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BAKGRUND
När avlastning på grund av till exempel 
schakter sker i lös lera startar en sväll-
ning av jorden som kan liknas vid ett 
omvänt konsolideringsförlopp. Storle-
ken på svällningen beror dels på lerans 
permeabilitet men också på styvheten, 
avlastningsmodulen, för leran. 

Innan laboratorietester utförs utsätts 
jordprover för en rad störningsfakto-
rer som beror på till exempel upptag-
ningsmetod, transport och lagringstid 
av proverna. Studier har påvisat att un-
der lagringen kan jordens egenskaper 
förändras och resultat erhållna från la-
boratorietester kan av den anledningen 
bero av förvaringstiden. Med anledning 
av dessa studier ska avlastningsmodulen 
studeras för att undersöka om denna 
parameter påverkas av förvaringstiden. 
 
SYFTE
Syftet med examensarbetet är att ge-
nom att utföra avlastningsförsök med 
CRS utvärdera vilken påverkan förva-
ringstiden för provkroppar har på de 
erhållna resultaten för avlastningsmo-
dulen för lös lera.
 
DELMOMENT

• Utföra avlastningsförsök på prover 
av lös lera i laboratorium. Avlastnings-
försöken sker med CRS på nyligen upp-
tagna prover från en plats i Göteborgs-
området. 

CRS som kommer användas vid laboratorieförsöken

• Utföra avlastningsförsök på samma 
prover efter en bestämd tid (tex. en 
månad) för att analysera skillnader gen-
temot de färska proverna. 

• Sammanställa tidigare utförda för-
sök inklusive utvärdering av provkvali-
tén.

• För ett fiktivt scenario påvisa skillna-
den i totalhävningen och hävningsför-
loppet med ”nytt samband” för avlast-
ningsmodulen med tidigare redovisade 
samband.


