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Abstract

Är fiberarmerad sprutbetong motiverad ur bärighetssynpunkt?
En jämförelse mellan traditionell släntning och jordspikning
Is fiber reinforced shotcrete motivated from a bearing
capacity point? A comparision of excuvation of slope
and soil nailing
Erika Erkstam och Henrik Nyberg

This thesis is written on behalf of 
Skanska, Väg- och Anläggning Stockholm 
Mälardalen, vid Nya Karolinska Sjukhuset 
i Solna, NKS. The report has resulted in 
recommendations for the method of soil 
stabilizations of soil nailing, 
excavation of slope and fiber reinforced 
shotcrete, which is the most suitable 
method from a safety and a cost point at 
the NKS.
The aim of this thesis was to 
investigate whether fiber reinforced 
shotcrete increases slope stability, 
with the focus being on the total 
stability. The main goal was to 
investigate which method of soil 
stabilization is the most suitable for 
the slopes that are analyzed in this 
report. Through studying literature, the 
authors have gained an understanding 
about the theoretical background for the 
given problem. Through calculations and 
analyses of the slopes, safety factors 
have been acquired. These, factors of 
safety, have then been compared with 
requirements under Skredkommisionen. The 
costs of each method of soil 
stabilization have been calculated. The 
factor of safety and the cost for each 
method have been compared, to be able to 
give recommendations which method is 
more suitable of the two. The results 
show that excavation of slope satisfies 
the requirements for slope stability at 
the lowest cost.
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Sammanfattning 
Examensarbetet görs på uppdrag av Skanska, Väg- och Anläggning 
Stockholm Mälardalen, vid Nya Karolinska Sjukhuset i Solna, NKS. 
Arbetet har resulterat i rekommendationer för vilken 
jordförstärkningsmetod av jordspikning, traditionell släntning och 
fiberarmerad sprutbetong som lämpar sig bäst ur säkerhets- och 
kostnadssynpunkt på NKS. 
 
Syftet har varit att utreda om fiberarmerad sprutbetong ger något 
bidrag till släntstabiliteten, med inriktning på totalstabilitet. Målet har 
varit att utröna vilken jordförstärkningsmetod som lämpar sig bäst för 
de undersökta slänterna. Genom litteraturstudier har författarna bildat 
en uppfattning om den teoretiska bakgrunden för det givna problemet. 
Genom beräkningar och anlyser av slänterna, har säkerhetsfaktorer 
tagits fram. Dessa har sedan jämförts med krav enligt 
Skredkommisionen. För varje jordförstärkningsmetod har kostnader 
beräknats. Säkerhetsfaktorn samt kostnader för respektive metod har 
jämförts, för att kunna ge en rekommendation för vilken metod som är 
mest lämplig ur dessa två aspekter. Resultatet visar att traditionell 
släntning uppfyller kravet på släntstabilitet till den lägsta kostnaden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: fiberarmerad sprutbetong, släntstabilitet, jordspikar, 
säkerhetsfaktor, kostnad 
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Förord 
Detta examensarbete omfattar 15 högskolepoäng vid Uppsala 
Universitet och programmet Högskoleingenjör i byggteknik. Arbetet 
har utförts som ett avslutande moment i utbildningen. Examensarbetet 
har utförts för Skanska Sverige, region Väg- och Anläggning Stockholm 
Mälardalen. 
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Tack till vår handledare Mathias Pettersson, Produktionschef på 
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Tack till William Bjureland och Sadek Baker på Skanska Teknik för all 
hjälp och förklaring kring de många funderingar och frågor som arbetet 
genererat. Er kunskap har varit ovärderlig för genomförandet av detta 
arbete.  

Tack till Magnus Ruin på Teroc för vägledning vid beräkning av 
jordspikning.  

Tack till vår ämnesgranskare Maria Espersson vid Uppsala Universitet 
för engagemang och stöd under hela examensarbetet. 

 

Uppsala i juni 2014 

Erika Erkstam och Henrik Nyberg 

  



vi 
 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 

Abstract ............................................................................................................ iii 

Sammanfattning ............................................................................................. iv 

Förord................................................................................................................ v 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ..................................................................... vi 

Beteckningar...................................................................................................... 1 

1. INTRODUKTION ........................................................................................ 5 

1.1 Inledning ................................................................................................. 5 

1.2 Syfte .......................................................................................................... 5 

1.3 Avgränsning ........................................................................................... 6 

1.4 Metod ........................................................................................................ 6 

2. BAKGRUND .................................................................................................. 7 

2.1 Skanska ..................................................................................................... 7 

2.2 Nya Karolinska.......................................................................................... 7 

2.3 Jordförstärkning på NKS....................................................................... 8 

2.3.1 Sprutbetong ...................................................................................... 9 

2.3.2 Traditionell släntning ..................................................................... 9 

2.3.3 Spont ................................................................................................. 9 

2.3.4 Bergbultning .................................................................................... 9 

2.3.5 Omfattning ..................................................................................... 10 

2.3.6 Teknisk beskrivning ...................................................................... 11 

3. LITTERATURSTUDIE ............................................................................... 13 

3.1 Jords hållfasthetsegenskaper .............................................................. 13 

3.1.1 Allmänt om stabilitetsutredningar för slänter .......................... 17 

3.1.2 Beräkning av jordslänters stabilitet ............................................ 20 

3.2 Jordförstärkning ................................................................................... 25 

3.2.1 Sprutbetong .......................................................................................... 26 



vii 
 

3.2.1.1 Utförande....................................................................................... 27 

3.2.1.2 Komponenter och funktion ........................................................... 28 

3.2.1.3 Dimensionering .......................................................................... 31 

3.2.2 Jordspikning ....................................................................................... 32 

3.2.2.1 Utförande..................................................................................... 33 

3.2.2.2 Komponenter och funktion ....................................................... 33 

3.2.2.3 Dimensionering .......................................................................... 35 

3.2.3 Traditionell släntning ....................................................................... 39 

3.2.3.1 Utförande..................................................................................... 39 

3.2.3.2 Komponeter och funktion ......................................................... 39 

3.2.3.3 Dimensionering .......................................................................... 39 

4. FALL I - FAS SJU ........................................................................................ 41 

4.1 Förutsättningar ..................................................................................... 41 

4.2 Släntstabilitet utan jordförstärkning ................................................. 42 

4.3 Släntstabilitet med fiberarmerad sprutbetong ................................. 44 

4.4 Släntstabilitet vid traditionell släntning ........................................... 45 

4.5 Släntstabilitet med jordspikar ............................................................ 45 

5. FALL II - AKADEMISKA STRÅKET ...................................................... 49 

5.1 Förutsättningar ..................................................................................... 49 

5.2 Släntstabilitet utan jordförstärkning ................................................. 50 

5.3 Släntstabilitet med fiberarmerad sprutbetong ................................. 51 

5.4 Släntstabilitet vid traditionell släntning ........................................... 52 

5.5 Släntstabilitet med jordspikar ............................................................ 52 

6. KOSTNADER ............................................................................................. 55 

6.1 Förutsättningar ..................................................................................... 55 

6.2 Kostnadsberäkning för fall I ............................................................... 55 

6.3 Kostnadsberäkningar för fall II .......................................................... 60 

7. RESULTAT .................................................................................................. 65 



viii 
 

8. DISKUSSION .............................................................................................. 67 

8.1 Fall I ........................................................................................................ 67 

8.2 GeoStudio 2012 (SLOPE/W Analysis) .............................................. 70 

8.3 Fall II ...................................................................................................... 70 

8.4 Mätningar .............................................................................................. 72 

8.5 Allmänt .................................................................................................. 72 

9. AVSLUTNING ............................................................................................ 73 

9.1 Slutsats och rekommendationer ......................................................... 73 

9.2 Förslag på fortsatta undersökningar ................................................. 73 

Referenser ......................................................................................................... 74 

Bilaga 1- Ritning över NKS området ....................................................... B1.1 

Bilaga 2 - Analys av borrpunkter ............................................................. B2.1 

Bilaga 3-Materialparametrar ..................................................................... B3.1 

Bilaga 4-Beräkning av släntlutning.......................................................... B4.1 

Bilaga 5-Utan sprutbetong, odränerad analys ....................................... B5.1 

Bilaga 6-Utan sprutbetong, kombinerad analys .................................... B6.1 

Bilaga 7-Med sprutbetong, odränerad analys ........................................ B7.1 

Bilaga 8-Med sprutbetong, kombinerad analys ..................................... B8.1 

Bilaga 9-Traditionell släntning, odränerad analys ................................ B9.1 

Bilaga 10- Traditionell släntning, kombinerad analys ........................ B10.1 

Bilaga 11-Jordspikning, odränerad analys ........................................... B11.1 

Bilaga 12-Jordspikning, kombinerad analys ........................................ B12.1 

 

 

 



 

1 
 

Beteckningar 
Beteckning  Enhet Förklaring 

�  - Säkerhetsfaktor 

��  - Säkerhetsfaktor för jord med     
   endast kohesion 

��  - Säkerhetsfaktor för jord med ren
   friktionsjord 

���  - Säkerhetsfaktor för jord med
   friktion och kohesion 

����   - Säkerhetsfaktor baserad på
   momentjämvikt 

����   - Säkerhetsfaktor baserad på 
   horisontell jämvikt 

��  kN Normalkraft verkande på glidytan
   för respektive lamell 

��  kN Portryckskraften verkande på
   glidytan för respektive lamell 

	(�)  - Faktor beroende på ej försummade
   kopplingskrafter mellan 
   lamellerna 

q  kN Last som påverkar jorden 

�  kPa Brotthållfasthet i jorden 

��  kPa Odränerad skjuvhållfasthet 

��  kPa Dränerad skjuvhållfasthet 

�  kPa Total spänning i jorden 

��  kPa Effektivspänning i jorden 
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�  kPa Portryck i jorden 

�  kN/ m3 Jordens tyngd 

��  kN/m3 Jordens vattenmättade tunghet 

��  kN/m3 Vattnets tunghet 

z  m Djupet från en given nivå 

�  ° Släntens lutning 

�∗  ° Lutningen hos en möjlig linjär
   glidyta i slänten 

c  kPa Jordens kohesionskraft 

�′  ° Jordens inre friktionsvinkel 

��  ° Jordens karakteristiska 
   friktionsvinkel 

���   ° Jordens dimensionerande inre
   friktionsvinkel 

ℎ�  m Avståndet mellan 
   grundvattenytan och en 
   potentiell glidyta 

�  m Längden hos glidytan 

��  m Längden hos glidytan för
   respektive lamell 

R  m Radien till den cirkulärcylindriska
   glidytan 

W  kN Tyngden av den totala glidytan 

��  kN Tyngden hos respektive lamell 

��  kN Kopplingskrafter mellan lameller 
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n  - Antal lameller den glidande
   jordmassan har indelats i 

e  m Excentriciteten av glidytans tyngd
   från  centrumpunkten 

 �  m Hävarm till glidytans centrum för
   krafterna Wi och Ni 

�!  - Stabilitetsfaktor 

"#  - Korrektionsfaktor som tar hänsyn
   till krönlast 

"�  - Korrektionsfaktor som tar hänsyn
   till vattennivå med höjden Hw 

"$  - Korrektionsfaktor som tar hänsyn 
till   sprickbildning i släntkrönet 

%$  m Sprickdjup i släntkrön 

&�  - Faktor som ingår i nämnaren för
   beräkning av säkerhetsfaktor 
   enligt direktmetoden 

ℎ  m Släntens höjd vertikalt  

ℎ∗  m Släntens längd 

'  ° Släntens lutning vid beräkning av
   jordspikar 

(  ° Installationsvinkeln för jordspik 

)  m Jordspikens diameter 

ℎ*+��  m Skillnaden vertikalt mellan
   släntkrön och den nivå spiken är 
   placerad   
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1. INTRODUKTION 

1.1 Inledning 
I anläggningsprojekt är arbete i schakt ett av de mest olycksdrabbade 
arbetena, Lindström (2013). Vetskapen om markens egenskaper är 
svårberäknade och det praktiska utförandet påverkar säkerhetsnivån 
vid arbetet i ett schakt. På grund av de omfattande kostnader samtliga 
jordförstärkningsmetoder innebär, kan denna säkerhetsnivå bli lidande. 
Detta kan få allvarliga konsekvenser.  

Inom gruvindustrin förstärks berg med hjälp av sprutbetong, med och 
utan inblandade fibrer. Vid markarbeten är den vanligaste och äldsta 
metoden att schakta med en viss lutning, beroende på markens 
egenskaper, för att undvika ras och skred.  

På Nya Karolinska Solna, som vidare i rapporten kommer benämnas 
NKS, har Skanska valt att använda sig av en obeprövad metod då de 
har applicerat fiberarmerad sprutbetong på flertalet av sina slänter. I 
arbetet kommer vi att undersöka slänter med fiberarmerad 
sprutbetong, och jämföra det med jordspikning och traditionell 
släntning. Dessa kommer sedan jämföras med avseende på bärighet och 
ekonomi.  

1.2 Syfte 
En del jordslänter, både friktionsjord och kohesionsjord, på Nya 
Karolinska Solna har stabiliserats för att motverka ras och skred. 
Jordförstärkningen på de utvalda slänterna har utförts med 
fiberarmerad sprutbetong. 

Syftet med detta arbete är att undersöka om fiberarmerad sprutbetong 
är motiverad ur bärighetssynpunkt. Detta kommer att jämföras med 
jordspikning och traditionell släntning. Detta är av intresse då 
kostnadseffektiva åtgärder som uppfyller tillfredställande bärighet och 
säkerhet prioriteras.  

Målet med arbetet är att ge rekommendationer om andra metoder; 
traditionell släntning respektive jordspikning, kan ge samma bärighet 
och säkerhet som den använda fiberarmerade sprutbetongen ger, men 
till en lägre kostnad. Den metod som kommer att rekommenderas är 
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den metod som uppfyller krav på tillfredställande bärighet till lägst 
kostnad. Arbetet ska bidra till ökad förståelse för när användning av 
fiberarmerad sprutbetong är att föredra framför släntning respektive 
jordspikning. 

1.3 Avgränsning 
Undersökningens fokus kommer att ligga på slänternas totalstabilitet. 
Därav kommer inte den inre stabiliteten att beaktas i denna rapport. 
Beräkningarna har begränsats till två släntstabilitetsfall på NKS och de 
övriga slänter har exkluderats i rapporten. 

1.4 Metod 

Projektet innehåller initialt en litteraturstudie med syfte att öka 
förståelsen hos författarna inom de områden som ska behandlas i 
examensarbetet. Litteraturstudien kommer att presenteras i 
bakgrunden och innehåller grundläggande fakta om jordens hållfasthet, 
släntstabilitet, sprutbetong och olika metoder för jordförstärkning samt 
hur principiell dimensionering sker för de olika metoderna. 

 Den andra delen innehåller analyser av de aktuella slänternas stabilitet 
förstärkta med respektive tidigare nämnd metod. Utöver detta har 
kostnader för de olika förstärkningsmetoderna tagits fram. Slutligen har 
resultaten jämförts med syfte att utvärdera vilken metod som är mest 
kostnadseffektiv med föreskriven säkerhetsnivå. Författarna har också 
varit i kontakt och haft diskussioner med kunniga personer inom 
följande områden: Nya Karolinska Solna, fiberarmerad sprutbetong, 
släntning, jordspikning, beräkningsprogrammet GeoStudio.     

 

 

  



 

7 
 

2. BAKGRUND 

2.1 Skanska 

År 1887 grundade svensken Rolf Fredrik Berg Skånska Cementgjuteriet. 
Företaget började sin verksamhet med att göra avgjutningar i betong av 
änglar till kyrkor runt om i Sverige, Skanska AB (2012). När 
verksamheten övergick till olika typer av bärande konstruktioner, så 
som broar, vägar och kärnkraftverk, revolutionerade de 
betongindustrin genom att använda sig av armerad betong. Företaget 
fick tack vare sina betongkonstruktioner flera internationella projekt. I 
och med den rådande lågkonjunkturen på 1900-talet utvidgades 
kärnverksamheten även till projektutveckling.  

