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Ordlista och förkortningar 
 
HDPE  Högdensitetspolyeten 
 
LDPE  Lågdensitetspolyeten 
 
PVC   Polyvinylklorid 
 
FPP   Flexibel polypropen  
 
Friktionsjord  Jord där bärförmågan byggs upp av friktion mellan partiklarna 
 
Kohesionsjord Jord där bärförmågan byggs upp av negativa laddningar mellan 
partiklarnas ytor. 
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Förord 
Detta arbete har utförts som den avslutande delen av civilingenjörsutbildningen inom Väg- 
och Vattenbyggnadsteknik vid Luleå Tekniska Universitet. 
 
I Sundsvall togs det år 2000 i drift en anläggning för snökyla. Denna anläggning ligger till 
grund för en doktorsavhandling, Skogsberg (2005). Efter sin doktorsavhandling arbetade han 
för att starta ett företag som ska arbeta med snökyla, något som blev verklighet under 2006. I 
samband med detta togs initiativet till det arbete du nu håller i din hand, för att utreda hur 
lagerkonstruktionen kan konstrueras på bästa sätt beroende på platsens förutsättningar.  
 
Arbetet har varit väldigt utvecklande då man ofta har fått ta nya grepp om frågeställningar 
som till en början sett enkla ut men visat sig vara mer abstrakta än man trott. Därför vill jag 
rikta ett speciellt tack till de personer som på olika sätt hjälpte mig när jag hade kört fast. 
Jag vill främst tacka Kjell Skogsberg, Snowpower, som har varit min externa handledare och 
bollplank, och som även står bakom idén till arbetet. Ett stort tack riktas även till professor 
Sven Knutsson, Avd. för Geoteknologi, som har varit min handledare och alltid funnits till 
hjälp när det har behövts som mest. Jag vill även tacka alla muntliga referenser som har hjälpt 
mig med prisuppgifter och på andra sätt varit hjälpsamma med sina synpunkter. Sist vill jag 
tacka familj och vänner som hela tiden har stöttat mig under min studietid. Tack för allt stöd! 
 
 
Luleå den 31 maj 2007 
 
 
Tobias Lundström 
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Abstract  
As a result of an increasing population, industrialisation, increasing demands on comfort-
cooling and the use of electrical equipment, the cooling need is increasing in Sweden as well 
as the rest of the world.  Cooling can be produced in different ways. Most common is cooling 
machines that use electricity, but absorption heatpumps that use heat are also used. With 
increasing prices on electricity and with environmental concern, alternatives for cooling 
machines are asked for. One alternative method is to use stored cooling energy from snow and 
ice. Ice and snow can be stored in seasonal storages from the winter to other parts of the year 
when the cold is extracted. There are different methods to store the snow. The storage 
construction examined in this work is an open pond. The principle for this type of storage 
construction is to store snow and ice in a watertight pond where a cold carrier is cooled by the 
snow. The cold carrier is transported to the plants that are to be cooled. The heat from the 
plant heat up the cold carrier and is then transported away from the plant.  
 
At the regional hospital in Sundsvall, a snow cooling plant was taken into action in the 
summer of 2000. The storage was constructed as a shallow pond with a small inclination. The 
volume is 60 000 m3. The plant has produced 77-93% (655-1345 MWh) of the hospitals total 
cooing need during the summers, Skogsberg (2005) 
 
This work is investigating how this kind of snow storage, open pond, can be improved 
economically and environmentally for different soil- and groundwater conditions. The work 
focuses on the watertight layer and the slopes of the pond. A documentary research was done 
to collect knowledge and be able to weigh the pros and cons of different soils, watertight 
layers and soil-reinforcement methods that were of interest to be able to improve the storage. 
After the documentary research, two soils, moraine and silt, were chosen for the continuing 
work. Some soil-reinforcement methods were chosen for each material. For the silt the 
methods soil reinforcement with soil-nails and soil-reinforcement carpets, and K/C-piles was 
chosen. For the moraine, only the method with soil reinforcement with soil-nails and soil-
reinforcement carpets was chosen. When these methods were chosen, the computer 
programme Slope/W was used to make simulations for different slopes and reinforcements. 
The calculated slopes were 1:1, 1:2, 1:3, 1:4 and 1:5. Each slope was calculated for three 
different groundwater levels, 1, 4 and 7 m below the ground surface. Calculations of the cost 
were then made for each case to compare the construction cost for each method. The 
calculations were made for a storage with the volume 100 000 m3. 
 
 The results show that the need for a water tight layer and whether any rock- or soil material is 
needed to be bought for the slopes or not, has the biggest impact on the construction cost. The 
lowest cost was a construction without any water tight layer and where the slopes of the pond 
are optimised so no rock- or soil material is needed. The difference in the construction cost 
between a construction without a water tight layer with slope 1:2 and slope 1:4 was about 
170 000 SEK, where the construction with slope 1:4 was most expensive. In the cases where a 
water tight layer was needed, two different materials were chosen, HDPE and geomembranes 
of clay (bentonite), depending on the slope angle.  The geomembranes is more expensive then 
the HDPE. Also, the cost decreases with increasing slope angle.  
 
The conclusion is that the cheapest way to construct the storage without water tight layer. For 
this to be possible the groundwater levels need to be higher then the water level in the pond.  
Also, the slope angles should always be as high as possible without reinforcement as no 
economically reinforcement method was found. 
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Sammanfattning
På grund av en ökande befolkning, industrialisering, krav på komfortkyla samt användning av 
elektronisk utrustning finns idag ett allt större kylbehov för lokaler och tekniska anläggningar 
i såväl Sverige som övriga världen. Kyla kan tillverkas på flera olika sätt. Vanligast är att 
kylan tillverkas med kylmaskiner som drivs av el, men absorptionsvärmepumpar som drivs av 
värme finns också. Med stigande elpriser och med hänsyn till miljön är det därför önskvärt att 
hitta alternativ till kylmaskinerna. En alternativ metod är att utnyttja lagrad kyla från snö och 
is. I säsongslager för snö och is sparas snön från vintern till övriga delar av året när kylan 
utvinns. Snön kan sparas på olika sätt. Den lagerkonstruktion som undersökts i detta arbete är 
en öppen bassäng. Principen för denna typ av lagerkonstruktion är att förvara snö och is i en 
mer eller mindre vattentät bassäng där en köldbärare kyls av snön. Härifrån pumpas 
köldbäraren ut till de anläggningar som ska kylas. Värme från anläggningen värmer upp 
köldbäraren som transporterar bort värmen från anläggningen. Vid sjukhuset i Sundsvall 
byggdes en första snökylaanläggning som togs i drift sommaren 2000. Snölagret utformades 
som en grund, svagt lutande bassäng som rymmer ca 60 000 m3 snö. Anläggningen har sedan 
starten producerat 77-93% (655-1345 MWh) av det totala kylbehovet för sjukhuset under 
somrarna, Skogsberg (2005).  
 
Detta arbete utreder hur konstruktionen för ett snölager i öppen bassäng kan förbättras med 
avseende på ekonomi och miljö under olika mark- och grundvattenförhållanden. Arbetet 
fokuserades på tätskiktet samt lagrets slänter. En litteraturstudie genomfördes för att få 
kunskaper om för- och nackdelar mellan olika jordmaterial, tätskikt och 
jordförstärkningsmetoder som ansågs aktuella för att kunna förbättra lagerkonstruktionen. 
Efter litteraturstudien valdes två jordmaterial, morän och silt, ut för det fortsatta arbetet. 
Därefter valdes jordförstärkningsmetoder för respektive material. För moränen valdes 
metoderna jordarmering med armeringsmattor och jordspikning samt metoden K/C-pelare, 
och för moränen valdes endast metoden jordarmering. Därefter användes programmet 
Slope/W för att göra simuleringar för olika släntlutningar. De släntlutningar som simulerades 
var 1:1, 1:2, 1:3, 1:4 och 1:5. Simuleringarna utfördes med tre olika grundvattennivåer för 
varje fall. Nivåerna var 1, 4 och 7 m under markytan. Kostnadsberäkningar genomfördes 
sedan för att beräkna konstruktionskostnaderna för varje dimensionerat fall. Beräkningarna 
utfördes för ett lager med volymen 100 000 m3. 
 
Resultaten visar att störst betydelse för konstruktionskostnaden hade behovet av tätskikt, samt 
om något jordmaterial var tvunget att köpas in till gropens slänter och vallar. Billigast blev en 
lagerkonstruktion utan tätskikt och där gropen anpassades så att massbalans råder medan den 
urschaktade jorden och den jord som behövs för att bygga vallarna. Skillnaden i kostnad 
mellan en konstruktion utan tätskikt med släntlutning 1:2 och släntlutning 1:4 var ca 170 000 
kr, där lagret med släntlutning 1:4 var dyrast. I de fall där ett tätskikt krävs valdes två olika 
tätskikt, HDPE respektive bentonitmatta. Vilket som väljs i varje fall beror på önskad 
släntvinkel. Dyrast blir lagret om bentonitmattan väljs. Oavsett vilket tätskikt som väljs 
minskar kostnaden med ökad släntlutning.  
 
Slutsatsen av detta att den billigaste konstruktionen är en lagerkonstruktion där inget tätskikt 
används. För att detta ska vara möjligt krävs en grundvattennivå som möjliggör att inget 
tätskikt används, dvs. en grundvattennivå högre än smältvattnets nivå i bassängen. Oavsett om 
ett tätskikt krävs eller inte ska lagret konstrueras med så branta släntvinklar som möjligt utan 
att någon förstärkningsmetod används, då ingen ekonomiskt försvarbar förstärkningsmetod 
hittades. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Kyla 
På grund av en ökande befolkning, ökande industrialisering, ökade krav på komfortkyla samt 
ökande användning av elektronisk utrustning finns det idag ett allt större kylbehov för lokaler 
och tekniska anläggningar i såväl Sverige som övriga världen. Sedan 1990 har användningen 
av kyla fördubblats i Sverige och trots det kalla klimatet är Sverige bland de länder som har 
störst yta komfortkyla per capita i Europa där det 2003 omsattes ca 20 miljarder Euro i 
komfort- och processkyla, Skogsberg (2005). 
 
Kyla kan tillverkas på flera olika sätt. Vanligast är att kylan tillverkas med kylmaskiner. Det 
finns några olika typer av kylmaskiner, som fungerar på olika sätt.  De flesta drivs av el, men 
det finns även absorptionsvärmepumpar som drivs av värme. Med stigande elpriser och med 
hänsyn till miljön är det därför önskvärt att hitta alternativ till kylmaskinerna. En alternativ 
metod är att utnyttja lagrad kyla från snö och is. I säsongslager för snö och is sparas snön från 
vintern till övriga delar av året när kylan utvinns. Kylan används främst under sommaren, 
men i vissa fall även under vintern för att kyla industrier och teknisk utrustning. Den naturliga 
eller tillverkade snön kan förvaras inomhus, på mark, i en öppen bassäng eller under mark i 
bergrum. Den lagerkonstruktion som undersökts i detta arbete är en öppen bassäng där snön 
isoleras mot ytavsmältning med t.ex. sågspån eller isoleringsmattor. Under förutsättning att 
snön inte behöver produceras blir driftskostnaderna för dessa anläggningar ofta ganska låga, 
liksom miljöpåverkan under driften. Däremot utgör själva produktionen av anläggningen en 
stor kostnad samtidigt som vissa material, tillexempel markisolering och tätskikt, har stor 
påverkan på miljön när det tillverkas, Skogsberg (2005). 
 

1.2 Syfte 
Syftet med arbetet är att utreda hur konstruktionen för ett snölager i öppen bassäng kan 
förbättras med avseende på ekonomi och miljö under olika mark- och 
grundvattenförhållanden. 

1.3 Mål 
Målet med arbetet är att ta fram riktlinjer för vilket tätskikt som ska användas och hur lagrets 
sidor kan utformas beroende på platsens markförhållanden. Riktlinjerna kan sedan användas 
som stöd vid förstudier och projektering av snökylaanläggningar. 
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1.4 Avgränsningar 
Arbetet avgränsas till att undersöka fyra parametrar som har stor betydelse för lagrets 
utformning och konstruktionskostnad; Val av tätskikt, jordförstärkningsmetod för slänterna, 
befintligt jordmaterial på platsen och olika grundvattennivåer. Arbetet omfattar 
dimensionering och kostnadsberäkningar för olika fall där släntlutning och grundvattennivåer 
varieras. Arbetet omfattar inga tekniska installationer såsom värmeväxlare, pumpar m.m.   
 
Utifrån detta formulerades tre forskningsfrågor:  
 

• Hur kan ett snölager i en öppen bassäng byggas på billigast sätt beroende på platsens 
förutsättningar, dvs. befintligt jordmaterial samt grundvattenförhållanden? Arbetet 
begränsas till två jordmaterial och tre grundvattennivåer. 

 
• Vilka förstärkningsmetoder bör användas för slänterna i respektive fall? 

 
• Vilket tätskikt ska väljas ur ett miljö- och ekonomiperspektiv? 
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2 Metod 
Datainsamlingen skedde genom litteraturstudier av böcker, rapporter, en doktorsavhandling, 
samt personliga kontakter och diverse beräkningar inkl. datasimuleringar över olika 
lagerkonstruktioner. Litteraturstudien utfördes för att hämta kunskap om olika jordmaterial 
och olika byggmaterial som skulle kunna användas i anläggningen, samt för att inhämta 
kunskap om förstärkningsmetoder som skulle kunna användas för att öka släntlutningen. 
Litteraturstudien omfattar även en kort beskrivning om den första anläggningen som har 
byggts.   
 
