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Stranderosion – en utmaning för geotekniker 

L. Johansson, K. Rankka & B. Rydell 
Statens geotekniska institut (SGI), Sverige, lars.johansson@swedgeo.se,  
karin.rankka@swedgeo.se, bengt.rydell@swedgeo.se. 

Sammanfattning: Denna artikel ger en översikt av problemområdet stranderosion 
genom att beskriva mekanismer, skyddsåtgärder och den lagstiftning som kan vara 
aktuell vid stranderosion i hav och sjöar. Stranderosion orsakar skador för såväl 
samhället som enskilda genom en fortgående förlust av mark. Det finns ett stort 
behov av insatser för att åstadkomma fungerande lösningar som tar hänsyn till 
ekonomiska, tekniska och miljömässiga aspekter. Förutsättningarna för strandero-
sion beror av sedimentens sammansättning, strandlinjens form och strandens to-
pografi och exponering för vågor, strömmar och vattenståndsfärändringar. För att 
begränsa omfattningen och ibland även förhindra en fortsatt erosion kan olika 
skyddsåtgärder utföras, till exempel uppförande av strandskoningar, vågbrytare 
och utfyllnad av sand. Samtidigt finns många olika, ofta motstående intressen, som 
måste beaktas när kustskydd utförs. Det finns därför ett flertal lagar och förord-
ningar som syftar till att så långt det är möjligt säkerställa att olika intressen beak-
tas.  

1 STRANDEROSION – ETT SAMHÄLLSPROBLEM 

1.1 En helhetssyn är nödvändig 
Erosion är en ständigt pågående naturlig förändringsprocess i landskapet, varvid 
områden minskar respektive växer i omfång. Stranderosion kan orsaka problem 
och kostnader både för samhället och privata fastighetsägare. Frågor om strandero-
sion är tekniskt såväl som samhällsvetenskapligt och juridiskt komplicerade och 
svåröverskådliga. Åtgärder för att förhindra eller minska omfattningen av strand-
erosion är ofta kostsamma samtidigt som felaktiga insatser kan ge allvarliga nega-
tiva effekter.  
 
Skador till följd av erosion kan förebyggas och åtgärdas. I dessa sammanhang är 
många aktörer delaktiga och många intressen berörda. Det är därför viktigt att frå-
gor kring stranderosion blir beaktade på rätt sätt med en helhetssyn som tar hänsyn 
till alla de olika intressenter som finns och den lagstiftning som kan vara aktuell. 
Det är därför nödvändigt att kunskap finns hos fastighetsägare, myndigheter och 
kommuner. Ett stort antal samhällsaktörer berörs av stranderosion och det är inte 
ovanligt att intressen står mot varandra. Kommunen och samhället i övrigt har till 
exempel intresse av att säkerställa byggnader och anläggningar men också att be-
vara strandområden för friluftsliv eller naturintressen. Fastighetsägaren, vars fas-



A-116 NGM 2004, Theory and practice 

tighet minskar i yta och vars hus kan raseras, har givetvis ett starkt intresse av att 
erosionen motverkas. Alla åtgärder är emellertid inte självklart godtagbara. Åtgär-
der vid en fastighet kan leda till att problemet flyttas. Därför att det viktigt att rätt 
åtgärd genomförs och att en noggrann utredning avseende eventuella negativa kon-
sekvenser genomförs i samband med projektering. Vid stränder finns vanligen 
höga naturvärden och även kulturhistoriskt intressanta objekt, som kan skadas vid 
utförandet av skyddsåtgärder. Stränder är till exempel ofta betydelsefulla för fri-
luftslivet, som kan hindras eller störas av åtgärder som begränsar strandens till-
gänglighet. Djur- och växtlivet i strandnära områden är vanligtvis omfattande och 
känsligt och kan störas vid uppförande av skyddsåtgärder.  
 
Liksom för övriga samhällsfrågor, finns en mer eller mindre tydlig ansvars-
fördelning mellan olika aktörer. Ansvaret kan gälla till exempel praktiska och fy-
siska åtgärder, kostnadsansvar för åtgärder eller för skador, ansvar för kunskapsut-
veckling och ansvar för tillsyn (som omfattar både ingripanden och informa-
tionsspridning). 

1.2 Samordningsansvar för stranderosion 
Statens geotekniska institut (SGI)  fick av regeringen 2002 i uppgift att genom en 
samordnande roll verka för att minska risker för stranderosion och skador som 
uppkommit genom sådan erosion. Genom lämplig samhällsplanering och väl pla-
nerade erosionsbegränsande och återställande åtgärder vid hotad bebyggelse, infra-
struktur och andra skyddsvärda områden skall SGI medverka till att förebygga 
skador. Dessutom skall SGI ge stöd till kommunal räddningstjänst vid riskbedöm-
ningar i akuta situationer. SGI samverkar med övriga aktörer inom ämnesområdet 
och medverkar aktivt i nätverk med svenska och internationella myndigheter med 
ansvar för eller anknytning  till frågor kring stranderosion.  

1.3 Varför uppkommer stranderosion?  
När material försvinner från en del av en strand talar man vanligen om att erosion 
sker. Förlust av material från en del av en strand leder dock alltid till ackumulation 
av material antingen inom samma del av stranden, vid en annan del eller uti i ha-
vet. Vid analys av stranderosion är det därför väsentligt att inte enbart studera de 
mekanismer som leder till en förlust av material, utan även de som ger en transport 
och sedimentering av material längs kusten och ute till havs. 
 
De krafter som påverkar stränder i Sverige härrör i huvudsak från vattenstånds-
förändringar, vindvågor, strömmar, is och vind. Dessutom påverkas stränderna av 
mänsklig aktivitet, exempelvis fartygstrafik, anläggningar (hamnar, vägar, byggna-
der) och fritidsaktiviteter. Krafterna kan leda till erosion, transport och sedimenta-
tion på olika ställen längs kusten. Hur stora förändringar krafterna leder till beror, 
förutom av krafternas storlek och riktning, även av sedimentens förmåga att motstå 
erosion och möjlighet att komma i rörelse och transporteras vidare.  
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Sediment transporteras såväl tvärs som längs stranden. Från den tvärgående sedi-
menttransporten bildas på botten olika så kallade revlar. Deras utseende och läge 
beror på de inkommande vågornas höjd, längd och bottenprofilens utseende. 
Längst ut, omkring det område där vågorna bryter, bildas bränningsrevlar. Närmare 
land kan svallrevlar, strandtråg och strandvall bildas (se Figur 2). Längs strandlin-
jen bildas flera typer av formationer som ofta upprepas med jämna intervaller. 
Dessa bildas framförallt på grund av en längsgående (kustparallell) sedimenttrans-
port orsakad av längsgående strömmar men även av de inkommande vågornas på-
verkan. Exempel på sådana formationer längs den svenska kusten är strandvall, 
drag (se Figur 3), strandsporre (se Figur 4), udde och bukt. 
 
Strandens formförändringar kan mätas och modelleras på olika sätt. Vanligt före-
kommande metoder är att med hjälp av kartmaterial och fältinspektion studera de 
förändringar som skett längs ett strandområde under en längre tid och på så sätt 
förstå de pågående processerna. Exempelvis kan riktningen hos den förhärskande 
längsgående sedimenttransporten iakttas vid hinder av olika slag, se Figur 5. 
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Figur 2. Formationer i kustzonen i huvudsak bildade av en tvärgående  sedi-

menttransport. (Höjdskala ungefär 8-10 gånger längdskalan) 
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Figur 3. Strandsporrebildning vid Måkläppen söder om Falsterbo, bildad på 

grund av en längsgående materialtransport (efter Topografiska kartan, 
1983) 
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Vanligtvis delar man upp analysen av en strands förändringar i en tvärs- och en 
längsgående (kustparallell) analys. Olika modeller, både analytiska och numeriska, 
har framtagits för att studera strandens formförändringar. Exempelvis kan de så 
kallade jämviktsprofilerna nämnas som används för att analysera förväntade för-
ändringar. Genom uppförande av jämviktsprofiler kan strandens ideala utseende 
bestämmas vid givna påverkande faktorerna och kornstorlek på sedimenten. Om 
strandens verkliga utseende skiljer från jämviktsprofilen kan man analysera vilka 
förändringar som kan förväntas ske inom det aktuella strandområdet fram tills 
jämviktsförhållanden har uppnåtts. Med hjälp av en sedimentbudget kan man stu-
dera erosion och sedimentation längs en kuststräcka. I budgeten uppsätts värden på 
erosion, inkommande transporterat material och sedimentation för den aktuella 
kuststräckan. Modeller för sedimenttransport längs stranden är väl utvecklade me-
dan modeller tvärs stranden är svårare att ställa upp. Anledningen till detta är att 
kunskapen om mekanismerna tvärs stranden inte är lika väl klarlagda som meka-
nismerna bakom transporten längs med stranden. 
 
De krafter som påverkar stränderna kan mätas och modelleras på olika sätt. Gene-
rering av vindvågor modelleras med avancerade datormodeller, vilket dock kräver 
omfattande vindstatistik från området. Då vågorna närmar sig land förändras de 
bland annat på grund av uppgrundning, förändrade vindförhållanden och påverkan 
från strömmar. Då vågorna bryter bildas strömmar. Såväl analytiska som numeris-
ka modeller finns som behandlar olika typer av förändringar av vågorna och gene-
rering av strömmar. Generellt kräver modellerna kunskap om inkommande vågor 
(storlek, hastighet, energimängd och riktning), bottentopografin, vattendjup och 
sedimentens egenskaper. En mer utförlig beskrivning av mekanismerna vid strand-
erosion redovisas av Rankka & Rankka (2003). 
 

 
Figur 4.  Strandformationen drag (engelska tombolo) bildad bakom friliggande 

vågbrytare i Danmark. (Foto: Kystdirektoratet, Danmark) 
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Figur 5.  Tecken på riktning hos den förhärskande kustparallella transporten 

(engelska: littoral drift) vid olika hinder (Komar, 1998). 

2 HUR KAN STRANDEROSION MOTVERKAS?  

2.1 Kustskydd – generellt betraktelsesätt 
Längs kust- eller strandsträckor som konstaterats vara utsatt för erosion i sådan ut-
sträckning att oacceptabelt stora värden hotas, måste någon form av skyddsåtgärd 
utföras. Finns inga hotade objekt får däremot erosionsprocessen ha sin naturliga 
gång och inga åtgärder vidtas. Den naturliga omformning av landskapet, som ero-
sionsprocesserna leder till, anses i vissa fall vara värd att tillåtas fortgå. Är kostna-
derna för att genomföra skyddsåtgärder oproportionerligt stora, i förhållande till 
objektens värde, väljs ofta andra alternativ. Följande tänkbara alternativ för att 
skydda kusten (kustskydd) finns: 

• Reträtt 
• Anpassning 
• Uppförande av erosionsskydd 

 
Reträtt innebär att till exempel byggnader eller vägar som hotas av erosionsan-
grepp flyttas längre inåt land. Åtgärden kan ses som passiv, eftersom erosionspro-
cessen som sådan inte påverkas. Efter en viss tid kan den fortsatta erosionen åter-
igen hota objekten. Det är viktigt att känna till erosionsprocessens förlopp så att 
varaktigheten av åtgärden kan bedömas.  
 
Även med alternativet Anpassning får erosionsprocessen i stort ha sin naturliga 
gång. Samtidigt utfärdas restriktioner i markanvändning och eventuellt också till-
gänglighet. Mindre omfattande kustskydd kan uppföras för att avvärja allvarliga 
incidenter, till exempel översvämningar eller hot mot enskilda anläggningar.  
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Där det hotade objektet bedöms vara skyddsvärt kan Uppförande av erosionsskydd 
vara lösningen. 

2.2 Olika typer av erosionsskydd 
Det finns olika typer av erosionsskydd som kan användas när ett strandområde ska 
skyddas mot erosionsangrepp, antingen var för sig eller i kombination med var-
andra. Deras uppgift är primärt att: 

• utgöra en barriär mellan vattnet och det erosionsbenägna strandmaterialet, 
• dämpa energin i vågor och strömmar innan de når stränderna samt att 
• styra vattenströmmar och sedimentströmmar för att uppnå ett kontrollerat 

och önskvärt erosionsförlopp. 
 
Den kanske vanligaste typen av erosionsskydd är hövder. En hövd är en konstruk-
tion av begränsad storlek som löper från stranden och oftast vinkelrätt ut i vattnet, 
se Figur 6. På uppströmssidan kommer material att ansamlas, medan material 
kommer att eroderas på nedströmssidan. Ofta uppförs flera parallella hövder på ett 
visst avstånd från varandra, vilket leder till uppbyggnad av en tandformad kust-
sträcka. 
 
Ett annat vanligt förekommande erosionsskydd är strandskoning. Denna kan utgö-
ras av ett flertal olika material, allt från stenblock och betongblock till gamla ut-
tjänta bildäck som binds samman till mattor. Nackdelen med en strandskoning är 
att strandpartiets tillgänglighet minskar samtidigt som estetiska värden kan försäm-
ras. Som akut åtgärd förekommer ofta sprängstensblock som tippas över strandkan-
ten. Exempel på strandskoning av stenblock visas i Figur 7. 
 
Ytterligare en typ av erosionsskydd är friliggande vågbrytare. Vågbrytarens upp-
gift är att dämpa vågenergin och påverka sedimentströmmar så att stranden byggs 
upp bakom vågbrytaren, se Figur 4. 
 
Dimensioneringen av friliggande vågbrytare är mer omfattande och komplicerad 
än dimensioneringen för övriga typer av skydd. De är dessutom dyra att uppföra 
eftersom de anläggs i vatten. Rätt dimensionerade och utformade uppvisar de dock 
en god funktion. 
 
Erosionsprocesser innebär att sand från stranden transporteras bort av vattnet och 
avsätts någon annanstans. En vanlig typ av erosionsskydd utomlands är utfyllnad 
av sand, det vill säga sand flyttas från ett ställe och läggs upp vid den eroderade 
stranden. Genom tillförseln byggs stranden upp på nytt. Metoden leder därför inte 
till någon förändring av tillgängligheten eller användningen av strandområdet. 
Tvärtom ökar det estetiska värdet och metoden kan därför anses vara relativt at-
traktiv att använda. Antingen kan sand muddras från havet och återföras till stran-
den eller kan sand hämtas från någon annat ställe. I det senare fallet kan metodens 
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varaktighet avsevärt förbättras om en grovkornigare, och därmed mindre erosions-
benägen, sand används. 
 
Utöver de ovan nämnda erosionsskydden finns ett flertal andra. Klitter och dyner 
kan ofta skyddas på ett tillfredsställande sätt med vegetation. Olika typer av anord-
ningar och konstruktioner i vattnet med syfte att styra strömmar eller att dämpa 
vågenergi förekommer också. En mer utförlig beskrivning av olika erosionsskydd 
redovisas av Johansson (2003). 
 

STRAND

HAV

Inkommande vågor

H
Ö
V
D

 
Figur 6.  Schematisk bild av en hövd med ansamling av material på uppströms-

sidan och erosion på nedströmssidan (efter Hansson, 2003). 
 

 
Figur 7.  Exempel på strandskoning av stenblock (Foto: Hans Hanson, LTH). 
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2.3 Dimensionering och utformning 
Vid dimensionering och utformning av erosionsskydd görs i idealfallet en nog-
grann analys, i vilken även beaktas eventuella negativa konsekvenser på strandom-
råden utanför det område som själva åtgärden berör. I värsta fall utförs en åtgärd 
akut inför ett omedelbart förestående hot mot t ex bebyggelse eller infrastruktur. 
Det ligger i sakens natur att någon omfattande analys av effekterna av en sådan 
akut åtgärd inte kan göras.  
Det finns i dagsläget inga svenska dimensioneringsanvisningar eller normer. Hu-
vuddelen av dimensioneringsarbetet utförs antingen på basis av mångårig erfaren-
het och/eller med hjälp av utländska handböcker, till exempel Coastal Engineering 
Manual (CEM, 2003) från U.S. Army Corps of Engineers. I huvudsak beskrivs i 
dessa handböcker olika analytiska dimensioneringsmetoder. 
 
Till sin hjälp har kustingenjören därutöver en rad numeriska verktyg vilka kan mo-
dellera kustens förändringar med tiden och inverkan av en störning, som till exem-
pel ett kustskydd. De olika verktygen är olika sofistikerade och beaktar i olika stor 
utsträckning kopplingen mellan till exempel geotekniska, morfologiska och hyd-
rauliska egenskaper. Som i många andra beräkningsfall ligger en stor del av svå-
righeten i att definiera dels storleken, varaktigheten och variationen i de laster som 
påverkar systemet, dels att beskriva materialets respons på dessa laster på ett till-
räckligt korrekt sätt.  

3 STRANDEROSION – EN TEKNISK OCH JURIDISK FRÅGA 

3.1 Aktörer och intressen 
De åtgärder som görs för att motverka erosion av stränder och för att förbättra för-
hållandena, påverkar markanvändningen och människors möjlighet att bygga, bo 
och leva i strandområdena. Det finns därför lagar och regler som skall säkerställa 
att olika intressen blir tillgodosedda. Myndigheterna kan exempelvis avgöra om åt-
gärder i strandzonen kan tillåtas eller om tillstånd kan ges till att material för ut-
fyllnad av sand, hämtas från angiven plats.  
 
De som planerar, projekterar och bygger i strandzonen behöver ha tekniska kun-
skaper om de mekanismer som leder till stranderosion, de processer som sker i 
strandzonen samt vilka åtgärder som kan vara lämpliga för att skydda mot erosio-
nen och hur dessa åtgärder dimensioneras. Det är dessutom också nödvändigt att ha 
förståelse för de regler och bestämmelser som gäller i samband med stranderosion 
för att rätt kunna hantera frågor och undvika skador, förseningar och merkostnader.  
 
Det finns flera olika lagar och förordningar som kan vara aktuella vid behandling 
av stranderosionsärenden. Stranderosion berör förhållanden både på land och i vat-
ten och detta gör att flera lagrum kommer att vara aktuella. En illustration av geo-
grafisk omfattning av olika lagars tillämplighet visas i Figur 8. 



NGM 2004, Theory and practice A-123 

Lerman och Rydell (2003) har redovisat en sammanställning över hur de juridiska 
frågorna kan behandlas i planering och byggande. Här beskrivs prövningspliktiga 
åtgärder, särskild prövningsplikt respektive särskilda krav på grund av platsens 
egenskaper eller reglering samt övrig lagstiftning som kan vara aktuell. Det finns 
också ett antal exempel som illustrerar fysisk planering respektive prövning när 
erosionsskydd skall anläggas. Nedan ges en kort sammanfattning av vilka regler 
som kan vara aktuella. 
 

100-300
m

100-300
m

Strandskydd

Riksintresseskydd - Plan- och bygglagen

Prövningskrav verksamheter - Miljöbalken

Kultur- och naturskydd  - Miljöbalken

Planering - Plan- och bygglagen

Territorialgränsen för Sverige - 12 nautiska mil

Sveriges ekonomiska zon (bestämd med koordinater

Lagen om
ekonomisk
zon

Kontinentalsockellagen

Hänsynsregler - Miljöbalken (2 kap)

 
Figur 8. Geografisk avgränsning av lagars tillämplighet vid stränder (Lerman 

och Rydell, 2003). 

3.2 Förebyggande åtgärder i den fysiska planeringen 
Den kommunala planeringen har flera funktioner som kan betraktas som förebyg-
gande. Redovisning av miljö- och riskfaktorer i översiktsplanen kan visa på de 
geografiska områden, där uppmärksamheten hos alla aktörer behöver skärpas med 
avseende på riskerna för erosion. Planläggning genom detaljplan eller områdesbe-
stämmelser för viss markanvändning, som bostäder, vägar eller annan infrastruk-
tur, innebär att lämpligheten hos utsatta lägen måste bedömas noggrant innan plan-
en godtas. I områden utanfördetaljplan eller områdesbestämmelser behöver mot-
svarande analys göras vid bygglovprövningen. Vid planläggningen ges även till-
fälle att ange bestämmelser om till exempel nödvändiga skyddsåtgärder i plan-
området Kommunen kan också medverka till att undvika olämplig mark-
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användning genom att reservera mark i översiktsplan, områdesbestämmelser och 
detaljplan till sådant som ”tål” erosion, exempelvis friluftsliv.  
 
Det är, för att förebygga onödiga problem, angeläget att erosionsfrågor beaktas i 
alla sammanhang som behandlar användningen av mark- och vattenområden. Ero-
sionsproblematiken kommer vid tillståndsprövning enligt Miljöbalken naturligt 
upp när det gäller byggande i vatten, exempelvis broar och vägbankar eller utfyll-
nader. Beslutsprocesser för åtgärder på land har emellertid inte motsvarande förut-
sättningar att beakta erosion. Det finns i och för sig normalt ett grundläggande krav 
att bedöma lämpligt läge, innan tillstånd och lov av olika slag ges, men frågan om 
erosion är inte tydlig.  

3.3 Regler vid åtgärder mot stranderosion 
Där stranderosionen har en oacceptabel omfattning behöver åtgärder vidtas för att 
motverka fortsatt förlopp eller begränsa skadeverkningarna. Då blir det aktuellt 
med en eller flera prövningsprocesser, där samråd med kommunala och statliga ak-
törer såväl som enskilda, företag och organisationer ska genomföras. Denna sam-
rådsprocess inför ansökan om tillstånd och miljökonsekvensbeskrivning har en 
nyckelfunktion för att hitta kostnadseffektiva alternativ med minsta möjliga inver-
kan på motstående intressen.  
 
Varje projekt är i princip unikt när det gäller kombinationen av tillämpliga regler. 
Det finns ett stort antal möjliga kombinationer som framförallt beror på typ av åt-
gärd och plats För att hitta vilka regler som gäller i en viss situation används en 
metod som bygger på att dels identifiera aktiviteter som berörs av reglerna, dels 
identifiera de specifika krav som gäller för en viss plats.  
 
I rapporten SGI Varia 534 beskrivs för svenska förhållanden aktuell lagstiftning. 
Rapporten utgår från vad som konkret görs och var det utförs. Bedömningen av 
vilken kravnivå som sedan kan anses rimlig beror på hur man påverkar olika in-
tressen. Ett hjälpmedel för att hitta rätt i den juridiska terrängen finns i ”Vägled-
ning – miljöregler mark och vatten”, som finns tillgänglig på SGI:s hemsida 
(www.swedgeo.se). För olika åtgärder finns checklistor för att kontrollera vilka 
regler som kan vara aktuella. 

3.4 Ansvar och finansiering 
Åtgärder för att förebygga eller återställa skador till följd av stranderosion är ofta 
omfattande och kostnadskrävande. Normalt har fastighetsägaren ansvar för att vid-
ta åtgärder och finansiera dessa inom sin fastighet. I normalfallet berörs flera fas-
tigheter och samverkan genom frivilliga avtal, eller i form av servitut eller gemen-
samhetsanläggningar, kan bli nödvändiga för att få fram åtgärder och sedan under-
hålla dem. Kommunen är ofta fastighetsägare inom gemensamma områden och där 
det finns kommunala anläggningar.  
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För närvarande finns inga statliga medel för insatser mot stranderosion, såvida det 
inte handlar om akuta lägen då kommunen kan få stöd via Räddningsverket för 
räddningstjänstinsatser. Ersättning kan dock inte fås för  skador som redan inträf-
fat. Staten har i vissa fall beviljat särskilda medel för återuppbyggnad och repara-
tion av erosionsskador, exempelvis till följd av höga flöden eller stora översväm-
ningar. Det finns behov av ett system för att stödja kommuner och enskilda, som 
drabbats av stranderosion. 

4 EN UTMANING FÖR GEOTEKNIKER 
För att rätt kunna hantera frågor om stranderosion behövs dels en allmän kun-
skapsuppbyggnad i samhället och dels en fortsatt teknisk utveckling inom området.  

4.1 Kunskapsbehov 
För att öka förståelsen för och kunskapen om stranderosion finns ett behov av en 
allmän kunskapsuppbyggnad hos bland annat handläggare vid olika myndigheter, 
konsulter och entreprenörer. Det kan uppnås bland annat genom sammanställning-
ar av befintlig kunskap som presenteras på ett lättillgängligt sätt.  
 
Det behövs vidare en teknikutveckling och kunskapsuppbyggnad när det gäller di-
mensionering och utformning av erosionsskydd. En uppföljning av utförda skydd 
och deras funktion utgör här en värdefull informationskälla. Dimensioneringsme-
toder behöver förbättras, bland annat i den bemärkelsen att geotekniska och hyd-
rauliska komponenter och deras inbördes inverkan vävs ihop i en gemensam mo-
dell. En svårighet vid dimensionering av kustskydd utgör beskrivningen av hur 
vindvågor, strömmar och vattenståndsförändringar påverkar stranden. Metoder och 
verktyg för att på rätt sätt kunna beskriva laster, deras variation och varaktighet är 
nödvändig för att kunna utveckla bland annat dimensioneringsmetoder. Uppfölj-
ning av redan befintliga skydd ger en möjlighet att beskriva vilka laster dessa har 
utsatts för. 
 
Därutöver behöver kunskapen utvecklas vad gäller sedimenttransporter och trans-
portprocesser längs svenska kuster.  

4.2 Ett framtida arbetsområde 
Att medverka till att lösa de komplexa frågeställningar som rör stranderosion är en 
utmaning för geotekniker och markbyggare. De klimatförändringar som kan för-
väntas kommer att innebära en ökad belastning på kustområdena. Stranderosion 
kan medföra omfattande skador i den känsliga naturmiljö som finns längs stränder-
na. Här erfordras utveckling av teknik som tar hänsyn till dessa förhållanden och 
ett samarbete mellan många olika kompetenser för att åstadkomma lösningar som 
tillgodoser olika intressen. Detta är en utmaning och ett spännande arbetsområde 
för geotekniker! 
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Abstract: In this paper results from investigations of hydraulic characteristics in 
two solid waste experimental set-ups are presented. The experiments, one in the 
UK (the Pitsea compression cell), and one in Sweden (the large-scale waste sam-
ple), were performed in waste bodies at the same scale (3,5 m3) and with the over-
all objective to investigate flow and transport processes by means of controlled 
tracer tests. In the compression cell, flow rates and concentrations of lithium were 
monitored at 13 separate outlet points. In the large-scale waste sample, five tracer 
tests were performed under ponding and sprinkling conditions, in 22-year-old bio-
degraded waste. The experimental tracer break through curves in both experimen-
tal set-ups clearly indicated a non-uniform flow and transport by the early peaks 
and long right-hand tails. The data thus provides evidence of water flow through 
preferential flow paths in the waste. 

