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Geotechnical design is important to ensure good stability and bearing capacity of the
ground. A part of this is to make good forecasts of future settlements. Nowadays
most calculations are made in computer programs, such as Novapoint Geosuite
Settlement. Geosuite Settlement includes a variety of calculation models, where some
of the models include an addition of creep behaviour.
The main purpose of this diploma work is to compare the results from different
geotechnical settlement calculation models in Geosuite Settlement. As a reference
object, an undrained test bank on clay in Lilla Mellösa outside of the community
Upplands Väsby was selected. On this test site, the Swedish Geotechnical Institute
(SGI) has performed measurements of long-term settlements since 1947.
The result of this diploma work shows that the calculation models containing creep
give result more like the measured settlements, than the calculation models that do
not include creep. Despite of this, the measured settlement is greater than the
settlement in calculation models containing creep.
The most remarkable in this work are high excess pore pressures when using models
containing creep. These excess pore pressure, in the result of this work, also
decreases very slowly in time.
One conclusion of this diploma work, based on the obtained results of this study, in
comparison with other studies, is to use a calculation model containing creep, if the
conditions are similar to those at the test site Lilla Mellösa.
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SAMMANFATTNING

Geotekniska beräkningar är viktiga för att säkerställa god stabilitet och bärighet
av undergrunden under byggnader och anläggningar. En del av detta är att göra
pricksäkra sättningsprognoser. Idag görs de flesta sättningsberäkningarna i
datorprogram, som t.ex. Novapoint Geosuite Settlement, eftersom de sparar
mycket tid jämfört med handberäkning, är mycket precisa och ger användaren
många olika typer av resultat. Geosuite Settlement innehåller ett flertal olika
beräkningsmodeller, där vissa av modellerna innehåller tillägg för krypsättningar.
Detta examensarbetes huvudsakliga syfte är att jämföra resultatet från olika
geotekniska beräkningsmodeller för sättningar i Geosuite Settlement. Som
referensobjekt har en odränerad provbank på lera i Lilla Mellösa utanför Upplands
Väsby valts. På denna provbank har Statens geotekniska institut (SGI) mätt bl.a.
sättningar och porövertryck kontinuerligt sedan den blev anlagd år 1947.

Resultatet av examensarbetet visar att de beräkningsmodeller som innehåller
tillägg för krypsättning ger ett sättningsförlopp mer likt det uppmätta än de
beräkningsmodeller som inte tar hänsyn till krypsättning. Trots detta är den
uppmätta sättningen under observerade år större än vad beräkningsmodellerna
med krypning prognostiserar.
Det mest anmärkningsvärda som har framkommit av beräkningsresultaten i detta
arbete är de höga porövertrycken i försöken med krypning. Porövertrycken i
jordprofilen i dessa försök minskar mycket sakta i tiden och vid den sista
mätningen år 2002 var de maximala porövertrycken, i dessa försök, cirka tre
gånger större än de uppmätta.

En slutsats som kan dras av detta arbete, baserat på de erhållna resultaten jämförda
med andra studiers resultat, är att använda en beräkningsmodell där krypning
medräknas, om förutsättningarna är liknande de i Lilla Mellösa.
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1 INLEDNING
Bakgrundsbeskrivning

I Mälardalen pågår just nu en intensiv exploatering, som följd av en ökande
befolkning och nya projekt. Mark som tidigare setts som oattraktiv på grund av
dåliga grundläggningsförhållanden, kan idag vara attraktiv för exploatering.
Växande städer som förtätas gör att mark som varit utan anläggningar och
byggnader, idag bebyggs för att marknadsvärdet på marken idag är högre, trots
att grundläggningen kan bli problematisk. Denna oattraktiva mark består ofta av
lera, vars mäktighet ibland uppgår till tiotals meter.
Detta gör att de geotekniska beräkningarna och antagandena blir extra viktiga för
att säkerställa god stabilitet och bärighet av marken. En del av detta är pricksäkra
sättningsprognoser. Idag så görs de flesta sättningsberäkningarna i datorprogram,
eftersom de sparar mycket tid, är mycket precisa och ger användaren många olika
typer av resultat. Ett sådant datorprogram är Novapoint Geosuite Settlement, som
är ett samarbete mellan Geosuite från Norge och AutoGRAF från Sverige.
Program som Geosuite Settlement gör beräknandet av krypsättningar mycket
enklare. Vid handberäkning kan det bli omständligt att räkna på krypsättningar
men programmen har inget problem med detta, eftersom de kan använda finita
elementmetoder (FEM). Geosuite Settlement innehåller ett flertal olika
beräkningsmodeller, där vissa av modellerna innehåller krypning och andra inte.

Utanför Upplands Väsby, i Lilla Mellösa, har Statens geotekniska institut (SGI)
bedrivit långtidsobservationer av konsolideringsprocesser under drygt 50 års tid
under anlagda provbankar på lös lera. SGI har bl.a. mätt sättningar och
porövertryck kontinuerligt sedan provbankarna blev anlagda år 1947. Sista
mätningen skedde år 2002.

Syfte och mål

Detta examensarbetes huvudsakliga syfte är att jämföra resultatet från olika
geotekniska beräkningsmodeller för sättning i lera. Modellerna jämte de utförda
sättningsberäkningarna har jämförts utifrån följande frågeställningar:




Parameterjusteringar: Hur påverkas resultat för en enskild modell i Geosuite
Settlement när man ändrar olika geotekniska parametrar (ingångsdata)?

Modelljämförelse: Vilka skillnader i resultat finns mellan modellerna i Geosuite
Settlement vid samma förutsättningar och givna data?
Verklighetsjämförelse: Hur skiljer sig de olika modellernas resultat jämfört mot
verkligt utfall vid provfyllning i Lilla Mellösa?

Examensarbetets mål är att öka användbarheten av datorprogram i allmänhet och
Novapoint Geosuite i synnerhet genom att variera olika geotekniska parametrar,
1
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som påverkar sättningen och se hur programmen reagerar på dessa samt analysera
resultatet av parameterändringar. Vilka skillnader finns och varför?

Genomförande

Detta examensarbete inleds med en litteraturstudie, i Kapitel 2 och 3, av geologin
hos de finkorniga jordarna i Sverige och de grundläggande
deformationsegenskaperna hos kohesionsjord. I Kapitel 4 beskrivs fältförsöken
vid Lilla Mellösa genom publicerade rapporter som behandlar dessa. Här
presenteras den jordprofil och dess förutsättningar som har använts i till alla
beräkningar. I de följande kapitlen 5 och 6 beskrivs de olika modellerna i Geosuite
Settlement och hur parametrarna till dessa bestäms. Resultatet av alla
modelleringar i Geosuite Settlement visas sedan i Kapitel 7 och analysen görs i
Kapitel 8.
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2 GEOLOGIN HOS DE FINKORNIGA
JORDARTERNA

De geologiska förhållandena hos kohesionsjordarna i Sverige är olika.
Lermäktigheternas uppbyggnad skiljer sig mellan Sveriges västkust och östkust,
eftersom lerorna är avsatta under olika marina förhållanden.

Inlandsisen

Det som har påverkat det svenska jordtäckets egenskaper och uppbyggnad mest
är den senaste istiden. Denna istid inleddes för cirka 115 000 år sedan, då isens
tillväxt påbörjades. Isens tillväxt avbröts av värmeperioder för 100 000 år sedan
och för 80 000 år sedan men tillväxte sedan snabbt i kallperioden som varade
under tiden från 60 000 till 25 000 år sedan. Vid istidens start började isen hopa sig
i fjällkedjan och utbredde sig därefter bl.a. söderut. För cirka 20 000 år sedan nådde
isen sin största utbredning och den täckte då hela Skandinavien och nådde i söder
ner till dagens Berlin. Med start för cirka 20 000 år sedan blev klimatet åter varmare
och vi befinner oss nu i den postglaciala värmetiden (Lundqvist m.fl., 2011).

Inlandsisens avsmältning pågick för cirka 16 000 till 9 000 år sedan och Mälardalen
blev isfritt för cirka 11 000 år sedan. Denna avsmältning har på många sätt
påverkat utvecklingen av det vi idag kallar Östersjön. Detta vattenområde fick
under tiden från avsmältningens början till för cirka 9 000 år sedan nästan inget
tillskott på salt. När det vi idag kallar Östersjön var i kontakt med salthavet under
denna tidsepok var inströmningen av salt mycket begränsad (SGU, 2009).
Östersjöns utvecklingsstadier visas i Tabell 2.1.
Tabell 2.1 Östersjöns utvecklingsstadier. (SGU, 2009)
Namn
År sedan
Förutsättningar
Littorinahavet 9 500 – nutid
Del
av
västerhavet. Bräckt
vatten
tillströmmar.
Ancylussjön
10 800 – 9 500
Avskärmad sötvattensjö.
Yoldiahavet
11 550 – 10 800 Del av västerhavet. Inströmning av bräckt
vatten under cirka 120 år.
Baltiska insjön 15 000 – 11 500 Avskärmad smältsjö.

Glaciala leror

Glacial lera kallas de leror som avsattes under inlandsisens avsmältning och de
avsattes ute på öppet vatten som ishavs- eller issjösediment. Den glaciala leran är
längs östersjökusten varvig med skikt av silt och ler. Tillsammans bildar ett leroch siltskikt ett års avsättning, på grund av årstidsväxlingar i isavsmältningen, se
Figur 2.1. På västkusten har den glaciala leran avsatts i salt vatten, vilket bidragit
till en utsuddad varvighet. Saltet gör att de finkorniga partiklarna klumpas ihop,
varpå varven suddas ut (Lundqvist m.fl., 2011). I sydvästra Sverige finner man
därför en glacial lera som är betydligt mörkare och utan skikt (SGU, 2009).
3
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Figur 2.1 Varvig sötvattenavlagrad lera i Uppsala. (SGU, 2016a, foto: Jan-Olov Svedlund)

Postglaciala leror

De leror som utvecklats utan isälvarnas inverkan, efter istiden kallas postglaciala.
I Uppland kan man hitta dessa leror upp till 100 meter över dagens vattennivå, där
strandlinjen till Ancylussjön låg vid tiden för isens tillbakadragande. Färgen för
den postglaciala leran är grå till blå-grå och den organiska halten i dessa leror är
högre än i glaciala leror (Axelsson och Mattson, 2016). Figur 2.2 visar en
genomskärning av blå-grå postglacial lera som överlagrar en ljusare glacial lera.
Denna genomskärning är typisk för Uppsalaslätten (SGU, 2016b)

Figur 2.2 Postglacial lera som överlagrar glacial lera i Uppsala. (SGU, 2016b, foto: Hanna
Lokrantz)
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3 DEFORMATIONSEGENSKAPER HOS
KOHESIONSJORD
Jordelementets spänningshistoria

Deformationsegenskaperna hos lera är bland annat beroende av jordens
spänningshistoria. Lermäktigheterna i Sverige har bildats genom naturlig
sedimentation i dåtidens hav och sjöar. I och med denna ökande sedimenttjocklek
har effektivspänningarna i lermäktigheterna ökat, vilket lett till deformation av
jordelementen i mäktigheterna, vilket illustreras av linjen 1-2 i Figur 3.1. Om ett
jordelement sedan avlastas, t.ex. genom erosion, med avstannad sedimentation,
kommer inte jordelementet att återfå sin ursprungliga volym. En stor del av
jordelementets deformation är således plastisk (Sällfors, 1996). Denna avlastning
beskrivs av linjen 2-3 i Figur 3.1.