Efter utförd litteraturstudie valdes vilka jordarter som skulle användas i det fortsatta arbetet 
samt några förstärkningsmetoder för respektive jordart. För dessa metoder utfördes 
beräkningar och datasimuleringar för att optimera konstruktionen med avseende på vilket 
material som finns på platsen samt grundvattenförhållanden. Vissa beräkningar av 
konstruktions- och driftskostnader utfördes för att kunna jämföra olika metoder med varandra. 
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3 Teori 

3.1 Tidigare erfarenheter - Snökylaanläggningen vid Sundsvalls 
Regionsjukhus 

Vid sjukhuset i Sundsvall byggdes en första snökylaanläggning som togs i drift sommaren 
2000. Snölagret utformades som en grund, svagt lutande bassäng som rymmer ca 60 000 m3 
snö. Anläggningen har sedan starten producerat 77-93% (655-1345 MWh) av det totala 
kylbehovet för sjukhuset under somrarna. Fram till 2004 varierade kylkostnaden mellan 1,14 
och 2,18 kr per kilowattimme. Vid en ny anläggning bedöms kylkostnaden kunna sänkas till 
0,29-0,47 kr per kilowattimme, vilket är lägre än dagens priser för fjärrkyla, Skogsberg 
(2005). 

3.1.1 Snökylaanläggningar 
Principen för denna typ av lagerkonstruktion är att förvara snö och is i en mer eller mindre 
vattentät bassäng (grop i mark) där en köldbärare kyls av snön. Härifrån pumpas det kalla 
vattnet (köldbäraren) ut till de anläggningar som ska kylas. Värme från anläggningen värmer 
upp köldbäraren som transporterar bort värmen från anläggningen. Köldbäraren kan 
återanvändas genom att det cirkuleras i systemet. Den uppvärmda köldbäraren pumpas då 
tillbaka till bassängen för att på nytt kylas av snön. Om köldbäraren inte skall återanvändas 
pumpas den ut från anläggningen efter användning. Det krävs då att en ny köldbärare tillförs 
lagret. Detta kan tillexempel vara älvvatten, Skogsberg (2005). Denna metod är främst 
fördelaktig i de fall där älvvattnet är kallare än returvattnet från anläggningen. Bästa metoden 
är att kunna variera systemet så att det kallaste vattnet alltid används; älvvatten de delar på 
året då det är kallare än returvattnet, och returvatten övriga delar av året. Detta sparar stora 
mängder energi i form av snökyla då köldbärarens temperatur behöver sänkas så lite som 
möjligt. Figur 3-1 visar en principskiss över de två alternativen.  
 

 
Figur 3-1  Två alternativ för utvinning av kyla från snö i öppen bassäng.  I den 
vänstra figuren cirkuleras vattnet i systemet. I den högre används exempelvis älvvatten 
som kyls av snön och sedan pumpas till den anläggning som skall kylas. Efter kylning 
pumpas vattnet tillbaka till älven. 

  
En snökylaanläggning består i huvudsak av tre komponenter; snölager, värmeväxlare och 
cirkulationspumpar. Köldbäraren kan vara luft, smältvatten, sjö- eller älvvatten, grundvatten 
eller någon annan vätska. I det fortsatta arbetet kommer köldbäraren att benämnas som 
smältvatten. I figur 3-2 visas en principskiss över hur snölagret vid Sjukhuset i Sundsvall ser 
ut, Skogsberg (2005).  
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Figur 3-2 Skiss över snökylaanläggningen vid Sundsvalls Sjukhus, Skogsberg (2005)  

3.1.2 Tätskikt 
För att göra det möjligt att rengöra bassängen med hjälp av tyngre utrustning som t.ex. 
hjullastare var man tvungen att göra bassängbotten körbar. För att dessutom göra bassängen 
vattentät användes ett tätskikt av 0,1 m asfalt. Under asfalten finns lager av 50 cm grus, 10 cm 
markisolering och 80 cm sand, se figur 3-3, Skogsberg (2005) 
 

 
Figur 3-3 Körbara bottentätskiktets uppbyggnad vid lagret i Sundsvall 
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3.2 Jordmaterial 
När ett snölager skall byggas i form av en öppen bassäng kan materialet på platsen ha stor 
betydelse för byggkostnaden. Vissa material lämpar sig väl som byggmaterial medan andra 
material är mindre lämpliga och kan därför behöva ersättas. Detta avsnitt beskriver de 
vanligaste jordmaterialen för att ge en översikt över för- och nackdelar med varje material. 
Där ej annat sägs är materialet hämtat från Mácsik et al. (1998). 

3.2.1 Morän 
Morän är den mest utbredda jordarten i Sverige och täcker ca 75 % av landets yta. Det finns 
flera olika typer av moräner med olika bildningssätt, t.ex. Ändmoräner, Drumliner m.m. 
Dessa behandlas inte i detalj.  
 
Kännetecknande för moränen är att det är ett osorterat inhomogent material som innehåller 
alla fraktioner från ler till stora block. Beroende på moränens sammansättning kan den 
benämnas grusig, sandig, siltig eller lerig. Det är även vanligt att det i moränen finns linser, 
skikt eller mäktiga jordlager av sorterat material, tillexempel lera. Detta gör att moränens 
egenskaper, tillexempel permeabiliteten, kan ha stora lokala variationer. 
 
Ur schaktningssynpunkt är det viktigt att veta hur en morän har bildats, främst om moränen 
har avsatts som en botten- eller ytmorän. En bottenmorän har transporterats och avsatts i 
inlandsisens innersta delar. Detta har gjort att moränen ofta är hårt packad och den har därför 
hög densitet och är mycket fast. Material som har transporterats och avsatts från isens högre 
delar kallas ytmorän och är oftast lösare vilket gör dem lättare att gräva i. Normalt överlagras 
bottenmorän av ytmorän, men nedanför högsta kustlinjen finns sällan ytmorän. Istället finns 
ofta ett tunt skikt svallad morän ovan bottenmoränen. Detta lager är påverkat av vågornas 
ursköljning vilket gör att den svallade moränen är mer grovkornig eftersom det finaste 
materialet har sköljts bort av vattnet.  
 
I vissa fall har moränmaterial transporterats en kort sträcka av isen. På grund av den korta 
transportsträckan har materialet inte nötts vilket gör att det ofta är kantigt. Detta gör att 
partiklarna lätt kilar fast i varandra och därför försvårar schaktningsarbetet.  
 
Grovkornig morän är oftast ett bra fyllnadsmaterial tack vare att det har goda tjäl- och 
sättningsegenskaper, medan finkorniga moräner är mindre lämpliga, Ericsson et. Al (1978) 
 

3.2.2 Naturgrus och sand 
Grus och sand förekommer främst i sorterade isälvsavlagringar, tillexempel rullstensåsar och 
andra avlagringar som exempelvis svallgrus. Materialet har länge använts som 
byggnadsmaterial till gator och vägar. Tillgången på material var tidigare god i hela landet 
men på grund av ett stort uttag har tillgången minskat i vissa regioner, tillexempel i 
Göteborgsområdet, Skåne, Blekinge, Småland, Gotland mm. Därför är man nu ålagd att 
minska användandet av naturgrus och istället använda något ersättningsmaterial. Detta kan 
vara bergkrossmaterial eller olika restprodukter, t.ex. betongkrossprodukter, Ericsson (1996) 
 
Grus och sand lämpar sig bra som byggmaterial om det finns på den plats lagret ska byggas, 
men bör annars undvikas med hänsyn till en totalt sett begränsad tillgång på material.   
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3.2.3 Siltjord 
Silt är en jordart som består av partiklar med en storlek mellan 0,002 och 0,06 mm. Silt ingår 
bl.a. i moräner men förekommer även som dominerande jordart i jordprofiler. En jordprofil 
kan bestå av flera olika jordlager, där silt kan vara en av dessa. Det har stor utbredning i 
Norrland tack vare att isavsmältningen var snabb vilket gjorde att materialet inte hann malas 
ner till finare material.  
 
På grund av den lilla partikelstorleken hos silt, vilket ger små avstånd mellan partiklarna, har 
en siltjord en hög kapillärförmåga. Detta gör att vatten kan stiga kapillärt i jorden, vilket 
bidrar till att siltjordar är väldigt tjälfarliga. Siltjord kan även bli mycket instabil, s.k. flytjord 
med i det närmsta obefintlig hållfasthet kan bildas. Detta sker främst när den har ett högt 
vatteninnehåll och samtidigt utsätts för vibrationer.  Stor försiktighet måste därför vidtas vid 
markarbeten med större maskiner, eftersom dessa kan ge upphov till vibrationer. Detta kan i 
sin tur leda till skred, sättningar m.m. beroende på hur förutsättningarna på platsen ser ut. 
 
Silt kan identifieras genom att den i vattenmättat tillstånd till synes är torr på ytan, men om 
man klappar med fingrarna på den så blir den blöt. I t.ex. vägslänter ser man om det finns silt 
genom att det bildas flytstrukturer av silten vid kraftigt regn eller vid tjälens upptining på 
våren. Silt är i de flesta fall olämpligt som byggmaterial på grund av att det ofta är väldigt 
sättningsbenäget och har dåliga tjälegenskaper. Det kan dock vara värt att tänka på att det är 
stor skillnad på en finkornig och grovkorning silt, där den grovkorniga är betydligt mindre 
sättningsbenäget och även har bättre tjälegenskaper än den finkorniga.  
 
En snökylaanläggning är relativt okänslig för sättningar i de delar av konstruktionen som inte 
skall vara körbara ytor. Därför kan befintlig silt användas som material i vallarna under 
förutsättning att kontroller görs för att säkerställa att eventuella tätskikt inte skadas av 
tjällyftning eller stora sättningar. 

3.2.4 Lerjordar 
Lerjordar består av partiklar med en storlek som är mindre än 0,002 mm. Utbredningen är stor 
främst i södra Sverige där det finkorniga materialet avsattes på havsbotten efter inlandsisen. 
Efter landhöjningen har stora slätter bildats där det dominerande jordmaterialet är lera. Lera 
förekommer även längs norrlandskusten. 
 
På grund av den lilla partikelstorleken har även lera en hög kapillärförmåga. Permeabiliteten 
är dock väldigt låg vilket gör att en lera inte är lika tjälfarlig som en siltjord. Däremot har 
även lera mycket dåliga hållfasthets- och sättningsegenskaper vilket gör den olämplig som 
byggmaterial, Ericsson (1996). 

3.2.5  Val av jordmaterial för det fortsatta arbetet 
För det fortsatta arbetet väljs jordmaterialen morän och silt. Detta på grund av att morän är 
den dominerande jordtypen i Sverige, medan silt också har stor utbredning, främst i Norrland. 
Det är dessutom av intresse att utföra beräkningar på så skilda material som möjligt, och då är 
morän och silt lämpliga eftersom morän ofta innehåller en stor del grövre fraktioner medan 
silten är finkornig. 
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3.3 Förstärkningsmetoder 
Det finns ett antal förstärkningsmetoder som används för att öka hållfastheten i jorden och på 
så sätt göra den stabilare, alternativt tillåta större släntlutningar. Vissa av dem lämpar sig 
främst för grovkorniga jordar, t.ex. morän, medan andra främst lämpar sig för lösa, finkorniga 
jordar. Det här avsnittet tar översiktligt upp några vanliga metoder. För mer detaljerad läsning 
hänvisas till kompendiet Tillämpad Jordförstärkning, Rehnman et al. (1998). 

3.3.1 Jordpackning 
Det finns ett antal olika metoder för jordpackning och dessa kan särskiljas genom att de 
packar jorden genom statisk- eller dynamisk packning. De kan även sorteras efter var 
packningsarbetet sker, ytpackning eller djuppackning. 
 
Vid statisk packning appliceras ett tryck mot underlaget för att på så sätt pressa ihop 
partiklarna. Här används enbart packningsutrustningens egenvikt för att packa materialet. De 
parametrar som går att justera är således utrustningens vikt samt dess kontaktyta mot 
underlaget. Fördelen med statisk packning är att metoden har en liten påverkan på 
omgivningen och att det lämnar släta ytor efter sig. Nackdelen är att den packningseffekt som 
åstadkoms är relativt liten vilket gör att väldigt tunga redskap krävs för att erhålla tillräckligt 
hög packningseffekt. Den utrustning som normalt används vid statisk packning är statisk vält. 
 
Dynamisk packning sker genom att en eller flera tryckvågor skapas, antingen genom en stöt 
eller genom vibrering. Detta ger ett större tryck än vid statisk packning. Tryckvågorna 
fortplantar sig ner i jordmaterialet genom skjuv- och tryckvågor. Dessa tvingar jordpartiklarna 
att inta en tätare lagring vilket ökar jordens hållfasthet. Den utrustning som används är oftast 
vibrerande packningsredskap såsom vibroplatta eller vibrovält.   
 
Ytpackning åstadkoms genom statiskt eller dynamiskt tryck från stöt eller vibrering. 
Metoderna har begränsad djupverkan och fyllningarna byggs därför upp i lämpliga 
skikttjocklekar. De vanligaste redskapen är statiska eller vibrerande vältar eller plattor. Figur 
3-4 visar principen för olika typer av ytpackning. 
 

 
Figur 3-4 Principer för jordpackning. Statiskt tryck samt dynamisk packning genom 

stöt och vibrering. 
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Djuppackning används oftast i befintliga lösa jordavlagringar som har för låg bärighet. De 
metoder som finns är främst fallviktspackning, djupvibrering och sprängning. Vid 
fallviktspackning släpps tunga vikter på marken. Detta får jordpartiklarna att omformas till en 
tätare struktur. Metoden är lämplig på friktionsjordar där det inte finns känsliga byggnader 
eller anläggningar i närheten. Den kan dock tillämpas på de flesta jordarter med undantag av 
lågpermeabla vattenmättade jordarter som lera, gyttja, finsilt o dyl.  Dessa material kan inte 
komprimeras p.g.a. att porvattnet inte har möjlighet att dräneras ur jorden och att vatten är 
inkompressibelt. I figur 3-5 visas principen för fallviktspackning. 
 

 
Figur 3-5 Princip för fallviktspackning 

För djupvibrering finns ett antal metoder för att utsätta jorden för vibrationer. Effekten av 
dessa är att jorden omlagras till en tätare struktur, horisontalspänningarna i jorden ökar och 
jorden blir förbelastad. Detta gör att de flesta jordmaterial får en högre kompressionsmodul 
dvs. att jordmaterialet blir styvare. Några exempel på metoder för djupvibrering är 
vibroflotation och vibrosonder. 
 
