
 Andreas Häggmark,  Carl   Winberg

          Tyngre transporter på inlandsbanan
       en geoteknisk undersökning av sträckan

           Arvidsjaur - Slagnäs
 
 
 
 
 
 

  

2000:085

EXAMENSARBETE

Civilingenjörsprogrammet

 

 

Institutionen för Väg- och vattenbyggnad
Avdelningen för Geoteknik

2000:085 • ISSN: 1402-1617 • ISRN: LTU-EX--00/085--SE



Luleå tekniska universitet
Institutionen för Väg och Vattenbyggnad

Avdelningen för Geoteknik

Examensarbete 2000:085 CIV

Tyngre Transporter på Inlandsbanan

________________

En geoteknisk undersökning av sträckan

Arvidsjaur –Slagnäs.

 

Andreas Häggmark och Carl Winberg

ISSN:1402-1617
ISNR:LTU-EX—00/085--SE





Förord

i

FÖRORD

Vi är två studenter som studerat på Luleå tekniska universitet. Som avslutning av vår utbildning

utför vi ett examensarbete. Examensarbetet har i vårt fall varit en geoteknisk undersökning av

banunderbyggnaden på Inlandsbanan, där uppdragsgivare varit Inlandsbanan AB. Den här

rapporten redovisar arbetet vi har utfört.

Vi vill tacka alla inblandade som har hjälpt oss med frågor med mera under arbetets gång.

Främst vill vi tacka vår examinator och handledare Sven Knutsson, Tf Professor på Ltu och

Jörgen Olsson som varit ansvarig från Inlandsbanan AB. Vi har också under arbetets gång fått

mycket hjälp av laboratoriepersonal och anställda på Ltu avdelningen för Geoteknik. Vidare vill

vi tacka personal på Inlandsbanan AB i Arvidsjaur samt SRS Spårteknik i Arvidsjaur och Slagnäs

som har varit till stor hjälp både praktiskt och med svar på frågor. Per Wikström, Radarteam

Sweden AB som har ställt upp och svarat på frågor vi haft kring georadarundersökning. Även

Banverket Projektering i Luleå som har hjälp med svar på frågor och att finna litteratur.

Slutligen vill vi ge ett stort tack till alla andra som har gjort det möjligt för oss att genomföra

detta examensarbete.

Luleå, Mars 2000

Andreas Häggmark och Carl Winberg
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Sammanfattning
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SAMMANFATTNING

Inlandsbanan AB (IBAB) har påbörjat ett projekt för att öka STAX (Största Tillåtna Axellast) på

Inlandsbanan. Man vill öka axellasten på befintliga spår genom att använda en ny typ av vagn

med mjuka axlar. Den nya vagnen ökar nettolasten utan att öka linjelasten, som används vid

dimensionering av banunderbyggnad. Projektet heter HAPS (Högre Axellast På Spikspår) och

detta examensarbete är det första steget i den geotekniska undersökningen.

Undersökningen är utförd på sträckan Arvidsjaur – Slagnäs. Tre tvärsektioner har valts på

sträckan där stabilitetsproblem kan uppstå. I två sektioner är järnvägsbanken hög med branta

slänter och i den tredje sektionen flyter banken på torv. Jordprover har tagits på banken och

analyserats i laboratorium för att bestämma hållfastheten på materialet.

Bankmaterialet består av sandig grusmorän och bedöms ha en låg packningsgrad.

Bestämningen av packningsgraden i fält har varit svår att utföra och därför har

stabilitetsberäkningar för de valda sektionerna med höga bankar gjorts med varierande

friktionsvinkel. I laboratorieförsök har materialets förhållande mellan friktionsvinkel och

porositet bestämts. Ett gott antagande är att packningsgraden i banken är 85 % (porositeten

n=0,31). Detta ger en säkerhetsfaktor FCφ=1,04 vid dagens belastning på sektion 320+270, som

har den största släntlutningen på sträckan. Det är en extremt låg säkerhetsfaktor, därför

rekommenderas förstärkning av banken genom att minska släntlutningen.

Georadarundersökning är utförd för att finna sektioner där järnvägsbanken flyter på torv, samt

bedöma mäktigheten på torven under banken. 5 meters torvmäktighet upptäcktes i sektion

289+350, och det var den största mäktigheten på sträckan. Inga prover har tagits på torven, utan

parametrarna använda vid stabilitetsberäkningarna har antagits på basis av litteraturstudier.

Säkerhetsfaktorn med dagens belastning är FC=1,32 och bedöms vara acceptabel. Ökning av

linjelasten bör inte göras utan att först utföra kompletterande geotekniska undersökningar.

Stabiliteten kan ökas genom att bygga tryckbankar. Byggs en tryckbank som är 0,5 meter hög

och 7 meter bred ökas säkerhetsfaktorn på sektionen från FC=1,32 till FC=1,4 vid dagens

belastning.

En ökning av axellasten med den nya typen av vagn kommer inte att minska stabiliteten på

banunderbyggnaden. Vidare undersökningar behöver utföras för att mer exakt bestämma

säkerhetsfaktorn.
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ABSTRACT

Inlandsbanan AB (IBAB) has started a project to increase the maximum axle load on the inland

railway line in Sweden. They want to increase the axle load on the existing tracks by using a

new type of wagon with soft suspension system. The new wagon increases the net load without

increasing the weight per meter (the uniformly distributed load), which is used when designing

track foundations. The project name is HAPS (Increased Axle Load on Spiked Rails) and this

master thesis is the first step in the geotechnical investigation.

The investigation was performed at the stretch Arvidsjaur – Slagnäs. Three cross sections were

selected where stability problems might occur. Two of the sections have high railway banks with

steep slopes and in the third section the bank is floating on peat. Soil samples of the bank

material have been taken. The samples have been analysed in a laboratory to determine the

strength of the soil. The material of the bank consists of sandy gravel moraine and is estimated to

have a low degree of compaction. Determination of the degree of compaction has not been

satisfying therefore the evaluation of stability for sections with high banks have been calculated

with different friction angles. The relationship between the angle of friction and porosity has

been determined by laboratory tests. A good estimate of the degree of compaction is 85 %

(porosity n=0.31) in the bank material. That yields a safety factor of FCφ=1.04 with the current

maximum load allowance on section 320+270, which has the steepest slope on the stretch. This

is an extremely low safety factor; therefore reinforcement of the bank is recommended by

reducing the slope inclination.

Ground Probing Radar (GPR) surveys has been performed to find sections where the

railroad’s bank is floating on peat and to determine the thickness of the peat underneath the

bank. At section 289+350 a peat layer of 5 meter was discovered, which was the thickest on the

stretch. No peat samples were taken. The parameters used in the stability analysis have been

estimated through literature studies. The safety factor with present maximum load is FC=1.32,

which is acceptable. The uniformed load should not be increased without further geotechnical

investigations. Stability can be secured by building pressure banks. If a pressure bank is built 0,5

meters high and 7 meters wide the safety factor is increased from FC=1.32 to FC=1.40 with the

current maximum load allowance.

An increased axle load with the new type of wagon will not reduce the stability on the track

foundation. Further investigation is required to more accurate determine the safety factor.
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1 INLEDNING

1.1 Bakgrund

Inlandsbanan AB (IBAB) har påbörjat ett projekt för att öka STAX (Största Tillåtna Axellast) på

Inlandsbanan. Projektet heter HAPS Geoteknik (Högre Axellast På Spikspår), och detta

examensarbete är ett första steg i den geotekniska undersökningen.

Större delar av Inlandsbanan är idag uppgraderad till STAX 22,5 ton, med undantag för

sträckan Arvidsjaur – Gällivare som endast har STAX 15 ton. Den sträckan används emellertid

endast sommartid med enstaka persontåg, godståg trafikerar inte sträckan.

Den mest lönsamma trafiken på Inlandsbanan har genom åren varit godstrafiken från

industrier. Persontrafik går idag huvudsakligen på somrarna som turisttrafik. Efter förfrågningar

från industrin om ökade godstransporter på banan, har IBAB sökt olika lösningar att kunna

utnyttja järnvägen på ett effektivare sätt. IBAB vill öka lasterna på tågen som trafikerar

Inlandsbanan. Ökad last på vagnarna kommer att ge mer kostnadseffektiva transporter. Ett

alternativ är att utnyttja en ny typ av vagnar. Den nya tågvagnen har mjuka axlar, vilket minskar

belastningen på järnvägen trots att nettolasten ökar. Ett annat alternativ är att begränsa maximala

hastigheten på delsträckor där banan är svag. Under tjällossningen avser man att undvika tågtrafik

på banan.