1 INTRODUCTION 
The physical structure of the solid waste material composing a landfill is, due to its 
origin, highly heterogeneous. Consequently, the presence and mobility of water in 
landfills are highly non-uniform, and the spatial and temporal variations in leachate 
composition reported in the literature (Ehrig, 1983; El-Fadel et al., 1997), may 
partly be attributed to the non-uniform flow field. 
 
In a number of studies, the important role of water in biodegradation and landfill 
gas production has been pointed out (e.g. Ehrig, 1983; Barlaz et al., 1990; Bogner 
and Spokas, 1993; El-Fadel et al., 1996; Christensen et al., 1996). An increase in 
moisture content in a landfill enhances the anaerobic degradation processes by fa-
cilitating the redistribution of substrates and nutrients and the spreading of micro-
organisms between the micro-environments in the landfill, leading to an increase in 
the methane production rate (Barlaz et al., 1990; Christensen et al. 1996; El-Fadel 
et al., 1996). 
 
The material geometry of a landfill facilitates the flow of water in restricted chan-
nels and voids (Zeiss and Major, 1993; Bendz et al. 1998) and the existence of 
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rapid flow in favoured flow paths in solid waste media has been reported in studies 
on a field scale (e.g. Ehrig, 1983; Bendz et al., 1997; Rosqvist et al., 1997) and on 
a laboratory scale (e.g. Uguccioni and Zeiss, 1997; Hudson et al., 1999; Powrie & 
Beaven, 1999; Rosqvist and Bendz, 1999). 
 
In this study, hydraulic processes and hydraulic properties in two solid waste ex-
perimental set-ups were compares. The experiments, one in the UK (the Pitsea 
compression cell) and one in Sweden (the large-scale waste sample), were per-
formed in waste bodies at the same scale (3,5 m3) and with the overall objective to 
investigate water flow and solute transport processes by means of controlled tracer 
tests. 

2 MATERIALS AND METHODS 

2.1 The compression cell 
The compression cell has previously been used to investigate the hydrogeological 
properties of wastes under applied loads that simulate different depths of landfills. 
The cell is capable of testing 2 m diameter cores of waste, with an initial depth of 
up to 2.5 m. A tracer test was undertaken on a waste which had previously been 
well characterised with tests to determine properties, such as bulk hydraulic con-
ductivity, drainable porosity and total porosity. The tracer test was used to provide 
more detailed information on characteristics such as the presence of preferential 
flow paths, dual porosity effects and dispersivity. The experiment has particular 
relevance to the feasibility of waste flushing techniques to reduce the polluting po-
tential of landfilled wastes. 
 
An outline of the the tracer experiment is described below. Further details of the 
test are provided in Beaven & Hudson, 2002, and Beaven et al 2003. Leachate 
and/or tracer was introduced to the base of the compression cell from header tanks 
and allowed to pass upwards through the waste. The upper surface of the waste is 
constrained within the compression cell by an upper platen which was divided into 
13 separate areas. Leachate flow rates and tracer concentrations were monitored 
from each area to give an indication of spatial variations in flow and concentration. 
 
A steady state flow of leachate was established through the waste before a known 
concentration of LiBr tracer was introduced into the flow. Tracer was added until a 
volume equivalent to approximately 1/3 the bed volume of the waste in the cell had 
been introduced. The leachate flow system was then switched off for a period of 3 
weeks (allowing tracer concentrations to equilibrate within the waste) before flow 
was re-established and another 1/3 bed volume of tracer introduced. Thereafter, 
tracer was removed from the leachate feed and a flow of 'clean' leachate main-
tained to flush the introduced tracer out of the waste. 
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Figure 1 The Pitsea compression cell 

2.2 The large-scale waste sample 
A 1.2 m deep large-scale undisturbed solid waste sample was taken in an experi-
mental landfill 22 years after it had been built. The experimental column was a 
steel cylinder 2.0 m high and 1.93 m in diameter, and it acted both as a sampling 
device and as an experimental column. The sample was taken by carefully driving 
the steel cylinder into the waste. Waste was then excavated from around the cylin-
der, before a steel sheet was fixed under its bottom. The cylinder and the intact 
waste sample could then be lifted out of the pit. 
 
In the laboratory, the experimental column was placed on a stand and the steel 
sheets at the bottom of the experimental column were removed. The stand has been 
provided with a drainage layer of coarse gravel and a drainage pipe. To record the 
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discharge during the experiments, the drainage pipe was equipped at its outlet with 
a tipping-bucket device connected to a data-logger. Water was sprinkled evenly 
over the surface of the sample using a system of microsprinklers and the irrigation 
flux was measured with an electronic flowmeter. 
 
Altogether, five tracer tests were carried out using a conservative water tracer (lith-
ium). First a tracer test was performed to investigate whether any boundary effects 
due to water flow along the wall of the steel cylinder could be detected. In this 
tracer test also Brilliant Blue FCF was used as a conservative tracer. Since bound-
ary effects were indicated in that experiment, a slurry of very fine quartz sand was 
firmly packed at the edge of the steel cylinder to avoid water flow along the wall of 
the steel column in the following experiments.  
 
The next four tracer tests were performed for model interpretation. First an ex-
periment was carried out under ponding conditions (P). Next, two tracer tests were 
performed under steady-state sprinkling conditions at different flow rates of the 
inlet water (S1 and S2). In the last experiment, the water inflow was sprinkled over 
the surface of the experimental volume in pulses at intervals of 24 minutes, i.e., 
transient conditions (ST). Each sprinkling period lasted for 6 minutes. The average 
inflow rate in one of the experiments performed under steady-state sprinkling con-
ditions and the experiment performed under transient conditions was the same. All 
experiments started with a period during which water was supplied until a steady 
discharge rate was attained, after which the water was turned off. Immediately af-
ter the water had been infiltrated, a pulse of tracer solution was applied. The tracer 
solutions were applied by being evenly sprinkled by hand over the surface of the 
experimental volume from four sprinkling cans. As soon as the tracer solution had 
been infiltrated, the inflow of water was re-established. 
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Figure 2 A section of the large-scale waste sample experimental column 

2.3 Comparison of the compression cell and the large-scale waste sample 
In Table 1, experimental information of the compression cell and the large-scale 
sample are compiled. I.e., the diameter (Ø), and height (H) of the waste cells, the 
wet density (δwet), the total porosity (η), the drainable or effective porosity (ηne), 
the Darcy flow rate or specific discharge (q), the introduced lithium concentrations 
(CO), and the mass recover of lithium (Mrec). 
 
Table 1 Experimental information of the compression cell and the large-scale 

waste sample 
 Ø 

(m)
H 

(m) 
δwet 

(t/m3) 
η 

(m3m-3) 

ηe 
(m3m-3)

q 
(10-7 m/s) 

C0  
(mg/l) 

 

Mrec 
(%) 

Compression 
cell 

2 1,1 1,13 0,32 0,02 ≈4,4 26,2 54 

Large-scale 
waste sample 

1,9 1,2 1,0 0,53 0,12 430 52 - 428 52 -72
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As shown in Table 1, the diameter and height of the waste bodies in the compres-
sion cell and the large-scale sample are approximately the same, giving a waste 
volume of 3,5 m3 in both experimental set-ups. In the compression cell, the ex-
periments were carried out at an applied stress of 228 kPa, resulting in a high wet 
density and low total and drainable porosity of the waste. 
 
The design of the tracer tests in the compression cell and the large-scale waste 
sample were different. In the compression cell the tracer test was performed with 
an upward water flow, where the tracer was introduced at the lower boundary of 
the waste body. Whereas in the large-scale sample, the tracer test was performed 
under gravitational flow conditions, with the tracer introduced at the upper bound-
ary of the waste body. Consequently, the compression cell tracer test was under-
taken on a saturated waste sample, whereas the large-scale sample test was unsatu-
rated. Moreover, the differences in design of the tracer tests resulted in a 
considerably higher flow rate in the large-scale sample (Table 1). In all tracer tests 
performed, lithium was used and regarded as a conservative water tracer. 

3 RESULTS 

3.1 The compression cell 
Monitoring of flow rates and concentrations of lithium were undertaken throughout 
the test from each of the 13 output ports. A total of 615 litres of tracer were intro-
duced into the waste (i.e. 55% of the estimated bed volume of the waste of 1,112 
litres) and a further 3,385 litres of leachate used to flush the tracer from the waste. 
There was considerable variation in the flow rates through individual ports. The 
largest flow was through the peripheral area (P) with a total of 876.5 litres, fol-
lowed by I3 with 720.7 litres (Beaven and Hudson, 2002). The lowest flows were 
through some of the outer ports (O6, 13.6 litres; O3, 22.8 litres) and it is possible 
that the peripheral area was scavenging flow from some of these ports. More flow 
occurred through the combination of all the inner ports (2,586 litres) than through 
all the outer ports, including the peripheral area (1,406 litres).  
 
Leachate samples from each individual output port were taken regularly and ana-
lysed for concentrations of lithium. Figure 3 shows the tracer breakthrough curves 
for all of the inner ports plotted against time. The results are displayed as the ratio 
of Cex/C0, where Cex is the monitored tracer concentration, and C0 is the initial 
concentration of tracer in the header tank. A very rapid breakthrough of lithium 
was detected in most of the output ports. For example, a Cex/C0 concentration of 
0.035 (representing 5 times the background concentration of 0.007) was reached 
after less than 6 litres of leachate had been collected from four out of six of the in-
ner ports. These concentrations were also reached in the remaining two inner ports 
after only 17 and 24 litres of leachate had been collected. 
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The rapid breakthrough of tracer provides evidence of rapid channelling of at least 
a portion of flow through the waste. However, it is the shape of the washout curve 
that is particularly indicative that the waste is acting as a dual porosity medium. 
The characteristic long tail of the washout curve suggests that tracer has been ab-
sorbed into a waste matrix and is slowly being released into leachate that is follow-
ing well established flow paths through the waste (Beaven et al, 2003). 
A lithium mass balance has been undertaken for the whole experiment. The mass 
of lithium that has been washed out of the waste has been calculated for each out-
put port using lithium concentrations and leachate flows. After 95 days, and the 
flushing of approximately 3 bed volumes of clean water through the waste, 54% of 
the injected tracer had been recovered.  
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Figure 3 The experimental BTCs from the inner ports in the compression cell 
 

3.2 The large-scale waste sample 
In the waste sample, one experiment was carried out under ponding conditions 
(P1), two experiments were performed under steady-state sprinkling conditions 
with different flow rates for the inlet water (S1 and S2), and one experiment under 
transient sprinkling conditions (ST), with the same average flow rate as the S2 ex-
periment. A total of 1140 litre were introduced into the waste in experiment P, in 
S1 570 litre, and in S2 and T, 447 litre of water was introduced. 
 
The outcome of the tracer tests performed in the waste sample is shown in Figure 4 
as experimental breakthrough curves (BTCs) in terms of normalised mass flux 
(Cex/Co). All of the experimental BTCs were positively skewed with a long right-
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hand tail, indicating a non-uniform transport of the solute through the waste mass. 
The early peaks indicate a rapid solute transport in preferential flow paths and the 
prolonged tailings indicate slow water flow in less mobile domain, possibly com-
bined with a diffusive mass exchange between flow domains. 
 
The peak arrival time defines the maximum average concentration and may be im-
portant in characterising certain environmental problems since this travel time in-
dicates the earliest arrival of significant concentrations of solute at the lower 
boundary of the transport media. In Figure 4, it is indicated that the BTC was de-
pendent on the flow rate since the ponding conditions resulted in a more pro-
nounced and early peak arrival. Also under sprinkling conditions it was indicated 
that a high flow rate enhanced the non-uniform flow by more pronounced and early 
peak arrival. When the tracer test performed under transient conditions (ST) was 
compared to a steady-state tracer test performed with the same average flow rate 
(S2), high water flux rates in the pulses resulted in a delayed arrival of the peak 
concentration. The late arrival of the peak concentration for ST is believed to be a 
result of the processes whereby a high water flux during the pulses forces the water 
to enter domains with less mobile (or stagnant) water.  
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Figure 4 The experimental BTCs for the tracer tests in the undisturbed waste 

sample. 
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3.3 Comparison of tracer tests in the compression cell and the large-scale waste 
sample 

Since the two experimental set-ups are of approximately the same height (1 meter), 
crucial solute transport information can be obtained be direct comparison of the 
experimental BTCs, plotted as a function of the net applied flow (see Figure 5). 
Where the net applied flow is defined as the accumulative Darcy flux (mm) 
through the water mass. 
 
In Figure 5, the BTC from the tracer test with the highest flow rate in the large-
scale waste sample (P) is compared to two of the BTCs from the compression cell 
(O1 and I1). For P, the non-uniform flow is particularly pronounced showing the 
peak concentration after 23 mm of accumulated flow. For I1 and O1, also non-
uniform flow conditions are shown by the arrival of early peak concentrations, af-
ter 58 mm and 145 mm, respectively. The early tracer breakthrough for P, is indi-
cating the effect of channelling in unsaturated conditions to be more pronounced 
than in the saturated conditions of the compression cell test. The delayed peak con-
centration for O1 and I1 may also partly be explained by the fact that the leachate 
flow system was switched off for a period of 3 weeks allowing tracer concentra-
tions to equilibrate within the waste, in the compression cell.  
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Figure 5 The experimental BTCs for the experiments in the compression cell (O1 
and I1) and the large-scale waste sample (P). 
 
The two BTCs from the compression cell show considerably higher normalised 
concentrations. The difference in normalised peak concentrations may be attributed 
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to the differences in the design of the tracer tests. In the compression cell the tracer 
tests were performed as prolonged pulse injection, whereas in the large-scale sam-
ple, it was introduced as an instantaneous pulse injection. In the compression cell 
the volume of injected tracer was approximately 615 litres compared to a total wa-
ter content of the waste of 1112 litres and in the large-scale sample, the injected 
tracer was approximately 20 litres compared to a total water content of 1490 in the 
waste. 

4 DISCUSSION 
In this paper, results from investigations of hydraulic characteristics in two solid 
waste experimental set-ups are compared. The experiments, one in the UK (the Pit-
sea compression cell), and one in Sweden (the large-scale waste sample), were per-
formed in waste bodies at the same scale (3,5 m3) and with the overall objective to 
investigate flow and transport processes by means of controlled tracer tests.  
 
In the compression cell, a tracer test using LiBr was successfully carried out at an 
applied stress of 228 kPa. High quality lithium breakthrough data was generated 
from 13 separate collection areas on the upper surface of the waste. There was evi-
dence of preferential flow routes from a) the large variation in flow rates that oc-
curred through the 13 separate areas and b) from the very rapid tracer breakthrough 
times that occurred in most of the outlet sampling ports. The non-uniform flow in 
the waste body was further indicated by a large variability in the 13 outlet ports in 
the compression cell. 
 
In the large-scale waste sample, a 1.2 m deep undisturbed solid waste sample was 
taken in an experimental landfill, 22 years after it had been built. The experimental 
column was a steel cylinder 2.0 m high and 1.93 m in diameter, and it acted both as 
a sampling device and as an experimental column. Altogether, five tracer tests 
were carried out using a conservative water tracer (lithium). Altogether 5 tracer 
tests were successfully performed under steady-state and transient flow conditions 
showing non-uniform water flow and transport in the waste mass. 
 
The main difference between the two experimental set-ups was the design of the 
tracer tests. In the compression cell the tracer test was performed with an upward 
water flow, where the tracer was introduced at the lower boundary of the waste 
body. Whereas in the large-scale sample, the tracer test was performed under 
gravitational flow conditions, with the tracer introduced at the upper boundary of 
the waste body. Consequently, the compression cell tracer test was undertaken on a 
saturated waste sample, whereas the large-scale sample test was unsaturated. As a 
result of the differences in design of the tracer tests, the flow rate in the large-scale 
sample was considerably higher than in the compression cell. 
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Despite the differences in the experimental set-ups, e.g., different waste material 
and different ways of performing the tracer tests, similar results were shown in the 
experiments. In particular, both experimental set-ups clearly indicated a non-
uniform water flow and solute transport by the early tracer break through, and the 
long right-hand tails of the BTCs.  
 
The peak concentrations in the large-scale sample arrived earlier compared to them 
in the compression cell (see Figure 5), indicating the effects of channelling in un-
saturated conditions to be more pronounced than in the saturated conditions of the 
compression cell test. Moreover, the 3 weeks interruption of water flow in the 
compression cell may have allowed the tracer concentrations to equilibrate within 
the waste, further delaying the arrival of the peak concentrations. 
 
The results of the tracer tests show that in order to improve long term prediction of 
the leachate quality and quantity the magnitude of the true volume participating in 
the water flow through a landfill must be taken into account. As a consequence of 
the water flow in favoured flow paths, bypassing other parts of the medium, the 
leachate quality reflects only the flow paths and their surroundings. Sudden 
changes in the physical structure of the landfill (e.g., settlements due to biodegra-
dation) may change the water flow pattern and thus new parts of the landfill may 
be exposed to moving water and, as a consequence, the quality of the leachate may 
be dramatically changed. 
 
In this paper it is shown that non-uniform flow in waste material may influence the 
wash-out of pollutants. Therefore, techniques enhancing the moisture distribution 
in solid waste landfills, such as recirculation of leachate and the flushing bioreactor 
concept, in order to speed up the biodegradation and the leaking of pollutants, are 
supported. However, to force larger parts of the landfill volume to participate in the 
biodegradation processes and the leachate formation, existing techniques need to 
be further developed. 
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Abstract: Solid waste landfills constitute integral parts of the soil hydrological sys-
tem and pose a serious threat of polluting the surrounding groundwater. In this 
study, a methodology for mapping of leachate contamination of the geo-
hydrological system close to a landfill, using geoelectrical techniques is presented. 
Experimental results of geoelectrical measurements at two landfill sites in South 
Africa are presented and the geoelectrical measurements are compared to results 
of groundwater sampling at the field sites and to results from the previous investi-
gations. It is concluded that the mapping of sub-surface leachate plume migration 
using and the geoelectrical imaging technique was successful. 

1 INTRODUCTION 
Solid waste landfills constitute integral parts of the soil hydrological system and 
pose a serious threat of polluting both groundwater and downstream surface water. 
There is therefore a need to understand and quantify the hydraulic behaviour of 
solid waste landfills. In a landfill, high concentrations of materials such as heavy 
metals, nutrients and organic substances lead to a risk of pollution to the surround-
ing environment. The pollutant load to the environment depends on the quantity 
and quality of the water that percolates through the landfill and reaches the sur-
roundings. Leakage from municipal solid waste deposits is generally associated 
with high ion concentrations and hence very low resistivities. This makes geoelec-
trical-imaging techniques particularly interesting for mapping the three dimen-
sional (3D) extent of contamination around landfills (Bernstone and Dahlin 1999). 
 
Due to natural variation in hydraulic properties linked to the geological variations, 
migration of leachate plumes may often be concentrated to preferential flow paths 
in the ground. To get an overall picture of a leachate plume migration from a land-
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fill, a combination of soil and groundwater sampling in discrete points and map-
ping by geoelectrical imaging techniques may by beneficial. 
 
In the study two sites have been identified, Coastal Park landfill site near Cape 
Town and Waterval landfill site in Johannesburg. At Coastal Park a major exten-
sion of activities has been initiated, including sub-surface leachate detection by 
ground water sampling. Resent research clearly indicate sub-surface leachate mi-
gration from the landfill (Ball and Stove, 2002). In 1976, pollution of the ground-
water downstream Waterval landfill site was investigated by means of groundwater 
sampling. In 1993 a reinvestigation was made and the two investigations together 
showed that the pollution from the landfill had advanced beyond the toe of the 
landfill in the 65 years since the deposition of refuse was started (Blight, 1995). 
 
In this study, the migration of contaminants out of the landfill formation is empha-
sised. The overall objective of the study is to develop a methodology for detection 
of leachate contamination of the geo-hydrological system close to a landfill. The 
field survey was carried out in February and March 2003 (Bengtsson and Larsson, 
2003), and the results from the investigations at Waterval and Coastal Park consti-
tute a unique set of data relevant for mapping leachate plume migration, using 
geoelectrical techniques. In this paper, experimental results of geoelectrical meas-
urements at Waterval and Coastal Park are presented. The geoelectrical measure-
ments are compared to results of groundwater sampling at the field sites and to re-
sults from the previous investigations. 

2 MATERIALS AND METHODS 

2.1 The geoelectrical-imaging techniques 
Geoelectrical imaging techniques are envisaged to have three major applications in 
connection with ground and groundwater contamination around landfills: mapping 
for identification and delineation of contaminants, quality control of soil stabilisa-
tion/contaminant immobilisation, and long term monitoring afterwards. Leakage 
from municipal and mining waste deposits is generally associated with high ion 
concentrations and hence very low resistivities. This makes geoelectrical-imaging 
techniques particularly interesting for mapping the three dimensional (3D) extent 
of contamination around landfills. Leachate plume migration is often concentrated 
to preferential flow-paths in the ground due to the natural variation in hydraulic 
properties linked to the geological variation. If the groundwater is sampled at a 
limited number of discrete points it is not possible to achieve a comprehensive pic-
ture of the underground processes, and there is a large risk of missing important 
features. If, on the other hand, a drilling and sampling programme is based on a 
geophysical map of the site the combined information can provide a good overall 
image. 
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The resistivity method is based on measurement of the potential distribution arising 
when electric current is transmitted to the underground via electrodes. The data ac-
quisition was done as two-dimensional (2D) resistivity imaging, using the ABEM 
Lund Imaging System (Dahlin 1996) in a version that also allowed measurements 
of time-domain induced polarisation (IP) data in ten time windows. The system is 
computer controlled and consists of a resistivity-IP instrument, a relay-switching 
unit, four electrode cables, connectors and steel electrodes. The 2D imaging lay-
outs used comprises around 80 electrodes, and measurement lines can be expanded 
via a roll-along technique. A gradient array electrode configuration was used in or-
der to get good resolution (Dahlin and Zhou 2003). The measured data was proc-
essed with inverse numerical modelling (inversion) to produce model cross-
sections of the resistivity and chargeability distribution of the ground using the 
software Res2dinv. In this paper, only the results of the resistivity measurements 
are presented. 

2.2 The field sites 
To investigate climatic influence on leachate generation, landfills located in differ-
ent climatic regions in South Africa have been selected for field investigations. The 
landfill sites are the Waterval landfill site in Johannesburg and the Coastal Park 
Landfill site in Cape Town. In February 2002 a preliminary field survey was per-
formed at Waterval and Coastal Park, and in January – March 2003 an extensive 
geoelectrical field campaign was carried out at the two landfill sites. In this paper, 
an overview of the results of the field survey in January – March 2003 are pre-
sented. 
2.2.1 Waterval landfill 
At the Waterval landfill site, landfilling was started in 1928 by wet-tipping in wa-
ter filled clay pits. At first the landfilling was practised as open dumping, however, 
from the late 1960s the open dumping was followed by proper sanitary landfilling 
operation. In 1978 the landfill was finally closed (Blight, 1995). 
The landfill is situated in a valley drained by a small stream, which for parts of its 
lengths runs through a culvert under the raised part of the landfill (see Figure 1). 
The floor of the valley is composed of silty clays and sandy clays formed by the in 
situ weathering of the country rock (Blight, 1995). 
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Figure 1. Map showing the resistivity sections and the locations of groundwater 

sampling at the Waterval landfill site 
 
There are shallow alluvial deposits of clay along the course of the stream, and 
weathered bedrock along the line of the stream occurs at a depth of 5 to 6 m below 
the natural ground surface. In Blight, (1995), the mean permeability of the alluvial 
and residual clays was estimated to 16 m/y. In Blight (1995), it was concluded that 
a pollution front is advancing from the toe of the landfill and it was estimated that 
the leachate front has progressed no more than 40 m in over 65 years. The leachate 
is believed to originate from the refuse dumped in the water-filled clay pits. 
 
In the field survey at the Waterval landfill, geoelectrical profiles in all together 11 
lines (A - K) were measured (see Figure 1). The lines started on top of the landfill 
and stretched down the landfill slope and continued into the parkland area at the 
foot of the landfill (see Figure 1). 
 
A drilling campaign was performed in order to take disturbed soil samples and 
groundwater samples for laboratory evaluation to provide further data for the inter-
pretation of the results of the geoelectrical measurements. In the drilling campaign 
6 shallow auger boreholes (see Figure 1) were drilled for sampling of soil and 
groundwater. 
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2.2.2 Coastal Park 
In 1985, the Coastal Park landfill was sited adjacent to the outlet of the Zeekoevlei 
sewage works maturation ponds and some 400 metre from the False Bay coast. 
With the rational that the groundwater regime in the area was neither pristine nor 
sensitive and that the pollution would be attenuated, the only separation between 
the waste and the groundwater was the natural unsaturated zone (Ball and Stove, 
2002). 
 
The site is underlain by the aeolian, calcareous sands of the Cape Flats. Groundwa-
ter is encountered at a depth of between 2 and 3 metre with a seasonal fluctuation 
of about 0.5 metre in the monitoring area (Ball and Stove, 2002). The main water 
bearing formation is the Varswater formation, at depth of some 20 metre, and 
monitoring of the deep groundwater has indicated the presence of seawater intru-
sion (Ball and Stove, 2002). Near the surface there is fresh water referred to as the 
Cape Flats Aquifer, which generally flow southwards into False Bay, but flows 
Southeast towards the Zeekoevlei outlet close to the landfill (Ball and Stove, 
2002). 
 
The landfill is situated in a seasonally water surplus climate and therefore, leachate 
generation and migration from the landfill can be expected. Therefore, in October 
1986 a monitoring program of the leachate plume migration was started, and re-
sults have been presented over the years (Ball and Stove, 2002). From the results 
of the groundwater monitoring program it has been concluded that there is clear 
evidence that leachate generated from the landfill is entering the groundwater. It is 
also concluded that a pollution plume in the groundwater has formed and the mi-
gration rate has been estimated to some 6 to 7 meters per year (Ball and Stove, 
2002). It has also been concluded that the groundwater at greater depths is saline 
from seawater intrusion. 
 
In the field survey at Coastal Park, 5 geoelectrical profiles (A, B, C, ABC and 
ABC2) were measured (see Figure 2). The line A, B, and C start on the slope of the 
landfill and reached to the Zeekoevlei river. The lines ABC and ABC2, run parallel 
to the river and thus, crossed the lines A, B, and C. 
 