Figur 3.1 Spänningshistoria hos jordelement. (Sällfors, 1996)
Om samma jordelement sedan återbelastas, t.ex. vid byggnation, utbildas till en
början enbart små deformationer, enligt linjen 3-4 i Figur 3.1. Vid punkten 4 i
figuren återfinns förkonsolideringstrycket ´ , vilket är det tryck som ungefär
rådde vid senaste avlastningen. Vid fortsatt ökning av spänningen härifrån, så att
spänningen i ett jordelement är högre än det någonsin varit tidigare, erhålls
återigen större deformationer, linjen 4-5 i Figur 3.1.

I Figur 3.1 motsvarar linjen 1-2-4-5 den så kallade jungfrukurvan. Längs med
jungfrukurvan är spänningen i ett jordelement den högsta som historiskt har
inträffat och deformationerna är stora. Här är jordelementet normalkonsoliderad,
vilket också kan benämnas NC efter engelskans normally consolidated.
Om ett jordelement befinner sig i en spänningssituation där spänningen är lägre
än förkonsolideringstrycket, sägs jordelementet vara överkonsoliderat. Beroende
på hur mycket större förkonsolideringstrycket är det rådande effektiva trycket ´ ,
5
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är jordelementet svagt eller starkt överkonsoliderad (Sällfors, 1996). Beteckningen
OC används ibland för överkonsoliderad efter engelskans over consolidated.

Kompression av lera

Nästan alla leror är överkonsoliderade, så en lera har ofta ett spänningsdeformationssamband enligt linjen 3-4-5 i Figur 3.1, vid pålastning. Denna
pålastning sker både i överkonsoliderat tillstånd, vid spänningar lägre än
förkonsolideringstrycket, och i normalkonsoliderat tillstånd, vid spänningar högre
än förkonsolideringstrycket. Sambandet mellan vertikal kompressionstöjning
och effektivt vertikalt tryck ´ förklaras med kompressionsmodulen , även
kallad ödometermodulen, enligt följande uttryck: (Sällfors, 1996).
´

=

(3.1)

Ödometermodulens storlek anger således jordens motstånd till deformation vid
ökad spänning och är första derivatan av σ´-ε-kurvan.
Efter arbeten med kompression av jord i ödometerförsök, kom Nilmar Janbu, vid
dåvarande Norges tekniska högskola (NTH), fram till att ödometermodulen beror
på den effektiva spänningen. Janbu fann ett generellt uttryck för alla jordtyper
(Axelsson och Mattson, 2016):
=
där

´
´

´

(3.2)

Kompressionsmodultalet
Spänningsexponenten
Referenstryck (100 kPa)
Aktuell vertikal spänning

´
´

[-]
[-]
[kPa]
[kPa]

För lera anses vara 0 och ekvation (3.2) övergår då för lera till det linjära uttrycket
(Axelsson och Mattson, 2016):
=

∗ ´

(3.3)

Kombineras ekvationerna (3.1) och (3.3) fås ett uttryck för inkrementell vertikal
töjning av lera i normalkonsoliderat tillstånd:
1

=

´

´

(3.4)

För att beräkna den vertikala töjningen i normalkonsoliderat tillstånd för en viss
spänningsökning från ´ till ´ , integreras ekvation (3.4) mellan dessa gränser
och följande uttryck fås (Axelsson och Mattson, 2016):
=

´

´

1

´

´ =

1

´
´

(3.5)
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Kompressionsmodultalet
utvärderas utifrån ödometerförsök och av Figur 3.2
framgår det hur kompressionsmodulen ungefärligt varierar med vattenkvoten ,
utifrån försök på norska leror av Janbu och av Statens vegvesen (SVV) (Statens
vegvesen, 2014). Hansbo (1975) hävdar att kompressionsmodultalet
varierar
mellan 2 och 5 för gyttja och dy och mellan 2 och 10 för lera.

Figur 3.2 Kompressionsmodultalets (”modultall” i figuren) variation med vattenkvoten
(”vanninnhold” i figuren) på norska leror. (Statens vegvesen, 2014)

Tillskottspänningar – Spänningar av yttre last
Kontinuummekaniska problemet med randvillkor

Allmänt

Tillskottsspänningar i jord kan beräknas på olika sätt. Det är dock viktigt att notera
att beräknandet av tillskottsspänningar alltid blir grova förenklingar av
verkligheten, på grund av de komplicerade förhållandena som råder i jord.

Ett enkelt fall från hållfasthetsläran kan vara en stålstav som belastas axiellt.
Deformationen kan då beräknas med en ekvation, eftersom geometrin är enkel och
materialet är linjärelastiskt med elasticitetsmodulen E. Vid sättningsberäkning i
jord kompliceras förhållandena av att (Sällfors, 1996):






Ödometermodulen M beror på den effektiva spänningen ´och därmed
också av djupet tillsammans med spänningshistorien.
Egenspänningarna in-situ måste beaktas.
Tillskottsspänningen varierar med djupet eftersom den sprider sig.
Sättningar är tidsberoende med konsolidering och krypeffekter.
Problemet är statiskt obestämt.

För att beräkna tillskottsspänningar och sättningar precist i en jordmassa bör
problemet betraktas som ett randvärdesproblem i kontinuumsmekaniken. För
varje punkt i jordmassan måste då tre huvudekvationer etableras jämte
randvillkoren. De tre huvudekvationerna bygger på jämviktsvillkor,
deformationsvillkor och materialvillkor (Axelsson och Mattson, 2016). Dessa tre
samband gör det möjligt att koppla ihop de fyra fältstorheterna: volymkrafter ,
förskjutningar , elementspänningar och töjningar . Alla dessa storheter går att
uttrycka på matrisform med storhetens alla komponenter som element, för att
7
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enklare kunna använda en finit elementmetod och datorprogrammering
(Axelsson, 2004).

Huvudekvationerna

Jämviktsvillkoret uttrycker sambandet mellan de verkande volymskrafterna
spänningstillståndet . Jämviktsekvationen kan skrivas som:
=

∗

och

(3.6)

∙

där ∗ är en matris som bygger på att jämvikt ska råda i t.ex. x-led och y-led mellan
volymskrafter och spänningskomponenter.

Deformationsvillkoret beskriver sambandet mellan töjningar och förskjutningar
, där man kan se töjningen i en viss riktning som derivatan av förskjutningen i
samma riktning för ett studerat element. Deformationsekvationen kan kortfattat
skrivas som:
=

(3.7)

∙

där är en matris som kan ses som en geometrisk kopplingsmatris. Matrisen
är transponatet med omvänt tecken till matrisen .
Materialvillkoret uttrycker sambandet mellan elementspänningar
och materialekvationen kan skrivas som:
=

där matrisen

∙

är en styvhetmatris.

Figur 3.3 åskådliggör de tre huvudekvationernas
transformationsdiagram (Axelsson, 2004).

∗

och töjningar

(3.8)

samband

i

ett

Figur 3.3 Transformationsdiagram. (Axelsson, 2004)

Randvillkor och beräkning

Vid en sättningsberäkning är ofta bestämning av förskjutningen av stort intresse,
utifrån givna laster och randvillkor. Randvillkoren kan vara statiska, vilka
beskriver laster, eller geometriska, vilka beskriver deformationsvillkor som t.ex.
fast botten.

En realistisk sättningsberäkning kräver att jordens elastiskt-plastiska egenskaper
fångas upp och en numerisk lösning är då nödvändigt, t.ex. med finita
8
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elementmetoden (Axelsson och Mattson, 2016). Den isärkoppling av
spänningsanalysen och deformationsanalysen som görs i klassisk sättningsanalys
är alltså starkt förenklad.

Boussinesqs teori - elasticitetsteori

Boussinesq presenterade 1885 en lösning för hur det vertikala spänningstillskottet
σz sprider sig under en punktlast. Han betraktade jorden som ett linjärt elastiskt
medium med en oändlig utsträckning och utan egentyngd. Lösningen visas i
ekvation (3.9), där är punktlasten, betecknar djupet under markytan och
avståndet från punktlastens angreppspunkt till beräkningspunkt (Axelsson och
Mattson, 2016).
=

3
2

(3.9)

För en linjelast i y-ritningen med intensiteten , fås ett plant deformationstillstånd
i xz-planet, där den vertikala tillskottsspänningen erhålls enligt ekvation (3.10).
Detta under förutsättning att linjelasten ej har någon utbredning i x-led (Axelsson
och Mattson, 2016).
=

2

(

+

(3.10)

)

För att bestämma tillskottsspänningar under utbredda laster, antingen strimlelast
eller rektangulär last, görs integrationer av ovan nämnda ekvationer (3.9) och
(3.10) (Axelsson och Mattson, 2016). Utförs integration av (3.9), för att bestämma
den vertikala tillskottsspänningar vid rektangulär last erhålls uttrycket:
=

4

2

+

√

+

+

+ tan

+1
+
+1
+
2 √
+
+ −

+2
+1
+1
+1

(3.11)

där beräkningen sker centriskt under den rektangulära lasten med sidlängderna
2 och 2 där =
och = .

2:1-metoden - närmemetod

En enklare metod att använda är den så kallade 2:1-metoden, som är extra enkel
vid handberäkning. 2:1-metoden antar att tillskottsspänningen sprids i djupet med
en lutning på 2:1. Tilläggsspänningen centriskt under en strimlelast beskrivs då av
följande uttryck (Sällfors, 1996):
∆
där

=

∙
( + )

(3.12)

Strimlelastens bredd [m]
[kPa]
Lastintensiteten
[m]
Djupet
9
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Tilläggsspänningen av en rektangulär last centriskt under lasten beräknas i 2:1metoden med följande uttryck:
∆
där

=

∙ ∙
( + )( + )

Lastens bredd
Lastens längd
Lastintensiteten
Djupet

(3.13)
[m]
[m]
[kPa]
[m]

Ödometerförsök – hur deformationsegenskaperna
bestäms
Allmänt

För bestämning av finkorniga jordars deformationsegenskaper utförs främst
ödometerförsök. Ostörda prover upptagna med standardkolvprovtagare placeras
då i en provutrustning omsluten av ring och filtersten. Provet belastas sedan med
stegvis belastning eller med konstant hastighet (Larsson, 2008).

Ödometerförsök med stegvis pålastning

Vid denna försöksmetod påförs belastning i steg, där lasten fördubblas en gång
per dygn. Provet är vanligtvis dubbelsidigt dränerat vid denna försöksmetod.
Kompressionen avläses sedan med ett bestämt tidsintervall efter
lastpåläggningen. Två olika typer av kurvor ritas. Den ena är tid-sättningskurvor
för varje enskilt laststeg och den andra är deformationskurvan.
Deformationskurvan ritas med tryck i log.-skala och portal eller deformation i lin.skala, med deformationer som utbildats efter 24 timmar efter lastpåläggning
(Larsson, 2008).