Jämförelser med Nord Amerika visar att de tillåter en högre last på sina järnvägar än vad

Sverige gör. En orsak är att man i Sverige följer Banverkets normer för axellaster. Dessa är

utformade för höga hastigheter. IBAB vill nu öka lasterna på den befintliga järnvägen. Det kan

vara möjligt då tågen på Inlandsbanan inte körs med lika höga hastigheter (max 70 km/h) som

tågen på banverkets banor. Luleå tekniska universitet kontaktades för att undersöka om det går

att öka STAX från 22,5 ton till 30 ton.

En teststräcka är vald för att köra ett provtåg med den nya typen av vagnar. Provtåget ska

köras med olika laster och hastigheter, under det att eventuella sättningar mäts. En geoteknisk

analys av bärigheten i undergrunden behövde dock först utföras för att undersöka vilka

stabilitetsproblem som kan uppstå. Teststräckan ligger i anslutning till Arvidsjaur. Orsaken är att

det är en av de sista sträckorna som byggdes på Inlandsbanan. Pengarna började ta slut, vilket

medfört att byggnadsarbetet sannolikt inte är lika väl utfört på den sträckan som på de övriga

sträckorna. En annan anledning vid val av teststräcka är tillgängligheten med Arvidsjaurs

tågstation som utgångspunkt.
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1.2 Syfte

Syftet med examensarbetet är att undersöka möjligheten att öka lasten på Inlandsbanan. Att

studera stabilitet i banunderbyggnaden ur geoteknisk synvinkel och beräkna stabiliteten i

sektioner karakteristiska för Inlandsbanan. Slutligen ge förslag på förstärkningar och vidare

undersökningar.

1.3 Metod

Sektioner där stabilitetsproblem kan uppstå har identifierats och undersökts. Sektioner som i

första hand har sökts är sektioner med hög bank och branta slänter samt sektioner där banken

flyter på torv. Valda sektioner har sonderats och jordprovers har tagits av bankmaterialet.

Bankmaterialet har undersökts i laboratorium för att bestämma hållfastheten.

Egenskaper hos torv och lämplig beräkningsmetod av stabiliteten för de valda sektionerna har

sökts i litteraturstudie. Stabiliteten i banunderbyggnaden hos de valda sektionerna har undersökts

och säkerhetsfaktorn har beräknats. Slutligen har förstärkning av sektionerna genom tillförande

av material undersökts.

1.4 Avgränsningar

Examensarbetet avgränsas till sträckan Arvidsjaur – Slagnäs. Tre sektioner har undersökts, två

sektioner med hög bank och branta slänter samt en sektion där banken flyter på torv.

Sektionerna har undersökts under sommar och höstförhållanden. Förändrad hållfasthet på grund

av tjäle eller tjällossning behandlas inte i rapporten.

Laboratorieundersökningar har endast utförts på bankmaterialet. Hållfasthet i undergrunden

har bestämts med utgångspunkt från litteraturstudie och viktsondering. Sättningar har inte

beräknats. I arbetet ingår endast litteraturstudie av sättningar i järnvägsbank som flyter på torv.
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2 HISTORIK

Träspår för transporter har använts i gruvor och liknande långt tillbaka i tiden, 1767 började man

använda de första järnspåren. Vid sekelskiftet 1800 utvecklades de första ångdrivna vagnarna, de

var så tunga att de var tvungna att bäras av kraftiga skenor. Till en början var det klena

järnprofiler på längsgående trästockar, som vilade på tvärgående träsyllar. Ångvagnarna

utvecklades under början av 1800-talet, de blev tyngre och fick större dragkapacitet. En

utveckling av banor och ångvagnar skedde parallellt, då de nyare vagnarna behövde jämnare och

kraftigare spår.

Sverige ansågs till en början vara för kuperat för järnvägens utbyggnad, men 1854 beslutade

riksdagen att stambanor skulle anläggas. 1856 bildades Statens Järnvägar och samma år öppnades

de första privatägda normalspåriga järnvägarna i Sverige. År 1862 var stambanan mellan

Stockholm och Göteborg färdig och utvecklingen var i full gång. Kulmen nåddes år 1930 då det

fanns ca 17000 km järnvägsspår i Sverige. Idag består järnvägsnätet av ca 10000 km järnvägsspår.

Figur 1 Grustag vid byggandet av Inlandsbanan

Tanken på en längdbana genom västra Sverige presenterades 1894 av dåvarande

generalstabschefen Axel Rappe. Det skulle vara en inre järnvägsförbindelse mellan övre Norrland

och mellersta Sverige. Förslaget preciserades sedan i motioner vid riksdagen år 1900. Det fanns

redan planer på enskild järnväg mellan Orsa och Sveg, därför ville man undersöka

förutsättningarna för en linje mellan Sveg och lämplig punkt på banan Luleå – Gällivare. Vid den

tiden fanns det också intresse av en längdbana från Strömstad till Malung i Dalarna. Motiveringen

var att man ville dra gränsbygdernas handel åt den Svenska sidan och leda exporten över

Strömstad istället för över Oslo. De båda längdbanorna skulle sammanlänkas enligt en

riksdagsmotion år 1901.
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Riksdagen beslutade under följande 20 år om olika steg och sträckningar av Inlandsbanan, och

den byggdes upp efter hand. Linjen Sorsele – Arvidsjaur – Jokkmokk blev den avslutande

sträckan som sammanslöt norra och södra delen av Inlandsbanan. Den sträckningen beslutades år

1928 i riksdagen och byggandet påbörjades både från norr och söder. Sträckan Arvidsjaur –

Sorsele öppnades för trafik 1933 och den 26 september 1936 möttes rälsläggarna. Arbetet hade

pågått både från Jokkmokk och Arvidsjaur, och i Kåbdalis avslutades järnvägsbyggandet med att

Generaldirektör Axel Granholm slog i den sista spiken. Hela Inlandsbanan var öppnad 40 år efter

första förslaget om banan hade kommit, och det gick att ta sig från Kristinehamn – Sveg –

Östersund – Gällivare på Inlandsbanan.

Figur 2 Karta över Sverige med Inlandsbanans nuvarande sträckning
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Inlandsbanans existens har genom åren diskuteras och 1992 hotades 50% av den då

kvarvarande 110 mil långa järnvägen av nedläggning. Kommunerna utmed Inlandsbanan från

Mora till Arvidsjaur bildade då ett aktiebolag för att svara för banans drift. Inlandsbanan AB

(IBAB) ägs av 15 kommuner utmed banan. IBAB ansvarar för driften av banan, säkerheten,

fordon m.m., men genomför inte något trafikarbete på banan. De 15 kommunerna har en

sammanlagd folkmängd av ca 200000 invånare. Syftet med IBAB är att främja

inlandskommunernas utveckling, näringsliv, turism och boende. Inlandsbanan finns idag kvar

ifrån Mora i söder upp till Gällivare i norr (figur 2). Vid IBAB:s övertagande av banan 1993

bedrevs godstrafik på ca 50 mil av Inlandsbanan. Sammanhängande godstrafik bedrivs nu på ca

80 mil av banan från Mora till Arvidsjaur. På södra delen av Inlandsbanan bedrivs godstrafik

mellan Kristinehamn och Filipstad. Den södra delen av Inlandsbanan administreras för

närvarande av Banverket.
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3 FÖRUTSÄTTNINGAR

Den planerade lastökningen på Inlandsbanan är en ökning av STAX. Linjelasten, eller STVM

(Största Tillåtna Vikt per Meter) är inte tänkt att ökas. Enligt Banverkets föreskrifter (BVF

582.10) används linjelast vid dimensionering av banunderbyggnad, metervikten på tåget räknas

som en oändligt utbredd last. Vid hög metervikt kan också stabilitetsberäkningar utföras med

avseende på kritisk metervikt. Det är då en tredimensionell analys vid två näraliggande axlar.

3.1 Dagens STVM

På olika sträckningar har Banverket uppskattat banunderbyggnadens hållfasthet och har med

utgångspunkt från det angivit STVM. I tabell 1 sammanställs STVM för olika sträckningar på

Inlandsbanan.

Bansträcka Bandel Statisk Totalstabilitet
Inlandsbanan G-nr kN/m ton/m
Mora - Sveg 066 63 6,4

Sveg - Brunflo 069 63 6,4
Östersund - Vilhelmina 071 63 6,4
Ulrikfors - Strömsund 071 63 6,4

Jämtlands Sikås - Hammerdal 071 63 6,4
Vilhelmina - Storuman 011 63 6,4

Jokkmokk - Porjus 072 67 6,8
Porjus - Gällivare 072 71 7,2

Storuman - Sorsele 073 63 6,4
Arvidsjaur – Slagnäs 079 71 7,2

Slagnäs – Sorsele 079 63 6,4
Arvidsjaur - Jokkmokk 088 63 6,4

Tabell 1 STVM för Inlandsbanan

3.2 Vagnar

De nya vagnarna som ska användas är MP 2000 och de är tillverkade av TGOJ AB.