Skånska cementgjuteriet tog därmed ansvar för kundernas intresse på 
ett helt nytt sätt jämfört med tidigare. Den ökade internationella 
uppmärksamheten i och med byggnationer av sjukhus, hamnar och 
kraftverk ledde till att företaget 1984 bytte namn från Skånska 
Cementgjuteriet till Skanska. Den internationella expanderingen 
baserades på starka lokala företag bland annat Haka i Finland, Sade i 
Latinamerika och Koch i USA. Skanska blev således ett företag med 
lokal expertis i olika delar av världen med fokus på sin 
kärnverksamhet, byggproduktion och projektutveckling.  

Idag finns Skanska på utvalda marknader i USA, Europa och 
Latinamerika. Koncernen har cirka 56 600 medarbetare, varav cirka 11 
000 är stationerade i Sverige. Intäkterna uppgick år 2012 till 132 
miljarder kronor, varav 28 miljarder kronor i Sverige. Orderingången 
2012 uppgick till 120,1 miljarder kronor.   

2.2 Nya Karolinska 

Nya Karolinska Solna, NKS, är ett byggprojekt som kommer att 
generera ett toppmodernt sjukhus intill Karolinska 
universitetssjukhuset i Solna, Stockholms läns landsting (2011). Fokus 
kommer att ligga på att högspecialiserad vård bedrivs i nära samverkan 
med utbildning och forskning. Ledorden för sjukhuset är ”patienten 
alltid först”, Stockholms läns landsting (2011, s. 2) vilket ska innebära 
snabbt omhändertagande och god patientsäkerhet. Det planeras för 
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enkelrum för alla patienter vilket möjliggör ökat patientfokus och vård 
av världsklass.  

Stockholms läns landsting (SLL) är beställare och projektbolaget 
Swedish Hospital Partners (SHP), som Skanska bildade år 2010, 
ansvarar för design, finansiering, drift och underhåll fram till år 2040. 
Skanska är totalentreprenörer och bygger därmed sjukhuset. Coor 
Service Management är leverantörer av drift och servicetjänster. NKS 
planerar att vara helt klart år 2017, men kommer enligt planerna att ta 
emot de första patienterna redan år 2016. 

NKS är ett unikt projekt och är både SLL:s och Skanskas enskilda 
största projekt någonsin. Kostnaden för byggprojektet exklusive 
verksamhetens utrustning beräknas till 14,5 miljarder kronor. SLL har 
hämtat idéer från ett tjugotal sjukhus runt om i världen och för 
Skanskas del har de främsta kompetenserna inom området samlats 
kring detta projekt. 

Sjukhuset kommer att ha cirka 6000 medarbetare, samt kommer ett 
tusental personer att vara verksamma inom utbildning och forskning. 
Bruttoarean (BTA) av sjukhuset kommer att uppgå till 320 000 kvm 
inklusive patienthotell. Byggnaden kommer att uppföras som ett nio till 
tio våningshus och utöver det kommer helikopterplatta samt två 
källarplan för parkering och godsmottagning att finnas.   

NKS byggs extremt energisnålt och kommer till följd av ett bra 
klimatskal och hög återvinning att sänka sin energianvändning 
markant jämfört med dagens sjukhus i Solna. NKS byggs för att uppnå 
högsta klass i ”Miljöbyggnad”som är ett svenskt system som certifierar 
byggnaders totala miljöprestanda utifrån energiförsörjning, materialval 
och innemiljö. Sjukhuset kommer även att certifieras enligt LEED 
(Leadership in Energy and Environmental Design) som är ett 
internationellt miljöklassningssystem. Även själva byggarbetsplatsen är 
klassad som en ”Grön arbetsplats”.  

2.3 Jordförstärkning på NKS 
Under arbetet med NKS har ett flertal olika jordförstärkningsmetoder 
nyttjats för att uppnå önskad säkerhetsnivå och för att arbetet ska 
kunna fortlöpa på ett smidigt sätt, Pettersson (2014).  
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De metoder som Skanska använt sig av grundar sig på personsäkerhet, 
dock uteblir vissa metoder på grund av kringliggande konstruktioner 
som begränsar arbetsytan, till exempel slänter med flack lutning. 
Metodvalen baseras ofta på erfarenheter från de personer som arbetar i 
projektet med hänsyn till krav från beställare och allmänhet.  

De jordförstärkningsmetoder som Skanska har använt sig av är 
fiberarmerad sprutbetong på jordslänter, sprutbetong på berg, 
traditionell släntning med låg lutning (cirka 1:2), berlinerspont med 
stålkärnepålar och bergbultning. Inga förarbeten har utförts för att 
underlätta jordförstärkningsarbetet.  

2.3.1 Sprutbetong 

Skanska använder fiberarmerad sprutbetong på jordslänter för öka 
slänternas hållfasthet. Vid användning av sprutbetong kan området 
nära slänten beträdas och arbetet där kan fortlöpa så fort sprutbetongen 
har härdat, vilket vanligen sker senast två dagar efter slänten har 
sprutats. Samma sprutbetong har använts på berg för att minimera 
rasrisken. 

2.3.2 Traditionell släntning 

Schaktning av slänt har genomförts för tillfälliga schakter, vanligen 
med lutningen 1:2, i den mån det har varit möjligt. På grund av det 
utrymme som krävs för att göra det möjligt, har detta endast utförts i 
begränsad omfattning. Lutningen på slänterna varierar beroende på 
den skiftande geologin innehållande friktion- och kohesionsjord med 
olika mäktighet, vilket underlagras av berg på olika djup. 

2.3.3 Spont 

Längs delar av Solnavägen har Berlinerspont och u-spont använts för 
att vägkroppen tillhörande Solnavägen ska ligga på plats . Spont var 
där det enda alternativet ur bärighetssynpunkt och vad gäller utrymme 
att arbeta på. 

2.3.4 Bergbultning 

Berget på området har efter de många sprängningarna som utförts 
injekterats med bergbultar av GWS stag som visas i figur 2.1. Dessa stag 
gör berget mer stabilt och håller eventuella lösa block på plats. Vid 
undergrunden till ovanliggande byggnad, Thorax, har en stödmur 
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gjutits. Thorax undergrund har sedan förankrats i stödmuren med hjälp 
av bergbultar, GWS stag.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.1 GWS stag för bergbultning, Skanska (2014). 

2.3.5 Omfattning 

Sett ur ett kostnadsmässigt perspektiv, så är spontkonstruktionerna i 
projektet de mest omfattande konstruktionerna, Pettersson (2014). 
Spontkonstruktionen kommer inte tas upp ur marken vid projektet slut 
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vilket ökar kostnaden. Därefter är det den fiberarmerade- och ”vanlig” 
sprutbetong (inklusive rassäkring av berg) som upptar en stor kostnad.  

Bergbultning har gjorts på ett flertal ställen för att göra berget mer 
stabilt och förhindra att block ska fall ned. Kostnaden för denna typ av 
förstärkning är väsentligt mindre på grund av billigare material och 
maskiner.  

2.3.6 Teknisk beskrivning 

I den tekniska beskrivningen framgår vilka krav som gäller med 
avseende på jordförstärkningsmetoderna, Teknisk Beskrivning Mark 
(2013). Det framgår bland annat: 

• ”Schakt utförs med betryggande säkerhet mot ras och skred” 
• Släntlutningar anpassas till jordens sammansättning och hållfasthet 

samt till grundvattenförhållanden, förekommande belastningar samt 
övriga rådande förutsättningar och förhållande”, Teknisk beskrivning 
Mark (2013, s.16)  

 
Den tekniska beskrivningen reglerar dimensionering och utförande så 
arbetet sker enligt de krav som finns från samhälle och beställare. Den 
tekniska beskrivningen uppdateras löpande för att säkerställa att detta 
kan efterföljas. 
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3. LITTERATURSTUDIE  

3.1 Jords hållfasthetsegenskaper 
Jordens hållfasthet kan traditionellt delas in på två olika sätt, vilka 
beskrivs nedan, Skredkommisionen (1995). Indelningarna är grova 
förenklingar och därför kan de endast användas i specialfall. 
Hållfastheten kan delas in i odränerad och dränerad skjuvhållfasthet, 
där skjuvhållfastheten är den maximala skjuvspänningen som jorden 
kan bära. Brotthållfastheten benämns som �, där brotthållfastheten i 
odränerat tillstånd, ��, skrivs enligt ekvation 3.1 och det dränerade 
tillståndet, ��, skrivs enligt ekvation 3.2. 

 � = �� (eller .�)    (3.1) 

�� = .′ + �′ ∗ tan 3′                                                                 (3.2) 
Jorden indelas dessutom in i mycket finkornig jord; kohesionsjord och i 
grovkornigare jord; friktionsjord. Kohesionsjorden ses som oberoende 
av effektivspänningar, �′, där dess skjuvhållfasthet kan uttryckas som 
en kohesion, enligt � = ��, som ovan beskrivna ekvation. 
Effektivspänning är den spänning som kornskelettet utsätts för, 
Axelsson (2006). Hållfastheten i friktionsjorden är direkt proportionell 
mot effektivspänningen, �′, varför hållfastheten kan uttryckas med en 
friktionsvinkel enligt �� = �′ ∗ tan 3′, Skredkommisionen (1995). 

Detta linjära samband mellan skjuvspänningen och effektivspänningen 
i friktionsjord konstaterades redan 1773 av ingenjören Coulumb, 
Axelsson (2006). Sambandet �� = �′ ∗ tan 3′ benämns därför som 
Coulombs brottlag där brottkurvans lutning beror av friktionsvinkeln 
3′, som beror av jordmaterialets inre friktionsegenskaper. Figur 3.1 
åskådliggör Coulombs brottlag där det tydliggörs hur 
skjuvhållfastheten beror både av friktionsvinkeln och 
effektivspänningen.  
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Figur 3.1 Coulombs brottlag där diagrammet visar hur skjuvhållfastheten 
beror av både friktionsvinkeln och effektivspänningen. 

För att kunna hantera kohesionsmaterial med Coulombs brottlag krävs 
att den modifieras. Kohesion, c, är en benämning för den 
skjuvhållfasthet som uppträder då materialet inte är belastat med ett 
effektivtryck. Kohesionstermen läggs till i den ursprungliga formen av 
Coulombs brottlag vilket visas i ekvation 3.3. Vilket ger ett uttryck som 
kan användas för all typ av jord. Odränerad brotthållfasthet i 
kohesionsjord åskådliggörs i figur 3.2.  

�� = .′ + �′ ∗ tan 3′   (3.3) 
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Figur 3.2 Odränerad skjuvhållfasthet i kohesionsjord 

Den odränerade skjuvhållfastheten bestäms genom resultat från 
vingborr, CPT-sondering och dilatometerförsök i fält, samt genom 
fallkonförsök och direkta skjuvförsök i laboratoriet, Skredkommisionen 
(1995). Den dränerade skjuvhållfastheten får då uppskattas för 
kohesionsmaterialet med ledning av den odränerade skjuvhållfastheten 
enligt ekvation 3.3 och åskådliggörs i figur 3.3.   

Där friktionsvinkeln, ��, sätts till 30 grader, då det är den 
friktionsvinkel som oftast förekommer för de svenska 
kohesionsjordarna. Den dränerade skjuvhållfastheten sätts till tio 
procent av den odränerade skjuvhållfastheten. 
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Figur 3.3 Coulombs brottlag för kohesionmaterial, dränerad skjuvhållfasthet. 

I friktionsjord behöver normalt endast den dränerade hållfastheten 
beaktas till följd av dess höga permeabilitet medan både den dränerade 
och odränerade hållfastheten behöver beaktas i beräkningar i 
mellanjord, Skredkommisionen (1995).  

Figur 3.4 visar de skjuvspänningar som beaktas vid kombinerad analys. 
Det vill säga dels den odränerade skjuvhållfastheten i 
kohesionsmaterialet, ��, och dels den dränerade skjuvhållfastheten i 
friktionsjorden, ��, där kohesionen, c, förhöjer dess hållfasthet. Vilken 
hållfasthet som råder beror av värdet på spänningen. 
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Figur 3.4 Brotthållfasthet vid kombinerad analys där den streckade linjen 
klargör vilken hållfasthet som är dimensionerande beroende av 
spänningsnivån. 

Friktionsvinkelns storlek beror på de inre friktionsegenskaperna hos 
jordmaterialet, Axelsson (2006). Den påverkas av materialets 
kornstorlek, kornform, kornfördeling,  den direkta kontaktfriktionen 
mellan partiklarna samt portalet. Friktionsvinkeln fås genom resultat av 
CPT-sondering, eventuellt i kombination med dilatometerförsök, 
Skredkommissionen (1995).  

3.1.1 Allmänt om stabilitetsutredningar för slänter 

Vid utredning av släntstabilitet värderas den rådande stabiliteten, 
Skredkommisionen (1995). Värderingen utgörs av den information som 
finns att tillgå från tidigare genomförda utredningar, undersökningar 
och beräkningar. Det hittills vanligaste sättet att värdera stabiliteten är 
att beräkna totalsäkerhetsfaktorns storlek vilken ska klara uppställda 
kriterier.  

I Sverige idag är stabilitetsutredningar baserade på Eurokod. Enligt SS-
EN 1997-1 2005, avsnitt 11.5.1, ska totalstabiliteten för slänter med 
befintliga och berörda konstruktioner verifieras för brottgränstillstånd 
med dimensionerande värden på laster, bärförmåga och hållfastheter. I 
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diskussion med en geoteknisk ingenjör på Skanska utförs ofta 
stabilitetsberäkningar med totalsäkerhetsanalys där de karaktäristiska 
värdena tillämpas, Bjureland (2014). Fördelen med denna metod samt 
användningsområden baseras på erfarenheter. Detta medför att 
resultaten av säkerhetsfaktorerna jämfört med utgivna kriterier är 
lättare att tolka.   

Totalsäkerhetsfaktorn tar hänsyn till den totala stabiliteten för slänten, 
Statens geotekniska institut (2007). Den beaktar de glidytor som startar i 
släntens överkant, går ner i jordlagren för att sedan gå upp vid eller 
bortanför slänttån. Detta benämns totalstabilitet. Vid totalstabilitet 
beaktas inte de grunda glidytor som kan uppstå i slänten. Dessa 
uppstår lokalt i slänten till följd av att släntens vinkel är större än 
jordmaterialets friktionsvinkel. De grunda glidytorna benämns inre 
stabilitet. Figur 3.5 illustrerar de olika stabilitetsproblemen. Dessa 
benämningar kommer vidare att användas i rapporten. 

 

Figur 3.5 Potentiella glidytor för totalstabilitet och inre stabilitet. 

I ett fall då en slänt schaktas till en vinkel som är större än 
jordmaterialets friktionsvinkel kommer med största sannolikhet ett ras 
att uppstå, Statens geotekniska institut (2014). Denna friktionsvinkel i 
löst lagrat tillstånd är lika med rasvinkeln. Rasvinkeln är den vinkel 
som bildas då torr friktionsjord hälls ut på plant underlag till en hög.  

Säkerhetsfaktorn är förhållandet mellan skjuvhållfastheten utefter en 
potentiell glidyta och motsvarande skjuvspänning som mobiliseras, det 
vill säga förhållandet mellan mothållande och pådrivande krafter, 
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Hultén (2005). En slänt med säkerhetsfaktor ett eller lägre betraktas som 
instabil. Det är då högst troligt att ras eller skred kommer att ske.   

De lägsta tillåtna totalsäkerhetsfaktorerna för odränerad och 
kombinerad analysmetod redovisas i tabell 3.1, Skredkommisionen 
(1995). Dimensionering kräver att samtliga värden för laster och 
materialparametrar är de karaktäristiska värdena.  