Ödometerförsök med konstant
Constant Rate of Strain (CRS)

deformationshastighet

-

En i Sverige vanlig ödometerförsöksmetod är idag CRS, vilket innebär att provet
deformeras med en konstant hastighet, vanligen 0,0025 mm/minut. Provet är
vanligtvis ensidigt dränerat vid denna försöksmetod. Under försöken mäts
kontinuerligt tid, last, deformation och porvattentryck. Porvattentrycket mäts i
provets undersida. Detta gör det möjligt för en dator att automatiskt rita upp
kurvor för kompression, kompressionsmodul och permeabilitet, se Figur 3.4
(Larsson, 2008).
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Figur 3.4 Resultat från CRS-försök med parametrar utvärderade av dator. (SIS, 1991)
Enligt Sällfors (1996) ger CRS-försök säkrare information om en leras
deformationsegenskaper och tar normalt 1 till 2 dygn. När deformationhastighet
och portrycket
är känt kan permeabiliteten bestämmas, se Figur 3.4, och
beräknas ur ekvation (3.16).

Konsolidering - Sättningens tidsberoende
Allmänt

I lerjordar tar det vanligtvis flera år innan totalsättning har utbildats. För att
kompression av vattenmättad jord ska kunna ske måste porvolymen minska,
vilket innebär att mycket vatten måste pressas undan. En lerjord har låg
permeabilitet , vilket gör att vattnets undanpressning tar mycket lång tid
(Axelsson och Mattson, 2016).

Direkt efter påförd last tas hela tillskottslasten upp av det avsevärt styvare
porvattnet. Med tiden, när vattnet strömmar iväg, minskar porövertrycket och
tillskottslasten överförs till jordskelettet varpå det effektiva trycket ökar, se Figur
3.5. Detta ökande effektiva tryck är ett resultat av minskad porvolym och leder till
kompression (Axelsson och Mattson, 2016).

Figur 3.5 Konsolideringsförloppet med porövertryck (u), ökande effektivt tryck (σ´) och
tillskottsspänning (σ). (Sällfors, 1996)
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Terzaghis konsolideringsteori

1925 presenterade Karl Terzaghi sina teorier kring konsolidering. Dessa teorier
bygger på att kompressionen sker vertikalt och att vattenströmningen är enbart
vertikal. Han använder sig även av Darcys lag. Terzaghis konsolideringsekvation
beskriver porövertryckets förändring i tiden på en visst djup , enligt följande
uttryck (Axelsson och Mattson, 2016):
∙

=
där

(3.14)

∙

Kompressionsmodulen (Spänningsberoende) [kPa]
[m/s]
Permeabilitet
[kN/m3]
Vattnets tunghet

Genom att införa konsolideringskoefficienten , som numera kan bestämmas ur
konsolideringsförsök på laboratorium, kan Terzaghis konsolideringsekvation
förenklas (Axelsson och Mattson, 2016):
=
där
=

(3.15)

∙
∙

(3.16)

För att förenkla beräkningen av tidsförloppet har man infört en tidsfaktor enligt
ekvation (3.17). Denna tidsfaktor beror av konsolideringsgrad och
dräneringsförhållanden. Genom att utföra ett stort antal beräkningar utgående
från konsolideringsekvationen (3.15), för olika dräneringsvillkor, har man kunnat
sammanföra resultatet i ett nomogram, se Figur 3.6. Konsolideringsgraden som
avses här är medelkonsolideringsgraden Ūv och denna anger hur stor del av
porövertrycket som utjämnats. I Figur 3.6 avser linje C en jordprofil som är
dränerad på båda sidor och med en jämn initial porövertrycksfördelning. Linjerna
A och B avser förhållanden enligt figuren (Sällfors, 1996).
=
där

(3.17)

∙

Konsolideringskoefficienten [m2/s]
[s]
Tiden
[m]
Längsta dräneringsväg
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Figur 3.6 Medelkonsolideringsgraden som beror på randvillkor och tidsfaktor. (Sällfors,
1996)

Sekundär konsolidering – Krypning
Allmänt

Efter det att porövertrycket utjämnats, sker en tidsberoende deformation av jorden
vid konstant belastning. Dessa deformationer är långsammare än de
deformationer som beror av porvattnets avgång och dessa deformationer, som
pågår ständigt, kallas oftast för sekundär konsolidering eller krypning (Sällfors,
1996).

Den sekundära konsolideringen beror sannolikt på viskösa deformationer i
brottzoner som uppkommit vid primär konsolidering och på en omlagring av
partiklarna i aggregaten. Under verkliga omständigheter kan man inte skilja på
primär och sekundär konsolidering i tiden. Den sekundära konsolideringen pågår
således samtidigt som den primära konsolideringen (Hansbo, 1975).

Tidsmotståndet

1969 presenterade Janbu en modell för sekundär konsolidering, eller krypning,
som tar hänsyn till tidens påverkan på kompressionen. Av Figur 3.7 framgår ett
enskilt laststeg i ett ödometerförsök, där provet kan dränera i toppen och där
portrycket mäts i botten. Om nu tiden ses som en handling och deformationen dess
svar, kan man utrycka tidsmotståndet på följande sätt (Olsson, 2010):
=

→

=

1

(3.18)
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Figur 3.7 Tidsmotståndet R och krypmotståndstalet rs vid ett enskilt laststeg i
ödometerförsök. (Olsson, 2010)
Av Figur 3.7 framgår att porövertrycket är utjämnat vid tidpunkten och det är
då den primära konsolideringen ses som avslutad. Vid tiden
och därefter är
förhållandet mellan och linjärt och där sker enbart ren krypning. Tiden
uppnås efter cirka ett dygn i ödometerförsök med stegvis pålastning. Lutningen
på den linjära delen av
- -förhållandet, efter tiden , kan beskrivas med
krypmotståndstalet , se ekvation (3.19) och (3.20) (Olsson, 2010).
(3.19)

=
= ( −

)

1

−
−

Vid integration från
2010):
=

ln

(3.20)

till fås krypkompressionen enligt följande uttryck (Olsson,
(3.21)

Mellan koefficienten för sekundär kompression ∝ och krypmotståndtalet
följande samband (Olsson, 2010):
∝ =

ln 10

=

2,3

finns

(3.22)

Det har visat sig att krypmotståndstalet beror på det effektiva trycket och Figur
3.8 visar deras samband. Generellt är krypmotståndet mycket högt i det
överkonsoliderade
området
och
faller
markant
till
dess
att
förkonsolideringstrycket är uppnått. Efter förkonsolideringstrycket ökar
krypmotståndet nästan obetydligt (Havel, 2004).
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Figur 3.8 Sambandet mellan krypmotståndstalet och effektivt tryck vid försök på norsk lera.
(Havel, 2004)
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4 FÄLTFÖRSÖK VID LILLA MELLÖSA
Platsbeskrivning

7 km nordost om Upplands Väsby ligger Lilla Mellösa, se Figur 4.1, där Statens
geotekniska
institut
(SGI)
har
utfört
långtidsobservationer
av
konsolideringsprocesser under drygt 50 års tid. På 40-talet blev SGI involverat i
sökandet efter en ny internationell flygplats utanför Stockholm. SGI anlade då en
dränerad och en odränerad provfyllning i Lilla Mellösa, för att undersöka
möjligheterna att konsolidera jorden i förväg. Det byggdes inte någon flygplats på
denna plats, då jordförhållanderan inte var idealiska med 10 till 15 meter tjock
kompressibel lera. Däremot har provfyllningarna legat kvar sedan dess och olika
typer av mätningar har utförts under olika tider och den senaste
sättningsmätningen gjordes år 2002 (Larsson, 2007).
I detta arbete har enbart provfyllningen utan dränering undersökts, vilken
benämns den odränerade fyllningen.
Märsta
Lilla Mellösa

Täby

Upplands
Väsby

Figur 4.1 Orienteringsfigur. (https://kso.etjanster.lantmateriet.se/#, 2016-04-20)

Underlag som använts

Yuan Chun Eugene Chang samlade år 1969 tidigare registrerade mätdata och
utförde nya undersökningar. Cirka 10 år senare upprepades undersökningarna
och en ny, uppdaterad rapport släpptes med hjälp av SGI (Chang, 1981). Från
denna rapport har data, som t.ex. grundförutsättningar och ödometerkurvor från
stegvis pålastning, inhämtats till detta arbete. I rapporten finns ödometerkurvor
utan och med justering för ringfriktion redovisade. Kurvorna har då korrigerats
för friktion vid ringen genom att mäta skillnaden i pålagt tyck uppifrån och tryck
uppmätt under provet (Chang, 1981).
17
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År 1986 släppte Larsson en ny rapport (Larsson, 1986) där det presenteras
utvärderade parametrar, som t.ex. ödometermodulen, förkonsolideringstryck och
permeabilitetsparametrar. Dessa utvärderingar byggde på nya försök med bl.a.
CRS och ger därmed en mer allsidig bild av jordegenskaperna.

Jordprofil

Jordprofilen under den odränerade provfyllningen i Lilla Mellösa är typisk för
Mälardalen, och går att se i Figur 4.3. Jorden består av sulfidrik postglacial lera,
som överlagrar varvig glacial lera (Chang, 1981). Enligt Sveriges geologiska
undersökning (SGU, 2016c) är jorden närmast markytan gyttjelera på platsen för
provfyllningen, se Figur 4.2.

Figur 4.2 Utdrag ur jordartskartan där platsen för provbanken är markerad med ett kryss.
(SGU, 2016c)
Enligt Chang (1981) är torrskorpan 0,5 meter i det översta postglaciala lagret (layer
I i Figur 4.3), med en mäktighet på totalt 2 meter. Detta lager har en brun-grå färg
på grund av hög organisk halt. Det mellersta postglaciala lagret (layer II i Figur
4.3), mellan 2 och 7 meter under markytan, har en grön-svart färg, med en mycket
hög sulfidhalt och emellanåt innehållande mycket skal. Det undre postglaciala
lagret (layer III i Figur 4.3), mellan 7 och 10 meter under markytan, har en ljusgrå
färg och lägre vattenkvot än överlagrande lager. Lagret med glacial lera (layer IV
i Figur 4.3) är varvig med grå och ljusbrun färg. Av Figur 4.3 framgår jordprofilen
i detalj och där observeras att markytan ligger cirka 7 meter över havet och att
fyllningens kontaktyta med marken är 30 m × 30 m. Fyllningens höjd mäter 2,5 m,
vilket genererar ett tryck på 40,6 kPa (Chang, 1981).
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Figur 4.3 Jordprofil under den odränerade fyllningen. (Chang, 1981)
Föreliggande arbetes lageruppdelning visas i Tabell 4.1 och bygger på
beskrivningen ovan av Chang och på Figur 4.3.
Tabell 4.1 Lagerindelning i föreliggande arbete.
Lager Djup
[m]
0-0,5
Ia
0,5-2,2
Ib
2,2-3,8
IIa
3,8-5,7
IIb
5,7-7,3
IIc
7,3-9,2
IIIa
IIIb 9,2-11,1
IV 11,1-13,5

Jordegenskaper

Av Figur 4.4 framgår en sammanfattning av jordegenskaperna i Lilla Mellösa. Där
går att se att vattenkvoten är hög, speciellt i det övre lagren. Plasticitetstalet går
från cirka 0,85 i övre lagren till cirka 0,40 i de undre. Plasticitetstalet
är
differensen mellan flytgränsen
och plasticitetsgränsen :
=

(4.1)

−
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Enligt Larsson (2008) är leran till största delen mycket högplastisk, med hänsyn till
det höga plasticitetstalet
. En lera klassas som mycket högplastisk om
plasticitetstalet är högre än 50 %.
En leras konsistensindex beräknas enligt (4.2) och görs detta i Lilla Mellösa fås
för hela profilen värden under 0,25. Enligt Larsson (2008) är konsistensen hos en
lera mycket lös om konsistensindex
understiger 0,25, vilket är fallet i Lilla
Mellösa.
=(

− )⁄

(4.2)

Av Figur 4.4 framgår att den organiska halten är cirka 5 % i de övre lagren men
blir lägre i djupet (Chang, 1981). Denna organiska halt gör att jordprofilen i de övre
lagren kan kallas lågorganiskt, som t.ex. gyttjig lera (Larsson, 2008), vilket också
stöds i utdrag från jordartskartan i Figur 4.2.
Porvattentrycket in-situ är hydrostatiskt med en grundvattenyta 0,8 m under
markytan (Larsson, 1986).