Konstruktionen har två plattformar som är sammankopplade via en dragstång (TGOJ 1999).

Varje plattform har två NACO enkel axlade mjuka fjädringssystem (figur 3).

Figur 3 Fjädringssystem på MP 2000

Källa : TGOJ (1999)
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Fördelarna med vagnen är:

! Fördelaktigt förhållande mellan lastkapacitet och kostnader.

! Fjädringskonstruktionen tillåter högre axellast utan att öka dynamiska krafter eller utmattning

av räls.

! Låg ”vikt per meter” (max bruttovikt/total vagn längd) och en låg ”kritisk vikt per meter”

även för axellaster upp till 30 ton.

! En vagnskonstruktion som tillåter flexibel användning för att transportera flera olika typer av

gods.

! Låg livscykelkostnad.

Figur 4 MP 2000

Källa: TGOJ (1999)

Nettovikt 22 000 – 26 000 kg
Nettolast med 30 ton axellast 94 000 – 98 000 kg

Bruttovikt 120 000 kg
Totallängd inklusive koppling 27 650 mm

Maximal höjd över räls 4 600 mm
Avstånd mellan axlar 9 000 mm/plattform

Hjulupphängning NACO Unitruck II
Koppling NACO AP 2206303

Maximal axellast 30 ton
Vikt per meter vid maximal last 4,34 ton

Tabell 2 Vagnsdata MP 2000
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3.3 Dynamiska laster

Tåget belastar banunderbyggnaden dynamiskt, och den dynamiska påverkan beror på många

olika parametrar, bland annat:

! Tågets hastighet

! Bankens höjd, material och packningsgrad

! Banans jämnhet

! Undergrundens material och packningsgrad

! Sektionens geometri

För att kunna göra en bedömning där alla dessa parametrar bedöms krävs omfattande

undersökningar, och värdet gäller bara för det specifika tvärsnittet. Den dynamiska påverkan vid

stabilitetsberäkningar har därför enligt Zackrisson, P. (1996) medfört att man använder en

dynamisk lastfaktor av 1,2 gånger den statiska lasten.

De statiska lasterna som används i beräkningarna är den nu tillåtna linjelasten 71 kN/m, och

de nya vagnarnas linjelast 43 kN/m. Ökad axellast med dagens vagnar från 22,5 ton till 30 ton

ger en ökning på 33 procent. Det motsvar en ökning av linjelasten till 95 kN/m. I beräkningarna

är den dynamiska påverkan inkluderad med en faktor 1,2. Bredden på lasten är 2,6 meter.

Lasterna visas i tabell 3.

Statisk last
(kN/m)

Statisk last
(kPa)

Dynamisk last
(kN/m)

Dynamisk last
(kPa)

33 % ökning av
linjelast

95 36,4 114 43,7

Nuvarande last 71 27,3 85,2 32,8
MP 2000 43 16,5 51,6 19,8

Tabell 3 Laster som används vid stabilitetsberäkningar
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4 TEORI SLÄNTSTABILITET

4.1 C-slope

Vid stabilitetsberäkningarna användes datorprogrammet C-slope. Det är utvecklat på Luleå

tekniska universitet av Daichao Sheng och Hans Mattson på avdelningen för Geoteknik.

Programmet är skrivet i C++ för mjukvaran Microsoft Dos och använder sig av olika teorier för

att beräkna släntstabiliteten med hjälp av en cirkulär glidyta. Programmet provar själv ut den

farligaste glidytan (koordinat för centrum och radie på cirkeln) och beräknar släntstabiliteten. En

nackdel med programmet vid sökning av värsta glidyta, är att det på slänter med jordmaterial

med låg eller ingen kohesion tenderar att ge en glidyta som ligger för ytligt. Beräkningar på den

typen av slänter kräver därför att man styr in glidytan så att man får ett relevant brott. Vid

beräkningarna kan man använda sig av olika beräkningsmetoder:

! Swedish method

! Bishops förenklade metod

! Janbus generaliserade metod

! Spencers metod

! Morgenstern-Price metod

! Kraft jämnviktsmetoden

Swedish method är den enklaste analysen men ger också den största approximationen. Den

kan i vissa fall medföra en kraftig underskatting av säkerhetsfaktorn. Bishops metod tar även

hänsyn till de vertikala kopplingskrafterna i analysen. Janbus metod inkluderar horisontell jämvikt

för samtliga beräkningslameller. I Spencers metod liksom i Morgenstern-Price metod uppfylls

dessutom momentjämvikten för samtliga lameller. Spencers metod är flitigt använd i dataprogram

då den kräver ungefär 50% mindre datorkraft än Morgenstern-Price metod.

Vi har närmare studerat Swedish method, Bishops metod samt Spencers metod. I

handberäkningarna används den förenklade Bishop metoden. Detta eftersom den ger en bra

noggrannhet samt är ganska enkel att använda vid handberäkning. Analyser i dataprogrammet C-

slope ger samma resultat både med Bishops metod och Spencers metod.
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4.2 Släntstabilitet

Det vanligaste brottet inträffar i något som kan approximeras till ett cirkulär cylindriskt brott.

Oftast är dock bågen skarpare i mitten och flackare ute i kanterna. På grund av olika

sammansättning och förhållanden får man olika glidytor för varje slänt. För att kunna ställa upp

en modell för släntbrottsanalys har man approximerat glidytan till en perfekt cirkelbåge. Låt oss

studera en slänt i gränslasttillstånd för vilken en cirkulär cylindrisk glidyta har utformats.

Uppgiften är nu att bestämma den last som precis leder till utbildat brott.

Figur 5 Cirkulär cylindrisk glidyta uppdelad på lameller

Källa: Cernica, J (1995)

För att genomföra analysen delas den antagna glidytan i n antal lameller. Dessa lameller antas

vara statiskt kopplade till varandra med tvärkrafter Xi och normalkrafter Ei.
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Figur 6 Krafter som påverkar en lamell

Källa: Cernica, J (1995)

På varje lamell verkar egentyngden Wi (som inkluderar eventuell yttre last, till exempel på

släntkrön), normalkraften,
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har utnyttjats för effektivspänningen verkande i lamellens botten normalt mot glidytan.

Fortsättningsvis diskuteras olika jämviktsekvationer som karaktäriserar gränslasttillståndet för den i

lameller uppdelade glidkroppen.  Momentjämvikt för glidytans lameller med avseende på

glidcirkelns centrum O ger,
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eftersom kopplingskrafterna parvis eliminerar varandra och normalkrafternas verkningslinjer går

genom O. Insättning av Ti och lösning med avseende på säkerhetsfaktorn ger,
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som benämnes grundekvationen för säkerhetsfaktorn. Observera att de effektiva

skjuvhållfasthetsparametrarna c’ och φ kan variera längs glidytan. De har olika värden c’i och φ’i

för de olika lamellerna. För att kunna bestämma säkerhetsfaktorn ur grundekvationen, måste

normalkrafterna för samtliga lameller vara kända. Beroende på sättet och precisionen vid

bestämningen av Ni faller olika varianter ut av cφ-analysen. För att lösa problemet har varje

lamell 3 jämviktsekvationer till förfogande. Det finns fler obekanta (ψ stycken) än ekvationer,

problemet är ψ-3 gånger statiskt obestämt. Detta är skälet till att olika antaganden görs

beträffande kopplingskrafterna Ei och Xi, för att normalkrafterna Ni, och därmed säkerhetsfaktorn

FCφ ska kunna bestämmas med enbart jämviktsvillkor.

4.2.1 Swedish method

Den enklaste metoden men också den största approximationen erhålls genom att för varje lamell

anta  Ei = Ei+1 samt Xi = Xi+1  (URL: Tagasoft 2000), d.v.s. att skillnaden i kopplingskrafter för

varje lamell försummas.

För varje lamell beskrivs jämviktsvillkor i normalens till glidytans riktning,

Ni – Wicosα = 0  =>  Ni = Wicosα

på samma sätt fås  Ti = Wicosα  och  Ui = u∆li

Säkerhetsfaktorn kan då beräknas genom att sätta,

 
eMomentPåtryckand

eMomentMothålland
F

∑
∑=

( )[ ]∑ ⋅∆⋅−⋅+∆⋅⋅
⋅∑
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1 φα
αφ iiii

ii
c luWlc

W
F

Swedish method underskattar vanligen säkerhetsfaktorn med upp till ca 20%.

