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Sammanfattning 

Delar av marken i Uppsala består av mäktiga lerlager. Naturliga krypsättningar pågår ständigt i 

området, en process som i litteraturen benämns geologisk åldring. Ökad belastning i form av 

uppfyllnad kring byggnader och sänkt grundvattenyta till följd av pumpning av färskvatten bidrar 

också till sättningar. I ett nybyggt bostadsområde på Kapellgärdet har marksättningarna intill de 

pålade husen på vissa platser uppgått till 0.3 m på 10 år.  

Med geotekniska data för området har en jordprofil tolkats. Analys har gjorts utifrån den klassiska 

sättningsteorin för primärsättningar till av ökade effektivspänningar från fyllnadsmassor och 

grundvattensänkning. Krypsättningens storlek har uppskattats utifrån erfarenheter vid ett provfält i 

Stockholm - Mälardalen med liknande jordlagerföljd och geoteknisk egenskaper. De antaganden som 

görs i den klassiska sättningsmodellen ger en kraftigt förenklad bild av verkligheten, vilket kan leda 

till stora avvikelser mot det verkliga utfallet.  

Modellen som används vid beräkning av portrycksutjämningen stämmer inte med verkligheten för 

den jordlagerföljd som finns på många håll i Stockholm – Mälardalen. Den undre varviga lerans 

dränerande egenskaper i horisontell riktning och den snabba uttorkningen i den gyttjiga leran kan 

bidra till det snabba sättningsförloppet. För att bättre kunna förstå sättningsförloppet krävs 

noggrannare observationer av portrycksutjämningen genom hela leran. Vidare bör bidraget från 

krypsättningar beaktas, eftersom dessa verkar utgöra en stor del av den totala sättningen.  
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Summary 

Parts of the ground in Uppsala consist of thick clay deposits. Natural creep settlements are ongoing in 

the area due to a process in the literature named geological aging. Increased load on the ground due 

to fill and lowered groundwater table due to pumping of drinking water are also contributing to 

settlements. The ground settlements in a new residential area at Kapellgärdet have in parts of the 

area reached up to 0.3 m during the first 10 years.  

With geotechnical data from the area, the soil profile has been interpreted. Calculations have been 

made based on the classic model for primary consolidation caused by increased effective stress from 

loading and lowered groundwater table. Contribution from creep has been estimated from 

experience at a test field in Stockholm – Mälardalen with similar soil profile and geotechnical 

properties. The assumptions made in the classic model provide a simplified picture of the reality, 

which may lead to large deviations from the actual outcome.  

The model used in the calculations of pore pressure equalization does not match the reality of the 

stratigraphy found in many areas in Stockholm – Mälardalen. The drainage properties of the varved 

clay and the fast desiccation of the muddy clay are thought to contribute to the fast consolidation 

process. To better understand the consolidation process, more detailed observations of the pore 

pressure equalization need to be done through the clay. Furthermore, settlement contribution due 

to creep is needed, as it seems to be a large part of the total settlements.  
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1 Inledning 

I inledningen introduceras bakgrunden till examensarbetet, syfte och mål, avgränsningar och 

genomförandet.  

1.1 Bakgrund 

Till följd av Stockholm – Mälardalens expansion krävs nya bostäder och infraprojekt. Byggnationen 

förläggs på den mark som finns kvar, vilken ofta består av lös lera. Ett av dessa områden är Uppsala, 

känt för sina lerlager med en mäktighet som uppgår till över 100 meter på sina håll (Lundin, 1988).  

Marken i Uppsala är sättningsbenägen, vilket sedan 1800-talet har hanterats genom att grundlägga 

hus med pålar (Lundin, 1988), alternativt kompensationsgrundlägga. Den naturliga marksättningen, 

även kallad krypsättning, har i de mäktigaste lerlagren kring Fyrisån resulterat i sättningar på omkring 

två meter sedan landet steg över havsytan för omkring tusen år sedan (Lundin, 1988).  

Grundvatten har sedan tidigt 1900-tal pumpats upp från grusåsen och moränlagret under leran för 

att förse Uppsalas invånare med färskvatten. Det har lett till en sänkning av grundvattenytan i hela 

Uppsala. Sänkningen ökade efter senaste krigstiden, när staden växte snabbt och behovet av vatten 

ökade. Den sänkta grundvattenytan och förändrad topografi i samband med exploateringen har 

påverkat den naturliga spänningssituationen, vilket har resulterat i ökad sättningstakt.  

I området Kapellgärdet, nordost om Uppsala centrum, byggs sedan början av 2000-talet 

flerbostadshus med pålar till fast botten, vilket förhindrar att husen sätter sig. Marknivån har höjts 

och marken består nu till stor del av hårdgjorda ytor som förhindrar naturlig infiltration vid 

nederbörd. Grundvattensänkningen och den förändrade topografin i området har orsakat stora 

sättningsproblem intill husgrunden. 

Ett flertal studier har de senaste åren genomförts med avseende på sättningar orsakade av 

grundvattensänkning; (Hashemi, 2013; Bjureland, 2010); krypsättningar i lera (Karlström & Moberg, 

2007; Larsson, 2007; Olsson, 2010; Claesson, 2003; Olsson, 2013) och sättningar i sulfidjord 

(Johansson, 2010; Andersson, 2012). Dessutom har utvärdering av olika beräkningsprogram gjorts 

(Meijer & Åberg, 2007). Dock har inga tidigare studier som berör marksättningar i Uppsala påträffats.  

1.2 Syfte och mål 

Examensarbetet syftar till att öka förståelsen för marksättningar i Uppsala, samt jämföra hur 

beräknade primärsättningar och uppskattade krypsättningar förhåller sig till verkligt utfall i området 

Kapellgärdet. 

Målet är att försöka förklara vad som orsakar de observerade sättningarna intill husgrunden, föreslå 

åtgärder för att begränsa sättningsproblematiken, samt besvara nedanstående frågeställningar: 

 Hur skiljer sig de beräknade primärsättningarna från verkligt utfall på Kapellgärdet i Uppsala? 

 Varför skiljer sig resultatet från analys med det verkliga utfallet? 

 Vilka åtgärder krävs för att minska sättningarna vid framtida byggprojekt på lera i Uppsala? 
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1.3 Avgränsningar 

Examensarbetet är begränsat i tid och omfattning.  

Området som har studerats är Kapellgärdet i Uppsala. Sättningsanalys har endast utförts för en 

sektion på Kapellgärdet. Sättningsanalysen baseras på en generell tolkning av spänningssituationen 

och spänningsförändringar på Kapellgärdet.  

Beräkning av primärsättningar har utförts i Microsoft Excel utifrån den klassiska sättningsteorin för 

endimensionell konsolidering. Krypsättningens storlek har uppskattats utifrån empiriska samband. 

Inga egna geotekniska undersökningar eller laboratorieförsök har utförts, med undantag för en 

kompletterande mätning av dagens (maj 2014) grundvattennivå.  

Marknivåer och jordlagerföljd är interpolerad mellan de platser där mätningar gjorts.  

1.4 Genomförande 

Examensarbetet inleddes med ett platsbesök på Kapellgärdet. För att få djupare förståelse för 

marksättningar studerades litteratur för allmän geologi och geoteknik, geologin i Uppsala och 

Göteborg, klassisk sättningsteori, kryp i lera och spänningsförändring av yttre last och 

grundvattensänkning. Arbetet har bedrivits på Grontmij ABs kontor i Stockholm, i samarbete med 

NCC.  

Resultat av geotekniska undersökningar på området sammanställdes. Utifrån sammanställningen 

tolkades jordens materialegenskaper och jordlagerföljd.  

In-situ spänningar i jorden uppskattades utifrån studier av ursprunglig jordlagerföljd och densitet. En 

generalisering för området gjordes därefter med avseende på last från uppfyllnadsmassor, 

grundvattensänkning och portrycksprofil. Utifrån detta summerades spänningssituationen för tre 

tidpunkter; in-situ, precis efter bebyggelsen och för framtiden när portrycket har utjämnats.  

Den totala sättningen delas in i primärsättning och krypsättning. Med hjälp av Microsoft Excel 

beräknades primärsättningar utifrån den klassiska sättningsteorin och den generella tolkningen av 

spänningstillskottet. Krypsättning uppskattades utifrån erfarenheter vid provfältet Skå Edeby i 

Stockholm – Mälardalen, med liknande jordlagerföljd och egenskaper. 

Det beräknade resultatet jämfördes med det verkliga utfallet och lösningar för att minska 

sättningsproblematiken har föreslagits. 
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2 Litteraturstudie 

I kapitel 2 beskrivs jordens uppbyggnad och de egenskaper som påverkar sättningar, samt skillnaden 

mellan geologin i Uppsala och Göteborg, varifrån den huvudsakliga forskningen på svenska lösa leror 

pågår. Även de geotekniska undersökningarna som används vid bestämning av lerans egenskaper 

beskrivs, liksom den sättningsteori som ligger till grund för sättningsanalysen.  

2.1 Geologi 

De svenska jordarterna har huvudsakligen bildats under och efter den senaste istiden, som ägde rum 

för mellan 115 000 - 10 000 år sedan (SGU, 2014a; Axelsson, 2006). Isen växte från norr och nådde 

Tysklands nordliga delar för omkring 70 000 år sedan. På vägen fram plockade isen upp jordpartiklar 

från marken och bröt loss delar av berg (SGU, 2014b; Axelsson, 2006). Isen som hade en mäktighet 

upp till några kilometer tryckte dessutom ner jordytan med sin tyngd (SGU, 2014c). När isen började 

smälta och dra sig tillbaka för omkring 20 000 år sedan avsattes de upplockade partiklarna på nytt i 

form av glaciala jordarter (Axelsson, 2006). De jordarter som har bildats och omlagrats efter den 

senaste istiden namnges postglaciala jordarter.  

Allt eftersom isen smälte lämnade den ett nertryckt land bakom sig (SGU, 2014d). Det hav som 

bildades kallas idag Östersjön och har haft en betydelsefull roll för hur vissa jordarter har bildats 

(Axelsson, 2006). Östersjön har genomgått flera stadier med olika namn; några som söt 

smältvattensjö och andra som hav när saltvatten från väst runnit in (Axelsson, 2006; Andrén, 2003). 

Dessa benämns i kronologisk ordning; Baltiska issjön, Yoldiahavet, Ancylussjön och Littorinahavet 

(Axelsson, 2006; Andrén, 2003). 

2.1.1 Geologin i Uppsala 

Jordarterna i Uppsala är primärt avsatta i sötvatten. Den tillbakadragande isfronten passerade 

Uppsala för drygt 10 000 år sedan. När marken avlastades från isen påbörjades landhöjningen (SGU, 

2014e). Uppsala låg vid den här tiden omkring 150-200 meter under vattenytan (SGU, 2014f; Lundin, 

1988). Geologin i Uppsala beskrivs närmare i nästkommande avsnitt.  

Rullstensåsen 

Genom västra Uppsala i nord-sydlig riktning ligger på berggrunden en vattenförande rullstensås som 

bildades när isen smälte. Vattnet tog med sig jordpartiklar när det strömmade genom sprickor i isen 

till en mynning i dess botten (SGU, 2014f). Längs vägen slipades kornen mot berggrunden och mot 

varandra till rundade former (Hansbo, 1975). Från isälvsmynningen spolades de rundade partiklarna 

ut och sorterades av strömningshastigheten, vilket resulterade i att rullstensåsen bildades.  

Morän 

På berggrunden i Uppsala ligger ett ca 5 m mäktigt lager morän (Lundin, 1988), troligtvis 

bottenmorän överlagrad av ytmorän. Bottenmoränen, som är en osorterad jordart, kommer från 

inlandsisens undersida och avsattes efter att ha utsatts för stor tyngd och är därför mycket kompakt 

(Hansbo, 1975). Ytmoränen består av osorterade fragment som föll rakt ner på havsbotten när isen 

smälte.  
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Bild 2.1. Glacial lera (även kallad varvig lera) i Uppsala.  
Bildkälla: SGUs bildarkiv, Jan-Olov Svedlund. 

 

Glacial lera (varvig lera) 

På moränen avsattes en glacial lera som är varvig 

i sin natur. De små partiklar som spolades ut med 

isälven fördes bort till dess att 

strömningshastigheten var låg och dalade sedan 

ner på sjöbotten (SGU, 2014g). Strömnings-

hastigheten varierade över året; strömningen var 

störst under sommaren när isen smälte snabbt 

och mindre under vinterhalvåret då 

avsmältningen var långsammare. Därmed 

transporterades olika korn- och partikelstorlekar 

olika långt över året (Axelsson, 2006). Större korn 

i form av silt och finsand sedimenterade under 

sommaren och mindre lerpartiklar under vintern. 

Detta har medfört att den glaciala leran består av en varvighet där ett varv representerar ett år (SGU, 

2014g). Längst ned i leran är varven tjockare och innehåller större korn. Längre upp i den glaciala 

leran blir varven tunnare och partikelstorleken minskar (Möller, 1993). En ytterligare nödvändighet 

för lerans varviga struktur är att den avsattes i sötvatten (Hansbo, 1975).  

Postglacial lera 

På den glaciala leran avsattes den postglaciala leran. Under Ancylussjöns och senare Littorinahavet 

tid fortsatte de små ler- och siltpartiklarna från den glacialt avsatta leran att omfördelas och 

sedimentera av vattnets rörelser under flera tusen år. Till en början var det huvudsakligen en 

omfördelning av de partiklar som avsatts på högre nivåer som svallades ut och sedimenterade i de 

djupa dalarna (Lundin, 1988). Detta är den sulfidhaltiga postglaciala leran som överlagrar den varviga 

leran på Kapellgärdet.  

Uppsala började stiga över havsytan för ca 7500 år sedan. Omlagringen av lerpartiklar fortsatte och 

leran blandades ut med förmultnade växt- och djurrester (Lundin, 1988). Därmed har den övre delen 

av den postglaciala leran en organisk halt på ungefär 5 % (Wennerberg, 2005) och klassificeras som 

gyttjig lera (Larsson, 2008).  

Det rådande klimatet och Littorinahavets näringsrikedom gjorde det enkelt för bakterier att bryta 

ned organiskt material som sedimenterade på botten. I denna process förbrukades mycket syre, 

vilket ledde till att botten blev fri från syre och järnsulfider bildades (Pousette, 2010), därav 

sulfidhalten i den postglaciala leran.  

Med tiden och den pågående landhöjningen började de stora lerslätterna som tidigare varit 

sjöbotten komma upp till ytan. I en bildserie över landhöjningen stiger Kapellgärdet upp ur havet för 

omkring tusen år sedan (SGU, 2014f). Vattnet rann ut i Östersjön och människan började bruka 

marken för jordbruk. Uttorkning i ytan från avdunstning och växter har gett leran en torrskorpa, ca 

en till två meter mäktig.  
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2.1.2 Geologin i Göteborg 

Liksom Uppsala ligger delar av Göteborgsområdet på lera med en mäktighet upp till 100 meter 

(Axelsson, 2006). De mäktigaste lerlagren återfinns längs dalgången där Göta älv rinner, bland annat i 

centrala Göteborg. När isen drog sig tillbaka och lerpartiklar avsattes, gjorde salthalten i den marina 

miljön där landet gränsade till havet i väst att ler- och siltpartiklarna klumpade ihop sig innan de 

sedimenterade på botten (SGU, 2014g; SGI, 2014). I saltvatten bidrar elektrolythalten till att 

lerpartiklarna klumpas ihop innan sedimentering (SGI, 2014). Lerans struktur uppträder därmed som 

en mer homogen massa jämfört med den varviga leran i Uppsala.  

