenarier för att visa på 

släntens känslighet för olika antaganden. 

 

Om resultat från triaxialförsök finns att tillgå, rekommenderas att effekten från olika kombinationer av    
och     på beräkningsresultatet studeras. Höga värden på    påverkar beräknad säkerhetsfaktor i hög grad, 

framförallt för ytliga glidytor, varför    5 kPa inte bör användas utan att detta utretts och verifierats 

noggrant. 

 

Om partialkoefficientmetoden (enligt Eurokod) används vid beräkning, där de härledda hållfasthetsvär-

dena reduceras vid framtagande av dimensionerande värden, ska även det dimensionerande värdet på    
användas vid beräkning av    (           (  ), i Ekv. 9.1). Värdet på      ska dock inte förändras, 

utan vara det värde som utvärderas enligt ovan. Samma tillvägagångssätt gäller om den alternativa meto-

diken tillämpas, dvs. då effekten från negativa portryck inte beaktas via faktorn    utan genom att port-

ryckssituationen modelleras direkt. Detta innebär att grundvattenytors lägen och portryckssituationen 

modelleras så verklighetstroget som möjligt och att hållfasthetsegenskaperna reduceras med partialkoeffi-

cienter. 

 

Vid bedömning av stabiliteten för de typer av slänter som avses här (siltslänter) bör beaktas att de faktorer 

som påverkar stabilitetssituationen ofta är komplexa. Framförallt gäller detta de mothållande och sam-

manhållande krafter som bidrar till att motverka ras eller skred. När beräkningsprogram som använder 

lamellmetoder tillsammans med Mohr-Coulombs brottkriterium tillämpas, krävs att de naturliga (verk-

liga) förutsättningarna förenklas för att passa de matematiska modellerna. Jordens skjuvhållfasthet besk-

rivs med ett kohesionsintercept    och en friktionsvinkel    vilket gör att det t.ex. är svårt att ta hänsyn till 

andra ”armerande” och portryckssänkande effekter som uppkommer till följd av växtlighet, dess rotsy-

stem och liknande. En annan faktor som kan ha stor påverkan på storleken på skjuvhållfastheten är det 

som brukar kallas ”sann kohesion”, dvs. de kemiska bindningar som sammanlänkar enskilda jordpartiklar 

i kornskelettet och därmed bidrar till att jorden har en skjuvhållfasthet även vid låga effektivspänningar 

(till skillnad från kohesionsinterceptet som mer är en matematisk formulering). Denna parameter (och 

dess töjningsberoende m.m.) är svår att uppskatta med dagens undersökningsmetoder och är därmed svår 

att ta hänsyn till vid beräkningar. Beräkningar med lamellmetoder innehåller också ett antal övriga anta-

ganden gällande exempelvis mobiliseringsgrad av skjuvhållfasthet och spänning/töjningssamband längs 

glidytan.  

 

Skred och ras i denna typ av slänter sker erfarenhetsmässigt relativt ytligt vilket är den del av slänten där 

förhållandena är som mest komplexa och påverkas mest av yttre faktorer såsom nederbörd, temperatur 

(tjälning/tining), effekter från djur och växtlighet, med mera. Dessa faktorer är svåra att beskriva matema-

tiskt i modeller. Eftersom det är svårt att bedöma hur grova de nödvändiga förenklingarna är, är den be-

räknade säkerhetsfaktorn sannolikt inte ofta rättvisande. När man studerar effekten av en åtgärd på beräk-
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nad säkerhetsfaktor kan det därför vara mer relevant att studera den relativa ökningen i säkerhetsfaktor 

snarare än det beräknade absolutvärdet på säkerhetsfaktorn. Vid en slutlig bedömning av stabilitetssituat-

ionen för en slänt bör, förutom resultat från beräkningar, även andra icke beräkningsbara faktorer vägas 

in. Det kan exempelvis vara hur vegetationen ser ut i slänten, om det pågår erosion i slänten eller nedan-

för slänten, om det finns områden där grundvatten strömmar ut i slänten, och så vidare. 