To provide the study with groundwater quality data for the interpretation of the re-
sults of the geoelectrical measurements, existing groundwater monitoring tube-
wells (from now on referred to as miniwells in the text) along line A B and C were 
used for measuring the conductivity of the groundwater. Moreover, the geoelectri-
cal results could be compared to the results of the on-going monitoring program of 
the groundwater quality at Coastal Park (Ball and Stove, 2002). 
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Figure 2. Map showing the resistivity sections and the locations of groundwater 

sampling at the Coastal Park landfill site 

3 RESULTS 

3.1 Waterval landfill site 
The fieldwork at Waterval was straightforward thanks to the good electrode 
grounding conditions and accessibility of the site. All the measured lines resulted 
in inverted images that very consistently show similar structures, with variations 
on the detail level. In Figure 3, the inverted model interpretation of the resistivity 
field data and the location of borehole 1, 2, 5 and 6, at line H and K at the Waterval 
landfill site, are shown. 
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Figure 3. Interpretation of resistivity data from the Waterval landfill site, line H 

and K. 
 
In Figure 3, the light grey to white (high resistivity) parts near the surface are in-
terpreted as well drained coarse grained soils, like sand and gravel. The light grey 
to white parts at greater depths (approximately 10 metre) are interpreted to be the 
bedrock which also was confirmed by the drilling survey. The light to medium 
grey parts (intermediate resistivity) in the sections is interpreted as soils with in-
termediate grain size or fractured/weathered rock depending on the relative posi-
tion. The dark grey parts (low resistivity) at depths of approximately 3 – 10 meters 
below the ground surface may be interpreted as waste (in the landfill body) and 
soil in the unsaturated zone and in the groundwater zone. The dark grey zone in the 
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landfill body, and outside the landfill body, may be interpreted as soil containing 
pollution from the landfill. In the resistivity sections, the lower boundary of the 
landfill can not be identified. The dark grey parts may therefore also be interpreted 
as clayey soil and/or a mixture of clayey soil and soil contaminated by leachate. In 
both sections in Figure 3, the landfill is located from the relative distance at ap-
proximately 0 to 80 metre.  
 
It is assumed that the groundwater flow beyond the toe of the landfill follow the 
bottom of the valley and thus, the direction of the small stream, which for parts of 
its length through the landfill site area runs through a culvert. In the resistivity sec-
tions (Figure 3), the culvert can be recognised as a zone of low resistivity from the 
surface to a depth of 5 to 10 metre. In Figure 3, the culvert appears at the relative 
distances of -50 (line H) and -75 (line K) metre, respectively.  
 
The picture obtained by the resistivity measurements is supported by the conduc-
tivity measured in the groundwater samples taken at locations where low resistivity 
had been measured. For example, borehole 2 (line H) and 5 (line K) were located 
where low resistivity zones were measured (Figure 3). As shown in Table 1, the 
groundwater samples taken in these low resistivity zones also showed a relatively 
high conductivity, 108 for borehole 2 and 323 for borehole 5, respectively. 
 
In Blight, (1995), it was concluded that the leachate plume had migrated approxi-
mately 40 metre from the landfill toe. The migration of the leachate plume was 
confirmed in the resistivity survey, however, to locate the extend of the plume, 
more detailed surveys are needed. 
 
Table 1 Groundwater sample results from Waterval landfill site 2003.03.31. 

Borehole Line Sampling depth
(m) 

Conductivity
(mS/m) 

2 H 3,5 108 
3 I 3,2 80 
4 J 7,5 223 
5 K 3,0 323 

 

3.2 Coastal Park landfill site 
The field data acquisition at Coastal Park was in places quite tedious due to the 
very high contact resistances in dry loose sandy soils, which required watering of 
the electrodes and some times emplacement of multiple electrodes to reach at least 
a minimum acceptable transmitted current. In Figure 4 and 5, the inverted model 
interpretation of the resistivity field data at line B and C, are shown, and in Table 2 
and 3, the measured conductivity in groundwater samples, are compiled. 
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Figure 4. Interpretation of resistivity field data from line B at the Coastal Park 

landfill site 
 
Table 2 Conductivity measurements along line B at Coastal Park 
Miniwell B1 B3 B4 B5 B6 B7 
Conductivity (mS/m) 345 450 398 166 272 325 
Distance (m), in Figure 4 44,3 47,5 52,2 56,3 62 68,2 
 
In Figure 4 and 5, the light grey to white (high resistivity) parts near the surface are 
interpreted as dry sandy soil. The light to medium grey parts (intermediate resistiv-
ity) in the sections are interpreted as wet/saturated sandy soil with fresh water. The 
dark grey parts (low resistivity) at depths of approximately 5 meters are interpreted 
as sandy soils with leachate, where lower resistivities may represent preferential 
flow paths with concentrated leachate plumes. The dark grey parts (low resistivity) 
at greater depths should possibly be interpreted as seawater intrusion. In Figure 4 
and 5, the landfill body is located from the relative distance of approximately 10 to 
40 metre. In the resistivity sections, the lower boundary of the landfill can not be 
identified. 
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Figure 5. Interpretation of resistivity field data from line C at the Coastal Park 

landfill site 
 
Table 3 Conductivity measurements along line C at Coastal Park 
Miniwell C1 C3 C4 C5 C6 C7 
Conductivity (mS/m) 501 666 209 86 77 118 
Distance (m), in Figure 5 37 49,1 55,6 60,6 65,9 75,9 
 
The interpretation of the resistivity data from line B and C indicates that the 
leachate plume has migrated approximately as far as to the relative distance of 50 
to 60 meter with a distinct zone of low resistivity at a relative distance of 45 (line 
C) to 50 (line B) meter (Figure 4 and 5).  
 
Miniwells B3 and B4 showed high conductivities (Table 2) in the groundwater 
samples. Since miniwells B3 and B4 were located where the low resistivity zones 
were measured, the resistivity and conductivity data corresponded well. Also con-
ductivities measured in the field along line C, showed good agreement between the 
resistivity and conductivity measurements. In miniwell C1 – C4 high conductivi-
ties were measured and considerably lower values from C5 – C8 (Table 3).  
 
The map of the leachate plume obtained by the resistivity measurements agree with 
the picture of the plume migration shown in Ball and Stove, (2002), in the sense 
that the leachate plume is clearly indicated. However, in Ball and Stove, (2002), it 
was concluded that the pollution plume had migrated further than showed in this 
study. In Ball and Stove, (2002), large seasonal variation in ammonia and COD 
concentrations in the groundwater were shown, and it was shown that the plume 
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had developed approximately 100 metres with a migration rate of 6 - 7 metre per 
year. 

4 DISCUSSION AND CONCLUSIONS 
The mapping of sub-surface leachate plume migration at Coastal Park landfill and 
Waterval landfill has been successful and the geoelectrical imaging technique has 
proven to be advantageous. The groundwater quality measurements correspond 
well to the geoelectrical measurements bringing together a good picture of the ex-
tent of the leachate plumes. The leachate plumes clearly indicated by previous in-
vestigations have been confirmed by the interpretation of the resistivity data at 
both sites. Also the extent of the leachate plumes as mapped by the geoelectrical 
imaging correspond fairly well to the development of the leachate plumes reported 
in previous investigations. 
 
At Waterval landfill the resistivity imaging results outline a large variation in ma-
terial properties in the natural geological materials and the waste. The interpreta-
tion of resistivity measurements and the conductivity measured in the groundwater 
during the field campaign compile a consistent overall picture of the leachate 
plume migration beyond the toe of the landfill. These results are also consistent 
with results reported in previous investigations (e.g., Blight, 1995). 
 
The natural geological formation at Coastal Park, i.e. the Cape Flat sand, consti-
tutes of a relatively homogeneous geological formation and therefore a less com-
plicated geo-hydrological situation. At Coastal Park landfill, the overall picture of 
the leachate plume migration obtained by the interpretation of resistivity measure-
ments is consistent with the conductivity measured in the groundwater during the 
field campaign, showing that the leachate plume has developed approximately 20 
metres beyond the toe of the landfill. However, the results of the on-going 
groundwater monitoring program indicate the leachate plume migration further 
downstream (Ball and Stove, 2002). These differences in groundwater qualities 
over time may be attributed to considerable seasonal variations. Therefore, to map 
the leachate plume migration rate at Coastal Park, seasonal geoelectrical measure-
ments are suggested. 
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Piezocone tests in extremely soft soils  
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Abstract: The rational execution of soil investigations in extremely soft soils, such 
as bottom mud or organic deposits, overlying stiffer soil layers, will benefit greatly 
if the soil properties can be estimated from the results of CPT tests also in the soft-
est soil layers. The requirement for robust equipment that can penetrate all the 
layers in the profiles without being damaged imposes certain restrictions on the 
sensitivity and resolution of the equipment. Nevertheless, it is normally possible to 
make evaluations of both undrained shear strength and preconsolidation pressure 
also from tests with ordinary equipment, provided that the necessary precautions 
are taken during the test. This will be discussed in the paper and examples will be 
shown with results from investigations in profiles containing extremely soft soils. 

1 INTRODUCTION 
Cone penetration tests, CPT, are being used to a steadily increasing extent when 
precise evaluations of stratigraphy and properties in soil profiles are desired (e.g. 
Lunne et al. 1997). In soft, fine-grained soils, they are performed as piezocone tests 
in which the cone resistance, sleeve friction and pore pressure are measured during 
the penetration process. In the normal configuration, the pore pressure is measured 
directly behind the conical tip of the probe (Figure 1). 
 
Cone penetration tests are performed in soils ranging from very soft clays and 
organic soils to very dense sands. This places very different demands on the 
sensitivity and resolution of the measuring devices and the load capacity and 
sturdiness of the equipment. For this reason, modern guidelines and standards 
specify different requirements in different application classes, depending on the 
type of soil and the purpose of the test. Very sturdy equipment with a high load 
capacity but relatively poor resolution is thus normally used in dense sand, whereas 
special, very sensitive equipment with a limited load capacity may be used in very 
soft soils. However, most soil profiles contain several layers with different 
compositions and stiffnesses, and the choice of equipment normally becomes a 
compromise depending on what information is deemed most important to acquire 
from the test. In the case of extremely soft soil deposits, these are normally limited 
to fine-grained and organic top layers less than 10 metres thick, which overlie 
deposits of gradually stiffer fine-grained soil turning into coarser material before 
firm bottom is reached. On land, they are also normally covered by some type of  
drier crust. In this context, “extremely” soft soils refers to soils with undrained 
shear strengths well below 10 kPa.  
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Figure 1.  Normal configuration of a piezocone. 
 
The soil properties undrained shear strength and preconsolidation pressure are 
usually evaluated from the net cone resistance. In extremely soft soils, an accurate 
evaluation places very high demands on the measurements of the cone resistance.  
In fact, these demands are higher than the highest requirements according to most 
standards and guidelines. Only probes fulfilling the demands in the most accurate 
classes in Sweden and Norway (SGF 1993; NGF 1994) can be used for this 
purpose, and even then they require special precautions regarding handling, 
calibration, pre-drilling and load limitations. Only a few such probes are in 
practical use.  
 
Both undrained shear strength and preconsolidation pressure can also be evaluated 
from the excess pore pressure generated during the test. The measuring range of 
the pore pressure device is normally much lower than that of the cone resistance 
and the resolution much better, (e.g. SGF 1993; NGF 1994). The conditions for 
evaluating the properties in extremely soft soils are thereby normally much more 
favourable in this respect. The best way of performing this particular evaluation is 
to use a probe with measurement of the pore pressure at the conical face of the tip. 
On the other hand, this prevents or renders more difficult the evaluation of strati-
fication and other soil parameters. Almost all tests are therefore performed using 
probes with the normal configuration. The evaluation from pore pressures 
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measured in the normal position is aggravated by the fact that this measurement is 
strongly affected by the overconsolidation ratio in the soil. However, extremely 
soft soils are generally normally consolidated or only slightly overconsolidated, 
and the results from piezocone tests in such soils are thus only moderately affected 
by overconsolidation effects. Thus it is possible to evaluate properties also in these 
soils from tests performed with most equipment adapted to the application classes 
intended for soft to medium clays. This possibility is important in Swedish 
conditions, where very soft organic deposits cover about 20% of the country and 
where lakes and other watercourses with extremely soft bottom sediments are 
abundant. 

2 METHODS OF EVALUATION OF PARAMETERS FROM PIEZOCONE 
TEST WITH NORMAL CONFIGURATION IN COHESIVE SOILS 

The properties in cohesive soils are normally evaluated from the net cone resis-
tance (qt-σv0). In Swedish soils, the preconsolidation pressure σ´p is evaluated from 
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where wL is the liquid limit (Larsson & Mulabdic 1991). 
 
In overconsolidated soils, the evaluated undrained shear strength should be cor-
rected with regard to the overconsolidation ratio OCR (Larsson & Åhnberg 2003). 
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In normally consolidated and only slightly overconsolidated soils, the properties 
can also be evaluated from the generated excess pore pressure ∆u, (∆u = u – u0). 
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(Larsson & Mulabdic 1991). 
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The generated excess pore pressure measured at the normal location on the probe is 
strongly influenced by the overconsolidation ratio, and in heavily overconsolidated 
soils the generated excess pore pressure becomes negative. For moderately over-
consolidated soils, both the preconsolidation pressure and undrained shear strength 
evaluated by the equations above can be corrected by dividing the values by (1.1 – 
0.96logOCR), but in more heavily overconsolidated soils the method cannot be 
used.   
 
A similar evaluation was proposed by Karlsrud et al. (1996) using the pore pres-
sure parameter Bq (= ∆u/(qt-σv0)) as moderator instead of wL and OCR. Bq is an in-
direct measure reflecting the influence of the other two parameters and the evalua-
tion is in principle the same. It does not require knowledge of the liquid limit but 
on the other hand it is necessary to have a sufficiently accurate measurement of the 
net cone resistance in order to obtain a relevant value of Bq. 

3 EXAMPLES 

3.1 Soft gyttja 
In connection with the establishment of a test field for stabilised organic soil, the 
natural, extremely soft soil at Holma Mosse was investigated with a large number 
of piezocone tests, as well as field vane tests and sampling. The area is described 
figuratively as a peat moss, since there is a thin cover of brown, clayey gyttja with 
visible plant remains on top. The ground water level is at the ground surface. How-
ever, at the test site this somewhat stiffer top layer is generally less than half a me-
tre thick and is followed by about 6 metres of extremely soft, green-grey, clayey 
gyttja. Below the gyttja, there is a transition zone with thin silt and sand layers 
overlying varved clay containing infusions of sand and fairly frequent thin silt lay-
ers. The clay extends down to firm bottom in the form of dense frictional soil, but 
the material in the thin layers embedded in the clay becomes coarser with depth. 
The total thickness of the gyttja and clay layers in the investigated area varies be-
tween 12 and 24 metres. Apart from the variation in thickness of the clay layers, 
the soil conditions in the area are found to be fairly homogeneous in terms of clas-
sification, water content and density as determined from soil samples. A typical 
profile of the water content is shown in Figure 2. 
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Figure 2.  Water content and liquid limit at Holma Mosse. 
 
In addition to the piezocone tests, the preconsolidation pressures have been 
measured with a number of CRS oedometer tests, while the undrained shear 
strength was measured with fall-cone tests in the laboratory and field vane tests. 
Figure 3 shows the shear strength obtained from these tests and the strength that is  
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Figure 3.  Evaluated undrained shear strength at Holma Mosse. 
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estimated from empirical relations with regard to effective overburden pressure, 
preconsolidation pressure and liquid limit (Larsson et al. 1984; Larsson 1990). The 
results are fairly even in the gyttja. At greater depths, the results from the fall-cone 
tests are lower than the other test results, which is normal. There is a certain 
difference between the empirically estimated strengths and those from the field 
vane tests in the clay, but this may also be expected with consideration to the 
frequent thin silt layers. 
 
In this case, a special probe for very soft soils was used. It was thus possible to 
estimate both preconsolidation pressure and undrained shear strength from the net 
cone resistance. The results are shown in Figure 4. The piezocone test results are 
very consistent, except for frequent peaks in the cone resistance when passing 
embedded silt and sand layers. The evaluated preconsolidation pressures in the 
gyttja layer are fully compatible, whereas the results from the oedometer tests lie 
close to the lower boundary for the piezocone tests. However, the scatter range for 
the 14 tests is small, except for the peaks, and the difference between the methods 
is also small. Both methods show a fairly constant overconsolidation ratio of about 
1.3 in the clay and gradually higher overconsolidation ratios towards the ground 
surface in the gyttja in spite of the very low values of the preconsolidation 
pressures. 
 
In the same way, the undrained shear strength evaluated in the gyttja corresponds 
very well to that estimated by other methods, whereas the lower boundary of the 
evaluated values in the clay corresponds well to those estimated from empirical re-
lations. The values from the field vane tests are somewhat lower in the clay. It is 
difficult to estimate the extent to which this is related to excessive disturbance in 
the field vane tests owing to the frequent thin silt layers, enhanced cone resistances 
for the same reason and uncertainty in the empirical relations used in the different 
evaluations. However, all these factors are probably involved to a greater or lesser 
degree. 
 
The corresponding evaluation using the generated pore pressure is shown in  
Figure 5. In this case, the coarser silt and sand layers appear as dips in the evalu-
ated curves and no evaluation can be made in the uppermost layer where the gen-
erated pore pressures were negative. Apart from this, the scatter between the 
curves is even less than for the cone resistance. The evaluated preconsolidation 
pressures coincide well with the results from the oedometer tests in the clay but, 
even though they are of approximately the same size as the values from the oe-
dometer tests, they are generally lower in the gyttja. This can be attributed to the 
higher overconsolidation ratio in this layer. After correction for this, as described 
in Section 2 above, the results become fully compatible also in this layer.  
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Figure 4.  Soil properties at Holma Mosse evaluated from the net cone resistance. 
 a) preconsolidation pressure 
 b) undrained shear strength 
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Figure 5. Soil properties at Holma moss evaluated from the generated excess pore 
pressure. 

 a) preconsolidation pressure 
 b) undrained shear strength 
 
In the same way, the undrained shear strengths evaluated in the gyttja layer be-
come somewhat too low until they are corrected for the overconsolidation ratio. 
Thereafter, the evaluated values coincide well with the average of the determina-
tions by field vane tests, empirical values and those evaluated from the net cone re-
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sistance in the piezocone tests. This may also be judged as the most relevant shear 
strength distribution at this site.   
 
A very good estimate of profiles of both preconsolidation pressure and undrained 
shear strength was thus obtained from the generated excess pore pressure. How-
ever, in spite of the very low preconsolidation pressures, this required an estimate 
of the overconsolidation ratio and a correction for this in the upper gyttja layer. 
Such estimates of sufficient accuracy for this purpose can normally be obtained by 
using the Hansbo (1957) relation applied to results from both fall cone tests and 
field vane tests or, preferably, from oedometer tests. If probes with sufficiently ac-
curate measurement of cone resistance are used, the preconsolidation pressure and 
overconsolidation ratio can be obtained from the net cone resistance or, alterna-
tively, the evaluation proposed by Karlsrud et al. (1996) may be used. 

3.2 Bottom mud 
The investigations for a crossing over a wide river mouth involved piezocone tests, 
field vane tests and sampling at a large number of points. The test points were 
mainly grouped at planned locations for the foundations and the water depths were 
mainly around 10 metres. The soil conditions proved to be fairly consistent along 
the line for the planned crossing. At the bottom, there is a thin layer of fibrous mud 
overlying very soft high-plastic clay with a liquid limit around 70%. The clay con-
tains organic matter and is coloured by sulphides. It also contains numerous silt 
layers. About 8 metres below the river bottom, the clay becomes less plastic and 
the frequency and thickness of the silt layers increase. A further 2 metres down, the 
soil turns into silt and sand.  
 
The upper fine-grained sediments have water contents somewhat higher than the 
liquid limit, which is common in normally consolidated and only slightly overcon-
solidated clays. The measured density varies between approximately 1.5 and 2.0 
t/m3 in the sample tubes, depending on the type of soil layers they contain.  The re-
sults from oedometer tests indicate that the preconsolidation pressure increases by 
10 kPa/m from the river bottom, which corresponds to an overconsolidation ratio 
of about 1.3 throughout the clay layer as calculated from the average density. No 
extra overconsolidation effects appear to exist close to the river bottom. No such 
effects are indicated in the results from the field vane tests, nor would they be ex-
pected from the assumed loading history. The results of the field vane tests indicate 
that the undrained shear strength can be written as cu=1.73z or cu=1.66z + 0.43 de-
pending on the type of regression performed. Here,  z is the depth beneath the river 
bottom. The correlation for the latter equation is only marginally better than that 
for the former. 
 
The piezocone tests were performed with an ordinary probe with 5 tonne capacity 
for the cone resistance. The resistance in the fine-grained soil proved to be so small 
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that it was impossible to discern when the bottom was actually hit by the probe. 
Details in the soil stratification further down were also obscured by the resolution 
of the cone resistance readings and no evaluation of soil properties could be made 
on the basis of the net cone resistance. However, these limitations did not apply to 
the pore pressure readings, for which the resolution was considerably better. 
 
Before making an evaluation using the excess pore pressure, the pore pressure 
readings were checked. Cone penetration tests at great water depths involve certain 
problems with temperature effects since the temperature at the water surface is 
rarely the same as at the bottom. This can be rectified by taking the zero values af-
ter the probe has been lowered to the bottom and adapted to the temperature there. 
However, it is generally much better to take the zero readings at the water surface 
and then to take continuous readings of the probe all the way down to the bottom, 
or at least for the last metre above it. In this way, a quality control is obtained with 
a check on the zero readings, the stability of the readings and the calibration of the 
pore pressure. If the water is deep and the resolution of the readings of cone resis-
tance and sleeve friction are high, a check on the calibration of the cone resistance 
and the area factors for the influence of pore pressure on the other readings is also 
obtained. In deep water, a check on the relevance of the assumed density of the 
seawater is similarly obtained. The combined effects of temperature and possible 
errors in zero reading and assumed density often require various corrections to be 
applied. An example of pore pressure readings performed in this way and the sub-
sequent correction is given in Figure 6. 
 
The corrections are normally small, but they can still be significant both when 
evaluating properties in very soft soils and when measuring excess pore pressure 
dissipation and fully equalised in situ pore pressures. 
 
The evaluated undrained shear strength in the fine-grained sediments below the 
bottom in the example is shown in Figure 7. The results from all ten piezocone 
tests can be seen to lie within a narrow band with approximately the same average 
as the values from the field vane tests. The frequent silt layers appear as dips in the 
evaluated curves. However, they do not seriously affect the evaluation except in 
the transition zone between 8 and 10 metres depth, in which the coarser layers are 
so frequent that the pore pressures only occasionally reflect the undrained shear 
strength in the more clayey parts. 
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Figure 6.  Pore pressure readings and evaluated excess pore pressure in a piezo-

cone test under water. 
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Figure 7.  Evaluated undrained shear strength along the alignment of  the 

planned river crossing. 
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It thus proved possible to evaluate the undrained shear strength fairly accurately in 
this extremely soft deposit also from the results obtained with ordinary piezocone 
equipment. 

4 CONCLUSIONS 
The paper has been intended to show that it is possible to evaluate properties also 
in extremely soft soils from piezocone tests and that special equipment is not an 
absolute requirement for this purpose. Common methods for evaluation are incor-
porated in existing commercial evaluation programs, but many more possibilities 
exist and these are often well documented in the literature.  
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Sammanfattning: Artikeln presenterar rapporten ”Vägledning för armerad jord 
och jordspikning”, vilken är publicerad av de nordiska geotekniska föreningarna 
och Nordisk InnovationsCenter. Vägledningen innehåller kapitel om material och 
testmetoder, dimensionering, utförande, kvalitetskontroll och upphandling. Den 
ger rekommendationer för dimensionering och utförande av följande applika-
tioner: vertikal vägg och slänt, bank på lös undergrund, bank på förstärkt under-
grund samt jordspikning. Dimensioneringen baseras på brott- och bruksgränstill-
stånd enligt gällande Europakoder och Nationella anpassningsdokument. I artikeln 
beskrivs principen för dimensionering med partialkoefficienter.  

1 INLEDNING 
Rapporten ”Vägledning för armerad jord och jordspikning” (2004) initierades av 
Nordisk geosyntetgrupp (NGG) som är en del av samarbetet mellan de nordiska 
geotekniska föreningarna. Projektet finansierades av 32 organisationer, se Tillkän-
nagivande. Vägledningen har utförts av författarna till denna artikel samt A. Watn, 
SINTEF och H. Rathmayer, VTT i Finland. Användningen av armerad jord har 
ökat de senaste 20-åren i de nordiska länderna. I Norge är armerade stödmurar van-
ligare än i övriga nordiska länder. I Sverige har bankpålning använts mycket och 
då ofta i kombination med armering över pålplattorna.  
 
Syftet med vägledningen är att öka kunskapen om armerad jord och att öka an-
vändningen av armerade konstruktioner, eftersom dessa ofta är ekonomiskt fördel-
aktiga jämfört med mer traditionella konstruktioner. De applikationer som ingår i 
dimensioneringskapitlen är: 
1. vertikal vägg och slänt 
2. bank på lös undergrund 
3. bank på förstärkt undergrund  
4. jordspikning 
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I artikeln ges utdrag ur de olika kapitlen i rapporten. 

2 MATERIAL OCH TESTMETODER 
Kapitlet om material baseras på det Europeiska standardiseringsarbetet inom CEN. 
För armerade konstruktioner är krypning i armeringen en viktig parameter och det 
rekommenderas att krypförsök utförs enligt EN-ISO 13431 med en försökstid på 
minst 10 000 timmar. För att undersöka härdighet mot mekanisk påverkan är det 
att föredra om utförandetester utförts med aktuell armering i olika typer av jord.  

3  DIMENSIONERINGSPRINCIPER 
För dimensionering av byggnads- och anläggningsarbeten har det tagits fram en-
hetliga tekniska regler inom de europeiska länderna, sk Eurokoder. I den aktuella 
vägledningen är det Eurocode 1, version ENV 1991-1, “Basis of design and actions 
on structures” och Eurocode 7, version ENV 1997-1, “Geotechnical design” som är 
tillämpliga. Det hade varit önskvärt att kunna referera till de slutgiltiga EN-
versionerna av Eurokoderna. I det här fallet har det dock inte varit möjligt i och 
med att dessa endast finns som ännu ej fastställda förslag. 

3.1 Gränstillståndsdimensionering/Partialkoefficienter 
Under de senaste årtiondena har det blivit mer eller mindre obligatoriskt att verifie-
ra konstruktioner för två olika gränstillstånd; brottgränstillstånd och bruksgränstill-
stånd. Eftersom detta förfarande kombinerat med partialkoefficienter gäller för Eu-
rokoderna, så har vägledningen för armerad jord baserats på dessa två principer.  
 
Vid dimensionering i brottgränstillstånd skall brottsannolikheten vara liten. Detta 
måste tas hänsyn till vid valet av partialkoefficienter.  
 