2.2 Geohydrologi 

Kännedom om grundvattenytans nivå och portryck har stor betydelse för jordens egenskaper 

(Tremblay, 1990).  

2.2.1 Grundvatten 

Grundvatten bildas genom att ytvatten infiltreras i marken. Ytvattnet kommer från nederbörd och 

vattendrag som finns vid markytan. Grundvattenförhållanden beror av klimatet, topografin, jordens 

bildningssätt, jordlagerföljd och mänskliga ingrepp (Tremblay, 1990).  

I Sverige är klimatet förhållandevis fuktigt och nederbörden är i regel större än avdunstningen. Det 

vatten som träffar en naturlig markyta och inte avdunstar, sugs upp av växter eller binds i jorden 

infiltreras i marken ner till grundvattnet (Tremblay, 1990).  

Grundvattennivån i ett område varierar normalt över tiden. Nivån kan stiga efter en kraftig regnskur, 

även variationer med årstiderna förekommer. Hur snabbt grundvattennivån förändras beror av hur 

genomsläpplig marken är. Jordens vattengenomsläpplighet benämns ofta permeabilitet och mäts i 

vilken sträcka vattnet kan färdas per tidsenhet. I grovkorniga jordar är permeabiliteten hög och 

variationen av grundvattenytans nivå är liten. I finkorniga jordar är permeabiliteten låg och 

grundvattenytan varierar mer (Tremblay, 1990).  

2.2.2 Portryck 

Portrycket,  , i jorden kan variera kraftigt med djupet och är beroende av jordens egenskaper. Det är 

en grov uppskattning att bedöma portrycksfördelningen genom att bara mäta grundvattennivån. 

Därför krävs ofta ett antal portrycksmätningar genom hela jorden för att få en bild av hur portrycket 

varierar. Otillräcklig kunskap om portrycksprofilen kan leda till felaktiga antaganden vid 

sättningsanalys (Tremblay, 1990). 

Hydrostatiskt  

Hydrostatisk portrycksfördelning innebär att portrycket på alla nivåer under grundvattenytan är av 

den storlek som motsvaras av det ovanliggande vattnets tyngd (Tremblay, 1990). Vattnets tunghet 

avrundas normalt till 10 kN/m3, vilket motsvarar en tryckökning med 10 kPa per meter under 

grundvattennivån. Ett hydrostatiskt tryck kan infinna sig ifall jorden har hög permeabilitet där vattnet 

kan röra sig fritt och eventuella strömningar enbart sker i horisontell riktning. Denna 

portrycksfördelning kan även förekomma i lera och silt, då stabila grundvattenförhållanden 
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förekommer under lång tid (Tremblay, 1990). Se ekvation [2:1] för beräkning av det hydrostatiska 

portrycket. Se figur 2.1. 

         [2:1] 

Där  

  = portryck [kPa] 

  = djup under grundvattenytan [m] 

   = vattnens tunghet [kN/m3] 

Hydrodynamiskt 

Portrycket följer i många fall en fördelning som skiljer sig från den hydrostatiska. Ett hydrodynamiskt 

tillstånd infinner sig när strömning i jorden pågår (Sällfors, 2001). Ifall det förekommer strömningar i 

friktionsjord intill ett lerlager kan trycket i friktionsjorden vara både högre och lägre jämfört med det 

hydrostatiska. Grundvattnets förhållande har stor inverkan på jordens beteende precis som de 

geotekniska parametrar som utvärderas i laboratorium. Därför krävs kontinuerliga 

portrycksmätningar genom hela lerprofilen för en bild av hur portrycket varierar (Tremblay, 1990). Se 

figur 2.1 för exempel på hydrostatisk och hydrodynamisk portrycksfördelning.  

 

Figur 2.1. Princip för hydrostatisk och hydrodynamisk portryckfördelning. 
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2.3 Leras egenskaper 

Jord benämns av Axelsson (2006) som ett flerfassystem med tre beståndsdelar; fast substans, vatten 

och gas. I en lera utgörs den fasta substansen vanligtvis av mineralkorn och porerna mellan kornen är 

fyllda med vatten, gas eller en blandning av båda, se figur 2.2. 

 

Figur 2.2. Principskiss över jords beståndsdelar, efter (Axelsson, 2006). 

Utöver lermineral kan kornskelettet bestå av organiskt material från förmultnade växter och djur. 

Halten av organiskt material påverkar lerans mekaniska egenskaper och bör därför undersökas. I 

tabell 2.1 visas en indelning efter organiskt innehåll (Axelsson, 2006). 

Tabell 2.1. Klassificering av lera med avseende på halt av organiskt material, efter (Axelsson, 2006). 

Typ av jordart Halt av organisk substans, 
brännbart i vikt-% av 

torrsubstansen 

Exempel på benämningar 

Mineraljord med organisk 
inblandning 

2-6 Gyttjig lera, gyttjig siltig lera, dyig silt 

Mineralblandad organisk jord 6-20 Lerig gyttja, siltig gyttja, sandig dy 

Organisk jord >20 Gyttja, dy, dytorv, mellantorv, filttorv 

 

Porvattnet kan innehålla olika mängder av salt beroende på avsättningsmiljön. Lerpartiklarnas yta 

har en negativ laddning. Lerpartiklar avsatta i marin miljö attraheras av de positivt laddade 

saltjonerna. Sammansättningen blir mer homogen med starkare kemisk bindning jämfört med 

lerpartiklar avsatta i sötvattenmiljö (Axelsson, 2006). 

Lera är ett anisotropt material med olika egenskaper i olika riktningar. I den modell som används vid 

sättningsanalys enligt klassisk teori behandlas leran som ett linjär-elastiskt material med konstanta 

deformationsegenskaper (Hansbo, 1975). 

 

 

 

Fast substans

Porgas

Porvatten
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2.3.1 Spänningstillstånd 

Den belastning som har verkat på en jord sedan den bildades har stor inverkan på dess 

kompressabilitet. Spänningstillståndet i en jord är en konsekvens av dess egentyngd, påförd yttre last 

och grundvattennivå (Sällfors & Andréasson, 1986). I figur 2.3 visas en principfigur på 

spänningsfördelningen genom en jord. 

 

Figur 2.3. Princip över spänningsfördelning. 

Total vertikal spänning som verkar på en jordpartikel på ett visst djup beror av vad som belastar den 

ovanifrån och betecknas totalspänning,   eller    (Sällfors, 2001). Nollan syftar på att det är de 

ursprungliga spänningarna från ovanliggande jordlager innan någon förändring har gjorts. Därmed 

kan    beräknas enligt ekvation [2:2]. 

            [2:2] 

Där 

   = totalspänning [kPa] 

   = respektive jordlagers tunghet [kN/m3] 

   = respektive jordlagers tjocklek [m] 

Totalspänningen fördelas mellan portrycket och effektivspänningen. Portrycket,  , är andelen 

spänning som bärs av vattnet i lerans porer. Den del av totalspänningen som bärs av kornskelettet 

benämns effektivspänning,   
  (Sällfors, 2001). Effektivspänningen bestäms med 

effektivspänningsekvationen [2:3] (Axelsson, 2006).  

   
       [2:3] 

Där 

  
  = effektivspänning [kPa] 

   = totalspänning [kPa] 

  = portryck [kPa] 
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Förkonsolideringstryck,   
 , är den vertikalspänningen som en jord maximalt har varit utsatt för. 

Förkonsolideringstrycket beror av tidigare belastningssituation, grundvattenytans variation och 

geologisk åldring (Hansbo, 1975). Förkonsolideringstrycket är viktigt att bestämma då 

deformationsegenskaperna är beroende av hur effektivspänningen förhåller sig till denna (Sällfors & 

Andréasson, 1986). 

Förkonsolideringstrycket i en lera ökar med djupet som i figur 2.4. Den översta delen av leran är ofta 

torrskorpepåverkad och får ett ökat förkonsolideringstryck (Hartlén, 1978).  

 

Figur 2.4. Principkurva för förkonsolideringstrycket i förhållande till naturlig effektivspänning. 

Överkonsolideringsgraden, OCR, är storleken på   
  i relation till rådande   

 , se ekvation [2:4]. 

     
  

 

  
  [2:4] 

Där 

  
  = förkonsolideringstryck [kPa] 

  
  = effektivspänning [kPa] 

I Sverige har SGF föreslagit en indelning efter överkonsolideringsgrad (Larsson, 2008), se tabell 2.2.  

Tabell 2.2. Indelning efter överkonsolideringsgrad enligt SGF (Larsson, 2008). 

Benämning OCR 

Normalkonsoliderad eller 
lätt överkonsoliderad 

1.0 – 1.5 

Överkonsoliderad 1.5 – 10 

Starkt överkonsoliderad > 10 

 

Att förkonsolideringstrycket är högre än effektivspänningen kan bero på att markytan tidigare legat 

högre, jorden har överlagrats av is från den senaste istiden eller att grundvattennivån varit lägre 

(Hansbo, 1975). Om grundvattennivån varit lägre har leran utsatts för högre effektivspänningar. 

Om effektivspänningen är lika med förkonsolideringstrycket betyder det inte alltid att leran är 

normalkonsoliderad. Då det råder ett porövertryck i marken kommer det med tiden utjämnas och 

därmed pågår konsolidering i marken och jorden sägs vara underkonsoliderad (Hansbo, 1975). 
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2.3.2 Spänningsförändringar 

Spänningsökning av jämnt utbredd last 

En jord som utsätts för en jämnt utbredd last får en spänningsökning genom hela lerprofilen direkt 

proportionell mot påförd last (Axelsson, 2006), enligt ekvation [2:5] och [2:6] och figur 2.5.  

        [2:5] 

         [2:6] 

Där  

  = jämnt utbredd last [kPa] 

  = lastens tunghet [kN/m3] 

  = lastens tjocklek [m] 

  = totalspänning [kPa] 

   = totalspänning innan påförd last [kPa] 

 

Figur 2.5. Princip för spänningsförändringar av jämnt utbredd last. 
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Spänningsökning av grundvattensänkning 

En sänkning av grundvattennivån leder till ett minskat portryck, vilket resulterar i en ökning av 

effektivspänningarna i marken, se ekvation [2:3] och figur 2.6.  

 

Figur 2.6. Princip för spänningsförändringar vid sänkning av grundvattenytan. 

Portrycksökning vid belastning 

Vid ökad vertikalspänning i en lera ökar portrycket. I en vattenmättad normalkonsoliderad lera är 

denna portrycksförändring direkt proportionell mot spänningsförändringen i vertikalled (Larsson, 

2008).  

Portrycksökningen kan bestämmas enligt Skemptons ekvation från 1954 (Hansbo, 1990), se ekvation 

[2:7]. 

                    [2:7] 

Där  

   = portrycksökning [kPa] 

    = totalspänningsförändring i vertikalled [kPa] 

    = totalspänningsförändring i horisontalled [kPa] 

A och B är Skemptons portrycksparametrar 

För vattenmättad lera är B = 1 

För normalkonsoliderad lera är A = 1 och minskar med ökad överkonsolideringsgrad 
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2.4 Geotekniska undersökningar 

För att kunna analysera en lera i dess naturliga tillstånd i marken krävs undersökningar i fält och 

laboratorium. Undersökningarna ligger till grund för utvärdering av jordlagerföljd, geohydrologiska 

förhållanden och materialparametrar. 

2.4.1 Fält 

CPT-sondering 

En av de vanligaste sonderingsmetoderna är CPT-sondering. Vid neddrivning av en konformad spets 

följd av en cirkulär hylsa kopplad till flera elektroniska givare kan spetsmotstånd, mantelfriktion och 

portryck mätas. Med hjälp av resultatet erhållas en uppfattning om jordlagerföljd, 

deformationsegenskaper och jordens hållfasthet (Sällfors, 2001). 

Kolvprovtagning 

Ostörd provtagning görs genom att en kolv förs ner i marken och försiktigt plockar upp cylindriska 

prov på önskat djup. Proven hanteras därefter varsamt på väg till laboratoriet där de undersöks.  

Grundvatten- och portrycksmätning 

Det finns många metoder för att göra mätningar. En uppdelning görs mellan öppna och slutna system 

(portrycksmätare). De slutna systemen består av två huvuddelar; en vattenkammare och en 

tryckavkänningsdel (Tremblay, 1990). I denna rapport behandlas endast grundvattenmätning i öppna 

system och portrycksmätning i slutna system med BAT-portrycksmätare, eftersom dessa metoder 

använts på Kapellgärdet. 

Öppna system för grundvattenmätning används i friktionsjordar där vatten har lätt att flöda. Rörets 

nedre del är perforerad med små hål och fylls med grovt filtermaterial eller omlindas med geotextil. 

Grundvattennivån kan sedan mätas med klucklod eller dubbelledare kopplad till elektriskt 

mätinstrument (Tremblay, 1990). 

BAT-portrycksmätare används för portrycksmätning i lera och är ett slutet elektriskt system där 

spetsen och mätsystemet är skiljt från varandra. Spetsen är gjord av plast eller rostfritt stål med ett 

poröst filter. På spetsens ovansida finns ett gummimembran. Vid mätning sänks en elektrisk givare 

ned till spetsen, så att en injektionsnål på givaren penetrerar gummimembranet. Tryckgivaren kan 

användas för portrycksmätning i flera spetsar och är enkel att kalibrera. Mätsystem kan användas för 

kontinuerliga mätningar, detta kräver att en givare installeras vid varje BAT-spets (Tremblay, 1990). 
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2.4.2 Laboratorium 

För att bestämma kompressionsegenskaperna hos finkorniga jordar görs i regel ödometerförsök med 

stegvis pålastning eller konstant deformationshastighet i laboratorium (Sällfors & Andréasson, 1986; 

Hansbo, 1975). Från försöket erhålls kompressionsegenskaper som förkonsolideringstryck och 

kompressionsmoduler. För att försöken skall ge så korrekta resultat som möjligt krävs det att provet 

efterliknar dess naturliga tillstånd och inte har störts vid upptagning, transport och hantering (Sällfors 

& Andréasson, 1986). 

Rutinförsök 

För kolvprov som tagits i fält genomförs på laboratoriet i regel ett rutinförsök där jordarten namnges. 

Även bestämning av skrymdensitet, vattenkvot, konflytgräns, odränerad skjuvhållfasthet och omrörd 

odränerad skjuvhållfasthet sker (SGF, 2007).  

Ödometerförsök 

Ödometerförsöket med stegvis pålastning togs fram av Terzaghi under 1920-talet (Sällfors & 

Andréasson, 1986). Ett jordprov med diameter 50 mm och höjd 20 mm omsluts i sidled av en ring. På 

provets ovan- och undersida placeras porösa filterstenar. Filterstenarnas uppgift är att dränera bort 

porvattnet när provet komprimeras. På den övre filterstenen placeras en tryckplatta som fördelar 

lasten jämnt över hela provet (Axelsson, 2006). Försöket utförs med stegvis belastning där varje 

laststeg får verka ungefär ett dygn eller tills deformationen för spänningstillståndet är uppnådd. 

Vanligtvis utförs fem till sex laststeg beroende på jordprovets egenskaper (Sällfors & Andréasson, 

1986). För överkonsoliderade leror görs en avlastning för att sedan göra en ny pålastning. Resultatet 

för deformationen redovisas i ett diagram mot tiden i logaritmisk skala (Hansbo, 1975). Det är endast 

med ödometerförsök med stegvis pålastning som krypfaktorn,   , kan bestämmas, se ekvation [2:8].  