 

 

11.7 Fortsatt arbete 

För att utöka kunskapen och erfarenheten kring mätning av negativa portryck och dess variationer i tid 

och rum samt för olika typer av slänter (jordförhållanden) bör mätningar av portryck utföras i flera typer 

av slänter där negativa portryck påträffas. Mätningar behövs för att bl.a. verifiera/revidera de slutsatser 

som dragits från mätningar i denna och tidigare studier. Olika mättekniker för negativa portryck bör pro-

vas parallellt. Piezometrar, tensiometrar och indirekt mätning via exempelvis fukthaltsmätare bör studeras 

för svenska förhållanden och då helst i samma slänter. Påverkan på uppmätta portryck av metodiken som 

används för installation av portrycksmätare bör studeras. 

 

Bedömning av negativa portryck som kan råda i fält baserad på vatteninnehåll och vattenretentionskurvor 

behöver undersökas vidare genom undersökningar i fler slänter och bättre verktyg behöver utvecklas för 

detta ändamål. 

 

Negativa portryck i ”mikroskala”, dvs. vid partiklarnas kontaktpunkter, särskilt i icke-vattenmättad jord 

behöver studeras. Vilka negativa portryck som verkar direkt mellan partiklarna och bidrar till att öka 

friktionen mellan dessa, med en ökad hållfasthet i jorden som följd och hur dessa portryck kan mätas och 

hur de förhåller de sig till det portryck som mäts med exempelvis BAT-piezometrar bör undersökas. 

 

Kunskapen avseende numeriska simuleringar i syfte att med en numerisk modell prognostisera förekom-

mande negativa (och positiva) portrycksprofiler och portrycksvariationer i en slänt behöver utvecklas. 

Beroende på svårigheter att beskriva materialegenskaper och randvillkor som motsvarar de i fält, erhålls 

en varierande samstämmighet och stor spridning mellan uppmätta och beräknade portryck. Det behövs 

bättre kunskap och förståelse avseende bl.a. hur materialegenskaper och randvillkor skall beskrivas. Flera 

olika sätt att göra prognoser bör provas.  

 

Sannolikhetsbaserade betraktelsesätt för analys och bedömning av variationer av negativa (och positiva) 

portryck i slänter bör utvecklas och också kopplas till förväntade klimatförändringar. 

 

Frågeställningar om hur negativa portryck påverkas av träd, buskar och annan vegetation och hur arme-

ring av rötter påverkar stabiliteten behöver belysas.  

 

Bidraget av eventuella cementeringseffekter till hållfastheten i jorden behöver undersökas närmare. 

 

Den matematiska formuleringen för hur skjuvhållfasthetsegenskaperna kan beskrivas hos jordar i slänter 

behöver utvecklas, speciellt för fall med låga effektivspänningar och negativa portryck. 

 

En utveckling av metoder för högkvalitativ ostörd provtagning i siltjordar behövs. 

 

Den ytliga stabiliteten, inom ca 0-3 m djup, i en slänt där även rasmassor kan finnas behöver belysas, 

bland annat med avseende på inverkan av olika faktorer som växtlighet (rötter) och tjälning och tjälloss-

ning. 
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Vilka mekanismer (påverkande faktorer) som normalt utlöser brott i en siltslänt behöver analyseras lik-

som skillnader och likheter mellan ytligt kontra djupare jordrörelser. Inverkan av storlek på skjuvtöjning-

en och töjningshastigheten behöver också studeras.  

 

Beräkningar av stabilitet med numeriska metoder, 2D och 3D samt mer avancerade konstitutiva modeller 

och eventuellt beaktande av progressiva brott behöver utvecklas, i första hand för att förstå mekanismerna 

bakom brott och i förlängningen för att beräkna relevanta ”säkerhetsfaktorer”. 

 

Snösmältning och tjäle påverkar de ytliga vattenförhållandena i en slänt. Strömningsområden uppstår vid 

tjälningsprocessen där fritt porvatten strömmar mot bildade islinser och senare åt andra hållet i samband 

med frigörandet av vatten vid tjällossningsperioden, vilket påverkar portryckssituationen. Detta borde 

beaktas i portryckssimuleringar. 