 

Tabell 3.1 Lägst tillåtna värde på säkerhetsfaktorn 
 Odränerad 

analysmetod 

 �� 

Kombinerad eller 
dränerad 

analysmetod 

��4 

Säkerhetsfaktor 1,5 1,35 

 

Vid jordanalyser där jordprofilen innehåller lager av friktionsjord, 
kohesionsjord och mellanjord kommer olika dräneringsgrader att 
uppstå på grund av de rådande skillnader i permeabilitet. Därför är det 
krav att studera både dränerad och kombinerad analys enligt 
Skredkommisionen. Den kombinerade analysen beaktar dels den 
dränerade hållfastheten i friktionsmaterialen, dels den odränerade 
hållfastheten i kohesionjorden och dels den partiellt dränerade 
hållfastheten i mellanjordslagren. Efter utförda analyser ska de båda 
beräknade säkerhetsfaktorerna uppfylla kraven för odränerad analys 
och kombinerad analys. Figur 3.6 exemplifierar ett fall där både 
dränerad och kombinerad analys ska utföras på grund av att 
jordprofilen utgörs av både friktions- och kohesionsmaterial.  
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Figur 3.6 Jordprofil där både odränerad och kombinerad analys utförs. 

3.1.2 Beräkning av jordslänters stabilitet 

Vid beräkning av släntstabilitet kan två huvudtyper av glidytor uppstå; 
plana och cirkulärcylindriska glidytor, Axelsson (2006). Plana glidytor 
förekommer normalt vid långsträckta och flacka slänter. Är slänten 
istället brant och kort uppstår cirkulärcylindriska glidytor. Vid analys 
av släntstabilitet bör dess säkerhet, som tidigare nämnts, uttryckas med 
en säkerhetsfaktor, F, där förhållandet mellan mothållande och 
pådrivande krafter tas fram. F beräknas enligt ekvation 3.4. 

� = �5$�å7789�: �<8�$:<
=å�<�>89�: �<8�$:<    (3.4)

   

Vid odränerad analys i lera av en plan glidyta beräknas säkerhetsfaktorn, 
Fc, enligt ekvation 3.5. 

�� = ?@A
BC∗D∗EFG H∗IJE H    (3.5) 

För en dränerad analys av en slänt bestående av kohesions- och 
friktionsjord tillämpas ekvation 3.6 för att beräkna säkerhetsfaktorn, Fc. 

�� = �
BC∗D∗EFG H∗IJE H + BC∗DKBL∗�L

BC∗D ∗ MNG ��
MNG H   (3.6)
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Den första termen i ekvation 3.6 är bidraget från kohesionskrafterna i 
slänten. De två senare termerna i ekvationen utgör friktionskraftens 
bidrag till säkerhetsfaktorn. För en slänt med plan glidyta i ren 
friktionsjord, alltså då kohesionskraften, c, är noll, beräknas 
säkerhetsfaktorn, �� , enligt ekvation 3.7. 

�� = BC∗DKBL∗�L
BC∗D ∗ MNG ��

MNG H    (3.7) 

För cirkulärcylindriska glidytor bestäms säkerhetsfaktorn, F, med 
utgångspunkt i ekvation 3.4. Det uppstår dock en skillnad hur 
mothållande - och pådrivande moment tas fram jämfört med plana 
glidytor. Vid en analys då slänten består enbart av blöt lera, skall en 
odränerad analys genomföras. Det mothållande momentet beräknas 
enligt ekvation 3.8 och det pådrivande momentet med ekvation 3.9. 

 	�5$�å77 = �� ∗ � ∗ O   (3.8) 

 	+å�<�> = � ∗ P    (3.9) 

När säkerhetsfaktorn för en slänt ska tas fram brukar det göras med 
hjälp av lamellmetoden. Metoden medför att skjuvhållfastheten längs 
glidytan tillåts variera längs glidytan, vilket ger en bättre bild av 
förhållanden in situ. Lamellmetoden grundar sig på att slänten som ska 
studeras, delas in i lameller som beräknas enskilt, för att sedan 
summeras till ett mothållande och ett pådrivande moment. 

Släntstabiliteten kan även tas fram genom direktmetoden. Den metoden 
baseras på tidigare genomförda analyser som resulterat i diagram där 
värden för korrektionsfaktorerna µq, µw och µt hämtas beroende av 
vilket lastfall som råder. Säkerhetsfaktorn, Fc, enligt direktmetoden 
beräknas genom ekvation 3.10 och 3.11. 

 �� = �!
?@A
+Q

    (3.10) 

Stabilitetsfaktorn N0 hämtas ur diagram. 

 R� = B∗SKBL∗SL
TU∗TL∗TV

    (3.11) 
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Vid analys av torr jord utförs dränerad analys, Axelsson (2014). I de fall 
då direktmetoden inte kan användas, används den ”Svenska metoden” 
uppkallad efter svensken Sven Hultin. Han var troligen den första att 
genomföra en dränerad analys på en slänt med cirkulärcylindrisk 
glidyta. Eftersom att skjuvhållfastheten och friktionsvinkeln varierar 
med djupet, måste lamellmetoden nyttjas för att erhålla 
säkerhetsfaktorn för slänten. Säkerhetsfaktorn vid dränerad analys 
tillämpas ekvation 3.4. Dock skiljer sig detta fall från fallet odränerad 
analys vid beräkning av det pådrivande- och mothållande momentet. 
Det pådrivande momentet beräknas enligt ekvation 3.12. 

 	=å�<�> = W ∗ ∑ �� ∗9�YZ sin ��   (3.12) 

För att kunna beräkna det mothållande momentet måste den dränerade 
skjuvhållfastheten, τf, tas fram. I lamellmetoden beaktas de faktum att 
kohesionskraften och friktionsvinkeln kan variera lamellerna 
sinsemellan.  

Det mothållande momentet för slänten kan nu beräknas enligt ekvation 
3.13. 

 	�5$�å77 = W ∗ ∑ [9�YZ .� ∗ �� + (�� ∗ cos �� − �� ∗ ��) ∗ tan ��](3.13) 
För en jordprofil som innehar konstant kohesionskraft och 
friktionsvinkeln i hela jordkroppen kan ekvation 3.13 förenklas till 3.14. 

 	�5$�å77 = W[. ∗ b + tan � ∗ ∑ (�� ∗ cos �� − �� ∗ ��)9�YZ ] (3.14) 

Kvoten mellan det mothållande och pådrivande momentet kommer att 
ge säkerhetsfaktorn för slänten, men den kopplingskraft som finns 
mellan lamellerna har inte involverats i ovan beskrivna beräkningar. En 
jämviktanalys av en slänt där dessa kopplingskrafter medräknas går 
under namnet ”Rigorösa metoden”. Metoden har utvecklats av bland 
annat Morgenstern och Price. Den kommer att resultera i två 
säkerhetsfaktorer. Den ena baseras på momentjämvikt och den andra 
på horisontell jämvikt. Säkerhetsfaktorn för momentjämvikt, ��∅�, 
beräknas enligt ekvation 3.15 och för horisontell jämvikt, ��∅� , används 
ekvation 3.16. 



 

23 
 

 ��∅� =  ∑ [�d∗7d∗IJE∝df(gdKhd)∗MNG ∅d∗8d]idjk
∑ ld∗8dfidjk ∑ gd∗8didjk

  (3.15) 

Där normalkraften verkande på glidytedelen, Ni, beräknas enligt 
ekvation 3.16. 

 �� =  [ld
md∗nd∗opq∝d

r fsd∗tuq ∅d∗opq∝d
r K(vdwkvd)]

�∝
 (3.16) 

med x∝ beräknas enligt ekvation 3.17. 

 x∝ = cos ∝�+ tan ∅�
*�9∝d

y  (3.17) 

��∅� = ∑ [�d∗7d∗IJE∝df(gdKhd) MNG ∅d∗IJE∝d]idjk
∑ gd∗EFG∝didjk

   (3.18) 

Ovanstående ekvationer innebär analyser av släntstabiliteten vars 
glidyta ses som en allmänt krökt yta och behöver alltså inte 
nödvändigtvis vara en cirkulär yta. I beräkningarna har de olika 
lamellerna olika värden på hållfasthetsparametrarna; kohesion, c, och 
friktionsvinkeln, �, det vill säga de får variera med djupet.     

Beräkningsprogrammet GeoStudio 2012 (SLOPE/W Analysis) kan 
användas vid beräkningar av släntstabilitet, GEO-SLOPE International 
Ltd (2013). För att erhålla rimliga resultat som är applicerbara i 
verkligheten krävs att följande fem komponenter har beaktats i 
beräkningsprogrammet: 

• Geometri 
• Jordens hållfasthet 
• Porvattentryck 
• Olika typer av jordförstärkning- spikar, KC-pelare, spont med 

mera 
• Yttre laster 

Programmet möjliggör, jämfört med handberäkningar, att samtliga 
kopplingskrafter kan inkluderas vid beräkning. Den farligaste 
cirkulärcylindriska glidytan hos slänten lokaliseras. GeoStudio delar in 
jordmassan i lameller, där de olika krafterna som påverkar lamellen 
åskådliggörs i figur 3.7. De krafter som verkar i gränsytorna för varje 
lamell är kopplingskrafter, det vill säga normalkrafter, Ei, och 
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skjuvkrafter, Gi, i gränsytorna till omgivande lameller, Axelsson (2014). 
Vid lamellens bottenyta, glidytan, verkar normalkrafter, Ni, och 
skjuvkrafter, Ti. Därutöver kommer lamellen att påverkas av eventuella 
yttre laster samt egenvikt av varje lamell, Wi. Metoden bygger på att 
slänten analyseras som ett tvådimensionellt fall där slänten ses som 
oändligt utsträckt med identisk geometri och lastfall, 
Skredkommisionen (1995). 

 

Figur 3.7 Lamellindelning och krafter som påverkar den glidande massan. 

Efter att farliga glidytor har lokaliserats, till exempel med hjälp av 
beräkningsprogram som automatisk söker efter den farligaste glidytans 
form och läge, bör detta bekräftas i ett ytterligare steg. Glidytans läge 
bör således säkerställas så att den sammanfaller med den bedömt 
svagaste zonen. 

Säkerhetsfaktorn som ges av kvoten av pådrivande och mothållande 
krafter enligt ekvation 3.19, Atkinson och Brandsby (2013) kan 
användas för att kontrollera rimligheten hos erhållen säkerhetsfaktor, 
Skredkommisionen (1995). Ekvation 3.20 och 3.22 tillämpas vid 
odränerad analys. Figur 3.8 illustrerar hur mekanismen för 
säkerhetsfaktorn beror av den pådrivande och mothållande kraften.   

 z� = �5$�å7789�: �<8�$:<
=å�<�>89�: �<8�$:<  (3.19) 

Pådrivande krafter beräknas med ekvation 3.20 
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{ + �� ∗ |� (3.20) 

Brottshållfastheten beräknas enligt ekvation 3.21 och 3.22.  

�� = (2 + ~)� ∗ ��                                                                  (3.21) 

vilket ger mothållande kraft 

(2 + ~) ∗ ��          (3.22)   

 

Figur 3.8 Mekanismen för säkerhetsfaktorn. 

3.2 Jordförstärkning 
Ett byggprojekt innefattar generellt sett någon typ av markarbete. Till 
exempel kan jordmaterial behöva föras bort, vilket kan behöva ersättas 
med konstruktionselement. För att kunna utföra grundläggnings- och 
markarbete för konstruktionen görs ett schakt där arbetet sker. Schaktet 
kommer medföra att markens yta bildar en slänt, från ursprunglig 
marknivå till schaktbotten. Lutningen på den slänt som uppstår 
kommer att variera beroende på jordmaterialets egenskaper, last som 
påförs marken vid släntkrön, lastens avstånd till slänten på marknivå 
och grundvattennivå, Skanska Sverige (2011). Dessa parametrar måste 
beaktas för att ras eller skred inte ska ske. 

Inverkan av jordtyp spelar stor roll vid hur slänten kommer att 
behandlas. Jordens förmåga att uppta skjuvspänningar varierar, men 
har stor inverkan vid dimensionering av geotekniska konstruktioner. 
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Lera är den jordtyp som kan uppta den lägsta skjuvspänningen, 
Axelsson (2006). Sand däremot kan uppta höga skjuvspänningar. Silt är 
ett material som består av båda jordtyperna och kan generellt uppta en 
skjuvspänning som är högre än lera, men lägre än sand. Vilken 
konsolideringsgrad jorden har påverkar också dess förmåga att uppta 
skjuvspänningar. Löst packad sand kan uppta en högre skjuvspänning 
än normalkonsoliderad lera.  

Skred där jordmassa glider utmed slänten längs en plan eller cirkulär 
glidyta kan ske då lasten på släntkrönet blir för stor, eller då för stor 
mängd material tas bort nedanför slänten. 

3.2.1 Sprutbetong 

Sprutbetongtekniken har funnits sedan länge och de första 
tillämpningarna har återfunnits i USA i början av 1900-talet, Holmgren 
och Nordström (2009). I Sverige har tekniken känts till sedan 1930-talet 
då tekniken användes vid bergförstärkning av vattenvägarna vid 
uppförandet av Höljebro Kraftverk i Ljusnan. Dock hade redan Statens 
Järnvägar (SJ) använt sig av metoden för förstärkning av 
betongkonstruktioner. Användningen i Sverige ökade under 50-talet 
och under senare delen av 60-talet kom även fibertekniken som ett 
komplement. Sprutbetongens användning och utveckling har sedan 
dess skett främst inom områden med bergförstärkning. 

Sprutbetong är i grunden en vanlig betong som består av ballast, 
cement, vatten och olika kemiska tillsatsmedel, Lagerblad et al. (2006). 
Betongen sprutas på en yta där den ska fästa och sedan hårdna. 
Skillnaden mellan vanlig betong och sprutbetong är själva tekniken för 
dess applicering. Till sprutbetong tillsätts en så kallad 
tillstyvnadsaccelarator innehållande kemikalier som gör att betongen 
kan fästa momentant på underlaget som sprutas.  

Sprutbetong används huvudsakligen vid reparation av befintliga 
konstruktioner, släntstabilisering, tunnelbyggnation och vid andra 
projekt där det är svårt att formsätta, Lagerblad et al. (2007).  

Sprutbetong är alltså en metod som har fördelar i form av minimalt 
formbehov, enkel utrustning och kända delmaterial, Holmgren och 
Nordström (2009). Sprutbetong kan dock vara olämplig i de fall då fukt 
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riskerar att tränga igenom underlaget mot sprutbetongen. Då finns det 
risk för att vattentryck eller isbildning orsakar bortsprängning av 
sprutbetongen. Det är heller inte lämpligt att använda sprutbetong i 
reparationer då skadeangrepp och processer med nedbrytning 
eventuellt pågår i konstruktionen som ska repareras. Ytterligare är 
sprutbetong inte lämpligt där de ytor som ska sprutas har en allt för 
flack lutning. Det finns då risk att spillet från sprutbetongen som skulle 
ha fallit ned, istället blir insprutat. Detta kan innebära lägre kvalité och 
förkortad livslängd för reparationen. Tunna betongskikt under 20 mm 
bör undvikas eftersom att risken för återstudsning, för utförligare 
beskrivning se 3.2.1.1, är stor i början av ett påslag. Vid återstuds är det 
ofta stora stenar som återstudsar. Det kan innebära risk för krympning 
och krymsprickor då mängden material som finns kvar är för liten. 
Därför är det mycket viktigt att noggrant överväga användbarheten av 
sprutbetong för det aktuella projektet. 

3.2.1.1 Utförande 

Sprutprocessen kan delas in i torrmetoden och våtmetoden, Holmgren 
och Nordström (2009). Metoderna skiljer sig dels genom metodiken och 
dels genom kapaciteten på utrustningarna. Utrustningen vid 
våtsprutning är ofta anpassade att klara högre kapaciteter samt 
bergförstärkning, medan torrsprutning ofta har lägre kapaciteter.  