4.2.2 Bishops metod

Bishops metod utgår från swedish method men tar även hänsyn till de vertikala

kopplingskrafterna Xi i analysen (URL: Tagasoft 2000).
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En vertikal projektionsekvation ger då,

Wi - (Xi - Xi+1) - Tisinαi - Nicosαi = 0

där,

( )[ ]'tan'
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Ur detta samband löses (Ni – u∆li) ut och uttrycket skrivs om som,
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säkerhetsfaktorn kan nu skrivas,
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där bi = ∆licosαi  är lamellens bredd

Notera att i uttrycket för säkerhetsfaktorn måste iteration tillgripas. I uttrycket för FCφ ingår

skillnaden (Xi – Xi+1) i vertikala kopplingskrafter för varje lamell. Vid bestämning av dessa

skillnader kan man dra nytta av villkoret  ∑(Xi - Xi+1) = 0. I Bishops ordinära metod uppfylls

således momentjämvikt för hela glidkroppen samt vertikal jämvikt för samtliga lameller.

Om skillnaden (Xi - Xi+1) försummas i uttrycket för säkerhetsfaktorn kommer denna att

underskattas med omkring 3-5 procent. Detta svarar mot Bishops förenklade metod.
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4.2.3 Spencers metod

Spencers metod antar att de interlaminära krafterna är parallella (URL: Tagasoft 2000). Krafterna

som påverkar lamellen är:

! lamellens vikt, W

! pseudostatisk seismisk kraft, kW, där k är den seismiska koefficienten

! portrycket U

! effektiva normalkraften, P’

! mobiliserade skjuvkraften,

F

Plc

F

S 'tan'' φ⋅+⋅=

! resultanten av yttre tryck vinkelrätt och parallellt med lamellens ovansida, N och M

! resultanten av de parallella sidokrafterna, Q

Figur 7 Krafter enligt Spencers metod

Källa: URL: Tagasoft (2000)

Den pseudostatiska kraften och den resulterande kraften av yttre tryck kommer inte att ingå

vidare i diskussionen. Dessa krafter är av känd storlek och bidrar därför inte till förståelsen av

teorin men tenderar till att förlänga ekvationen.

Summering av krafter, normal och tangent till basen på varje lamell, ger två ekvationer för

kraftjämvikt samt två obekanta variabler, P’ och Q.
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( ) 0sincos' =−⋅+⋅−+ θαα QWUP   (Ekvation 1)
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Genom att lösa ut P’ ur ekvation 1 och sätta in i ekvation 2 och sedan lösa ut Q så fås,
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 Om de externa krafterna på slänten är i jämvikt, då måste vektorsumman av de interlaminära

krafterna vara noll för att jämvikt ska existera. Eftersom de interlaminära krafterna alla är

parallella så reduceras villkoret till,

∑ = 0Q

vidare, normalkraften och lamellens vikt antas sammanfalla i en punkt på skjuvytan med samma

x-koordinat som lamellens tyngdpunkt. För att varje lamell ska vara i momentjämvikt måste

resultanten Q samverka med resterande krafter verkande på lamellen. Med andra ord, Q måste

verka genom samma punkt på skjuvytan som normalkraften och lamellens tyngdpunkt, med

tillräcklig hänsyn tagen till yttre tryckkraft samt den pseudostatiska seismiska kraften. Om

summan av momentet för de externa krafterna kring en godtycklig punkt, till exempel origo, är

lika med noll, då måste momentet för de interlaminära krafterna kring samma punkt också vara

noll.

( ) 0sincos =⋅+⋅⋅∑ θθ xyQ

där x och y är koordinater som beskriver den punkt på lamellens skjuvyta där krafterna verkar.
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Uppfylls villkoren försäkras att fullständig jämvikt råder för varje lamell. När en lösning har

hittats för dessa två ekvationer kan linjen för släntbrottet beräknas för varje lamell. En lösning för

ekvationerna uppnås genom att samtidigt variera F och θ tills båda villkoren är uppfyllda. För de

initialt antagna värdena på F och θ kan ekvationerna vara ouppfyllda med avvikelserna R1 och

R2.

∑ ⋅= θcos1 QR

( )∑ ⋅+⋅⋅= θθ sincos2 xyQR

där Q är baserad på de antagna värdena på F och θ, och R1 är den horisontella kraftöverskottet

och R2 är momentöverskottet. Via Newton-Ralphsons metod för konvergens, varieras F och θ

tills R1 och R2 är inom acceptabla gränser.
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5 FÄLTUNDERSÖKNINGAR

Vid ett möte med Jörgen Olsson på IBAB den 29 september 1999 beslutades att inleda

geotekniska undersökningar på en av IBAB vald provsträcka utanför Arvidsjaur. Provsträckan är

7 kilometer lång, den börjar vid sektion 320+500 och slutar vid Arvidsjaur tågstation, sektion

327+500.

Sträckan har ändrats under arbetets gång och rapporten behandlar delar av sträckan Arvidsjaur

– Slagnäs. I detta kapitel behandlas fältundersökningar på några utvalda sektioner på sträckan.

5.1 Okulärbesiktning

Okulärbesiktning av provsträckan utfördes den 4 oktober. Då beslutades att 7 sektioner skulle

undersökas vidare. En av sektionerna låg utanför provområdet, sektion 320+270. Sektionen togs

dock med då banken är hög med brant släntlutning. I samband med okulärbesiktningen

bestämdes att viktsondering skulle utföras på de valda sektionerna för att få en inblick i

materialtypen och bedöma djup till fast botten.

5.2 Inmätning och viktsondering

Inmätning och viktsondering utfördes som första steg av undersökningen av de valda

sektionerna. Viktsondering valdes eftersom det är en enkel och billig sonderingsmetod.

Utrustningen lånades av geoteknik laboratoriet på Luleå tekniska universitet.  Inmätning utfördes

med måttband och avvägningsinstrument. Inmätning och viktsondering redovisas i Bilaga I.

5.2.1 Teori viktsondering

En viktsond består nederst av en skruvformad spets på vilken sondstänger skruvas fast (Ltu 1996).

Sonden belastas stegvis med vikter upp till 1,0 kN. Man bestämmer den minsta vikt varvid

sonden sjunker. När sonden slutar sjunka eller då rörelsen är mindre än 20 mm/s även med full

belastning, vrids sonden av en maskin. Belastande vikt eller antalet halvvarv vid fullbelastning

som erfordras för att sonden skall sjunka 0,2 m registreras. Genom att spetsen är skruvformad kan

man i allmänhet komma igenom även relativt fast lagrad sand eller grus. Då det krävs mer än 40

halvvarv per 0,20 m med full belastning (1,0 kN) avbryts sonderingen. Viktsondering används

huvudsakligen för att bestämma djup till fast botten på torv eller lermark.
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5.2.2 Resultat

Viktsonderingarna utfördes den 13-14 oktober 1999. Resultatet av viktsonderingen gav

maximalt torvdjup på 1,4 meter på sektion 325+480. Inmätning av sektionerna skedde samtidigt

för att bestämma tvärsnittet. Då sonderingen inte visade på något större torvdjup på den valda

provsträckan tillfrågades personal på SRS Spårteknik om det finns andra myrmarker i området.

Personal från SRS i Arvidsjaur tipsade om sektion 304+800 vid Avaviken. Inga vetenskapliga

undersökningar utfördes på sektionen. Torvens mäktighet bestämdes med spett som trycktes ned

med handkraft tills det tog stopp. Torvens mäktighet var mindre än spettets längd (1,2 meter), i

området 20 meter från bank.

Viktsonderingen utfördes som första steg i utredningen av hållfastheten på järnvägsbanken och

undergrund på provsträckan. Viktsonderingen visade att undergrunden i den valda provsträckan

är stabil. Den valda provsträckan är intressant för analys av bankbrott, men inte för

stabilitetsanalys av undergrunden. Då provsträckan ska representera hela banan borde partierna

med sämsta bärigheten vara med. Vid möte med personal från Luleå tekniska universitet och

IBAB den 21 oktober, beslutades vidare undersökning av sektion 320+270 och sektion

326+250, samt att sektion med sämre undergrund skulle sökas.