 

Kunskapen om det faktiska nettoinflödet (samspel infiltration/avdunstning) i slänter är begränsad. En 

slänt kan vara beväxt med träd, vilkas rotsystem påverkar vattensituationen i slänten på ett sätt som är 

svårt att bedöma och att ta hänsyn till i portryckssimuleringar. Växtligheten påverkar även mängden ne-

derbörd som infiltrerar ner i marken och mängden vatten som avdunstar. Båda är processer som idag inte 

kan beaktas. 

 

Baserat på Skredkommissionens anvisningar (Skredkommissionen, 1995) bör acceptabla beräknade sä-

kerhetsfaktorer fastställas även för slänter med negativa portryck. 
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Installerade portrycksspetsar 
 

För slänt vid Nipuddsvägen har portrycksspetsar installerats i 7 olika punkter, R1, R2, R3, R5, R12, 

R13 och R15, se Tabell B1-1 till B1-4. För slänt vid Väst Remsle har portrycksspetsar installerats i 

1 punkt, VR 1, se Tabell B1-5. Benämning, djup under markytan samt typ av mätare redovisas i  

Tabell B1-1 till 1-5. 

 
Tabell B1-1  Portrycksmätare installerade vid Nipuddsvägen, mätpunkt R1. 

Mätare Djup Typ av mätare 

R1 68  2 BAT Vadose 

R1 67 4 BAT Vadose 

R1 65 6 BAT Vadose 

R1 72 10 BAT Vadose 

R1 80 14 BAT Vadose 

R1 86 19 BAT HD 

R1 29 18 BAT Standard 

 

Tabell B1-2  Portrycksmätare installerade vid Nipuddsvägen, mätpunkt R2. 

Mätare Djup Typ av mätare 

R2 69 2 BAT Vadose 

R2 70 4 BAT Vadose 

R2 71 6 BAT Vadose 

R2 81 10 BAT Vadose 

R2 78 14 BAT Vadose 

R2 85 21 BAT Vadose 

 

Tabell B1- 3  Portrycksmätare installerade vid Nipuddsvägen, mätpunkt R3. 

Mätare Djup Typ av mätare 

R3 60 2 BAT Vadose 

R3 75 4 BAT Vadose 

R3 76 6 BAT Vadose 

R3 73 10 BAT Vadose 

R3 82 15 BAT Vadose 

R3 83 25 BAT Vadose 

 

Tabell B1-4  Portrycksmätare installerade vid Nipuddsvägen, mätpunkter R5, R12, R13 och R15. 

Mätare Djup Typ av mätare 

R5 62 3 BAT Vadose 

R5 61 5 BAT Vadose 

R12 12 1,5 BAT Vadose 

R13 33 1,5 BAT Vadose 

R15 34 1,5 BAT Vadose 

 

Tabell B1-5  Portrycksmätare installerade vid Väst Remsle, mätpunkt VR1. 

 

 
Mätare Djup Typ av mätare 

VR1 60 2 BAT Vadose 

VR1 75 4 BAT Vadose 

VR1 76 6 BAT Vadose 

VR1 73 10 BAT Vadose 

VR1 82 20 BAT Vadose 

VR1 83 30 BAT HD 
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Redovisning av redigerade portryck 

 

Nipuddsvägen – Portryck åren 2009-2012 redovisat mot djup 

 

Figur B2-1  Portryck i punkt R1, R2 och R3 vid Nipuddsvägen redovisat mot djupet. Portryck uppmätta 2009-

2012. För respektive mätare redovisas portrycket i intervallet max – medel – min. 
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Nipuddsvägen – Hela mätperioden (åren 2009-2012) 

 

Figur B2-2  Portryck i punkt R1 vid Nipuddsvägen redovisat mot tid. Portryck uppmätta 2009-2012. 

 

 

 
 
Figur B2-3  Portryck i punkt R2 vid Nipuddsvägen redovisat mot tid. Portryck uppmätta 2009-2012. 
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Figur B2-4  Portryck i punkt R3 vid Nipuddsvägen redovisat mot tid. Portryck uppmätta 2009-2012. 

 

 

 

Figur B2-5  Portryck i punkt R5 vid Nipuddsvägen redovisat mot tid. Portryck uppmätta 2009-2012. 
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Nipuddsvägen – Redovisning av portryck tillsammans med nederbörd 

 
 
Figur B2-6  Portryck i punkt R1 vid Nipuddsvägen redovisat tillsammans med uppmätt nederbörd mot tid. 