Figur 4.4 Sammanfattad jordprofil och egenskaper i Lilla Mellösa. (Chang, 1981)

Uppmätta sättningar och porövertryck

Av Figur 4.5 framgår hur sättningarna vid olika djup har utvecklats med tiden
under den odränerade provfyllningen under åren 1947 till 2002. Den totala
sättningen för markytan var år 2002 strax över 2 m. Ritar man sättningen i linjär
skala och tiden i log-skala ser man att sättningen i denna diagramsform
fortfarande är linjär, så sättningen fortgår, idag med en sättningshastighet på cirka
20
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10 mm/år. De första åren skedde den största deformationerna i de övre lagren men
på senare år har denna deformation nästan upphört och de senare sättningarna
har uppstått i de undre lagren (Larsson, 2007).

Figur 4.5 Sättningarnas storlek mot tiden för olika djup. (Larsson, 2007)
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Porövertryckets variation med djupet för olika årtal framgår av Figur 4.6. År 1968,
21 år efter pålastning, var det största porövertrycket cirka 30 kPa. Detta största
porövertryck var år 2002 cirka 12 kPa (Larsson, 2007).

Figur 4.6 Porövertryckets variation med djupet för olika årtal. (Larsson,2007)
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5 MODELLERNA I GEOSUITE SETTLEMENT
Allmänt

Novapoint Geosuite Settlement är ett beräkningsprogram ägt av Vianova Systems.
Programmet är kommersiellt och används av branschen för att bland annat
beräkna och förutspå framtida sättningar och/eller portrycksförändringar på
grund av laster eller grundvattensänkning.
Vid beräkning i programmet Geosuite Settlement väljs en deformationsmodell
som
kombineras
med
en
permeabilitetsmodell.
Det
finns
fyra
deformationsmodeller och fyra permeabilitetsmodeller tillgängliga i programmet,
se Tabell 5.1.
Tabell 5.1 Beräkningsmodeller i Geosuite Settlement
Deformationsmodeller
Permeabilitetsmodeller
Janbumodellen
cv-baserad
Krykon (Janbumodellen med krypning) Exponentiell
Chalmers utan krypning
Log-baserad (k) deformation
Chalmers med krypning
Log-baserad (k) portal

I detta arbete kommer tre deformationsmodeller att provas: Janbumodellen,
Chalmers utan krypning och Chalmers med krypning. Deformationsmodellerna
kommer dock enbart provas tillsammans med permeabilitetsmodellen ”Logbaserad (k) deformation”. Anledningen till detta är att parametrarna i denna
permeabilitetsmodell är utvärderad av Larsson (1986).

Permeabilitetsmodellen

Permeabilitetsmodellen ”Log-baserad (k) deformation” i Geosuite Settlement
använder sig av ett approximerat linjärt samband mellan permeabiliteten och den
vertikala kompressionstöjningen.
Detta samband bygger på att permeabiliteten utvärderas kontinuerligt, vid t.ex.
CRS-försök, genom följande uttryck (Larsson, 2008):
=
där

/

∙

∙ ∙
2∙

(5.1)

Deformationshastighet
Provhöjd
Tyngdkraftens acceleration
Vattnets densitet
Porvattentryck i provets odränerade yta

Från dessa försök fås ett samband mellan permeabiliteten och den vertikala
töjningen, se Figur 5.1. Ur detta samband kan den initiala permeabiliteten
och
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reduktionskoefficienten
denna modell i Geosuite.

utvärderas, vilka är de nödvändiga parametrarna i

logskala

Figur 5.1 Sambandet mellan permeabiliteten och den vertikala kompressionstöjningen,
samt parametrarna i permeabilitetsmodellen.
Permeabiliteten
uttrycket:
där

log

= log

=−

beror således på den vertikala töjningen ε och beräknas ur
(5.2)

−

∆ log
∆

(5.3)

Janbumodellen

Janbumodellen är den kompressionsmodell som kräver minst antal parametrar av
deformationsmodellerna i Geosuite Settlement. Den kan användas på alla typer av
jordmaterial men räknar inte med krypsättningar. Denna modell kan med fördel
användas när enbart ödometerförsök med stegvis pålastning utförts, eftersom
kompressionsmodultalet används i modellen.
Av Figur 5.2 framgår grafiskt det teoretiska sambandet mellan det effektiva trycket
och ödometermodulen i modellen, jämfört mot ett typförsök av ödometerförsök.
Här betecknar
en konstant ödometermodul i överkonsoliderat område,
kompressionsmodultalet, ´ aktuellt effektivtryck, ´ förkonsolideringstrycket
och ´ ett referenstryck enligt figuren.
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Figur 5.2 Ödometermodulen från ödometerförsök och teoretiskt i Janbumodellen.
Ödometermodulen
=

beräknas då enligt följande uttryck:

( ´ − ´ )

´
´
´ ≥ ´

(5.4)

Genom att sätta ´ till 0 erhålls ödometermodulen enligt avsnitt 3.2 och ekvation
(3.3), vilket har tillämpats i detta arbete. I Tabell 5.2 visas en sammanfattning av
de parametrar som används i Janbumodellen.
Tabell 5.2 Parametrar i Janbumodellen.
Beteckning i
Enhet
Beskrivning
programmet
kN/m3
Soil weight
Skrymtungheten
2
kN/m
Ödometermodulen vid spänning under σc´
Kompressionsmodultalet vid NC-lera
2
kN/m
Referenstryck
´
kN/m2
Förkonsolideringstryck
´

Chalmersmodellerna

Chalmersmodellerna i Geosuite bygger på en den reologiska modell för lera som
föreslogs av Alén år 1998, se Figur 5.3. Denna modell bygger på Terzaghis
endimensionella konsolideringsteori som presenterades i avsnitt 3.4.2. I modellen
antas att den tidsberoende vertikala töjningen beror på tre olika företeelser, vilka
är (Claesson, 2003):




A. Konsolidering som regleras av permeabiliteten .
B. Elasto-plastisk deformation styrd av ödometermodulen
C. Krypdeformation reglerad av krypdeformationstalet .
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Figur 5.3 Reologisk jordmodell för långtidsdeformationer i lera. (Claesson, 2003)
Efter hopslagning av de tre företeelserna och deras uttryck fås ett samband för
deformationens ändring i tiden
/ . Detta samband kan hanteras genom finita
elementmetoden och ser ut enligt följande (Claesson, 2003):
1

=−
där

∙

+

1

(5.5)

Ödometermodulen
Portrycket
Tiden
Tidsmotståndet

Vid beräkning av ändringen av porövertrycket i tiden / , används ekvation
(5.6), där den enda skillnaden mot Tergazis konsolideringsteori är ett tillägg för
krypning. Används Chalmersmodellen utan krypning fås här samma uttryck som
i Tergazis teori.
=

∙

∙

+

1

(5.6)

I Chalmersmodellerna i Geosuite settlement används tre olika moduler för
kompressionsmotstånd: ,
och ´. Chalmersmodellen baseras på CRS-försök,
där man som standard utvärderar dessa tre moduler. Dessa ödometermoduler
utvärderas så att den utvärderade σ´-M-kurvan stämmer överens med samma
kurva från CRS-försök (SIS, 1991).
Chalmersmodellerna är speciellt användbar för sättningsberäkning i lera och silt.
Modellen anpassar ödometermodulkurvan kring förkonsolideringstrycket,
genom en gradvis sänkning av modulen från
till
, se Figur 5.4. Denna
anpassning är enligt Claesson (2003) mer verklighetstrogen och ger bättre resultat,
speciellt när det slutliga effektiva trycker är nära förkonsolideringstrycket. Enligt
äldre svensk praxis görs inte denna anpassning och kurvan gör då ett ”hopp” från
till
vid förkonsolideringstrycket. Faktorerna a0 och a1 kan sättas till 0,8
respektive 1,0.
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Figur 5.4 Ödometermodulen från ödometerförsök och teoretiskt i Chalmersmodellen.
Ödometermodulen
beräknas då enligt följande uttryck med anpassning kring
förkonsolideringstrycket:
=

+(

−
+

)

´ −
´ −

´

´

´( ´ − ´ )

´

´

´

´

´
´ ≥ ´

´

´

´

(5.7)

I Tabell 5.3 visas en sammanfattning av parametrarna som används i
Chalmersmodellen.
Tabell 5.3 Parametrar i Chalmersmodellen med och utan kryp.
Beteckning i
Enhet
Beskrivning
programmet
kN/m3
Soil weight
Skrymtungheten
kN/m2
Ödometermodulen vid spänning under a0 ´
Ödometermodulen vid spänning
kN/m2
mellan a1 ´ och ´
Kompressionsmodultalet vid spänning över
´
´
a0
Faktor ≤ 1
a1
Faktor ≥ 1
2
kN/m
Förkonsolideringstryck
´
Ovan
detta
tryck ökar ödometermodulen med
kN/m2
´
ökat tryck

Kryptillägget

Vid beräkning i Chalmersmodellen med krypning tillkommer ett kryptillägg om
fem parametrar utöver de ovan genomgångna. Dessa fem parametrar är
nödvändiga för att beräkna tidsmotståndet enligt sambandet i (3.20) och de fem
parametrarna sammanfattas i Tabell 5.4. Vid beräkning i Chalmersmodellen med
krypning används dessa fem parametrar tillsammans med de parametrar som
framgår av Tabell 5.3.
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Tabell 5.4 Parametrar i Chalmersmodellen med krypning.
Beteckning i programmet Enhet
Beskrivning
år
Referenstid, ofta ≈ −1 dag
Faktor ≤ 1
Faktor ≥ 1
Krypmotståndstalet vid b0 ´
Krypmotståndstalet vid b1 ´
Enligt Claesson (2003) är krypmotståndstalet
en bättre approximation av
krypbeteendet än koefficienten för sekundär kompression ∝ , speciellt vid
spänningar under förkonsolideringstrycket. Krypmotståndstalet
beskrivs i
Chalmersmodellen med parametrarna , , och , enligt Figur 5.5. Parametern
kan sättas till ett värde mellan 1,0 och 1,1, där 1,1 är det vanligen
rekommenderande, medan övriga parametrar bör bestämmas, se nästa kapitel.