I bruksgränstillstånd är det normalt dimensionering m.h.t. deformationer som är 
styrande. Partialkoefficienter i detta fall sätts vanligen till 1, d.v.s. beräkningarna 
baseras på karakteristiska värden. Det är emellertid inget som hindrar att man an-
vänder partialkoefficienter större än 1 för att uppnå en konstruktion med högre 
kvalitet avseende deformationer. 
 
Utmärkande för armerad jord är att material med olika deformationsegenskaperna 
måste samverka. Speciellt geosyntetisk armering fordrar en stor deformation för att 
mobilisera tillräcklig kraft. Huvudprincipen vid dimensionering bör vara att kom-
binera materialens hållfastheter vid samhörande deformationer, se figur 1. 
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Figur 1  Exempel på samhörande deformationer. Geosyntetisk armering (övre 

figuren) jämförd med omgivande kvicklera (nedre figuren). 

3.2 Dimensionerande värden för laster 
Partialkoefficienterna i Eurokoderna vid dimensionering i brottgränstillstånd inne-
håller även modellosäkerhet. De är 1,35 för permanent last och 1,5 för variabel 
last. Åtminstone det första värdet applicerat på egentyngd av jord och i ännu högre 
grad egentyngd av vatten innebär en komplikation i geoteknik. Att räkna med en 
tunghet för vatten lika med 13,5 kN/m3 blir direkt missvisande. Av denna anled-
ning rekommenderar Vägledningen att dimensioneringsfall C i ENV 1997-1 an-
vänds, då är partialkoefficienten 1,0 för permanenta laster och 1,3 för variabla las-
ter. 

3.3 Dimensionerande värden för geotekniska parametrar och 
armeringsegenskaper 

Karakteristiska värden på materialparametrar för såväl jord som armering skall ba-
seras på resultat från laboratorie- eller fältförsök. Dimensionerande värden, Xd, be-
räknas därefter utifrån karakteristiska värden, Xk, enligt ENV 1991-1med hjälp av 
ekvationen: 

Mkd XX γη=  (1) 
där η är en konverteringsfaktor för testresultat till in-situ förhållanden och γM är 
partialkoefficient för resterande materialosäkerhet. Konverteringsfaktorn används 
normalt inte på geotekniska egenskaper, men här används den för att överföra di-
mensioneringspraxis för geosynteter till det generella Eurokodformatet. Faktorn 
byggs upp av flera delar: 

• krypning 
• skador vid installation 
• kemisk och biologisk nedbrytning 

 
Tillvägagångssättet för utvärdering av dimensionerande hållfasthet hos armeringen 
beskrivs i figur 2. Om inte tillräckligt med testresultat finns för långtidsförsök, kan 
utvärderingen baseras på reduktionsfaktorer som anges i Vägledningen.  
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Figur 2 Flödesschema för beräkning av dimensionerande hållfasthet hos en ge-

osyntetisk armering, jfr ekvation 1.  
 
Alla dimensioneringskapitel i vägledningen innehåller följande delar: 

• specifik information för dimensionering 
• dimensionering i brottgränstillstånd 
• dimensionering i bruksgränstillstånd 
• dränering 
• fasad 
• beständighet 

4 VERTIKAL VÄGG OCH SLÄNT 
Genom att definiera principer för dimensionering, utförande och kontroll kan man 
uppmärksamma de speciella problem som gäller vertikal vägg och slänt. Vägled-
ningen ska ge nya användare i geosyntetvärlden ett verktyg för att förstå och relate-
ra förståelsen till den traditionella geotekniska kunskapen.  
 

  
Figur 3 Exempel på tillämpningar med armerad jord - vertikal vägg 
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I dagsläget utförs många dimensioneringar av geosyntetleverantörer. Det är ur 
konkurrenssynpunkt viktigt att mer neutrala dimensioneringar utförs. Därför ger 
vägledningen enkla dimensioneringsprinciper som kan användas för handberäk-
ningar, även om det är vanligare att beräkningsprogram används. 
 
Ofta har felaktiga geotekniska antaganden lett till skador på den här typen av arme-
rade konstruktioner. I dimensioneringen måste hänsyn därför tas till ett antal para-
metrar, vilka har definierats i vägledningen. 
 
Genom att koppla ihop geoteknisk undersökning, dimensionering, utförande och 
kontroll till ett system i vägledningen, förväntas att en mer komplett och genom-
tänkt konstruktion kan erhållas. 

5 ARMERAD BANK PÅ LÖS UNDERGRUND 
Jordarmering kan användas för att öka bärförmågan för bankar på lös undergrund. 
Syftet med armeringen är att motstå horisontell glidning av banken och eventuella 
skjuvspänningar från undergrunden. Användningen av armering ökar vanligen bär-
förmågan med 30-50 % beroende av jordmaterial i undergrunden.  
 

 
Figur 4 Armerad bank 

 på lös undergrund 

5.1 Beräkningsmetod 
Beräkningsmetoden påminner om metoden i British Standard BS 8006 (1995). Den 
här metoden beräknar erforderlig draghållfasthet i armeringen som summan av 
kraften beräknad från horisontell glidning och stabilitet mot utpressning. Dessutom 
beräknas kraften som erfordras för att erhålla tillräcklig stabilitet för kritiska cirku-
lära glidytor.  
 
Den erforderliga draghållfastheten är den större av följande två 

• Summan av erforderliga krafter för horisontell glidning och stabilitet mot 
utpressning. 

• Erforderlig draghållfasthet för cirkulär glidyta  
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Förankringen av armering i kanterna ska kontrolleras för kraft för horisontell glid-
ning, utpressningskraft samt alla kritiska cirkulära glidytor nära kanterna.  

5.2 Tidsberoende 
Dimensioneringstiden och konsolideringen bör beaktas vid beräkning av armering-
ens dimenionerande draghållfasthet. Den mest kritiska situationen är normalt strax 
efter byggnation. Konsolideringen kommer att medföra att skjuvhållfastheten i jor-
den ökar med tiden, därmed minskar behovet av draghållfasthet i armeringen, se 
Figur 5. Sättningar av grunden kan öka dragtöjningarna och därmed lasten i arme-
ringen. Långtidssättningarna kan därför motverka de gynnsamma effekterna som 
beror av konsolidering.  

Drag spänning
Draghållfasthet

Tid

Byggtid Teknisk livslängd

Armeringens hållfasthet

Spänningen hos armeringen/
Erf. hållfasthet hos armeringen

 
Figur 5 Erforderlig och aktuell draghållfasthet i armeringen med tiden. 

6 ARMERAD BANK PÅ FÖRSTÄRKT UNDERGRUND 
Armering ovan kalk-cementpelare kan ha två funktioner. För mjuka pelare är funk-
tionen att förhindra glidytor. Armeringen utgör ett komplement till kalk-
cementpelarna ur stabilitetssynpunkt. Lasten bärs av både pelarna och jorden mel-
lan dessa. Skillnaden mellan pelarnas deformation och jordens sättningar är liten, 
vilket ger en liten töjning i armeringen. Därmed är den lastupptagande effekten i 
vertikalled mycket liten i armeringen. Vid dimensionering av kalk-cementpelare 
måste såväl sättningar som stabilitet beaktas. Beräkningarna för armeringen kan då 
utföras på samma sätt som för bank på lös undergrund. För de fall där sättningarna 
är dimensionerande för pelarnas centrumavstånd och dessutom en säker konstruk-
tion ur stabilitetssynpunkt, så är armering inte nödvändig. För styva pelare kan 
funktionen vara både att förhindra att banken sätter sig och att förhindra glidning.  

6.1 Brottmekanismer 
De brottgränstillstånd som beaktas är pålgruppskapacitet, pålgruppens utsträck-
ning, bankpålningens totalstabilitet, överföring av vertikallast till pålplattorna samt 
bankfyllningens stabilitet i sidled. Pålgruppskapacitet, pålgruppens utsträckning 
och bankpålningens totalstabilitet bör behandlas enligt nationella regler. Glidning 
är bara relevant om vertikala pålar används under bankslänten. Beräkning av glid-
ning och överföring av vertikallast till pålplattorna visas i rapporten. 
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6.2 Modellens förutsättningar och begränsningar 
Modellen antar att en valvverkan uppträder och att armeringen deformeras vid be-
lastning. Modellen baseras på armering installerad i ett lager, men en approxima-
tion ges för armering i två lager. Armeringens verkan blir bäst om den placeras så 
nära pålplattorna som möjligt, men den skall av praktiska skäl vara ca 0,1 m ovan-
för pålplattorna. För att kunna säkerställa att deformationerna i bankens överyta 
inte blir för stora, bör bankhöjden vara minst 1,2 gånger så stor som avståndet mel-
lan pålplattorna. Plattäckningsgraden skall vara minst 10 %. Modellen antar att 
valvets toppvinkel är 30º och armeringens hållfasthet har visat sig vara jämförbar 
med resultat från finita elementberäkningar när fyllningens friktionsvinkel är 35º. 
För större friktionsvinklar är den erforderliga hållfastheten i armeringen lägre än 
den beräknade i denna modell. 
 
Det rekommenderas att armeringens initialtöjning uppgår till maximalt 6%. Den 
tidsberoende töjningen tillåts bli max 2% efter byggtiden och under konstruktio-
nens livslängd. Den totala töjningen skall under den tekniska livslängden inte 
överstiga mer än 70% av töjningen vid brott för den aktuella armeringen.  
 
Om mer än ett armeringslager eller lägre bankhöjd än restriktionen i modellen 
övervägs, rekommenderas att finita elementberäkningar används.  
 
Den föreslagna analytiska beräkningsmodellen bedöms vara rimlig om det finns en 
risk för att hålrum bildas under armeringen, t.ex. en framtida förändring av lastsi-
tuationen genom grundvattensänkning. Vid dimensionering med den föreslagna 
analytiska modellen tas inte hänsyn till det stöd från undergrunden som jorden 
mellan pålplattorna får, men denna effekt kan vara avsevärd. Om mer komplexa si-
tuationer betraktas, kan ekonomiskt mer gynnsamma lösningar hittas om finita 
elememtberäkningar används för att modellera det komplexa samverkansbeteendet. 

6.3 Dimensionering av horisontalkraft 
Om vertikala pålar används under bankslänten kan dragkraften i armeringen be-
räknas som det aktiva jordtrycket. 

6.4 Dimensionering av vertikalkraft 
Metoden bygger på att ett valv bildas mellan pålplattorna, vilket leder lasten till 
pålplattorna. Tvärsnittsarean av jorden under valvet, vilken motsvarar den last som 
upptas av armeringen, kan approximeras med den jordkil som visas i Figur 6a. Det-
ta gäller även om bankhöjden är lägre än höjden på jordkilen. Den tredimensionella 
inverkan uppskattas genom en lastfördelning där lasten fördelas över ytan enligt 
Figur 6b, och tas upp av armeringen utmed pålplattans kant. Nedböjningen mellan 
pålplattorna beräknas utifrån en antagen tillåten töjning. Konstruktören bör be-
stämma om den beräknade nedböjningen är acceptabel. 
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a)  
b)  

Figur 6 a) Jordkilen som bärs av armeringen. W=jordkilens tyngd, Trp=kraften 
i armeringen pga vertikal last. 

 b) Lastfördelning för att ta hänsyn till den tredimensionella effekten. 

6.5 Dimensionering av armering  
Krav ska ställas på att armeringen vid den antagna tillåtna töjningen ska ha en ka-
rakteristisk långtidshållfasthet som är större än den dimensionerande enligt beräk-
ningarna. För att få långtidsegenskaperna i armeringen måste krypförsök ha utförts. 
För armering i två lager blir töjningen i lagren olika och den önskade dimensione-
rande draghållfastheten kan approximativt väljas till 40% högre än vad som fram-
räknats för ett lager. Om mer optimalt ekonomiska lösningar eftersträvas med två 
armeringslager, rekommenderas att finita elementberäkningar utförs.  

7 JORDSPIKNING 
Jordspikning används för att förstärka schaktslänter och för att förbättra säkerheten 
för naturliga slänter. Likheten vid dimensionering för de två fallen är stor, men det 
finns en del skillnader och därför behandlas fallen separat i vägledningen. 
 

 
Figur 7 Jordspikad schaktad slänt 

7.1 Specifik information för dimensionering 
Dimensionering av en jordspikad konstruktion baseras på information om jordens 
egenskaper, grundvattenförhållanden, laster, släntgeometri och typ av jordspik. 
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Kunskap om jordprofilen och egenskaperna för respektive jordskikt är viktig in-
formation vid dimensioneringen. I vägledningen återfinns en sammanfattning av 
vilka parametrar som krävs för de olika dimensioneringsstegen.  

7.2 Dimensionering i brottgränstillstånd 
Brott i konstruktionen kan ske antingen på grund av brott i jorden (stabilitetsbrott, 
utdragsbrott eller bärighetsbrott) eller brott i jordspiken (drag-, skjuv- och/eller 
böj-brott). 
 
Den färdiga jordspikade slänten fungerar som en stödmur och därför måste samma 
brottmekanismer som är relevanta för en stödmur även beaktas för en jordspikad 
slänt (bärighetsbrott under muren, glidning, rotation och global stabilitet). 
 
Dimensionering i brottgränstillstånd omfattar följande delar: 

• preliminär utformning och val av typ av jordspikningssytem 
• stabilitetsberäkningar 
• verifiering av valt jordspikningssystem 
• globalstabiliet 
• kontroll av stabilitet för varje schaktnivå 

 
Nedan ges en kort beskrivning av hur man i vägledning rekommenderar att partial-
koefficienter skall tillämpas vid stabilitetsberäkningar. 
7.2.1 Stabilitetsberäkningar 
Den nordiska vägledningen rekommenderar i enlighet med kommande Europa 
normer att en partialkoefficient filosofi skall tillämpas istället för en traditionell to-
talsäkerhetsfilosofi.  
  
Vid dimensionering av jordspikning används traditionella stabilitetsberäkningar. 
Partialkoefficienter appliceras på varje enskild parameter och beräkningen utförs 
med målsättning att uppnå säkerhetsfaktorn, F = 1,0. Symboliskt kan ekvationen 
för stabilitetsberäkningen skrivas enligt ekvation (2). Exakt utformning av ekvatio-
nen beror på vilken analysmetod som används (Bishop, Janbu, Morgenstern and 
Price). 
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c’   kohesion (kPa) 
σ’N   effektiv normalspänning (kPa) 
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∆σ’N   ökning i effektiv normalspänning vinkelrät mot glidytan på grund av 
spikkraften normalkomposant PN (kPa) 

Tk   ökning i skjuvkapacitet på grund av komposanten Pp av spikkraften pa-
rallellt med glidytan (kN/m) 

γc′  partialkoefficient för kohesion  
γφ′  partialkoefficient för friktionsvinkeln 
γT  partialkoefficient relaterad till den naturliga variationen i utdragskraft för 

jordspiken beroende på jordens och jordspikens egenskaper 
γγ, γQ, γG  partialkoefficient för last 
γSd   modellfaktor 
φk  karakteristisk friktionsvinkel (°) 
qGk, qQk karakteristisk permanent respektive rörlig last (kPa) 
 
Vid stabilitetsberäkningen används en klassisk lamellmetod där spikkraften appli-
ceras i de lameller där spiken korsar glidytan. Vid bestämning av maximal spik-
kraft som kan tillgodoräknas som mothållande kraft i beräkningen beaktas utdrags-
brott i aktiv och passiv zon samt brott i spiken. 

7.3 Dimensionering i bruksgränstillstånd 
Förväntad rörelse hos den jordspikade konstruktionen beror bl.a. på följande fakto-
rer: 

• en låg totalsäkerhetsfaktor ger normalt större rörelser 
• om kvoten mellan slänthöjd och spiklängd är stor rör sig slänten mer utåt  
• schakthöjd totalt och i varje steg 
• spikavstånd 
• installationsvinkel för spiken 
• bärighet hos jorden under den jordspikade konstruktionen 

 
I de flesta fall uppskattas rörelserna hos den jordspikade konstruktionen utifrån 
empiriska samband. I de fall som rörelserna är kritiska för närliggande konstruk-
tioner kan Finita Element beräkningar användas för att göra en mer noggrann ana-
lys. 

7.4 Fasad och dränering  
I vägledningen har detta avsnitt i huvudsak hämtats från de rekommendationer som 
återfinns i utkastet till utförande standard för jordspikning, prEN 14490. 

7.5 Beständighet 
Vilka krav som ställs på korrosionsskydd beror på miljön där spiken skall installe-
ras, typ av spik och konsekvenserna av ett eventuellt brott. I vägledningen föreslås 
en metodik för hur man bestämmer erforderligt korrosionsskydd. Metodiken är ba-
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serad på liknande metodiker presenterade i bl.a. Clouterre (1991) och Bergdahl 
(1986). 
 
Steg 1 –  preliminär bedömning av vilken miljöklass som området har, baserat på 

känd information från bl.a. traditionella geotekniska undersökningar i 
området. Om denna bedömning ger en klassificering av miljön som 
mindre korrosionskänslig, tillämpas ett relativt enkelt korrosionsskydd 
för permanenta konstruktioner.  

Steg 2 –  kompletterande undersökningar av området utförs om man i steg 1 inte 
kan klassa området som mindre korrosionskänsligt.  

Steg 3 –  andra faktorer som påverkar korrosionen utvärderas innan man slutligen 
bestämmer vilken miljöklass som är aktuell. 

Steg 4 –  krav på korrosionsskydd fastställs utifrån miljöklass, konsekvenser av 
brott och valt jordspikningssystem.  

8 UTFÖRANDE 
Detta kapitel i vägledningen är baserad på information i utkasten till europeisk ut-
förande standard för armerad jord och jordspikning (prEN 14475 och 14490). Tex-
ten har kompletteras med information från bl.a. Brittisk standard, Federal Higway 
och Clouterre. 

9 KVALITETSKONTROLL 
Detta kapitel i vägledningen har tre underkapitel: kontroll, provning och övervak-
ning. Dessa baseras i huvudsak på information från de kommande Europeiska ut-
förandestandarderna.  

10 UPPHANDLING 
I detta kapitel diskuteras frågeställningar runt upphandling. Vilken effekt får valet 
av kontraktsform på upphandlingen, förfrågningsunderlagets utformning och an-
svarsfördelningen. 
 
Huvudsyftet med kapitlet är att belysa de frågeställningar som måste övervägas i 
samband med att en armerad eller jordspikad konstruktion skall utföras. Vem som 
är ansvarig för att bistå med information och aktiviteter beror på typ av kontrakt 
och vad man kommer överens om i upphandlingen. Ett antal tabeller har tagits 
fram där de olika punkterna som bör belysas finns sammanställda. 

11 SLUTSATSER 
Artikeln ger en introduktion till Nordisk vägledning för armerad jord. Den är base-
rad på Eurokod 1 och 7. Konstruktionerna beräknas i brottgräns- och bruksgräns-
tillstånd. Partialsäkerhetsfaktorer i brottgränstillstånd är i Eurokod, 1,35 för per-
manen last och 1,5 för variabel last, inklusive modellosäkerhet. Den första faktorn 
tillämpad på jordens och vattnets densitet, ger upphov till knepiga situationer i geo-
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tekniska applikationer, vattnets tunghet blir ≥ 13,5 kN/m3. Därför har vägledningen 
begränsats till att gälla lastfall C i ENV 1997-1, där partialkoefficienten är 1,0 för 
permanenta laster och 1,3 för variabla laster. 
 
Testmetoder liksom utförande och kvalitetskontroll är baserade på europeiskt stan-
dardiseringsarbete. Den kompletta vägledningen på engelska och svenska kan lad-
das ner från Svenska geotekniska föreningens hemsida www.sgf.net. Den engelska 
versionen finns även på de övriga nordiska ländernas geotekniska föreningars 
hemsidor.  

12 TILLKÄNNAGIVANDE 
Ett stort tack riktas till följande företag/organisationer som har finansierat projek-
tet: Nordisk industrifond, Vägverken i Sverige, Norge och Finland, Banverken i 
Sverige och Finland, Statens geotekniska institut, Akka Aps, Byggros A/S, COWI 
fonden, de Neef Scandinavia AB, Engtex AB, FLA utveckling AB, Golder Associ-
ates AB, Gävle vägtrummor AB, Hedareds Sand och Betong AB, Huesker, Jehan-
ders AB, PEAB Grundläggning AB, Rautaruukki Oyj, Scandiaconsult Sverige AB, 
SCC Viatek Ab, SINTEF, SWEGAB (Macca Ferri S.P.A), A/S Skandinavisk 
Spandbeton, SR/BR GeoPro, Teletextiles, Tyrens Infrakonsult AB, ViaCon AB, 
VTT, WSP, Vägverket konsult. I referensgruppen har även GEO- geoteknisk insti-
tut och NGI deltagit. Delar av den svenska översättning har bekostats av SGF. 
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Klimatförändringar ger en ny geoteknisk värld?! 

B. Rydell & J. Fallsvik  
Statens geotekniska institut (SGI), Sverige, bengt.rydell@swedgeo.se, 
jan.fallsvik@swedgeo.se 
S. Saarelainen 
Statens tekniska forskningscentral (VTT), Finland, Seppo.Saarelainen@vtt.fi 

Sammanfattning: Klimatförändringar är ett naturfenomen, som har vuxit fram som 
ett framtidshot för det moderna samhället. Slutliga bevis om klimatförändringen 
har ännu inte rapporterats, men enligt pågående klimatforskning är dess tendens 
tydlig, och dess inverkan kommer att växa med tiden. De scenarier som presente-
rats för framtida klimatförändringar kan komma att leda till stora effekter dels i 
den nordiska och baltiska naturmiljön, dels för bebyggelse och teknisk infrastruk-
tur. För att översiktligt belysa klimatförändringens påverkan på de geotekniska 
förhållandena har Statens geotekniska institut (SGI) i Sverige liksom Statens tek-
niska forskningscentral (VTT) i Finland inventerat konsekvenser och därmed 
forskningsbehov inom mark- och vattenområdet till följd av den förutsagda klimat-
förändringen. De geotekniska konsekvenserna av klimatförändringen innebär nya 
och spännande utmaningar för geotekniker – att medverka vid planläggning, pro-
jektering och byggande så att risknivån samt förebyggande åtgärder med hänsyn 
till de förändrade klimatförhållandena kan utvärderas. 

1 INLEDNING 
Denna rapport bygger på de sammanställningar av klimatförändringens betydelse 
för de geotekniska förhållandena i Sverige respektive Finland, som redovisas i Ry-
dell et al (2003) och Rydell at al (2001) samt Ala-Outinen et al. (2003). 

2 KLIMATFÖRÄNDRINGEN 
Mycket talar för att jordens klimat är under förändring. Exempelvis tenderar de 
tropiska orkanernas frekvens och styrka att öka och såväl inlandsisar som mindre 
glaciärer minskar i omfattning över hela världen. Nederbördens geografiska för-
delning har förändrats så att vissa regioner har fått mera nederbörd än tidigare med 
bl.a. översvämningar och jordskred som följd, medan andra regioner drabbas av 
torka och i förlängningen missväxt och svältkatastrofer.  

2.1 Orsaker  
Orsakerna till klimatförändringen har diskuterats, och den teori som för närvarande 
är förhärskande innebär att klimatförändringen är antropogen, d.v.s. den har orsa-
kats av människan. En anledning är utsläpp av växthusgaser – huvudsakligen kol-
dioxid (CO2) – från förbränning av fossila bränslen.   
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Andra orsaker till klimatförändringar finns kan exempelvis vara att solens aktivitet 
varierar, periodiska fluktuationer i jordens bana runt solen som successivt föränd-
rar fördelningen av inflödet av solenergi över året. Även katastrofala meterorit-
nedslag och stora vulkanutbrott som orsakar stoftanrikning i atmosfären kan orsaka 
klimatförändringar. 

2.2 Klimatförändringen ur ett nordiskt perspektiv 
Scenarier visar att klimatförändringen kommer att bli särskilt stor i områden med 
arktiskt klimat men även i kalltempererat klimat, till exempel i de nordiska länder-
na och Baltikum.  
 
Klimatförändringar  studeras i globala och regionala klimatmodeller och där 
scenarier för nordiska förhållanden bl.a. redovisats inom forskningsprojektet 
SWECLICM vid Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI), 
(Rummukainen et al), och Finlands meteorologiska institut (Makkonen 2002).  
 

 
 
Figur 1.  Beräknad ökning av medeltemperatur från idag fram till år 2100 enligt 

SWECLIM:s scenarier. Till vänster visas resultatet för vintersäsongen 
(4,7º ökning), i mitten för sommarsäsongen (2,8º) och till höger för hela 
året (3,8º), (SWECLIM, augusti 2000). 

 
Klimatscenarier, som är relevanta på 50 till 100 års sikt, indikerar att det nordiska 
klimatet har en större känslighet än det genomsnittliga globala klimatet. En global 
ökning av temperaturen på 2,6ºC bedöms ge en ökning i Norden, med ca 4ºC som 
årsmedelvärde med en större ökning på vintern än på sommaren. Årstiderna för-
skjuts och vi kan få en betydligt kortare vintersäsong. Östersjöns ytvattentempera-
tur bedöms öka med 2-3ºC. 
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Figur 2.  Nederbördens förändringar enligt SWECLIM:s scenarier för år 2100.  

Den vänstra bilden visar ökningen av nederbörden med relativ ökning 
upp till 30 %. Den högra bilden visar den relativa ändringen där hän-
syn tagits också till avdunstningen (SWECLIM, augusti 2000). 

 
Extremvärden för temperaturer påverkas också. Extremt höga temperaturer höjs 
lika mycket som medeltemperaturen under sommaren. Extremt låga temperaturer 
höjs betydligt mer än medeltemperaturen under vintern. 
 
Den hydrologiska cykeln blir mer intensiv. Nederbördens och vattentillgångens 
årsmedelvärden bedöms öka med 10-20 % i stora delar av landet med en större an-
del under hösten. Den ökade medeltemperaturen ger ökad avdunstning från mark 
och vatten och vissa delar av södra Sverige kan få vattenunderskott, speciellt under 
sommaren. 
En viss ökning av medelvinden kan förväntas, särskilt över stora insjöar och över 
vissa havsområden. Nuvarande modellberäkningar kan inte ge grund för en be-
dömning av förändrad stormfrekvens. 
 
En annan viktig aspekt är att redan nuvarande klimatförhållanden motiverar insat-
ser för att undvika skadliga konsekvenser inom flera områden. Detta ställer krav på 
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kunskap för att på kort sikt kunna vidta åtgärder mot skadliga konsekvenser av ex-
trema väderförhållanden. 