Portryck och nederbörd uppmätta 2009-2012. 

 

 
 
Figur B2-7  Portryck i punkt R2 vid Nipuddsvägen redovisat tillsammans med uppmätt nederbörd mot tid. 

Portryck och nederbörd uppmätta 2009-2012. 
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Figur B2-8  Portryck i punkt R3 vid Nipuddsvägen redovisat tillsammans med uppmätt nederbörd mot tid. 

Portryck och nederbörd uppmätta 2009-2012. 

 

Nipuddsvägen – Jämförelse mellan tjällossningsperiod 2010, 2011 och 2012 

 
 
Figur B2-9  Portryck i punkt R1 vid Nipuddsvägen. Jämförelse mellan tjällossningsperiod 2010, 2011 och 

2012. 
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Figur B2-10  Portryck i punkt R2 vid Nipuddsvägen. Jämförelse mellan tjällossningsperiod 2010, 2011 och 

2012. 

 

 

 
 
Figur B2-11  Portryck i punkt R3 vid Nipuddsvägen. Jämförelse mellan tjällossningsperiod 2010, 2011 och 

2012. 
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Nipuddsvägen – Jämförelse hela året 2009-2012 

 

 
 
Figur B2-12  Portryck i punkt R1 vid Nipuddsvägen. Jämförelse hela året 2009-2012. 

 

 

 
 
Figur B2-13 Portryck i punkt R1 vid Nipuddsvägen. Jämförelse hela året 2009-2012, förstorad skala. 
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Figur B2-14  Portryck i punkt R2 vid Nipuddsvägen. Jämförelse hela året 2009-2012. 

 

 

 
 
Figur B2-15  Portryck i punkt R2 vid Nipuddsvägen. Jämförelse hela året 2009-2012, förstorad skala. 
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Figur B2-16  Portryck i punkt R3 vid Nipuddsvägen. Jämförelse hela året 2009-2012. 

 

 

 
 
Figur B2-17 Portryck i punkt R3 vid Nipuddsvägen. Jämförelse hela året 2009-2012, förstorad skala. 
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Figur B2-18 Portryck i punkt R3 vid Nipuddsvägen. Jämförelse hela året 2009-2012, endast mätare på 2, 4 

och 6 m djup. 

 

Nipuddsvägen – Redovisning av fukthalt tillsammans med nederbörd 

 

Figur B2-19 Uppmätt fukthalt i jordprofilen vid Nipuddsvägen redovisad tillsammans med nederbörd mot tid. 

Fukthalt och nederbörd uppmätt 2010-2012. 
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Väst Remsle – Hela mätperioden (2009-2012) 

 
 
Figur B2-20  Portryck i punkt VR1 vid Väst Remsle. Portryck uppmätta 2009-2012. 

 

Väst Remsle – Redovisning av portryck tillsammans med nederbörd 

 
 
Figur B2-21  Portryck i punkt VR1 vid Väst Remsle. Redovisning av ytliga portrycksmätare tillsammans med 

uppmätt nederbörd mot tid. Portryck och temperatur uppmätta 2009-2012.  
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Väst Remsle – Jämförelse mellan tjällossningsperiod 2010, 2011 och 2012 

 
 
Figur B2-22  Portryck i punkt VR1 vid Väst Remsle. Jämförelse mellan tjällossningsperiod 2010, 2011 och 

2012. 

 

Väst Remsle – Portryck 2009-2012 redovisat mot djupet 

  

Figur B2-23  Portryck i punkt VR1 vid Väst Remsle redovisat mot djupet. Portryck uppmätta 2009-2012. För 

respektive mätare redovisas portrycket i intervallet max – medel – min. 
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Redovisning av portrycksdata och  
indirekt funktionskontroll 
 

För utförda mätningar åren 2009-2012 för samtliga portrycksmätare i slänt vid Nipuddsvägen och i 

slänt vid Väst Remsle redovisas portrycksdata med följande grafer: 

 

1. Absoluttryck på portryck och lufttryck 

2. Korrigerade portryck (korrigerade för lufttryck) 

3. Redigerade portryck (eller representativa portryck, baserade på indirekt funktionskontroll) 
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Figur B3-1  R1 absoluttryck 

 

 

 

 

Figur B3-2  R1 korrigerade portryck 
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Figur B3-3  R1 redigerade portryck. 