Vid torrsprutning transporteras torrbruk, vilket består av ballast, cement 
och eventuellt tillsatsmedel i pulverform, med tryckluft fram till 
munstycket där sedan vatten tillsätts. Det blandas sedan till betong vid 
passagen genom resten av munstycket, i luften och sedan vid anslag 
mot den sprutade ytan. För att minska damning förfuktas ofta 
materialet och den vattenmängd som används vid förfuktning ska 
också beaktas vid bedömning av vattencementtalet, vct. 
Vattenmängden som sedan tillsätts beror på hur väl sammansatt 
torrbruket är samt hur underlaget som ska sprutas ser ut vad gäller till 
exempel skrovlighet och armering. Tumregler för lämplig vattenmängd 
kan anses vara uppfyllt då en yta är lätt blänkande med 
gummiliknande egenskaper. Eftersom att operatören ofta försöker hålla 
en låg vattenmängd med syfte att uppnå goda kvalitéer kan 
konsekvensen bli ett alltför lågt vct. Det kan innebära att hydratationen, 
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det vill säga cementets reaktion med vattnet, påverkas negativt och 
hållfasthet, vidhäftning, och täthet blir försämrad.  

I samband med appliceringen kan återstudsning ske. Återstuds 
definieras som den mängd sprutad betongmassa som inte fäster till 
substratytan, Lagerblad et al. (2007). Dels kan det ske genom 
damningsproblem, Holmgren och Nordström (2009). Även spill vid 
sprutningen sker och mängden spill beror främst på vilken 
sprutriktning som används. Sprutning mot en vertikal vägg kan ge ett 
spill på cirka 10-30 procent medan sprutning uppåt kan innebära spill 
på 25-50 procent.  Vid inblandning av stålfiber kan fiberspillet vara 
betydligt större. 

Processen våtsprutning skiljer sig från torrsprutning genom att betongen 
är färdigblandad innan den pumpas genom slangarna till munstycket. 
Vid våtsprutning är betongens vct direkt kontrollerad. Sammansättning 
som ger betongen dess specifika egenskaper vad gäller hållfasthet och 
beständighet är kontrollerad. Precis som vid torrsprutning blandas en 
accelerator in i blandningen vid munstycket, på väg till och vid anslag 
mot underlaget. Denna tillsats påverkar till största del egenskaperna i 
färskt tillstånd men även i hårdnat. Doseringen av tillsatsen justeras vid 
munstycket och kan ändras efter hur väl betongen fäster på underlaget.  

Jämfört med torrsprutning ger våtsprutning betydligt mindre spill från 
återstudsning, 5-10 respektive 10-20 procent för vertikal vägg vid 
sprutning uppåt. Även fiberspillet har visat sig vara mindre. Det beror 
troligtvis av att våtsprutad betong är blötare vid sprutningen vilket 
medför att stenar och fiber fäster bättre i cementpastan. Även 
damningsproblemet är mindre vid våtsprutning.  

3.2.1.2 Komponenter och funktion 

Den vanligaste komponenten som tillsätts betongblandningen är 
tillstyvnadsaccelerator, men även fiberarmering kan användas. Viktiga 
funktioner att beakta är krympning, återstuds och sprutbarhet.  

Som tidigare nämnts skiljer sig sprutbetongen från vanlig betong 
genom att den innehåller en tillstyvnadsaccelerator i sitt 
bindemedelssystem, Lagerblad et al. (2006). Tillstyvnadsacceleratorer är 
kemikalier som samverkar med de kemiska reaktionerna som bidrar till 
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den vanliga cementhydrationen. Denna acceleratorinblanding krävs 
eftersom att cementpastan och därmed sprutbetongen måste stelna 
momentant på väggen. På marknaden finns principiellt tre typer av 
tillstyvnadsacceleratorer: 

• Vattenglas 
• Alkaliaccelerator 
• Alkalifri accelerator 

Utöver dessa tre kan cement utan gips användas vid torrsprutning som 
ger en falsk bindning som håller betongen på plats. Av de tre 
acceleratorerna är den alkalifria acceleratorn den mest använda, som 
innehåller aluminiumsulfat. Vid cementreaktionen bildas ettringitnålar 
vilket är en mycket vattenrik produkt. Ettringitnålarna bildas dels på 
cementkornens ytor och bildar dels en nätverksliknande struktur i 
vätskefasen. Denna snabba reaktion som sker medför att det fria vattnet 
frigörs och således förlorar betongen sin rörlighet genom den nya 
struktur som byggs upp i vätskan mellan cementkornen. 
Accelerationsperioden tar vid och cementkornen börjar hydratisera och 
kommer då att fylla ut utrymmen mellan ettringitnålarna. Detta ger en 
större ordning i betongen och styrkan blir högre samtidigt som 
vattenbalansen påverkas.  

Krympning sker genom många olika orsaker och sker i olika stadier som 
betong genomgår vid tillstyvnad, det vill säga i färsk-, ung- och 
hårdnad betong, Lagerblad et al. (2007). Olika stadier ger olika typer av 
krympning. Hänsyn ska också tas till om betongen förlorar vatten, är 
förseglad eller om den torkar i alla de tre stadierna. Uttorkning i alla 
stadierna ger krympning vilket innebär att vatten bör tillföras, 
härdning.  

Vid reaktionen som sker med cementet, det vill säga då tillstyvningen 
av betongen sker, kommer den kemiska krympningen att påverka 
betongen direkt. Det sker en autogen, självuttorkande krympning som 
är ett resultat av den kemiska krympningen, på cirka 0,5 promille. 
Dessutom kommer den alkalifria acceleratorn ge en 
uttorkningskrympning som tar vid efter den autogena krympningen. 
Den är 15-20 procent större hos sprutbetong med alkalifri accelerator, 
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jämfört med vanlig betong eftersom att pastastrukturen är mer 
inhomogen och har ett grövre porsystem. Dessa två bidrag ger 
tillsammans en stor krympning vilket ofta leder till problem. Om inte 
direkta sprickor uppstått har i alla fall spänningar pålagrats, och 
eftersom att spänningarna kan leda till tidig uppsprickning måste 
vatten tillföras (vattenhärdning) i samband med sprutning för att 
reducera denna risk. Krympningen beror både på mängden pasta och 
vattenhalt samt av vilken miljö betongen utsätts för.  

Vid undersökningar i laboratorier har det visat sig att en minskning av 
pastan, det vill säga mängden cement, med bibehållet vct kan minska 
betongens krympning. Dock kommer kraven på betongens pumpbarhet 
och övriga goda egenskaper som till exempel låg återstuds fortfarande 
kvarstå, vilket innebär att cementpastan inte kan minskas särskilt 
mycket. Genom att tillsätta filler kan cementhalten minskas men vid 
lågt vct kommer sprutbarheten med största sannolikhet att försämras. 
En annan åtgärd är att ersätta en del av ballasten med fina luftporer, för 
att kunna minska mängden pasta, vilket minskar viskositeten. Vid 
sprutningen försvinner den tillsatta luften och därför sker ingen 
försvagning av betongen. Det har också prövats att tillsätta 
krympreducerare där försöken visade att uttorkningskrympningen 
minskade betydligt. Dock visade det sig att hydrationen försämrades 
något.  

En betongs sprutbarhet beror på adhesion, kohesion och återstuds, 
Lagerblad et al. (2007). Adhesion är betongens förmåga att fästa på en 
yta. Kohesion är betongens förmåga att hålla samman och byggas upp i 
tjocka skikt. Ett mått på dess sprutbarhet kan fås genom att studera om 
stenmaterial hålls kvar på ytan då den sprutas i tjocka skikt. Då lägre 
återstuds har en viktigare betydelse än att betongen kan sprutas i tjocka 
skikt, innebär lägre återstuds således bättre sprutbarhet. 

Återstuds beror både på sprutteknik och den sprutade betongens 
sammansättning, Lagerblad et al. (2007). Sammanfattningsvis kan 
återstudsen komma att bero av följande parametrar vad gäller 
sprutteknik; vald sprutteknik; våt- eller torrsprutning, sprutvinkel, 
spruthastighet, tjocklek och armeringsförekomst. Och vad gäller 
betongens sammansättning kan följande faktorer påverka; 
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ballastmängd, cementmängd och fibermängd.  Även den sprutade 
ytans egenskaper kan komma att påverka fenomenet. En hård yta 
medför större återstuds men minskar till en konstant nivå när en viss 
tjocklek av betongskiktet byggts upp.  

Oarmerad sprutbetong beter sig som vanlig gjuten betong. 
Sprutbetongen har ett sprött beteende med låg draghållfasthet särskilt 
efter att maximal draghållfasthet har uppnåtts, Nilsson (2003). 
Fiberarmering tillsätts betongen för att förbättra dess draghållfasthet. 
Traditionella armeringsnät kan användas men är en kostsam och 
svårarbetad metod. Detta har lett till att tekniken där fibrer tillsätts 
betongen har blivit en vanligt förekommande metod. Genom att tillsätta 
fibrer förbättras alltså betongens seghet, draghållfasthet, och minskar 
risken för krympsprickor. 

Fiberarmering kan begränsa krympningen och minska sprickvidderna 
samt fördela och försena sprickbildningen. Oarmerad betong får ofta en 
bred spricka medan fiberarmerad sprutbetong har visat sig ge många 
fina sprickor. Detta bekräftas i Ansell och Holmgrens studie från år 
2007, där försök med sprutbetong med stålfiberinblandning har gjorts 
för att undersöka möjligheterna att minska krympsprickor i 
dränkonstruktioner. Det är önskvärt att sprutbetongen med sitt innehåll 
av fibrer blir töjningshårdnande, det vill säga dess dragkraftskapacitet 
ökar även efter att en spricka uppkommit. Således kommer 
fiberarmeringen att ge förutsättningar så flera mindre sprickor bildas 
istället för en bred. Vanliga längd- respektive diameterdimensioner för 
stål- och plastfibrer som blandas i sprutbetongen för armering är 25-50 
mm respektive 0,5-1,0 mm, Holmgren och Nordström (2009).  

3.2.1.3 Dimensionering 

I Sverige är det vanligaste sättet att prova bärförmågan i sprucket 
tillstånd genom så kallad balkböjning, Holmgren och Nordström (2009). 
Det ger ett mått på residualförmågan som förenklat kan ses som den 
restbärförmåga som finns kvar hos balken efter sprickbildning. 
Residualbärförmågan är således den last som fibrerna förväntas uppta. 
I reparationssammanhang är det dock inte så vanligt att kraven ställs på 
residualbärförmågan, därav kommer dessa fall inte att behandlas i 
denna rapport. Till skillnad mot konventionell längsgående armering i 
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balkar som finns i samma koncentration genom hela balken, kommer 
slumpen att avgöra hur många fibrer som finns i det aktuella 
brottssnittet hos fiberarmerad sprutbetong, eftersom att halten varierar 
beroende av spruttekniken.  

För fiberarmerad sprutbetong anges alltså betongens krav som ett krav 
i form av absoluta värden på residualhållfastheten vid valda 
deformationsintervall. Seghet är den primära egenskapen som vill 
uppnås, därför bör kravet ställas så att spänningen vid en millimeter 
nedböjning inte får understiga 85 procent av den maximala spänningen. 
Den maximala spänningen kan vara sprickspänningen eller den 
spänningen som är något högre och uppnås strax efter uppsprickning. 
Dock förenklas beräkningarna avsevärt eftersom den föreslagna 
definitionen medför att sprickspänningen inte behöver bestämmas.  

I de fall där fibrerna används primärt för sin sprickfördelande effekt 
kan mycket måttliga krav ställas på deras livslängd till följd av att den 
sprickfördelande effekten är avklarad redan då en stor del av betongens 
krympning har skett.  

3.2.2 Jordspikning 
Jordspikning används för att förbättra säkerheten hos naturliga slänter 
och för att förstärka schaktade slänter , SGF Jordförstärkningskommitté 
et al. (2004). Skillnaden för en naturlig slänt och en traditionell 
släntning är hur spiken belastas och dess lutning. Vid en naturlig slänt 
är spikarna obelastade tills jordens aktiva zon rör sig medan vid en 
traditionell släntning kommer spikarna att belastas direkt, Battini 
(2014). Jordspikning fungerar utmärkt i friktionsjord, SGF 
Jordförstärkningskommitté et al. (2004). Metoden kan användas i 
begränsad omfattning under speciella förhållanden om jordtypen är 
fast lera. Den är inte lämplig om marken består av lera med hög 
vattenhalt, då problem kan uppstå på grund av att friktionskrafterna 
mellan jord och armeringsjärn blir för små. Om den odränerade 
skjuvhållfastheten < 50 kPa i kohesionsjord anses metoden inte vara 
lämplig, Franzén (1994). Detta medför att jordspikarna bidrar minimalt 
till det mothållande momentet. Metoden är inte heller lämplig om 
grundvattenytan ligger ovanför slänttå samt om jorden inte kan 
schaktas minst en till två meter, Ruin (2014). Fördelarna med 
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jordspikning som förstärkningsmetod är att arbetet utförs snabbt, 
kräver lite material och kan utföras när utrymmet är begränsat, SGF 
Jordförstärkningskommitté et al. (2004). Det kan dock uppstå problem 
med korrosion hos jordspikarna, Rogbeck et al. (2004). Horisontella 
rörelser i marken vid utförandet kan skapa rörelser och eventuella 
sättningar hos närliggande konstruktioner.  

3.2.2.1 Utförande 

Jordspikning går ut på att spikar i form av armeringsjärn borras, trycks 
eller slås in i den befintliga jordslänten. Vid jordförstärkning av 
schaktade slänter utförs förstärkningen uppifrån och ned, Battini (2014). 
Grävmaskiner schaktar bort jordmassor i etapper, beroende på rådande 
förhållanden. Därefter borras, trycks eller slås armeringsjärnet in i den 
del av slänten som bildats. Därefter ett täckskikt av sprutbetong 
appliceras samt dränering installeras. Proceduren upprepas sedan tills 
schaktet har nått erforderligt djup för arbetets framfart.  

3.2.2.2 Komponenter och funktion 

En jordspikad konstruktion består av spikar, jordmaterial, dränering 
och fasadmaterial, SGF Jordförstärkningskommitté et al.(2004). 
Spikarna består vanligen av armeringsjärn om 15-50 millimeter i 
diameter och kan vara av två typer; slagna eller injekterade. Slagna 
består av vinkelstål och injekterade består av en stålkärna med ett 
täckskikt samt eventuellt korrosionsskydd. Spikarna installeras med 
vinkeln 10-20 grader som lutar nedåt. Detta leder till att bruk rinner ned 
samt säkerställer att utveckling av dragtöjning i spikarna uppstår så 
snart rörelse i slänten sker. Spikarnas längd bör vara 60 procent av 
schaktdjupet, men rekommenderad längd är tre till tio meter. 
Jordmaterialet är det material som slänten består av. De tre olika 
dräneringslösningar som finns är ytdränering, djupdränering och 
fasaddränering. För att förhindra yterosion och stabilisera jorden 
mellan spikarna kläs slänten in med en fasad bestående av ett 80 till 150 
millimeter tjockt skikt med armerad sprutbetong, geonät eller passade 
platsgjuten konstruktion. De olika komponenterna visas i figur 3.9. 
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Figur 3.9 De olika komponenterna som används vid jordspikning. 

 

Vid jordspikning samverkar jord och armering där jordspiken upptar 
friktionskrafter utmed hela sin längd, Franzén (1993). De 
skjuvspänningar som uppstår kommer att leda till dragkrafter som 
upptas av spiken. Spiken förankrar den aktiva zonen med den 
mothållande zonen enligt figur 3.10. Den medför ett positivt bidrag till 
det mothållande momentet. Det är således spikens längd med 
tillhörande friktionskrafter i den mothållande zonen som hindrar den 
aktiva zonen att glida längs med en potentiell glidyta i slänten. Den 
jordspikade slänten innehar därefter samma egenskaper som en 
stödmur.  