Figur 5.5 Krypmotståndstalets
Chalmersmodellen med krypning.
Krypmotståndstalet

=

+(

förhållande

till

den

effektiva

spänningen

i

beräknas enligt följande uttryck:

−

)

´ −
´ −

´

´

´

´
´ ≥

´

´
´

´

(5.8)

En nödvändig parameter för att beräkna tidsmotståndet är referenstiden tref, som
framgår i Figur 3.7. Vid långtidsberäkningar av sättningar har värdet på denna
referenstid mindre betydelse men kan sättas till −1 dag som god approximation
(Claesson, 2003).
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6 BESTÄMNING AV PARAMETRAR FÖR
SÄTTNINGSBERÄKNING
Inledning

I de olika försöksmetoderna är rutinerna och tillvägagångssätten olika för
utvärdering av t.ex. förkonsolideringstryck och ödometermodul. I detta kapitel
avhandlas därför bestämningen av deformationsegenskaperna i olika avsnitt,
beroende på försöksmetod. Först behandlas de modellgemensamma parametrarna
som är lika för Janbumodellen och Chalmersmodellerna. Därefter bestäms
parametrarna till Janbumodellen utifrån försök med stegvis pålastning. Sist
redovisas hur parametrarna bestäms till Chalmersmodellerna utifrån CRS-försök.

Modellgemensamma parametrar
Permeabiliteten

De nödvändiga parametrarna till permeabilitetsmodellen i detta arbete är den
initiala permeabiliteten
och reduktionskoefficienten
, vilket framgår i
avsnitt 5.2.

Larsson (1986) redovisar dessa permeabilitetsparametrar i sin rapport och dessa
parametrar har utvärderats i CRS-försök och i fält. I detta arbete kommer dessa
utvärderade parametrar att användas. Av Tabell 6.1 framgår Larssons utvärderade
permeabilitetsparametrar för olika djup. I tabellen redovisas även parametrarnas
anpassning till lagerindelning i detta arbete, som har tagits fram genom skattning
och interpolation utifrån Larssons värden.
Tabell 6.1 Permeabilitetsparametrarnas variation med djupet under markytan. Till
vänster värden utvärderade av Larsson (1986) och till höger skattade värden.
Djup
Lager
Djup
[m]
0-0,5
0,5-1,5
1,5-3,0
3,0-5,0
5,0-7,0
7,0-9,0
9,0-11,0
11,0-13,0
13,0-14,0

[m/s]
7,00E-10
8,00E-10
9,00E-10
8,00E-10
7,00E-10
9,00E-10
1,00E-09
1,00E-09
1,00E-09

[m/år]
0,0220
0,0250
0,0285
0,0250
0,0220
0,0285
0,0320
0,0320
0,0320

[-]
2,8
2,8
3,2
3,2
3,5
3,5
3,8
3
3

Ia
Ib
IIa
IIb
IIc
IIIa
IIIb
IV
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[m]
[m/år]
0-0,5
0,022
0,5-2,2 0,025-0,0285
2,2-3,8 0,0285-0,025
3,8-5,7
0,025-0,022
5,7-7,3
0,022-0,025
7,3-9,2
0,025-0,03
9,2-11,1
0,03-0,032
11,1-13,5
0,032

[-]
2,8
2,8-3,2
3,2
3,2-3,5
3,5
3,5
3,8
3
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Tillskottsspänningen

I programmet Geosuite Settlement finns för beräkningen av tillskottsspänningarna
tre olika modeller: Boussinesq för strimlelast, Boussinesq för rektangulär last och
närmemetoden n:1. I detta arbete har Boussinesq-modellen för rektangulär last
använts eftersom förhållandet mellan jorddjupet och lastens bredd är relativt litet,
cirka 0,5. Sällfors (1996) menar att om denna kvot är låg (under 1) bör
närmemetoden 2:1 inte användas, eftersom tilläggsbelastningen då underskattas.
Detta framgår av Figur 6.1 där man ser Geosuites beräknade tillskottspänningar i
djupet för Boussinesq-modellen och för närmemetoden 2:1, vid aktuell last.
Boussinesq-modellen ger en betydligt större tillskottsspänning än 2:1-metoden i
Geosuite och ibland är tillskottsspänningen 50 % högre.

Djup

Tillskottsspänning

2:1
Boussinesq

Figur 6.1 Tillskottsspänningens variation i djupet för två olika modeller.

Portrycket

I Geosuite väljs på vilket djup grundvattenytan återfinns och vattnets tunghet. Då
trycket är hydrostatiskt väljs tungheten till 10 kN/m3. Randvillkoret dubbelsidig
dränering väljs också i Geosuite, då jorden kan dränera uppåt till markytan och
nedåt via sandskikt. Porvattentrycken antas vara noll i torrskorpelera.

Jordens tunghet

Alla deformationsmodeller kräver uppgift på skrymtungheten för beräkning av
jordens totala in-situ-tryck. Dessa tungheter är utvärderade av Chang (1986) och
av Claesson (2003). Till detta arbete har skrymtungheten skattats utifrån deras
utvärderingar. Av Tabell 6.2 framgår Changs och Claessons utvärderade värden
tillsammans med tungheten som valts till detta arbete.
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Tabell 6.2 Jordens skrymtunghets variation med djupet. Tungheten utvärderat av Chang
(1986) och Claesson (2003) och skattade tungheten till detta arbete.
CHANG
CLAESSON
SKATTAT
Lager
Djup
Skrymtungheten Skrymtungheten Skrymtungheten
[m]
[kN/m3]
[kN/m3]
[kN/m3]
0
16,4
16,4
Ia
0,5
16,4
16,4
0,5
14
14
Ib
2,2
13,2
13,2
2,2
13,1
13,2
13,2
IIa
3,8
13,5
13,5
3,8
13,5
13,5
IIb
5,7
14
14,1
5,7
14
14,3
14,3
IIc
7,3
14,5
15
7,3
14,8
15
IIIa
9,2
15,1
15,9
15,9
9,2
15,1
15,9
IIIb
11,1
15,5
16,6
11,1
16,8
16,4
16,6
IV
13,5
16,8
17,8
17,8

Ödometerförsök med stegvis pålastning –
Janbumodellen
Allmänt

I Changs (1981) rapport redovisas alla ödometerkurvor i grafer med tryck i logskala på x-axeln och portal i lin-skala på y-axeln. I detta arbete kommer emellertid
kompressionen att behövas istället för portalet och dess förändring. För att
omvandla en portalsförändring till förändring av total volym (kompression),
tillämpas ekvation (6.1). I denna ekvation är kompressionen den volymändring
som sker när jordprovet går från ett begynnelseportal
till ett slutligt portal .
Se Bilaga 1 för härledning.
=
där

−
1+

(6.1)

Kompression
Begynnelseportal
Slutligt portal

Förkonsolideringstryck

Vid utvärdering av förkonsolideringstrycket ´ från ödometerförsök med stegvis
pålastning används deformationskurvan med effektivt tryck i log.-skala och portal
eller kompression i lin.-skala. På denna kurva bestäms punkten där kurvan har sin
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minska krökningsradie och utifrån denna punkt dras en tangent, en horisontallinje
och en bisektris till dessa linjer, enligt Figur 6.2. Kurvans räta del efter
förkonsolideringstrycket förlängs sedan och punkten där denna förlängning
korsar bisektrisen utvärderas som förkonsolideringstrycket ´ (SIS, 1992).

Figur 6.2 Utvärdering av förkonsolideringstrycket
pålastning. (SIS, 1992)

´ ur ödometerförsök med stegvis

Problem uppstår när förkonsolideringstrycket utvärderas i Changs (1981)
log(σ´)-e-diagram från ödometerförsök med ringfriktionsjustering. Det
utvärderade förkonsolideringstrycket är lägre än det effektiva trycket in-situ,
vilket inte är möjligt teoretiskt. Detta problem är något som Larsson (1986) även
belyser då denne försökt utvärdera förkonsolideringstrycket utifrån
ödometerförsök med ringfriktionsjustering.

I
detta
arbete
har
förkonsolideringstrycket
utvärderats
utifrån
deformationskurvor utan ringfriktionsjustering från Changs rapport. Dessa
kurvor finns i Bilaga 2 och resultatet från utvärderingen finns sammanfattat i
Tabell 7.2.

Kompressionsindex CC

Enligt äldre praxis ritas deformationskurvan för leror i diagram med spänning i
logaritmisk skala och portal i linjär skala, vilket är fallet i rapporten av Chang
(1981). I denna kurvas räta del som återfinns för tryck högre än
förkonsolideringstrycket kan kompressionsindex
bestämmas (Larsson, 2008).
Detta samband framgår av (6.2), där de ingående parametrarna framgår av Figur
6.3, och kan beskrivas som lutningen på kurvans räta del vid uppritning i ovan
nämnda halvlogaritmiska diagram.
=−

∆
´+∆ ´
log
´

(6.2)
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Figur 6.3 Diagram där parametrar till ekvation (6.2) framgår. (Larsson, 2008)
I detta arbete har utvärderingen av kompressionsindex
inget egenvärde i sig,
utan används när kompressionsmodultalet
bestäms. Värdet på
kompressionsindex
går ändå att urskilja i Bilaga 3., för olika djup. Vid
bestämningen av kompressionsindex , men även av kompressionsmodultalet ,
används i detta arbete kurvor redovisade av Chang (1981) utan
ringfriktionsjustering, precis som vid utvärdering av förkonsolideringstrycket.

Kompressionsmodultalet m

Allmänt

Det finns olika tillvägagångssätt för att bestämma kompressionsmodultalet . I
detta
arbete
kommer
två
metoder
prövas:
metod
enligt
Standardiseringskommissionen i Sverige (SIS) och metod enligt Bjerrum, där den
enda praktiska skillnaden ligger i avläsandet av portal. Resultatet från dessa
utvärderingar finns sammanfattat i Tabell 7.2 och beräkningarna finns i Bilaga 3.
Tillvägagångssättet för bestämning av kompressionsmodultalet
i de olika
metoderna beskrivs i följande avsnitt.

Enligt SIS

Om ödometerkurvan utan större fel kan ansättas till en rät linje vid spänningar
över förkonsolideringstrycket, kan kurvan beskrivas med en parameter, nämligen
kompressionsmodultalet , enligt SIS (1992). Vid utvärdering av denna bestäms
först den relativa kompressionen ∆ , som uppkommer vid en lastökning från σ´j
till 2,7 ∙ σ´j. Här ska σ´j väljas till 100 kPa. Kompressionsmodultalet m beräknas
sedan som inversen av den relativa kompressionen ∆ , enligt ekvation (6.3).
Denna ekvation kan utvecklas genom att använda sambanden i (6.1) och (6.2), för
att kunna använda kompressionsindex
och portalet
vid beräkningen. Detta
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eftersom dessa parametrar är kända sen tidigare i arbetet. Observera här att
det portal som råder vid σ´j = 100 kPa.
=

1
=
∆

=

∆
1+

=

=

1+

1+

∙ log 2,7

∆

=

=
(1 +

∆
=
270
log 100
) ∙ ln 10
=

är

(6.3)

Enligt Bjerrum

När man bestämt kurvans lutning , påstår Bjerrum (1967) att den totala primära
kompressionen
ä , vid pålastning i både över- och normalkonsoliderat
tillstånd, kan beräknas genom sambandet:
ä

där

=

1+

log

´
´

(6.4)

Portal in-situ innan pålastning. [-]
Slutligt vertikalt effektivt tryck [kPa]
[kPa]
Förkonsolideringstryck

´
´

För att få detta utryck för töjning på formen enligt Janbu i avsnitt 3.2, för att kunna
beräkna vertikal töjning enligt ekvation (3.5), införs följande samband för
kompressionsmodultalet (Havel, 2004):
=

(1 +

) ∙ ln 10

(6.5)

Skillnaden mot SIS är således vilket portal
som används. Enligt Bjerrum
används portalet in-situ innan pålastning, medan portalen som råder vid en
spänning på 100 kPa används enligt SIS. Kompressionsmodultalet blir allmänt
högre vid bestämning enligt Bjerrum, eftersom portalet in-situ är högre än vid en
spänning på 100 kPa.