3 GEOTEKNISKA FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER 
Nuvarande klimat och väderförhållanden – och i än större utsträckning framtida 
klimatförändringar – kan ge stora effekter för nordisk och baltisk naturmiljö och 
samhällets olika delar, särskilt teknisk infrastruktur, Figur 3. 
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Figur 3  Klimatförändringen och den bebyggda miljön, (efter Ala-Outinen et al. 
2003). 

Ur ett geotekniskt perspektiv innebär detta förändringar i jord och grundvatten, 
som i sin tur kan medföra stora konsekvenser i samhället. Nedan beskrivs konse-
kvenser av klimatförändringar för fyra delområden. 

3.1 Bebyggelse 

3.1.1 Häftiga regn 
Stora regnmängder under kort tid inträffar redan idag mer ofta än tidigare. Häftiga 
regn kan leda till erosion, skred, ras och slamströmmar. Med rätt kunskap och 
medvetenhet om riskerna kan konsekvenserna dock mildras. Det handlar främst om 
att täcka erosionskänslig jord, att reducera flödeshastigheter, att korrekt omhänder-
ta regnvatten och att genomföra underhållsåtgärder. Kunskapen och medvetenheten 
bland aktörer i byggbranschen behöver höjas.  
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Befintliga kunskaper om vilka problem som kan uppstå och hur man kan förebyg-
ga skador behöver förmedlas till bl.a. konsulter, entreprenörer, kommuner, länssty-
relser och andra problemägare. Dessutom behöver ny kunskap tas fram för att före-
bygga framtida skador. Metoder för att beräkna dimensionerande värden på 
regnens varaktighet, intensitet och mängd samt avrinningsförhållanden för yt- och 
grundvatten behöver utvecklas. 
3.1.2 Grundvattennivå och portryck 
Klimatförändringar kommer att leda till en höjning av grundvattenytan i stora delar 
av Norden. Detta kan ge problem för bebyggelse med bl.a. skred, ras, erosion, 
slamströmmar, vatteninträngning och fuktskador i källare, upptryck mot vattentäta 
konstruktioner, mindre bärförmåga, och överbelastade dräneringssystem. Dessa 
förhållanden borde beaktas både i fysisk planering och för befintlig bebyggelse. 
 
Eventuellt kan de sydöstra delarna av Sverige få lägre nivåer under delar av året. 
Vid ökad temperatur ökar avdunstningen. Trots ökad nederbörd kan därför grund-
vattenbildningen och ytavrinningen minska. Den nordliga och västliga gränsen för 
detta måste klarläggas eftersom grundvattennivån, portryck och ytavrinning är vä-
sentliga parametrar för såväl översvämningsrisker som stabilitets- och sättnings-
risker. 
3.1.3 Vattenstånd 
Klimatförändringarna förutspås ge förhöjda vattennivåer i världshavet med upp till 
0,5 meter. Dessutom är en viss ökning av stormarnas frekvens och intensitet att 
vänta. Vid kraftiga stormar kan på så sätt vattenstånd 0,5-1 meter över dagens 
normalvattenstånd alstras längs svenska västkusten, trots den fortgående landhöj-
ningen. På samma sätt kan höga vattenstånd erhållas Östersjön. Utmed Bottenvi-
kens stränder blir effekten av förhöjda vattennivåer i världshavet obefintlig, efter-
som landhöjningen är särslit stor i detta område. 
 
Den ökade nederbörden medför högre avrinning och därmed högre vattenföring 
och vattenstånd i vattendragen – särskilt i vattendragen i de norra delarna av Nor-
ge, Sverige och Finland där nederbörden kommer att öka mest.  
 
Dessa förändringar kan innebära en ökad risk för översvämning, skred, ras och 
erosion. Risken för översvämning och erosion ökar som en direkt följd av det hög-
re vattenståndet. Risken för erosion, skred och ras ökar på grund av det högre vat-
tenståndet kan orsaka högre grundvattenyta och ökat portryck.  
3.1.4 Tjälskydd 
Höjning av årsmedeltemperaturerna med ca 4ºC betyder minskning av tjälskydds-
behovet för grundkonstruktioner. Enligt klimatstatistiken kunde man ändå konsta-
tera, att tjälskyddsbehovet finns på de här breddgraderna också i framtiden. Risken 
för tjälskador uppskattades vara mindre än i dag, även om man i många fall kan få 
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problem till följd av att vintrarna kan komma att innehålla ett ökat antal frysnings- 
och tiningsperioder. 

3.2 Transportsystem och urban teknik 

3.2.1 Nederbörd 
Ett förändrat klimat med ökad nederbörd kan leda till försämrad släntstabilitet eller 
bärighet för vägar och järnvägar. Tekniska system, exempelvis VA-, dagvatten-, 
gas- och kraftledningar samt kraftverksdammar, kan skadas av skred, ras, slam-
strömmar och bärighetsbrott. Även frekvensen på och varaktigheten för funktions-
störningar kan öka. 
 

 
 
Figur 3. Omfattande nederbörd medförde bortspolning av delar  

av väg 90 vid Väja sommaren 2000. Foto: SGI. 
 
Dimensionering av befintliga konstruktioners stabilitet och bärighet är baserade på 
dagens klimatförhållanden med tillhörande grundvatten- och avrinnings-förhåll-
anden. De förutspådda klimatförändringarna bör därför föranleda översyn av utför-
da stabilitetsutredningar för tekniska system och transportleder i känsliga områden.  
 
Ovanför grundvattennivån i den översta delen av ett jordlager – den så kallade vat-
tenomättade zonen – finns både luft och vatten i jordens porer. På grund av ytspän-
ningskrafter uppstår i dessa porer undertryck i förhållande till atmosfärstrycket – 
s.k.. negativa portryck. Detta ger upphov till sammandragande krafter mellan jord-
kornen, som bidrar positivt till jordens hållfasthet. Denna positiva effekt, som är 
markant i silt- och sandjordar, brukar benämnas ”falsk kohesion”. Om grundvat-
tennivån höjs på grund av ökad nederbörd vattenmättas den nedre delen av den 
omättade zonen, och den ”falska kohesionen” försvinner i det berörda jordlagret. 
En slänt i silt- eller sandjord kan därför bli instabil vid ökad nederbörd. Den ”fals-
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ka kohesionen” kan även försvinna på grund av att ytspänningskrafterna försvinner 
när de omättade jordlagren under en torrperiod har torkat ut helt.  
3.2.2 Sättningar 
Inom områden, där högre medeltemperatur kombinerat med minskad nederbörd 
kan förväntas, kommer grundvattnets medelnivå successivt att sjunka, vilket leder 
till konsolideringssättningar i områden med normalkonsoliderad eller svagt över-
konsoliderad lera. Inom områden med torrskorpelera kan sättningarna skada främst 
plattgrundlagda byggnader, anläggningar, vägar, järnvägar, gator, master, broar 
samt olika slag av markförlagda ledningar. Vid varaktigt sänkt grundvattennivå 
kan även pålgrundlagda konstruktioner och byggnader skadas genom påhängskraf-
ter från den omgivande jorden på grund av s.k. negativ mantelfriktion eller genom 
röta/korrosion på pålarna.  

 

 
 
Figur 4. Stora vattenflöden kan medföra bortspolning av jord 

och underminera broar, vägar och järnvägar. Foto: SGI. 
 
3.2.3 Frysning och tining 
Förekomst av tjäle och tjälperiodens längd påverkar såväl avrinning som grundvat-
tenbildning. Ökad medeltemperatur kommer att minska snösäsongens och tjälperi-
odens längd och dess fördelning över året och därmed grundvattenbildningen och 
avrinningsförhållandena. Exempelvis kan lokalt för ett område en normalt lång, 
kall och sammanhängande snösäsong i framtiden ersättas av flera snöperioder med 
mellanliggande töperioder då tjälen helt går ur jorden.  
 
Det förändrade klimatet kommer att påverka tjälperiodernas längd samt antalet 
tjälningscykler mellan varje töperiod. I siltiga jordar, särskilt nedanför högsta kust-
linjen längs älvdalarna i norr, uppstår årligen omfattande tjälskador i vägar och ga-
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tor. Om tjälcyklerna under en vintersäsong blir flera kan såväl frekvensen och tota-
la storleken på tjälskadorna öka. I landets södra delar kan istället tjälproblematiken 
minska på grund av den förhöjda medeltemperaturen. För befintliga vägar uppskat-
tas att tjällyftningsskadorna minskar, men att tiningsproblemen ökar på grund av 
det ökade antalet tiningsperioder. 
3.2.4 Dammsäkerhet 
Olika typer av dammkonstruktioner, såväl jord- som betongdammar, kan vara sär-
skilt känsliga eftersom de är dimensionerade för dagens förhållanden. I begreppet 
dammkonstruktion bör även vattenfåror nedströms inkluderas. Vid kraftigare och 
intensivare nederbördsperioder kommer dammarna att fyllas snabbare, vilket kan 
komma att leda till ett ökat behov av tömning av dammarna. Detta i sin tur kan re-
sultera i bl.a. erosionsskador nedströms dammarna. Dammsäkerheten kan äventy-
ras om avrinningen ökar så att situationer med överdämning inte kan undvikas, om 
grundvattennivån höjs eller om skredmassor eller slamströmmar orsakar skadliga 
svallvågor i vattenmagasinet. 

3.3 Strandnära områden 

3.3.1 Regn, vind och vågor 
Ökad nederbörd och större vattenavrinning kan komma att medföra översvämning 
av lågt liggande områden. Detta innebär att tillgängligheten kan försvåras eller för-
hindras. Vid översvämningar är detta uppenbart, om än förmodligen under relativt 
sett kortare perioder. Mer långvariga problem med tillgänglighet kan t.ex. uppstå i 
hamnanläggningar i takt med att havsytans nivå stiger. En stigande havsytenivå 
kommer även att lägga landområden under vatten, t.ex. närliggande bebyggelse, 
vägar, järnvägar liksom rekreationsområden (badplatser, campingplatser etc.). 
 
När kraftigare och intensivare lågtrycksbildningar är att förvänta, kommer sanno-
likt även större vindstyrkor att råda än vad som idag vanligtvis är fallet. Primärt, ur 
geoteknisk synvinkel, innebär större vindstyrkor en ökning av lasteffekten på t.ex. 
grundkonstruktioner (horisontalbelastningar på pålar). Vidare kan man tänka sig en 
mer omfattande vinderosion. Starkare vindar kan också ge upphov till högre vat-
tenstånd och översvämningar. 
 
Vågrörelsernas inverkan på geotekniska konstruktioner påverkas tvåfalt av klimat-
förändringarna. Dels kommer medelvattennivåerna att öka på grund av att havsyte-
nivåerna stiger, dels kan vågamplituderna blir större på grund av kraftigare vindar.  
 
De primära problemen kan identifieras som tillgänglighets- och funktionsstörning-
ar. När kraftigare vågrörelser förekommer kommer även vatten att slå upp över 
områden som tidigare inte påverkades av vågorna. Man kan också tänka sig stabili-
tetsproblem och bärighetsproblem, främst kanske för hamn- och kajkonstruktioner, 
som inte är dimensionerade för dessa lasteffekter. 
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3.3.2 Temperatur 
I takt med att medeltemperaturen på jorden stiger finns risk för att polarisarna 
smälter, vilket leder till att havsytenivåerna höjs. Samtidigt tycks svängningar i 
temperaturerna komma att bli kraftigare än tidigare, med perioder av både ovanligt 
höga temperaturer och sträng kyla. Temperaturförändringarna påverkar inte bara 
vattennivåerna. Även isförhållandena kommer att påverkas, sannolikt så att hav 
och sjöar är islagda under kortare tid och med tunnare is. Å andra sidan har under 
många vintrar isläggningen blivit kraftig, vilket har lett till problem för bl.a. sjöfar-
ten. Det är inte orimligt att tänka sig att även olika typer av konstruktioner kommer 
att utsättas för en exceptionell lasteffekt på grund av isbelastningen vid tillfällen 
med sträng kyla. 
 
Inom vissa områden i de nordliga delarna i Norden råder f.n. permafrost, dvs. stän-
dig (perenniell, överårig)  tjäle. Vid dimensionering av de konstruktioner (t.ex. vä-
gar och järnvägar) som byggts över dessa områden har detta faktum utnyttjats. Vid 
en förhöjning av temperaturen kan permafrostområden övergå till områden med 
normal vintertjäle, vilket självfallet inverkar på de konstruktioner som byggts där 
med risk för tiningssättningar och tiningsras/skred. 

3.4 Föroreningar i mark 
Det finns storleksordningen 40 000 förorenade områden i Sverige, ca 20 000 i Fin-
land, och inom hela Europa antas det finnas 750 000 förorenade platser. Årligen 
läggs stora summor ned på marksanering och åtgärdsbehov väntas finnas under 
mycket lång tid framöver.  
 
Till förorenade områden kan också räknas deponier och speciellt äldre sådana där 
verksamheten avslutats. Deponier är anläggningar där kraven på långsiktiga be-
dömningar från miljöskyddsperspektiv är extrema och där man ofta diskuterar åt-
gärder som skall vara säkra i hundratals år.  
 
Ett förändrat klimat med ökad nederbörd inom stora delar av Norden kommer att 
öka infiltration i marken och avrinningen till ytvattendrag. Detta kan innebära för-
ändrad/ökad markvattenhalt och förhöjda grundvattennivåer. Hela marksystemet 
påverkas av förändrade fuktighets- och temperaturförhållanden, något som i sin tur 
påverkar såväl tillgängligheten som mobiliteten hos olika markföroreningar. De 
föroreningar som idag är mer eller mindre inkapslade kan förvandlas till miljöhot.  
 
Det finns en osäkerhet om vilka konsekvenser ett förändrat klimat får för förorenad 
mark och därmed ett antal frågor som behöver besvaras: 
 

• Kommer ökade nederbördsmängder att leda till större utlakning av förore-
ningar från mark och deponier? 

• Transporteras föroreningarna snabbare till grund- och ytvattenresurser? 
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• Kommer förändrad markkemi innebära, att vissa ämnen, som idag är stabila, 
lakas ut? 

• Vad innebär att områden, som idag tjälar och tinar, framöver inte kommer 
att frysa? 

• Kommer metaller att frisättas till följd av pH-sänkning? 
• Kommer grundvattenhöjning att ”konservera” föroreningar och förhindra 

nedbrytning? 
 
En annan viktig frågeställning är kombinerade geotekniska risker och miljörisker. 
Minskad stabilitet i strandnära områden med förorenad mark förändrar riskbilden. 
Situationen är inte helt ovanlig redan idag och kan förväntas bli än mer accen-
tuerad vid en förändrad klimatsituation. 

4 TILLÄMPNINGAR OCH FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER 
De scenarier till klimatförändringar som presenteras ger anledning till frågor, hur 
skadliga konsekvenser för miljö, samhälle, näringsliv och den enskilde kan före-
byggas eller mildras. När det gäller mark- och vattenfrågor, berör dessa främst ett 
lokalt eller regionalt perspektiv. Vidare förutsätts en samhällsutveckling, som kän-
netecknas av en övergång till energisystem med minskad användning av fossila 
bränslen, en anpassning på kort och lång sikt till ett förändrat klimat samt att män-
niskors livsstil och beteende till följd av detta kommer att förändras. 
 
De aktörer i samhället, som berörs av dessa förändringar och som söker lösningar 
på tillhörande frågor utgörs av en vid krets av statliga och kommunala myndighe-
ter, industrier, försäkringsbolag och enskilda.  
 
Det finns redan idag kunskap på många håll i samhället, som kan tillämpas för att 
lösa förväntade problem, d.v.s. kunskap som på olika sätt kan inhämtas från kända 
källor, t.ex. myndigheter och forskningsinstitutioner. Emellertid behöver befintlig 
kunskap i vissa fall samordnas och syntetiseras för att vara användbar. Här behövs 
insatser, dels för att koppla samman kunskap som finns i delmängder hos olika ak-
törer, dels insikt och fantasi att tillämpa kunskapen i nya tillämpningar. 
 
En annan viktig aspekt är, att redan nuvarande klimatförhållanden motiverar insat-
ser inom flera av de identifierade problemområdena nedan. Detta medför att för-
medling av dagens kunskap är väsentlig för att på kort sikt kunna vidta åtgärder 
mot skadliga konsekvenser av extrema väderförhållanden. Konsekvenserna av kli-
matförändringar bör beaktas bl.a. i översikts- och detaljplanering liksom vid  pla-
nering av energiförsörjning, vägar och järnvägar. Det är viktigt att regler och stan-
darder anpassas till de nya förhållandena. 
För befintlig bebyggelse och befintliga anläggningar bör riskerna vid extrema vä-
derförhållanden i dagsläget bedömas och eventuella åtgärder vidtas för att förhind-
ra skador. 



NGM 2004, Geotechnical design and city planning E-35 

Tabell 1.  Åtgärder för att förebygga och förhindra skador av klimatförändringar 
med utgångspunkt från insatsernas karaktär och omfattning för ny re-
spektive befintlig bebyggelse. 

 Extrema 
väder- 

förhållanden 

Långsiktiga 
klimat- 

förändringar 

Kost- 
nader 

Metod 

Befintlig bebyg-
gelse och  
infrastruktur 
 

Åtgärda Åtgärda Stora Värdering av 
risker och  
åtgärder 

Ny bebyggelse 
och infrastruk-
tur 

Anpassa Anpassa Låga Förutsättningar  
för viss  

markanvändning 

5 FOU-BEHOV 
Behovet av ny kunskap för att förebygga och mildra skadliga konsekvenser av 
klimatförändringar genereras utifrån olika utgångspunkter och ”problemägare”. Ur 
ett globalt och nationellt perspektiv uppkommer klimatorienterade frågeställningar, 
där geotekniska frågor är en del i ett större sammanhang. Här finns frågor som be-
rör problem, som kan lösas genom successiv anpassning till långsiktiga föränd-
ringar av klimatet och/eller vidareutveckling av dagens kunskaper. Men det är ock-
så viktigt att identifiera de frågor, som är mer genomgripande och som utgår från 
helt andra scenarier, som kan uppstå vid klimatförändringar.  
 
Med utgångspunkt från redovisade problemställningar och kunskapsbehov enligt 
ovan finns behov av forskning och utveckling för att säkerställa behoven av kun-
skap till följd av framtida klimatförändringar. Avsikten är att ha beredskap för 
eventuella förändringar och någon värdering av hur sannolika sådana förändringar 
är har inte gjorts. 
 
Ett FoU-program inom klimatområdet föreslås omfatta såväl Baskunskap som 
Tillämpad kunskap. Baskunskap omfattar fysikaliska, kemiska och biologiska 
förändringar i marken till följd av klimatförändringar samt de förutsättningar och 
lasteffekter som detta ger för olika konstruktioner eller verksamheter.  
 
Tillämpad kunskap handlar om hur de klimatberoende förändringarna hanteras i 
olika delar av samhället för att lösa förväntade konsekvenser inom delområdena 
Bebyggelse, Transportsystem och urban teknik, Strandnära områden och Förore-
nad mark, som beskrivits ovan. Exempel på insatser är kartering/inventering av 
förutsättningar för naturolyckor, värdering av risker och metoder för förstärkning 
eller skydd mot skador.  
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FoU-insatser inom klimatområdet kräver ett tvärvetenskapligt angreppssätt med en 
kombination av kunskap om geoteknik och geologi med bl.a. hydrogeologi, hydro-
logi, kemi, mineralogi och mikrobiologi. Till detta bör också göras en koppling till 
tätortsmiljö och byggande.  
 
Huvuddelen av klimatfrågorna med koppling till mark och vatten har betydelse för 
offentliga verksamheter som myndigheter, kommuner, länsstyrelser, räddnings-
tjänsten etc. men även för kraftföretagen, näringslivet och försäkringsbranschen. 
En utvidgad dialog och samarbete mellan olika discipliner är nödvändigt för att få 
en samlad bild och effektivt angreppssätt för olika samhällssektorer. Detta gör att 
slutanvändarna måste medverka i att klargöra problemställningar och bidra till lös-
ningen.  
 
Det är därför av stor vikt att erforderliga resurser avsätts för att skapa den kunskap 
som behövs för att förebygga och förhindra geotekniskt betingade skador till följd 
av förväntade klimatförändringar. Ett gemensamt utvecklingsarbete över nations-
gränserna är då nödvändigt för att få genomslag och kunna bygga ett hållbart sam-
hälle. 
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Förbelastning av vägbank på lös jord 

L. Eriksson 
Statens geotekniska institut, Linköping, Sweden, leif.eriksson@swedgeo.se 
A. Gunnarsson 
Vägverket Region Sydöst, Linköping, Sweden, agne.gunnarsson@vv.se 

Sammanfattning: Mätningar av sättningar och genererade portryck i jorden under 
förbelastningstiden redovisas i artikeln och jämförs med de prognostiserade. Trots 
att jordens stratigrafi och deformationsegenskaper är svåra att bestämma i denna 
siltskiktade jord visar artikeln att med noggranna undersökningar på upptagna 
ostörda prover tillsammans med CPT-sonderingar av hög klass har en för-
hållandevis god överensstämmelse mellan verkliga och beräknade sättningsförlopp 
erhållits. 

1 BAKGRUND 
Den nya sträckningen av väg E22 söder om Kalmar passerar över ett ca 1 km långt 
avsnitt som benämns Mören. Området har tidigare varit en insjö, men i takt med att 
behovet av brukbar åkermark ökade, avsänktes vattennivån. 
 
I planeringsarbetet av väg E22 fanns i den tidiga utredningen två olika förslag på 
sträckning. En östligt sträckning - Kustalternativet och ett andra, mer västlig 
sträckning - Inlandsalternativet. Tidiga undersökningar i utredningsskedet längs 
den ca 1 km långa passagen över Mören gjorde gällande att jorden bestod av 
mycket lös jord med så gott som obefintligt sonderingsmotstånd, samt att djupet till 
fastare jordlager var mer än 20 m. Mören ansågs därför som "bottenlös" och In-
landsalternativet bedömdes därför som alltför kostsamt. 
 
I samband med detaljprojekteringen av vägen utfördes nya undersökningar, och 
förutom upptagning av ostörda prover för bestämning av bl.a. deformationsegen-
skaperna, utfördes även CPT-sonderingar. De nya undersökningarna visade att för-
hållandena inte alls var så svåra som man tidigare utgått ifrån. Orsaken till de låga 
sonderingsmotstånden i den tidiga undersökningen bedöms bero på höga grund-
vattentryck i silt och sandlagren. 
 
Med denna nya information fann man att Inlandsalternativet var det mest gynn-
samma och fördelaktiga även ur ett kostnadsperspektiv. Vägen detaljprojekterades 
därmed för detta alternativ under åren 1996-1997 och invigdes år 2001. 
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2 VÄGOBJEKT 
Längs den ca 1 km långa sträckan går vägen på en 2-2,5 m hög bank över plan 
åkermark (Mören), med markytan på ungefär nivån +11,0 m. Bankhöjden är lägst i 
början av sträckan och ökar svagt med längdmätningen. Söder om Mören har vä-
gen korsat Nybroåsen i en upp till 7 m djup skärning. Vid passagen av åsen har 
omfattande åtgärder utförts som skydd av grundvattnet. Grundvattenytan i åsen 
ligger omkring nivån +15,0 m. 

3 GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN 

3.1 Allmänt 
Jordlagren utgörs under ett 0,5-1,3 m tjockt lager av torv och gyttja av ett 8 á 10 m 
mäktigt lager av växellagrade lera och silt på ren silt, som på djupet övergår till 
grus och/eller morän. På ca 5 m djup under markytan påträffas ett 1-1,5 m tjockt 
genomgående lager av fast lagrad silt. På Figur 1 visas en tvärsektion med resulta-
ten från den geotekniska undersökningen. 

 
Figur 1.  Geotekniska undersökningsresultat i sektion 20/550. 
 
Leran över det fasta siltlagret är i sina övre delar gyttjig med inslag av tunna silt- 
och finsandskikt, medan leran under det fasta siltskiktet är markant mer siltig med 
allmänt förekommande skikt av silt och finsand. 
 
Vattenkvoten i jorden över siltskiktet varierar beroende av mängden silt i det un-
dersökta provet. Där silt dominerar varierar vattenkvoten mellan 25 och 35% och i 
prov där lera dominerar varierar vattenkvoten mellan 50 och 65%. Flytgränsen i 
”leran” är vanligen ca 15 %-enheter lägre än vattenkvoten medan flytgränsen i ”sil-
ten” är 0–5 %-enheter lägre än dess vattenkvot. I jorden under siltskiktet varierar 
vattenkvoten mellan 25 och 55 % medan flytgränsen ligger 2-5 %-enheter lägre. 
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Skjuvhållfastheten är ca 10 kPa i den översta delvis uttorkade organiska jorden 
men reduceras till ca 6 kPa på 1 m djup för att därunder öka med 1,5 kPa/m med 
djupet. Under siltskiktet varierar hållfastheten mellan 15 och 25 kPa. 

3.2 Grund- och porvattentryck 
Mätningarna av grund- och porvattentrycken tyder på att det råder kommunikation 
mellan Nybroåsen, bottenlagren och siltlagret. På grund av den begränsade tjock-
leken hos de tätare jordlagren, får en förändring av vattentrycket i botten- och silt-
lagren genomslag i hela jordprofilen efter relativt kort tid. 
 
De uppmätta grund- och porvattentrycken visar på en nära hydrostatiskt tryckför-
delning med djupet under markytan. Under eftersommaren och tidig höst motsva-
rar trycknivån en vattenyta ca 0,8 m under markytan och med en svag tryckgradi-
ent nedåt i jordprofilen. Porvattentrycken som mätts under senhöst, vinter och vår 
ligger vanligen i nivå med den naturliga markytan med en gradient uppåt i jordpro-
filen. Periodvis, under perioder med stor infiltration, kan nivåer över markytan fö-
rekomma. 

3.3 Deformationsegenskaper 
På grund av jordens växellagring av silt och lera var det svårt att på enbart resulta-
ten från undersökningarna av de ostörda jordproverna bedöma jordens deforma-
tionsegenskaper, dräneringsförhållanden och deras variation. Från CPT-sondering-
arna (CPT2 och CPT3) gavs dock större möjligt att värdera jordens stratigrafi och 
ett bättre underlag skapades för beräkning av sättningsutvecklingen. 
 
Lerlagret över siltskiktet är normalkonsoliderat för en portrycksnivå motsvarande 
0,8 m under markytan, med undantag för den översta uttorkade delen samt lagren 
närmast siltskiktet, som är något överkonsoliderade. Lagren under siltskiktet är 
överkonsoliderade med 45-55 kPa. Förkonsolideringsspänningar och deformations-
egenskaperna som använts vid projekteringen framgår av Tabell 1. Egenskaperna i 
torven har bestämts från vattenkvoten enligt Carlsten (1988). 
 