 

 

 

 

Figur B3-4  R2 absoluttryck. 
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Figur B3-5  R2 korrigerade portryck. 

 

 

 

 

Figur B3-6  R2 redigerade portryck. 
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Figur B3-7  R3 absoluttryck. 

 

 

 

 

Figur B3-8  R3 korrigerade portryck. 
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Figur B3-9  R3 redigerade portryck. 

 

 

 

 

Figur B3-10   R5 absoluttryck 
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Figur B3-11  R5 korrigerade portryck. Mätare i punkt R5 vid Nipuddsvägen var ur funktion och redigerade 

portryck har därför inte tagits fram. 

 

 

 

 

Figur B3-12  R12, R13, R15. Absoluttryck. 
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Figur B3-13  R12, R13 och R15. Korrigerade portryck. Mätare i punkt R12, R13 och R15 vid Nipuddsvägen 

var ur funktion och redigerade portryck har därför inte tagits fram. 

 

 

 

 

Figur B3-14  VR1 absoluttryck. 



 
 

Bilaga 3                                         SGI Publikation 9 

 

Figur B3-15  VR1 korrigerade portryck. 

 

 

 

 

Figur B3-16  VR1 korrigerade portryck (utvalda mätare). 
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Figur B3-17  VR1 redigerade portryck. Utvalda mätare. 
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Resultat från CPT-sonderingar  
utvärderade med Conrad 
 
I Bilaga 4 presenteras resultat från punkterna R1, R2 och R3 för slänt vid Nipuddsvägen samt 

punkten VR1 för slänt vid Väst Remsle. 
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Resultat från CRS-försök och direkta 
skjuvförsök 
 
I Bilaga 5 presenteras exempel på typiska resultat från de utförda CRS-försöken och dränerade och 

odränerade direkta skjuvförsöken på prover tagna i punkt R1 för slänt vid Nipuddsvägen. För CRS-

försöken presenteras resultat från försök på prov från 4,5 m djup, för de dränerade direkta skjuvför-

söken för prov från 4,5 m djup och för de odränerade direkta skjuvförsöken för prov från 14 m 

djup. 
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CRS-försök 
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Direkta skjuvförsök 
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Direkta skjuvförsök 
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Ritningar – undersökningar vid Nipudds-
vägen och Väst Remsle 
 

 

 

 

Ritningsnummer Innehåll Skala Ritningsdatum  Ändringsdatum 

 

VÄST REMSLE 

G12:2 PLAN 1:500(A1)/1:1000(A3) 2010-04-20 2013-04-19 

G12:21 SEKTION C-C 1:200(A1)/1:400(A3) 2010-04-20 2013-04-19 

G12:22 SEKTION D-D 1:200(A1)/1:400(A3) 2010-04-20 2013-04-19 

 

NIPUDDSVÄGEN 

G12:3 PLAN 1:500(A1)/1:1000(A3) 2010-10-21 2013-04-19 

G12:31A SEKTION E-E 1:200(A1)/1:400(A3) 2010-10-21 2013-04-19 

G12:31A_2 SEKTION E-E 1:200(A1)/1:400(A3) 2010-10-21  

G12:31B SEKTION E-E 1:200(A1)/1:400(A3) 2010-10-21 2013-04-19 

G12:31C SEKTION F-F 1:200 (A1)/1:400 (A3) 2010-10-21 2013-04-19 

G12:32A SEKTION E-E 1:200(A1)/1:400(A3) 2010-10-21 2013-04-19 

 (PP & GW) 

G12:32B SEKTION E-E 1:200(A1)/1:400(A3) 2010-10-21 2013-04-19 

 (PP & GW) 

 

 

. 
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Stabilitetsberäkningar 
 

I Bilaga 7 presenteras utförda stabilitetsberäkningar för de olika fallen beskrivna i Avsnitt 9.4. 
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Sa

Si-0

SuSi-0

Rasmassor

leSi-0

saSi-0

0.825

Name: Rasmassor 
Model: Mohr-Coulomb 
Unit Weight: 18 kN/m³
Cohesion: 0 kPa
Phi: 30 °