CRS-försök – Chalmersmodellerna

Förkonsolideringstrycket och ödometermodulen enligt SIS

Förkonsolideringstrycket

Utvärdering av förkonsolideringstrycket ´ från CRS-försök görs genom att rita
ödometerkurvan i linjär skala. Den första rätlinjiga delen av kurvan förlängs och
tangenten till jungfrukurvans inflektionspunkten ritas ut. En likbent triangel ritas
i det bildade utrymmet, enligt detaljen i Figur 6.4. Förkonsolideringstrycket ´
avläses som värdet vid skärningspunkten enligt figuren (SIS, 1991).
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Figur 6.4Utvärdering av förkonsolideringstrycket och kompressionsmodulerna vid CRSförsök. (Larsson, 2008)

Ödometermodulen

Innan utvärdering av ödometermodulen, parallellförflyttas ödometerkurvan för
spänningar över förkonsolideringstrycket ´ sträckan c, enligt Figur 6.4. Därefter
kan
utvärderas utefter den räta delen av kurvan efter ´ . Gränstrycket ´ väljs
där ödometerkurvan slutar vara linjär och kompressionsmodulen börjar öka.
Kompressionsmodultalet ´ beräknas enligt Figur 6.4 på den linjära ökningen av
kompressionsmodulen som kvoten mellan ökningen av kompressionsmodulen
ΔM och ökningen av effektiv spänningen Δσ´ (SIS, 1991).

Förkonsolideringstrycket i Lilla Mellösa

Larsson (1986) påstår att nyare CRS-tester tillsammans med äldre undersökningar
har visat att jordprofilen är överkonsoliderad ner till djupet 2 meter på grund av
torrskorpeeffekter. Mellan djupen 2 och 6 meter är jorden bara svagt
överkonsoliderad, medan den nedre delen av jordprofilen är överkonsoliderad
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med cirka 12 kPa. En sammanfattning av förkonsolideringstryckets variation med
djupet utvärderat av Larsson (1986) visas i Tabell 6.3. I denna tabell redovisas även
förkonsolideringstrycket anpassat till lagerindelning i detta arbete, som har tagits
fram genom skattning och interpolation med värden enligt Larsson (1986).
Tabell 6.3 Förkonsolideringstryckets variation med djupet under markytan. Till vänster
värden utvärderade av Larsson (1986) och till höger skattade värden.
Djup
Lager
Djup
´
´
[m]
[kPa]
[m]
[kPa]
0-0,5
100
0-0,5
100
Ia
0,5-1,5
30
0,5-2,2 35-20
Ib
1,5-3,0
20
2,2-3,8 20-25
IIa
3,0-5,0
25
3,8-5,7 25-33
IIb
5,0-7,0
33
5,7-7,3 33-45
IIc
7,0-9,0
50
IIIa 7,3-9,2 45-59
9,0-11,0 65
IIIb 9,2-11,1 59-74
11,0-13,0 83
IV 11,1-13,5 74-100
13,0-14,0 100

Ödometermodulen i Lilla Mellösa

I detta arbete kommer modulenerna
och
utvärderas ur empiriska samband och modulen
(1986), där CRS-försök redovisas.

´ enligt Chalmersmodellen
kommer hämtas från Larsson

Utvärdering av M0 utifrån empiriska samband

Utvärderingen av kompressionsmodulen
blir för det flesta material för låg vid
en
förstagångsbelastning.
Modulen
bör
istället
bestämmas
från
återbelastningsgrenen efter avlastning till jordens spänning in-situ (SIS, 1992).
Istället för att bestämma
genom avläsning på ödometerkurvan kan följande
empiriska samband användas:
=
där

∗

är den odränerade skjuvhållfastheten och

en faktor.

(6.6)

Olika författare anger olika värden på faktorn i (6.6). Larsson (2008) uppger ≈
250 medan Chang (1981) anger att varierar från 250 till 500 beroende på typ av
lera. Larsson (1997) menar att
kan sättas till 150 för organisk jord, 250 för
högplastisk lera, 500 för lågplastisk lera och 1000 för mycket siltig lera/lerig silt. I
detta arbete har valts till 250, eftersom leran i Lilla Mellösa är högplastisk.

I Changs (1981) rapport redovisas olika vingborrförsök, bl.a. från 1964 och 1967,
redovisat för olika djup. Det är dessa vingborrförsök som använts i detta arbete
och de framgår av Bilaga 4. Vingborrförsöken från fält korrigeras sedan, enligt
Larsson m.fl. (2007), med hänsyn till flytgränsen med en korrektionsfaktor, se
ekvationerna (6.7) och (6.8).
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=
där

[-]
Korrektionsfaktor
Hållfasthetvärde från vingsond [kPa]
=

där

∗

0,43

,

(6.7)

(6.8)

≥ 0,5

Flytgränsen avläst i Figur 4.4 [-]

I Tabell 7.3 redovisas värdet på modulen
, för olika djup efter utvärdering
utifrån empiriska samband med korrigering av den odränerade
skjuvhållfastheten. Lager Ia, som är torrskorpelera, är mycket styv och därför har
där valts till 100 000 kPa, vilket leder till mycket liten deformation i detta lager.
Beräkningar finns redovisade i Bilaga 5.

Bestämning av ML

Modulen
är inhämtad från Larsson (1986), där modulen blivit utvärderad bl.a.
utifrån CRS-försök. Dessa värden är justerade genom skattning för lagerindelning
i detta arbete enligt Tabell 6.4.
Tabell 6.4 Ödometermodulen
:s variation med djupet under markytan. Till vänster
värden utvärderade av Larsson (1986) och till höger skattade värden.
Djup
Lager
Djup
[m]
[kPa]
[m]
[kPa]
0-0,5
350
0-0,5
350
Ia
0,5-1,5 200
0,5-2,2
200-180
Ib
1,5-3,0 180
2,2-3,8 180-200
IIa
3,0-5,0 200
3,8-5,7
200
IIb
5,0-7,0 200
5,7-7,3
200
IIc
7,0-9,0 200
IIIa 7,3-9,2 200-220
9,0-11,0 260
IIIb 9,2-11,1 220-290
11,0-13,0 320
IV 11,1-13,5 290-360
13,0-14,0 380

Utvärdering av

´ utifrån empiriska samband

För kompressionsmodultalet ´ har man funnit att denna främst beror på jordens
naturliga vattenkvot
och det ungefärliga sambandet är följande (Larsson, 2008):
´ ≈ 4,5 +

6

(6.9)

I detta arbete har vattenkvoten utlästs ur Figur 4.4. Resultatet av utvärderingen av
kompressionsmodultalet ´ finns sammanfattat i Tabell 7.3 och beräkningarna går
att finna i Bilaga 5.
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Gränstrycket σ´L

I studerat material i detta arbete har information om gränstrycket ´ ej funnits.
Däremot har sådan information funnits för ett liknande SGI-projekt som Lilla
Mellösa, nämligen Skå Edeby. Vid Skå Edeby, som ligger i Mälardalen, har det
också bedrivits långtidsstudier av sättningar under provbankar och de båda
platsernas jordprofiler liknar varandra. Larsson (1986) redovisar både
förkonsolideringstryck och gränstryck för Skå Edeby och kvoten mellan dessa har
studerats på olika djup. Kvoten mellan gränstrycket och förkonsolideringstrycket
var 1 för torrskorpeleran och därunder gick kvoten från 2 i det övre lagret till 1,55
i djupet. Dessa kvoter multiplicerades sedan med förkonsolideringstrycken för
olika djup i arbetet med Lilla Mellösa. För fullständig uträkning, se Bilaga 6. I
Tabell 7.3 sammanfattas resultatet av bestämningen.

Krypparametrar

Koefficienten för sekundär kompression ∝ bestäms genom att studera enskilda
laststeg från ödometerförsök med stegvis pålastning. Om ett sådant laststeg ritas
med deformationen avsatt mot tiden i log.-skala, får efter en tid ett linjärt samband,
enligt Figur 6.5. Koefficienten för sekundär kompression ∝ beräkas sedan genom
följande uttryck (SIS, 1992):
=
där

(6.10)

log( / )

är den sekundära deformationen för en lastökning från

till

= 10 ∙

.

Figur 6.5 Utvärdering av koefficienten för sekundär kompression ∝ . (SIS, 1992)
Chang (1981) redovisar i sin rapport typkurvor av olika laststeg i log(t)-ε-diagram
men Chang såg svårigheter att avgöra punkten där den primära konsolideringen
slutade och den sekundära tog vid i dessa kurvor. Eftersom enbart typkurvor
redovisas i Changs (1981) rapport och inte kurvor från olika djup, kan det finnas
en svårighet att utvärdera koefficienten för sekundär kompression ∝ enlig SIS i
detta arbete.
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Ett alternativt sätt att utvärdera krypparametern beskrivs av Olsson (2010). Detta
sätt ger krypparametern vid förkonsolideringstrycket och bygger på empiriska
samband mellan krypparametern och den naturliga vattenkvoten
. Sambandet
gäller för skandinavisk lera och det används ofta idag, eftersom ödometerförsök
med stegvis pålastning inte alltid görs i Sverige idag. Detta samband ser ut enligt
följande:
=

75

(6.11)

,

Detta uttryck på beskrivs också i ett Tekniskt PM av Alén och Olsson (2009). I
detta PM beskrivs även hur utvärderingen av parametrarna , och
,som
beskrevs i avsnitt 5.4, kan göras. Parametern kan väljas till ett värde mellan 1,0
och 1,1, där 1,1 är det mest rekommenderade, enligt avsnitt 5.4. I detta arbete är
spänningssituationen sådan att villkoret ´ + ∆ ≥ ´ uppfylls för alla djup.
Enligt Alén och Olsson (2009) beräknas då enligt följande uttryck:

där

=

∙(

=

´
´

−

)+

(6.12)

och = 2000 − 3000. I detta arbeta har valts till låga värden då stor krypeffekt
ska åstadkommas och höga värden då liten krypeffekt ska åstadkommas.
Resultatet från utvärdering av krypparametrar sammanfattas i Tabell 7.5 och
beräkningar finns i Bilaga 7.
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7 MODELLERING I DATORPROGRAM – RESULTAT
Försök utan krypning
Allmänt

I detta arbete har tre försök gjorts för att enbart fånga upp den primära
konsolideringen utan krypning. Dessa tre försök sammanfattas i Tabell 7.1 och
indatat i försöken och deras resultat kommer att behandlas i efterkommande
avsnitt.
Tabell 7.1 Försök utan krypning i detta arbete.
Försök
Benämning
1
Janbumodellen enligt Bjerrum
2
Janbumodellen enligt SIS
3
Chalmersmodellen utan krypning