Tabell 1.  Spänningsförhållande och deformationsegenskaper. 

Djup m σ′0, kPa σ′C, kPa σ′L, kPa ML, kPa M′ ki, m/s βk 
0 0 20 35 200 7 6×10-7 6 

0,9 10 11 25 200 7 6× 10-7 6 
1,3 11,3 12 26 100 7 6×10-7 6 
1,5 12,7 13 27 200 15 7×10-10 3 
3,0 23 26 43 500 17,5 1,5×10-9 4,2 
4,5 32,5 65 100 600 20 3×10-9 4,5 
5,3 38 92 142 1100 20 5×10-9 5 
7,5 48,5 110 160 1100 20 5×10-9 5 
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4 GRUNDLÄGGNING 
Efter genomgång av olika möjliga grundläggningsmetoder, valdes slutligen utfö-
randet som en förbelastning med en temporär överlast. Beräkningar och underlag 
för byggande av vägen togs fram omfattande upplastning av vägbank och tryck-
bankar i etapper tillsammans med uppföljning/kontroll av sättningar och portryck. 

4.1 Projekterad bank 
Vid projekteringen beräknades att sättningar på ca 0,7 m skulle inträffa i genom-
snitt på sträckan för den projekterade banken. För att reducera sättningarna efter 
färdigställandet försågs banken med en 1-1,5 m hög överlast. Tryckbankarna an-
slöts 1,0 m under vägens profillinje och gavs lutningen 1:15. 
 
Uppfyllning av banken skulle ske i lager om högst 1,0 m. Styrning av upplast-
ningstakten skulle bestämmas av portrycksutvecklingen, men med förutsättningen 
av minst 1-2 månaders tidsrymd mellan varje lager. 

4.2 Utförd bank 
Utförandet av vägbanken skedde i princip som föreskrivits. Vid den sneda passa-
gen över ett större dike omkring sektion 20/540 utlades en extra överlast på 1,0 m. 
Vid utläggning av det första fyllningslagret på 1,0 m tjocklek gav inte sand/grus-
materialet från Nyboåsen tillräcklig bärighet för de tunga dumprarna på delen 
20/750-20/860, varför det första fyllningslagret här gjordes ungefär 1,5 m tjockt. 
Totalt har fyllningen på denna sträcka blivit ca 0,5 m tjockare än projekterat. 

5 UPPMÄTTA SÄTTNINGAR OCH TIDSFÖRLOPP 
För kontroll av sättningarna installerades sju (7) horisontella mätslangar samt sätt-
ningspeglar i sju (7) mellanliggande sektioner. I varje sektion placerades tre (3) 
peglar, i vägmitt respektive i vardera krönkant. 
 
Resultatet av sättningsuppföljningarna i vägmitt längs sträckan visas på Figur 2. 
 
Som framgår av figuren varierar sättningarna mellan 0,2 och drygt 1,0 m. Detta av-
speglar bankhöjdens verkliga variation och de kompressibla jordlagrens varierande 
tjocklek längs vägen. I början och slutet av sträckan, sektionerna 20/360, 21/050 
och 21/100, där de kompressibla jordlagren är tunnare, varierar sättningarna mellan 
0,2 och 0,4 m. På delen 20/450 – 21/000, med undantag av sträckan 20/750 –
20/860, variera de uppmätta sättningarna mellan 0,7 och 0,8 m. Pegeln i sektion 
20/850 visar på drygt 1,0 m sättning. Pegeln representerar sättningen på avsnittet 
20/750 - 20/860, där bankfyllningen totalt blev ca 0,5 m tjockare än projekterat. 
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Figur2.  Uppmätta sättningar i peglar placerade i vägmitt 
 
Vid den första pålastningen sker relativt stora sättningar redan under den första 
månaden. Dessa sättningar bedöms till stor del inträffa i de översta organiska jord-
lagren. 

6 UPPMÄTTA PORVATTENTRYCK 
De befintliga portrycksstationerna från projekteringen funktionskontrollerades och 
kompletterades så att fyra (4) fungerande portrycksspetsar fanns i varje station. 
 
På Figur 3 resp. 4 visas pålagd last och mätta porvattenövertryck i sektion 20/540 
resp. 20/900. Porvattenövertrycken har beräknats genom att portrycken innan fyll-
ningen lades ut, har dragits bort från de mätta värdena. Detta innebär att de natur-
liga årstidsvariationerna av portrycken inte beaktats. Mätarna med spetsnivåerna 
+9,0, +7,5 och +6,0 motsvarar djupen 2,0 m, 3,5 m respektive 5,0 m under mark-
ytan. 
 
De uppmätta porvattenövertrycken i sektion 20/900 ger rimliga värden under de 
första upplastningsstegen. Från försommaren 1998 och framåt sjunker portrycken 
trots nya upplastningar. Vid pålastningen i oktober 1999 med ca 9 kPa ökar 
portrycken med 2 á 3 kPa. 
 
Portrycken som mätts i sektion 20/540 ger endast små ökningar i samband med den 
första upplastningen för att därefter reduceras med tiden trots nya upplastningar. 
Orsaken till dessa resultat har inte undersökt närmare. 



E-42 NGM 2004, Geotechnical design and city planning 

 

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

19
98

-0
9-

01

19
98

-1
0-

31

19
98

-1
2-

30

19
99

-0
2-

28

19
99

-0
4-

29

19
99

-0
6-

28

19
99

-0
8-

27

19
99

-1
0-

26

19
99

-1
2-

25

20
00

-0
2-

23

20
00

-0
4-

23

20
00

-0
6-

22

20
00

-0
8-

21

20
00

-1
0-

20

20
00

-1
2-

19

Datum

Po
rö

ve
rt

ry
ck

 [k
Pa

]

Last [kPa]
Nivå +9,0 m H8
Nivå +7,5 m H8
Nivå +6,0 m H8

 
Figur 3.  Uppmätta porvattenövertryck och belastning mot tiden i sektion 

20/540. 
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Figur 4.  Uppmätta porvattenövertryck och belastning mot tiden i sektion 20/900. 
 
Mätarna som står i det fasta siltlagret på nivån +6,0 (20/540) resp. +6,5 (20/900) 
ger förhållandevis stora portrycksökningar vid de första pålastningarna. Detta indi-
kerar att lagret inte är fullständigt dränerande, som antagits i beräkningarna. 
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Att inga eller endast små ökningar av portrycken registrerats efter ca åtta månader  
kan bero på nollpunktsförskjutning hos givarna eller den naturliga årstidsvariatio-
nen av portrycken. 

7 DISKUSSION AV UPPFÖLJNINGSRESULTATEN 
Som jämförelse med de uppmätta deformationerna och porvattentrycken har be-
räkningar med datorprogrammet EMBANKCO, version 1.02 utförts. Därvid har 
jordens egenskaper som dom utvärderades vid projekteringen använts. Däremot 
har den verkliga (uppmätta) fyllningstjockleken används vid beräkningarna av på-
förd last med en antagen tunghet på 18,5 kN/m3. Siltlagret på ca 5 m djup under 
markytan har antagits vara fridränerande. Jordens krypegenskaper, αs och βαs, har 
valts enligt SGI Information 13. 

7.1 Sättningar och tisdförlopp 
Resultatet av sättningsberäkningar tillsammans med uppmätta sättningar framgår 
av Figur 5 - 7. 

 
Figur 5. Uppmätta och beräknade sättningar i sektionerna 20/360 och 21/100. 
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Figur 6. Uppmätta och beräknade sättningar i sektion 20/500. 
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Figur 7.  Uppmätta och beräknade sättningar i sektionerna 20/540. 
 
De beräknade sättningarna visar i stort ett förlopp som de uppmätta. Den totala be-
räknade sättningen överensstämmer även den relativt bra med de uppmäta med av-
vikelse på upp till ca 0,1 m. Under den första månaden blir de beräknade sättning-
arna vanligen mindre än de uppmätta utom i sektion 20/540 där förhållandena är de 
omvända. Resultatet i sektion 20/540 beror till en del på för få mätningar under 
upplastningsskedena. Eftersom det är i de översta organiska jordlagren som de 
största sättningarna inträffar under den första månaden, se Figur 8, bedöms skillna-
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den bero på att den ansatta kompressionsmodulen är något för höga i det delvis ut-
torkade torvlagret. Skillnaden mellan de mätta och beräknade sättningsförloppen 
under början av belastningstiden beror även på att siltskiktet på ca 5 m djup inte 
fungerar som ett fullständigt dränerande lager, viket antagits i beräkningarna, se 
nedan under portryck. 
 

 
Figur 8.  De beräknade sättningarna i sektion 20/550 och fördelningen med dju-

pet under markytan. 
 
Som framgår av Figur 8 inträffar huvuddelen av sättningarna i jordlagren över 
siltskiktet på 4,5 m djup. I lerlagret under sand/siltskiktet inträffar beräknings-
mässigt ca 0,08 m sättning. Större delen genereras av den del av belastningen som 
överstiger förkonsolideringsspänningen. 

7.2 Porvattentryck 
De beräknade portrycken i sektion 20/550 framgår av Figur 9. 
 
Figuren visar att övertrycken är störst på 2,0 m djup under markytan. Skillnaden 
mot djupet 3,5 m är drygt 10 kPa. 
 
De mätta portrycken på 2 resp. 3,5 m i sektion 20/900, visar under de första upp-
lastningarna ungefär samma ökningar, för att med tiden skilja sig så att portrycken 
på 2,0 m djup ligger ca 10 kPa högre än de på 3,5 m djup. 
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Figur 9  Beräknade porvattentryck mot djupet under markytan i sektion 20/550. 
 
Mätningar i siltskiktet visar att detta lager inte är fridränerade fullt ut i den mening 
som beräkningsteorin i programmet EMBANKCO avser. Detta för med sig att 
portrycken blir högre i lagren närmast över siltskiktet under den första tiden av be-
lastningen. Med tiden, när mindre vattenmängder skall dräneras bort i siltskiktet, 
kommer det porvattenövertryck som genereras av belastningen i jordlagren över 
siltskiktet att kunna dräneras bort. Portrycken i jordlagren över siltskiktet minskar 
därmed och kommer med tiden att närma sig de beräknade. 
 
Resultaten visar att med en noggrann bestämning av jordens stratigrafi (CPT) och 
med laboratoriebestämda materialegenskaper så kan en bra prognostisering av både 
sättnings- och portrycksförloppen göras. 

8 TACK 
Författarna vill framföra ett tack till Vägverket Regin Sydväst och Statens geotek-
niska institut (SGI) för möjligheten och finansieringen av denna redovisning. 
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Abstract: Calculations of railway construction costs in early planning stages, when 
few or no field geotechnical investigations have been performed, are often done by 
rough estimations and are many times suffering from large (unknown) uncertainty. 
A methodology to quantify the uncertainty in the calculations has been developed 
in a project by Banverket (Swedish railway authority) and Swedish Geotechnical 
Institute. The development work has been concentrated on soil improvement costs, 
but costs for excavation and filling works are also treated. The principle is to de-
scribe all necessary geologic and geotechnical properties for costs calculations. 
The uncertainty of all properties is described and is included in subsequent calcu-
lations of settlements, design of improvement and costs. The geotechnical engineer 
is supposed to work in principle in the same way as in detailed stages, however 
with larger uncertainty and simplified calculation formulas. The calculations are 
automated in a spreadsheet (in our case Excel).   

1 INTRODUCTION 
In quite a few cases the discrepancy between early cost calculations of railway 
construction and the real costs can be very large. Examples are described in Isaks-
son (2002). There are many reasons for this discrepancy. One factor is that early 
calculations are rough estimates - often empirically based, however only consider-
ing the real conditions in a rough way and giving little information on calculation 
uncertainty.   
 
The need for improved early cost calculation is obvious. It is also stipulated in the 
guidelines for railway planning and construction, Banverket (2000a, 2000b), that 
calculation of absolute costs and its uncertainty shall be done in early planning 
stages. All relevant posts - including temporary works - shall be calculated.  
 
The starting point for the development work was that the calculation of excavation 
and soil improvement costs would be based on a complete geologic and geotechni-
cal model with description of all relevant properties and their uncertainty. The geo 
model will be used as a platform for next planning/design stage so no information 
disappears and it will be successively refined by geotechnical investigations.  
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The first model based on scarce and generalised information will undoubtedly con-
tain some large errors. In most cases, however, these errors are smoothed out if the 
track stretch is long enough and the estimates on average are correct. It is the aver-
age values for the whole stretch that count, not local variations, because it is pri-
marily the total costs that are of interest at these stages.   
The calculations are performed for long stretches and for several alternative lines 
which requires an effective and cheap calculation process. All information should 
therefore be digital and be able to process by GIS and other software. The calcula-
tion process must be highly automated so many calculations can be done with a 
minimum of working hours.  
The treatment and calculation of uncertainty call for a statistical approach. Uncer-
tain parameters are treated as stochastic variables. More information is given in 
paragraph 5.1.  

2 REQUIREMENTS 
The Swedish railway planning process consists of different stages. The methodol-
ogy for cost calculation is designed for the feasibility study and survey plan stages, 
Figure 1.  It is required that the methodology shall be able to manage the following 
matters: 

• Construction of  geologic and geotechnical models 
• Description of uncertainty in models and calculations  
• Calculation of costs of the following items: 
• Soil improvement measures 
• Excavation in soil and rock 
• Temporary works such as connections to existing track and temporary 

tracks 
• Production of data in digital format  
• Documentation and storing  of used data  
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The geo economic methodology
applies mainly to these stages
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LAND
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Final design

 
Figure 1  The railway planning process. The geo economic methodology is 

mainly applied to the feasibility study and survey plan.  

3 MODELLING AND CALCULATION PRINCIPLES - OVERVIEW 
An overview of the work process for geo economic analysis is given in Figure 2. In 
Figure 3 some more details are given. 
 
The work process consists of the following work elements:  

• Creation of geologic model 
• Creation of geotechnical model 
• Creation of digital terrain model  
• Design of railway lines 
• Geotechnical calculations 
• Designing of IMPROVEMENT measures 
• Calculation of costs 

 
A schematic illustration of the work process is given in Figure 4 (se also Figure 2). 
Only part of the process is illustrated.  
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Figure 2 Overview of the work process in geo economic analysis.  
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Figure 4 Schematic illustration of work elements and results in geo economic 

methodology. Only part of the process is shown. 
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4 GEO MODELS 

4.1 General 
The methodology requires three geo models, as shown in Figures 2-4: 

• Geologic model 
• Geotechnical model 
• Material model 

 
In addition a digital height model (also called digital terrain model – DTM) is re-
quired.  
 
The models are utilized for calculations, but serve also as documentation of the 
data used.  

4.2 Geologic model 
The geologic model consists of 2D representation of soil types, bedrock and their 
boundaries. This information is primarily drawn from soil maps of the Geological 
Survey of Sweden. Where only small scale maps are available or the geologic 
maps are very old air photo interpretation and field checks are required.  
 
In addition to the 2D data the geologic model also consists of soil layer thickness. 
This is a difficult and controversial task that has to be treated with special care. Be-
low is described the philosophy on how can we model the thickness of soil layers 
by means of very little information.   
 
Estimation of till thickness is made by means of till thickness data from the Well 
Record Database of Geological Survey of Sweden (SGU), which holds data from 
many thousands drilled wells. These data are found at many residential buildings in 
sparsely populated areas.  
 
In addition to these records there are descriptions in booklets accompanying each 
soil map. In most cases you will find the mapping geologist´s judgement on me-
dian till thickness. These judgements are mainly based on observations of cuts and 
quarries in till together with data from the Well Record Database. Although till 
thickness is presented over whole investigation area the only areas of importance 
are those where railway cuts may occur - in most cases relatively elevated ground 
where also existing cut and quarries are found. So we may be rather confident that 
the geologist´s judgement in most cases is valid for the areas of interest.  
 
Additional information on till thickness may be extracted from geologic knowl-
edge on moraine forms such as drumlin, de Geer-moraine, stoss side and lee side 
moraine etc. 
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Estimation of clay and silt thickness is based on geologic judgement in combina-
tion with possible existing boreholes on soil map and in archives, manual sounding 
and also in some cases field investigation. Hand driven light weight sounding 
equipment may be used. In the description of the soil map you can find further in-
formation on clay thickness.  
 
By air photo interpretation it is in many cases possible to roughly separate rela-
tively thick clay layers from relatively thin. The thickness value of 5 m is often 
used as a separation line. Fields checks - preferably with light weight equipment – 
are strongly recommended. 
 
The thickness of clay and silt has a large influence on soil improvement costs. 
Therefore large uncertainty in this parameter causes large cost intervals.   
 
The thickness of organic soils is estimated in a similar way as for clay and silt. 
 
The thickness of sand and gravel are depending of type geologic formation such 
as glaciofluvial (e g esker), wave wash, and river sediment. The thickness informa-
tion is mainly based on the geologist´s description of the soil map.  
 
In the development work only estimation of clay and till thickness has been made.  

4.3 Geotechnical model 

4.3.1 Modelling principles 
The geotechnical model consists of soil thickness from the geologic model and 
necessary geotechnical parameters. For clay these parameters are ground water 
level, density, shear strength, preconsolidation pressure and compression modules. 
Creep is not calculated but can be estimated as a fraction of the primary consolida-
tion settlements.  
 
The estimation of parameter values is based on existing field and laboratory tests if 
available, knowledge and experience of similar geologic terrain and empirical rela-
tions. Of course a few new representative boreholes are of great value at this stage.   
 
Parameters with uncertainty are considered as stochastic variables as mentioned 
before. Parameters with little variation or small influence on calculation results 
may be regarded as constants. The estimated uncertainty of parameters is used as 
statistical distribution in the Monte Carlo simulation. 
4.3.2 Geotechnical terrain classes (GTK) 
The clay and silt areas along the railway lines are classified into so called geotech-
nical classes (GTK1 , GTK2 etc) with similar geotechnical properties. The geo-
technical terrain classification is made by means of all relevant information, such 
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as soil maps, air photo interpretation, topography, hydrology, existing field inves-
tigations etc. Estimated clay and silt thickness is one of the most important classi-
fier. The geologic and geotechnical modelling is part of this terrain classification.  

4.4 Material model 
The material model consists of bedrock and soil types classified into material types 
according to AnläggningsAMA 98 classification system. At this early stage the 
rock and soil types may be taken directly from SGU geologic rock and soil maps. 

5 GEOTECHNICAL ANALYSIS AND DESIGN 

5.1 Statistical approach 
All calculations are done by so called Monte Carlo technique. The Monte Carlo 
simulation is made in a spreadsheet and is performed in he following way. For 
each calculation a random selection of value is made from the given statistical dis-
tributions for each stochastic variable in the formula. The calculation is made and 
thereafter a new random selection is made and so on. The calculation time is very 
short – 1000 calculations can be done within one minute. The calculations result in 
distributions reflecting the assumed distributions. Median values and standard de-
viations and other statistical parameters are calculated.  
 
The Monte Carlo technique is offered by several commercial programs. In this pro-
ject the software Crystal Ball, which works as a module within Microsoft Excel, 
has been used. All data processing – including definition of statistical assumptions 
- and calculation are made in the spreadsheet. The statistical software works in the 
following way: 

1. The statistical program is started and a spreadsheet is shown 
2. For each stochastic variable the geotechnician shall define distribution – in 

our case triangular distribution – and give values for probable value and 
probable maximum and minimum values. 

3. Calculation is run, whereby values for each calculation round are randomly 
chosen from the distributions. Due to very rapid processing the number of 
calculation rounds can be high. The results are presented as frequency dia-
grams and median values, standard deviations etc.   

 
Dependence between the stochastic variables can be simulated by means of corre-
lation factors. So far we have anticipated independent variables.   

5.2 Calculation process 
The calculation process is shown schematically in Figure 5.  
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Figure 5 Schematic overview of data processing in geo economical calculation.  
 
The calculation process is the same as for detailed design, although the proposed 
calculation here is automated in a spreadsheet with simplified calculation algo-
ritms. For each geotechnical terrain class (GTK) the improvement costs are estab-
lished for each embankment height (from 1 m up to 8 m in one meter step). The 
costs are given in cost per length meter.  
 
For each geotechnical terrain class these costs are multiplied with the respective 
current length of embankment with a height of 1 m, 2 m etc. This calculation gives 
the total costs for each geotechnical terrain class. Summation of these costs gives 
the total costs of soil improvement for the railway line in question. This procedure 
is repeated for alternative lines.  
 
The calculation of improvement costs can be summarized in the following formula 
 

L*
GTK L,HC

)m/tcosrcementoinfre(*H)m/volumercementreinfo(∑ ∑  

where  
 
∑

L,HC
means summation of  improvement costs for one geotechnical class (GTK) 

H=embankment height - 1m, 2 m etc 
  L= length of embankment height H within GTK 
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∑
GTK

means summation of improvement costs for all geotechnical classes GTK 

 
For each embankment height 1000 calculations are made to get frequency distribu-
tions and median values and standard deviations. 

5.3 Calculation of settlement and stability 
Geotechnical calculations are made by ordinary analytical formulas. For settlement 
calculations in clay the method suggested by Sällfors & Larsson (1981) is used. 
The method is based on three different compression modules M0, ML and M´. 
Creep is not included in the calculation but can be added as a fraction of the con-
solidation settlement.   

Embankment stability may be calculated by the formula 
gH
c

F
γ

= *5,5  

where c=undrained shear strength, γ=density, g=earth acceleration and 
H=embankment height. 

5.4 Design of soil improvement measures  
If the computed settlement value exceeds the allowable value design of soil im-
provement is made.  
 
The soil improvement methods used in the development work are soil replacement, 
lime-cement columns, embankment piles and lightweight fill. However, other 
methods can be added.  
 
The volume of improvement measure is calculated per length meter of railroad. 

5.5 Cost calculation 
The costs are calculated by multiplying the improvement volume by the cost per 
unit volume. The unit volume cost may also be a stochastic variable. This calcula-
tion  gives the costs for each improvement method per meter railroad. Multiplying 
this costs  with current length of railroad gives the costs for each method.   

6 EXCAVATION COSTS 
The costs of excavation and fill operations is calculated by means of railway de-
sign software capable of calculating rock and soil volumes in cuts and embank-
ment zones.  
 
The material model and height model are put into the design program. The material 
model consists of bedrock and soil layers. So when the railway line is laid out by 
the planner stretches with cuts and embankment are created. The program calcu-
lates automatically volumes of different materials in cuts and embankment vol-
umes.   
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It is desirable that the software also should deliver embankment heights for each 
geotechnical terrain class automatically to the design and cost calculations. This  
facility is yet to be developed.  
 
So far a program for design of railways has been used (Geo12 by Svensk 
ByggnadsGeodesi AB) to find out the potential of such a program for the deve-
loped methodology.  

7 FINAL REMARKS  
The project has shown that it is possible to calculate absolute costs of improvement 
measures and excavation works for alternative railway lines in early planning 
based on little information.  The methodology incorporates modelling of soil 
thickness and geotechnical properties, quantification of uncertainty and auto calcu-
lation of costs in a spread sheet.  
 
The methodology has to be further developed and tested in real projects and the 
GIS functionality has to be developed before it is fully operative. 
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Abstract: The impact of landslides with contaminated soil into surface waters has 
been overlooked in common risk assessment methodologies. Historically, indus-
trial activities were concentrated to areas adjacent to surface water and in Sweden 
there are regions where landslides into river water are rather frequent, such as the 
Göta River valley. The objective of this study is to present a first qualitative de-
scription of the governing processes, critical events, emission scenarios, and 
boundary conditions for contaminated areas subject to landslide hazards. In order 
to do so the method of interaction matrices is employed. The function of the system 
is broken down into its most important components, properties, and processes 
through a top-down approach.  

1 INTRODUCTION 
A landslide of contaminated soil into surface water implies an instantaneous expo-
sure of water to the contaminated soil. The interaction between the surface water 
and the contaminated soil, the mobilization of contaminants, and the resulting 
transport processes (in aqueous phase or as particle or colloids) are controlled by 
physical, chemical, and biological processes. Landslides of contaminated soil into 
surface waters represent an overlooked exposure pathway that has not been ad-
dressed properly in existing risk assessment methodologies for contaminated soil. 
Historically, industrial activities were concentrated to areas adjacent to surface wa-
ter, due to its major importance for transportation. Water was also needed in the 
industrial process, both as recipient and for energy production. In Sweden there are 
regions where erosion-induced landslides into river water are rather frequent, such 
as the Göta River valley. The extent to which contaminated soil areas in Sweden 
are subject to landslide hazards needs to be investigated.  
 
In general, the uncertainty in making predictions may be attributed to uncertainty 
in the design of a conceptual contamination model, uncertainty and variability in 
the input parameters, and limitations in the mathematical models and calculation 
methods. The uncertainty in the input parameters is due to limited data and knowl-
edge, whereas variations on small and large scales in time and space induce vari-
ability. Parameter variations in time may be a result of slow changes in the physi-
cal and chemical properties (aging) as well as variations in the boundary conditions 
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such as rainfall, temperature, and mechanical impact. The spatial variations are 
mainly due to the heterogeneity (in different spatial scales) of the material. These 
heterogeneities may exist initially or arise with time as a result of spatially varying 
boundary conditions. The effect of parameter uncertainty and variability depends 
on the system but are to some extent possible to quantify by sensitivity and uncer-
tainty analysis. Also, model uncertainty may be assessed. However, uncertainty in 
the conceptual model is more difficult to determine. A thorough qualitative sys-
tematic description of the physical and chemical processes, their importance and 
interactions, and boundary conditions is necessary in order to minimize the uncer-
tainty in the conceptual model. 
 
The objective of this study is to present a first qualitative description of the govern-
ing processes, critical events, emission scenarios, and boundary conditions for con-
taminated areas subject to landslide hazards. The function of the system is broken 
down into its most important components, properties, and processes through a top-
down approach. The conditions along Göta River valley, Sweden, are used as a 
starting point in this study. 

2 GÖTA RIVER VALLEY 

2.1 History of landslides 
Erosion by flowing water may induce landslides causing soil masses to slide into 
the water. In Sweden one of the more sensitive areas to such landslides are located 
along the Göta River. On the way from Lake Vänern the river runs trough several 
industrial areas before it ends in the harbor of Gothenburg. The sediment in and 
nearby Göta River, which mainly consists of clay and clayey material, has settled 
in a marine environment and in some areas the sediment depth reaches as much as 
100 meters. The occurrence of quick clay is one of the major factors that contribute 
to the sensitivity to landslides. The river serves as a channel for vessel traffic and 
the traffic causes erosion of the riverbanks and therefore plays an important role 
for the occurrence of landslides. 
 