Figur 8 Sektion 320+270

Sektion 320+270 valdes för vidare undersökning p.g.a. att den består av en hög bank med

brant släntlutning (figur 8). Sektionen undersöks m.a.p. släntstabilitet. Järnvägsbanken är ca 7

meter hög och består av sandig grusmorän. Släntlutningen är 1:1,5 vilket är den brantaste av de

undersökta sektionerna. Det synliga materialet är naturgrus 0-100 mm med en hög halt av

sandigt material. Försök att viktsondera i banken gick till en början lätt, men ca 30-40 cm ner
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tog det stopp. Materialet är löst lagrat och har inslag av stenar och block. Undergrunden består

av mycket blockrik morän och det växer tallar på sidorna av banken. Torvtäcket uppskattas till ca

1-2dm. Stenarna är allt ifrån grova stenar på ca 3 dm till block på 1-2 meter. Det rinner en liten

bäck under banken ca 10 meter mot Arvidsjaur. Trumman är av typen stenkista med huggen

sten.

Figur 9 Sektion 326+250

Sektion 326+250 ligger mellan två mindre sjöar (figur 9). Avvägning av sjöarnas vattenyta gav

en vattennivåskillnad på cirka 1dm. Släntlutningen är 1:1,7 på norra sidan och 1:1,8 på södra

sidan. Torvdjupet sonderades till ca 60 cm på en liten halvö 20 meter norr om banken. På den

södra sidan utfördes ingen sondering på grund av sjön.

5.3 Georadarundersökning

För att söka sektion med flytande bank utfördes georadarundersökning den 10 och 11 november.

Georadarundersökningen utfördes av Per Wikström på Radarteam Sweden AB på sträckor vid

Slagnäs där det var troligt att banken flöt på torv. Val av sträckor skedde efter konsultation med

personal på SRS Spårteknik och IBAB, som har kännedom om var järnvägen går över

myrmarker.

5.3.1 Teori

GPR, Ground Penetrating Radar, även kallat Markradar eller Georadar (Wikström, P. 1999), är

en mätmetod som använder radiovågor för att detektera föremål och gränsytor i olika material.

Precis som röntgen kan ge en bild av kroppens inre struktur ser radarn det inre av olika material,

som kan genomträngas av och reflektera radiovågor. Genom att använda antenner med olika

arbetsfrekvenser, 10 MHz till 3 GHz, kan uppbyggnaden av olika material studeras på några
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centimeter till 100 meters djup. Nedträngningsdjup och upplösningsförmåga styrs av antennval.

Lägre frekvenser har högre penetration och högre frekvenser har högre upplösning. Bäst

upplösning uppnås på centimeter djup. Det maximala mätdjupet i ett material bestäms av

konduktiviteten (materialets elektriska ledningsförmåga) och vatteninnehållet. Konduktiviteten

styr radiovågornas dämpning och vatteninnehållet styr radiovågornas hastighet i materialet. God

penetration erhålls i material med låg konduktivitet (under 10 ms/m). Hög konduktivitet

dämpar radarsignalen kraftigt. Detta sker t.ex. i leror eller material med saltvatten. Mätningen

sker kontinuerligt, och flera hundra mätningar kan utföras per sekund. Resultatet presenteras likt

ekolod direkt på datorskärm eller skrivare. Detta medför att stora ytor kan undersökas på kort

tid. Metoden är inte beroende av årstider.

Georadarutrustningen består av:

! Pulsgenerator

! Sändar- och mottagarantenn/er

! Radarenhet och PC

I pulsgeneratorn alstras en kort puls. Sändande antenn frekvensomvandlar pulsen och den

utbreder sig ner i marken. Radiovågen reflekteras mot objekt- och gränsytor tillbaka till

mottagande antenn. Radarenhetens PC registrerar tiden för varje enskild reflektion. Pulser sänds

kontinuerligt under förflyttning, samtidigt som reflektionsmätning sker. Varje reflektor registreras

i tidsdomän. Det exakta djupet på en sektion fås med referensborrningar. Borrningarna ligger till

grund för beräkningar av hastigheten i varje medium. Beräknad hastighet används för att

bestämma djupet för de olika reflektionerna utmed den undersökta sträckan.

5.3.2 Användningsområden

Georadar är en sonderingsmetod som kan undersöka stora ytor på kort tid utan att behöva

påverka konstruktioner med t.ex. grävning eller borrning. Sonderingsmetoden har en mängd

olika användningsområden (Wikström, P. 1999):

! Undersökning av uppbyggnad och kvalitet i dammar, vägar, broar, flygfält och järnvägar.

! Förundersökning vid nybyggnad: bestämning av bergnivå och jordlagerföljd.

! Kartläggning av naturresurser och fyndigheter (sand/grus, mineraliseringar, kaolin, bauxit

m.m.)

! Vattenförsörjning: bästa läge för bergborrade brunnar, läge för grusfilterbrunnar,

grundvattennivå och infiltrationslägen m.m.
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! Mätning av is-, snö- och tjäldjup. Glaciärmätningar.

! Borrhålsmätningar. Söka svaghetszoner i berg och jord vid tunnelarbeten.

! Lokalisering av ledningar, gamla cisterner, tunnor och föroreningsvägar runt deponier.

! Djup- och sedimentkartering av sjöar och vattendrag.

! Kontroll av fasadsten, byggnadssten och stenvalsar.

! Lokalisering av arkeologiska lämningar och utdöda djur.

Specifikt för järnvägar har georadar använts inom följande områden:

♦  Mätningar av ballast: djup, kontroll av egenskaper, föroreningsgrad, deformation/ sättningar

och bärighetsproblem. Kontroll före och efter tvätt av ballast.

♦  Kontroll av markisolerings läge/nivå i ballast.

♦  Lokalisering av områden med fuktig ballast.

♦  Undersökning av banunderbyggnad: lagerföljd, bergnivå, fast botten under flytande bank.

5.3.3 Resultat

Georadarundersökningen utfördes främst för att söka sektioner där järnvägsbanken är grundlagd

direkt på torv, den flyter uppe på torven. Resultatet visade att på sträckorna 269+000 – 271+000

och  289+200 – 289+720 flyter banken på torv med varierande mäktighet till fast botten

(Wikström, P. 1999). Fast botten är fastlagrad morän eller berg. Erfarenhetsmässigt antogs

hastigheten på radarvågorna i de olika materialen, för att kunna göra en uppskattning om djupet

till de olika reflektionerna. Hastigheten i ballast antogs vara ca 15 ns per meter, i siltig sand 20-25

ns per meter och i torv ca 50 ns per meter. För att kunna bestämma mäktigheten exaktare bör

dock referensborrningar utföras genom bank, där radar vågornas hastighet bestäms för de olika

materialen.

På sträckan 269+000 – 270+000 varierade mäktigheten på torven under banken mellan 1-3

meter, även tidigare sättningar noterades:

! 270+000 – 270+455 2-3 meters mäktighet, störst vid sektion 270+100.

! 270+455 – 271+000 1-2 meters mäktighet.

! 270+ 065 - 270+218 sättningar i banken.
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Figur 10 Georadarantenner för banvall och undergrund.

Främre antenn, 70MHz, 2-25 m mätdjup.

Bakre antenn 400 MHz, för bankmätning.

Källa: Wikström,P (1999)

På sträckan 289+200 – 289+700 varierade mäktigheten på torven under banken mellan 0-5

meter, också här noterades några mindre sättningar:

! 289+200 - 289+400 1-5 meters mäktighet.

! 289+350 störst mäktighet ca 5 meters.

! 289+400 – 289+700 vilar banken på ett tunt torvtäcke över morän.

! 289+450 mindre sättningar.

! 289+ 600 mindre sättningar.

I rapporten kommer sektionen 289+350 undersökas vidare då den har den största

mäktigheten på torven (figur 11). Vi rekommenderar dock att referensborrningar utförs på

sektionen för att säkerställa torvdjupet. Radarvågornas hastighet i torven är endast antagen och

den beror på konsolideringsgraden och vattenkvoten i torven.
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Ballast

Torv

Torv 4-5 m
Morän över
berg

Figur 11 Resultat från georadar mätning, överst 400MHz antenn, nedre 70 MHz antenn

Källa: Wikström,P (1999)

5.4  Packningsgrad

På sektion 320+270 bestämdes densitet och porositet för materialet i banken. För bestämningen

användes vattenvolymeter. Utrustningen lånades av geoteknik laboratoriet på Luleå tekniska

universitet.

5.4.1 Utförande

Vattenvolymetern består av en graderad 2-6 liters mätcylinder för vatten, handpump,

gummiblåsa, stativ samt bottenplatta med centriskt hål med diametern 10-20 cm (Ltu 1996).