Sprängpackning är en effektiv metod i vattenmättade friktionsjordar, främst med högt 
porvattentryck. Sprängningen ger här en omlagring av jordpartiklarna till en tätare struktur 
tack vare de skjuv- och kompressionsvågor som sprängningen ger upphov till. Fördelarna med 
metoden är att det är en väldigt ekonomisk metod när den kan användas. En nackdel är att det 
är svårt att förutse resultatet. Det gör att det finns en risk att omgivningen påverkas negativt 
med risk för skador på byggnader, vägar m.m. på grund av sättningar.   

3.3.2 Förbelastning och vertikaldränering 
Principen för förbelastning är att belasta jorden med en så stor last att de sättningar som skulle 
uppstå efter byggtiden, uppstår under förbelastningen istället. Detta gör att sättningarna i 
efterhand minskar och man kan därför ofta välja en billigare grundläggningsmetod. 
Belastningen väljs så att den minst motsvarar byggnadens eller vägens vikt. Metoden är 
lämplig för lösa kompressibla jordar med låg permeabilitet och hög kompressibilitet, 
t.ex.organisk silt, lera och gyttja. En stor nackdel med metoden är dock att den är väldigt 
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tidskrävande eftersom jorden kan behöva belastas i flera  år för att reducera sättningarna till 
en acceptabel nivå. 
 
Alternativa sätt som ger samma effekt som förbelastning av jorden finns. Applicering av 
vakuum på markytan, grundvattensänkning och Elektro-Osmos är några av dem. Vakuum och 
elektro-osmos är dock relativt dyra och används endast i de fall där det är nödvändigt, medan 
grundvattensänkning är betydligt vanligare. 
 
Vertikaldränering är en metod som förkortar vattnets dräneringsväg i jorden och påskyndar 
därför sättningsförloppet.  Den är därför lämplig i kombination med förbelastning vid tjocka 
jordlager med låg permeabilitet, och förkortar då tiden som jorden behöver förbelastas. 

3.3.3 Armerad jord 
Att armera jord är ett sätt att öka hållfastheten i såväl befintlig jord som i uppfyllda massor. 
Det finns olika typer av armeringsmetoder och de kan delas in i tre grupper; bultar, strips och 
geosynteter. De är samtliga friktionsbaserade, dvs. lasterna tas upp genom friktion mellan jord 
och armering, och används som armering i stödkonstruktioner, branta slänter och som botten-
armering vid uppfyllningar på dålig mark. För att friktionen mellan armeringen och jorden 
skall vara tillräcklig krävs dränerade förhållanden.  
 
Bultar är ofta armeringsjärn som slås eller borras in i jordmaterialet. De kan även förankras 
genom injektering av t.ex. cement.  
 
Strips är breda band av stål eller geosynteter och används ofta i samband med stödmurar. 
 
Geosynteter är ett samlingsnamn och kan indelas i geotextiler, geonät, tätmembraner och 
kompositkonstruktioner. Av dessa används oftast geotextiler och geonät som armering. 
Stödmurar och branta slänter blir oftast avsevärt billigare om det bakomliggande materialet 
armeras eftersom frontbeklädnaden (exempelvis stödmuren) kan utföras vekare. I figur 3-6 
visas principen för stödmur förstärkt med geonät. 
 

 
Figur 3-6 Principen för stödmur med jordarmering 
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En annan metod är jordspikning, som främst är en metod för att förstärka slänter. Här armeras 
den befintliga jorden i samband med att slänten konstrueras. Även här krävs dränerade 
förhållanden för att ge tillräcklig friktion mellan spikarna och jordmaterialet. I de fall 
jordspikning är möjlig har denna metod stora ekonomiska fördelar eftersom 
materialkostnaden är låg och kräver liten och lätt utrustning. En alternativ metod till 
jordspikning är spontning, något som i de flesta fall är relativt dyrt.  

3.3.4 Kalk/cementpelare och masstabilisering 
Kalk/cementpelare (K/C-pelare) syftar till att förbättra jordens hållfasthets- och 
deformationsegenskaper. Principen är att utnyttja samverkan mellan pelare och jord för att en 
lastfördelning mellan pelare och omgivande jord skall ske. Lämpligen kombineras metoden 
med förbelastning för att på så sätt minska de tidsberoende sättningarna. Några fördelar med 
metoden är lägre påverkan på omgivningen i form av vibrationer och lägre bullernivå än vid 
pålning. Metoden har ofta lägre kostnad än alternativa metoder. En nackdel är att det kan ta 
lång tid innan den dimensionerande hållfastheten uppnås. 
 
Masstabilisering används som en alternativ teknik i bland annat torv och gyttja där det ibland 
kan vara svårt att uppnå tillräcklig bärighet genom enbart K/C-pelare. Metoden har utvecklats 
i Finland och innebär att ett stabiliseringsmedel, t.ex cement, flygaska eller masugnsslagg 
blandas in i jorden så att ett stabiliserat block erhålls. Fördelen är att slutprodukten blir mer 
homogen än med K/C-pelare. Tester har visat att skjuvhållfastheten har ökat upp till 40 
gånger i gyttja och 20 gånger i torv.  Faktorer som påverkar stabiliseringseffekten är pH, 
jordens humifieringsgrad samt vatteninnehåll. 

3.3.5 Jordinjektering 
Principen för jordinjektering är att under tryck introducera ett förvätskat material i 
jordmaterialets porer, sprickor och hålrum. Syftet är att skapa ett starkare, fastare och mindre 
permeabelt material. Injekteringsmedlen är ofta cementbaserade men även kemiska 
injekteringsmedel finns. Det finns några olika injekteringsmetoder och dessa kan delas upp i 
tre grupper; konventionell injektering, kemisk injektering och jetinjektering.  
 
Konventionell injektering används främst i friktionsjordar. I Sverige tillämpas metoden främst 
vid olika dammbyggnadsprojekt, grundförstärkningsarbeten av befintliga byggnader samt för 
schaktstabilisering. Metoden innebär att ett cementbaserat injekteringsmedel sprutas in i 
jordmaterialet för att fylla alla hålrum. När medlet stelnar innebär det en kraftig ökning av 
jordens bärförmåga. 
 
Kemisk injektering används främst i mer finkorniga friktionsmaterial såsom medelfin sand till 
grov silt eller vid problem med grundvattenströmning och liknar konventionell injektering. 
Största skillnaden är de injekteringsmedel som används. De kan vara vattenlösliga eller icke 
vattenlösliga. Dessa är ofta oljebaserade och kan bestå av två eller flera komponenter. Viktiga 
saker att tänka på vid användande av kemiska injekteringsmedel är medlets giftighet, stabilitet 
och ekonomi.  
 
Jetinjektering kan användas i såväl friktions- som kohesionsjord och används som både 
tätnings- och förstärkningsmetod. Vanligaste injekteringsmedlet här är cementbaserat. 
Metoden går ut på att jetstrålar med olika proportioner av cementbruk, vatten och luft används 
för att erodera ned jordstrukturen. De partiklar som inte eroderas bort blandas med bruket och 
bildar sedan ett nytt jordmaterial som formar en fast jordpelare. Metodens 
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tillämpningsområden är t.ex. grundförstärkning, nygrundläggning, schaktstabilisering, tunnel 
utan bergtäckning, stabilisering av slänt och vägbank.  

3.3.6 Frysning 
Grundidén vid frysning är helt enkelt att omvandla porvatten till is som då fungerar som 
bindning mellan mineralkornen. Detta ger ett kraftigt tillskott till hållfastheten samt medför att 
det frysta lagret blir impermeabelt. Schaktning kan sedan genomföras innanför eller i 
anslutning till den frysta jordbarriären. Frysning används därmed oftast som en temporär 
förstärkningsmetod vid exempelvis schaktning eller borrning av tunnlar. Metoden används 
relativt ofta vid byggande av tunnlar, men betraktas annars som allt för dyr och används 
därför som en sista utväg. Under senare år har dock användning av permanent frysning som 
förstärkningsmetod börjat diskuteras, där tanken är att värmepumpar ska leda bort och utnyttja 
värmen från jorden för att behålla jorden i fruset tillstånd. 

3.3.7 Val av förstärkningsmetoder för det fortsatta arbetet 
Utifrån den genomförda litteraturstudien valdes förstärkningsmetoden jordarmering med 
jordspikar och geosynteter för moränen. För silten valdes metoderna jordarmering med 
geosynteter för de upplagda vallarna samt förstärkning med K/C pelare i den schaktade delen. 
Motiveringen till dessa val var att de bedömdes som relativt enkla att utföra simuleringar för. 
Författaren bedömde även att dessa metoder är de billigaste alternativen, även om 
prisuppgifterna är få. 
 
I praktiken undersöktes även effekten av en grundvattensänkning då dimensionering och 
kostnadsberäkning utfördes för tre olika grundvattennivåer, men ingen kostnadsberäkning för 
att sänka grundvattnet genomfördes.    
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3.4 Tätskikt 
Stycket behandlar olika tätskikt som finns på marknaden samt för- och nackdelar med 
respektive tätskikt.  
 
Enligt SGF (1999) är nedanstående material vanligt förekommande i olika konstruktioner som 
kräver någon form av barriärer t.ex. för att förhindra spridning av föroreningar. Det kan vara 
barriärkonstruktioner vid vägar, järnvägar, flygplatser, avfallsupplag, förorenade 
markområden, dammar, tunnlar samt för att styra grundvattennivåer.  
 
Geomembran 
Naturliga jordar 
Bentonittätad jord 
Bitumenbundna skikt 
Övriga tätskikt 
 
Här följer en kort beskrivning av respektive material. För mer detaljerad läsning hänvisas till 
SGF (1999). 

3.4.1 Geomembran 
Det finns två typer av geomembran; syntetiska geomembran och lergeomembran. Dessa 
beskrivs nedan. 
 
Syntetiska geomembran tillverkas i flera olika material och finns i dimensionerna 0,5-5,0 mm 
i tjocklek och 2-20 meter i bredd. De sammanfogas oftast på arbetsplatsen med hjälp av 
smältsvetsning, vulkning eller limning. Syntetiska geomembran har väldigt låg permeabilitet 
och anses därför vara helt täta. De vanligaste polymera materialen vid tillverkning av 
geomembran är högdensitetspolyeten (HDPE), Lågdensitetspolyeten (LDPE), Polyvinylklorid 
(PVC), Flexibel polypropen (FPP), Butylgummi och EPDM-gummi. 
 
Geomembran av PE har generellt en hög termisk utvidgning, upp till 20 % av längden vid en 
temperaturförändring på 20°. Detta kan bland annat medföra att det uppstår veck eller 
vågbildning på duken vid temperaturökningar. Om temperaturen sjunker kan det istället ge 
upphov till höga dragpåkänningar i materialet vilket kan leda till att materialet spricker. 
Skillnaderna mellan polyeten med hög och låg densitet är att en låg densitet ger högre 
flexibilitet medan en högre densitet däremot ger en högre beständighet mot kemikalier och 
mot åldring. Membranens friktionsvinkel mot jord är ca 16-17° och mot geotextiler endast ca 
6-7°. Detta beror på att geomembran har en väldigt slät yta, men friktionsvinkeln varierar för 
olika typer av geotextiler. 
 
Geomembran av PVC tillverkas vanligen i bredder om ca 2 m men kan sammanfogas till 
större bredder i fabrik eller fogas samman i fält genom svetsning eller limning. Det har en god 
kemisk beständighet men låg åldringsbeständighet jämfört med t.ex. HDPE eftersom PVC 
innehåller mjukgörare som med tiden diffunderar ut ur materialet. PVC har en friktionsvinkel 
på ca 22° mot sand och 10-24° mot geotextil, beroende på typen av geotextil. 
 
FPP är ett relativt nytt material som tillverkas i bredderna 5-7 m och kan sammanfogas genom 
smältsvetsning. Det har god beständighet mot kemikalier och åldring och är flexibelt i 
jämförelse med polyeten vilket gör det mindre känsligt för inre spänningar och mekanisk 
påkänning. FPP har en friktionsvinkel mot sand på 29° och 8-15° mot geotextiler.  
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Butylgummi och EPDM tillverkas i bredder av ca 2 m och sammanfogas genom vulkning. 
Tjockleken är 0,75-2 mm. De är väldigt flexibla material men vid åldring kan 
draghållfastheten hos Butyl och brottöjningen för EPDM minska. Friktionsvinkeln är ca 23° 
mot sand och 17-23° mot geotextiler.  
 
Geomembraner av PE och PP levereras normalt på rullar med stora bredder och längder för att 
minimera antalet skarvar. Detta gör att rullarna blir väldigt tunga och kan väga upp mot ett 
ton. Vid installation krävs därför hjälputrustning, och speciella lyftok finns som gör att 
rullarna kan lyftas och transporteras av t.ex. grävmaskin, se figur 3-7. PVC- och EPDM-
rullarna är oftast lättare och går att hantera med handkraft. 
 

 
Figur 3-7 Utläggning av geomembran, SGF (1999) 

Det är viktigt att duken skyddas även efter att den är utlagd. Därför skall underlaget för 
tätskiktet vara fritt från stenar och rötter. Underlaget rekommenderas vara avjämnat med 
finkornigt material 0-4 mm, alternativt kan en tjock geotextil användas som skydd. 
Underlaget bör dock inte ha en ojämnhet större än 50 mm/m. Syntetiska geomembran är även 
känsliga mot mekaniska skador som kan uppstå av t.ex. grovt överfyllnadsmaterial och stora 
överlagringstryck eller trafiklaster. För att skydda membranet kan en nålfiltad skyddsgeotextil 
användas. Alternativt kan en skyddsjord användas, t.ex. sand 0-4 mm. En fördel med detta är 
att sand har bättre friktion mot geomembranet än en geotextil, vilket minskar risken för 
glidytor mellan materialen. I figur 3-8 visas en principskiss över hur ett tätskikt med 
geomembran kan se ut. 
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Figur 3-8 Principskiss för tätskikt med geomembran, SGF (1999) 

Priserna på de olika typerna av syntetiska geomembran varierar givetvis något. För de flesta 
typerna saknas dock prisuppgifter. Enligt Lager.O (2007) är kostnaden för 1,5 mm tjock 
HDPE, som vanligtvis används vid deponier av olika slag, inklusive installation ca 42 kr/m2. 
Då tillkommer dock två lager av skyddsgeotextil som kostar 10 kr/m2 och lager. Total kostnad 
blir alltså 62 kr/m2 exklusive eventuell skyddstäckning. Även om slänterna inte skall vara 
körbara rekommenderas en skyddstäckning om minst 0,5 m. På grund av den låga 
friktionsvinkeln mellan skyddsgeotextilen och geomembranet krävs att båda skikten förankras 
i överkant i vallen. Detta kan lämpligen ske med ett förankringsdike, figur 3-9. SGF (1999).  
 