CRS-försök 

Göran Sällfors utvecklade 1975 CRS-försöket genom att istället belasta lerprovet med konstant 

hastighet. I ett CRS-försök tillåts endast vatten dräneras mot en filtersten på provets ovansida 

samtidigt som portrycket mäts i provets odränerade undersida. Under provets gång registreras 

automatiskt vertikaltryck, deformation och portryck. Resultaten bearbetas i dator och därefter 

redovisas deformationen, konsolideringskoefficient, moduler och portryck mot det effektiva 

vertikaltrycket i linjär skala, samt permeabiliteten mot deformationen (Sällfors & Andréasson, 1986). 

CRS är det vanligaste sättet för att utvärdera en leras deformationsegenskaper (Larsson, 2008) och 

anses enligt Sällfors (2001) ge bättre uppfattning om lerans egenskaper jämfört med försök med 

stegvis pålastning. Se figur 2.7 och 2.8 för principskisser över ödometer- och CRS-försöket. 

 

Figur 2.7. Princip för ödometerförsök (Axelsson, 2006).                Figur 2.8. Princip för CRS-försök (Sällfors & Andréasson, 1986). 



Marksättningar i Uppsala 
Kapitel 2 – Litteraturstudie 

14 
 

2.5 Klassisk sättningsteori 

Finkorniga jordars sättningsförlopp delas enligt den klassiska sättningsteorin upp i två teoretiska 

faser; primärsättning och sekundärsättning (Larsson, 2008; Sällfors & Andréasson, 1986). 

2.5.1 Primärsättning 

Primärsättningen avser volymminskning till följd av att vatten pressas ut ur leran. På grund av lerans 

låga permeabilitet är marksättningen till följd av vattnets utpressning starkt tidsberoende (Sällfors & 

Andréasson, 1986; Sällfors, 2001). Den klassiska teorin för beräkning av primärsättningar i lera 

grundas på modellen för endimensionell konsolidering som utvecklades av Terzaghi 1923 (Larsson, 

1986; Hansbo, 1975).  

Terzaghi illustrerar sättningsförloppet med en reologisk modell som förenklar jordens uppbyggnad 

med fjädrar och vatten, se figur 2.9. Fjädrarna representerar kornskelettet och de vattenfyllda hålen i 

kolvarna motsvarar porerna i jorden. Direkt efter pålastning bärs hela lasten av vattnet, se figur 2.10.  

            

Figur 2.9. Reologisk modell för den klassiska  Figur 2.10. Grafisk figur av förhållandet mellan effektivspänning och portryck 
sättningsteorin (Hansbo, 1975).  vid portrycksutjämning enligt den reologiska modellen, efter (Sällfors, 2001). 

När vattnet rinner ut övergår lasten till fjädrarna; först till fjädrarna mellan de översta kolvarna och 

sedan till fjädrarna mellan de understa kolvarna. För tillämpning på lera krävs ett antal förenklingar 

och antaganden, vilka har visat sig stämma bäst så länge spänningen hålls under 

förkonsolideringstrycket, dvs. för överkonsoliderad lera (Hansbo, 1975). 

Portrycksökning skapar en hydraulisk gradient. Porvattnet kan endast dräneras upp till markytan eller 

till ett omkringliggande lager som består utav jord med högre permeabilitet (Larsson, 2008). De 

antaganden och förenklingar som görs i Terzaghis modell är enligt Hansbo (1975): 

 Jorden är vattenmättad och homogen 

 Porvattenflöde och deformation sker endast i en riktning 

 Darcys lag gäller 

 Porvattenövertrycket    = differensen mellan total spänningsökning    av yttre last och 

däremot svarande ökning av effektivt inre korntryck     

 Porvatten och mineralkorn är inkompressibla 

 Jordens kompression är endast beroende av effektivtrycket (s. 124) 
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2.5.2 Sekundärsättning  

För den enklaste teoretiska modellen antas sekundärsättningen starta först efter att hela 

porövertrycket har utjämnats (Sällfors & Andréasson, 1986), vilket visas i figur 2.13. I verkligheten 

startar sekundärsättningen samtidigt som primärsättningen (Larsson, 2008; Sällfors & Andréasson, 

1986). Sekundärsättningen avser fortsatt komprimering av jorden utan att ytterligare belastning 

påförs och kan ske över lång tid (Axelsson, 2006). Vatten fortsätter att pressas ut under det 

sekundära sättningsförloppet, men denna process sker så långsamt att den är oberoende av jordens 

permeabilitet (Sällfors & Andréasson, 1986; Larsson, 2008).  

Till följd av att spänningarna övergår till lerans kornskelett sker en omfördelning och deformation av 

kornen (Axelsson, 2006; Hansbo, 1975). I samband med sekundärsättningen förtätas kornskelettet 

och blir starkare (Hansbo, 1975). Eftersom belastningen av kornskelettet ökar beror 

sekundärsättningens storlek på hur starkt kornskelettet är. Om jorden har hög organisk halt kan 

sekundärsättningen bli stor (Larsson, 2008), eftersom de organiska kornen har låg hållfasthet. 

2.6 Krypsättningar 

Eftersom sekundärsättningar ofta benämns kryp (Sällfors & Andréasson, 1986; Axelsson, 2006; 

Hartlén, 1978), vilket är ett välkänt begrepp inom byggbranschen benämns i fortsättningen detta 

förlopp som krypsättningar. Krypning är ett fenomen som pågår i princip i alla material under lång 

konstant belastning. Krypning avser i geotekniska sammanhang den tidsberoende deformationen av 

jordens kornskelett.  

Finkorniga jordars krypsättningar kan delas in i två teoretiska faser; krypsättningar till följd av 

geologisk åldring och krypsättning av last. Denna uppdelning beskrivs i kommande avsnitt.  

2.6.1 Krypsättningar av geologisk åldring 

Ifall OCR > 1.0 behöver det nödvändigtvis inte innebära att leran tidigare har utsatts för högre 

belastning. När leran precis sedimenterat är OCR = 1.0,   
  =   

 , och med tiden sker en omlagring av 

lerpartiklarna (Bjerrum, 1973). Denna omlagring benämns ”geologisk åldring” och är naturliga 

krypsättningar (Karlström & Moberg, 2007). Åldringen sker till följd av att leran under lång tid 

belastas av sin egentyngd och leder till att leran blir starkare. Därmed har äldre normalkonsoliderade 

leror i naturligt tillstånd ofta ett OCR > 1.0 (Bjerrum, 1973).  

Figur 2.11 visar hur lera åldras och får ett ökat förkonsolideringstryck till följd av de naturliga 

krypsättningarna (Bjerrum, 1973). 
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Figur 2.11. Förkonsolideringstrycket ökar genom geologisk åldring (Bjerrum, 1973). 

2.6.2 Krypsättningar av last 

För att förstå vikten av beaktande av kryp i sättningssammanhang studeras i figur 2.12 ett exempel 

på en jämförelse mellan beräknade sättningar utan kryp och uppmätta sättningar. Jämförelsen är 

gjord av Rolf Larsson (1986) på provfältet Skå Edeby väster om Stockholm, med liknande 

jordlagerföljd som i Uppsala. 

Dock skiljer sig belastnings-

situationen på provfältet mot 

Kapellgärdet. Utifrån figur 2.12 

framgår det att sättningsbidraget 

från kryp är av betydande storlek 

och viktig att beakta vid 

sättningsanalys. Den påförda 

lasten på provfältet ger en ny 

effektivspänning långt över 

förkonsolideringstrycket, vilket 

ger upphov till betydande 

krypsättningar. 
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Figur 2.12. Jämförelse mellan beräknad primärsättning och uppmätt totalsättning på 
provfältet Skå Edeby (Larsson, 1986). 
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Till skillnad från den klassiska teorin, där krypsättningar bedöms starta efter det att 

portrycksutjämningen har skett, visar figur 2.13 att den startar tidigare än så.  

Kryphastigheten är vanligtvis störst direkt efter pålastning och avtar sedan med tiden. För att 

beskriva detta används tidsmotståndet,  , och tidsmotståndstalet,   . Figur 2.13 visar förhållandet 

under ett laststeg i ödometerförsök. När portrycksutjämningen som driver primärsättningarna är 

klar, ökar tidsmotståndet snabbare (Meijer & Åberg, 2007). 

 

Figur 2.13. Tidsmotståndets ökning efter avslutad primärsättning (Claesson, 2003) efter (Svanø et al., 1991).  

För beräkning av krypdeformationer krävs kännedom om krypfaktorn,   , även kallad sekundära 

konsolideringskoefficienten. Den utvärderas från den tid-sättningskurva som fås av ödometerförsök, 

se figur 2.14. Tiden redovisas i logaritmisk skala och kompressionen i linjär skala. När portrycket är 

utjämnat övergår kurvan i en rät linje. Krypfaktorn bestäms sedan utifrån lutningen på kurvans räta 

del (Larsson, 2008) enligt ekvation [2:8].  
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 Figur 2.14. Bestämning av krypfaktorn utifrån tid-sättningskurva från ödometerförsök, efter (Larsson, 2008). 

    
    

        
 [2:8] 

Där  

   = krypfaktor [-] 

    = kompression av kryp [%] 

  = tid [s, h] 

Krypfaktorn har en tydlig koppling till kornstorlek, portal, vatteninnehåll och inom vilket 

spänningsintervall jorden befinner sig (Larsson, Bengtsson, & Eriksson, 1997). Lera med högt 

organiskt innehåll utgörs av stor andel porer och är därmed extra krypbenägen (Larsson, 2008).  

Den största ökningen av krypfaktorn för leror börjar omkring 80 % av förkonsolideringstrycket och 

fortsätter öka upp till sitt största värde,       , vid förkonsolideringstrycket (Larsson, Bengtsson, & 

Eriksson, 1997; Larsson, 1986). Över förkonsolideringstrycket avtar krypfaktorn i takt med att 

deformationen ökar (Meijer & Åberg, 2007; Larsson, 1986).  

 

Figur 2.15. Krypfaktorns förhållande till effektivspänningen och deformation (Meijer & Åberg, 2007) efter (Bengtson & Larsson, 1994). 

I figur 2.15 visas den kritiska gränsen för deformationen, där krypfaktorn är som störst, vid 

förkonsolideringstrycket. Krypfaktorns förändring i förhållande till deformationen benämns    
. 

För att bedöma sättningar med hänsyn till kryp finns idag accepterade beräkningsprogram till hjälp. 

Två av dessa är Geosuite Settlement och Embankco (Karlström & Moberg, 2007). Då examensarbetet 

är begränsat i tid omfattning har det inte funnits möjlighet att nyttja dessa program. 
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2.7 Deformationsegenskaper 

Vid analys av sättningar i lera krävs kännedom om dess kompressionsegenskaper. Dessa egenskaper 

bestäms i laboratorium, genom test på ostörda lerprov från kolvprovtagning (Sällfors & Andréasson, 

1986).  

2.7.1 Kompressionsmoduler 

Kompressionsmodulen används inom geotekniken vid beräkning av sättningar. Modulen bestäms 

normalt med CRS-försök. Försökets genomförande är jämförbart med de ökade vertikala 

effektivspänningarna som uppkommer vid grundvattensänkning eller om en last placeras på marken 

(Larsson, 2008). Se figur 2.16 för exempel på hur deformationen (heldragen linje) förhåller sig till det 

effektiva vertikaltrycket i resultat från ett CRS-försök, samt figur 2.17 för den databeräknade 

kompressionsmodulen (streckad linje). 

 

Figur 2.16 och 2.17. Resultat från ett CRS-försök. Deformationen och kompressionsmodulen mot effektivt vertikaltryck. 

Utifrån lutningen på kurvan i figur 2.16 bestäms sedan lerans kompressionsmodul,  , enligt ekvation 

[2:9]. 

   
   

  

   
  [2:9] 

Där 

  = kompressionsmodul [kPa] 

   
  = effektivspänning i vertikalled [kPa] 

    = kompression i vertikalled [%] 
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Kompressionsmodulen bestäms för tre intervall, se figur 2.18 (Larsson, 2008). Kompressionsmodulen 

   och    antas vara konstanta inom sina respektive intervall (Sällfors, 2001). 

 

Figur 2.18. Spänningsintervall och kompressionsmoduler (Larsson, 2008). 

0 <    <   
  

  är konstant,   =    

  
  <    <   

  

  är konstant,   =     

  
  <    

  ökar med spänningen och bestäms enligt   =    +    (   -   
 ) 

   bestäms utifrån jordens porositet 

Kompressionsmodulen,   , som utvärderas från CRS-försök innan uppnått förkonsolideringstryck, 

har visat sig vara underskattad på grund av att lerprovet blivit stört vid upptagning och transport. 

Med hänsyn till störningen bör enligt Sällfors (2001)    som uppmätts i laboratoriet multipliceras 

med 3 till 5, se ekvation [2:10].  

                     [2:10]  

Ett annat sätt att uppskatta ett mer rättvisande värde på    är att multiplicera den odränerade 

skjuvhållfastheten,    , med 250 (Larsson, 2008), enligt ekvation [2:11].  

               [2:11]  
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2.7.2 Tidsaspekter  

Permeabilitet,   

Permeabilitet,  , är ett mått på hur snabbt vatten kan strömma genom en jord. Eftersom 

primärsättningar tas ut till följd av att vatten avgår från jorden har permeabiliteten stor betydelse för 

sättningarnas tidsförlopp (Sällfors, 2001). I den klassiska teorin för primärsättningar antas att vattnet 

dräneras endimensionellt uppåt eller nedåt (Axelsson, 2006). Då en lera innehåller lager av 

grovkornigare sediment kan permeabiliteten i horisontell riktning vara större (Larsson, 2008).  

Permeabiliteten kan utvärderas i CRS-försök genom att deformationshastighet och portryck mäts 

kontinuerligt under provet gång. Permeabiliteten kan sedan beräknas med ekvation [2:12] och 

redovisas med en kontinuerlig kurva (Sällfors & Andréasson, 1986). 

     
  

  
  

           

   
  [2:12] 

Där  

  = permeabilitet [m/s] 

  = deformation [%] 

  = tid [h] 

  = tyngdacceleration [m/s2] 

   = densitet för vatten [kg/m3] 

  = provhöjd [m] 

  = portryck i provets undersida [kPa] 

I figur 2.19 visas att permeabiliteten sjunker med ökad deformation. I figur 2.20 visas hur 

permeabilitetens förändring kan beräknas. 

    

Figur 2.19. Permeabiliteten uppmätt i ett CRS-försök.                                    Figur 2.20. Permeabilitet och kompression (Larsson, 2008). 
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Permeabiliteten är temperaturberoende, eftersom vattnets densitet och viskositet påverkas av 

temperaturen. Kännedom om detta gör att permeabiliteten i jordens naturliga tillstånd kan 

korrigeras efter CRS-försök i rumstemperatur (Larsson, 2008).  

För det översta lerlagret, som kan vara torrskorpepåverkad med sprickor eller innehålla organiska 

rester, kan den uppmätta permeabiliteten i laboratoriet vara mindre än i verkligheten (Larsson, 

2008).  

Konsolideringskoefficient,    

Konsolideringskoefficienten,   , ingår i beräkningen för den tid som en viss portrycksutjämning 

(konsolideringsgrad) tar (Larsson, 2008). Konsolideringskoefficienten kan utvärderas direkt från CRS-

försök med ekvation [2:13] (Sällfors & Andréasson, 1986). 

     
   

  
  

  

   
   [2:13] 

Där 

   = konsolideringskoefficient [m2/s] 

   = effektivspänning [kPa]  

  = tid [h] 

  = provhöjd [m] 

  = portryck i provets undersida [kPa] 

Konsolideringskoefficienten kan även utvärderas från permeabiliteten och kompressionsmodulen, se 

ekvation [2:14] (Larsson, 2008). 