Friktionskrafterna i spiken är riktade åt olika håll, vilket figur 3.10 visar. 
Vid dimensionering är detta grunden till utdragsbrott, Franzén (1993). 
Om friktionskrafterna i den mothållande zonen är mindre än 
friktionskrafterna i den aktiva zonen, kommer utdragsbrott att ske. Det 
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krävs således en viss längd hos spiken i den mothållande zonen för att 
utdragsbrott inte skall ske.  

 

Figur 3.10 En jordspikad slänt där friktionskrafterna mellan spik och jord 
visas.  

3.2.2.3 Dimensionering 

Vid dimensionering av schaktade- och naturliga slänter är 
tillvägagångssättet i princip den samma, Svenska Geotekniska 
Föreningen (2004). Det finns dock små skillnader som medför att de 
också kan delas upp. I detta avsnitt kommer endast dimensionering av 
schaktade slänter att behandlas, på grund av att de slänter som 
undersöks är schaktade slänter.   

Innan dimensioneringen kan börja behövs information om laster, 
teknisk livslängd, geometri, jordtyper samt dess egenskaper, 
grundvattenföhållanden och den systematiska placeringen av 
jordspikarna. Grund- och ytvattenförhållande på platsen är extremt 
viktiga för att erhålla önskvärda resultat.  Vägen till den slutliga 
utformningen av jordspikarna och dess system kan delas in i följande 
steg: 

1. Val av längd, typ, dimension och inbördes avstånd hos spikarna. 
Detta baseras på analys av inre och yttre stabilitet av slänten. 

2. Förväntad deformation och accepterad deformation jämförs. 
3. Utformning och dimensionering av fasaden. 
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4. Val av dräneringssystem samt dimensionering av valt system. 
5. Krav på beständighet hos fasad samt spikar 
6. Estetisk anpassning av den slutgiltiga konstruktionen. 

Brottmekanismer vid dimensionering i brottgränstillstånd kan ske 
genom brott i jorden, vilket innefattar utdragning av spiken, 
bärighetsbrott under jordspiken och släntstabilitet, men även genom 
brott i själva spiken; drag-, skjuv- eller böjningsbrott. Samtliga 
brottmekanismer bör analyseras.  

Jordspikning i friktionsjord kan dimensioneras enligt följande beskrivna 
förfarande där beräkningsgång och ekvationer tagits fram av Sadek 
Baker (2014) på Skanska Teknik. 

Vid en geoteknisk undersökning är det vanligt att friktionsvinkeln, ��, 
redovisas som karakteristisk, ��. Den karakteristiska friktionsvinkeln 
måste således beräknas till dess dimensionerande värde enligt ekvation 
3.23. 

��� = � �KZ �MNG ��
Z,�� �    (3.23) 

I friktionsjord måste en tänkt glidyta beräknas, där glidytans placering 
åskådliggörs i figur 3.11. Den tänkta glidytan i slänten har vinkeln �, 
och beräknas enligt ekvation 3.24. Vinkeln �, släntens lutning, ' samt 
installationsvinkeln för jordspik, ( visas också i figur 3.11. 
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Figur 3.11 En tänkt glidyta i friktionsjord med dess vinkel �, släntens lutning, 
', installationsvinkeln för jordspik, (. Släntens höjd, h samt släntens längd, 
h*. 

IJE �∗MNG �fH∗f�Q� KEFG �
IJE� �fH∗ − MNG �fH∗KMNG �

�5*��fH∗f�Q�
= 0  (3.24) 

Det jordtryck, aktivt, som råder i slänten kommer att ligga till grund för 
vilken vidhäftningslängd, LE, spiken behöver för att kunna ge 
erforderligt bidrag till det mothållande momentet. Det aktiva 
jordtrycket, Faj, beräknas enligt ekvation 3.25. 

� � = ��∗�
�∗[MNG �fH∗KMNG �]

IJE �∗MNG �fH∗f�Q� KEFG �        (3.25) 

För att erhålla spänningen i slänten, Paj, beräknas den enligt ekvation 
3.26. Släntens längd, h*, och höjd, h, åskådliggörs i figur 3.11. 

& � = y8�
�∗ ∗ 2  där ℎ∗ = �

IJE �   (3.26) 

Vid förekomst av yttre laster, till exempel trafiklast, behöver också dess 
bidrag till jordtrycket medtas. Det aktiva jordtrycket orsakat av 
trafiklast, FaQ, beräknas enligt ekvation 3.27.  

� � = #∗�∗[MNG �fH∗KMNG �]
IJE �∗MNG �fH∗f�Q� KEFG �   (3.27) 



 

38 
 

För att erhålla spänningen i slänten, PaQ, beräknas den enligt ekvation 
3.28. 

& � = y8�
�∗     (3.28) 

Har inte den systematiska placeringen av spikarna bestämts innan 
dimensionerings början, bör det göras i detta skede. Den principiella 
utformningen innebär att vertikala avståndet och det horisontella 
avståndet, c/c-hor, bestäms. Därefter kan jordtrycket vid spikarnas nivå 
bestämmas enligt ekvation 3.26 och 3.28.  

Enligt tidigare så måste kraften som verkar på spikarna bestämmas för 
att kunna ge spiken erforderlig vidhäftningslängd. Kraften i varje 
spikrad, Fn, beräknas enligt ekvation 3.29. Detta görs för respektive 
spikrad.  

�9 = � � ∗ (9�>å �K9�>å �)
IJE � ∗ .. − ℎ�W + � � ∗ 9�>å �

� ∗ .. − ℎ�W ∗ (9�>å �K9�>å �)
IJE �   (3.29) 

För att erhålla spikens totala längd, behöver spikens längd i den aktiva- 
och mothållande zonen beräknas separat. Principen visas i figur 3.10. 
Spikens längd i den aktiva zonen, LR, beräknas enligt ekvation 3.30. 
Spikens längd i den mothållande zonen, LE, beräknas enligt ekvations 
3.31. De båda beräkningarna måste göras för respektive spikrad.  

bO = �K9�>å�
IJE � ∗ sin � /[sin ��� + λ − �∗ − ψ]  (3.30) 

b� = yi∗��K�5<∗(9�>å DK9�>å �)
�∗#Q∗IJE �    (3.31) 

Den dimensionerande utdragskraften, qd, beräknas enligt ekvation 3.32. 

{� = ℎ*+�� ∗ �� ∗ tan �
� ∗ ��� ∗ )   (3.32) 

Spikens totala längd, L, beräknas enligt ekvation 3.33.  

b = bO + b�    (3.33) 

Beräkningsprogrammet GeoStudio 2012 (SLOPE/W Analysis) kan 
användas vid dimensionering av jordspikning, GEO-SLOPE 
International Ltd (2013). Programmet beaktar samtliga parametrar som 
beskrivits i avsnitt 3.1.2. 



 

39 
 

3.2.3 Traditionell släntning 
När en slänt ska schaktas fram bör det alltid finnas en geoteknisk 
rapport, som kallas PM Geoteknik, en beskrivning där det framgår 
vilka geotekniska undersökningar som gjorts för ett aktuellt område, 
Tegsten et al (2007). Denna beskrivning ligger till grund för vilken 
lägsta lutning som krävs för att erhålla en stabil slänt. Slänterna ned 
mot schaktbotten schaktas enligt föreskriven lutning. Den lutning som 
ges slänten beror på jordmaterialets egenskaper, grundvattennivå och 
närliggande laster, Axelsson (2006). Arbete i en schakt är farligt och 
förknippat med många olyckor, personskador, då risken för ras och 
skred är påtaglig, Lindström (2013).  

3.2.3.1 Utförande 

Innan arbetet påbörjas bör en genomgång hållas med inblandade 
parter, så som  grävmaskinist, yrkesarbetare och geotekniker et cetera, 
Tegsten et al (2007). På detta sätt kan oklarheter och omständigheter 
klargöras i ett tidigt skede och vidare göra arbetet säkrare. 
Omfattningen av denna genomgång, även kallad arbetsberedning, 
regleras av svårighetsgraden av arbetet. Vid schaktarbetet kan 
grävmaskinisten normalt följa en så kallad schaktmodell. Det vill säga 
en datamodell som visar vilken lutning slänten skall schaktas till. För 
att inte påverka marken vid schaktet mer än önskvärt, bär inte 
schaktmassorna placeras närmare än 0,5 meter från släntkrön.  

3.2.3.2 Komponeter och funktion 

Då slänten inte kan ställas med önskad lutning, exempelvis på grund av 
platsbrist i stadsmiljö, kan tillfälliga konstruktioner såsom schaktsläde 
användas. Nyttjande av spontkonstruktioner och injektering är dock 
mycket kostsamma alternativa lösningar. Bättre släntstabilitet kan 
erhållas genom packning av jorden med lämplig vibratorplatta eller 
vält. Packningsarbetet kommer öka jordens skrymdensitet, minska dess 
porvolym och öka den inre friktionsvinkeln. 

3.2.3.3 Dimensionering 

Släntens stabilitet bestäms av jordens tyngd, hållfasthet, lutning, 
släntens höjd, grundvattennivå och avstånd från släntfot till fast botten, 
exempelvis berg. En markyta som är överkonsoliderad kommer att 
medföra en stabilare slänt under schaktarbetet. En stabilare slänt erhålls 
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också vintertid då tjälen ger marken ökad stabilitet, vilket medför att 
slänten kan ges brantare lutning.  

Vädret har en stor inverkan på släntstabiliteten och kan därav ses som 
en yttre faktor. Vid regn tränger vatten ned i slänten, vilket kan leda till 
högre portryck. Det resulterar i lägre effektivspänning varvid släntens 
stabilitet försämras. Belastningar på släntkrön eller släntfot samt 
närliggande vattendrag ingår i nyss nämnda fall.  

Vid schaktarbete i kohesionsjord kommer jorden befinna sig i odränerat 
tillstånd en tid efter arbetet utförts. Slänten kommer dock att övergå till 
dränerat tillstånd om schaktet står öppet. Det medför att 
säkerhetsfaktorn framtagen med odränerad analys inte längre kan 
tillämpas. 

De laster som påverkar marken vid ett schakt är viktiga då det har stor 
påverkan vilken lutning som slänten bör förses med. Last vid släntkrön 
innebär generellt en flackare lutning hos slänten. 
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4. FALL I - FAS SJU 

4.1 Förutsättningar 
Slänten som ligger i Fas sju benämns Fall I. Dess läge på NKS-området 
återfinns i bilaga 1, där Fas sju är markerad. Swecos handlingar har 
hämtats från NKS projektnätverk vilka har legat till grund för tolkning 
av sonderingarna samt inhämtning av materialparametrar. Släntens 
geometri har tagits fram med hjälp av tumstock och verifierats med 
höjdmodell för området, Sjöberg (2014). De laster som påverkar slänten 
har observerats genom fältstudie, där lastens värde har bestämts i enligt 
Trafikverket (2011).  

I samråd med en geoteknisk ingenjör på Skanska utfördes 
totalsäkerhetsanalys för släntstabiliteten med karaktäristiska värden, 
för diskussion kring grunden, samt lägsta krav för säkerhetsfaktor se 
avsnitt 3.1.1. I avsnitt 3.1.1 anges också lägsta krav för säkerhetsfaktorn, 
Skredkommisionen (1995). För beräkning av säkerhetsfaktorn hos 
slänten valdes programmet GeoStudio 2012 (SLOPE/W Analysis). 
Beräkningsprogrammet utför automatiskt sökningar som hittar 
potentiella glidytor. Detta förfarande är att föredra framför relativt 
tidskrävande handberäkningar, Skredkommisionen (1995). Den metod 
som tidigare beskrivits i rapporten; ”Rigorösa metoden” som bygger på 
bland annat Morgenstern och Price, är den analystyp som programmet 
använder vid beräkningarna. I detta fall kan bägge dessa antaganden 
göras. Både odränerade och kombinerade analyser genomfördes enligt 
de krav Skredkommisionen anger, som beskrivits i avsnitt 3.1.1. 

 Information om den använda sprutbetongen har tagits fram genom 
intervju, Nilsson (2014). 

Dimensionering av jordspikning har gjorts genom intervju och samråd, 
Ruin (2014). För beräkning av säkerhetsfaktorn hos den jordspikade 
slänten har programmet GeoStudio 2012 (SLOPE/W Analysis). Både 
odränerade och kombinerade analyser genomfördes enligt de krav 
Skredkommisionen anger, som beskrivits i avsnitt 3.1.1. 

Följande förutsättningar ligger till grund för samtliga beräkningar i 
detta kapitel. Släntens geometri samt lastfall åskådliggörs i figur 4.1. 
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Släntvinkeln, �, är 63°, beräknas i bilaga 4 och lasten benäms q med 
värdet 20 kPa.  

 

Figur 4.1 Geometrin med de olika jordlagren och dess materialegenskaper för 
slänten i fall I. 

Grundvattenytan ligger fyra meter under slänttå, Sweco (2014). Därför 
antas en torr slänt. Kapillär stighöjd i friktionsmaterial är 0,03 -0,5 m, 
Axelsson (2006). Därav kommer porvattentrycket inte påverka 
stabiliteten. Jorden inom området utgörs av ett fyllningslager och 
därunder lera samt friktionsmaterial på berg. Jordlagerföljder på de 
olika nivåerna presenteras i figur 4.1 samt i bilaga 2 och 
materialegenskaper för den undersökta marken framgår av figur 4.1 
och bilaga 3.  

4.2 Släntstabilitet utan jordförstärkning 
Slänten är brantare än friktionsvinkeln, vilket kunde konstateras innan 
beräkningar påbörjades. Detta indikerade en otillräcklig släntstabilitet, 
vilket har beskrivits i avsnitt 3.1.1. Utifrån givna indata skapades en 
modell i programmet GeoStudio 2012 (SLOPE/W Analysis), vilket 
speglar förutsättningarna. Först utfördes odränerad analys. Sökningen av 
den farligaste glidytan resulterade i grunda glidytor vilka tillhör 
släntens inre stabilitet. De grunda glidytorna medförde att beräkningen 
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modifierades för att programmet ska hitta de glidytor som påverkar 
släntens totala stabilitet. Sökområdets placering och tangeringslinjernas 
läge resulterade i säkerhetsfaktorn 1,006 enligt bilaga 5. Storleken på 
sökmönstret för centrumpunkten valdes till 15 x 15. Antalet 
tangeringslinjer valdes till tio stycken. Enligt tabell 3.1 i avsnitt 3.1.1 ska 
säkerhetsfaktorn uppgå till minst 1,5. Slänten är således inte stabil 
eftersom 1,5 > 1,006. 

En kombinerad analys utfördes sedan för slänten. I denna typ av analys 
ändrades materialparametrarna i leran. Dess kohesion, c, ändrades till 
2,6 kPa och leran erhåller således friktionsvinkeln 30 grader, enligt 
avsnitt 3.1, Skredkommisionen (1995). Säkerhetsfaktorn beräknades till 
1,021 enligt bilaga 6. Storleken på sökmönstret för centrumpunkten 
valdes till 15 x 15. Antalet tangeringslinjer valdes till tio stycken. Enligt 
tabell 3.1, avsnitt 3.1.1 ska säkerhetsfaktorn uppgå till minst 1,35. 
Slänten är således inte stabil eftersom 1,35 > 1,021.  

För att kontrollera rimligheten hos den beräknade säkerhetsfaktorn i 
programmet, odränerad analys, utfördes följande beräkning ekvation 
3.19, 3.20 och 3.22 hämtade från avsnitt 3.1.2, Skredkommisionen (1995). 