During a period of 100 years approximately four major (and a several minor) land-
slides occurred along Göta River causing severe damages. Three examples of ma-
jor landslides are give here, in the 1950s a landslide occurred near Surte commu-
nity that extended 400 meters along the riverbank and 600 meters in land. One 
person was killed and 30 residential buildings were damaged. Artesian water and 
quick clay governed the conditions for the landslide. In 1957 the so-called Göta 
landslide occurred. The landslide reached 1.5 kilometer along the bank and 250 
meters in land. It started in the southern part and propagated very quickly north-
wards. In this case the clay along the shoreline was not quick clay, however quick 
clay occurred further away from the landslide area. Three people were killed and a 
large part of the former industrial area of the Göta sulphite factory slid into the 
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river. The river was repressed, and a large wave, with an estimated wave height of 
6-8 meters, propagated northwards. 
 
In April 1993 there was a (minor) landslide close to Agnesberg community along 
the Göta River. The landslide started as a minor sub-marine slide, followed by a 
main landslide and a series of minor landslides (Larsson et al., 1994). Together the 
landslides comprised 80 meters x 30 meters within an industrial area. The soil 
masses were deposited on the riverbed and covered an area of 100 x 80 meters. 
The river partly became filled with mud and the water depth decreased with ap-
proximately 2 meters (Sandebring & Ottosson, 1994). In an attempt to support the 
steep slope by backfilling, soil masses slid into the river. Instead a different strat-
egy was chosen; the slope was landscaped by removing masses in the active zone. 
The situation was considered serious and the risk for retrogressive landslides was 
high. Other measures that were taken included: stopping the vessel traffic for a 
couple of days, passing trains had to slow down to 30 km/h, and carrying out sur-
veys on land and in the water. Some of the measures done to prevent further land-
slides were reinforcement of the area closest to the landslide by lime columns, con-
struction of erosion protection along the shoreline by piling, installation of 
geotextiles, and restoration of the river channel by dredging. The work was com-
plicated because of the clay's high sensitivity and that it had been disturbed.  
 
The Agnesberg landslide threatened a variety of interests (primary/direct damages) 
such as the vessel traffic, industrial activities and construction along the river, 
Bergslagsbanan (railway), main road 45, Agnesberg community, the waterpower 
station in Trollhättan, and the freshwater supply for the city of Gothenburg. Other 
threatened interests (secondary damages) were damages as a consequence of sub-
merged land areas, and environmental effects as a consequence of released con-
taminants. The major consequence of the Agnesberg landslide was an increase in 
water turbidity, which caused the fresh water intake at Alelyckan to be closed peri-
odically. 
 
At Agnesberg the landslide was trigged by a submarine slide induced by erosion. 
The riverbed was rather flat as far as approximately 25 meters from the banks of 
the river, where it raised steeply. Erosion is considered to be the main reason why 
this submarine slope reached a non-stable condition, which finally made the land-
slide possible. Of course other factors played important roles, such as pore water 
pressure as well as the strain, stress, and strength of the material. The presence of 
quick clay and artesian ground water was major factors that caused the slope fail-
ure. In all major landslides in Sweden quick clay has been found (Larsson et al., 
1994). Accordingly, the sensitivity of clay is a god indicator for the probability of 
large landslides to occur.  
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2.2 Contaminated soil in areas subject to landslide hazards  
Since the Göta River valley is very sensitive to landslides the Swedish Geotechni-
cal Institute, commissioned by the Swedish Rescue Services Agency, implemented 
a method for risk analysis which has been applied in investigations along the valley 
(Alén et al., 2000). There are areas with evident risk for landslide which also most 
likely contains contaminants. Adjacent contaminated areas may become at risk if a 
landslide fills the river and causes flooding. A landslide could also propagate to 
reach contaminated ground. Historically, industries have been located nearby the 
river and contamination of soil and groundwater has occurred here. The effect and 
the consequences of a landslide on such areas need to be investigated. Also, other 
places in Sweden where the combination of risk for landslide and mobilization of 
contaminants are present should be mapped. 

3 THE USE OF INTERACTION MATRICES FOR IDENTIFYING 
IMPORTANT CHARACTERISTICS, PROCESSES, AND EVENTS OF A 
COMPLEX SYSTEM 

3.1 The method of interaction matrices 
The method of interaction matrices was originally developed for analyzing prob-
lems in complex rock mechanics (Hudson, 1992). The method has been used for 
describing and analyzing the emission scenarios associated with the final deep 
storage of nuclear waste in Sweden (Skagius et al, 1995). The method implies that 
the processes and their interactions are arranged in a matrix. The procedure pro-
motes an integrated approach; it defines important processes and interactions, and 
it can be helpful to identify crucial scenarios.  
 
The method is a top-down approach based on a combination of graphs and under-
lying documentation. The overall objective is broken down into a number of im-
portant components, properties, and state parameters. These are arranged as diago-
nal elements (upper left corner to lower right corner) in the matrix. The other 
elements represent interactions between the diagonal elements (see Fig. 1). The di-
agonal elements can be composed of boundary conditions, components of a techni-
cal solution, and chemical and physical state parameters. The internal processes, 
which are interactions that define the function of the system, are identified in off-
diagonal elements in the matrix. 
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Figure 1. Principal interaction matrix 
 
All interactions are documented, including a detailed description of the actual 
process including cause and effects, qualitative assessment of its importance, and 
literature references. A database using special protocols may be used for the docu-
mentation. In this preliminary work, the descriptions of the diagonal and interac-
tion elements are made in a less formal way.  
 
Examples of external impact on the system are rain, temperature, and mechanical 
impact. The external impact(s) propagates through the system via the internal 
processes, which has been defined in the off-diagonal elements in the interaction 
matrix. The consequences of a certain external impact or event are clearly de-
scribed and demonstrated in the interaction matrix. Another type of external impact 
is unexpected events, which are not a part of the normal conditions.  

3.2 Construction of an interaction matrix 
There is not a unique way of setting up an interaction matrix. However, a rule of 
thumb is to define the diagonal elements so that the processes are extracted from 
the leading diagonal out to the interaction elements. The number of diagonal ele-
ments defines the resolution of the matrix. The method of interaction matrices is 
suitable for building up a hierarchical system of matrices, where every diagonal 
element is represented by a sub-matrix at the next higher level of resolution. In this 
way the level of resolution may be increased or decreased depending on the com-
plexity of the system and the objectives of the analysis. At higher resolution the 
complexity in the interaction elements decreases. At the highest level of resolution, 
basic physical and chemical processes at nano-scale describe the interactions. The 
choice of matrix resolution level is a matter of balancing between capturing the es-
sence of the governing processes versus maintaining simplicity and clarity. The 
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general procedure for constructing an interaction matrix is summarized below 
(Skagius et al, 1995): 
  
1. Definition of the system: The system components, physical boundaries, initial 
and boundary conditions are defined. 2.Definition and description of the diagonal 
elements: The diagonal elements have to be chosen and arranged in a logical and 
consistent way in order to facilitate the identification of the interactions. The di-
agonal elements are preferable arranged so that well-defined interfaces to any adja-
cent systems are created. 3. Identification of the diagonal elements and their inter-
actions: Each interaction, its cause and effect, should be described carefully. It is 
important to be consistent in the definitions and make sure that the actual interac-
tion is a direct interaction between two diagonal elements and that the interaction 
does not involve another diagonal element as an intermediate step. 4. Identification 
of external impacts on the system: External impacts are those, which are associated 
with the normal conditions as defined by the boundary conditions, but also unex-
pected features, events or process that is not a part of the normal state of the sys-
tem. The system response to an external impact propagates through the matrix via 
the interaction elements. 5. A qualitative assessment of the significance and impor-
tance of the interactions : It is important that the assessment criteria and principles 
are documented. 6. Selection and description of relevant scenarios: Choosing rele-
vant scenarios can identify the most important or critical pathways and be helpful 
when tracking the impact of a certain feature, event or process as it propagates 
through the system. 

4 APPLICATION OF INTERACTION MATRICES TO ASSESS LANDSLIDE 
CONTAMINATION IMPACT 

4.1 Diagonal matrix elements containing main properties governing the system  
The system may loosely be defined by the boundaries of the water in the river, the 
riverbed, and the banks of the river, which may stretch hundreds of meters perpen-
dicular to the shore. The candidates for becoming diagonal elements are the physi-
cal components, or features, of the system and the state parameters. The following 
diagonal elements where chosen here:  
 
• Physical components or features: surface water, ground water, topography, ge-

ology and biosphere 
• State parameters: temperature, stress condition, contamination, and surface wa-

ter composition. 
 
Finally, the diagonal element location, which introduces the boundary conditions, 
the normal external impact, such as rain, snowmelt, vessel traffic, ground-water 
flow, radiation, air temperature, load and mechanical impact due to traffic and in-
frastructure, and surface water composition, was added to the matrix. Examples of 
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external impact by unexpected events might be extreme events such as a 100-year 
rain or an earthquake. This gives a total of 10 diagonal elements, which are de-
scribed briefly below. The numbers between square brackets define the position in 
the matrix in Fig. 2 [row, column]. The gray shaded area in the figure marks the 
diagonal elements and the interactions that are associated with the riverbank or the 
riverbed. 
 
[1,1] Location  
The location defines the boundary condition associated with normal conditions. 
Furthermore, it defines the local and regional conditions in terms of climate, hy-
drology and geology. A riverbank is subject to a variety of stress and strain fields, 
which are induced by local external impact such as erosion from vessel traffic, load 
and mechanical impact from infrastructure and traffic. 
 [2,2] Surface water 
This element includes the state parameters water level, velocity, and flow regime 
of the surface water.  
[3,3] Water content and flow 
This element includes the state parameter ground water table, pressure distribution, 
magnitude, and direction of flow.  
[4,4] Temperature 
The temperature of the bank is a state parameter, which governs freeze and thaw 
cycles. It also influences the aqueous chemistry, vapor pressure, and gas chemistry.  
[5,5] Topography 
This is a physical component of the system, which includes the geometrical con-
figurations of both the riverbed and the bank.  
[6,6] Geology and geotechnical properties 
These are physical features of the system, defined by the geological formation that 
constitutes the riverbed and the bank. Type of soil, rock, depositions, structure, 
strata, and features, such as mineralogy, fabric, degree of consolidation, anisot-
ropy, porosity, density, and depth to firm strata are important. The strength of ma-
rine clays, which have been raised by post-glacial uplift of the continent from 
where they were originally deposited, is well-known for being highly dependent on 
the fabric. These clays may rapidly loose strength when disturbed. 
[7,7] Stress 
This is a state parameter which is defined by the vertical and horizontal stresses 
built up by the gravity forces of the earth material itself, external load, and the 
counteracting forces governed by cohesion and friction. The pore-water pressure 
controls the effective stress between particles and crystals. 
[8,8] Chemical composition  
This is a state parameter of the riverbank that is defined by the chemistry of the 
natural soil, the degree of contamination, and the pore water chemistry. 
[9,9] Downstream surface water composition 
This is a state parameter that defines the downstream water quality.  
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[10,10] Biosphere 
This element constitutes the boundary to the adjacent system where impact on 
health or ecology may occur as a result of a changing surface water composition. 

 
Figure 2. Interaction matrix that describes the system, which is loosely defined by 

the boundaries of the water in the river, the river bed, and the banks of 
the river 

4.2 Description of the interaction matrix elements 
Short descriptions of the interaction elements are given below. No qualitative as-
sessment of their relative importance has been done so far.  
 
[1,2] Vessel traffic 
Vessel traffic on the surface water generates waves, currents, turbulence, and 
surge. 
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[1,2-3] Rain, snowmelt and ground water flow 
The water content in riverbanks is governed by hydrologic and climatologic factors 
at the system boundary such as rainfall, snow, temperature, evaporation, and 
ground water flow. The location determines the typical rainfall pattern (duration, 
intensity, and seasonal variability). The rainwater is divided into infiltration, sur-
face runoff, and evaporation at the surface of the riverbanks. Rainwater that is car-
ried away as surface runoff may infiltrate into the river bank and also move later-
ally through slope-driven transport induced by gradients in the capillary potential, 
hydraulic pressure, vapor pressure, and temperature.  
[1,4] Air temperature and radiation 
The incoming energy to the system is dependent on the location. The net energy 
supplied to the surface is divided into change in heat storage, sensible heat flux, 
and latent heat flux.  
[1,7] Load, infrastructure, and traffic  
The traffic flow (intensity, type of vehicles, driving pattern, axle load, etc) is de-
pendent on the location {1,1} and defines the mechanical load, which is exerted on 
the riverbank. 
[1,8] Emissions 
Some of the contaminants in the riverbanks may originate from ongoing hazardous 
activities. These emission sources may give a significant contribution in addition to 
older deposits of contaminants. 
[1,9] Mass flux: upstream surface water composition  
The location governs the chemical composition of the arriving surface water at the 
upstream boundary of the system. This will influence the water chemistry along the 
riverbanks and the aqueous phase chemistry at the downstream boundary.  
[2,3] Water transfer 
If the riverbed is not impervious, water flows between the ground water aquifer 
and the river depending on whether the piezometric head in the aquifer is above or 
below the water level in the river. Hydraulic conductivity and capillarity of the riv-
erbanks govern the rate of lateral exchange.  
[2,4] Heat transfer 
There is a potential for heat transfer between the surface water and the riverbank. 
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[2,5] Erosion, sedimentation  
Erosion and sedimentation changes the topography of the riverbank and riverbed 
and also controls the meandering of the river. Erosion steepens the bank and deep-
ens the bed, whereas sedimentation flattens the bank and shallows the bed. 
[2,7] Pore pressure  
The depth of the river governs, but not solely, the pore pressure distribution in the 
riverbank. 
[2,10] Dilution, advection, and dispersion  
The hydraulic conditions in the river govern the magnitude of dilution, advection, 
and hydrodynamic dispersion. These processes govern the mass flux in the river, 
together with biochemical retardation mechanisms and diffusion in riverbed sedi-
ments.  
[3,2] Water transfer 
See [2,3]. 
[3,4] Heat transfer and capacity 
The water, as well as the solid phase, transfers and stores heat.  
[3,6] Heterogeneous reactions and erosion 
Water promotes dissolution in soluble rocks and swelling in expansive clays. The 
pore water reacts with the solid phase, which change the characteristics of the 
chemical and physical properties of the soil or rock. The water flow may erode and 
carry away fine particles, which will have an effect on the geotechnical properties.  
[3,7] Pore water pressure 
The pore water pressure controls the effective stress between particles and crystals. 
The distribution of water in slopes is important for predictions of slope instability.  
[3,8] Leaching, homogeneous and heterogeneous reactions 
Water is a solvent, a reactive medium as well as a mixing and transporting me-
dium. The flow of water, the water content, and the variations in time and space 
are significant for the water chemistry and the leaching process.  
[3,9] Water transfer and transport 
See [2,3]. The transport process is governed by a variety of retardation mecha-
nisms. Dissolved substances are transported out of from the riverbank to the sur-
rounding surface water by diffusion in the water phase and by advection. 
[4,2] Heat transfer 
See [2,4]. 
[4,3] Vaporization and condensation 
The temperature governs the vapor pressure. 
[4,5-6] Freezing/thawing  
The river bank topography and geotechnical properties may be affected by settle-
ment or shrinking/swelling as a result of freezing/thawing, especially in combina-
tion with variations in water content. 
[4,8] Reaction kinetics 
The temperature in the riverbank influences the reaction kinetics and the biological 
processes. 
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[5,2] Hydrodynamic control  
The cross section of the river, the slope of riverbed, and the properties of the river 
boundaries (roughness) control the flow regime. 
[5,3] Infiltration and surface runoff 
The topography of the riverbanks plays an important role in the division of rain-
water into infiltration, surface runoff, and evaporation. Depending on the local to-
pography also water from surrounding areas may infiltrate in the riverbanks. The 
infiltrated water will be traveling downwards under the force of gravity. Horizontal 
water movement will take place due to capillary forces, lateral dispersion, and 
pressure gradients.  
[5,7] Gravity  
The topography determines the distribution of the gravity forces in the riverbank. 
For a natural slope the gravity forces often dominate over other loads. However, 
the uncertainty in estimating the external loads makes assumptions about these 
crucial when predicting the risk for a slope failure (Alén et al, 2000). 
[6,3] Hydraulic conditions 
Physical properties of the media such as particle size distribution, particle geome-
try, porosity, capillarity, and heterogeneity govern the flow regime. Non-uniform 
flow fields arise as a result of physical heterogeneity. Additional complexity asso-
ciated with the impact of non-uniform flow on the distribution of water is intro-
duced under transient conditions. Under transient conditions hydraulic gradients 
develop between regions of fast flow and regions with less mobile water volumes. 
Important factors that govern the impact are initial and boundary conditions, and 
hydraulic properties of the medium, such as particle size and spatial pattern of any 
preferential flow paths.  
[6,4] Heat transfer and capacity 
See [3,4] 
[6,7] Consolidation, cohesion, and friction  
[6,8] Heterogeneous reactions 
The water chemistry and the solubility of contaminants are mainly controlled by 
heterogeneous reactions between the solid phase and the leachate, including disso-
lution/precipitation, sorption/desorption, acid-base and redox reactions. 
[6,9] Heterogeneous reactions and erosion 
Depending on the geology, rivers may be very effective in eroding and transporting 
material in suspension. Also, water reacts with the solid phase, which changes the 
characteristics of the chemical properties of the riverbanks and of the surface water 
composition. 
[7,2] Slope instability and landslide  
A landslide into a river may generate a flood wave.  
[7,5] Slope instability and landslide 
A certain magnitude of effective stress may cause slope instability and failure, 
which may change the topography of the riverbank and bed. 
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[7,6] Change of fabric 
High effective stress may change the fabric, which in turn, play an important role 
for the strength of the medium. 
[7,9] Slope instability and landslide  
See [7,5]. 
[8,6] Heterogeneous reactions and change in salt content 
The pore water reacts with the solid phase, which change the characteristics of the 
chemical and physical properties of the materials. A decrease in salt content (leach-
ing) weakens the cohesion forces in clay and the shearing strength.  
[8,9] Mobilization of contaminants 
There are several properties related to the solid phase that has a large influence on 
mass transport: diffusion resistance, mineralogy, availability of sorption sites, and 
dispersivity. 
Dissolved substances are transported out from the riverbank by diffusion in the wa-
ter phase and by advection. 
[9,10] Transport and retardation  
The water composition at the system boundary is transported by advection and dis-
persion under the influence of a variety of retardation mechanisms into the adja-
cent system, where the suspended material and any contaminants may have an in-
fluence. Contaminants may be associated with colloids and particles, which will 
facilitate the transport process.  

5 CRUCIAL ROUTES THROUGH THE INTERACTION MATRIX – 
AN EXAMPLE 

Evaluation of critical routes through the interaction matrix via interactions with a 
high degree of significance is important and a simple example is given below (Ar-
rows in figure 2 also illustrate the example): 
 
Depending on the location of the riverbank, the vessel traffic may be intense and 
influence the flow regime by creating waves, currents, turbulence, and surge. This, 
in turn, may promote a change in the geometrical configurations of the riverbed 
and the bank due to erosion. A change in the topography will change the stress 
conditions, which are built up by the gravity forces of the earth material itself and 
counteracting forces governed by cohesion and friction. If the riverbank becomes 
unstable, it will collapse and result in a landslide. Landslides from contaminated 
riverbanks imply an instantaneous release of contaminated soil particles to the wa-
ter that will affect the down-stream water quality. Physical, chemical, and biologi-
cal processes control the fate and transport processes (in aqueous phase or as parti-
cle or colloids) in the adjacent system, the biosphere.  
 
In addition, a landslide of soil into the river changes the topography, which in turn 
changes the stress conditions and may result in new landslides. A changing topog-
raphy implies a different hydrodynamic control of the river and the flow regime, 
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which in turn may influence the erosion and sedimentation process. Also, a change 
in water depth due to a change in topography affects the water content in the river-
bank and the pore water pressure, which govern the effective stress. 
 
In this way, a variety of pathways may be explored and validated.  

6 CONCLUSION 
This is a first qualitative description of the governing processes, critical events, 
emission scenarios, and boundary conditions for contaminated areas subject to 
landslide hazards. Despite its simplicity, the interaction matrix captures the central 
interactions and relations. The matrix illustrates clearly how external impact and 
events propagate through the system via internal processes defined in the interac-
tion boxes. The interaction matrix constitutes a tool to describe the processes that 
are important and critical for the system. Further work will include an in-depth 
qualitative description together with identification of interactions with a high, me-
dium, and low degree of significance. 
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Eurokod 7: Allmänna regler för dimensionering av geokonstruk-
tioner – Ett framtida arbetsredskap 

U. Bergdahl & H. Löfroth 
Statens geotekniska institut, Sverige, ulf.bergdahl@swedgeo.se,  
hjordis.lofroth@swedgeo.se 

Sammanfattning: Eurokoderna är Europeiska standarder för dimensionering av 
bärande konstruktioner, som utarbetas av den Europeiska standardise-
ringsorganisationen CEN. För geokonstruktioner gäller Eurokod 7: Geoteknisk 
dimensionering. Som ett led i Europaharmoniseringen och Sveriges accepterande 
av EU:s Byggproduktdirektiv kommer våra nuvarande svenska byggregler att er-
sättas av Eurokoderna. I denna artikel ges en kortfattad historik över Eurokoder-
nas framtagning samt ges en beskrivning av innehållet och hur det kan användas 
för framtida arbeten med geoteknisk dimensionering. Artikeln tar också upp några 
erfarenheter från två större byggprojekt där Eurokoderna använts; förbindelsen 
över Öresund och Metron i Köpenhamn. 

1 INLEDNING 
Dimensionering av geokonstruktioner i Sverige sker idag efter de grundläggande 
reglerna i Boverkets konstruktionsregler BKR (1999), Vägverkets Bro 2002 och 
Väg 2003 samt Banverkets Bro (2002). För mer detaljerade dimensioneringsbe-
skrivningar används också Plattgrundläggningshandboken (1993), Pålgrundlägg-
ningshandboken (1999) och Sponthandboken (1996). Alla dessa dokument grundas 
på dimensionering enligt partialkoefficientmetoden, som infördes i Nybyggnads-
reglerna 1989 (Boverket 1989), och som i sin tur baserades på ett dåvarande utkast 
till EG-norm. Som en del i Europa-harmoniseringen och Sveriges accepterande av 
EU:s Byggproduktdirektiv skall dessa byggregler inom några år ersättas av Euro-
koder och CEN-/ISO-standarder. Hur kommer detta att påverka geoteknikerns ar-
bete och vilka skillnader finns mellan regelverken. Vilka skillnader i dimensione-
ringsresultat erhålls? Det är många frågor som uppstår när en hel bransch skall byta 
regelverk. 

2 HISTORIK ÖVER EUROKODARBETET 
Sverige involverades i Eurokodarbetet 1989 när CEN (den europeiska standardise-
ringsorganisationen) fick ansvaret också för europeiska gemensamma byggregler. 
På basis av ett redan påbörjat arbete inom EG kunde man på det geotekniska om-
rådet 1994 ge ut: Eurocode 7: Geotechnical design – Part 1: General rules, såsom 
ENV (ENV 1997-1 (1994)) dvs en förstandard avsedd att utgöra underlag för med-
lemsländernas prövning av de nya regelverket.  
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Eftersom de grundläggande dimensioneringsreglerna enligt ENV 1991-1 (1994) 
inte blev färdiga förrän samtidigt med Eurokod 7 kunde någon harmonisering mel-
lan dessa standarder ej ske utan fick anstå tills omarbetningen av ENV till fullvär-
diga EN-standarder startade 1998. 
 
För att möjliggöra en svensk användning av förstandarderna erfordrades ett natio-
nellt förord till gällande nationella byggregler (jfr BKR) samt en NAD (Nationellt 
Anpassningsdokument). En svensk översättning av ENV 1997-1 med tillhörande 
NAD presenterades i en BST-rapport 1/1998 (Byggstandardiseringen 1998) efter 
omfattande konsekvensanalyser. Se Avsnitt 3 nedan. BST-rapporten innehåller de 
ändringar som svenska myndigheter ville göra för att anpassa förstandarden till då 
gällande svenska regler. Bl a gjordes hänvisningar till aktuella regler från Vägver-
ket och Banverket och svenska standarder för klassificering av jord och SGF:s Be-
teckningssystem. Regler för dynamisk provning av slagna pålar infördes också, 
som bildat mall för de nya reglerna i EN 1997-1 (2004-01). 
 
Inom CEN/TC 250/SC7 för geoteknisk dimensionering påbörjades så ett arbete 
med att skapa standarder för att få enhetliga underlag för geotekniska undersök-
ningar och därmed länka samman Eurokod 1997-1 med resultat från fält- och labo-
ratorieundersökningar. Därför tillkom ENV 1997-2 (1999), Dimensionering med 
hjälp av laboratorieförsök och ENV 1997-3 (1999), Dimensionering med hjälp av 
fältförsök. Dessa förstandarder ger för ett antal vanliga undersökningsmetoder de 
väsentliga kraven; utrustning, utförande och redovisning av resultaten samt exem-
pel på hur s k ”derived values” på geotekniska parametrar kan utvärderas. Dessa 
förstandarder är således inga detaljerade metodstandarder för utförande av fält- och 
laboratorieförsök men ENV 1997-2, som till stor del grundats på det arbete som ut-
fördes av ISSMGE europeiska kommitté, ETC 5 under åren 1993-1997, för labora-
torieförsök (1998), innehåller referenser till ett stort antal detaljerade metodstan-
darder. ENV 1997-3, som bl a grundades på ISSMFE, Technical Committee – TC 
16:s arbete från 1989 om sonderingsmetoder innehåller mer detaljer om utrustning 
och utförande för de olika metoderna. Dessutom innehåller denna förstandard ett 
antal bilagor om hur man kan utvärdera geotekniska parametrar ur fältundersök-
ningsresultat eller mer direkta dimensioneringsmetoder. 
 
Parallellt med detta arbete har man inom den internationella kommittén ISO/TC 
182/SC1 arbetat med gemensamma regler för identifiering och klassificering av 
jord och berg som nu resulterat i tre standarddokument: 
 

• EN ISO 14688-1 (2002), Benämning och beskrivning av jord. 
• EN ISO 14688-2 (2002), Klassificeringsprinciper för jord. 
• EN ISO 14689-1 (2002), Benämning och beskrivning av berg. 
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Efter diskussioner i TC 250/SC7 kom man inom CEN fram till att man skulle till-
sätta ytterligare en teknisk kommitté (TC341) med uppgift att arbeta fram metod-
standarder för geotekniska fält- och laboratorieundersökningar. Detta arbete starta-
de 2000 med organiserandet av ett antal arbetsgrupper (WG): 
 

• WG 1 för Provtagning i jord och berg samt grundvattenmätning. 
• WG 2 för Trycksondering, elektrisk sond och mekanisk sond. Hit har senare 

förts även viktsondering och vingförsök. 
• WG 3 för Dynamisk sondering och SPT-försök. 
• WG 4 för Provbelastningar av pålar m fl element som används i geokon-

struktioner. 
• WG 5 för Pressometer- och dilatometerförsök. 