    
  

  
 [2:14] 

Där 

   = konsolideringskoefficient [m2/s] 

  = lerans permeabilitet [m/s] 

  = kompressionsmodul [kPa] 

   = vattens tunghet [kN/m3] 

I den klassiska sättningsteorin antas ovanstående parametrar vara konstanta, men i själva verket 

varierar parametrarna med deformationen, vilket innebär att resultat vid beräkning av 

primärsättningar kan skilja sig från verkligheten vid beräkning av sättningarsförlopp under lång tid 

(Larsson, 2008). 

Då    bestäms genom försök i rumstemperatur bör den korrigeras med hänsyn till skillnaden i 

vattnets viskositet vid jordtemperatur. Den beräknade konsolideringskoefficienten multipliceras med 

0.7 för att korrigera från 20 C till en jordtemperatur på 7 C (Sällfors & Andréasson, 1986).  
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Medelkonsolideringsgrad,   

Medelkonsolideringsgraden,  , är ett mått på hur stor del av den totala primärsättningen som tagits 

ut vid en viss tidpunkt (Larsson, 2008; Axelsson, 2006), se figur 2.21. Precis innan konsolideringen 

påbörjas är   = 0 och efter fullständig konsolidering är   = 1.0 (Axelsson, 2006).  

Medelkonsolideringsgraden är en funktion av den dimensionslösa tidsfaktorn,   , som beräknas 

enligt ekvation [2:15] (Holmgren, 2013). 

      
 

   [2:15] 

Där 

   = tidsfaktor [-] 

   = konsolideringskoefficient [m2/s] 

  = tiden för konsolideringen [s] 

  = lerskiktets tjocklek, halva tjockleken vid dubbelsidig dränering [m] 

Tidsfaktorn är således beroende av tiden, konsolideringskoefficienten (som beror av permeabiliteten 

och kompressionsmodulen), samt porvattnets dräneringsväg. I figur 2.21 visas sambandet mellan 

tidsfaktorn och medelkonsolideringsgraden vid enkel- respektive dubbelsidig dränering (Axelsson, 

2006). 

 

Figur 2.21. Diagram för bestämning av medelkonsolideringsgraden (Axelsson, 2006). 

Denna metod är en förenkling av verkligheten. Enligt modellen sker sättningen jämnt över hela 

jordlagret medan den i verkligheten tas ut snabbare vid dräneringsfronten. 
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Konsolideringskoefficienten antas vara konstant med djupet och oberoende av spänningen, vilket 

den i verkligheten inte är (Sällfors, 2001). 

Medelkonsolideringsgraden beräknas från tidsfaktorn enligt ekvation [2:16] och [2:17] (Holmgren, 

2013). 

               för      0.20 [2:16] 

                    för     > 0.20 [2:17] 

Ifall medelkonsolideringsgraden är känd kan istället tidsfaktorn beräknas genom omskrivning av 

ekvation [2:16] och [2:17] till ekvation [2:18] och [2:19] (Holmgren, 2013).  

              för     0.526 [2:18] 

                             för    > 0.526 [2:19] 

Där 

   = tidsfaktor [-] 

  = medelkonsolideringsgrad [-] 

Tiden för portrycksutjämning,   

Från tidsfaktorn kan sedan tiden för en viss portrycksutjämning bestämmas med ekvation [2:20] 

(Larsson, 2008). 

      
  

  
 [2:20] 

Där 

  = tid [s] 

   = tidsfaktor utifrån uppnådd medelkonsolideringsgrad [-] 

  = lerlagrets tjocklek, vid dubbelsidig dränering används     [m] 

   = konsolideringskoefficient [m2/s] 
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2.8 Beräkning av primärsättningar enligt klassisk sättningsteori 

Lerlagren delas upp i tunnare skikt. Skikttjockleken kan variera beroende på hur spänningssituationen 

ser ut. Effektivspänningens förhållande till förkonsolideringstrycket och   
  avgör vilka moduler som 

ska användas för spänningssituationen. Varje skikt antas ha konstanta moduler i respektive 

spänningsintervall under hela sättningsförloppet. Spänningssituationen delas upp i tre fall enligt 

ekvation [2:21] till [2:23] (Holmgren, 2013). 

Fall 1:       
       

      
  

  
 [2:21] 

Fall 2:   
  <       

         
  

     
  

  
 

     
 

  
  [2:22] 

Fall 3:   
            

  
     

  

  
 

  
    

 

  
 

 

             
  

  

  
   [2:23] 

Där 
   = primärsättning [m] 
  = lagertjocklek för valt skikt [m] 
  

  = effektivspänning i respektive skikts mitt in-situ [kPa] 
  

  = effektivt förkonsolideringstryck i respektive skikts mitt in-situ [kPa] 
   =   

       effektivspänning i respektive skikts mitt efter belastning [kPa] 
D   = effektivspänningsförändring i jord av exempelvis last och grundvattensänkning [kPa] 

   = kompressionsmodul för spänningsintervallet       
  [kPa] 

   = kompressionsmodul för spänningsintervallet   
  <       

  [kPa] 

   = kompressionsmodultalet spänningsintervallet   
      [-] 



Marksättningar i Uppsala 
Kapitel 2 – Litteraturstudie 

26 
 

  



Marksättningar i Uppsala 
Kapitel 3 – Fallstudie 

27 
 

Figur 3.1. Kapellgärdets läge. Bildkälla: kartor.eniro.se  

3 Fallstudie 

I kapitel 3 beskrivs området som har studerats i detta examensarbete. Här presenteras områdets 

historia, en resultatsammanställning av geotekniska undersökningar, samt de geologiska och 

geohydrologiska förutsättningarna.  

3.1 Inledning 

Kapellgärdet är ett område strax nordväst om 

centrala Uppsala, se figur 3.1. Längs områdets västra 

sida går Ostkustbanan, ytterligare en kilometer 

västerut rinner Fyrisån. Kapellgärdet avgränsas av 

Vattholmavägen i öst, Gamla Uppsalagatan i norr och 

Råbyvägen i söder. 

Området brukades tidigare som åkermark. I slutet av 

1950-talet beslutades att området skulle användas till 

mindre industrier, verkstäder och kontor.  

Småindustriområdet började växa fram under tidigt 

70-tal. Ett vägnät utvecklades och stora 

parkeringsytor belades med grus och asfalt. Vid 

anläggning av vägar och parkeringsplatser höjdes 

marknivån. Se bilaga 3.1 för skiss över området ca år 

1880 och år 2000 (Uppsala kommun, 1881; Eniro, 

2014). 

År 2001 påbörjades ett program för vidare utveckling 

av området till bostadsområde med flerbostadshus 

(Uppsala kommun, 2001). De första husen stod klara 

2005 och byggnationen pågår än idag, år 2014. För plankarta över området idag, se bilaga 3.2.  

3.2 Geotekniska undersökningar 

Resultatet av fyra geotekniska undersökningar på Kapellgärdet har studerats, se bilaga 3.2 och 3.3. 

Nedan följder en kort beskrivning av dessa.  

Kv. Orgeln, 1987 

En undersökning utfördes år 1987 i norra området, Kv. Orgeln, där 18 borrpunkter undersöktes med 

hejarsondering, viktsondering, vingförsök och CPT-sondering. Ostörd kolvprovtagning för 

laboratorieanalys gjordes på sju nivåer i en punkt och störd provtagning med skruvprovtagning 

gjordes i en annan. Grundvattenytan observerades i det underliggande moränlagret med Geotech 

grundvattenmätare i en punkt och portryck mättes på tre nivåer med BAT. 

Kv. Tornet, 1988 

I södra delen av området utfördes år 1988 en undersökning inför byggnation av Kv. Tornet. Vid 

tillfället undersöktes 12 borrpunkter genom hejarsondering och CPT-sondering. Ostörd 

kolvprovtagning för laboratorieanalys genomfördes i tre punkter, med efterföljande CRS-försök. 
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Mätning av grundvattenytan i moränlagret gjordes i två punkter och kompletterades med två 

portrycksmätningar på olika nivåer i leran för respektive punkt. 

Kv. Norra Portalen, 2007 

År 2007 genomfördes en undersökning i norra delen av Kv. Portalen. Genom CPT-sondering, 

hejarsondering och viktsondering undersöktes 16 punkter. En ostörd kolvprovtagning och nio störda 

provtagningar gjordes och analyserades i laboratorium. Ett grundvattenrör installerades i 

moränlagret och kompletterades med portrycksmätningar på tre nivåer leran.  

Kv. Västra Orgeln, 2012 

Inför byggandet av Kv. Västra Orgeln i Kapellgärdets nordvästra del genomfördes år 2012 ytterligare 

geotekniska undersökningar i 10 punkter genom CPT-sondering, hejarsondering och viktsondering. 

Ett grundvattenrör installerades i norra delen av testområdet och portrycket i leran observerades på 

fyra nivåer.  

3.3 Topografi 

Området förr 

Kapellgärdet var relativt plant med sin högsta nivå (+9.4) längs Vattholmavägen i nordöst och 

sluttade svagt mot sin lägsta nivå (+7.0) i sydväst. På en karta över Uppsala från år 1881 (Uppsala 

kommun, 1881) rann Svartbäcken genom området och anslöt till Fyrisån i sydväst. 

Områdets förändring fram till idag 

Under 1970-talet började mindre industrier, verkstäder och kontor byggas på Kapellgärdet. Delar av 

den omkringliggande marken användes som parkering; delvis asfalterad, delvis grusbelagd (Uppsala 

kommun, 2001). Svartbäcken fylldes igen och marken fylldes upp till en jämn yta. Idag är större delen 

av området bebyggt med flerbostadshus. Marknivåerna i nordöst ligger kvar runt +9.4 och i sydväst 

ligger de omkring +8.5. 

3.4 Geotekniska förhållanden 

Jordlagerföljd 

Utifrån resultat av geotekniska undersökningar är jordlagerföljden tolkad enligt följande:  

 Fyllning, krossad sprängsten och gammalt rivningsmaterial, 0.5 – 1.5 meter 

 Lera med varierande total mäktighet mellan ca 12 – 40 meter 

o Torrskorpelera (Let), ca 1.0 – 2.0 m 

o Gyttjig lera (gyLe), ca 2.0 – 9.0 m 

o Sulfidhaltig lera (suLe), ca 4.0 – 13.5 m 

o Varvig lera (vLe), ca 4.0 – 17.0 m 

 Friktionsjord, morän (Mn). Total mäktighet har ej fastställts, men bedöms i området uppgå 

till 5.0 m (Lundin, 1988). 

 Berg, bergnivå är inte undersökt. 

Se bilaga 3.4 och 3.5 för sektioner över tolkad jordlagerföljd i området.  
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Densitet,   och naturlig vattenkvot,    

Generellt är densiteten lägre och vattenkvoten högre för den norra delen av Kapellgärdet, där 

lerdjupet är större. Torrskorpans densitet är ca 1.7 t/m3. Den gyttjiga lerans densitet är mellan 1.4 – 

1.55 t/m3 och vattenkvoten 80 – 110 %. Den sulfidhaltiga lerans densitet ökar med djupet och ligger 

mellan 1.5 – 1.7 t/m3, vattenkvoten minskar med djupet från ca 80 till 60 %. Under den sulfidhaltiga 

leran återfinns den varviga leran, med densiteten 1.7 – 1.9 t/m3 och vattenkvot mellan 30 – 60 %, se 

bilagor 3.6 – 3.7. 

Förkonsolideringstryck,   
  

Förkonsolideringstrycket är utvärderat med CRS-försök på kolvprov från olika nivåer i sex punkter. 

Den gyttjiga leran har ett relativt konstant förkonsolideringstryck runt 40 – 45 kPa. Efter övergången 

till den sulfidhaltiga leran ökar förkonsolideringstrycket relativt linjärt med djupet till 250 kPa i den 

varviga lerans botten, se bilagor 3.8 – 3.9. 

Sigmaprim L,   
 

 

Effektivspänningen där kompressionsmodulen ökar,   
 , har utvärderats med CRS-försök på kolvprov 

från olika nivåer i sex punkter. Spridningen för värdena ligger mellan 75 och 360 kPa med en relativt 

jämn ökning från överkant gyttjig lera till mitten av den varviga leran. Därefter återgår den något, se 

bilagor 3.10 – 3.11. 

Kompressionsmoduler,   och modultal,    

Kompressionsmoduler och modultal har utvärderats med CRS-försök på kolvprov från olika nivåer i 

sex punkter. 

   ligger enligt genomförda CRS-försök omkring 1000 kPa i den gyttjiga leran och de översta 

metrarna i den sulfidhaltiga leran. Därefter ökar    med djupet till 8000 kPa. Se bilagor 3.12 – 3.13. 

   ligger mellan 500 – 1000 kPa i den gyttjiga leran och de översta metrarna i den sulfidhaltiga leran. 

Därefter ökar den snabbare för att senare gå tillbaka i den varviga lerans nedre del, se bilagor 3.14 – 

3.15. 

   visar en stor spridning mellan ca 8 och 22. De flesta värdena ligger runt 8-11 i den gyttjiga leran. I 

den sulfidhaltiga leran ökar modultalet från ca 10 till 13 och i den varviga leran ligger den omkring 16 

till 17, se bilagor 3.16 – 3.17. 

Odränerad skjuvhållfasthet,     

Den odränerade skjuvhållfastheten har utvärderats med fallkon vid rutinförsök i laboratorium och 

ligger mellan 20 till 25 kPa i den gyttjiga leran. I den sulfidhaltiga leran ligger den mellan 25 och 33 

kPa. I den varviga lerans nedre del ökar den upp till 40 kPa, se bilagor 3.18 – 3.19.  
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3.5 Geohydrologiska förhållanden 

Ytdagvatten 

Svartbäcken rann tidigare genom området. Den nederbörd som inte infiltrerades i marken rann ner i 

bäcken och transporterades bort till Fyrisån. Numera är Svartbäcken igenfylld.  

Området består numera till stora delar av hårdgjorda ytor i form av gator, parkeringsplatser, 

uteplatser och hustak. Ytdagvatten leds bort i dagvattenledningar. Ytor som inte är hårdgjorda är till 

stor del planterade med träd och buskar.  

Grundvattennivå,    

Grundvattenytans nivå har uppmätts i moränlagret i fem punkter över området mellan år 1987 och 

år 2012. En kompletterande mätning av grundvattennivån i norra Kapellgärdet utfördes vid ett 

platsbesök under examensarbetets genomförande 2014. I söder låg grundvattenytan på ca nivå +4.0, 

i mitten av området på ca nivå +5.0 och i norr på ca nivå +6.0. Grundvattenmätningarna som har 

gjorts i områdets norra delar tyder på att grundvattennivån inte har förändrats nämnvärt de senaste 

25 åren. Detta kan ses vid jämförelse av mätningarna som gjordes år 1987, 2012 och 2014 i Kv. 

Orgeln, se tabell 3.1.  

Tabell 3.1. Uppmätta grundvattennivåer på Kapellgärdet 1987-2014. 