{ + �� ∗ |� = 20 + 19 ∗ 3,6 + 17 ∗ 1,1 = 107,1        
(2 + ~) ∗ �� = 5,14 ∗ 26 = 133,64 
133,67
107,1 = 1,2 

Denna kontroll visar att den tidigare beräknade säkerhetsfaktorn är 
rimlig.  

Kontroll av det svagaste jordskiktet utfördes nedan, enligt avsnitt 3.1.2,  
Skredkommisionen (1995). 

�� = ℎ ∗ � ∗ tan 3′ = 3,6 ∗ 19 ∗ tan 35 = 47,8  &  
�� = 26  &  
47,8  & > 26  &  
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Det svagaste jordskiktet är enligt ovanstående lerskiktet. Vilket 
stämmer överens med utförda beräkningar i programmet.  

4.3 Släntstabilitet med fiberarmerad sprutbetong 
Den undersökta slänten har våtsprutats med fiberarmerad sprutbetong 
där dess egenskaper framgår av tabell 4.1. Där presenteras 
betongkvalité, exponeringklass, tjocklek samt fiberarmeringsinnehåll. 
Sprutbetongens verkningssätt vid beräkning av jordstabiliteten anses 
likna en pålagd last, vilket var ett rimligt antagande som gjordes i 
samråd med geoteknisk ingenjör från Skanska, Bjureland (2014). Dess 
tunghet finns i tabell 4.1, enligt SS-EN 1991-1-1. Friktionsvinkeln för 
sprutbetongen väljs så att den överstiger vinkeln på slänten, det vill 
säga rasvinkeln, för att den totala stabiliteten ska analyseras, enligt 
avsnitt 3.1.1, Statens geoteknisk institut, även den presenteras i tabell 
4.1. 

Tabell 4.1. Sprutbetongens egenskaper 
Betongklass C32/ 40. Alkalifri accelerator. 

Exponeringsklass XC3 XD1 X12 

Tjocklek 50 mm 

Betongens tunghet 25 kN/m3 

Mängd fiberarmering 50 kg/m3 

Friktionsvinkel 65° 

 

Utifrån givna indata skapades en modell som speglar förutsättningarna, 
vilket görs i programmet GeoStudio 2012 (SLOPE/W Analysis). Först 
en utfördes odränerad analys. Sökområdets placering och 
tangeringslinjernas läge resulterade i säkerhetsfaktorn 1,092 enligt 
bilaga 7. Storleken på sökmönstret för centrumpunkten valdes till 15 x 
15. Antalet tangeringslinjer valdes till tio stycken. Enligt tabell 3.1, 
avsnitt 3.1.1 ska säkerhetsfaktorn uppgå till minst 1,5. Slänten är således 
inte stabil eftersom 1,5 > 1,092. 
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En kombinerad analys utfördes sedan för slänten. I analysen ändrades 
materialparametrarna i leran. Dess kohesion, c, ändrades till 2,6 kPa och 
leran erhåller således friktionsvinkeln 30 grader, avsnitt 3.1, 
Skredkommisionen (1995). Säkerhetsfaktorn beräknades till 0,985 enligt 
bilaga 8. Storleken på sökmönstret för centrumpunkten valdes till 25 x 
25. Antalet tangeringslinjer valdes till tio stycken. Enligt tabell 3.1, 
avsnitt 3.1.1 ska säkerhetsfaktorn uppgå till minst 1,35. Slänten är 
således inte stabil eftersom 1,35 > 0,985. 

4.4 Släntstabilitet vid traditionell släntning 
Odränerad analys utfördes med indata som tidigare, men med 
modifierad geometri. Slänten beräknades med lutningen 1:1,5, vilket 
motsvarar 33,7 grader. Den erhållna säkerhetsfaktorn blev då 1,300, 
vilket understiger 1,5. Det medför att slänten således inte är säker. 
Slänten flackades ut i programmet tills säkerhetsfaktorn 1,5 erhölls. Den 
nya släntlutningen, ��, blev 1:2,8 vilket motsvarar 19,7 grader. Denna 
lutning gav säkerhetsfaktorn 1,505 enligt bilaga 9. Storleken på 
sökmönstret för centrumpunkten valdes till 25 x 25. Antalet 
tangeringslinjer valdes till tio stycken. Enligt tabell 3.1, avsnitt 3.1.1 ska 
säkerhetsfaktorn uppgå till minst 1,5. Slänten anses således stabil 
eftersom 1,505 > 1,5. 

En kombinerad analys utfördes sedan för slänten. I analysen ändrades 
materialparametrarna i leran. Dess kohesion, c, ändrades till 2,6 kPa och 
leran erhåller således friktionsvinkeln 30 grader, avsnitt 3.1, 
Skredkommisionen (1995). Säkerhetsfaktorn beräknades till 1,496 enligt 
bilaga 10. Storleken på sökmönstret för centrumpunkten valdes till 25 x 
25. Antalet tangeringslinjer valdes till tio stycken. Enligt tabell 3.1, 
avsnitt 3.1.1 ska säkerhetsfaktorn uppgå till minst 1,35. Slänten anses 
således stabil eftersom 1,496 > 1,35. 

4.5 Släntstabilitet med jordspikar 
Slänten beaktades som en konstruktion som kommer att vara av 
tillfällig karaktär. Dimensionering som beskrivs i avsnitt 3.2.2.3 gäller 
för slänt endast bestående av friktionsjord. Då slänten i detta fall består 
av fyllningsmaterial och lera är dimensioneringen mycket komplicerad. 
Därför var det lämpligt att genomföra beräkningarna med GeoStudio 
2012 (SLOPE/W Analysis). Grundvattenytan ligger fyra meter under 
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slänttå, Sweco (2014). Därför kan en torr slänt antas, vilket är en av 
förutsättningarna för att metoden ska anses som lämplig. 

Initialt valdes typ av spik med inbördes avstånd, Ruin (2014). Vertikalt 
avstånd, cc-ver, och horisonellt avstånd, cc-hor, presenteras i tabell 4.2. 
Borrade och injekterade spikar, Ischebeck TITAN injekteringsstål 30/11 
valdes. Teknisk data för den valda spiken visas i tabell 4.2, De neef 
(2004). Mantelbärförmågan hos jordspik i grus är hämtad från TK Geo 
(2011) och presenteras i tabell 4.2. Vidhäftningsförmågan hos spiken i 
lera kan maximalt uppgå till lerans odränerade skjuvhållfasthet. 
Spikarnas installationsvinkel presenteras i tabell 4.2, valdes enligt 
avsnitt 3.2.2.2.  

Tabell 4.2 visar indata för beräkningar i GeoStudio 2012 (SLOPE/W Analysis)   
Brottlast 320 kN 

Mantelbärförmåga, grus 150 kN/m2 

cc-ver 1,5 m 

cc-hor 1,5 m 

Installationsvinkel 20° 

 
Utifrån givna indata skapades en modell i programmet GeoStudio 2012 
(SLOPE/W Analysis), vilket speglar förutsättningarna dels för slänten 
och dels för jordspikarna. Först utfördes odränerad analys. Spiklängden 
valdes initialt till 80 procent av slänthöjden vilket gav längden 3,8 
meter. Vid beräkningen gav denna längd ett minimalt bidrag till 
höjning av säkerhetsfaktorn. Då säkerhetsfaktorn < 1,5 krävs längre 
spikar. Beräkning med spiklängden 8 meter för spikrad ett och två samt 
med spiklängden 10 meter för spikrad tre utfördes. Detta resulterade i 
säkerhetsfaktorn 1,652 enligt bilaga 11. 1,652 > 1,5 vilket innebär att 
slänten är stabil, enligt tabell 3.1 i avsnitt 3.1.1. Storleken på 
sökmönstret för centrumpunkten valdes till 15 x 15. Antalet 
tangeringslinjer valdes till tio stycken. 
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En kombinerad analys utfördes sedan för slänten. I denna analys 
ändrades materialparametrarna i leran. Dess kohesion, c, sattes till 2,6 
kPa och leran erhåller således friktionsvinkeln 30 grader, enligt avsnitt 
3.1, Skredkommisionen (1995). Säkerhetsfaktorn beräknades till 1,459 
enligt bilaga 12. Storleken på sökmönstret för centrumpunkten valdes 
till 15 x 15. Antalet tangeringslinjer valdes till tio stycken. Enligt tabell 
3.1, avsnitt 3.1.1 ska säkerhetsfaktorn uppgå till minst 1,35. Slänten är 
således stabil, 1,459 > 1,35.  

Dimensionering av fasad har inte gjorts i detta specifika fall. Fasaden 
har dimensionerats utefter erfarenheter hos en geokonstruktör, Ruin 
(2014). Fasaden består av ett 50 till 100 millimeter tjockt skikt av 
sprutbetong. Sprutbetongen kan förses om nödvändigt med någon typ 
av armering, fibrer eller nät. Den principiella utformningen av 
konstruktionen redovisas i figur 4.2.   

Figur 4.2 redovisar den principiella utformningen av konstruktionen. 
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5. FALL II - AKADEMISKA STRÅKET 

5.1 Förutsättningar 
Slänten som ligger längs Akademiska stråket benämns fall II. Dess läge 
på NKS-området återfinns i bilaga 1 där Akademiska stråket är 
markerad. Indata för slänten har erhållits från utlåtande, Kanerva 
(2012). Analysen har genomförts utifrån de resultat från 
undersökningar in situ för fall I. Materialegenskaper från genomförda 
sonderingar inom området är applicerbara på jordtyperna i denna slänt, 
vilket diskuterats med Kanerva (2014). Geometrin har tagits fram med 
hjälp av tumstock som verifierats med höjdmodell för området, Sjöberg 
(2014). Fältobservation har påvisat att ingen last påverkar slänten i det 
undersökta området.  

Information om den använda sprutbetongen har tagits fram genom 
intervju, Nilsson (2014). 

Dimensionering av jordspikning har gjorts genom intervju och samråd, 
Ruin (2014).  

Följande förutsättningar ligger till grund för samtliga analyser i detta 
kapitel. Den undersökta släntens geometri åskådliggörs i figur 5.1. 
Släntvinkeln, �, är 68 grader, vilken beräknas i bilaga 4.   

 

Figur 5.1 Geometrin och jordlagerföljder med dess materialegenskaper för 
slänten i fall II. 
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Grundvattenytan ligger fem meter under slänttå, Sweco (2014). Därför 
antas en torr slänt. Kapillär stighöjd i friktionsmaterial är 0,03-0,5 meter, 
Axelsson (2006). Därav kommer porvattentrycket inte påverka 
stabiliteten. Jorden inom området utgörs av fyllning i översta lagret, 
därunder lera och silt, siltig/lerig morän som ligger på berg, vilket 
åskådliggörs i figur 5.1. Materialegenskaper för de olika jordlagren 
anges i figur 5.1 och bilaga 3.  

5.2 Släntstabilitet utan jordförstärkning 
Utifrån givna indata analyserades slänten. Beräkningsprogrammet 
kunde inte användas på grund av de komplicerade förhållandena. 
Analysen resulterade i att släntens totalstabilitet ej kunde beräknas då 
berget förhindrar detta, vilket tydliggörs i figur 5.2. Endast jordlagren 
kan således ge upphov till glidytor, vilka anses som grunda glidytor, 
inre stabilitet. Dessa glidytor tydliggörs i figur 5.2. Vid en jämförelse av 
släntlutningen, 68 grader, och jordens friktionsvinkel i 
fyllningsmaterialet, 35 grader enligt bilaga 3, verifierades att 
släntstabiliteten är otillräcklig enligt avsnitt 3.1.1, Statens geotekniska 
institut (2014). 

Kontroll av det svagaste jordskiktet utfördes enligt nedan, enligt avsnitt 
3.1.2 Skredkommisionen (1995). 

�� = ℎ ∗ � ∗ tan 3′ = 0,7 ∗ 19 ∗ tan 35 = 9,3  &  
�� = 26  &  
9,3  & < 26  &  
Det svagaste jordskiktet är enligt ovanstående fyllningsmaterialet. 
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Figur 5.2 Figuren åskådliggör hur glidytor kan uppstå vid inre 
stabilitetsproblem. Dock kan totalstabiliteten inte utredas då berget förhindrar 
dessa glidytor. 

5.3 Släntstabilitet med fiberarmerad sprutbetong 
Den undersökta slänten har torrsprutats med fiberarmerad sprutbetong 
där dess egenskaper framgår av tabell 5.1. Där presenteras 
betongkvalité, tjocklek samt fiberarmeringsinnehåll. Sprutbetongens 
verkningssätt vid beräkning av jordstabiliteten anses likna en pålagd 
last, vilket var ett rimligt antagande som gjordes i samråd med 
geoteknisk ingenjör från Skanska, Bjureland (2014). Dess tunghet finns i 
tabell 5.1, enligt SS-EN 1991-1-1. 

Tabell 5.1 Sprutbetongens egenskaper. 
Betongklass CB400 torrt. Ingen accelerator 

Tjocklek 50 mm 

Betongens tunghet 25 kN/m3 

Mängd fiberarmering 30 kg/m3 
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Utifrån givna indata analyserades slänten. Vid en jämförelse av 
släntlutningen och jordens friktionsvinkel i fyllningsmaterialet, 68 
respektive 35 grader, verifierades att släntstabiliteten är otillräcklig, 
enligt avsnitt 3.1.1, Statens geotekniska institut (2014). Resultat från 
avsnitt 4.2 och 4.3 tillämpades, där beräkningarna visade att täckskiktet 
av sprutbetong inte förbättrar släntens bärighet. Slänten med 
sprutbetong är således inte säker. 

5.4 Släntstabilitet vid traditionell släntning 
Slänten har analyserats för att utröna vilken släntlutning som krävs för 
att uppnå en säker slänt. För att säkerställa att inga glidytor uppstår, 
krävs att släntlutningen är mindre än friktionsvinkeln i de material som 
slänten består av, enligt avsnitt 3.1.1, Statens geotekniska institut (2014). 
Är släntlutningen större än friktionsvinkeln är inre stabilitet de glidytor 
som uppstår i slänten. Enligt avsnitt 3.1 erhåller lera, vid odränerad 
analys, friktionsvinkeln 30 grader och kohesionskraften, c, sätts till 10 
procent av den odränerade skjuvhållfastheten, Skredkommisionen 
(1995). Enligt bilaga 3 är friktionsvinkeln för fyllningsmaterialet 35 
grader. Detta resulterar i att slänten kan ställas med lutningen 1:1,5, 
vilket motsvarar 33,6 grader. Släntlutningen överstiger friktionsvinkeln 
för leran, men dess bidrag från kohesionskraften kommer göra 
släntlutningen acceptabel. Det medför att total stabilitet i slänten 
erhålls.  

 5.5 Släntstabilitet med jordspikar 
Slänten har geometrin enligt figur 5.1. Eftersom slänten består av 0,7 
meter fyllningsmaterial som underlagras av 3,3 meter lera och silt, 
kohesionsmaterial, enligt avsnitt 5.1 kommer metoden jordspikning 
vara svår att utföra. Kohesionsmaterials odränerade skjuvhållfasthet 
skall minst vara 50 kPa enligt avsnitt 3.2.2. Den odränerade 
skjuvhållfastheten i kohesionsmaterialet är i detta fall 26 kPa, vilket är 
mindre än vad jordspikarna behöver för att kunna mobilisera tillräcklig 
friktionskraft . Då skiktet med kohesionsmaterial står för den största 
delen av massan hos slänten, är det också den delen som spikarna till 
störst del kommer att behöva förankras i. Då kohesionsmaterialet inte 
kan mobilisera den kraft som behövs, kommer säkerheten för slänten 
inte nå upp till ställda krav för en säker slänt.  
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Avståndet från slänten till berg är inte speciellt långt, vilket figur 5.1 
illustrerar. Det skulle troligen vara möjligt att förankra slänten med 
jordspikar som borras ner till berg. Bergets egenskaper är då av största 
betydelse. Detta ligger inte inom ramen för denna rapport och kommer 
därför inte beräknas som ett alternativ.  
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6. KOSTNADER 

6.1 Förutsättningar 
Kostnaderna för sprutbetong och släntning har hämtats från Skanska 
Väg- & Anläggning, 2011. Kostnaden för sprutbetong, ksprutbetong, och för 
jordschakt, kjordschakt, presenteras i tabell 6.1, enligt erhållen information 
från kalkylen. Kostnaderna inkluderar arbete för genomförandet samt 
material för sprutbetong. De totala kostnaderna, K, för de två fallen 
framgår av följande beräkningar där volymen multipliceras med 
kostnaden för respektive moment.  