 
Figur 3-9 Exempel på permanent förankring, SGF (1999) 

 
Det finns två typer av lergeomembran. Den vanligaste typen är förtillverkade tätskikt där 
bentonit är den tätande beståndsdelen, även kallat för bentonitmatta. Bentonit har vid kontakt 
med vatten svällande egenskaper vilket gör att den blir väldigt tät. Bentoniten innesluts 
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vanligen av två geotextiler och det finns olika metoder för att sammanbinda de båda 
geotextilerna; nålfiltning, syning samt termisk eller kemisk fixering. Permeabiliteten för dessa 
membran ligger i intervallet 10-14-10-10 m/s.  Lergeomembran kan skarvas genom att de 
överlappas och fogarna tätas med lös bentonit. Friktionsvinkeln mot sand ligger mellan 22-
26° och mellan 20-25° mot geotextil.  
 
En begränsning när det gäller högsta tillåten släntvinkel för lergeomembran utgörs av att 
glidplan kan uppstå inne i bentonitlagret mellan geotextilerna. Detta medför att den högsta 
tillåtna släntvinkeln för sk. bentonitmattor är ~8 grader för limmade mattor. För 
sydda/nålfixerade mattor kan högre lutning tillåtas, upp till 33 grader, NAUE 
FASERTECHNIK (1999). Eftersom friktionsvinkeln mot sand endast är 22-26 grader blir 
detta den maximala släntlutningen för ett tätskikt av lergeomembran. 
 
Den andra typen benämns kompositmembran och tillverkas av HDPE där bentonitpulver 
limmas på undersidan. Dessa kan svetsas eller skarvas med överlappning. För dessa typer av 
lergeomembran är friktionsvinkeln mot sand 15-17° och mot geotextil 6-11°.  
 
Lergeomembran levereras liksom syntetiska geomembran på rulle och även dessa kan väga 
upp mot ett ton. Därför krävs även här lyftok vid installationen för att hantera rullarna med 
grävmaskin. Lergeomembran är mindre känsliga mot mekanisk skada än de syntetiska 
materialen tack vare bentonitens svällegenskaper vilket gör att mindre skador blir 
självreparerande.   Vid frysning och töning kan bentonitens egenskaper förändras. För att 
undvika detta är det därför viktigt att tätskiktet anläggs på frostfritt djup. Upprepad uttorkning 
och svällning kan också påverka bentonitmattans täthet och bör undvikas. Eftersom vallarna 
är mer utsatta för kyla än vad botten av bassängen är betyder detta att en skyddstäckning om 
1-2 m kan behövas för att säkerställa att bentonitduken ligger på frostfritt djup.  
 
Kostnaden för en bentonitmatta varierar också beroende på tjocklek och mängd bentonit mm. 
Enligt Lager. O. (2007) kostar en bentonitmatta typ Bentofix NSP4900, som är vanligt använd 
vid olika deponier, ca 47 kr/m2 installerad och klar. Dock måste även denna skyddas med två 
lager av skyddsgeotextil som kostar 10kr/m2 per lager. Total kostnad blir alltså ca 67 kr/m2 
exklusive kostnaden för skyddstäckningen. 

3.4.2 Naturliga jordar 
Vissa naturliga jordar, t.ex. leror och finkorniga moräner, kan användas som tätskikt. Om en 
lera ska användas som tätskikt måste den först bearbetas och komprimeras så att ett homogent 
kontinuerligt skikt bildas. För att underlätta packningen är det viktigt att lerans vattenkvot är 
högre än plasticitetsgränsen (WP). Det är dock viktigt att vattenkvoten är betydligt lägre än 
flytgränsen (WL). En faktor på 1,2 x WP kan ses som ett riktvärde. Om vattenkvoten ligger 
nära flytgränsen kan bärighetsproblem uppstå för de maskiner som ska köra på materialet vid 
utläggning och bearbetning, SGF (1999) 
 
Leriga moräner med 5-20% finjordshalt varierar mindre i vatteninnehåll och plastiska 
egenskaper. För att uppnå lägsta möjliga permeabilitet ska materialet packas vid en vattenkvot 
som ligger några procent över den optimala packkvoten, normalt mellan 8 och 15%.  
 
Vid installationen av tätskikt av naturliga jordar behövs utrustning för att transportera, lägga 
ut och packa jorden. Vilken utrustning som används beror mycket på hur undergrunden ser ut, 
vilken jordart som används, storleken på området och topografin, t.ex. slänter och 
släntlutningar. Exempelvis kan en bladschaktmaskin användas för utbredning och packning, 
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och en paddfotsvält kan användas för packning, främst av lerjordarter. Figur 3-10 visar en 
paddfotsvält.  
 
Kostnaden för denna metod är svår att bedöma då inga prisuppgifter har gått att få från 
entreprenörer. Finns bra material på platsen så blir kostnaden antagligen rätt låg tack vare låga 
materialkostnader. Å andra sidan blir kostnaden för att lägga ut och packa materialet högre än 
för exempelvis ett geomembran som bara behöver rullas ut och svetsas ihop. Finns materialet 
inte på platsen tillkommer dessutom transportkostnader. 
 
 

 
Figur 3-10 Paddfotsvält 

3.4.3 Bentonittätade jordar 
En bentonittätad jord är helt enkelt en jord som har blandats med bentonit för att minska 
permeabiliteten. Den vanligaste bentonittätade jorden är bentonittätad sand. Det är viktigt att 
påpeka att permeabiliteten för bentonittätad jord kan variera väldigt mycket och beror främst 
på jordens bentonithalt, homogenitet och packningsgrad. Det är därför viktigt att definiera 
främst vilken bentonithalt och packningsgrad som skall uppnås, samt att kontrollera att kraven 
uppfylls. 
 
Bentonit för iblandning handlas oftast i säck, storsäck eller bulkbil. Om den jord och bentonit 
som skall användas som tätskikt levereras var för sig behövs utrustning för att blanda denna. 
Blandningen sker lämpligen med en tvångsblandare, t.ex. en betongblandare. Vid utlastning 
behövs då någon lastmaskin, t.ex. bak- eller hjullastare. Materialet breds sedan lämpligen ut 
med en vägskrapa eller vägsladd. För att få tillräcklig täthet måste materialet sedan packas. 
För detta arbete används lämpligen en vibrovält, men andra utrustningar kan också användas 
beroende på materialegenskaper. 
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Även kostnaden för denna metod är svår att bedöma då inga prisuppgifter har gått att få. 
Metoden torde dock vara förhållandevis dyr främst på grund av tidsåtgången för att bearbeta 
och blanda bentoniten med den befintliga jorden, men även kostnaden för bentoniten 
tillkommer.  

3.4.4 Bitumenbundna tätskikt 
Bitumen ingår som tätande komponent i många produkter. Vägbeläggningar består ofta av 
bitumen, filler och ett ballastmaterial och betraktas som en tät konstruktion. För att öka 
tätheten används ibland ett geomembran (stycke 3.4.1) i kombination med bitumen för att 
förstärka beläggningslagret och skapa ett första lager med rent bitumen.  
 
För att skydda brovägbanor används en typ av broisolering som består av en syntetisk 
geotextil täckt av en polymermodifierad bitumenmassa på båda sidor. Broisoleringen kan 
skarvsvetsas eller helsvetsas med en speciell utrustning.  
 
Kostnaden för ett bitumetbundet asfaltlager beror bland annat på typen av asfalt, tjockleken på 
asfalten samt underliggande material. Kostnaden för ett 10 cm tjockt asfaltlager ligger på ca 
150kr/m2 enligt Gard. A. (2007). Därutöver tillkommer material- och arbetskostnaden för 
underliggande material, d.v.s. bärlager och eventuellt förstärkningslager. 

3.4.5 Övriga tätskiktsmaterial  
Det finns ett antal andra material som kan användas som tätskikt. Exempel på dessa är betong, 
cementstabiliserad flygaska (Cefyll), flygaska från kolförbränning och rötslam. 
 
Betong kan utföras som ett tätt material. Vanlig betong har en benägenhet att spricka vid 
härdning eftersom betongmassan kryper. Det går dock att gjuta vattentät betong som har en 
permeabilitet omkring 10-12 m/s. Vid gjutning av sådan betong är kraven på halten finmaterial 
och vattencementtalet dock höga. 
 
Cementstabiliserad flygaska (Cefyll) består av flygaska med naturligt härdande egenskaper. 
Flygaskan blandas med cement och vatten. Vattnet gör att materialet hårdnar och får 
betongliknande egenskaper. Cefyll har en permeabilitet mellan 10-12-10-8 m/s beroende på 
cementhalt, askkvalitet, tillsatsmedel och konsistens vid tillverkning. 
 
Flygaska från kolförbränning hårdnar vid tillsats av vatten och blir betongliknande. 
Permeabiliteten ligger mellan 10-11-10-5 m/s. 
 
Rötslam används sällan men försök har gjorts som visar att permeabiliteten är 10-9m/s eller 
lägre.  Slammet måste dock belastas med ca 30 kPa innan den tätheten uppnås. Enligt Helldén 
et al. (1994) har undersökningar som gjorts på rötslam som bottentätskikt av en avfallsdeponi 
visat att lakvatten som passerat genom slammet hade högre metallhalter än innan det 
passerade. Däremot var halterna av organiska föroreningar betydligt lägre efter att lakvattnet 
hade passerat materialet. 

3.4.6 Val av tätskikt för det fortsatta arbetet 
Att bestämma tätskikt är inte helt enkelt på grund av bristfällig prisinformation för flera av 
materialen. Dock är bitumenbundna skikt relativt dyra och dessutom något som helst undviks 
med hänsyn till miljön. Priserna för syntetiskt geomembran och lergeomembran skiljde sig 
inte särskilt mycket åt i detta fall, men kan variera beroende på tjocklek mm. Övriga metoder 
är dock svårare att bedöma.  
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På grund av dessa svårigheter får stor hänsyn tas till maximal släntvinkel för respektive 
material. För lägre släntvinklar, upp till ca 16° (släntlutning ~1:3,5) kan en syntetisk 
geomembran, t.ex. HDPE användas.  
För högre släntlutning krävs en duk med högre friktionsvinkel. Därför rekommenderas ett 
nålfiltat lergeomembran där en släntvinkel upp till maximalt 26° (släntlutning ~1:2) kan 
tillåtas.  
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4 Datorsimuleringar och resultat 

4.1 Det optimala snölagret? 
Hur ska snölagret utformas för att vara ”optimalt” med avseende på ekonomi och miljö? Få 
studier har genomförts i ämnet. Enligt Skogsberg (2005) är energiförlusterna störst genom 
naturlig smältning mot överytan. Ett effektivt sätt att minska denna är att ge lagret så stor 
volym som möjligt i förhållande till ytans area. Detta minskar även driftskostnaderna genom 
att den area som behöver bearbetas efter att snön har tippats i lagret minimeras. Även 
kostnaden för isoleringsmaterial och kostnaden för mark minskar eftersom lagret upptar en 
mindre yta. För att maximera volymen i förhållande till ytans area görs lagret så djupt (D) 
som möjligt och med så stor släntvinkel (ф) som möjligt, se figur 4-1. För att öka släntvinkeln 
ytterligare kan någon förstärkningsmetod användas. Vilken metod som används och vilken 
släntvinkel som blir den ”optimala” bör utredas i varje enskilt fall. 
 
För att minimera materialkostnaden och slippa deponikostnader för överflödigt jordmaterial är 
det viktigt att maximalt utnyttja det jordmaterial som schaktas bort. Ett bra sätt att lösa detta 
på är att lägga upp de uppschaktade massorna på kanten och på så sätt göra lagret djupare utan 
att behöva gräva djupare, Figur 4-1. 
 

 
Figur 4-1  Snölagrets parametrar som kan optimeras 
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4.2 Förutsättningar och antaganden 

4.2.1 Materialparametrar 
För att optimera anläggningen krävs beräkningar av släntstabiliteten för att avgöra 
förhållandet mellan optimal släntvinkel och höjd. För att göra dessa beräkningar krävs 
representativa värden på materialparametrar för jordmaterialen, silt och morän. De 
materialparametrar som är av betydelse är densiteten (ρ), friktionsvinkel (θ) och kohesion (c). 
Värden på dessa parametrar valdes i samråd med Sven Knutsson. 
 
De värden som valdes var  
 
För morän: 
Densitet 1,9 t/m3 

Friktionsvinkel 40° 
Kohesion 0 kPa 
 
För silt:  
Densitet 1,9 t/m3 

Friktionsvinkel 30° 
Kohesion 3 kPa 
 
Även lagrets volym måste bestämmas. I dessa beräkningar väljs en volym på 100 000 m3. 
Djupet på bassängen sätts till 10 m varav 5 m schaktas. Av det schaktade materialet byggs 
sedan vallar upp på kanten för att göra lagret djupare. Vallkrönen görs 5m breda för att ge 
plats för snökanoner när sådana behövs. Utifrån beräknade släntvinkar justeras sedan längd 
och bredd för att uppnå rätt lagervolym. 
 