Område Datum Punkt   -nivå 

Kv. Tornet 3 juni 1988 J&W5 +3.7 

Kv. Tornet 3 juni 1988 J&W7 +4.3 

Kv. Portalen 3 april 2007 07NCC-07 +4.8 

Kv. Orgeln 16 april 1987 J&W16 +6.2 

Kv. Västra Orgeln 5 juli 2012 12NCC-GW/12NCCBAT +6.3 

Kv. Västra Orgeln 12 maj 2014 12NCC-GW/12NCCBAT +6.6 

 

Portryck,   

Portrycksmätningar har utförts i fem punkter. I bilaga 3.20 – 3.24 redovisas hydrostatiskt tryck av den 

uppmätta grundvattenytan och uppmätt portryck i leran. I bilagor 3.23 och 3.24 har 

portrycksmätningar gjorts med 25 års mellanrum i samma del av Kapellgärdet. Vid jämförelse av 

dessa portrycksprofiler ligger portrycksutjämningen på ca 4 kPa i den gyttjiga leran och ca 0.5 kPa i 

den sulfidhaltiga leran. Vid portrycksmätningen som gjordes 2012 uppskattas porövertrycket en 

tredjedel ner i den varviga leran utjämnats till det hydrostatiska trycket från den nya 

grundvattennivån.  

Permeabilitet,   

Permeabiliteten har utvärderats ur resultat från CRS-försök för kolvprov i två punkter från Kv. Västra 

Orgeln. Sammanställningen visar stor spridning genom hela lerprofilen med värden mellan 1 - 13  

10-10 (m/s), se bilaga 3.25.  

Konsolideringskoefficient,    

Minimivärde för konsolideringskoefficienten har utvärderats ur resultat från CRS-försök för två 

kolvprov från Kv. Västra Orgeln. Värdet ligger runt 1.5  10-8 (m2/s) ner till nivå -5.0 därefter ökar den 

till ungefär 4.0  10-8 (m2/s) på nivå -22.0, med två undantag i den varviga leran där den har uppmätts 

till över 1  10-7 (m2/s), se bilaga 3.26.  
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4 Sättningsanalys 

I kapitel 4 redovisas de tolkade materialparametrar som utvärderats från rådata i kapitel 3 och de 

resonemang som gjorts kring dessa, samt en sammanställning av hur spänningssituationen har 

förändrats med tiden på Kapellgärdet. 

4.1 Inledning 

I föregående kapitel har information om lerans mäktighet och egenskaper sammanställts utifrån 

tidigare undersökningar i området. För att kunna genomföra sättningsanalys har en sektion valts i 

mitten av området, eftersom detta bedömts representera en någorlunda genomsnittlig bild av 

lermäktighet och jordparametrar. Dessutom var det på denna plats som ett av de första 

flerbostadshusen byggdes, vilket gör att sättningsanalysen kan jämföras med det verkliga utfallet. Vid 

bedömning av jordparametrar har flera antaganden gjorts för att skapa en tolkad bild över området 

med hänsyn till sättningsdrivande förändringar, såsom markuppfyllnad, grundvattennivå och 

portrycksprofil, jordlagerföljd och djup. 

Sättningsanalysen inkluderar beräkning av primärsättningar och uppskattning av krypsättningar för 

en generell bild över områdets jordlagerföljd, uppfyllnad och grundvattenssänkning. 

Primärsättningarna beräknas baserat på klassisk teori för endimensionell konsolidering. 

Krypsättningen uppskattas utifrån erfarenheter vid ett provfält med liknande jordlagerföljd. 

Tidsförloppet för primärsättningarna beräknas under 150 år, för krypsättningar är tidsförloppet 25 år 

då underlaget som ligger till grund för uppskattningen är begränsat till denna tid. Eftersom 

jämförelsen med det verkliga utfallet görs efter 10 år ligger sättningsanalysen inom tidsramen för 

jämförelsen.  

4.2 Topografi 

Området bedöms ha höjts ungefär en meter med uppfyllnadsmassor. Uppfyllnaden betraktas som en 

jämnt utbredd last över hela området. Genom att studera gamla kartor och detaljplaner har en bild 

över områdets utveckling tagits fram. Från att ursprungligen varit sjöbotten, senare brukats som 

åkermark, blivit småindustriområde och idag bostadsområde har förändring av topografin gjorts.  

4.3 Jordlagerföljd 

Jordlagerföljden i den sättningsanalyserade sektionen har tolkats och lerans totala mäktighet uppgår 

till ca 25 m med skiktindelning enligt tabell 4.1 och sektion F-F, se bilaga 4.1. 

Tabell 4.1. Uppskattad jordlagerföljd och mäktighet,  , för sättningsanalys. 

Jordlagerföljd   [m] 

Fyllning Fy 1.0 

Torrskorpa Let 1.8 

Gyttjig lera gyLe 3.3 

Sulfidhaltig lera suLe 8.2 

Varvig lera vLe 11.6 

Morän Mn - 
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4.4 Geotekniska parametrar 

Densitet,   och naturlig vattenkvot,    

Uppskattade medelvärden för densitet och naturlig vattenkvot för sektion F-F framgår enligt tabell 

4.2, se även bilaga 4.2. 

Tabell 4.2. Uppskattade medelvärden för densitet och naturlig vattenkvot för respektive skikt. 

Jordlagerföljd   [m]   [t/m3 ]    [%] 

Fy 1.0 1.9 - 

Let 1.8 1.7 - 

gyLe 3.3 1.5 90 

suLe 8.2 1.6 65 

vLe 11.6 1.8 40 

Mn - - - 

I den varviga och sulfidhaltiga leran ligger densitet och naturlig vattenkvot relativt jämnt över 

området för respektive skikt. För den gyttjiga leran förekommer större variationer gällande både 

densitet och vattenkvot. Detta beror troligtvis på flera olika faktorer; exempelvis är lermäktigheten i 

söder ca 20 m jämfört med ca 40 m i norr. Detta ger teoretiskt sett kortare dräneringsväg för leran i 

söder vid portrycksutjämning, vilket kan förklara den lägre vattenkvoten. 

Södra Kapellgärdet har dessutom varit bebyggt sedan 1970-talet och hårdgjorda ytor som minskar 

den naturliga infiltrationen i marken har anlagts. Minskad naturlig infiltration kan ha bidragit till att 

sänka vattenkvoten och därmed höja densiteten. Stora delar av norra Kapellgärdet har varit 

obebyggt med bibehållen naturlig infiltration under längre tid. Värden för densitet och vattenkvot för 

den gyttjiga leran har utvärderats utifrån undersökningarna vid Kv. Tornet då lerprofilen och 

markanvändningen uppskattas vara likvärdig med den sättningsanalyserade sektionen.  

Förkonsolideringstryck,   
  

I bilaga 4.3 redovisas utvärderat förkonsolideringstryck, tolkat utifrån resultat av CRS-försök. 

Förkonsolideringstrycket följer samma kurva för Kv. Orgeln och Kv. Tornet till en nivå på ca -4.0, 

därefter saknas mätdata för förkonsolideringstrycket i Kv. Tornet och därmed har mätdata från Kv. 

Orgeln använts ner till nivå på ca -17.0 där leran uppskattas sluta i den sektion som valts för 

sättningsanalysen.  

Odränerad skjuvhållfasthet,     

Uppskattade medelvärden för den odränerade skjuvhållfastheten har utvärderats enligt tabell 4.3. 

Tabell 4.3. Uppskattade medelvärden för odränerad skjuvhållfasthet. 

Jordlagerföljd   [m]   [t/m3 ]    [%]     [kPa] 

Fy 1.0 1.9 - - 

Let 1.8 1.7 - - 

gyLe 3.3 1.5 90 20 

suLe 8.2 1.6 65 30 

vLe 11.6 1.8 40 35 

Mn - - - - 
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Konsolideringskoefficient,    

Utöver den konsolideringskoefficient som givits vid CRS-försök på leran har observationer av den 

pågående portrycksutjämningen på Kapellgärdet gjorts. Eftersom observationen i fält anses vara 

intressant och möjligtvis kan ge en uppfattning om den pågående konsolideringsprocessen kommer 

sättningsförloppet studeras utifrån de två fallen: 

 Konsolideringskoefficienten från CRS-försök,         

 Konsolideringskoefficienten beräknad utifrån observerad portrycksutjämning,          

        

Utvärderade medelvärden för konsolideringskoefficienten från CRS-försök redovisas i tabell 4.4. 

Tabell 4.4. Uppskattade medelvärden för konsolideringskoefficient ur CRS-försök. 

Jordlagerföljd   [m]   [t/m3 ]    [%]     [kPa]         [m
2/s] 

Fy 1.0 1.9 - - - 

Let 1.8 1.7 - - - 

gyLe 3.3 1.5 90 20 1.5  10-8 
suLe 8.2 1.6 65 30 2.0  10-8 
vLe 11.6 1.8 40 35 4.0  10-8 
Mn - - - - - 

 

         

I det geotekniska underlaget finns portrycksmätningar genomförda med 25 års mellanrum i Kv. 

Orgeln 1987 och 2012. Den uppmätta portrycksutjämningen skulle kunna bidra till en uppfattning om 

hur leran beter sig i fullskaligt tillstånd på Kapellgärdet. Därmed har en uppskattning av vad den 

pågående portrycksutjämningen skulle motsvara för teoretiska värden på 

konsolideringskoefficienten gjorts enligt följande: 

Utifrån bilaga 3.23 och 3.24 utvärderas medelkonsolideringsgraden för respektive skikt efter 25 år 

enligt ekvation [4:1].  

        
            

             
  [4:1] 

Där 

       = medelkonsolideringsgrad efter 25 år [-] 

      = uppmätt portryck 1987 [kPa] 

      = uppmätt portryck 2012 [kPa] 

       = hydrostatiskt portryck från grundvattennivå 2012 [kPa] 

Enligt mätningarna sker portrycksutjämningen,        , med olika hastighet för de olika lerskikten, se 

tabell 4.5. Liknande iakttagelse har gjorts av Rolf Larsons på provfältet Lilla Mellösa (1986), med 

liknande jordlagerföljd.  

Med ekvation [2:18] och [2:19] beräknas tidsfaktorn utifrån medelkonsolideringsgraden,       . 

Därefter beräknas konsolideringskoefficienten efter omskrivning av ekvation [2:20] genom att tiden 

(25 år), tidsfaktorn (utifrån       ) och lagertjockleken (utifrån geotekniska undersökningar) är 

kända. I tabell 4.5 redovisas medelkonsolideringsgraden och konsolideringskoefficienten,         . 
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Tabell 4.5. Portrycksförändring och beräkning av konsolideringskoefficienten för Kv. Orgeln 1987-2012. 

                                 

Jordlagerföljd [kPa] [%] [-] [m] [sek] [m2/s] 

Fy - - - - - - 

Let - - - - - - 

gyLe -4.5 20 0.0314 3.5 7.88  108 4.9  10-10 
suLe -0.5 4 0.0013 9.5 7.88  108 3.6  10-11 
vLe -3.0 55 0.2384 15.5 7.88  108 1.8  10-8 
Mn - - - - - - 

 Lagertjockleken är tolkad utifrån de geotekniska undersökningarna. Vid dubbelsidig dränering används h/2. Porvattnet antas strömma 
mot områden med lägre porövertryck. Den gyttjiga leran anses därmed vara enkelsidigt dränerad upp till markytan då det uppmätta 
porövertrycket är högre i den sulfidhaltiga leran. Den sulfidhaltiga leran ses som dubbelsidigt dränerad eftersom snabbare 
portrycksutjämning sker i både den gyttjiga och varviga leran. På grund av de horisontella dräneringsvägarna i silt- och sandskikten, ses den 
varviga leran som dubbelsidigt dränerad. 

De teoretiska konsolideringskoefficienterna som beräknats utifrån portrycksmätningar i fält är 

samtliga lägre jämfört med de som utvärderats i CRS-försök. Rimligheten för värden på          är 

svårbedömt. Enligt ekvation [2:14] skulle detta innebära betydligt lägre värden på 

kompressionsmodulen och permeabiliteten. Rimligheten får istället diskuteras efter att 

sättningsanalysen jämförts med det verkliga utfallet. 

Kompressionsmoduler,    och    

För sammanställning av kompressionsmoduler för sättningsanalys, se tabell 4.6.  

Tabell 4.6. Modulvärden för respektive skikt. 

  Utvärderat från CRS-försök Teoretisk utvärderat     Valda moduler 
Jordlagerföljd         

[kPa] 

        

[kPa] 

250      

[kPa] 

3          

[kPa] 

   
[kPa] 

   
[kPa] Fy - - - - - - 

Let - - - - - - 

gyLe 1 000 500 5 000 3 000 4 000 500 

suLe (+3.2 - +0) 1 000 700 7 500 3 000 5 000 700 

suLe (+0 - -5) 2 500 700 7 500 7 500 7 500 700 

vLe 6 500 2 000 8 750 19 500 10 000 2 000 

Mn - - - - - - 
 De värden som har valts för sättningsanalysen har jämförts med vad Rolf Larsson (1986) utvärderat för lera med liknande egenskaper i 
Stockholm - Mälardalen.  

Effektivspänningen för den analyserade sektionen bedöms ligga inom intervallen    <   
  och   

  <    

<   
  (se tabell 4.7), därmed har värden utvärderats för    och   . De värden som kommer från CRS-

försök har kompletterats med korrigerade värden enligt ekvation [2:10] och [2:11]. Vid utvärderat    

enligt ekvation [2:10] har det undre värdet valts med hänsyn till att leran bedöms vara 

normalkonsoliderad. De valda kompressionsmodulerna för sättningsanalysen anses vara rimliga 

utifrån jämförelse med erfarenhetsmässiga värden på liknande lera (Larsson, 1986). 
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4.5 Området år 1880 

För att förstå vad som ger upphov till ökad effektivspänning i marken illustreras först en uppskattning 

av hur spänningssituationen såg ut år 1880, när området brukades som åkermark. Årtalet har valts 

efter en gammal karta som visar Kapellgärdets användning vid tidpunkten (Uppsala kommun, 1881).  

4.5.1 Geohydrologiska förhållanden 

Den spänningssituation som infann sig ca år 1880 har uppskattats utifrån de geotekniska 

undersökningarna och har korrigerats med hänsyn till de förändringar som gjorts på området fram till 

undersökningarnas genomförande.  

Ytdagvatten 

När området brukades som åkermark skedde en naturlig infiltration i marken. Det överskottsvatten 

som inte infiltrerades i marken rann längs markytan till Svartbäcken och leddes bort till Fyrisån i väst. 

Grundvattennivå,    

Grundvattennivån bedöms vid tidpunkten ha legat på ca nivå +7.6, vilket motsvarar mitt i den 

nuvarande torrskorpan. Den ursprungliga grundvattennivån har uppskattats från de mätningar som 

gjordes i Kv. Norra Portalen 2007, se bilaga 3.22. En extrapolering från det uppmätta portrycket i 

lerans övre del har gjorts och korrigerats enligt följande antaganden. När portrycket mättes 

uppskattas att en fyllning på 0.6 m var utplacerad på marken. Enligt Skemptons teori för en 

vattenmättad och normalkonsoliderad lera är portrycksökningen direkt proportionell mot 

spänningsförändringen av yttre last. Detta skulle innebära en portrycksökning med ca 11 kPa till följd 

av uppfyllnaden. Det uppmätta portrycket i den gyttjiga leran var 38 kPa på nivå +4.9; det reducerade 

portrycket blir således ca 27 kPa. En hydrostatisk extrapolering från denna punkt ger en uppskattning 

av den tidigare grundvattennivån, ca nivå +7.6.  

Portryck,   

Portrycket antas ha följt en hydrostatisk tryckprofil utifrån tidigare antagen grundvattennivå på +7.6. 