Name: Sa 
Model: Mohr-Coulomb 
Unit Weight: 18 kN/m³
Cohesion: 0 kPa
Phi: 36 °

Name: Si-0 
Model: Mohr-Coulomb 
Unit Weight: 18 kN/m³
Cohesion: 0 kPa
Phi: 33 °

Name: SuSi-0 
Model: Combined, S=f(depth) 
Unit Weight: 17 kN/m³
Phi: 30 °
C-Top of Layer: 0 kPa
C-Rate of Change: 0 kPa/m
Cu-Top of Layer: 80 kPa
Cu-Rate of Change: 0 kPa/m
C/Cu Ratio: 0.1 

Name: leSi-0 
Model: Mohr-Coulomb 
Unit Weight: 18 kN/m³
Cohesion: 0 kPa
Phi: 35 °

Name: saSi-0 
Model: Mohr-Coulomb 
Unit Weight: 18 kN/m³
Cohesion: 0 kPa
Phi: 35 °

Name: Fall_0-utan
Description: Hydroststisk gvy från ö.k. SuSi. Utan inverkan från negativa portryck. 
Hållfasthetsegenskaper från Conrad.  

Created By: Müller, Rasmus
Date: 2013-09-26
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Sa

Si-0-ca

SuSi-0

Rasmassor

leSi-0-ca

saSi-0-ca

0.940

Name: Rasmassor 
Model: Mohr-Coulomb 
Unit Weight: 18 kN/m³
Cohesion: 0 kPa
Phi: 30 °

Name: Sa 
Model: Mohr-Coulomb 
Unit Weight: 18 kN/m³
Cohesion: 0 kPa
Phi: 36 °

Name: SuSi-0 
Model: Combined, S=f(depth) 
Unit Weight: 17 kN/m³
Phi: 30 °
C-Top of Layer: 0 kPa
C-Rate of Change: 0 kPa/m
Cu-Top of Layer: 80 kPa
Cu-Rate of Change: 0 kPa/m
C/Cu Ratio: 0.1 

Name: Si-0-ca 
Model: Mohr-Coulomb 
Unit Weight: 18 kN/m³
Cohesion: 8.4 kPa
Phi: 33 °

Name: saSi-0-ca 
Model: Mohr-Coulomb 
Unit Weight: 18 kN/m³
Cohesion: 3.5 kPa
Phi: 35 °

Name: leSi-0-ca 
Model: Mohr-Coulomb 
Unit Weight: 18 kN/m³
Cohesion: 3.5 kPa
Phi: 35 °

Name: Fall_0-med
Description: Hydroststisk gvy från ö.k. SuSi. Med inverkan från negativa portryck. 
Hållfasthetsegenskaper från Conrad.  

Created By: Müller, Rasmus
Date: 2013-09-26
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Sa

Si-A

SuSi-A

Rasmassor

leSi

saSi-A

0.925

Name: Rasmassor 
Model: Mohr-Coulomb 
Unit Weight: 18 kN/m³
Cohesion: 0 kPa
Phi: 30 °

Name: Sa 
Model: Mohr-Coulomb 
Unit Weight: 18 kN/m³
Cohesion: 0 kPa
Phi: 36 °

Name: Si-A 
Model: Mohr-Coulomb 
Unit Weight: 18 kN/m³
Cohesion: 0 kPa
Phi: 37 °

Name: SuSi-A 
Model: Mohr-Coulomb 
Unit Weight: 17 kN/m³
Cohesion: 0 kPa
Phi: 37 °

Name: leSi 
Model: Mohr-Coulomb 
Unit Weight: 18 kN/m³
Cohesion: 0 kPa
Phi: 35 °

Name: saSi-A 
Model: Mohr-Coulomb 
Unit Weight: 18 kN/m³
Cohesion: 0 kPa
Phi: 37 °

Name: Fall_A-utan
Description: Hydroststisk gvy från ö.k. SuSi. Utan inverkan av negativa portryck.