För att underlätta vid städning av lagret kommer botten att göras körbar. I detta fall antas 
därför botten vara konstruerad av 1,5 m fyllnadssand, där vattenledningar för utloppet av 
bassängen kan placeras. Ovan detta läggs 0,4 m förstärkningsmaterial och på detta 0,2 m 
bärlager. Se figur 4-2.  
 

 
Figur 4-2 Profil av körbar botten 
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4.2.2 Kostnader 
De kostnader som beräknas för varje fall är kostnaderna för schaktning, transport av material, 
inköp av extra fyllnadsmaterial till slänterna, släntning, att göra botten körbar samt eventuellt 
tätskikt. Utöver detta beräknas även kostnaderna för varje förstärkningsmetod samt för att 
isolera snön mot luften.  
 
De priser som används för kostnadsberäkningarna är 
 
Schaktning i silt ca 10 kr/m3  

Schaktning i morän ca 15 kr/m3 

Transport av material från schakt till vallarna ca 25 kr/m3 

Fyllnadssand för slänter ca 75 kr/m3 

Släntning ca 20 kr/m3 

Tätskikt av lergeomembran (Geotextil + Lergeomembran + Geotextil) 67 kr/m2 

Tätskikt av HDPE (Geotextil + HDPE + Geotextil) ca 62 kr/m3 

Skyddsskikt av fyllnadssand inklusive utläggning ca 115kr/m3 

Förstärkningslager ca 88 kr/m3

Bärlager ca 95 kr/m3 

Jordarmering (geonät) ca 45 kr/m2 
K/C-pelare ca 100 kr/meter pelare 
Isoleringsmattor ca 45 kr/m2 

 

Priserna för schaktning, transport och släntning är ungefärliga och baseras på uppgifter från 
Bergvall. E (2007). Priserna varierar beroende på vilken utrustning som används, dvs. vilken 
grävare, dumper osv.  
Priserna för tätskikt baseras på uppgifter från Lager. O (2007). 
Priserna på fyllnadssand, förstärkningslager och bärlager baseras på prisuppgifter från Kallax 
Betong och Grus AB och avser en transportsträcka på 15-20 km från deras täkt. Dessa priser 
kan alltså variera väldigt mycket beroende på priser hos andra företag samt avstånd från deras 
berg- och grustäkter 
Priserna för K/C-pelare baseras på muntliga uppgifter från Dahlström. M (2007). 
Lagret isoleras med isoleringsmattor istället för träflis och priset på isoleringsmattor baseras 
på muntliga uppgifter från Skogsberg. K (2007) och avser tre lager isolering. 
 
I beräkningarna antas skyddsskiktet vara 0,5 m för ett tätskikt av HDPE och 1 m för ett 
tätskikt av bentonitmattor. 
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4.3 Förstärkningsmetoder och dimensionering 
Avsnittet presenterar de olika fall som undersöktes. En dimensionering genomfördes för att 
bestämma de maximala släntvinklarna för varje fall. Beräkningarna genomfördes för fem 
olika fall och tre olika grundvattenivåer; 1 m, 4 m samt 7 m under markytan. I de fall som 
grundvattenytan ligger 7 m under markytan kommer ett tätskikt oftast att krävas i bassängen 
för att förhindra utströmning av vatten från bassängen. Är permeabiliteten i omgivande jord 
tillräckligt låg behövs inget tätskikt, men detta är något som måste utredas från fall till fall. 
Släntstabiliteten beräknas för släntlutningarna 1:1, 1:2, 1:3, 1:4 och 1:5. Det program som 
användes var Slope/W från Geoslope.  
 
För att uppnå tillräckligt hög säkerhet mot skred önskas en säkerhetsfaktor på 1,4. Detta värde 
bestämdes i samråd med Sven Knutsson. Säkerhetsfaktorn skulle kunna minskas men det är 
hela tiden en avvägning av risk mot säkerhet när man bestämmer vilken säkerhetsfaktor som 
ska gälla. Väljs en lägre säkerhetsfaktor kanske konstruktionen kan göras billigare. Det kan 
dock leda till att vallarna går sönder efter ett tag och då tillkommer istället kostnader för att 
laga dessa.   

4.3.1 Fall 1- Lager i silt utan förstärkning 
Avsnittet behandlar ett lager i silt utan förstärkning för de olika grundvattennivåerna, Figur 4-
3. Samtliga beräknade slänter och dess säkerhetsfaktorer redovisas i bilaga 1-3.  
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Figur 4-3  Fall 1: Lager i silt utan förstärkning.  

GVY -1 
I bilaga 1 visas simuleringarna för fall 1 med grundvattenytan 1 m under markytan. Med 
kravet att säkerhetsfaktorn skall vara högre än 1,4 blir resultatet att maximal släntlutning är 
1:4, se bilaga 1. Fall 1 med släntlutning 1:4 visas i figur 4-4. 
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Figur 4-4  Släntvinkel 1:4. GVY 1 m under markytan. Säkerhetsfaktor F=1,7 

GVY -4 
I bilaga 2 visas simuleringarna för fall 1 med grundvattenytan 4 m under markytan. Med 
kravet att säkerhetsfaktorn skall vara högre än 1,4 blir resultatet att maximal släntlutning är 
1:3, se bilaga 2. Fall 1 med släntlutning 1:3 visas i figur 4-5. 
 
 

 

Figur 4-5 Släntvinkel 1:3. GVY 4 m under markytan. Säkerhetsfaktor F=1,71 

GVY -7 
I bilaga 3 visas simuleringarna för fall 1 med grundvattenytan 7 m under markytan. Med 
kravet att säkerhetsfaktorn skall vara högre än 1,4 blir resultatet att maximal släntlutning är 
1:2, se bilaga 3. Fall 1 med släntlutning 1:2 visas i figur 4-6. 
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Figur 4-6 Släntvinkel 1:2. GVY 7 m under markytan. Säkerhetsfaktor F=1,49 

4.3.2 Fall 2: Lager i silt med jordarmerad vall 
I detta avsnitt förstärks vallen med jordarmering av olika hållfasthetsklasser. Jordarmeringen 
placeras i första hand i underkant av det uppfyllda materialet. Hållfasthetsklassen varierades i 
steg om 50 kN/m och väljs så att maximal säkerhetsfaktor fås i varje fall. För att armeringen 
ska ha någon förstärkande effekt krävs att armeringen skär av glidytan vilket kräver att 
glidytan går genom den upplagda vallen, Figur 4-7.  
 
Samtliga beräknade slänter och dess säkerhetsfaktorer redovisas i bilaga 4 och 5.  
 
 

 
Figur 4-7 Fall 2: Lager i silt armerat med geonät 

GVY -1 
I bilaga 1 finns alla simuleringar för det oförstärkta fallet med en grundvattenyta 1 m under 
markytan. Enligt dessa är det bara vid en släntlutning 1:5 som glidytan går genom vallen. Här 
är dock säkerhetsfaktorn redan högre än 1,4 vilket betyder att ingen förstärkning behövs. I de 
övriga fallen ligger glidytan nedanför den uppfyllda vallen vilket gör att en armering i vallen 
inte får någon effekt.  

GVY -4 
I bilaga 2 visas alla simuleringar med en grundvattenyta 4 m under markytan. Vid samtliga 
släntlutningar fås en glidyta som går genom vallen. Denna kan därför förstärkas för att uppnå 
en högre säkerhetsfaktor. Vallar med en släntlutning 1:3-1:5 har redan en säkerhetsfaktor 
högre än 1,4. Därför förstärks endast vallarna med en släntvinkel 1:1 och 1:2. Det visar sig 
dock att ingen förstärkning av vallen kan ge en säkerhetsfaktor på 1,4, se bilaga 4. Detta beror 
på att brottytan bara flyttas ner under det upplagda materialet. Säkerhetsfaktorn ökar dock 
något. Den jordarmering som väljs har hållfastheten 50 resp. 100 kN/m för slänterna med 
lutning 1:2 resp. 1:1. I figur 4-11 visas slänten med släntlutning 1:2.  
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Figur 4-8 Slänt 1:2 förstärkt med jordarmering. Minsta säkerhetsfaktorn F=1,34 

GVY -7 
Enligt resultaten i bilaga 3 har samtliga slänter förutom den med släntlutning 1:1 en 
säkerhetsfaktor som är större än 1,4. Den enda slänt som förstärks är därför den med 
släntlutning 1:1, se bilaga 5. För att uppnå maximal säkerhetsfaktor för denna krävs en 
jordarmering med hållfasthetsklass 150 kN/m i botten samt ett geonät med hållfasthet 50 
kN/m tre meter upp i vallen. Största säkerhetsfaktor blir då 1,11, vilket alltså inte är 
tillräckligt. Resultatet visas i figur 4-9 
 
 

1.166

Uppfylld s ilt: 2

Uppfylld s ilt: 1

 

Figur 4-9 Slänt 1:1 förstärkt med jordarmering. Minsta säkerhetsfaktorn F=1,11 

4.3.3 Fall 3: Lager i silt med vertikala sidor förstärkta med K/C-pelaren 
I fall 3 förstärks silten med K/C-pelare för att uppnå vertikala sidor. K/C-pelarnas hållfasthet 
beror bland annat på mängden inblandat stabiliseringsmaterial och kan därför varieras. Det 
upplagda materialet förstärks inte, och dess släntfot placeras 2 m bakom de vertikala kanterna, 
figur 4-10.  
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Figur 4-10 Fall 3: Lager i silt förstärkt med K/C-pelare. 

Antagen bredd som är förstärkt med K/C-pelare antas vara 1 m. Pelarna har diametern 600 
mm och överlappar varandra med 100 mm. Pelarnas längd är 6 m. Skjuvhållfastheten för 
pelarna varierar med början på 40 kPa. Denna ökas sedan i steg om 20 kPa till dess att önskad 
säkerhetsfaktor uppnås. Samtliga beräknade slänter och dess hållfastheter redovisas i bilaga 6 
till 8. 

GVY -1 
I bilaga 6 visas simuleringarna för fall 3 med grundvattenytan 1 m under markytan. En 
säkerhetsfaktor på 1,4 var inte möjlig att uppnå då K/C-pelarna enbart förbättrar stabiliteten 
vid själva schakten. För att ytterligare förbättra stabiliteten måste andra åtgärder vidtas. 
Förslagsvis kan de upplagda massorna förflyttas längre från kanten, eller grundvattenytan 
sänkas. 
 
I figur 4-11 visas den konstruktion som fick högst säkerhetsfaktor, F=1,34.  
 

 
Figur 4-11 Slänten är förstärkt med K/C-pelare. Pelarnas skjuvhållfasthet är 100kPa. 

Lägsta säkerhetsfaktor F=1,34 

GVY -4 
I bilaga 7 visas simuleringarna för fall 3 med grundvattenytan 4 m under markytan. Dessa 
simuleringar visar, att för att uppnå en säkerhetsfaktor om minst 1,4 krävdes en 
pelarhållfasthet på 120 kPa. Säkerhetsfaktorn blev då 1,51.  
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1.514

Description: Uppfylld silt

Description: Ursprunglig silt

Description: Berg

 
Figur 4-12 Kanten förstärkt med K/C-pelare. Pelarnas skjuvhållfasthet är 120kPa. 

Lägsta säkerhetsfaktor F=1,51 

GVY -7 
I bilaga 8 visas simuleringarna för fall 3 med grundvattenytan 7 m under markytan. Dessa 
simuleringar visar, att för att uppnå en säkerhetsfaktor om minst 1,4 krävdes även här en 
pelarhållfasthet på 120 kPa. Säkerhetsfaktorn blir då 1,52. 
 
 

1.536

Description: Uppfylld silt

Description: Ursprunglig silt

Description: Berg

 

Figur 4-13 Kanten förstärkt med K/C-pelare. Pelarnas skjuvhållfasthet är 120kPa. 
GVY 7 m under markytan. Lägsta säkerhetsfaktor F=1,52 

4.3.4 Fall 4: Lager i morän utan förstärkning  
Fall 4 är ett lager i morän utan förstärkning, Figur 4-14. Samtliga simuleringar från Geoslope 
redovisas i bilaga 9 till 11. 
 

 

Figur 4-14 Fall 4: Oförstärkt lager i morän  
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GVY -1 
I bilaga 9 visas simuleringarna för fall 4 med grundvattenytan 1 m under markytan. Med 
kravet att säkerhetsfaktorn skall vara högre än 1,4 blir resultatet att maximal släntlutning är 
1:4. Fall 4 med en släntlutning 1:4 visas i figur 4-15. 
 

1.482

 
Figur 4-15 Släntlutning 1:4 GVY 1 m under markytan. Minsta säkerhetsfaktorn 

F=1,48 
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GVY -4 
I bilaga 10 visas simuleringarna för fall 4 med grundvattenytan 4 m under markytan. Med 
kravet att säkerhetsfaktorn skall vara högre än 1,4 blir resultatet att maximal släntlutning 
fortfarande är 1:4, se bilaga 10. Denna konstruktion visas i figur 4-16. Att glidytan är svår att 
se beror på att den är väldigt liten och ligger i det vattenmättade området i släntfoten. 
 
 

1.511

 
Figur 4-16 Släntlutning 1:4. GVY 4 m under markytan. Minsta säkerhetsfaktorn 

F=1,51 

GVY -7 
I bilaga 11 visas simuleringarna för fall 4 med grundvattenytan 7 m under markytan. 
Simuleringarna visar att maximala släntlutningen ökar till 1:2. Denna konstruktion visas i 
figur 4-17.  
 