4.5.2 Spänningssituation år 1880 

Utifrån det uppmätta förkonsolideringstrycket, den förändrade spänningssituationen och lerans 

geologiska åldring uppskattas överkonsolideringsgraden vid tidpunkten ha legat på OCR 1.2 genom 

hela lerprofilen. I bilaga 4.4 jämförs det uppskattade förkonsolideringstrycket och 80 % av 

förkonsolideringstrycket med spänningstillståndet i marken. Effektivspänningen balanserar på den 

kritiska gränsen där krypsättningar sker snabbast (80 % av förkonsolideringstrycket, vilket motsvarar 

OCR = 1.25). Vid denna spänningssituation kommer minsta lilla förändring leda till primärsättningar, 

samt en kraftig acceleration av krypsättningarna.  

4.6 Området år 2005 

Här redovisas de förändringar som gjorts med avseende på grundvattennivå och topografi, samt de 

spänningstillskott som uppkommit till följd av detta. Det första flerbostadshuset på Kapellgärdet stod 

färdigbyggt 2005, därmed utgås från spänningstillståndet vid denna tidpunkt i sättningsanalysen.  



Marksättningar i Uppsala 
Kapitel 4 – Sättningsanalys 

36 
 

4.6.1 Geohydrologiska förhållanden 

Ytdagvatten 

Den största delen av ytdagvattnet bedöms träffa hårdgjorda ytor som vägar, parkeringsplatser, 

hustak och innergårdar. Ytdagvattnet leds bort i dagvattenledningar och den naturliga infiltrationen 

bedöms vara kraftigt reducerad. 

Grundvattennivå,    

Den uppmätta trycknivån för grundvattnet i moränlagret 2007 motsvarar en grundvattennivå på ca 

+4.8 förutsatt ett hydrostatiskt tryck i moränen. Detta motsvarar en grundvattensänkning med 2.8 m, 

utifrån den uppskattade ursprungliga grundvattennivån på ca +7.6. 

Portryck,   

För uppskattning av portrycksprofilen i sektion F-F utgås från portrycket som uppmättes i Kv. Norra 

Portalen 2007. Denna portrycksmätning antas vara likvärdig med hur det såg ut i den analyserade 

sektionen innan det nya huset byggdes. I figur 4.1 visas en principiell bild över hur portrycket bedöms 

ha varierat sedan förändringar på Kapellgärdet påbörjades.  

 

Figur 4.1. Schematisk illustration av portrycksförändring på Kapellgärdet till följd av sänkt grundvattenyta och uppfyllnader. 

Omkring år 1880 antas grundvattennivån varit stadig med en hydrostatisk portrycksprofil genom hela 

lerprofilen. 

När grundvattenytan sänktes omkring år 1950 påbörjades portrycksutjämningen mot den 

hydrostatiska tryckprofilen utifrån den nya grundvattenytan. Den pågående portryckutjämningen 

bedöms ha skett snabbast i den gyttjiga och varviga leran. 

När småindustriområdet byggdes omkring år 1970 uppskattas en uppfyllnad med 0.6 m. Portrycket 

antas ha ökat proportionellt mot tillskottslasten. 

I samband med nybyggnationen som stod klar år 2005 uppskattas ytterligare uppfyllnad med krossad 

sprängsten på ca 0.5 m, se bild 4.1 och 4.2. Uppfyllnaden ses som en jämnt utbredd last motsvarande 

10 kPa och portrycksökningen bedöms ha skett proportionellt mot lasten genom hela lerprofilen. 
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Bild 4.1 och 4.2. Markuppfyllnad intill hus på Kapellgärdet. 

4.6.2 Spänningssituation år 2005 

Bedömd spänningssituation år 2005, visas i bilaga 4.5. Effektivspänningen ligger i nivå med 

förkonsolideringstrycket i den sulfidhaltiga lerans övre halva, därefter ligger den mellan 

förkonsolideringstrycket och 80 % av förkonsolideringstrycket genom resten av profilen. Detta 

innebär att primärsättningar pågår till följd av portrycksutjämningen, samt att krypsättningstakten 

ökar.  

4.7 Området i framtiden 

Det är svårt att uppskatta hur spänningssituationen kommer se ut i framtiden och med vilken takt 

portrycksutjämningen kommer ske. Dessutom är inte grundvattenytans nivå konstant. Den varierar 

troligtvis med årstiderna och kan dessutom sänkas ytterligare ifall vattenuttaget ökar, eller höjas om 

infiltrationen blir större.  

4.7.1 Spänningssituation efter portrycksutjämning 

Ifall porövertrycket med tiden utjämnas till det hydrostatiska trycket med dagens grundvattennivå 

bedöms spänningssituationen i framtiden se ut som i bilaga 4.6. Portrycksutjämningen leder till en 

betydande ökning av effektivspänningarna, som hamnar högt över förkonsolideringstrycket genom 

hela lerprofilen. Både primärsättningar och krypsättningar kommer pågå fram till att denna 

spänningssituation inställer sig. 
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4.8 Beräkningsförutsättningar 

Sättningar på Kapellgärdet bedöms ha pågått under mycket lång tid. Naturliga krypsättningar har 

pågått till följd av den geologiska åldringen. Från omkring år 1950 har människan påverkat 

spänningssituationen. Figur 4.2 visar en schematisk bild av ackumulerat sättningsförlopp till följd av 

de delförändringar som har skett i området. 

 

Figur 4.2. Sättningsförloppet av naturliga krypsättningar och mänskliga ingrepp vid olika tidpunkter. Figuren är ej skalenlig.  

Sättningsanalysen baseras på kännedom om rådande porövertryck innan den senaste förändringen 

gjordes (nybyggnation, färdigt år 2005) och den efterföljande portrycksökningen av ytterligare 

uppfyllnad. Vid analys av primärsättningar används därmed starttiden    = år 2005.  

Primärsättningarna beräknas enligt klassisk sättningsteori utifrån att det rådande porövertrycket 

utjämnas. Sättningsförloppet analyseras för två fall och redovisas i figur 4.3. 

         som uppmätts i CRS-försök 

          som beräknats utifrån uppmätt portrycksutjämning på Kapellgärdet  

 

Figur 4.3. Medelkonsolideringsgraden för den sättningsanalyserade sektionen, med konsolideringskoefficient enligt ovan. 
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4.9 Beräkningsverktyg 

För sättningsanalysen har ett Excelark utformats baserat på teorin för endimensionell 

primärkonsolidering. Primärsättningarna beräknas i Excelarket med ekvation [2:2] till [2:3], [2:5] till 

[2:6] och [2:15] till [2:23]. Den spänningssituation som ligger till grund för beräkning av 

primärsättningar visas i bilaga 4.6.  

Utifrån de beräknade primärsättningarna har sedan en uppskattning av krypsättningarnas storlek 

gjorts från empiriskt samband.  

4.9.1 Beräkning av primärsättningar 

Effektivspänningsökningen beror av två faktorer: 

 Uppfyllnad,    =        +        

 Sänkt grundvattenyta,      

Den totala effektivspänningsökningen ses därmed som: 

 D   =     +      

Den ökade effektivspänningen uppkommer till följd av att porövertrycket utjämnas, därmed ses D   

= D . Den förväntade portrycksutjämningen beräknas utifrån uppmätt porövertryck (Kv. Norra 

Portalen 2007) och tillkommande porövertryck på 10 kPa från uppfyllnad. 

Antaganden som ligger till grund för utvärdering av parametrar och beräkning av primärsättning är: 

 Starttiden    för sättningsanalysen är år 2005 

 D   beräknas utifrån uppmätt porövertryck och tillkommande porövertryck på 10 kPa från 

uppfyllnad 

 Uppfyllnaden betraktas som jämnt utbredd med ökning på 10 kPa genom hela lerprofilen 

 Konsolideringskoefficienterna         och          för respektive skikt analyseras 

 Konsolideringskoefficienterna är konstanta under hela sättningsförloppet 

 Hela porövertrycket kommer utjämnas till den hydrostatiska portrycksprofilen utifrån dagens 

rådande grundvattennivå 
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Den skiktindelning som gjorts, med indata för varje beräkningslager presenteras i tabell 4.7.  

Tabell 4.7. Indata och spänningsförändring vid sättningsanalys. 

   Indata 2005 Framtid 
  Lager 

  Nivå         
    

                                          
  D         .         

  

  [nr] [m] [+] [m] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [m2/s] [m2/s] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa] 

gy
Le

 

3
.3

 m
 

1 0.83 6.1 2.2 40.7 75 4 000 500 1.5E-10 4.9E-10 55.6 9.5 46.1 9.5 0 55.6 

2 0.83 5.3 3 40 82.6 4 000 500 1.5E-10 4.9E-10 67.6 38.5 29.1 38.5 0 67.6 

3 0.83 4.4 3.9 40.6 88.4 4 000 500 1.5E-10 4.9E-10 81.1 52.4 28.7 48.4 4 77.1 

4 0.83 3.6 4.7 41.4 93.6 4 000 500 1.5E-10 4.9E-10 93.1 59.4 33.7 47.4 12 81.1 

su
Le

 

8
.2

 m
 

1 2.05 2.2 6.1 44.4 102.7 5 000 700 2.0E-10 3.6E-11 115.1 71.6 43.5 45.6 26 89.1 

2 2.05 0.1 8.2 59.2 116.4 5 000 700 2.0E-10 3.6E-11 148.7 90.1 58.6 43.1 47 101.7 

3 2.05 -1.9 10.2 77 129.4 7 500 700 2.0E-10 3.6E-11 180.7 107.8 72.9 40.8 67 113.7 

4 2.05 -4 12.3 96 165 7 500 700 2.0E-10 3.6E-11 214.3 126.4 87.9 38.4 88 126.3 

vL
e 

1
1

.6
 m

 

1 1.93 -6 14.3 118 200 10 000 2 000 4.0E-10 1.8E-08 248.3 144.1 104.2 36.1 108 140.3 

2 1.93 -7.9 16.2 140 209.5 10 000 2 000 4.0E-10 1.8E-08 282.5 159.7 122.8 32.7 127 155.5 

3 1.93 -9.8 18.1 156.4 219 10 000 2 000 4.0E-10 1.8E-08 316.7 175.3 141.4 29.3 146 170.7 

4 1.93 -11.8 20.1 173.4 229 10 000 2 000 4.0E-10 1.8E-08 352.7 191.6 161.1 25.6 166 186.7 

5 1.93 -13.7 22 187.9 279.9 10 000 2 000 4.0E-10 1.8E-08 386.9 207.2 179.7 22.2 185 201.9 

6 1.93 -15.6 23.9 201 335.6 10 000 2 000 4.0E-10 1.8E-08 421.1 222.7 198.4 18.7 204 217.1 

 Lagertjockleken är tolkad utifrån de geotekniska undersökningarna. Vid dubbelsidig dränering används h/2. Porvattnet antas strömma 
mot områden med lägre porövertryck. Den gyttjiga leran anses därmed vara enkelsidigt dränerad upp till markytan då det uppmätta 
porövertrycket är högre i den sulfidhaltiga leran. Den sulfidhaltiga leran ses som dubbelsidigt dränerad eftersom snabbare 
portrycksutjämning sker i både den gyttjiga och varviga leran. På grund av de horisontella dräneringsvägarna i silt- och sandskikten, ses den 
varviga leran som dubbelsidigt dränerad. 

4.9.2 Uppskattning av krypsättningar 

I de geotekniska undersökningar som utförs på Kapellgärdet har inga krypparametrar utvärderats. 

Men tanke på den allmänna kännedomen om pågående krypsättningar i Uppsala är det 

anmärkningsvärt att dessa inte undersökts. Istället får krypsättningarnas storlek uppskattas utifrån 

erfarenheter i områden med liknande jordlagerföljd.  

Rolf Larsson (1986) har jämfört beräknade primärsättningar med verkliga sättningar för två provfält 

med liknande jordlagerföljd i Stockholm – Mälardalen. Jordlagrens mäktighet skiljer sig, men de 

egenskaper som undersökts liknar de som återfinns i Uppsala. Utifrån observationer vid provfältet 

Skå Edeby görs en uppskattning av sättningens storlek om bidraget från kryp skulle beaktas under 

sättningsförloppets första 25 år. Den ungefärliga procentuella skillnaden mellan beräknade 

primärsättningar och uppmätta sättningar på provfältet vid olika tidpunkter har utvärderats, se figur 

4.4 och tabell 4.8. Sambandet har applicerats på de analyserade primärsättningarna på Kapellgärdet. 

En jämförelse har också gjorts med provfältet Lilla Mellösa, där förhållandet mellan beräknade 

primärsättningar och uppmätta totalsättningar följde liknande mönster som för Skå Edeby. Liksom på 

dessa provfält kommer effektivspänningen på Kapellgärdet ligga över förkonsolideringstrycket efter 

utjämnat porövertryck. 
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Tabell 4.8. Empiriskt samband mellan beräknade primärsättningar och uppmätta sättningar på provfältet Skå Edeby. 

 

  

 

 

 

 

Den uppskattningen som gjorts kan inte ses som ett korrekt mått på hur stora krypsättningarna 

förväntas bli, jämförelsen syftar huvudsakligen till att visa att beaktande av krypsättningar resulterar 

i en betydligt större totalsättning. 

 

 

 
 
 

Tid Förhållande 

[år] [%] 

1 100 

3 135 

5 145 

10 150 

25 160 

Figur 4.4. Förhållande mellan beräknade primärsättningar och uppmätta sättningar på 
provfältet Skå Edeby (Larsson, 1986).  
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5 Resultat 

Den totala primärsättningen beräknas uppgå till ca 0.8 m förutsatt att hela porövertrycket utjämnas. 

Beroende på vilken konsolideringskoefficient som används vid analysen beräknas primärsättningen 

uppgå till mellan ca 0.1 och 0.5 m efter 10 år. Med bidrag från krypsättningar beräknas sättningen 

efter 10 år uppgå till mellan ca 0.15 och 0.8 m. 

Resultatet baseras på en generell bild av spänningssituationen som tolkats för Kapellgärdet, med 

plana markytor, jämnt utbredd uppfyllnad och sänkt grundvattennivå.  

Jämförelsen med det verkliga utfallet görs intill husgrunden, då underlag saknas för 

sättningsmätningar i området. Resultatet från sättningsanalysen ger inte en rättvis jämförelse med 

de uppmätta sättningarna intill husgrunden, då spänningssituationen där är mer komplex till följd av 

annan geometri på uppfyllnad och återfyllnad, sänkt grundvattenyta och minskad naturlig infiltration. 

5.1 Marksättningar – beräknade primärsättningar  

Resultatet av beräknade primärsättningar redovisas i tabell 5.1 och 5.2 samt figur 5.1.  

Tabell 5.1. Primärsättningsförlopp baserade på        . Tabell 5.2 Primärsättningsförlopp baserade på         . 

Tid Primärsättning 

[år] [cm] 

0 0 

1 17 
 3 29 

5 38 

10 53 

25 71 
50 76 

75 76 

100 76 

150 76 

 

 

Figur 5.1. Sättningsförloppets variation beroende på konsolideringskoefficienterna. 

 

Tid Primärsättning 

[år] [cm] 

0 0 

1 3 

3 5 

5 6 
 10 9 

25 14 
50 19 

75 21 

100 23 

150 26 
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För konsolideringskoefficienter utvärderade i CRS-försök beräknas sättningen efter 10 år bli fem 

gånger så stor jämfört med analys med konsolideringskoefficienter som utvärderats från 

portrycksmätningar i fält. Enligt analysen baserad på         beräknas slutsättningen ha tagits ut 

efter 50 år, enligt analysen baserad på          beräknas ca en fjärdedel av slutsättningen ha tagits ut 

under samma tid. 

Sättningsförloppets fördelning mellan de olika lerskikten visas i figur 5.2 och 5.3 som 

medelkonsolideringsgraden för respektive skikt mot tiden. Resultatet för         visar en jämn 

sättningstakt för samtliga skikt, se figur 5.2. 