Created By: Müller, Rasmus
Date: 2013-09-26
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Sa

Si-A+ca

SuSi-A

Rasmassor

leSi+ca

saSi-A+ca

0.982

Name: Rasmassor 
Model: Mohr-Coulomb 
Unit Weight: 18 kN/m³
Cohesion: 0 kPa
Phi: 30 °

Name: Sa 
Model: Mohr-Coulomb 
Unit Weight: 18 kN/m³
Cohesion: 0 kPa
Phi: 36 °

Name: SuSi-A 
Model: Mohr-Coulomb 
Unit Weight: 17 kN/m³
Cohesion: 0 kPa
Phi: 37 °

Name: Si-A+ca 
Model: Mohr-Coulomb 
Unit Weight: 18 kN/m³
Cohesion: 9.8 kPa
Phi: 37 °

Name: leSi+ca 
Model: Mohr-Coulomb 
Unit Weight: 18 kN/m³
Cohesion: 3.5 kPa
Phi: 35 °

Name: saSi-A+ca 
Model: Mohr-Coulomb 
Unit Weight: 18 kN/m³
Cohesion: 3.8 kPa
Phi: 37 °

Name: Fall_A-med
Description: Inverkan av uppmätta negativa portryck via ca.

Created By: Müller, Rasmus
Date: 2013-09-26
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Sa

Si-B

SuSi-B

Rasmassor

leSi

saSi-B

1.029

Name: Rasmassor 
Model: Mohr-Coulomb 
Unit Weight: 18 kN/m³
Cohesion: 0 kPa
Phi: 30 °

Name: Sa 
Model: Mohr-Coulomb 
Unit Weight: 18 kN/m³
Cohesion: 0 kPa
Phi: 36 °

Name: Si-B 
Model: Mohr-Coulomb 
Unit Weight: 18 kN/m³
Cohesion: 5 kPa
Phi: 36 °

Name: SuSi-B 
Model: Mohr-Coulomb 
Unit Weight: 17 kN/m³
Cohesion: 5 kPa
Phi: 36.5 °

Name: leSi 
Model: Mohr-Coulomb 
Unit Weight: 18 kN/m³
Cohesion: 0 kPa
Phi: 35 °

Name: saSi-B 
Model: Mohr-Coulomb 
Unit Weight: 18 kN/m³
Cohesion: 5 kPa
Phi: 36 °

Name: Fall_B-utan
Description: Hydroststisk gvy från ö.k. SuSi. Utan inverkan av negativa portryck.

Created By: Müller, Rasmus
Date: 2013-09-26
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Si-B+ca
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Rasmassor

leSi+ca

saSi- B+ca

1.079

Name: Rasmassor 
Model: Mohr-Coulomb 
Unit Weight: 18 kN/m³
Cohesion: 0 kPa
Phi: 30 °

Name: Sa 
Model: Mohr-Coulomb 
Unit Weight: 18 kN/m³
Cohesion: 0 kPa
Phi: 36 °

Name: SuSi-B 
Model: Mohr-Coulomb 
Unit Weight: 17 kN/m³
Cohesion: 5 kPa
Phi: 36.5 °

Name: Si-B+ca 
Model: Mohr-Coulomb 
Unit Weight: 18 kN/m³
Cohesion: 14.4 kPa
Phi: 36 °

Name: leSi+ca 
Model: Mohr-Coulomb 
Unit Weight: 18 kN/m³
Cohesion: 3.5 kPa
Phi: 35 °

Name: saSi- B+ca 
Model: Mohr-Coulomb 
Unit Weight: 18 kN/m³
Cohesion: 8.6 kPa
Phi: 36 °

Name: Fall_B-med
Description: Inverkan av uppmätta negativa portryck via ca.

Created By: Müller, Rasmus
Date: 2013-09-26
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1.113

Name: Rasmassor 
Model: Mohr-Coulomb 
Unit Weight: 18 kN/m³
Cohesion: 0 kPa
Phi: 30 °

Name: Sa 
Model: Mohr-Coulomb 
Unit Weight: 18 kN/m³
Cohesion: 0 kPa
Phi: 36 °

Name: Si-C 
Model: Mohr-Coulomb 
Unit Weight: 18 kN/m³
Cohesion: 10 kPa
Phi: 35 °

Name: SuSi-C 
Model: Mohr-Coulomb 
Unit Weight: 17 kN/m³
Cohesion: 10 kPa
Phi: 36 °

Name: leSi 
Model: Mohr-Coulomb 
Unit Weight: 18 kN/m³
Cohesion: 0 kPa
Phi: 35 °

Name: saSi-C 
Model: Mohr-Coulomb 
Unit Weight: 18 kN/m³
Cohesion: 10 kPa
Phi: 35 °

Name: Fall_C-utan
Description: Hydroststisk gvy från ö.k. SuSi. Utan inverkan av negativa portryck.