 

1.678

Description: Uppfylld morän

Description: Ursprunglig morän

Description: Berg

 
Figur 4-17  Släntlutning 1:2. GVY 7 m under markytan. Minsta säkerhetsfaktorn 

F=1,68. 
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4.3.5 Fall 5: Lager i morän med jordarmerad vall 
Fall 5 är ett lager i morän förstärkt med jordspikar i den del av slänten som är schaktad i det 
ursprungliga materialet. Det uppfyllda materialet förstärks med jordarmering, figur 4-18.  
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Description: Berg

Uppfylld morän

 

Figur 4-18 Fall 5: Lager i morän förstärkt med geonät och jordspik  

I det oförstärkta fallet med morän, bilaga 9-11, visade det sig att eventuella brott ibland 
uppstår i den nedre delen av slänten. Denna är inte möjlig att förstärka med enbart geonät utan 
att först schakta undan material, lägga dit jordarmeringen och sedan återfylla, vilket fördyrar 
konstruktionen avsevärt. Ett alternativ för att förstärka denna del ytterligare är då att använda 
jordspikning. Detta kräver dock dränerade förhållanden, vilket i vårt fall betyder att 
grundvattenytan måste ligga 7 m under markytan.. Resultaten från simuleringarna för ett 
oförstärkt lager med en grundvattenyta 7 m under markytan visade att en släntlutning på 1:2 
var möjlig utan armering. Detta innebär att jordspikning endast är aktuellt för ett lager med 
grundvattenytan 7 m under markytan, samt med en släntlutning över 1:2. 
 
Simuleringarna visar att enbart jordspikning inte kommer att medföra en ökad stabilitet. 
Vallen med en släntlutning 1:1 och förstärkt med jordspik visas i figur 4-19. Denna har 
samma säkerhetsfaktor (F=0,84) som det oförstärkta fallet med en lutning 1:1, se bilaga 11. 
Någon form av lokal ytstabilisering, exempelvis nät eller sprutbetong måste tillföras för att 
slänten skall bli stabil. Denna metod skulle kunna vara ett alternativ i de fall där stora 
släntlutningar krävs, men bedöms inte som ett rimligt ekonomiskt alternativ i de fall där 
utrymme finns för en släntlutning om 1:2. Inga  

 
Figur 4-19 Slänt förstärkt med geoduk under vallen samt jordspikning. Minsta 

säkerhetsfaktor F=0,84  

 

31 
 



4.4 Kostnadsberäkning 
I avsnittet jämförs konstruktionskostnaden för de olika fallen. Kostnaden beräknades för lager 
med och utan tätskikt och endast för de konstruktioner som har en säkerhetsfaktor högre än 
1,4. Eftersom den enda förstärkningsmetod som ger en säkerhetsfaktor över 1,4 är metoden 
med K/C-pelare, är det den enda metod som togs med i kostnadsberäkningarna. Då denna 
metod endast används för silten innebär det att ingen lämplig förstärkningsmetod för moränen 
har hittats. Kostnadsberäkning för oförstärkt lager i morän ingår dock.  
 
I beräkningarna antas tätskiktet täcka lagrets botten samt slänterna upp till den ursprungliga 
markytans nivå.  

4.4.1 Fall 1: Oförstärkt lager i silt  
Här redovisas konstruktionskostnaderna för olika släntlutningar för ett oförstärkt lager i silt, 
se tabell 4-1. Kostnaderna redovisas med ett tätskikt av HDPE, Bentonitmatta samt utan 
tätskikt för släntlutningarna 1:4, 1:3 och 1:2, se tabell 4-1. De fullständiga beräkningarna 
visas i bilaga 12. 
 
Tabell 4-1  Konstruktionskostnader i silt för olika släntlutningar 
 Släntlutning 
 Grundvattennivå -1 m -4 m -7 m 
Släntlutning 1:4 1:3 1:2 
Med tätskikt av HDPE   7 808 000       5 912 000       5 353 000     
Med tätskikt av bentonitmatta   8 577 000       6 585 000       5 965 000     
Utan tätskikt   5 985 000       4 316 000       3 901 000     

 

4.4.2 Fall 3: Lager i silt förstärkt med K/C-pelare 
Kostnaden för lagret förstärkt med K/C-pelare redovisas i tabell 4-2. Ingen skillnad görs för 
pelarnas hållfasthet då materialkostnaden är en liten del av kostnaden för K/C-pelarna. Den 
största kostnaden är arbetskostnaden. Totala kostnaden för K/C-pelarna är ca 100 kr/meter 
pelare. De fullständiga beräkningarna visas i bilaga 13. 
 
Tabell 4-2  Konstruktionskostnad med K/C-pelare 
 KC-pelare 
Med tätskikt av HDPE   5 923 000  
Med tätskikt av bentonitmatta   6 475 000  
Utan tätskikt   4 615 000  
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4.4.3 Fall 4: Oförstärkt lager i morän 
Kostnaden för ett oförstärkt lager i morän visas i tabell 4-3. Resultaten liknar de för silten. 
Skillnaden beror främst på olika schaktkostnader för morän och silt. De fullständiga 
beräkningarna visas i bilaga 14. 
 
Tabell 4-3  Konstruktionskostnader i morän för olika släntlutningar 
   Släntlutning  
Grundvattennivå -1 m -7 m -7 m 
Släntlutning 1:4 1:3 1:2 
Med tätskikt av HDPE 7 985 000 6 115 000 5 584 000 
Med tätskikt av bentonitmatta 8 753 000 6 788 000 6 197 000 
Utan tätskikt 6 161 000 4 519 000 4 132 000 
 
Enligt de fullständiga beräkningarna i bilaga 12-14 kan det utläsas att en stor del av kostnaden 
utgörs av inköpt fyllnadssand för att fylla upp slänterna på grund av att det schaktade 
materialet inte räcker till. Detta gäller framförallt för konstruktionerna med en släntlutning 
1:4. Eftersom kostnaden för att schakta är mycket lägre än kostnaden för inköpt fyllnadssand 
(se avsnitt 4.1.2) är en bra metod för att minska kostnaden att förändra lagrets utformning så 
att den schaktade volymen blir så stor att den räcker för att fylla vallarna på sidorna. Då måste 
dock även lagrets djup förändras vilket gör att man får olika djupa lager för olika 
släntlutningar. I tabell 4-5 visas en sammanställning av olika lagerkonstruktioner där hänsyn 
har tagits till massjämvikt mellan det schaktade materialet och behovet av material till 
vallarna. De detaljerade kostnadsberäkningarna för dessa finns i bilaga 15 
 
Tabell 4-4 Konstruktionskostnader för olika lagerkonstruktioner i silt anpassade så 

att inget fyllnadsmaterial behöver köpas till slänterna. 

 Släntlutning 1:4 1:3 1:2 Vertikala KC-
pelare 

Lagrets mått 139,5x139,5m 128,5x128,5m 119,5x119,5m 
90x90 m 
(schaktad 
längd) 

Lagrets djup 10  m 10m 10 m 10 m 

Höjd över markytan 4 m 4,7 m 5,7 m 6,2 m 

Med tätskikt av HDPE      5 808 889       5 483 751        5 265 971              5 426 638  
Med tätskikt av bentonitmatta      6 577 740       6 156 764        5 878 355              5 923 708  
Utan tätskikt      3 985 612       3 887 748        3 813 747              4 247 872  

 
I detta fall blir resultatet att kostnaden inte skiljer sig så mycket åt för de olika fallen men ett 
lager med släntlutningen 1:2 blir billigast. Störst är skillnaden om tätskikt behövs. Metoden 
med K/C-pelare är dyrast när tätskikt inte behövs medan ett lager med släntlutning 1:4 är 
dyrast om tätskikt behövs.  
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5 Diskussion och slutsatser 
Syftet med detta arbete var att hitta metoder för hur ett snölager i en öppen bassäng kan 
byggas på bästa sätt med avseende på ekonomi och miljö, beroende på platsens mark- och 
grundvattenförhållanden. En litteraturstudie genomfördes därför för att få information om 
olika jordmaterial, tätskikt samt de förstärkningsmetoder som ansågs relevanta för 
konstruktionen.  Två jordmaterial, silt och morän, samt några förstärkningsmetoder för varje 
material valdes ut. De metoder som valdes var jordarmering med armeringsmattor och 
jordspikning för moränen. För silten valdes metoderna jordarmering med armeringsmattor och 
jordspikning samt metoden K/C-pelare. Olika släntvinklar simulerades med Slope/W för de 
olika förstärkningsmetoderna för att ta reda på vilken förstärkning som gav avsedd effekt, dvs. 
tillräcklig säkerhet mot brott för att kunna öka släntvinklarna. Simuleringarna skedde med 
olika grundvattennivåer, 1, 4 och 7 m under markytan. Slutligen valdes lämpliga tätskikt ut 
för de fall där ett tätskikt krävs.   
 
Den parameter som hade störst påverkan på släntstabiliteten var grundvattennivån, där en 
lägre nivå tillåter högre släntvinkel utan förstärkning. Detta tillsammans med kriteriet att 
några av förstärkningsmetoderna krävde dränerade förhållanden, gjorde att det bara var K/C-
pelare som gav en ökning av släntvinklarna vid en grundvattennivå på 4-7 m under markytan. 
Eftersom exempelvis jordspikning och jordarmering, som var aktuella förstärkningsmetoder 
för båda jordarna, kräver dränerade förhållanden, skulle enbart dräneringen ha medfört att 
släntvinklarna kunde ökas till samma nivå som med jordarmering. I efterhand har det dock 
framkommit att LCM inte tror att K/C-pelare är ett bra alternativ i det här fallet. Detta beror 
bland annat på att långtidshållfastheten hos K/C-pelarna inte kan garanteras när upprepad 
frysning och upptining av pelarna sker, eftersom dessa då riskerar att spricka sönder. För att 
denna metod skall kunna användas krävs att pelarna på något sätt skyddas mot upprepad 
frysning och tining. Detta har inte så stor betydelse för arbetet då de ekonomiska 
beräkningarna visade att metoden med KC-pelare var dyrare än samtliga andra alternativ. 
 
Det faktum att vattennivån har störst betydelse för stabiliteten får även till effekt att om en 
brantare släntlutning än 1:4 måste användas krävs att ett tätskikt alltid används i den del av 
bassängen som kommer att vara vattenfylld. Det innebär att det i praktiken finns tre alternativ 
till lagerkonstruktioner; 
 

• Släntlutning 1:4 
Denna släntlutning är möjlig när grundvattennivån är 1 m under markytan eller lägre. 
Inget tätskikt krävs så länge vattennivån i bassängen kan hållas ungefär lika med 
grundvattennivån. 

 
• Släntlutning 1:3 

Detta alternativ kräver att grundvattenytan är lägre än 4 m under markytan för silten, 
och 7 m under markytan för moränen för att ge tillräcklig säkerhetsfaktor mot brott i 
slänterna.  

 
• Släntlutning 1:2 

Här krävs att grundvattenytan är lägre än 7m under markytan för att ge tillräcklig 
säkerhet mot brott i slänterna. 

 
Det billigaste lageralternativet blir en konstruktion i mark med hög grundvattennivå där inget 
tätskikt krävs, förutsatt att inget material behöver köpas in till vallarna.  
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I de fall ett tätskikt krävs valde jag att använda antingen ett syntetiskt geomembran typ HDPE 
eller ett lergeomembran, typ bentonitmatta. De har båda sina för- och nackdelar. 
Bentonitmattans fördelar är att den har en självläkande effekt vid mindre mekaniska skador 
samt att den bedöms vara miljövänligare än ett syntetiskt geomembran. En nackdel är att den 
måste skyddas från frysning och därför blir dyrare pga. ett tjockare skyddslager av sand. Det 
bör dock utredas ytterligare i vilka delar av vallarna det finns risk för frysning. I de delar som 
är vattenfyllda finns ingen risk för frysning. Ytterligare en fördel är att den har en hög 
friktionsvinkel mot sand och därför kräver mindre förankring.  
Fördelen med HDPE är således att det blir en billigare konstruktion tack vare att den inte 
behöver skyddas mot frysning. Den har dock lägre friktionsvinkel och kommer att behöva 
förankras i de flesta fall, samt att den bedöms som mindre miljövänlig än ett lergeomembran.  
 
En metod som kan vara bra om brantare släntlutning verkligen krävs kan vara att dränera 
området runt bassängen. Detta medför dock en avsevärd fördyring av konstruktionskostnaden 
på grund av kostnaden för själva dräneringen, men även på grund av att ett tätskikt då alltid 
krävs i bassängen. Detta alternativ är därför enbart försvarbart i de fall där man är tvungen att 
använda brantare släntlutning, t.ex. på grund av brist på mark.   
 
För att sammanfatta slutsatserna besvaras här de tre forskningsfrågor som ställdes i avsnitt 
1.4. 
 

• Hur kan ett snölager i en öppen bassäng byggas på billigast sätt beroende på platsens 
förutsättningar, dvs. befintligt jordmaterial samt grundvattenförhållanden?  

o Vilket jordmaterial som finns på platsen har i det här fallet inte så stor 
betydelse. Störst betydelse har grundvattennivån. Lagret bör göras med så 
branta slänter som möjligt utifrån rådande grundvattennivå, se tabell 5-1. 

 
• Vilka förstärkningsmetoder bör användas för slänterna i respektive fall? 

o Ingen lämplig förstärkningsmetod hittades, men undersökningen av 
grundvattennivåns påverkan visar att en sänkning av grundvattnet kan vara den 
bästa metoden. Kostnaden för att sänka nivån och hålla den sänkt beräknades 
inte. 

 
• Vilket tätskikt ska väljas ur ett miljö- och ekonomiperspektiv? 

o Ur miljösynpunkt bör ett lergeomembran, typ bentonitmatta användas.  
o Ur ekonomisk synpunkt bör en duk av HDPE användas.  
o Släntvinkeln kan bli avgörande för vilket tätskikt som väljs. 
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5.1 Snölagrets utformning 
Nedan redovisas rekommenderad släntvinkel och dimension på lagret beroende av 
grundvattennivån. 
 
Tabell 5-1 Rekommenderad utformning av lagret för olika grundvattenivåer 
Grundvattennivå  GV -1   GV -4   GV -7  

Släntlutning 1:4 1:3 1:2 

Längd i 
överkant 137,5 m 128,5 m 119,5 m 

Lagerdjup 10 m 10 m 10 m 
Silt 

Höjd över 
markyta 4 m 4,7 m 5,7 m 

Släntlutning 1:4 1:4 1:2 

Längd i 
överkant 137,5 m 137,5 m 119,5 m. 