Tabell 6.1 Kostnader för sprutbetong och jordschakt. 
Arbete Kostnad, kr / m3 

Sprutbetong 5304 

Jordschakt 340 

 

6.2 Kostnadsberäkning för fall I 
Indata för beräkning av sprutbetongens volym hämtas dels från avsnitt 
4.3 och tabell 4.1, där tjocklek, t, för sprutbetongen återfinns. I avsnitt 
4.1 anges släntens höjd, h, bredd, b samt lutning, �. Strimlans djup, d, 
har mätts med tumstock och verifierats med höjdmodell, Sjöberg (2014). 
Djupet, d, är 12 meter. Geometrin sammanfattas i tabell 6.2 där dess 
lokalisation presenteras i figur 6.1. Längen, l, beräknas nedan. 

Tabell 6.2 Sammanfattning av geometrin. 
Beteckning Förklaring Storlek 

t Tjocklek 0,050 meter 

h Höjd 4,7 meter 

b Bredd 2,4 meter 

d Djup 12 meter 

� Släntvinkel 63 grader 
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Figur 6.1. Presenterar släntens höjd, h, bredd, b, längd, l och släntvinkel, �, 
samt sprutbetongens tjocklek, t. 

Längden, l, beräknas enligt ekvation 6.1. 

 � = £
IJE H    (6.1) 

Längden kan nu beräknas enligt ekvation 6.1 enligt nedan. 
  

� = 2,4
cos 63 = 5,28 x 

Volymen sprutbetong, ¤*+<�$£:$59¥, beräknas enligt ekvation 6.2. 

 ¤*+<�$£:$59¥ = � ∗ ¦ ∗ �   (6.2) 
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Volymen sprutbetong kan nu beräknas enligt ekvation 6.2 enligt nedan. 

¤*+<�$£:$59¥ = 0,05 ∗ 12 ∗ 5,28 = 3,168 x�  

Kostnaden för sprutbetongen, §*+<�$£:$59¥, beräknas enligt ekvation 6.3. 

 §*+<�$£:$59¥ = ¤*+<�$£:$59¥ ∗  *+<�$£:$59¥  (6.3) 

Kostnaden för sprutbetongen kan nu beräknas enligt ekvation 6.3 enligt 
nedan. 

§*+<�$£:$59¥ = 3,168 ∗ 5304 = 16803  W 
Indata för beräkning av jordschaktets volym hämtas dels från avsnitt 4.1, 
figur 4.1, där höjd, h, bredd, b, återfinns. Erhållen säker släntlutning ��, 
hämtas från avsnitt 4.4. Strimlans djup, d, har mätts med tumstock och 
verifierats med höjdmodell, Sjöberg (2014). Djupet, d, är 12 meter. 
Geometrin sammanfattas i tabell 6.3 där dess lokalisation presenteras i 
figur 6.2. Totalbredd, b2, beräknas nedan. 

Tabell 6.3 Sammanfattning av geometrin 
Beteckningar Förklaring Storlek 

h Höjd 4,7 meter 

b Bredd 2,4 meter 

d Djup 12 meter 

�� Släntvinkel 19,7 grader 

 

 



 

58 
 

 

Figur 6.2. Ny släntlinje där den bortschaktade jordmassan visas samt släntens 
höjd, h, bredd, b och släntlutning, ��. 
Bredden, ©�, beräknas enligt ekvation 6.4. 

 ©� = �
MNG H�

    (6.4) 

Bredden kan nu beräknas enligt ekvation 6.4 enligt nedan.  

©� = 4,7
tan 19,7 = 13,1 xP�PW 

Volymen jordschakt, ¤�5<�*��8�$, beräknas enligt ekvation 6.5. 

 ¤�5<�*��8�$ = ª�£∗�
� + (©� − ©) ∗ ℎ� − £�∗�

� « ∗ ¦ (6.5) 

Volymen jordschakt kan nu beräknas enligt ekvation 6.5 enligt nedan. 

¤�5<�*��8�$ = ¬2,4 ∗ 4,7
2 + (13,1 − 2,4) ∗ 4,7® − 13,1 ∗ 4,7

2 ®¯ ∗ 12 = 301,74 x� 

Kostnaden för jordschaktet, §�5<�*��8�$, beräknas enligt ekvation 6.6 

 §�5<�*��8�$ = ¤�5<�*��8�$ ∗  �5<�*��8�$  (6.6) 

Kostnaden för jordschaktet kan nu beräknas enligt ekvation 6.6 enligt 
nedan. 

§�5<�*��8�$ = 301,74 ∗ 340 = 102592  W 
Vid beräkning av kostnaden för jordspikning har följande 
kostnadsuppskattning gjorts i samråd med expertis, Ruin (2014). 
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Materialkostnader presenteras i tabell 6.4 och installationskostnader i 
tabell 6.5.  

Tabell 6.4. Materialkostnader  
Material Ischebeck Titan 30/11, injekterade 

med cementbruk 

Stag 120 kr/m (kommer i 3 m längder), 
krävs 0,5 m i utstick/stag 

Skarv 110 kr/st 

Borrkrona 200 kr/st 

Mutter 50 kr/st 

Platta 55 kr/st 

Cement  15 °/x ∗ 2 W/ ° 
 

Beräkning av materialkostnaden per stag följer, 

Materialkostnad för 8 meter stag:  

9x ∗ 120 + 2±� ∗ 110 + 200 + 50 + 55 = 1605  W RPW ��W¦±R²  
Cementkostnad: 

15 ∗ 2 ∗ 8x = 240  W RPW ��W¦±R²  
Total materialkostnad för 8 meter stag: 

1605 + 240 = 1845  W RPW ��W¦±R²  
Materialkostnad för 10 meter stag: 

12x ∗ 120 + 2±� ∗ 110 + 200 + 50 + 55 =  1965  W RPW ��W¦±R²  
Cementkostnad: 

15 ∗ 2 ∗ 10x = 300  W RPW ��W¦±R²  
Total materialkostnad för 10 meter stag: 
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1965 + 300 = 2265  W RPW ��W¦±R²  
Tabell 6.5. Installationskostnader 
Etablering av utrustning (borrigg, 
blandar- och 
injekteringsutrustning) 

40 000 kr 

Skiftkostnad (borrigg och 
injekteringsutrustning och 3 man) 

20 000 kr 

Installationskapacitet 10 stag/skift 

 

Beräkning av installationskostnad per stag följer, 

20000
10 = 2000  W RPW ��W¦±R²  + P� ©�PW²�° 

Totalkostnad för 8 meter jordspik exklusive etablering 

1845 + 2000 = 3845  W RPW ±� ° 
Totalkostnad för 10 meter jordspik exklusive etablering 

2265 + 2000 = 4265  W RPW ±� ° 
Kostnad för sprutbetong (fasad) hämtas från ekvation 6.3, 

ksprutbetong = 16803 kr  

Totalkostnad för den jordspikade konstruktionen beräknas nedan, 

3845 ∗ 16 + 4265 ∗ 8 + 40000 + 16803 = 152443  W 
6.3 Kostnadsberäkningar för fall II 
Indata för beräkning av sprutbetongens volym hämtas dels från avsnitt 
5.3 och tabell 5.1, där tjocklek, t, för sprutbetongen återfinns. I avsnitt 
5.1 anges släntens höjd, h, bredd, b samt lutning, �. Strimlans djup, d, 
har mätts med tumstock och verifierats med höjdmodell, Sjöberg (2014). 
Djupet, d, är 10 meter. Geometrin sammanfattas i tabell 6.6 där dess 
lokalisation presenteras i figur 6.3. Längden, l, beräknas enligt nedan. 
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Tabell 6.6. Sammanfattning av geometrin. 

Beteckningar Förklaring Storlek 

t Tjocklek 0,050 meter 

h Höjd 8 meter 

b Bredd 3,2 meter 

d Djup 10 meter 

� Släntvinkel 68 grader 

 

Figur 6.3 Presenterar lokalisation av släntens höjd, h, bredd, b, längd, l och 
släntvinkel, �, samt sprutbetongens tjocklek, t. 
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Längden, l, beräknas enligt ekvation 6.1 enligt nedan. 

� = ©
cos � = 3,2

cos 68 = 8,54 x 

Volymen sprutbetong, ¤*+<�$£:$59¥, beräknas enligt ekvation 6.2 enligt 
nedan. 

¤*+<�$£:$59¥ = � ∗ ¦ ∗ � 
¤*+<�$£:$59¥ = 0,05 ∗ 10 ∗ 8,54 = 4,27 x�  

Kostnaden för sprutbetongen, §*+<�$£:$59¥, beräknas enligt ekvation 6.3 
enligt nedan. 

§*+<�$£:$59¥ = ¤*+<�$£:$59¥ ∗  *+<�$£:$59¥ 

§*+<�$£:$59¥ = 4,27 ∗ 5304 = 22648  W 
Indata för beräkning av jordschaktets volym hämtas dels från avsnitt 
5.1, figur 5.1 där höjd, h, återfinns. Erhållen säker släntlutning ��, 
hämtas från avsnitt 5.4. Strimlans djup, d, har mätts med tumstock och 
verifierats med höjdmodell, Sjöberg (2014). Djupet, d, är 10 meter. 
Geometrin sammanfattas i tabell 6.7 där dess lokalisation presenteras i 
figur 6.4. Släntens bredd med jordmaterialet, b, och jordschaktets 
totalbredd, b2, beräknas nedan. 

Tabell 6.7 Sammanfattning av geometrin 
Beteckningar Förklaring Storlek 

h Höjd 4 meter 

d Djup 10 meter 

�� släntvinkel  33,6 grader 
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Figur 6.4 Ny släntlinje där den bortschaktade jordmassan visas samt släntens 
höjd, h, bredd, b, totalbredd, b2 och släntlutning, ��. 
Bredden, b, beräknas enligt ekvation 6.4 enligt nedan.  

© = ℎ
tan � = 4

tan 68 = 1,6 x 

©� = ℎ
tan ��

= 4
tan 33,6 =  6,0 x 

Volymen för jordschakt, ¤�5<�*��8�$, beräknas enligt ekvation 6.5 enligt 
nedan.  

¤�5<�*��8�$ = ¬© ∗ ℎ
2 + (©� − ©) ∗ ℎ® − ©� ∗ ℎ

2 ¯ ∗ ¦ 

¤�5<�*��8�$ = ¬1,6 ∗ 4
2 + (6 − 1,6) ∗ 4® − 6 ∗ 4

2 ¯ ∗ 10 = 88 x� 

Kostnaden för jordschaktet, §�5<�*��8�$, beräknas enligt ekvation 6.6 
enligt nedan. 

§�5<�*��8�$ = ¤�5<�*��8�$ ∗  �5<�*��8�$ 

§�5<�*��8�$ = 88 ∗ 340 = 29920   W 
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7. RESULTAT 
 Slutresultatet för säkerhetsfaktorerna för respektive beräkning för Fall I 
redovisas nedan i tabell 7.1 och 7.2. Tabell 7.1 anger säkerhetsfaktorerna 
för den odränerade analysen och tabell 7.2 anger säkerhetsfaktorerna för 
den kombinerade analysen. Slutresultatet av analysen för Fall II redovisas 
nedan i tabell 7.3. 

Tabell 7.1 Säkerhetsfaktorer vid odränerad analys Fall I 
Metod Säkerhetsfaktor Kostnad (kr) 

Utan jordförstärkning 1,095 - 

Med sprutbetong 1,091 16803 

Traditionell släntning 1,505 102592 

Jordspikning  1,652 152443 

 

Tabell 7.2 Säkerhetsfaktorer vid kombinerad analys Fall I 
Metod Säkerhetsfaktor Kostnad (kr) 

Utan jordförstärkning 1,021 - 

Med sprutbetong 0,985 16803 

Traditionell släntning 1,496 102592 

Jordspikning  1,459 152443 

 

Med utgångspunkt i tabell 3.1, i avsnitt 3.1.1, där de lägsta 
säkerhetsfaktorerna enligt Skredkommissionen är givna, är traditionell 
släntning och jordspikning de alternativ som uppfyller krav på bärighet. 
Tabell 7.1 och 7.2 visar alltså den fiberarmerade sprutbetongen inte bidrar 
till en ökad säkerhetsfaktor. Den ger snarare försämrad bärighet hos 
slänten.  
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Tabell 7.3 Åtgärder för att uppnå en säker slänt i Fall II  
Metod Åtgärd Kostnad (kr) 

Traditionell släntning Lutning 1:1,5 29920  

Jordspikning Ej lämplig metod - 

 

Slänten i Fall II var för brant vilket har analyserats i avsnitt 5.2 och 5.3. 
Då det påvisades i Fall I att den fiberarmerade sprutbetongen inte gav 
något positivt bidrag till bärigheten, är det heller inget alternativ vad 
gäller jordförstärkningsmetod. Endast traditionell släntning är den 
metod som uppfyller krav enligt Skredkommissionen på bärighet. 

Syftet med detta examensarbete var att undersöka om fiberarmerad 
sprutbetong är motiverat ur bärighetssynpunkt. Vi kan efter genomförd 
analys därmed konstatera att det inte är motiverat att använda 
fiberarmerad sprutbetong i dessa fall. Det alternativ som 
rekommenderas för fall I är traditionell släntning till kostnaden 102592 
kr. I fall II är traditionell släntning till kostnaden 29920 kronor det 
alternativ som är lämpligast.  
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8. DISKUSSION  
I detta kapitel kommer Fall I och Fall II föras samman och diskuteras. 
Rapportens resultat och teoretiska utgångspunkter kommer att 
diskuteras samt jämföras med varandra.   

Vid utredning av geotekniska konstruktioner ligger Skredkommissionen 
och de angivna säkerhetsfaktorerna till grund för dimensioneringen. 
Det analyssätt som borde användas är principer enligt Eurokod. 
Eurokod kan dock medföra svårigheter för konstruktören då det är 
svårt att bedömma när slänten går till brott. Vilket är möjligt att 
bedöma vid dimensionering enligt Skredkommisionen. Värden under 
ett anger att stor risk för ras eller skred föreligger och värden över 1,3–
1,5 innebär stabila slänter. För att en konstruktion skall anses godkänd 
bör således värdet hos de säkerhetsfaktorer som anges i 
Skredkommisionen följas. I detta examensarbete har dimensionering 
enligt Skredkommissionen använts, vilket beslutats i samråd med 
expertis. Dimensionering enligt Skredkommissionen är allmänt 
vedertaget då beställare inte ställer specifika krav som till exempel vid 
projektering åt Trafikverket ska TK Geo 11 alltid efterföljas.  

Vid beräkningarna ska karaktäristiska värden för samtliga 
materialparametrar och laster användas. Dimensionering bör således 
innehålla beräkningar för samtliga kritiska glidytor som kan uppstå 
både vid odränerad analys. Därtill ska även en kombinerad analys 
utföras för att analysera det lägsta alternativet av odränerad och 
dränerad hållfasthet för varje enskild del av glidytan. För att göra 
beräkningarna möjliga med syfte att hitta den farligaste glidytan har 
beräkningsprogrammet GeoSLOPE använts för analysen av Fall I, där 
både odränerad och kombinerad analys utförts. I beaktning bör tas att 
beräkningsprogrammet endast beräknar de cirkulärcylindriska 
glidytorna och alltså inte de plana. Inledningsvis har dock släntens 
glidyta antagits vara av cikulärcylindrisk karaktär eftersom de enligt 
litteraturen uppstår vid branta och korta slänter, vilket beskriver den 
undersökta släntens geometri i Fall I.  