Indata

Janbumodellerna

Vid modellering enligt Janbumodellen i Geosuite Settlement har två försök gjorts.
Det som skiljde försöken åt var vilket kompressionsmodultal m som användes. I
första försöket användes kompressionsmodultal enligt Bjerrum, medan
kompressionsmodultal enligt SIS användes i andra försöket. I Tabell 7.2 visas en
sammanfattning av parametrarna som användes vid försök i Janbumodellen, med
de olika försökens kompressionsmodultal i kolumnerna till höger.
Tabell 7.2 Indata-parametrar vid modellering i Janbumodellen, med
kompressionsmodultalet enligt Bjerrum (försök 1) och SIS (försök 2) redovisat.
1. Bjerrum / 2. SIS
Lager Djup
γ
M0C
σ´r
σ´c
βk
m
m
[m]
[kN/m3] [kPa] [kPa] [kPa] [m/år] [-]
[-]
[-]
0
16,4 100000 0
100 0,022 2,8
8,72
/ 7,79
Ia
0,5
16,4 100000 0
100 0,022 2,8
8,72
/ 7,79
0,5
14
3712
0
35 0,025 2,8
8,72
/ 7,79
Ib
2,2
13,2
2088
0
22 0,0285 3,2
8,72
/ 7,79
13,2
2088
0
22 0,0285 3,2
5,89
/ 4,3
IIa 2,2
3,8
13,5
2205
0
30 0,025 3,2
5,89
/ 4,3
13,5
2205
0
30 0,025 3,2
5,2
/ 3,8
IIb 3,8
5,7
14,1
2675
0
40 0,022 3,5
4,2
/ 3,24
14,3
2675
0
40 0,022 3,5
4,2
/ 3,24
IIc 5,7
7,3
15
3004
0
43 0,025 3,5
4,85
/ 3,75
15
3004
0
43 0,025 3,5
4,85
/ 3,75
IIIa 7,3
9,2
15,9
3965
0
53
0,03 3,5
5,23
/ 4,3
15,9
3965
0
53
0,03 3,8
5,23
/ 4,3
IIIb 9,2
11,1
16,6
4216
0
70 0,032 3,8
5,68
/ 4,73
16,6
4216
0
70 0,032 3
5,68
/ 4,73
IV 11,1
13,5
17,8
4364
0
95 0,032 3
6,5
/ 5,3
40
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Chalmersmodellen utan krypning

Parametrarna i försök 3 – Chalmersmodellen utan krypning, har utvärderats
genom empiriska samband och genom skattning utifrån redovisade värden av
Larsson (1986), enligt Kapitel 6. Parametrarna redovisas i Tabell 7.3.
Tabell 7.3 Indata-parametrar vid modellering i Försök 3 krypning.
Lager Djup
γ
M0
ML
M´
a0 a1 σ´c
3
[m] [kN/m ] [kPa] [kPa]
[-]
[-] [-] [kPa]
0
16,4 100000 350 100000 0,8 1,0 100
Ia
0,5
16,4 100000 350 100000 0,8 1,0 100
0,5
14
3712 200 10,50 0,8 1,0 35
Ib
2,2
13,2
2088 180
9,72 0,8 1,0 20
13,2
2088 180
9,72 0,8 1,0 20
IIa 2,2
3,8
13,5
2205 200
9,12 0,8 1,0 25
13,5
2205 200
9,12 0,8 1,0 25
IIb 3,8
5,7
14,1
2675 200 10,50 0,8 1,0 33
14,3
2675 200 10,50 0,8 1,0 33
IIc 5,7
7,3
15
3004 200 10,82 0,8 1,0 45
15
3004 200 10,82 0,8 1,0 45
IIIa 7,3
9,2
15,9
3965 220 11,82 0,8 1,0 59
15,9
3965 220 11,82 0,8 1,0 59
IIIb 9,2
11,1 16,6
4216 290 12,50 0,8 1,0 74
11,1
16,6
4216 290 12,50 0,8 1,0 74
IV
13,5 17,8
4364 360 12,50 0,8 1,0 100
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Chalmersmodellen utan
σ´L
[kPa]
100
100
70
40
34
42,5
39,5
52,14
51,15
69,75
69,75
91,45
91,45
114,7
114,7
155

[m/år]
0,022
0,022
0,025
0,0285
0,0285
0,025
0,025
0,022
0,022
0,025
0,025
0,03
0,03
0,032
0,032
0,032

βk
[-]
2,8
2,8
2,8
3,2
3,2
3,2
3,2
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
3,8
3,8
3
3
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Resultat

Av Figur 7.1 framgår det av Geosuite Settlement framräknade sättningsförloppet
för de olika försöken utan krypning och den uppmätta sättningen. Den uppmätta
sättningen vid markytan år 2002 var cirka 2 meter. Den framräknade sättningen
vid markytan år 2002 var 1070 mm för Janbumodellen enligt Bjerrum, 1190 mm för
Janbumodellen enligt SIS och 1270 mm för Chalmersmodellen utan krypning.

Figur 7.1 Beräknat sättningsförlopp vid markytan för försök 1, 2 och 3, tillsammans med
det uppmätta sättningsförloppet.
Av Figur 7.2 framgår porövertryckets variation med djupet för olika årtal och
försök. Generellt är det uppmätta porövertrycket högre än de framräknade i
försöken utan krypning, med vissa undantag. De framräknade resultaten för
Janbumodellen enligt SIS och Chalmersmodellen utan krypning är mycket lika för
alla år och djup. Resultatet enligt Janbumodellen enligt Bjerrum ger lägst
porövertryck för alla år och djup.

42

Kap. 7 Modellering i datorprogram - resultat

Figur 7.2 Beräknat porövertryck efter 21, 32 och 55 år, för försök 1, 2 och 3, tillsammans
med de uppmätta porövertrycken.

43

Examensarbete: GEOTEKNISKA SÄTTNINGSBERÄKNINGAR PÅ LERA

Försök med krypning
Allmänt

I detta arbete har tre försök gjorts där den sekundära konsolideringen, d.v.s.
krypningar, tas i beaktande. Dessa tre försök modellerades alla i
Chalmersmodellen med krypning men med olika krypparametrar som indata.
Försöken finns sammanfattade i Tabell 7.4.
Tabell 7.4 Försök med krypning i detta arbete.
Försök
Benämning
4
Chalmersmodellen med lite krypning
5
Chalmersmodellen med krypning
6
Chalmersmodellen med mycket krypning

Indata

För att få spridning i försöken, med liten krypeffekt i ett försök och mer krypeffekt
i andra, enligt Tabell 7.4, anpassas krypparametrarna för önskad effekt. I försök 4,
där lite krypning önskas uppnås, väljs parametrarna så att krypmotståndstalet
blir högt. I försök 6, däremot, där mycket krypning önskas uppnås, väljs
parametrarna så att krypmotståndstalet
blir lågt. Figur 7.3 visar hur
krypparametrarna har valts i de olika försöken. Där framgår att för försök 4 har
parametern valts till 3000 och till 1,1, för att få högt krypmotstånd. Till försök
6 har parametern valts till 2000 och till 1,0, för att krypmotståndet ska bli lågt
och krypeffekterna stora. I försök 5 har värden ansatts som kan anses som de mest
rekommenderande, med parametern vald till 2500 och till 1,1.

Figur 7.3 Krypmotståndstalets förhållande till den effektiva spänningen i försöken 4-6 med
valda parametrar redovisade.
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Av Tabell 7.5 framgår vilka krypparametrar som valts för de olika försöken.
Parametrarna
, och är lika i de olika försöken, medan parametrarna ,
och
är olika i försöken. Alla försök med krypning har modellerats i
Chalmersmodellen med krypning och därför har parametrarna för primär
konsolidering, som användes i försök 3 – Chalmersmodellen utan krypning, enligt
Tabell 7.3, också använts i alla försöken med krypning.

Försök

Djup

Lager

Tabell 7.5 Indata-parametrar vid modellering i Chalmersmodellen med krypning.
tref
b0
b1
Ψ
r0
r1

Ia
Ib
IIa
IIb
IIc
IIIa
IIIb
IV

[m]
0
0,5
0,5
2,2
2,2
3,8
3,8
5,7
5,7
7,3
7,3
9,2
9,2
11,1
11,1
13,5

alla
[dag]
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1

alla 4 & 5
[-]
1,00
1,00
1,00
0,87
0,87
0,91
0,91
0,91
0,91
0,83
0,83
0,81
0,81
0,80
0,80
0,77

[-]
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1

6

4

5

6

4

5

6

alla

[-]
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

[-]
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000

[-]
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500

[-]
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000

[-]
1000
1000
375
763
763
629
629
657
657
902
902
984
984
1007
1007
1115

[-]
1000
1000
325
646
646
533
533
560
560
765
765
837
837
858
858
948

[-]
100
100
75
329
329
236
236
263
263
429
429
489
489
510
510
582

[-]
80,0
80,0
75,0
60,8
60,8
50,6
50,6
75,0
75,0
81,0
81,0
101,0
101,0
115,5
115,5
115,5
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Resultat

Av Figur 7.4 framgår det med Geosuite Settlement framräknade
sättningsförloppet för de olika försöken med krypning och den uppmätta
sättningen. Sättningsförloppen för försök 4 och 5 ligger mycket nära varandra och
därför observeras ingen skillnad mellan dessa förlopp i Figur 7.4, då de verkar
sammanfalla till en linje. Sättningsförloppet för försök 6 ger större sättningar än
förloppet för försök 4 och 5 men ger inte lika stora sättningar som de uppmätta.

Figur 7.4 Beräknat sättningsförlopp vid markytan för försök 4, 5 och 6, tillsammans med
det uppmätta sättningsförloppet.
Av Figur 7.5 framgår porövertryckets variation med djupet för olika årtal och
försök. Porövertrycken för försök 4 och 5 är ligger mycket nära varandra för alla
år och djup. Porövertrycken i försök 6 uppvisar större värden än försök 4 och 5 för
alla år och djup. Generellt är porövertrycken i försöken högre, eller mycket högre
vissa år, än de uppmätta porövertrycken.
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Figur 7.5 Beräknat porövertryck efter 21, 32 och 55 år, för försök 4, 5 och 6, tillsammans
med de uppmätta porövertrycken.
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Jämförelse av Chalmersmodellen utan och med
krypning

I detta avsnitt jämförs resultatet av försök 3 – Chalmersmodellen utan krypning
med resultatet av försök 5 – Chalmersmodellen med krypning. Dessa modellers
indata har presenterats i avsnitt 7.17.1.2 och 7.2.2.

Av Figur 7.6 framgår sättningsförloppet vid markytan (0 meter) och vid nivån 5
meter under markytan, för Chalmersmodellen utan krypning, för
Chalmersmodellen med krypning och för den uppmätta sättningen. Avståndet
mellan kurvan för markytan och kurvan för nivån 5 meter, för ett försök, är
sättningen som uppkommer mellan markytan och 5 meter under markytan. Det
innebär att de uppmätta sättningarna i de övre fem metrarna är mindre än de i
försöken framräknade, enligt figuren.
Av Figur 7.6 framgår även att sättningsförloppet vid 5-metersnivån, för försök 3
och 5, är relativt lika, medan sättningsförloppet vid markytan för samma försök
skiljer sig mer.