Lagerdjup 10 m 10 m 10 m 
Morän 

Höjd över 
markyta 4 m 4 m 5,7 m 

 
Förklaringen till att en högre släntlutning är möjlig för silten än för moränen vid 
grundvattennivån 4 m under markytan är att moränens hållfasthet i det här fallet endast är 
friktionsbaserad, medan silten även har en liten kohesion. Friktionen försvinner nästan helt 
vid odränerade förhållanden, vilket gör att moränen har väldigt låg hållfasthet i det här fallet 
medan silten behåller sin kohesion.  
 
 
 

36 
 



6 Referenser 

6.1 Tryckta källor 
Ericsson, B, (1996), Kvartärgeolog: Kompendium för grundkurs i geovetenskap, Uppsala 
Universitet  
 
Ericsson, B. & Königsson, L-K (1978), Kvartärgeologi, Uppsala Universitet, Uppsala 
 
Helldén, J. & Fransson, G. (1994) , Rötslam som material i bottentätskikt, Stiftelsen 
REFORSK, Malmö, REFORSK FOU 115, ISSN 0284-9968 
 
Kallax Betong och Grus AB, Prislista berg- och grusmaterial Luleå, gällande from. 2006-03-
01 
 
Mácsik, J. Pousette, K. & Jacobsson, A. (1998), Miljögeoteknik, AFR, Naturvårdsverket, 
Stockholm  
 
NAUE FASERTECHNIK, (1999), Slope design with Bentofix GCLs, Naue Fasertechnik 
Gmbh & Co, Lübbecke, Tyskland 
 
Rehnman, S-E & Berglund, R, (1998), Tillämpad jordförstärkning, Kungliga Tekniska 
Högskolan, Trita-AMI Rapport 3042.  
 
SGF (1999), Tätskikt i mark, Vägledning för beställare, projektörer och entreprenörer, 
Svenska Geotekniska Föreningen, Linköping, SGF Rapport 1:99, ISRN: SGF-R—99/1—SE 
 
Skogsberg, K. (2005), Seasonal Snow Storage for Space and Process Cooling, Luleå 
Tekniska Universitet, Luleå, Doktorsavhandling 2005:30 ISRN: LTU-DT -- 05/30—SE 
 
Wichman, P. (2003), Miljökonsekvensanalys av snökylanläggning och kylmaskin, en 
jämförelse mellan två alternativa kyltekniker, Luleå Tekniska Universitet, Luleå, 
Examensarbete 2003:322, ISRN: LTU-EX—03/322--SE 

6.2 Muntliga källor 
Bergvall. E. (2007), Skanska, Kalkylator 
 
Dahlström. M. (2007), LCM, Geotekniker 
 
Knutsson. S. (2007), Avd. för Geoteknologi, Institutionen för samhällsbyggnadsteknik,     
Luleå Tekniska Universitet 
 
Lager. O. (2007), Viacon, Teknik och Försäljningsavdelningen 
 
Gard. A. (2007), Peab, Kalkylator 
 
Skogsberg. K. (2007), Snowpower. 

37 
 



 
 
 
 
 
 

BILAGOR 

I 
 



Bilaga 1. Oförstärkt slänt i silt. Grundvattenytan 1 m under 
markytan 
 
 

 
Figur 0-1 Släntlutning 1:5 Farligaste glidytan har säkerhetsfaktor F=1,97 

 

 
Figur 0-2 Släntlutning 1:4 Farligaste glidytan har säkerhetsfaktorn F=1,70 

II 
 



 

Figur 0-3 Släntlutning 1:3 Farligaste glidytan har säkerhetsfaktorn F=1,32 

 

 
Figur 0-4 Släntlutning 1:2 Farligaste glidytan har säkerhetsfaktorn F=0,79 

III 
 



 

Figur 0-5 Släntlutning 1:1 Farligaste glidytan har säkerhetsfaktorn F=0,47 

 

IV 
 



Bilaga 2. Oförstärkt slänt i silt. Grundvattenytan 4 m under 
markytan 
 
 

2.440

Description: Uppfylld silt

Description: Ursprunglig silt

Description: Berg  
Figur 0-6 Släntlutning 1:5 Minsta säkerhetsfaktorn F=2,44 

 

2.289

Description: Uppfylld silt

Description: Silt

Description: Berg  
Figur 0-7 Släntlutning 1:4 Minsta säkerhetsfaktorn F=2,08 

V 
 



 

Figur 0-8 Släntlutning 1:3 Minsta säkerhetsfaktorn F=1,71 

 

 

Figur 0-9 Släntlutning 1:2 Minsta säkerhetsfaktorn F=1,30
 

 
Figur 0-10 Släntlutning 1:1 Minsta säkerhetsfaktorn F=0,83 
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Bilaga 3. Oförstärkt slänt i silt. Grundvattenytan 7 m under 
markytan 
 

3.273

Description: Uppfylld silt

Description: Ursprunglig silt

Description: Berg  
Figur 0-11  Släntlutning 1:5 Minsta säkerhetsfaktorn F=3,03 

 
2.743

 
Figur 0-12 Släntlutning 1:4 Minsta säkerhetsfaktorn F=2,55 

2.110

Description: Uppfylld silt

Description: Ursprunglig silt

Description: Berg

 
Figur 0-13 Släntlutning 1:3 Minsta säkerhetsfaktorn F=2,03 
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1.487

Description: Uppfylld silt

Description: Ursprunglig silt

Description: Berg

 
Figur 0-14 Släntlutning 1:2 Minsta säkerhetsfaktorn F=1,49 

 

0.896

 
Figur 0-15 Släntlutning 1:1 Minsta säkerhetsfaktorn F=0,84 
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Bilaga 4. Jordarmerad slänt i silt. Grundvattenytan 4 m under 
markytan. 
 

 
Figur 0-16 Slänt 1:2 Förstärkt med jordarmering. Minsta säkerhetsfaktor F=1,34 

 

1.044

 
Figur 0-17 Slänt 1:1 förstärkt med jordarmering. Minsta säkerhetsfaktor F=1,04 
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Bilaga 5. Jordarmerad slänt i silt. Grundvattenytan 7 m under 
markytan. 
 

 
Figur 0-18 Slänt 1:1 förstärkt med jordarmering. Minsta säkerhetsfaktorn F=1,11 
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Bilaga 6. Slänt stabiliserad med K/C-pelare. Grundvattenytan 1 m 
under markytan. 
 

 
Figur 0-19 Vertikala kanter förstärkta med K/C-pelare med skjuvhållfasthet 40kPa. 
Minsta säkerhetsfaktorn F=0,69 

 

0.884

Description: Uppfylld silt

Description: Ursprunglig silt

Description: Berg

 

Figur 0-20 Vertikala kanter förstärkta med K/C-pelare med skjuvhållfasthet 60kPa. 
Minsta säkerhetsfaktorn F=0,87 
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1.060

Description: Uppfylld silt

Description: Ursprunglig silt

Description: Berg

 
Figur 0-21 Vertikala kanter förstärkta med K/C-pelare med skjuvhållfastheten 80kPa. 
Minsta säkerhetsfaktorn F=1,04 

 

1.206

Description: Uppfylld silt

Description: Ursprunglig silt

Description: Berg

 
Figur 0-22 Vertikala kanter förstärkta med K/C-pelare med skjuvhållfastheten 
100kPa. Minsta säkerhetsfaktorn F=1,19 

1.340

Description: Uppfylld silt

Description: Ursprunglig silt

Description: Berg

 

Figur 0-23 Vertikala kanter förstärkta med K/C-pelare med skjuvhållfastheten 
120kPa. Minsta säkerhetsfaktorn F=1,32 
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1.340

Description: Uppfylld silt

Description: Ursprunglig silt

Description: Berg

 

Figur 0-24 Vertikala kanter förstärkta med K/C-pelare med skjuvhållfastheten 
140kPa. Minsta säkerhetsfaktorn F=1,34 
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Bilaga 7. Slänt stabiliserad med K/C-pelare. Grundvattenytan 4m 
under markytan. 
 

0.828

Description: Uppfylld silt

Description: Ursprunglig silt

Description: Berg

 

Figur 0-25 Vertikala kanter förstärkta med K/C-pelare med skjuvhållfastheten 40kPa. 
Minsta säkerhetsfaktorn F=0,83 

 

1.041

Description: Uppfylld silt

Description: Ursprunglig silt

Description: Berg

 
Figur 0-26 Vertikala kanter förstärkta med K/C-pelare med skjuvhållfastheten 60kPa. 
Minsta säkerhetsfaktorn F=1,03 
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1.228

Description: Uppfylld silt

Description: Ursprunglig silt

Description: Berg

 

Figur 0-27 Vertikala kanter förstärkta med K/C-pelare med skjuvhållfastheten 80kPa. 
Minsta säkerhetsfaktorn F=1,21 

1.369

Description: Uppfylld silt

Description: Ursprunglig silt

Description: Berg

 

Figur 0-28 Vertikala kanter förstärkta med K/C-pelare med skjuvhållfastheten 
100kPa. Minsta säkerhetsfaktorn F=1,37 

 

1.514

Description: Uppfylld silt

Description: Ursprunglig silt

Description: Berg

 
Figur 0-29 Vertikala kanter förstärkta med K/C-pelare med skjuvhållfastheten 
120kPa. Minsta säkerhetsfaktorn F=1,51 
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Bilaga 8. Slänt stabiliserad med K/C-pelare. Grundvattenytan 7 m 
under markytan. 
 

0.830

Description: Uppfylld silt

Description: Ursprunglig silt

Description: Berg  
Figur 0-30 Vertikala kanter förstärkta med K/C-pelare med skjuvhållfastheten 40kPa. 
Minsta säkerhetsfaktorn F=0,83 

 

1.041

Description: Uppfylld silt

Description: Ursprunglig silt

Description: Berg

 
Figur 0-31 Vertikala kanter förstärkta med K/C-pelare med skjuvhållfastheten 60kPa. 
Minsta säkerhetsfaktorn F=1,03 
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1.228

Description: Uppfylld silt

Description: Ursprunglig silt

Description: Berg

 

Figur 0-32 Vertikala kanter förstärkta med K/C-pelare med skjuvhållfastheten 80kPa. 
Minsta säkerhetsfaktorn F=1,21 

 

 

1.395

Description: Uppfylld silt

Description: Ursprunglig silt

Description: Berg

Figur 0-33 Vertikala kanter förstärkta med K/C-pelare med skjuvhållfastheten 
100kPa. Minsta säkerhetsfaktorn F=1,37 
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1.536

Description: Uppfylld silt

Description: Ursprunglig silt

Description: Berg

 

Figur 0-34 Vertikala kanter förstärkta med K/C-pelare med skjuvhållfastheten 
120kPa. Minsta säkerhetsfaktorn F=1,52 
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Bilaga 9. Oförstärkt lager i morän. Grundvattenytan 1m under 
markytan. 
 

1.839

Description: Uppfylld morän

Description: Ursprunglig morän

Description: Berg  
Figur 0-35  Släntlutning 1:5 Minsta säkerhetsfaktorn F=1,84 

 

1.482

 

Figur 0-36 Släntlutning  1:4 Minsta säkerhetsfaktorn F=1,48 
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1.160

Description: Uppfylld morän

Description: Ursprungl ig sil t

Description: Berg

 

Figur 0-37 Släntlutning  1:3 Minsta säkerhetsfaktorn F=1,16 

 

0.102

Description: Uppfylld morän

Description: Ursprunglig morän

Description: Berg

 

Figur 0-38 Släntlutning 1:2 Minsta säkerhetsfaktorn F=0,10 

 

0.150

 
Figur 0-39 Släntlutning 1:1 Minsta säkerhetsfaktorn F=0,08 
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Bilaga 10. Oförstärkt lager i morän. Grundvattenytan 4 m under 
markytan. 
 

2.207

Description: Uppfylld morän

Description: Ursprunglig morän

Description: Berg  

Figur 0-40 Släntlutning 1:5. Minsta säkerhetsfaktorn F=2,21 

 

1.511

 
Figur 0-41 Släntlutning 1:4. Minsta säkerhetsfaktorn F=1,51 

 

1.044

Description: Uppfylld morän

Description: Ursprungl ig morän

Description: Berg

 
Figur 0-42 Släntlutning 1:3. Minsta säkerhetsfaktorn F=1,04 
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0.746

Description: Uppfylld morän

Description: Ursprunglig morän

Description: Berg  
Figur 0-43 Släntlutning 1:2. Minsta säkerhetsfaktorn F=0,52 

0.283

 
Figur 0-44 Släntlutning 1:1. Minsta säkerhetsfaktorn F=0,28 
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Bilaga 11. Oförstärkt lager i morän. Grundvattenytan 7m under 
markytan. 
 