8.1 Fall I 
Resultatet har visat att den lägsta beräknade säkerhetsfaktorn, med 
ingångsparametrar enligt de givna befintliga förhållandena för den i 
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rapporten beräknade slänten, Fall I, inte lever upp till de krav 
Skredkommissionen föreskriver för att erhålla en stabil slänt. Då 
slänten analyseras utan jordförstärkning erhålls en säkerhetsfaktor 
mycket nära ett, 1,006 för odränerad analys. Detta visar att fiberarmerad 
sprutbetong inte ger slänten ökad stabilitet då säkerhetsfaktorn är i 
princip oförändrad. Viktiga faktorer, som med stor sannolikhet bidrar 
till dessa alltför låga säkerhetsfaktorer, är släntens lutning, dess 
jordförstärkningsmetod, jordmaterialets egenskaper och trafiklasten. 
Sprutbetongen ökar inte på något sätt det mothållande momentet 
genom att till exempel förankra den aktiva zonen med den passiva. 
Även om dess tjocklek hade ökats hade med största sannolikhet samma 
resultat kvarstått. Sprutbetongens primära uppgift verkar således vara 
att förhindra ras. Att det skulle fungera som ett erosionsskydd, då det 
hindrar vatten att tränga ned i slänten stämmer delvis. Det bör dock 
beaktas att vid släntkrön finns inget skikt som hindrar vatten från att 
tränga ned i slänten. Detta medför att den mängd vatten sprutbetongen 
hindrar tränga ned i slänten, kommer troligen vara minimalt jämfört 
med det vatten som kan tränga in via släntkrönet. Sprutbetongen bidrar 
således inte till en konstant effektivspänning, som skulle bidra till en 
stabilare slänt, även vid nederbörd.  

Det faktum att ras och skred inte har förekommit i slänten bör beaktas. 
Då fyllningsmaterialet med stor sannolikhet består av sprängsten och 
krossmaterial är det möjligt att friktionsvinkeln samt övriga 
materialegenskaper är bättre än vad som anges i PM Geoteknik för Fas 
sju. Det skulle således bidra till en högre säkerhetsfaktor än vad som 
beräknats i denna rapport. Slänten skulle kunna vara ett exempel på att 
teorin är svår att direkt överföra till verkligheten vilket innebär att 
konstruktörens erfarenheter är av största vikt.  

Den jordförstärkningsmetod som används beror dels på kostnad men 
framför allt av de förutsättningar som respektive metod kräver. 
Material med låg friktionsvinkel behöver, som framgått i rapporten, en 
flackare lutning vilket medför att mer utrymme behövs. Vid begränsat 
utrymme kan således släntning endast utföras i begränsad omfattning. 
Den traditionella släntningen är en metod som är enkel att utföra och 
kräver ingen speciell utrustning mer än erforderlig grävmaskinsmodell. 
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Metoden är flexibel och kan anpassas till rådande förhållanden samt 
erhålla föreskrivna krav på säkerhetsfaktor i samtliga fall. Det 
förutsätter dock, som tidigare nämnts, att utrymme till föreskriven 
släntlutning finns. De jordmassor som är resultatet av släntningen, kan 
utnyttjas i projektet om massorna är av bra kvalité, friktionsjord. 
Massbalans är viktig i projektet och kan ses som en styrparameter, 
aktivitet med stor påverkan på ekonomi, vilket kan ge en snabb 
indikation hur projektet utvecklas.  

För jordspikning är jordens egenskaper styrande för om metoden kan 
användas eller inte. Vid goda förhållanden, friktionsjord, kommer 
erforderlig säkerhetsfaktor att kunna uppnås eftersom dimensionering 
av konstruktionen kan styras. Slänten innehåller lera, vilket kan 
medföra att problem uppstår. Andelen lera är förhållandevis liten, 
varför metoden troligen är genomförbar. Lerans skjuvhållfasthet är 26 
kPa, vilket är mycket mindre än 50 kPa som ofta krävs för jordspikning 
i lera. Till följd av lerans låga skjuvhållfasthet utförs spikrad nummer 
tre, så vidhäftning kan ske i friktionsmaterialet. Då leran befinner sig 
ovan grundvattenytan kan skjuvhållfastheten möjligen vara högre än 
vad Sweco anger i PM geoteknik. En högre skjuvhållfasthet skulle 
således medföra bättre förutsättningar för metoden. Högre hållfasthet i 
jorden skulle kunna innebära kortare spiklängd eftersom bättre 
friktionskraft erhålls.  

Jordförstärkning med spikar är inte lika krävande vad gäller utrymme 
som traditionell släntning. Vid jordspikning kan en brantare slänt 
erhållas på grund av spikarnas bidrag till det mothållande momentet. 
Fördelen med jordspikning är att det kan utföras i efterhand. Detta gör 
det möjligt att kompensera för eventuella fel som produktionen 
medfört. Anledningen till att jordspikning förekommer relativt 
sparsamt i Sverige är troligen lerans förekomst runt om i landet. Vid 
utförandet kan problem med samordning uppstå. Detta på grund av de 
olika entreprenörernas intressen, till exempel schaktföretag, 
grundläggare och de som applicerar sprutbetongen, ofta ser till sin egen 
entreprenad och inte helheten. Kostnaden för jordspikade slänter är i 
regel dyrare än till exempel traditionell släntning. Avvägningen mellan 
kostnad och jordförstärkningsmetod bör alltid vara aktuell. Dock får 
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inte säkerhetsfaktorn för slänten bli lidande för att erhålla en god 
ekonomi i projektet. Kravet på säkerhetsfaktorn skall alltid efterföljas.  

8.2 GeoStudio 2012 (SLOPE/W Analysis)   
För att erhålla tillförlitliga resultat har beräkningarna i programmet 
modifierats upprepade gånger med vägledning av expertis från 
Skanska Teknik. En väsentlig del har varit att hitta sökområdet, där 
glidytan måste tangera, som resulterar i den lägsta säkerhetsfaktorn och 
således också värsta dimensioneringsfallet för totalstabiliteten. Om 
sökområdet flyttas upp ytterligare kan de grunda glidytorna ge utslag, 
vilket inte eftersträvas. Storleken hos sökmönstret där diverse 
centrumpunkter som ger upphov till olika säkerhetsfaktorer påverkas 
kan ha betydelse för resultatet. Storlekens betydelse kan dock minskas 
genom att förfina mönstret till den grad då säkerhetsfaktorn inte 
förändras. Den centrumpunkt som slutligen väljs skall vara placerad i 
mitten av sökmönstret. De grunda glidytorna, inre stabilitet, har alltså 
exkluderats i denna rapport vilket medfört att sökområdet styrts med 
syfte att få bort de. Att dessa skulle uppstå var tydligt innan 
beräkningarna påbörjades, till följd av att släntens lutning är betydligt 
större än friktionvinkeln i materialet. Till följd av exkluderingen av inre 
stabilitet har risk för erosion ej beaktats, varken om det föreligger risk 
och i såfall om den utförda jordförstärkningen kan minska risken. 

När modellen av verkligheten åteskapas i programmet är erfarenheten 
hos konstruktören av yttersta vikt. Det är erfarenheten som styr 
placering av sökmönster och tangeringslinjer, då programmet själv inte 
automatiskt hittar den farligaste glidytan. Programmet räknar endast 
fram den farligaste glidytan utifrån givna indata.   

8.3 Fall II 
För den i rapporten andra analyserade slänten, Fall II, har beräkningar 
ej varit möjliga att utföra. De har ersatts av analyser där delresultat från 
Fall I har kunnat tillämpas. Detta har resulterat i att släntstabiliteten 
inte heller i detta fall kan anses som tillfredsställande. Dock finns inga 
specifika värden för säkerhetsfaktorn att jämföra med de lägsta tillåtna 
säkerhetsfaktorerna enligt Skredkommisionen. Även i detta fall är 
viktiga faktorer till den icke tillfredställande släntsäkerheten släntens 
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kraftiga lutning, dess jordförstärkningsmetod och jordmaterialets 
egenskaper.  

Till följd av icke genomförd undersökning av markegenskaperna för 
denna slänt har materialparametrar för Fall I tillämpats i Fall II, i 
samråd med expertis på Pöyry. Detta bör ses som svaghet vad gäller 
resultatets tillförlitlighet både positivt och negativt.  

Såsom i Fall I har ras och skred inte förekommit i denna slänt. Även i 
detta fall består fyllningsmaterialet med stor sannolikhet av sprängsten 
och krossmaterial. Det är då möjligt att friktionsvinkeln samt övriga 
materialegenskaper är bättre i verkligheten än vad som anges i PM 
Geoteknik för Fas sju. Viktigt att beakta är också den stora andelen lera 
som slänten består av. En slänt bestående av lera kan ofta schaktas till 
en brant lutning på grund av dess egenskaper. Dessa faktorer skulle 
således kunna bidra till en säkrare slänt än vad analyserna resulterat i 
denna rapport. Slänten skulle kunna vara ytterligare ett exempel på 
svårigheten med att överföra teori till verklighet. 

Likväl som i Fall I är traditionell släntning ett bra alternativ. Utifrån 
analysen som gjordes för slänten har resonemang med utgångspunkt i 
avsnitt 3.1.1, resulterat i släntlutningen 1:1,5 vilket motsvarar cirka 33,6 
grader. För att detta skulle vara möjligt i praktiken skulle det gjorts 
tidigt i projektet, då områdets utseende idag skiljer sig avsevärt från de 
ursprungliga förhållandena.   

Jordspikning har i samråd med en geoteknisk ingenjör bedömts som en 
olämplig metod till följd av den stora andel lera. Leras skjuvhållfasthet 
är 26 kPa vilket är mycket mindre än det önskvärda 50 kPa. Som 
tidigare nämnts har ingen geoteknisk undersökning gjorts lokalt för 
denna plats, vilket skulle kunna innebära att leras skjuvhållfasthet 
uppfyller de rekommenderade förutsättningarna för jordspikning. 
Detta kan vara fallet då leran befinner sig ovan grundvattennivån i 
området. Skulle leran vara dränerad, innebär det att dess 
skjuvhållfasthet ökar betydligt och förutsättningarna för jordspikning 
ökar betydligt.  
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8.4 Mätningar 
Släntens geometri är som nämnts i kapitel fyra och fem framtagen med 
hjälp av fältbesök med tumstock. Denna har sedan verifierats med hjälp 
av en höjdmodell för respektive område. Hade geometrin enbart varit 
framtagen med ögonmått och tumstock, hade det ansetts som bristfällig 
indata. Dock får denna ses som trovärdig eftersom att mätningarna 
verifierats av en höjdmodell. 

Huruvida jordskikten i marken har de mått som anges i rapporten kan 
diskuteras. Det har inte funnits möjlighet att visuellt studera 
jordlagerföljden. Då sonderingarna utförts på utvalda punkter kan 
jordlagerföljderna skilja sig från den givna ingångsdatan mellan dessa 
punkter.  

Inför beräkningarna har författarna analyserat resultatet av de utförda 
sonderingarna. Detta har sedan använts som indata vilka legat till 
grund för beräkningarna.       

8.5 Allmänt 
Val av förstärkningsmetod baseras ofta på erfarenheter från de personer 
som arbetar i projektet med hänsyn till krav från beställare.  

Utifrån de beräkningar och analyser som genomförts i denna rapport 
kan vi se en tendens att beslut angående byggnationen ibland baseras 
på erfarenhet hos ledande personer inom projektet. Erfarenhet är alltid 
viktigt att lyfta fram vilket även varit fallet i detta examensarbete. Dock 
får det inte resultera i felaktiga beslut som kan leda till negativa 
konsekvenser. Inom Skanska finns resurser i form av extremt kunnig 
personal inom området geoteknik, Skanska Teknik. Då personal inom 
Skanska har möjlighet att ta hjälp av denna avdelning, borde det också 
utnyttjas. Hur produktionen genomförts blir företagets ansikte mot 
konsumenten. Möjligheten till intern hjälp för att erhålla godkända 
konstruktionsmässiga lösningar borde således utnyttjas. Skulle det 
innebära en kostnad för projektet, är det pengar som rör sig internt 
inom företaget vilket inte borde ses som negativt.  
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9. AVSLUTNING 

9.1 Slutsats och rekommendationer 
Författarna till rapporten grundar följande rekommendationer på 
undersökningar som utförts i detta arbete. För slänten i fall I är 
traditionell släntning det alternativ som är mest ekonomiskt fördelaktigt 
och uppfyller krav på säker slänt. På grund av befintliga förhållanden, 
då platsbrist är ett problem, rekommenderas jordspikning. För slänten i 
fall II är traditionell släntning den jordförstärkningsmetod som bör 
användas. Metoden är genomförbar och uppfyller föreskrivna krav på 
säkerhet.  

9.2 Förslag på fortsatta undersökningar 
I denna rapport har slänters totalstabilitet undersökts. Där framförallt 
den fiberarmerade sprutbetongens bidrag till ökad bärighet analyserats. 
En intressant frågeställning kan vara om den fiberarmerade 
sprutbetongen skulle kunna innebära ett tillfredsställande 
erosionsskydd. 

Vidare finns andra tänkbara jordförstärkningsmetoder som möjligen 
kan användas i fall I. Det skulle vara intressant att undersöka huruvida 
spontkonstruktioner är lämpliga, där både säkerhet och kostnad 
beaktas. 

Dimensioneringen i detta examensarbete är baserat på 
Skredkommisionen. Det skulle vara intressant att i fortsatta studier 
undersöka hur dimensionering enligt Skredkommisionen respektive 
Eurokod skiljer sig åt.  
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B1.1 
 

Bilaga 1- Ritning över NKS området

Röd markering visar Fall I – Fas sju. Blå markering visar Fall II – 
Akademiska stråket 
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Bilaga 2 - Analys av borrpunkter 
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Bilaga 3-Materialparametrar  
Indata enligt PM Geoteknik för NKS Fas 7, Engvall (2012). 

Materialegenskap Karakteristiskt värde 

Fyllning  

Tunghet ovan grundvattenyta γM  = 19 kN/m3  

Tunghet under grundvattenyta γM=11 kN/m3 

Friktion ɸ’ = Tan 35°  

Lera  

Tunghet ovan grundvattenyta γM=17 kN/m3 

Tunghet under grundvattenyta γM=7 kN/m3 

Skjuvhållfasthet τfu = 26 KPa 

Friktionsmaterial  

(morän) 

 

Tunghet ovan grundvattenyta γM=19 kN/m3 

Tunghet under grundvattenyta γM=11 kN/m3 

Friktion Tan 38° 
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Bilaga 4-Beräkning av släntlutning 
Fall I 

Beräkning av släntens lutning 

tan � = ℎ
© 

där 

h slänthöjd 

b basen av slänten 

� = tanKZ 4,7
2,4 = 63° 

 

Fall II 

Beräkning av släntens lutning 

tan � = ℎ
© 

där 

h slänthöjd 

b basen av slänten 

� = tanKZ 8
3,2 = 68° 
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Bilaga 5-Utan sprutbetong, odränerad analys 
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Bilaga 6-Utan sprutbetong, kombinerad analys 
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Bilaga 7-Med sprutbetong, odränerad analys 

 



 

B8.1 
 

Bilaga 8-Med sprutbetong, kombinerad analys 
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Bilaga 9-Traditionell släntning, odränerad analys 
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Bilaga 10- Traditionell släntning, kombinerad analys 
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Bilaga 11-Jordspikning, odränerad analys 
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Bilaga 12-Jordspikning, kombinerad analys 

 