 
För laboratoriemetoderna har sekretariatet på DIN svarat för en redaktionell omar-
betning till CEN-standard av de förslag, som presenterades av ETC 5 och i ENV 
1997-2. Tolv s k ”Technical Specifications” för olika metoder har valts ut för pre-
sentation. 
 
Arbetet med fältundersökningsmetoderna enligt ovan baseras på de krav som finns 
i ENV 1997-3 samt andra internationellt erkända standarder. 
 
Eftersom nu krav på utrustning och utförande av fält- och laboratorieundersök-
ningar överförs till metodstandarder beslöt man inom TC 250/SC7 att slå samman 
ENV 1997-2 och ENV 1997-3 till en standard EN 1997-2 Geoteknisk dimensione-
ring Del 2: Geotekniska utredningar och provning. Detta dokument innehåller 
kompletterande uppgifter för geoteknikern avseende: 

• planering och redovisning av geotekniska utredningar. 
• allmänna krav på ett antal normalt använda laboratorie- och fältundersök-

ningsmetoder. 
• metoder för utvärdering och bedömning av undersökningsresultat. 
• framtagning av värden på geotekniska parametrar och koefficienter. 
• exempel på tillämpning av resultat från fältförsök för geoteknisk dimensio-

nering. 
 
Detta dokument är således främst riktat till den geotekniker som skall svara för 
planering av de geotekniska utredningarna, ta emot och värdera undersökningsre-
sultaten och använda dem för dimensionering av geokonstruktioner. 
 
Även för utförandet av geokonstruktioner pågår ett omfattande standardiseringsar-
bete inom CEN/TC 288. Där finns eller har funnits 12 arbetsgrupper som utarbetat 
utförandestandarder för följande områden: 

• WG 1 Slitsmurar 
• WG 2 Förankringar 
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• WG 3 Grävpålar 
• WG 4 Sponter 
• WG 5 Massundanträngande pålar 
• WG 6 Injektering 
• WG 7 Jetinjektering 
• WG 8 Mikro-pålar 
• WG 9 Jordspikning och armerad jord 
• WG 10 Djupstabilisering 
• WG 11 Vertikaldränering 
• WG 12 Djupvibrering 

 
Detta arbete finansieras av den europeiska federationen för grundläggningsentre-
prenörer och syftar främst till att man skall få en konkurrens på lika villkor vid ent-
reprenader för geokonstruktioner. Förutom krav på material och utförande innehål-
ler dessa standarder också uppgifter av betydelse för den som skall utföra de 
geotekniska undersökningarna, dimensionera geokonstruktionen samt svara för 
provning, övervakning och uppföljning av densamma. Se t ex SS-EN 1537 (2000) 
om Förankringar. 

 

På det sätt som standarderna nu är 
uppbyggda får man en naturlig hie-
rarki i dem från de grundläggande 
dimensioneringsreglerna till utföran-
destandarderna, Figur 1. 
 

Figur 1 Hierarkin i de geotekniska CEN-standarderna. 
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3 KONSEKVENSANALYSER SOM UNDERLAG FÖR NAD TILL ENV 
1997-1 

Inför utarbetandet av det nationella anpassningsdokumentet (NAD) till ENV 1997-
1 utfördes ett antal konsekvensanalyser för att bedöma effekterna på dimensione-
ringen enligt Eurokoden. Det erfordrades också för att kunna ta ställning till storle-
ken på de partialkoefficienter, som föreslagits. 
 
En grupp bestående av representanter för myndigheterna: Banverket, Boverket, 
Fortifikationsförvaltningen, Luftfartsverket och Vägverket bildades för att ta fram 
gemensamma regler för det svenska anpassningsdokumentet. Utredningsarbetet ut-
fördes 1993 - 1996 av Statens geotekniska institut med hjälp av ett flertal kunniga 
personer från branschen. Arbetet bedrevs i sex olika etapper, huvudsakligen genom 
att beräkningar utfördes för ett antal förenklade typkonstruktioner grundlagda i oli-
ka jordar. Under hela perioden behandlades följande konstruktioner: 

• Platta på friktionsjord respektive på lera. 
• Påle i friktionsjord respektive i lera, samt påle dimensionerad genom prov-

ning. 
• Bank på lös lera samt enkel slänt i lös lera.  
• Momentbelastad platta på lös respektive fast undergrund, samt betongtunnel. 
• Spont i friktionsjord respektive i lera, samt enkel stödmur. 

 
I den första etappen (Etapp 0), Alén et al (1993), gjordes beräkningar traditionellt 
enligt SBN 1980 (1981), med partialkoefficientmetoden enligt Nybyggnadsregler-
na (NR), med β-metoden och med punktskattningsmetoden. Beräkningar i brott-
gränstillstånd gjordes för såväl plattor som pålar och bankar. Även något exempel 
på bruksgränsdimensionering behandlades. Syftet med utredningen var att belysa 
inverkan av olika parametrar såsom säkerhetsnivå, variation i materialegenskaper 
och beräkningsmodell vid dimensionering av vanliga geokonstruktioner. Några 
sammanfattande slutsatser eller rekommendationer gjordes ej. 
 
I Etapp 1, Olsson et al (1993), gjordes jämförande beräkningar i brottgränstillstånd 
mellan Plattgrundläggningshandboken (PLH) och ENV 1997-1 för att se inverkan 
av geometri, last och inre friktionsvinkel. Partialkoefficienter behandlades inte. Ut-
redningen visade att ENV 1997-1 kan ge såväl högre, lägre som oförändrad bär-
förmåga jämfört med Plattgrundläggningshandboken, beroende på lastsituation och 
egenskaper hos jorden. 
 
Etapp 2, Alén et al (1993), omfattade kompletterande beräkningar i brottgränstill-
stånd enligt ENV 1997-1, Case C. Beräkningar gjordes för såväl plattor som pålar 
och bankar. Hänsyn togs till skillnaden mellan en egenskaps medelvärde och ka-
rakteristiskt värde. Utredningen resulterade i ett förslag till NAD-text till vissa av-
snitt i ENV 1997-1, med bl a förslag på partialkoefficienter för materialparametrar 
och ξ-värden för provbelastning av pålar. 
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Vidare behandlades i Etapp 2 val av karakteristiskt värde. För att välja 5 %-
fraktilen som karakteristiskt värde, vilket är huvudalternativet i Eurokod 1, erford-
ras omfattande provning och en statistisk utvärdering. Enligt Eurokod 7 skall ka-
rakteristiskt värde väljas som ett ”cautious estimate” (försiktigt valt värde). För att 
utröna om det var möjligt att bestämma 5 %-fraktilen för en geoteknisk storhet vid 
normalt provningsförfarande genomräknades ett antal exempel. Tre metoder testa-
des. I den metod som verkade mest lovande skattas medelvärdet från ett litet antal 
prov (objektsspecifikt), medan spridningen skattas utifrån ett stort antal prov (ge-
nerellt). 
 
I Etapp 3, Alén et al (1994), gjordes kompletterande beräkningar för plattor och på-
lar enligt Vägverkets Bronorm 88 (1989), Brobrev 5 (1992) och Banverkets Järn-
vägsbronorm, BVH 541.2, Utgåva 1 (1993). Beräkningarna visade bl a att för plat-
tor på friktionsjord gav Bronorm 88 och BVH något större plattbredd än NR och 
ENV 1997-1, Case C. Plattor på lera visade god överensstämmelse mellan dessa 
normer. För pålar erhölls kortare pålar (högre bärförmåga) enligt Bronorm 88 och 
BVH än enligt ENV 1997-1, Case C. 
 
Etapp 4, Ryner et al (1994), kompletterade med beräkningar för en förankrad en-
bandsspont i sand. Beräkningarna utfördes enligt SBN 1980, Sponthandboken, 
ENV 1997-1, Case B och ENV 1997-1, Case C (med och utan NAD). Utredningen 
resulterade i rekommendationer till NAD-texten för Avsnitt 8 i ENV 1997-1.  
 
I arbetet med Etapp 0 – 4 hade NAD till Eurokod 1 inte funnits tillgänglig, utan 
hänvisning gjordes till svenska lastregler. I den sista etappen (Etapp 5), Olsson et 
al (1996), gjordes kompletterande beräkningar för samtliga ovan nämnda konstruk-
tionstyper för att värdera inverkan av framtaget förslag till NAD för Eurokod 1. 
Detta förslag innebar i huvudsak; att tre lastfall i ENV 1991-1 ersattes med ett 
enda, att beaktande av säkerhetsklass sker med en särskild lastkoefficient och inte 
en partialkoefficient vid beräkning av bärförmåga som tidigare och att dimensione-
ring utförs för två separata lastkombinationer. Arbetsgruppen kom fram till att för-
slaget kunde accepteras för de genomräknade konstruktionstyperna och gav förslag 
på justeringar i NAD till Eurokod 7. 
 
Förutom konsekvensanalyser som underlag för NAD-arbetet genomfördes bl a i 
Boverkets regi ett antal kontrollberäkningar inom olika konstruktionsområden en-
ligt BKR, ENV och ENV+NAD. Kontrollberäkning av grundläggning för en be-
fintlig konstruktion på friktionsjord och på berg utfördes av Statens geotekniska in-
stitut, Bergdahl et al (1996). Resultaten visade att för friktionsjord erhölls störst 
plattor enligt ENV utan NAD och minst enligt BKR. För plattor på berg erhölls 
störst plattor enligt BKR och samma storlek enligt ENV och ENV+NAD. 
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4 INNEHÅLL I EUROKOD 7 DEL 1 OCH 2 – EN ÖVERSIKT 
Eurokod 7, Del 1 (2004-01) omfattar 167 sidor varav 127 med principer och råd, 
samt 40 sidor bilagor med exempel på dimensioneringar av informativ karaktär. 
Bilaga A innehåller dock en serie tabeller med partialkoefficienter, som skall an-
vändas för olika geokonstruktioner och dimensioneringssituationer. Angivna parti-
alkoefficienter kan ändras i ett nationellt Annex (NA). 
 
Eurokod 7, Del 1 innehåller följande kapitel: 

1. Allmänt 
2. Grunder för geoteknisk dimensionering 
3. Geotekniska data 
4. Kontroll av utförande, övervakning och underhåll 
5. Fyllning, grundvattensänkning, jordförstärkning och jordarmering 
6. Plattgrundläggning 
7. Pålgrundläggning 
8. Förankringar 
9. Stödkonstruktioner 
10. Hydrauliskt brott 
11. Totalstabilitet 
12. Bankar 
• Annex A-J 

 
De fyra första kapitlen innehåller generella regler för standardens tillämpning, för 
geoteknisk dimensionering, för framtagning av geotekniska data och för kontroll 
av utföranden, uppföljning och underhåll av geokonstruktioner. 
 
De följande åtta kapitlen innehåller detaljerade regler för dimensionering av re-
spektive geokonstruktion men också specifika regler för utförande (om det påver-
kar bärförmågan) samt för kontroll och uppföljning. 
 
Allmänt gäller att gränstillstånd skall verifieras genom en eller en kombination av 
följande metoder: 

• Genom beräkningar enligt Kapitel 2.4 
• Genom att tillämpa erfarenhetsvärden enligt Kapitel 2.5 
• Genom experimentella modeller och provbelastningar enligt Kapitel 2.6 
• Genom observationsmetoden beskriven i Kapitel 2.7 

 
För flertalet geokonstruktioner redovisar man hur man skall kunna verifiera att 
man inte överskrider gränstillstånden genom beräkningar. För pålar och förank-
ringar redovisar man också hur man kan verifiera en konstruktion genom provbe-
lastningar. 
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I Kapitel 2.8 respektive 3.4 finner vi regler för ”Geoteknisk dimensioneringsrap-
port” och ”Rapport från geotekniska undersökningar”. Det senare innehåller bl a 
krav på värdering av de erhållna undersökningsresultaten och därav följande för-
slag till kompletterande undersökningar. Kapitel 2.8 innehåller förutom krav på en 
detaljerad redovisning av dimensioneringen också krav på en plan för kontroll och 
uppföljning och hur denna skall dokumenteras. 
 
Eurokod 7, Del 2 utgör ett komplement till Del 1 och omfattar 158 sidor varav 76 
sidor principer och råd för planering och redovisning av geotekniska undersök-
ningar, allmänna krav på ett antal vanligen använda fält- och laboratorieundersök-
ningsmetoder, metoder för tolkning och värdering av undersökningsresultat samt 
metoder för bestämning av geotekniska parametrar och koefficienter. I bilagorna 
(82 sidor) finns exempel på tillämpning av fältundersökningsresultat för geoteknisk 
dimensionering. 
 
Eurokod 7, Del 2 innehåller följande kapitel: 

1. Allmänt 
2. Planering av geotekniska undersökningar 
3. Provtagning i jord och berg samt grundvattenmätning 
4. Fältundersökningar i jord och berg 
5. Laboratorieundersökningar för jord och berg 
6. Rapport från geotekniska undersökningar 
• Annex A-W 

 
Kapitel 2 innehåller generella krav för planering av geotekniska utredningar unge-
fär som vi arbetar i Sverige idag med undersökningar i olika skeden. Speciellt 
nämns också kontroll och uppföljning av jordförhållandena under byggskedet. 
 
Kapitel 3 innehåller Allmänna regler för provtagning i jord och berg samt grund-
vattenmätning bl a har man delat upp provtagning i tre kvalitetsgrupper, Katergori 
A-C, och provernas kvalitet i fem kvalitetsklasser beroende på vilka egenskaper 
hos proven som förblir opåverkade. Kategori A motsvarar vår ”ostörda provtag-
ning” och kvalitetsklass 5 motsvarar helt omrört prov. På motsvarande sätt finns tre 
provtagningskategorier A-C, för berg. Avsnittet om grundvattenmätning innehåller 
bara allmänna regler för planering, utförande och utvärdering av sådana mätningar. 
 
Kapitlen 4-5 innehåller generella regler för planering, utförande och utvärdering 
för ett antal olika fält- och laboratorieundersökningsmetoder medan Kapitel 6 an-
ger hur man skall uppfylla kraven på redovisning enligt EN 1997-1. 

5 HUR PÅVERKAS GEOTEKNIKERNAS ARBETE AV EUROKODERNA? 
Eurokod 7 Del 1 och 2 och tillhörande CEN-standarder är tänkta att efter översätt-
ning införas som nationella regler och standarder successivt när de försetts med na-
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tionella förord och eventuella nationella Annex med t ex partialkoefficienter och 
regler för hänsynstagande till tjäle, snö etc. Härefter kan de tillämpas parallellt med 
svenska regler några år. Dessa skall dock sedan dras tillbaka. Någon tidplan härför 
finns dock ej men man bör räkna med att de svenska reglerna dras tillbaka inom 5-
7 år. Redan dessförinnan kan åtminstone offentliga beställare komma att kräva att 
Eurokoderna skall användas, speciellt i samband med internationell upphandling 
av bygg- och anläggningsprojekt. Förbindelsen över Øresund och Metron i Köpen-
hamn är exempel på två projekt där ENV 1997-1 använts som bas för den geotek-
niska dimensioneringen och hanteringen av geotekniska frågeställningar. 
 
För den praktiserande geoteknikern innebär Eurokod 7 Del 1 och 2 och tillhörande 
standarder nya möjligheter och utmaningar: 

• Möjligheter på så sätt att där finns en stor kunskap sammanställd, som kan 
användas för olika projekt såväl inom landet som utomlands, t ex nya under-
sökningsmetoder, nya metoder att utvärdera jordegenskaper och nya dimen-
sioneringsmetoder. 

• Utmaningar på så sätt att man måste lära sig det nya regelverket och analy-
sera hur det kan tillämpas i olika projekt och vid olika grundförhållanden. 
Kan t ex dimensioneringsmetoden för friktionspålar användas i svenska 
grusåsar? Hur kan det inarbetas i t ex AMA-systemet (Anläggnings AMA 
(1999) för förfrågningsunderlag för olika typer av entreprenader. 

6 SKILLNADER MELLAN ENV 1997-1 MED NAD OCH EN 1997-1 
Vid utarbetandet av EN 1997-1 (2004-01) har en hel del förändringar och tillägg 
gjorts jämfört med ENV 1997-1 med NAD (Byggstandardiseringen 1998). En av 
dessa skillnader avser dimensionering. I ENV 1997-1 skulle dimensioneringen ve-
rifieras för tre brottgränstillstånd; Fall A, B och C. Fall A omfattade förlorad sta-
tisk jämvikt, Fall B inre brott hos bärverket då hållfastheten hos bärverkets materi-
al är avgörande och Fall C omfattade brott i undergrunden. I Fall A lades 
partialkoefficienter på såväl laster som jordens egenskaper, i Fall B lades partial-
koefficienter på laster och i Fall C lades partialkoefficienter på jordens egenskaper. 
I arbetet med NAD till ENV 1991-1, och därmed även i ENV 1997-1 med NAD, 
slogs de tre dimensioneringsfallen ihop till ett där tillämpning av lastkoefficienter 
hämtas från NAD för ENV 1991-1. Tillämpning av partialkoefficienter för bl.a. 
materialegenskaper (γm) och för bärförmåga på pålar (γb, γs) framgår av NAD för 
ENV 1997-1.  
 
I EN 1997-1 anges vilka typer av brottgränstillstånd, som skall verifieras, och i en 
separat bilaga (Annex A) finns partialkoefficienter kopplade till dessa. Aktuella 
brottgränstillstånd är: EQU som motsvarar Fall A, STR som motsvarar Fall B och 
GEO som motsvarar Fall C. Dessutom finns ytterligare två separata brottgränstill-
stånd; UPL som avser jämviktsbrott i konstruktion eller undergrund pga lyftning 
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orsakad av vattentryck och HYD som avser hydraulisk hävning, inre erosion eller 
piping. 
 
För fallet EQU, UPL och HYD ovan ges partialkoefficienter för laster/lasteffekter 
respektive materialegenskaper i Annex A. För fallen STR och GEO anges tre di-
mensioneringssätt (design approaches) med olika kombinationer av partialkoeffici-
enter på laster/lasteffekter (A), materialegenskaper (M) och/eller bärförmåga (R). 
Samtliga koefficienter är specificerade i Annex A. För Dimensioneringssätt 1 gäll-
er huvudsakligen (utom för axiellt belastade pålar och förankringar) antingen en 
kombination (A1+M1+R1) omfattande enbart lastkoefficienter eller en kombina-
tion (A2+M2+R1) som innebär materialkoefficienter samt lastkoefficient på varia-
bel last. För Dimensioneringssätt 2 gäller kombination (A1+M1+R2) som omfattar 
lastkoefficienter och bärförmågekoefficienter och för Dimensioneringssätt 3 gäller 
kombination (A1 eller A2+M2+R3) som omfattar materialkoefficienter samt last-
koefficienter på konstruktionslaster men ej geotekniska laster. 
 
De omfattande analyser som gjordes inför utarbetandet av NAD till ENV 1997-1 
resulterade bl a i justeringar av föreslagna partialkoefficienter, så att den säker-
hetsnivå som erhölls motsvarade den vid dimensionering enligt svenska normer. 
De förändringar och tillägg som gjorts vid transformeringen av ENV 1997-1 till 
EN 1997-1 innebär dels förändrade partialkoefficienter dels fler separata brott-
gränstillstånd och, för det i geotekniska sammanhang väsentligaste brottgränstill-
ståndet, har dessutom antalet sätt att dimensionera utökats.  
 
Även i EN 1997-1 ges dock utrymme för nationella val genom ett nationellt Annex 
(NA). I det nationella annexet kan bl a för fallen STR och GEO specificeras hur 
ekvationerna för dimensionerande last och bärförmåga skall användas genom val 
av ett av de tre dimensioneringssätten. Likaså kan storleken på i Annex A angivna 
partialkoefficienter ges i det nationella annexet. Detta innebär att ytterligare konse-
kvensberäkningar erfordras för att belysa vad förändringarna i EN 1997-1 jämfört 
med ENV 1997-1 med NAD innebär och för att bestämma dimensioneringssätt 
samt storlek på partialkoefficienter i det nationella annexet.  
 
Därför finansierar Boverket, Vägverket och Banverket en utredning för att ta fram 
underlag till det nationella annexet till EN 1997-1. För utredningen ansvarar SGI 
som tillsammans med representanter för de tre myndigheterna (projektets styr-
grupp) har lagt upp den första delen av arbetet. Utredningsarbetet kommer att 
genomföras av en arbetsgrupp bestående av kunniga personer från branschen där 
även personer från det tidigare NAD-arbetet finns representerade. Nationella annex 
skall finnas framme två år efter det att respektive Eurokod fastställts, vilket innebär 
att detta arbete skall vara klart i början av år 2006. 
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7 ERFARENHETER FRÅN ÖRESUNDSFÖRBINDELSEN 
Inför byggandet av Öresundsförbindelsen, Figur 2, mellan Sverige och Danmark 
stod man inför det faktum att man trots den geografiska närheten och tusenåriga 
nära relationer hade olika traditioner, byggregler och olika terminologi på ömse si-
dor av Sundet, enligt Hansen et al (1993) bl a beroende på olika geologiska förut-
sättningar. Sverige hade nyligen infört Nybyggnadsreglerna medan man i Danmark 
arbetade efter Dansk Ingeniørsforenings Norm for Fundering (1984). Båda regel-
verken arbetar efter partialkoefficientfilosofin men har i övrigt en hel del olikheter 
bl a i fråga om val av karakteristiska värden och val av partialkoefficienter. Efter 
en närmare utredning beslöt man därför att satsa på Eurokoderna och en gemensam 
terminologi som grundläggande byggregler för projektet. Eftersom man på den ti-
den hade endast Förstandarden tillgänglig och inget land ännu hade gjort något na-
tionellt Annex valde man att utforma en PAD (Projekt Application Document) där 
man kunde specifikt skriva in vad som skulle gälla för Öresundsförbindelsen om 
man inte kunde acceptera det som stod i Förstandarden. För geoteknisk dimensio-
nering upprättades således PAD 7-1 Øresundskonsortiet (1994). Denna innehöll 
bl a följande ändringar jämfört med Förstandarden: 

• man valde att klassa alla permanenta konstruktioner till ”Geotechnical Cate-
gory 3” 

• man höjde partialkoefficienterna för jordegenskaper i ”Case C” 
• man införde en modellfaktor > 1,0 i ”Case B” 
• man införde en högre partialkoefficient för provdragna förankringsstag 
• man skärpte kraven på redovisning av den geotekniska dimensioneringen i 

”Geotechnical Design Report” bl a med att göra det obligatoriskt att skriva 
ett program för kontroll, övervakning och uppföljning av konstruktionerna. 

• man införde en särskild Geo-Nomenklaturlista för projektet och ställde krav 
på att en geologisk utvärdering av undersökningarna skulle göras. 

• man införde krav på att entreprenören skulle göra en utvärdering av beställa-
rens undersökningar. 

 

 
Figur 2.  Bron över Flintrännan för Öresundsförbindelsen baserades på  

ENV 1997. 
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Alla dessa tillägg och ändringar har medfört en säkrare konstruktion vilket kan an-
ses befogat med hänsyn till konstruktionernas storlek och den begränsade erfaren-
het man då hade av Eurokoden. Ändringarna har också gjort ansvarsförhållandet 
mellan entreprenör och beställare klarare. Enligt Bræstrup (1996) har Eurokoderna 
med sina PAD i kombination med kalibrering av lastfaktorer medfört en rationell 
och kostnadseffektiv dimensionering. 

8 ERFARENHETER FRÅN METRON I KÖPENHAMN 
Sedan oktober 2002 har Köpenhamn 
en tunnelbana som komplement till 
sitt regionala S-tågnät. Denna för-
binder den nya Ørestaden med Kö-
penhamns centrala delar och består 
av ca 9 km tunnlar, 5 km viadukter 
och bankar och 13 stationer. Efter-
som det inte fanns någon relevant 
dansk standard för underjordiska 
järnvägar och för att underlätta inter-
nationellt samarbete valde man att 
använda Eurokoden (ENV) för di-
mensionering av konstruktionerna, 
Eskesen (2002). Som framgår nedan 
har man också kunnat spara genom 
att använda Eurokod 7. 
 

Figur 3. Konstruktionerna för de underjordiska Metrostationerna i centrala Kö-
penhamn baserades på ENV 1997. Foto: Comet 

 
Enligt Beadman et al (2001) kunde man genom att använda den i Eurokod 7 (2.7) 
beskrivna observationsmetoden spara en stämpnivå vid utgrävningen av den 22 m 
djupa stationen vid Nørreport i jämförelse med en vanlig dimensionering enligt 
samma norm, vilket i sin tur innebar besparing i såväl tid som pengar genom bl a 
att tunnelborrmaskinen kunde tas emot utan försening. Detta möjliggjordes genom: 

• att man med mätningar på den tidigare påbörjade Station Christianshavn 
kunde visa att vatten- och jordtrycket i kalkberget inte var så stort som be-
räknat och därigenom kunde visa att så skulle bli fallet också vid Nørreport. 

• att man anordnade ett kontroll- och uppföljningssystem av bl a stationära in-
klinometrar som avlästes automatiskt var 5:e minut samt avvägningsdubbar 
och jämförde resultaten med beräkningarna. 
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• att man hade en plan för att om så erfordrades avbryta utgrävningen och in-
stallera stämp. 

 
• Det allmänna intrycket från projektet är bl a att Eurokoden kanske ännu inte 

är tillräckligt känd och speciellt att man inte tagit till sig de krav på kontroll 
och uppföljning av geokonstruktioner, som finns i Eurokod 7 och som är 
mer omfattande än dansk och svensk praxis. 

9 SLUTSATSER 
Av den redovisning som ovan lämnats om Eurokod 7 kan man dra den slutsatsen 
att denna ger oss nya möjligheter att verka inom geotekniken med bl a nya kunska-
per och inom nya eller utökade områden. Samtidigt kommer det att krävas utbild-
ning och att man successivt klarlägger hur det nya regelverket kan tillämpas på oli-
ka projekt genom att samla in erfarenheter och göra jämförande beräkningar. 
 
Konsekvensanalyserna för ENV visar att man jämfört med BKR ibland kan få di-
mensioner på osäkra sidan, ibland på säkra sidan och val av dimensioneringssätt 
liksom vissa partialkoefficienter i Annex A till Eurokod 7 Del 1 behöver sannolikt 
justeras med ett nationellt Annex. 
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