Volymetern ställs på en avjämnad provtagningsyta och gummiblåsan vattenfylls så att den ligger

an mot jordytan i bottenplattans hål. Vattennivån avläses på mätcylindern varefter vattnet pumpas

upp från gummiblåsan till mätcylindern. En provgrop grävs i hålet i bottenplattan och det

uppgrävda materialet tas om hand och vägs. Gummiblåsan vattenfylls igen så att den fyller ut hela

provgropen. Vattennivån avläses på nytt. Gropens volym kan nu bestämmas som skillnaden

mellan vattennivåerna i mätcylindern. Provet torkas i ugn och vägs sedan i torrt tillstånd.

Därefter kan vattenkvot och porositet beräknas.
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Figur 12 Vattenvolymeter

5.4.2 Resultat

För att kunna få en tillräckligt stor avjämnad provtagningsyta grävdes plana ytor ut på sidan av

slänten. Sammanlagt utfördes fem försök med vattenvolymetern:

1. 3 meter ner utmed södra slänten på 0,3 meters djup

2. 5 meter ner utmed södra slänten på 0,45 meters djup

3. 5 meter ner utmed södra slänten på 0,45 meters djup

4. 5 meter ner utmed södra slänten på 0,45 meters djup

5. 5 meter ner utmed södra slänten på 0,55 meters djup

Resultat från försök redovisas i tabell 4. Optimal packning utprovades i laboratoriet och

packningsgrad kunde bestämmas.
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Försök 1 Försök 2 Försök 3 Försök 4 Försök 5
Kompaktdensitet (t/m3) 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65

Provets Volym (cm3) 307 236 307 302 598
Provets Massa (gram) 508.4 380.1 591.6 499.6 1107.5

Skrymmdensitet (t/m3) 1.656 1.611 1.927 1.654 1.852
Torr Massa (gram) 473.4 358.6 563.9 471.9 1077.7

Porvatten Massa (gram) 35 21.5 27.7 27.7 29.8
Vattenkvot (%) 7.4 6.0 4.9 5.9 2.8

Torrdensitet (t/m3) 1.54 1.52 1.84 1.56 1.80
Torrvolym (cm3) 179 135 213 178 407
Porvolym (cm3) 128 101 94 124 191
Porositet (n) 41.8 42.7 30.7 41.0 31.9

Packningsgrad (%) 71,3 70,4 85,2 72,2 83,3

Tabell 4 Resultat från vattenvolymeter försök på sektion 289+270

Försök 3 och 5 innehöll en större mängd grus och sten än de övriga 3 försöken. Därav de

avvikande resultaten. Medelvärdet för samtliga försök ger en porositen  n=0,376 (packningsgrad

76%). Medelvärdet för försök 1,2 och 4 ger porositen n=0,418 (packningsgrad 71%).

Medelvärdet för försök 3 och 5 ger porositen n=0,313 (packningsgrad 84%).

Packningsgraden var väldigt låg i vattenvolymeterförsöken. Troligtvis är banken löst lagrad.

När järnvägen byggdes fanns inte utrustning för packning av material. Detta gjorde att material i

banken inte blev ordentligt packade. Byggnads materialet packade endast av sin egenvikt och de

första tågen. Med tiden kan tåg packat materialet ytterligare, men då tågets vikt med djupet

fördelas över en större yta blir inte trycket tillräckligt stort. För att få en hög packningsgrad måste

materialet packas i lager med mindre mäktighet. Även viktsonderingen visar att materialet i

banken har låg packningsgrad. Materialet i banken måste dock ha en högre packningsgrad än

resultaten från vattenvolymeterförsök. Då slänten är väldigt brant var det svårt att få en plan

provtagningsyta. Försök att gräva sig in i banken resulterade i att material rasade ner på

försöksytan, trots att försöken utfördes då tjäldjupet i banken var 1 dm. Packningsgraden en bit

in i banken antas därför vara något högre.
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6 LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR

Laboratorieundersökningar utfördes för bankmaterialet på sektionerna 320+270 och 289+350.

Detta kapitel behandlar siktning, proctorpackning och skjuvförsök. Bankmaterialet från sektion

289+350 siktades, skjuvförsök och proctorpackning utfördes inte.

6.1 Siktning av jordprover

Jordproverna från sektionerna 320+270 och 289+350 siktades, för att bestämma vilken typ av

material det var i banken. Jordprover med fraktioner upp till 60 mm siktades (figur 13).

Siktkurva bankmaterial d<60 mm

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

0,063 0,125 0,25 0,5 1 2 5,6 11,2 20 60

Kornstorlek d, mm

Pa
ss

er
ad

 m
än

gd
, v

ik
tp

ro
ce

nt

Sektion 320+270 Sektion 289+350

Figur 13 Diagram med siktkurva på bankmaterial från 320+270 och 289+350

Graderingstalet Cu beräknades för de båda sektionernas siktkurva. Graderingstalet

representerar kornfördelningskurvans lutning och beräknas ur följande formel( Axelsson 1980),

10

60

d

d
Cu =

Där d60 och d10 representerar de kornstorlekar 60 respektive 10 viktprocent av materialet

passerat. Storleken på graderingstalet bestämmer om materialet är ensgraderad, mellangraderad

eller månggraderad. Tabell 5 visar benämning av jordar m.a.p. graderingstal.

Benämning Graderingstalet Cu
Ensgraderad <5

Mellangraderad 5-15
Månggraderad >15

Tabell 5 Benämning av jordar med avseende på graderingstal

Källa: Axelsson, K et al. (1980)
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Beräkning av graderingstalet för sektion 320+270 och 289+350.

Sektion 320+270

301
063,0

19 ==Cu => Månggraderad jord

Sektion 289+350

25
4,0

10 ==Cu => Månggraderad jord

Figur 14 Bestämning av jordart

Materialet i båda bankarna består av morän. Enligt figur 14 är det sandig grusmorän. Bankarna

innehåller dock en mängd både stenar och block. Ytligt är det i huvudsak mindre fraktioner,

men med djupet ökar andelen stenar och block.
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6.2 Proctorpackning

Laboratoriepackning utfördes för 6 olika vattenkvoter på jordprover från sektion 320+270.

Packningen utfördes enligt den modifierade Proctormetoden, som används i Sverige.

Proctorpackning användes för att bestämma den maximala torrdensiteten för jorden och den

optimala vattenkvoten, den vattenkvot vid vilken materialet packas bäst.

6.2.1 Teori

Principen vid Proctorpackning är att provet packas i en cylinder med hjälp av en fallvikt, som

faller fritt på den jordvolym som ska packas (Ltu 1999). Packningen utförs i fem lika tjocka lager

i cylindern som är 11,7 cm hög och hade en diameter på 10,2 cm (volym 943 cm3).

Inpackningen utförs av en apparat som låter en vikt med massan 4,54 kg falla från 45cm 25

gånger på varje lager. Apparaten kontrollerar antalet slag och fördelning av slagen över provets

yta. Packningen utförs med olika vattenkvoter på materialet, för att uppnå optimal packning.

6.2.2 Utförande

Jordprovet siktades från fraktion större än 20 mm, varefter vatten tillsattes för att uppnå olika

vattenkvoter. Materialet packades och det överskjutande materialet ströks bort, så att volymen på

provet skulle vara känd. Provet vägdes och placerades i en ugn under 24 timmar för att torkas.

Efter att provet torkats vägdes det igen för att bestämma vattenkvot och torrdensitet.

Värdena från packningen sammanställdes i tabell 6.

V m md w ρρρρ ρρρρd n
(Cylinder- Fuktig prov Torrt prov vatten- Densitet Torr- Poro-

volym) massa massa kvot densitet sitet
(cm3) (g) (g) (%) (g/cm3) (g/cm3)

Prov 1 943 1997 1909 4,6 2,12 2,02 0,24
Prov 2 943 2104 1975 6,5 2,23 2,09 0,21
Prov 3 943 2184 2033 7,4 2,32 2,16 0,19
Prov 4 943 2253 2089 7,9 2,39 2,22 0,16
Prov 5 943 2196 2029 8,2 2,33 2,15 0,19

Prov 6 943 2279 2118 7,6 2,42 2,25 0,15

Tabell 6 Resultat från Proctorpackning

Värdena från tabellen sattes in i ett diagram och sambandet för maximal densitet vid olika

vattenkvoter ritades upp (figur 15).
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Figur 15 Samband maximal densitet för olika vattenkvoter

Den givna kurvan ger den maximala torrdensiteten 2,16 ton/m3, vid vattenkvoten 7,5 %.

Vilket ger minimivärdet på porositeten n = 0,19.

6.3 Skjuvförsök

Direkta skjuvförsök utfördes för att bestämma friktionsvinkeln i jorden för sektion 320+270.

6.3.1 Teori och utförande

Försöken utfördes i en skjuvapparat, som fungerar enligt principskiss figur 16.