Created By: Müller, Rasmus
Date: 2013-09-26
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saSi-C+ca

1.162

Name: Rasmassor 
Model: Mohr-Coulomb 
Unit Weight: 18 kN/m³
Cohesion: 0 kPa
Phi: 30 °

Name: Sa 
Model: Mohr-Coulomb 
Unit Weight: 18 kN/m³
Cohesion: 0 kPa
Phi: 36 °

Name: SuSi-C 
Model: Mohr-Coulomb 
Unit Weight: 17 kN/m³
Cohesion: 10 kPa
Phi: 36 °

Name: Si-C+ca 
Model: Mohr-Coulomb 
Unit Weight: 18 kN/m³
Cohesion: 19.1 kPa
Phi: 35 °

Name: leSi+ca 
Model: Mohr-Coulomb 
Unit Weight: 18 kN/m³
Cohesion: 3.5 kPa
Phi: 35 °

Name: saSi-C+ca 
Model: Mohr-Coulomb 
Unit Weight: 18 kN/m³
Cohesion: 13.5 kPa
Phi: 35 °

Name: Fall_C-med
Description: Inverkan av uppmätta negativa portryck via ca.

Created By: Müller, Rasmus
Date: 2013-09-26
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leSi

saSi-D

1.160

Name: Rasmassor 
Model: Mohr-Coulomb 
Unit Weight: 18 kN/m³
Cohesion: 0 kPa
Phi: 30 °

Name: Sa 
Model: Mohr-Coulomb 
Unit Weight: 18 kN/m³
Cohesion: 0 kPa
Phi: 36 °

Name: Si-D 
Model: Mohr-Coulomb 
Unit Weight: 18 kN/m³
Cohesion: 15 kPa
Phi: 33.5 °

Name: SuSi-D 
Model: Mohr-Coulomb 
Unit Weight: 17 kN/m³
Cohesion: 15 kPa
Phi: 35 °

Name: leSi 
Model: Mohr-Coulomb 
Unit Weight: 18 kN/m³
Cohesion: 0 kPa
Phi: 35 °

Name: saSi-D 
Model: Mohr-Coulomb 
Unit Weight: 18 kN/m³
Cohesion: 15 kPa
Phi: 33.5 °

Name: Fall_D-utan
Description: Hydroststisk gvy från ö.k. SuSi. Utan inverkan av negativa portryck.

Created By: Müller, Rasmus
Date: 2013-09-26
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saSi-D+ca

1.224

Name: Rasmassor 
Model: Mohr-Coulomb 
Unit Weight: 18 kN/m³
Cohesion: 0 kPa
Phi: 30 °

Name: Sa 
Model: Mohr-Coulomb 
Unit Weight: 18 kN/m³
Cohesion: 0 kPa
Phi: 36 °

Name: SuSi-D 
Model: Mohr-Coulomb 
Unit Weight: 17 kN/m³
Cohesion: 15 kPa
Phi: 35 °

Name: Si-D+ca 
Model: Mohr-Coulomb 
Unit Weight: 18 kN/m³
Cohesion: 23.6 kPa
Phi: 33.5 °

Name: leSi+ca 
Model: Mohr-Coulomb 
Unit Weight: 18 kN/m³
Cohesion: 3.5 kPa
Phi: 35 °

Name: saSi-D+ca 
Model: Mohr-Coulomb 
Unit Weight: 18 kN/m³
Cohesion: 18.3 kPa
Phi: 33.5 °

Name: Fall_D-med
Description: Inverkan av uppmätta negativa portryck via ca.

Created By: Müller, Rasmus
Date: 2013-09-26
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Statens geotekniska institut 

 

Postadress: 581 93 Linköping 

Tel: 013-20 18 00 

E-post: sgi@swedgeo.se 

 

www.swedgeo.se 