Figur 7.6 Beräknat sättningsförlopp vid markytan och vid nivån 5 meter, för försök 3 och
5, tillsammans med det uppmätta sättningsförloppet vid dessa nivåer.
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Av Figur 7.7 framgår porövertryckets variation med djupet vid olika årtal för
försök 3, försök 5 och det uppmätta. Försök 3 – Chalmersmodellen utan krypning
följer det uppmätta porövertrycket relativt bra genom åren, medan resultatet i
försök 5 visar på ett högt porövertryck som nästan inte minskar genom åren.

Figur 7.7 Beräknat porövertryck efter 21, 32 och 55 år, för försök 3 och 5, tillsammans med
de uppmätta porövertrycken.
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Höjning av permeabiliteten

I detta arbete har ett försök gjorts där permeabiliteten höjs, för att se hur resultatet
i Geosuite Settlement förändras, och detta försök benämns: ”Försök 7 –
Chalmersmodellen med krypning 1,5*k”. I detta försök användes samma
parametrar som i försök 5 - Chalmersmodellen med krypning, förutom
parametern för permeabiliteten
, som har multiplicerats med 1,5 genom hela
jordprofilen. Av Figur 7.8 framgår det av Geosuite Settlement framräknade
sättningsförloppet för försök 5, i jämförelse med försök 7 och med den uppmätta
sättningen. Totalsättningen år 2002 för försök 7 är cirka 2,05 m.

Figur 7.8 Beräknat sättningsförlopp vid markytan för försök 5 och 7, tillsammans med det
uppmätta sättningsförloppet.
Av Figur 7.9 framgår porövertryckets variation med djupet för olika årtal och
försök. Porövertrycken för försök 5 och 7 är relativt lika år 1968 och år 1979 men år
2002 är skillnaden mellan försöken större. Generellt är porövertrycken i försöken
högre, eller mycket högre vissa år, än de uppmätta porövertrycken.
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Figur 7.9 Beräknat porövertryck efter 21, 32 och 55 år, för försök 5 och 7, tillsammans med
de uppmätta porövertrycken.
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8 ANALYS OCH DISKUSSION
Jämförelsen mellan försök utan och med krypning

I jämförelsen mellan försöken utan krypning och försöken med krypning, som
presenterades i avsnitt 7.3, finns stora skillnader. För den totala sättningen vid
markytan ger försöken med krypning ett resultat närmare verkligheten än försöken
utan krypning. Sättningens storlek för Chalmersmodellen med krypning är cirka
30-35 % högre än Chalmersmodellen utan krypning, genom hela
sättningsförloppet. Kryptillägget gör alltså resultatet mer likt den uppmätta
sättningen men det når ändå inte upp till nivån för denna.

Studerar man trenden hos sättningsförloppet för försöken med krypning kan man
anta att de beräknade sättningsförloppen för dessa försök kommer att ”komma
ikapp” den verkliga sättningen om ett tiotal år. Detta antagande stöds också av de
beräknade porövertrycken för försöken med krypning, som är betydligt högre än
de uppmätta, vilken kan innebära att en stor del av den primära konsolideringen
skulle återstå.

Denna ”missanpassning” av sättningsförloppskurvorna från försöken med
krypning med den uppmätta sättningen är anmärkningsvärd. Å ena sidan är
skillnaden mellan dessa kurvor stor de första tiotal åren, med en skillnad där den
verkliga sättningen ibland är 60 % högre än den beräknade sättningen i försöken
med krypning. Å andra sidan kan man anta att dessa kurvor kommer att ”komma
ikapp” den verkliga sättningen i framtiden.
”Missanpassningen” kan bero på det mycket höga och mycket sakta avtagande
porövertrycket i försöken med krypning, som i sin tur kan bero på låg
permeabilitet. Permeabiliteten borde vara lägre i försöken med krypning, eftersom
permeabiliteten beror på kompressionen, som är högre vid dessa försök, men här
verkar permeabiliteten bli alldeles för låg. De höga porövertrycken i försöken med
krypning kan tyda på att en stor del av den primära konsolideringen återstår.

Den uppmätta sättningen mellan markytan och nivån 5 meter år 2002 är 600 mm.
Denna sättning uppmättes redan år 1960, så därefter har ingen ytterligare sättning
utbildats mellan markytan och nivån 5 meter. Denna sättning i de övre lagren är
mindre än för alla beräknade sättningar i dessa lager i försöken. Detta skulle kunna
bero på den högt belägna grundvattenytan, som återfinns 800 mm under
markytan. När sättningen uppgår till 800 mm, får provfyllningen kontakt med
grundvattenytan. Vid mer sättning härifrån sker i verkligheten en avlastning av
överlasten, eftersom vattnet reducerar den effektiva lasten med portrycket.
I porövertrycksdiagrammen kan man se att det maximala porövertrycket återfinns
på olika djup för olika försök. I försöken med krypning återfinns det maximala
porövertrycket högre upp i jordprofilen än i försöken utan krypning samt det
uppmätta porövertrycket. Detta skulle kunna bero på att de övre lagren får en låg
permeabilitet i försök med krypning, på grund av att en större del av sättningen
sker där, och således sker en stor del av vattenavgången nedåt i profilen.
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Försök utan krypning

Sättningsförloppen i alla försök utan krypning, som presenterades i avsnitt 7.1,
skiljde sig relativt mycket från den uppmätta sättningen, som var cirka 2 meter.
Samtidigt var skillnaderna mellan modellernas försöksresultat relativt små, med
en framräknad sättning år 2002 på mellan 1070 mm och 1270 mm, där
Chalmersmodellen utan krypning var den modell som var närmast den uppmätta
sättningen. Om denna modell, och således CRS-försök, är bättre än Janbumodellen
är svårt att säga, eftersom osäkerheterna är för stora och alla modeller gav resultat
relativt långt från verkligheten.

Porövertrycken för Janbumodellen enligt SIS och Chalmersmodellen utan
krypning är mycket lika för alla årtal. Detta tillsammans med att den totala
sättningen år 2002 för de båda modellerna var relativt lika, gör att den framtida
slutliga sättningen för dessa modeller borde bli snarlika. För Janbumodellen enligt
Bjerrum däremot är både porövertrycken för alla årtal och totalsättningen år 2002
lägre. Detta borde göra att den totala framtida slutliga sättningen för denna modell
blir betydligt mindre än för de övriga två modellerna.

Försök med krypning

I försöken med krypning, vars resultat presenterades i avsnitt 7.2, var försök 5 –
Chalmersmodellen med krypning det försök som gjordes först och kan anses som
försöket med de mest rekommenderande värdena på krypparametrarna. För att få
spridning av resultatet, med mindre och mer krypsättning, gjordes justeringar av
krypparametrarna, vilket framgick av Figur 7.3. Justeringen av enbart parametern
i försök 4, för att få mindre krypsättning, gav nästan ingen skillnad i resultat i
varken sättningskurva eller porövertrycksdiagram. Detta kan bero på att
höjningen av värdet på var liten, från 2500 till 3000, för att värdet på skulle
hålla sig inom rekomenderande värden.

I försök 6, där mer krypsättning var målet, ändrades både parametern
och
parametern . Detta gav en större skillnad i resultat med en totalsättning år 2002
som var 140 mm högre, än i försök 5, och med ett generellt högre porövertryck,
vilket kan innebära att mer primärsättning är att vänta i framtiden än för de andra
två försöken. Man kan således anta att justering av parametern
har större
påverkan på resultatet än justering av parametern .

Höjning av permeabiliteten

I försök 7, med förhöjd permeabilitet, vars resultat redovisas i avsnitt 7.4, visar
resultatet en sättning år 2002 på 2,05 meter. Detta är förvisso nära verkligheten,
men ”missanpassningen” var också här tydlig, där sättningskurvan ”kommer
ikapp” de sista åren. Porövertrycken i detta försök var också de betydligt högre än
de uppmätta. Detta kan innebära att permeabiliteten inte är den enda orsaken till
de höga porövertrycken och de ”missanpassade” sättningskurvorna, i alla försök
med krypning. Observera att försök 7 egentligen är ett dåligt försök, eftersom
parametern
skiljer sig mycket mot de utvärderade värdena av Larsson (1986).
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Detta försök gjordes enbart för att se hur resultaten i Geosuite Settlement svarade
på höjd permeabilitet.

Jämförelse mot andra studier

När det gäller resultatet från försöken utan krypning i detta arbete stämmer de väl
överens med det resultat som Larsson (1986) fann i sin beräkning utan krypning.

Resultatet hos försöken med krypning i detta arbete skiljer sig nämnvärt mot vad
Claesson (2003) och Larsson (1986) har räknat fram. Deras sättningskurvor
stämmer mycket väl överens med den uppmätta sättningen när de räknar med
krypning och år 2002 är Claessons beräknade sättning cirka 2,0 m, vilket stämmer
med den uppmätta sättningen. Claessons porövertryckberäkningar för år 1968, år
1979 och år 2002 stämmer också de väl överens med det uppmätta resultatet, när
han räknar med krypning.

Vid jämförelse med andra studier visar det sig alltså att beräkningarna utan
krypning i detta arbete stämmer väl med andra studiers resultat men att
beräkningarna med krypning inte gör det. Orsaken till att kryptillägget inte ger mer
sättning i detta arbetes försök är svårt att säga. I beräkningarna med krypning i
detta arbete fanns en oro för att permeabiliteten var felaktig men beräkningarna
utan krypning verkar rimliga och där används samma parametrar för
permeabiliteten.
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9 SLUTSATSER

Inget av de genomförda försöken i detta arbete gav ett tillfredställande resultat när
man studerar både sättningsförlopp och porövertryck. Sättningsförloppen i
försöken med krypning var närmast verkligheten men uppvisar en
”missanpassning”, medan sättningsförloppen i försöken utan krypning visar ett
resultat långt från det verkliga. När det gäller porövertrycken, så gav försöken utan
krypning ett resultat närmare verkligheten, medan försöken med krypning gav ett
resultat mycket högre än det uppmätta.
Det mest anmärkningsvärda som har framkommit av beräkningsresultaten i detta
arbete är de höga porövertrycken i försöken med krypning. Orsaken här har inte
gått att utröna, trots ett flertal försök där parametrar ändrats till orimliga värden
bara för att se hur resultatet varierar. Ett sådant försök var försök 7, där
permeabiliteten multiplicerades med 1,5, men de flesta av dessa försök med
orimliga värden har inte redovisats i detta arbete.
Andra studier har givit resultat närmare verkligheten för både sättningsförlopp
och porövertryck, när Chalmersmodellen med krypning har använts.

En slutsats som kan dras av detta arbete, baserat på de erhållna resultaten jämförda
med andra studiers resultat, är att använda en beräkningsmodell där krypning
medräknas, om förutsättningarna är liknande de i Lilla Mellösa.

Vid sättningsberäkning i Geosuite Settlement kan alltid porövertryckens variation
i tiden studeras. Dessa porövertryck kan jämföras mot referensprojekt, där man
anser att förutsättningarna är liknande, för att bedöma om porövertrycken verkar
rimliga.
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