Figur 16 Principskiss för skjuvförsök

Jordproven som användes vid skjuvförsöken siktades från fraktioner större än 5,6 mm resp.

2,0 mm. Provet placeras under försöken i en provkropp. Provkroppen består av topp och botten

av fast material med stålpiggar som tränger in i prover för att uppnå maximal vidhäftning (figur

17). Topp och botten är cirkulära och har en diameter på 80 mm resp. 50 mm. Provet innesluts

på sidorna i ett gummimembran med stödringar, gummimembranets kohesion är 1 kPa.



Kapitel 6: Laboratorieundersökningar

33

    

Figur 17 Provkropp och skjuvapparat

Vid försöken belastades provet med olika vikter för att variera normalspänningen. Försöken

utfördes för fyra olika normalspänningar( ca 20, 40, 80 och 120 kPa). Vid försöket fördes toppen

av provkroppen i sidled med en konstant hastighet, en givare registrerade kraften som krävdes för

rörelsen. På en dator registrerades rörelsen, provets höjd, normalspänning och skjuvspänning.

Figur 18 Princip för bestämning av max skjuvspänning

Spänning – töjningsdiagram plottades för varje försök (Bilaga II). Ur diagrammen bestämdes den

maximala skjuvspänningen vid den aktuella normalspänningen. Då kurvan för skjuvspänningen

planade ut och det inte fanns någon klart maximal skjuvspänning, användes spänningen där

skjuvvinkeln var 0,15 radianer, enligt svensk standard (figur 18).

Friktionsvinkeln varierar med porositeten på materialet. Sambandet mellan friktionsvinkeln

och porositeten behövde därför bestämmas. Olika försöksomgångar utfördes med varierande

porositet. För att uppnå större variation på porositeten utfördes försök inte bara på torra prov,
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utan även vattenmättade prov. Några försöksomgångar utfördes på jordprov med varierande

fuktighet mellan 5 och 11 procent. Men vattnets ytspänning i porerna påverkar försöken vilket

medför att dessa försöksomgångar är missvisande och stämmer dåligt med övriga försök. Då

försök utfördes på vattenmättat prov, lades provet i provkroppen och provet fick stå belastat

under två dygn varefter försöket utfördes. Provet fick stå under tryck i två dygn för att

porvattentrycket skulle utjämnas innan försöket genomfördes.

6.3.2 Beräkningar

För varje försöksomgång (Bilaga II) ritades sambandet upp mellan maximal skjuvspänning och

normalspänning (figur 19). Trendlinjen ritades mellan punkterna. Linjens ekvation beräknades ur

diagrammet. Ekvationen ger friktionsvinkel och kohesion för den aktuella packningsgraden.

Membranets kohesion subtraheras från beräknad kohesion.

Figur 19 Princip för bestämning av friktionsvinkel

Alla torra och vattenmättade försöksomgångar sammanställdes i ett diagram där

friktionsvinkeln varierade med porositeten (figur 20).

Porositet Kohesion Linjelutning Friktionsvinkel
Torrt packat prov 50 mm 2,0 mm sikt 0,23 6,2 0,8668 40,9
Torrt packat prov 80 mm 2,0 mm sikt 0,25 2,4 0,8630 40,8

Torrt packat prov 80 mm 5,6 mm sikt A-D 0,23 4 0,8896 41,7
Torrt packat prov 80 mm 5,6 mm sikt E-H 0,25 1,8 0,8788 41,3
Torrt opackat prov 80 mm 5,6 mm sikt A-D 0,33 2,8 0,5832 30,3
Torrt opackat prov 80 mm 5,6 mm sikt E-H 0,32 6,7 0,5492 28,8
Vattenmättat packat prov 80 mm 5,6 mm sikt 0,21 20 0,8839 41,5
Vattenmättat opackat prov 80 mm 5,6 mm

sikt
0,29 -1,8 0,6995 35,0

Tabell 7 Beräknad friktionsvinkel för olika porositeter
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Figur 20 Diagram över friktionsvinkel i förhållande till porositeten

Fuktiga försök används inte i sammanställningen då dessa hade lägre säkerhet. Ekvationen för

friktionsvinkeln som funktion av porositeten blir,

166,6813,116 +⋅−= nϕ

Med givna värden på porositeten från vattenvolymeterförsök.

Medelvärde för alla försök n=0,376 (packningsgrad 76%),

05,24166,68376,013,116 =+⋅−=ϕ

Medelvärde för försök 1,2 och 4  n=0,418 (packningsgrad 71%),

06,19166,68418,013,116 =+⋅−=ϕ

Medelvärde för försök 3 och 5 n=0,313 (packningsgrad 84%),

 08,31166,68313,013,116 =+⋅−=ϕ

Försöksomgångarna ger en varierande kohesion. Bankmaterialet är ett friktionsmaterial, varför

eventuell kohesion endast är skenbar. I stabilitetsberäkningarna används därför inte någon

kohesion för bankmaterialet.

6.3.3 Utvärdering av friktionsvinkeln

Beräknad friktionsvinkel har orimligt lågt värde och variationen på bestämningen av porositeten

är för stor. Sambandet för friktionsvinkel och porositeten stämmer bra, värdena från

skjuvförsöken ligger väl samlade vid trendlinjen. Bestämning av porositet i fält har för stor
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osäkerhet och har i banken ett lägre värde än vad vattenvolymeterförsöket visar. Försöken är

tagna på slänten där jorden inte har packats av tågets tyngd. Materialet på sidan av banken kan

också luckras upp lite av vibrationer i banken då tåg passerar.

Högsta uppnådda porositet på en skjuvförsöksomgång var n=0,33 (fuktiga försök är inte

inkluderade). Försöksomgången utfördes på vattenmättat jordprov som hällts i provkroppen och

packats endast med aktuell normalspänning. De fuktiga försöksomgångarna hade högre porositet,

men dessa försök utfördes med den mindre provkroppen (φ=50 mm). Osäkerheten i

bestämningen av densiteten är högre på en mindre volym.

Järnvägsbanken byggdes utan att packas som man gör idag. Antagligen tippades materialet och

egentyngden och tyngden av de första tågen fick packa materialet. Detta medför att

packningsgraden sannolikt inte är hög, men den är dock högre än vad vattenvolymetern visar.

Försök att viktsondera i banken visade på en låg packningsgrad, sonderingen gick lätt ner tills det

att man stötte på en större sten då det tog helt stopp. Banken har sannolikt en liknade

packningsgrad som skjuvförsöksomgångar där materialet inte hade packats.

Tre försöksomgångar utfördes med opackat jordprov, ett vattenmättat och två torra.

Porositeten på dessa försöksomgångar varierade mellan 0,29 – 0,33 (packningsgrad mellan 83 och

87 %), vilket skulle ge en friktionsvinkel mellan 30-34 grader. Enligt Axelsson (1980) har en

välgraderad jord med rundade korn en friktionsvinkel på 340 löst lagrad och 400 fast lagrad.

Värdet för fast lagrad stämmer väl överens med jordmaterialet i banken (ϕ=410 packade

försöksomgångar). Ett gott antagande är att packningsgraden är 85% (n=0,31), vilket ger en

friktionsvinkel på 32 grader. I stabilitetsberäkningarna varieras friktionsvinkeln mellan 28-35

grader, för att få ett samband för påverkan av säkerhetsfaktorn på banken av friktionsvinkeln.

Ingen kohesion användes för bankmaterialet i beräkningarna, eftersom det är ett

friktionsmaterial.

Vidare fältundersökning bör utföras på bankmaterialet i sektionen. Antingen exaktare

bestämning av packningsgraden i banken eller undersökning av friktionsvinkeln i fält. Bäst vore

en kombination av de båda.
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7 SLÄNTSTABILITETSBERÄKNINGAR

På sektionerna 320+270 och 326+250 beräknades släntstabiliteten. Eftersom skjuvhållfastheten i

bankmaterialet inte har kunnat bestämmas med tillräcklig noggrannhet, varierades

friktionsvinkeln mellan 28- 35 grader i beräkningarna. Tungheten antogs till 19 kN/m3.

Stabilitetsberäkningar för sektionerna utfördes både med hjälp av dataprogrammet C-slope

och med handberäkningar. I programmet C-slope använde vi oss av Bishops förenklade och

Spencers metod. En närmare kontroll av värdena visar att Bishops förenklade och Spencers

metod ger samma säkerhetsfaktor. Handberäkningarna utfördes endast med friktionsvinkeln 32

grader för att jämföra värdena på säkerhetsfaktorn med C-slope. Handberäkningarna utfördes på

den glidyta som använts av C-slope vid stabilitetsberäkningen, och redovisas i Bilaga III och IV.