4.150

Description: Uppfylld morän

Description: Ursprunglig morän

Description: Berg  
Figur 0-45 Släntlutning 1:5 Minsta säkerhetsfaktorn F=4,15 

 

2.447

 
 
Figur 0-46 Släntlutning 1:4 Minsta säkerhetsfaktorn F=2,45 

 

2.514

Description: Uppfylld morän

Description: Ursprunglig morän

Description: Berg

 
Figur 0-47 Släntlutning 1:3 Minsta säkerhetsfaktorn F=2,51 
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1.678

Description: Uppfylld morän

Description: Ursprunglig morän

Description: Berg  
Figur 0-48 Släntlutning 1:2 Minsta säkerhetsfaktorn F=1,68 

 

0.839

 

Figur 0-49 Släntlutning 1:1 Minsta säkerhetsfaktorn F=0,84 
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 Bilaga 12. Kostnadsberäkningar för oförstärkta lager i silt 
 

Tabell 0-1  Kostnad för ett lager med släntlutning 1:4 

Schakt- och fyllnadsarbeten  Volym  

 Enhetspris 
[kr/ton, m3, 
m2]   Kostnad  

Schaktning [m3] 35302,6 10,0     353 026,0  
Transport [m3] 35302,6 25,0     882 565,1  
Släntning  [m3] 66412,5 20,0  1 328 250,0  
Fyllnadssand för slänter 27052,1 75,0  2 028 906,3  
Tätskikt HDPE [m2] 14644,8 67,0     981 201,0  
Skyddskikt för HDPE [m3] 7322,395235 115,0     842 075,5  
Tätskikt bentonitmatta 14644,8 62,0     907 977,0  
Skyddskikt för 
bentonitmattan [m3] 14644,8 115,0  1 684 150,9  
Bärlager t=20cm 661,3 95,0      62 818,8   
Förstärkningslager t=40cm 1322,5 88,0     116 380,0  
Fyllnadssand t=1,5 m 4959,4 73,0     362 034,4  
Isolering [m2] 18906,3 45,0     850 781,3  
KC-pelare   1:4 
Med tätskikt av HDPE         7 808 038  
Med tätskikt av bentonitmatta        8 576 890  
Utan tätskikt         5 984 762  

 

Tabell 0-2 Kostnad för ett lager med släntlutning 1:3 

Schakt- och fyllnadsarbeten Volym 
Enhetspris [kr/ton, m3, 
m2] Kostnad 

Schaktning [m3] 40521,7 10,0      405 216,9  
Transport [m3] 40521,7 25,0   1 013 042,2  
Släntning  [m3] 47288,0 20,0      945 760,0  
Fyllnadssand för slänter 5883,8 75,0      441 281,3  
Tätskikt HDPE [m2] 12819,3 67,0      858 893,3  
Skyddskikt för HDPE [m3] 6409,7 115,0      737 110,0  
Tätskikt bentonitmatta 12819,3 62,0      794 796,8  
Skyddskikt för 
bentonitmattan [m3] 12819,3 115,0   1 474 219,9  
Bärlager t=20cm 938,5 95,0        89 152,8  
Förstärkningslager t=40cm 1876,9 88,0      165 167,2  
Fyllnadssand t=1,5 m 7038,4 73,0      513 801,4  
Isolering [m2] 16512,3 45,0      743 051,3  
Med tätskikt av HDPE       5 912 476,2  
Med tätskikt av bentonitmatta     6 585 489,6  
Utan tätskikt       4 316 472,9  
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Tabell 0-3 Kostnad för ett lager med släntlutning 1:2 

Schakt- och fyllnadsarbeten  Volym  
 Enhetspris [kr/ton, m3, 
m2]   Kostnad  

Schaktning [m3]  46250,6 10,0      462 506,0  
Transport [m3] 46250,6 25,0   1 156 265,1  
Släntning  [m3] 30233,5 20,0      604 670,0  
Fyllnadssand för slänter -13927,9 0,0                 -      
Tätskikt HDPE [m2] 11664,5 67,0      781 518,3  
Skyddskikt för HDPE [m3] 5832,2 115,0      670 706,0  
Tätskikt bentonitmatta 11664,5 62,0      723 196,1  
Skyddskikt för bentonitmattan 
[m3] 11664,5 115,0   1 341 412,0  
Bärlager t=20cm 1264,1 95,0      120 084,8  
Förstärkningslager t=40cm 2528,1 88,0      222 472,8  
Fyllnadssand t=1,5 m 9480,4 73,0      692 067,4  
Isolering [m2] 14280,3 45,0      642 611,3  
Med tätskikt av HDPE       5 352 901,7  
Med tätskikt av bentonitmatta     5 965 285,4  
Utan tätskikt       3 900 677,3  
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Bilaga 13. Kostnadsberäkningar för lager i silt förstärkt med K/C-
pelare 
 
Tabell 0-4 Kostnad för ett lager förstärkt med K/C-pelare 

Schakt- och fyllnadsarbeten  Volym  
 Enhetspris [kr/ton, m3, 
m2]   Kostnad  

Schaktning [m3] (15% svällfaktor 
inräknad)      49 732                                       10              497 318   
Transport [m3]      49 732                                       25           1 243 294   
Släntning  [m3]      23 529                                       20              470 580   
Fyllnadssand för slänter -     22 785                                         -                        -      
Tätskikt HDPE [m2]      10 509                                       67              704 103   
Skyddskikt för HDPE [m3]        5 255                                      115             604 268   
Tätskikt bentonitmatta      10 509                                       62              651 558   
Skyddskikt för bentonitmattan [m3]      10 509                                       115          1 208 535   
Bärlager t=20cm        1 730                                       95              164 331   
Förstärkningslager t=40cm        3 460                                       88              304 445   
Fyllnadssand t=1,5 m      12 974                                       73              947 066   
Isolering [m2]      13 689                                       45              616 005   
KC-pelare diameter 600mm, två varv         3 720                                      100             372 000   
Med tätskikt av HDPE            5 923 408   
Med tätskikt av bentonitmatta          6 475 131   
Utan tätskikt            4 615 038   
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Bilaga 14. Kostnadsberäkningar för oförstärkt lager i morän 
 

Tabell 0-5 Kostnad för ett lager med släntlutning 1:4 

Schakt- och fyllnadsarbeten  Volym  

 Enhetspris 
[kr/ton, 
m3, m2]   Kostnad  

Schaktning [m3] 35302,6 15,0     529 539,1   
Transport [m3] 35302,6 25,0     882 565,1   
Släntning  [m3] 66412,5 20,0  1 328 250,0   
Fyllnadssand för slänter 27052,1 75,0  2 028 906,3   
Tätskikt HDPE [m2] 14644,8 67,0     981 201,0   
Skyddskikt för HDPE [m3] 7322,395235 115,0     842 075,5   
Tätskikt bentonitmatta 14644,8 62,0     907 977,0   
Skyddskikt för bentonitmattan 
[m3] 14644,8 115,0  1 684 150,9   
Bärlager t=20cm 661,3 95,0       62 818,8   
Förstärkningslager t=40cm 1322,5 88,0     116 380,0   
Fyllnadssand t=1,5 m 4959,4 73,0      362 034,4   
Isolering [m2] 18906,3 45,0     850 781,3   
KC-pelare    
Med tätskikt av HDPE      7 984 551,2   
Med tätskikt av bentonitmatta    8 753 402,7   
Utan tätskikt      6 161 274,8   
 

Tabell 0-6 Kostnad för ett lager med släntlutning 1:3 

Schakt- och fyllnadsarbeten Volym 
Enhetspris [kr/ton, m3, 
m2] Kostnad 

Schaktning [m3] 40521,7 15,0      607 825,3  
Transport [m3] 40521,7 25,0   1 013 042,2  
Släntning  [m3] 47288,0 20,0      945 760,0  
Fyllnadssand för slänter 5883,8 75,0      441 281,3  
Tätskikt HDPE [m2] 12819,3 67,0      858 893,3  
Skyddskikt för HDPE [m3] 6409,7 115,0      737 110,0  
Tätskikt bentonitmatta 12819,3 62,0      794 796,8  
Skyddskikt för 
bentonitmattan [m3] 12819,3 115,0   1 474 219,9  
Bärlager t=20cm 938,5 95,0        89 152,8  
Förstärkningslager t=40cm 1876,9 88,0      165 167,2  
Fyllnadssand t=1,5 m 7038,4 73,0      513 801,4  
Isolering [m2] 16512,3 45,0      743 051,3  
Med tätskikt av HDPE       6 115 084,6  
Med tätskikt av bentonitmatta     6 788 098,1  
Utan tätskikt       4 519 081,3  
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Tabell 0-7 Kostnad för ett lager med släntlutning 1:2 

Schakt- och fyllnadsarbeten  Volym  
 Enhetspris [kr/ton, m3, 
m2]   Kostnad  

Schaktning [m3]  46250,6 15,0      693 759,1  
Transport [m3] 46250,6 25,0   1 156 265,1  
Släntning  [m3] 30233,5 20,0      604 670,0  
Fyllnadssand för slänter -13927,9 0,0                 -     
Tätskikt HDPE [m2] 11664,5 67,0      781 518,3  
Skyddskikt för HDPE [m3] 5832,2 115,0      670 706,0  
Tätskikt bentonitmatta 11664,5 62,0      723 196,1  
Skyddskikt för bentonitmattan 
[m3] 11664,5 115,0   1 341 412,0  
Bärlager t=20cm 1264,1 95,0      120 084,8  
Förstärkningslager t=40cm 2528,1 88,0      222 472,8  
Fyllnadssand t=1,5 m 9480,4 73,0      692 067,4  
Isolering [m2] 14280,3 45,0      642 611,3  
Med tätskikt av HDPE       5 584 154,7  
Med tätskikt av bentonitmatta     6 196 538,4  
Utan tätskikt       4 131 930,3  
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Bilaga 15. Kostnadsberäkning för lager i silt. Optimerad 
massbalans. 
 
Tabell 0-8 Lager med släntlutning 1:4. Dimensioner: 137,5x137,5 m i innerkant övre 
släntkrön. Djup 10 m varav 4m över markytan. 

Schakt- och fyllnadsarbeten  Volym  

 Enhetspris 
[kr/ton, m3, 
m2]   Kostnad  

Schaktning [m3] 47156,3 10,0    471 563,3   

Transport [m3] 47156,3 25,0 
  1 178 
908,1     

Släntning  [m3] 47156,3 20,0    943 126,5   
Fyllnadssand för slänter -3605,5 0,0                 -      
Tätskikt HDPE [m2] 14644,8 67,0    981 201,0   
Skyddskikt för HDPE [m3] 7322,4 115,0    842 075,5   
Tätskikt bentonitmatta 14644,8 62,0    907 977,0   
Skyddskikt för 
bentonitmattan [m3] 14644,8 115,0 

  1 684 
150,9     

Bärlager t=20cm 661,3 95,0      62 818,8   
Förstärkningslager t=40cm 1322,5 88,0    116 380,0   
Fyllnadssand t=1,5 m 4959,4 73,0    362 034,4   
Isolering [m2] 18906,3 45,0     850 781,3   
KC-pelare    
Med tätskikt av HDPE        5 808 889   
Med tätskikt av bentonitmatta      6 577 740   
Utan tätskikt        3 985 612   

 
Tabell 0-9 Lager med släntlutning 1:3. Dimensioner: 128,5x128,5 m i innerkant övre 
släntkrön. Djup 10 m varav 4,7 m över markytan. 

Schakt- och fyllnadsarbeten Volym 
Enhetspris [kr/ton, m3, 
m2] Kostnad 

Schaktning [m3] 43930,5 10,0      439 305,0  
Transport [m3] 43930,5 25,0   1 098 262,6  
Släntning  [m3] 41950,4 20,0      839 007,3  
Fyllnadssand för slänter -1721,9 0,0                 -      
Tätskikt HDPE [m2] 12819,3 67,0      858 893,3  
Skyddskikt för HDPE [m3] 6409,7 115,0      737 110,0  
Tätskikt bentonitmatta 12819,3 62,0      794 796,8  
Skyddskikt för 
bentonitmattan [m3] 12819,3 115,0   1 474 219,9  
Bärlager t=20cm 938,5 95,0        89 152,8  
Förstärkningslager t=40cm 1876,9 88,0      165 167,2  
Fyllnadssand t=1,5 m 7038,4 73,0      513 801,4  
Isolering [m2] 16512,3 45,0      743 051,3  
Med tätskikt av HDPE       5 483 750,9  
Med tätskikt av bentonitmatta     6 156 764,3  
Utan tätskikt       3 887 747,6  

 

XXX 
 



 
Tabell 0-10 Lager med släntlutning 1:2. Dimensioner: 119,5x119,5 m i innerkant övre 
släntkrön. Djup 10 m varav 5,7 m över markytan. 

Schakt- och fyllnadsarbeten  Volym  
 Enhetspris [kr/ton, m3, 
m2]   Kostnad  

Schaktning [m3]  39582,9 10,0      395 828,8  
Transport [m3] 39582,9 25,0      989 572,0 
Släntning  [m3] 37555,5 20,0      751 110,1  
Fyllnadssand för slänter -1762,9 0,0                 -      
Tätskikt HDPE [m2] 11664,5 67,0      781 518,3  
Skyddskikt för HDPE [m3] 5832,2 115,0      670 706,0  
Tätskikt bentonitmatta 11664,5 62,0      723 196,1  
Skyddskikt för 
bentonitmattan [m3] 11664,5 115,0   1 341 412,0  
Bärlager t=20cm 1264,1 95,0      120 084,8  
Förstärkningslager t=40cm 2528,1 88,0      222 472,8  
Fyllnadssand t=1,5 m 9480,4 73,0      692 067,4  
Isolering [m2] 14280,3 45,0      642 611,3  
Med tätskikt av HDPE       5 265 971,3  
Med tätskikt av bentonitmatta     5 878 355,1  
Utan tätskikt       3 813 747,0  

 
Tabell 0-11 Lager förstärkt med K/C-pelare. Schaktad längd 90x90 m. Dimensioner i 
innerkant övre släntkrön 119 x 119 m.  

Schakt- och fyllnadsarbeten  Volym  
 Enhetspris [kr/ton, m3, 
m2]   Kostnad  

Schaktning [m3] (15% svällfaktor 
inräknad)    35 397,0  10,0        353 970,0   
Transport [m3]    35 397,0  25,0        884 925,0   
Släntning  [m3]    34 395,1  20,0        687 902,4   
Fyllnadssand för slänter -871,2 0,0                   -      
Tätskikt HDPE [m2]     9 468,0   67,0        634 356,0   
Skyddskikt för HDPE [m3]     4 734,0   115,0        544 410,0   
Tätskikt bentonitmatta     9 468,0   62,0        587 016,0   
Skyddskikt för bentonitmattan [m3]     9 468,0   115,0     1 088 820,0   
Bärlager t=20cm     1 620,0   95,0        153 900,0   
Förstärkningslager t=40cm     3 240,0   88,0        285 120,0   
Fyllnadssand t=1,5 m    12 150,0  73,0        886 950,0   
Isolering [m2]    14 113,4  45,0        635 104,8   
KC-pelare diameter 600mm, två varv      3 600,0   100,0        360 000,0   
Med tätskikt av HDPE     5 426 638,20 
Med tätskikt av bentonitmatta   5 923 708,20 
Utan tätskikt     4 247 872,20 
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