 

Figur 5.2. Sättningsförloppet för respektive skikt baserat på cv(CRS). 

Resultatet för          visar på en betydligt större spridning av sättningshastigheten mellan skikten, se 

figur 5.3.  

 

Figur 5.3. Sättningsförloppet för respektive skikt baserat på cv(fält). 

Jämförelse av figur 5.2 och 5.3 visar på stor variation i sättningsförloppet för den gyttjiga och 

sulfidhaltiga leran. Den varviga lerans sättningsförlopp har däremot relativt liten variation beroende 

på vilken konsolideringskoefficient som används i analysen.  
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I figur 5.4 redovisas deformationen i procent för respektive skikt efter 10 år samt den totala 

primärsättningen. Sättningen förväntas bli störst i den gyttjiga och sulfidhaltiga leran och betydligt 

mindre i den varviga leran. Sättningens storleksfördelning för respektive skikt anses vara rimlig 

utifrån de observationer som gjorts i områden med liknande jordlagerföljd (Larsson, 1986).  

 

Figur 5.4. Total primärsättning och primärsättning efter 10 år, i procent av skikttjocklek.  
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5.2 Marksättningar – uppskattade krypsättningar  

Uppskattad krypsättning för de första 25 åren redovisas i tabell 5.3 – 5.4 och figur 5.5 – 5.6. 

Resultatet är begränsat till sättningsförloppets första 25 år, eftersom jämförelsen av förhållandet 

mellan beräknad primärsättning och uppmätt totalsättning vid provfältet Skå Edeby gjorts under 

denna tidsperiod (Larsson, 1986).  

Jordlagerföljden och jordens egenskaper för Skå Edeby bedöms vara någorlunda lika Kapellgärdet, 

däremot skiljer sig spänningsförhållanden och skikttjockleken. Jämförelsen är därför enbart ett 

hjälpmedel för att förstå krypsättningens betydelse för totalsättningens storlek. 

I tabell 5.3 och figur 5.5 har det empiriska sambandet från tabell 4.8 applicerats på primärsättningen 

som analyserats utifrån        .  

Tabell 5.3. Sättning med kryp (baserat på resultat utifrån        ) från empiriskt samband på provfältet Skå Edeby (Larsson, 1986). 

 

 

 

 

 I tabell 5.4 och figur 5.6 har det empiriska sambandet från tabell 4.8 applicerats på primärsättningen 

som analyserats utifrån         .  

Tabell 5.4. Sättning med kryp (baserat på resultat utifrån         ) från empiriskt samband på provfältet Skå Edeby (Larsson, 1986). 

 

 
  

       

 

  

Tid Utan kryp Med kryp 

[år] [cm] [cm] 

0 0 0 

1 17 17 

3 29 40 

5 38 55 

10 53 79 

25 71 114 

Tid Utan kryp Med kryp 
[år] [cm] [cm] 

0 0 0 

1 3 3 

3 5 7 

5 6 9 

10 9 14 

25 14 22 

Figur 5.6. Sättningsanalys av primär- och krypsättning (baserat på resultat utifrån         ) från 

empiriskt samband på provfältet Skå Edeby (Larsson, 1986). 

 

Figur 5.5. Sättningsanalys av primär- och krypsättning (baserat på resultat utifrån        ) 

från empiriskt samband på provfältet Skå Edeby (Larsson, 1986). 

 



Marksättningar i Uppsala 
Kapitel 5 – Resultat 

47 
 

5.3 Marksättningar - uppmätt 2014 

För jämförelse mellan beräknade marksättningar och verkligt utfall har marknivån intill ett av de först 

byggda flerbostadshusen studerats.  

I kommande avsnitt visas foton från de två platsbesöken som gjordes den 12 mars och 12 maj 2014, 

ca 10 år efter att huset vid den sättningsanalyserade sektionen stod färdigbyggd. Samtliga foton är 

tagna av Daniel Nilbrink och Simon Hedberg. Figur 5.7 och 5.8 visar var och i vilken riktning fotona är 

tagna. 

    

Figur 5.7. Plankarta med markering för fotografier tagna i området     Figur 5.8. Plankarta med markering för fotografier tagna i norra  
kring den sättningsanalyserade sektionen.                    delen av Kapellgärdet. 

Bild 5.1 – 5.3 visar sättningar intill fasad runt huset. Bild 5.4 visar sättningar på en innergård, där det 

pålade garaget slutar. Sättningen är tydligt, trots att innergården är lastkompenserad. Rödstreckad 

linje är ett förtydligande av snörslå vid ursprunglig marknivå.  

       
Bild 5.1. Sättningar runt fasad.                                         Bild 5.2. Nivåskillnad på ca 0.3 m.  

      
Bild 5.3. Synlig grundisolering.                           Bild 5.4. Sättningar på innergård. 
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Till följd av de snabba sättningarna har korrigering gjorts runt entréer. Det är därför svårt att 

bestämma den totala sättningen vid entréer sedan huset stod färdigbyggt. Se bild 5.5 och 5.6 för 

exempel på nivåskillnad vid en entré trots att korrigering är gjord.  

       
Bild 5.5. Nivåskillnad vid entré, trots tidigare korrigeringar.             Bild 5.6. Nivåskillnad på över 0.1 m vid entré, se bild 5.5. 

Det är svårt att avgöra hur stor del av nivåskillnaderna som består av faktiska sättningar och hur 

mycket som beror av att fyllnadsmaterial har transporterats in under huset. Till följd av sättningar 

under bottenplattan kan en luftficka bildas, var fyllnadsmaterial kan transporteras. Detta syns 

tydligast vid stuprännor och i hörn vid entréer på innergården, som visas i bild 5.7 och 5.8.  

       
Bild 5.7 och 5.8. Två exempel som skulle kunna tyda på att material transporterats in under husgrunden. 
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I områdets norra del är det tydligt att marknivån tidigare sluttade i västlig riktning från 

Vattholmavägen, detta visas i bild 5.9. Där de nya bostadshusen står är marken uppfylld och ökar 

istället svagt från Vattholmavägen fram till husen, som visas i bild 5.10. Även vid lokalgator i området 

ökar marknivån från gatan mot husen, se bild 5.11 och 5.12.  

       
Bild 5.9. I norr sluttar marken mot väst från Vattholmavägen.          Bild 5.10. Marknivån ökar från Vattholmavägen mot de nya husen. 

       
Bild 5.11 och 5.12. Marknivån ökar från lokalgator upp mot de nybyggda husen. 
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Sättningsproblematiken gäller inte enbart för de nybyggda husen på Kapellgärdet. Även runtom äldre 

hus, byggda under perioden 1970 – 1990 är sättningarna tydliga, se bild 5.13 – 5.16. 

       
Bild 5.13 och 5.14. Sättningar på Kapellgärdet vid en byggnad uppförd under 1970-talet. 

       
Bild 5.15 och 5.16. Sättningar på Kapellgärdet runt en byggnad uppförd under senare delen av 1980-talet. 

Den beräknade primärsättningens storlek efter 10 år, utifrån        , är större än vad som uppmätts 

intill husgrunden. Primärsättningen som har beräknats utifrån          är mindre än vad som 

uppmätts intill husgrunden, men stämmer troligtvis bättre överens med det generella sättningsfallet 

på Kapellgärdet. För att verifiera resultatet krävs inmätning av marknivåer på Kapellgärdet. 

  



Marksättningar i Uppsala 
Kapitel 6 – Analys och diskussion 

51 
 

6 Analys och diskussion 

Resultat av jämförelse mellan beräknade sättningar och verkligt utfall har presenterats i kapitel 5.  

Detta kapitel inleds med en analys av några av viktigaste faktorerna som bedömts ligga till grund för 

de skillnader som kan observeras.  

Fortsättningsvis berörs analys och möjliga förklaringar till de frågeställningar som inledningsvis 

ställdes i avsnitt 1.2.  

Analys och diskussion här nedan går i varandra kopplat till resultaten som presenterats i kapitel 5. 

6.1 Klassisk sättningsteori – och dess begränsningar 

Den klassiska modellen för sättningsanalys bygger på en rad antaganden och förenklingar av den 

komplexa verkligheten. I den klassiska modellen delas lerprofilen upp i homogena skikt med 

konstanta deformationsegenskaper. Lerprofilen är i själva verket varken homogen eller har konstanta 

egenskaper. Dessa skillnader mellan teori och verklighet är en väsentlig förklaring till skillnader 

mellan beräknat och verkligt utfall. Nedan diskuteras några av de antaganden i den klassiska 

sättningsteorin som ligger till grund för modellering av verkligheten. 

 Jorden är vattenmättad och homogen 

Utifrån de geotekniska undersökningar som gjorts på Kapellgärdet visas en tydlig variation för 

vattenkvot, densitet och deformationsegenskaper inom respektive lerskikt. Spridningen kan vara 

relativt stor inom små områden och visar på komplexiteten i lerans sammansättning.  

 Porvattenflöde och deformation sker endast i en riktning 

Den varviga leran innehåller skikt med silt och finsand. Dessa skikt har betydligt högre permeabilitet i 

horisontell riktning och vattnet torde därför inte enbart dräneras vertikalt.  

 Porvatten och mineralkorn är inkompressibla 

Utöver lermineralen består leran av organiskt material som på grund av sin låga hållfasthet kan 

deformeras vid belastning. 

6.2 Skillnader i avsättning 

I Göteborg är leran avsatt i marin miljö, där saltet i vattnet binder ihop lerpartiklarna, leran får då en 

mer homogen sammansättning. Den glaciala leran i Stockholm – Mälardalen har sedimenterat i söt- 

och bräckvatten. På grund av den lägre salthalten styrdes avsättningen huvudsakligen av 

strömningshastigheten, vilket har gett leran en varvig struktur. När inlandsisen smälte snabbt 

avsattes lager med större partiklar som silt och finsand i leran. Enligt Tremblay (1990) kan tunna skikt 

av silt och sand ha en betydande roll för vattenströmningen mellan lager. Eftersom den varviga leran 

består av många sådana skikt kan porövertryck eventuellt utjämnas snabbare via de horisontella 

dräneringskanalerna. 



Marksättningar i Uppsala 
Kapitel 6 – Analys och diskussion 

52 
 

Varvens tjocklek och riktning kan ha stor variation genom den varviga leran. Det är därför svårt att få 

en komplett bild av dess egenskaper genom att göra några få CRS-försök i laboratorium. Resultatet 

kan variera beroende på var i leran kolvprovet är upptaget.  

6.3 Konsolideringskoefficienten 

Lämpliga värden för konsolideringskoefficienten,   , är svårt att utvärdera från de CRS-försök som 

har gjorts. Konsolideringskoefficienten har relativt stor variation med spänningen och därmed är det 

inte lämpligt att välja ett konstant värde för hela sättningsförloppet. I figur 6.1 visas resultat från CRS-

försök på ett kolvprov från den sulfidhaltiga leran på Kapellgärdet. Konsolideringskoefficienten 

varierar mellan 1  10-7 m2/s och 6  10-9 m2/s beroende på spänningsintervall. Den följer ett tydligt 

mönster efter spänning-deformationskurvan, som kompressionsmodulerna utvärderas ifrån. I det 

spänningsintervall som    utvärderas från har    sitt största värde, sedan avtar den kraftigt mellan 

80 % av förkonsolideringstrycket upp till förkonsolideringstrycket. Därefter ökar den långsamt mellan 

  
  och   

  för att senare förbli nästan konstant. 

 

Figur 6.1. Konsolideringskoefficienten utifrån CRS-försök på kolvprov från Kapellgärdet. 

Utifrån de ytterligheter som visas i figur 6.1 har en parameterstudie utförts för         och         

för respektive skikt. Resultatet redovisas i tabell 6.1 och figur 6.2. 

Tabell 6.1. Utvärderade         och        . 

 

 

 

Konsolideringskoefficienten är den parametern som styr hastigheten för sättningarna. Utan korrekt 

uppfattning om denna är det svårt att göra rimliga bedömningar av sättningsförloppet. Förutsatt att 

konsolideringskoefficienten utifrån CRS-försök är korrekt, är dess variation med spänningen svår att 

ta hänsyn till vid handberäkningar.  

Effektivt vertikaltryck, ’v, [kPa]

0 200 400 600

c
v
 [
m

2
/s

]

1E-9

1E-8

1E-7

 
cv(max) cv(min) 

cv(min) Jordlager [m2/s] [m2/s] 

Fyllning - - 

Let - - 

gyLe 1.0  10-7 1.0 10-8 

suLe 2.0  10-7 7.0  10-9 

vLe 6.0  10-7 2.6  10-8 

Mn - - 

Figur 6.2. Sättningsförlopp beroende på konsolideringskoefficient  
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Observationer av pågående portrycksutjämning på Kapellgärdet visar att primärsättningen sker 

betydligt långsammare i vissa av lagren jämfört med resultat från CRS-försök. Sättningsanalysen 

baserad på konsolideringskoefficienter utifrån CRS-försök har visat sig resultera i ett orimligt 

sättningsförlopp för det studerade området.  

6.4 Lokal dränering intill husgrund 

En anledning till att sättningarna har blivit så stora intill husgrunden på kort tid tros bero av 

påskyndad uttorkning av den gyttjiga leran. Se figur 6.3 för principskiss över en sektion i området.  

 

Figur 6.3. Principskiss för en sektion i området. 

Under byggtiden har förändringar av topografin gjorts; den naturliga infiltrationen av dagvatten är 

kraftigt minskad till följd av att stora delar av området runt husen nu är belagda med bilvägar, GC-

vägar och marksten framför entréer. När dagvattnet träffar hustak och andra hårdgjorda ytor leds 

det bort i de nya dagvattenledningarna. Mellan den nya GC-vägen och Vattholmavägen finns en 

trädallé, som bidrar till uttorkningen. Runt husgrunden ligger en dräneringsledning och schakten är 

uppfyllda med krossad sprängsten. Under Vattholmavägen finns en ledningsgrav med dag-, spill- och 

färskvatten. När den gyttjiga leran, med hög vattenkvot, belastas ökar portrycket och vattnet tar den 

snabbaste vägen bort. Ledningsgravar och dräneringsledningar ligger i överkant av den gyttjiga leran. 

Den portrycksutjämning som pågår kan påskyndas på grund av kortare dräneringsvägar till 

närliggande dräneringsledningar och schakter. Den gyttjiga leran blir torrskorpepåverkad och den last 

som tidigare burits av porvattnet överförs till det svaga kornskelettet som deformeras och omlagras, 

vilket resulterar i stora lokala sättningar runt husgrunden.  
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För beräkning av primärsättningar borde därför spänningsökningen av yttre last och sänkt 

grundvattenyta kompletteras med beaktandet av den snabbare uttorkningen i ytan,            : 

 D   =    +      +             

För att bestämma förloppets hastighet bör noggrann och kontinuerlig portrycksmätning över längre 

tid göras i den gyttjiga leran. 

6.5 Planering av geotekniska undersökningar 

För att öka värdet av den geotekniska undersökningen är det viktigt att utgå ifrån vilka möjliga 

problem som kan tänkas uppstå i samband med byggnationen. Vid planering av geotekniska 

undersökningar rekommenderas därför att stor vikt läggs på områdets historik och användning samt 

vilka tidigare geotekniska undersökningar som gjorts för att få en uppskattning av jordlagerföljd och 

mäktighet. Med en uppskattning av hur lerprofilen ser ut i området samt vilka parametrar respektive 

skikt har kan större vikt av den planerade geotekniska undersökningen läggas på de parametrar som 

varierar med tiden och har direkt koppling till sättningarnas storlek, som kompressionsmoduler och 

portryck. 

Det har visat sig att de dränerande egenskaperna för olika lerskikt varierar. Detta medför stor 

osäkerhet när en portrycksprofil uppskattas genom att interpolera mellan mätpunkter som är gjorda 

i lerprofilens olika skikt eller om mätpunkterna är utförda på stora nivåskillnader. Portrycksmätningar 

bör åtminstone göras ovan och under en skiktgräns samt i respektive lagers mitt, se figur 6.4. 

Kontinuerlig portrycksmätning skulle vara ett bra komplement för att utöka kunskapen om den 

pågående portrycksutjämningen. 

 

Figur 6.4. Med fler portrycksmätningar erhålls en bättre bild av portrycksprofilen. 
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6.6 Förslag på åtgärder  

För att minska eller förebygga sättningsproblematiken kan fokus ligga på: 

 Geohydrologisk utredning 

 Ta hänsyn till att sättningar kommer ske och anpassa konstruktionen efter kommande 

nivåskillnader 

 Lastkompensera för nytillkomna ytlaster  

 Behålla naturlig infiltration för att minska uttorkningseffekten upptill 

Kombinationsgrundläggning 

En alternativ grundläggningsmetod till spetsburna pålar till fast botten är 

kombinationsgrundläggning. Huset grundläggs med en kombination av kohesionspålar och en styv 

bottenplatta. Sättningar sker för både huset och omkringliggande mark, nivåskillnader runt 

husgrunden kan då väntas bli mindre.  

Länkplattor runt huset 

För att minska nivåskillnaderna vid entréer kan en möjlig konstruktionslösning vara länkplattor. 

Bjälklaget i entréplan förlängs ut mot gatan över den mest sättningskänsliga zonen. Detta förhindrar 

nivåskillnad precis intill entréer. Nivåskillnaden skulle istället uppstå vid konsolens slut, utanför zonen 

med störst uppfyllnad och återfyllnad, där sättningarna troligtvis blir mindre.  

Teleskopanslutning på ledningar 

De stora sättningarna kan resultera i skador på de installationer som ligger i marken, stuprör och 

vattenledningar kan dras isär och läckage kan uppstå. Genom att förse dessa med 

teleskopanslutningar med stort spelrum kan rörelser tillåtas.  

Ökat fall på servisledningar 

Då marken sätter sig olika kan detta medföra att lutningen på servisledningar påverkas. Om stora 

sättningar uppstår intill huset, men mindre ute vid gatan, kan bakfall uppstå. Med hänsyn till detta 

kan det vara bra att lägga ledningarna från huset med större fall än vad som normalt görs.  

Uppfyllning med lättfyllnadsmaterial  

Vid uppfyllnad runt pålade hus i områden med stora lermäktigheter rekommenderas att utföra åter- 

och uppfyllning med lättfyllnadsmaterial för att minska lasttillskottet. Lättfyllnadsmassorna spolas 

med vatten så att materialet är vattenmättat och förhindrar därmed att massorna suger upp vatten 

från marken när de läggs på plats. En typ av lättfyllnadsmaterial är skumglas med en torrdensitet på 

0.2 t/m3 och en vattenmättad densitet på ca 0.25 t/m3. En uppfyllnad på 1.0 m skulle kräva att endast 

0.15 m av torrskorpan med en densitet på 1.7 t/m3 schaktas bort för att kompensera för 

uppfyllnaden. 

Fyllnadsmaterialet bör dessutom omslutas av en geotextil för att undvika att material transporteras 

in under huset ifall en luftficka uppstår under bottenplattan till följd av sättningarna.  

Högpermeabel vägbeläggning 

Ett alternativ till asfalt för GC- och bilvägar är beläggningar med hög permeabilitet. Detta bibehåller 

delar av den naturlig infiltration vid nederbörd, vilket skulle kunna minska uttorkningen av den 

gyttjiga leran. 
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Högre liggande dräneringsledningar 

Dräneringsledningar placeras högre upp i uppfyllnadsmassorna intill huset. Nederbörd tillåts att 

infiltreras i marken. Dräneringsledningen fungerar som ett breddavlopp och dränerar bort 

överskottsvatten vid regniga perioder. Detta förutsätter att husgrunden byggs vattentät. På så sätt 

behålls den höga vattenkvoten i den gyttjiga leran. Då dräneringsrören vid denna lösning placeras 

högre upp kan även ett större självfall ut till kommunens nät uppnås.  

Kombination av tekniska lösningar 

I skisserna nedan redovisas två förslag på hur ovanstående lösningar kan kombineras för att minska 

sättningsproblematiken intill husgrunden. 

Åtgärdsförslag 1 

För att minska sättningarna runt husgrunden föreslås uppfyllnad med lättfyllnadsmaterial. 

Portrycksökningen från uppfyllnadsmassorna blir betydligt lägre jämfört med uppfyllnad av 

sprängsten. Stuprören förses med breddfunktion i fyllnadsmassorna, som tillåter delar av 

nederbörden som träffar hustaken att infiltreras i marken. GC-vägar förses med högpermeabel 

beläggning. Dräneringsledningar placeras på en meters djup och dränerar endast bort 

överskottsvatten under perioder med mycket nederbörd. Torrskorpepåverkan av den gyttjiga leran 

minskas genom infiltration av dagvatten. För att klara vattentrycket byggs husgrunden vattentät.  

För en principskiss för åtgärdsförslag 1, se figur 6.5. 

 

Figur 6.5. Principskiss för åtgärdsförslag 1. 

 Uppfyllnad runt husgrunden av lättfyllnadsmaterial (exempelvis skumglas, lättklinker) 

 Fyllnadsmassorna omsluts av en geotextil 

 Dräneringsledningen läggs på ca 1 meters djup  

 Vattentät husgrund 

 Högpermeabel beläggning på GC-väg runt huset  

 Stuprör tillåter infiltration av dagvatten från taket i fyllnadsmassorna strax under markytan 
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Åtgärdsförslag 2 

Uttorkningen anses ske långsammare då lasttillskottet från lättfyllnadsmaterialet blir mindre jämfört 

med uppfyllnad med sprängsten och naturlig infiltration tillåts genom högpermeabel beläggning på 

GC-vägar. För att undvika nivåskillnader intill entréer förlängs bjälklaget i bottenplan med 

länkplattor. Samtliga ledningar förses med teleskopanslutning för att tillåta spelrum vid sättningar. 

För en principskiss för åtgärdsförslag 2, se figur 6.6. 

 

Figur 6.6. Principskiss för åtgärdsförslag 2. 

 Uppfyllnad runt husgrunden av lättfyllnadsmaterial (exempelvis skumglas, lättklinker) 

 Fyllnadsmassorna omsluts av en geotextil 

 Vid entrén förlängs bjälklaget i entréplan med en länkplatta ut till GC-vägen 

 Ledningar förses med teleskopanslutning med stort spelrum 

 Dräneringsledningen placeras i nivå med bottenplattans undersida och fall ut till kommunala 

nätet görs större 

 Högpermeabel beläggning på GC-väg runt huset  

6.7 Förslag till fortsatt arbete  

Sättningsmätning på olika djup 

Installation av sättningsmätare på olika djup skulle ge en bild över hur stor sättningen är mot djupet. 

Den uppmätta sättningen kan sedan jämföras med de beräknade värdena i rapporten. 

Portrycksövervakning i området 

Installation av kontinuerliga portrycksmätare för att följa upp hur den verkliga portrycksutjämningen 

ser ut och på vilka nivåer utjämningen sker med snabbast takt. Utifrån dessa observationer kan sedan 

teorin om uttorkning av den gyttjiga leran verifieras och en total bild av portrycksutjämningen fås. 

Noggranna portrycksmättningar i den varviga leran i kombination med mätningar av 
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grundvattennivån i moränlagret skulle kunna ge svar på om lerans totala permeabilitet (med hänsyn 

till de tunna silt- och sandvarven) är betydligt högre jämfört med det som utvärderas i CRS-försöken.  

Vidare analys av krypsättningar 

Utvärdera krypparametrar i ödometerförsök med stegvis av- och pålastning och genomföra analys 

med mer avancerade beräkningsprogram för att kunna inkludera krypsättningar. Därefter jämföra 

och kalibrera beräkningarna för att få en modell som stämmer överens med området. Vid dessa 

beräkningar bör lastspridningen till följd av variationen av uppfyllnadsmassornas mäktighet beaktas.  
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7 Slutsatser 

Sättningsanalys av områden på mäktig lera i Stockholm – Mälardalen har visat sig vara en mycket 

komplex uppgift. Detta kandidatexamensarbete har på grund av begränsning i tid och omfattning 

enbart lyft fram några av de begränsningar som finns vid tillämpning av den klassiska sättningsteorin. 

Många frågor kvarstår och de teorier som diskuteras kring orsaken till sättningarna kräver vidare 

arbete för att kunna verifieras.  

Spridningen i resultatet vid utvärdering av konsolideringskoefficienter har inneburit att sättningens 

tidsförlopp är svår att prognostisera. För en bättre förståelse av sättningsförloppet krävs en mer 

noggrann och kontinuerlig dokumentation av portrycksmätning genom hela lerprofilen. 

Planläggning av områden på sättningsbenägen lera bör föregås av mer omfattande geohydrologiska 

utredningar, med tillhörande förslag på åtgärder för minimering av geohydrologiska förändringar. 

Den beräkningsmodell som används behandlar endast en förenklad bild av de förändringar som 

skett. För en bättre analys krävs en mer avancerade modell för att ta hänsyn till varierande geometri 

för uppfyllnad och återfyllnad, sänkt grundvattenyta och minskad naturlig infiltration. Dessutom 

krävs ett mer omfattande geotekniskt underlag för att kunna bedöma lerans krypparametrar. Utan 

kännedom om dessa kan endast erfarenhetsbaserade uppskattningar om krypsättningens storlek 

göras, varifrån rimligheten i resultatet är svårbedömd. 
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Sammanställning av geotekniska undersökningar på Kapellgärdet 1987 - 2012

Geohydrologisk
Datum Uppmätt 

nivå

Korr. nivå 

(RH2000)

Djup [m] CPT-

sond.

Hejar-

sond.

Vikt-

sond.

Störd 

provtagn.

Ostörd 

provtagn.

Prov-

grop

Ving-

sond.

Lab-

analys

Fält-

analys

GW-rör GW-nivå best. 

korttid

Portryck  ρ w N t fu s ' c s ' L M 0 M L M' k c v

RH2000 RH2000

07NCC-01 2007-04-03 +8,3 +8,3 38,8 X X X X X
07NCC-02 2007-04-03 +8,7 +8,7 33,2 X X
07NCC-03 2007-04-03 +8,8 +8,8 32,0 X X X X X
07NCC-04 2007-04-03 +8,6 +8,6 33,1 X
07NCC-05 2007-04-03 +8,6 +8,6 29,2 X X X
07NCC-06 2007-04-03 +8,3 +8,3 33,3 X
07NCC-07 2007-04-03 +8,9 +8,9 35,1 X X X X X X X X X
07NCC-08 2007-04-03 +8,7 +8,7 33,5 X X
07NCC-09 2007-04-03 +8,9 +8,9 28,9 X
07NCC-10 2007-04-03 +8,4 +8,4 31,0 X X
07NCC-11 2007-04-03 +8,7 +8,7 27,0 X X X
07NCC-12 2007-04-03 +8,3 +8,3 35,8 X X X X X
07NCC-13 2007-04-03 +8,5 +8,5 28,2 X
07NCC-14 2007-04-03 +9,2 +9,2 29,6 X X X X X
07NCC-15 2007-04-03 +8,4 +8,4 4,4 X X
07NCC-16 2007-04-03 +8,7 +8,7 4,0 X X

Uppsala HS RH2000
J&W1 1987-04-16 +9,35 9,58 30,4 X
J&W2 1987-04-16 +9,38 9,61 36,9 X
J&W3 1987-04-16 +9,33 9,56 37,3 X X X X X X X X X X X X X
J&W4 1987-04-16 +9,35 9,58 27,5 X
J&W5 1987-04-16 +9,11 9,34 25,4 X
J&W6 1987-04-16 +9,30 9,53 26,8 X
J&W7 1987-04-16 +9,30 9,53 32,1 X X
J&W8 1987-04-16 +8,79 9,02 43,8 X X X
J&W9 1987-04-16 +8,94 9,17 40,8 X

J&W10 1987-04-16 +9,10 9,33 36,9 X
J&W11 1987-04-16 +9,23 9,46 37,1 X X
J&W12 1987-04-16 +8,70 8,93 36,5 X
J&W13 1987-04-16 +8,82 9,05 38,2 X
J&W14 1987-04-16 +8,67 8,90 30,2 X
J&W15 1987-04-16 +8,92 9,15 31,4 X
J&W16 1987-04-16 +8,92 9,15 33,9 X X
J&W17 1987-04-16 +8,67 8,90 29,9 X X
J&W18 1987-04-16 +8,95 9,18 27,4 X

RH2000 RH2000
12NCC-01 2012-07-05 +9,2 +9,2 43,2 X
12NCC-02 2012-07-05 +9,1 +9,1 37,6 X X X
12NCC-03 2012-07-05 +9,1 +9,1 35,7 X X X
12NCC-04 2012-07-05 +9,1 +9,1 38,1 X
12NCC-05 2012-07-05 +9,1 +9,1 36,2 X X X X X X X X X X X X X
12NCC-06 2012-07-05 +9,0 +9,0 40,6 X X X X X X X X X X X X X X
12NCC-07 2012-07-05 +9,0 +9,0 39,0 X
12NCC-08 2012-07-05 +8,9 +8,9 41,4 X X
12NCC-09 2012-07-05 +8,9 +8,9 37,2 X X

12NCC-GW 2012-07-05 +9,4 +9,4 X
12NCCBAT 2012-07-05 +9,4 +9,4 X

Uppsala HS RH2000
J&W1 1988-06-03 +8,51 8,7 21,0 X X X X X X X X X X X
J&W2 1988-06-03 +8,38 8,6 23,4 X X
J&W3 1988-06-03 +8,45 8,7 23,5 X X X
J&W4 1988-06-03 +8,67 8,9 22,3 X X
J&W5 1988-06-03 +8,64 8,9 20,5 X X X X X X X X X X X X X
J&W6 1988-06-03 +8,78 9,0 28,3 X
J&W7 1988-06-03 +8,26 8,5 22,4 X X X X X X X X X X X X
J&W8 1988-06-03 +8,43 8,7 27,0 X X
J&W9 1988-06-03 +8,49 8,7 21,4 X X X

J&W10 1988-06-03 +8,55 8,8 19,0 X X
J&W11 1988-06-03 +8,7 8,9 13,7 X X
J&W12 1988-06-03 +8,56 8,8 17,7 X X
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Uppskattad ursprunglig m.y. ~ +7.5
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Uppskattad ursprunlig m.y. ~ +9.0
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Uppskattad ursprunglig m.y. ~ +7.5
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Uppskattad ursprunglig m.y. ~ +9.0
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Uppskattad ursprunglig m.y. ~ +7.5
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M.y. vid mätning ~ +8.9

Uppskattad morän ~ -4.5

Antaget utjämnat portryck
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M.y. vid mätning ~ +8.5

Uppskattad morän ~ -7.8

Antaget utjämnat portryck
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M.y. vid mätning ~ +8.9

Uppskattad morän ~ -21.5
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M.y. vid mätning ~ +9.4

Uppskattad morän ~ -20.0
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M.y. vid mätning ~ +9.4
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Uppskattad ursprunglig m.y. ~ +9.0
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