7.1 Sektion 320+270

Sektion 320+270 består av en hög bank med brant lutning. Järnvägsbanken är ca 7 meter hög

och släntlutningen är 1:1,5. Tabell 8 sammanställer resultat från stabilitetsberäkningarna.

Figur 21 Tvärsnitt sektion 320+270 med brottyta använd i beräkningarna.
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Friktionsvinkel Obelastad MP 2000 STVM Ökning av
STVM med

33%
28 FCφ= 0,94 FCφ= 0,91 FCφ= 0,88 FCφ= 0,87
29 FCφ= 0,98 FCφ= 0,94 FCφ= 0,92 FCφ= 0,91
30 FCφ= 1,02 FCφ= 0,98 FCφ= 0,96 FCφ= 0,94
31 FCφ= 1,06 FCφ= 1,02 FCφ= 1,00 FCφ= 0,98
32 FCφ= 1,11 FCφ= 1,06 FCφ= 1,04 FCφ= 1,02

32 * FCφ=1,15 FCφ=1,11 FCφ=1,09 FCφ=1,07
33 FCφ= 1,15 FCφ= 1,11 FCφ= 1,08 FCφ= 1,06
34 FCφ= 1,19 FCφ= 1,15 FCφ= 1,12 FCφ= 1,10
35 FCφ= 1,24 FCφ= 1,19 FCφ= 1,16 FCφ= 1,14

Tabell 8 Beräknad säkerhetsfaktor på sektion 320+270 (*handberäknade värden)

Handberäkningar ger något högre säkerhetsfaktor. Detta kan bero på att fler lameller används

vid C-slope beräkningar än vid handberäkningar. Säkerhetsfaktorn sammanställs i diagram (figur

22) för att åskådliggöra friktionsvinklens inverkan på släntstabiliteten. Samtliga diagram finns

redovisade i Bilaga V.

Säkerhetsfaktor sektion 320+270
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Figur 22 Diagram över säkerhetsfaktor på sektion 320+270

Sektionen har en låg säkerhetsfaktor och den är starkt beroende av friktionsvinkeln i

bankmaterialet. Det är därför av största vikt att friktionsvinkeln eller packningsgraden bestäms

med fler fältundersökningar och sonderingar. Skulle friktionsvinkeln visa sig vara under 36 grader

(FCφ<1,2 vid STVM), vilket är sannolikt, rekommenderas förstärkande åtgärder för sektionen.
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7.2 Sektion 326+250

Sektion 326+250 ligger mellan två sjöar. Banken är ungefär 4 meter hög. Släntlutningen är 1:1,7

på norra sidan och 1:1,8 på den södra sidan av järnvägen.

Figur 23 Tvärsnitt sektion 326+250 med brottyta använd i beräkningarna

Friktionsvinkel Obelastad MP 2000 STVM Ökning av
STVM med

33%
28 FCφ= 1,11 FCφ= 1,05 FCφ= 1,01 FCφ= 0,98
29 FCφ= 1,16 FCφ= 1,09 FCφ= 1,05 FCφ= 1,03
30 FCφ= 1,21 FCφ= 1,14 FCφ= 1,10 FCφ= 1,07
31 FCφ= 1,26 FCφ= 1,18 FCφ= 1,14 FCφ= 1,11
32 FCφ= 1,31 FCφ= 1,23 FCφ= 1,19 FCφ= 1,15

32 * FCφ=1,32 FCφ=1,23 FCφ=1,18 FCφ=1,15
33 FCφ= 1,36 FCφ= 1,28 FCφ= 1,23 FCφ= 1,20
34 FCφ= 1,41 FCφ= 1,33 FCφ= 1,28 FCφ= 1,25
35 FCφ= 1,47 FCφ= 1,38 FCφ= 1,33 FCφ= 1,30

Tabell 9 Beräknad säkerhetsfaktor på sektion326+250 (*handberäknade värden)
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Säkerhetsfaktorn sammanställdes i diagram ( figur 24) för att åskådliggöra friktionsvinklens

inverkan på släntstabiliteten. Samtliga diagram finns redovisade i Bilaga V.
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Figur 24 Diagram över säkerhetsfaktorn på sektion 326+250

Även på den här sektionen är säkerhetsfaktorn starkt beroende av friktionsvinkeln, men då

släntlutningen är mindre är säkerhetsfaktorn högre. Skulle vidare undersökningar visa att

friktionsvinkeln i bankmaterialet är lägre än 32 grader (FCφ<1,2 vid STVM) rekommenderas

förstärkning av banken m.a.p. släntstabilitet.

Det bör också kontrolleras om det finns sediment under banken, eftersom den är byggd på en

sjöbotten. Detta sediment kan bli ett glidlager som kan skapa stabilitetsproblem, särskilt om

undergrunden lutar. Vid inmätning registrerades olika vattennivå på de olika sidorna av banken.

Vilket tyder på genomströmning av vatten. Det kan skapa höga porvattentryck i banken vid

tågpassage, och bör undersökas vidare.

7.3 Förstärkning av högbank på fast undergrund

Beräkningar har utförts i programmet C-slope för att bestämma geometri och mängder vid

eventuella förstärkningsåtgärder. Det finns två olika sätt att förstärka slänten med tillskott av

material (figur 25). Det ena är att bygga på extra material för att få en flackare släntlutning

(alternativ 1). Det andra sättet är att fylla ut hela banken bredare med samma släntlutning

(alternativ 2). Alternativ 1 kräver mindre material för att öka säkerhetsfaktorn, men den tar något

mera mark i anspråk. Alternativ 2 kräver större materialåtgång för att öka säkerhetsfaktorn, men

markintrånget blir mindre. Efter studier av ett flertal olika bankgeometrier konstateras att det



Kapitel 7: Släntstabilitetsberäkningar

41

effektivaste sättet att förstärka bankar på fast undergrund är att öka släntlutningen enligt alternativ

1. Det skulle visa sig att alternativ 1 ger ungefär 50% mindre materialåtgång jämför med

alternativ 2 för att uppnå samma säkerhetsfaktor. Detta samtidigt som markintrånget endast blir

marginellt större än för alternativ 2. Beräkningar har utförts både för sektion 320+270 och för

typsektioner med bankhöjder på 5, 7, 10 samt 15 meter. Figur 25 visar sektion 320+270 förstärkt

till säkerhetsfaktorn FCφ=1,2 vid en friktionsvinkel på 32 grader.

Figur 25 Olika typer av förstärkning av sektion 320+270 till säkerhetsfaktor FCφφφφ=1,2 vid en
friktionsvinkel på 32 grader

Bankhöjdens inverkan på säkerhetsfaktorn kan försummas för höga bankar (bankar högre än

5m) på fast undergrund. Vid kontroll av olika bankhöjder är differensen endast 0,01 för

säkerhetsfaktorn mellan bankar med samma släntlutning men olika höjd. De faktorer som

påverkar stabiliteten mest för bankar på fast undergrund är släntlutningen samt friktionsvinkeln

för bankmaterialet. Friktionsvinkeln varieras mellan 30 grader och 34 grader i beräkningarna

enligt antaganden i kapitel 6.3.3. Släntlutningen har varierats från 1:1,5 till 1:2,3. Tabell 10 är en

sammanställning av beräkningar utförda i C-slope.
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Friktionsvinkel  (φ)φ)φ)φ) Släntlutning  (A:B) Säkerhetsfaktor  (FCφφφφ) ) ) ) 
30 1:1,5 1,02
30 1:1,8 1,15
30 1:2 1,25
30 1:2,3 1,40
32 1:1,5 1,11
32 1:1,8 1,25
32 1:2 1,35
32 1:2,3 1,51
34 1:1,5 1,19
34 1:1,8 1,35
34 1:2 1,46
34 1:2,3 1,63

Tabell 10 Säkerhetsfaktor vid olika släntlutning och friktionsvinkel

Materialåtgången V (m3/längdmeter) kan beräknas med följande formel,

A

HBB
V

⋅
⋅−=

2

)( 2
12

där A:B1 är bankens ursprungliga släntlutning och A:B2 är bankens nya släntlutning (figur 26).

Markintrånget C (m2/längdmeter) kan beräknas enligt,

A

HBB
C

⋅−= )( 12

Tabell 11 visar materialåtgång vid förstärkning för bankar med varierande höjd.

Figur 26 Förstärkning genom minskning av släntlutning
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Bankhöjd H (m) A:B1 A:B2 FCφφφφ1 FCφφφφ2 Materialåtgång V (m3/m) Markintrång (m2/m)
5 1:1,5 1:1,8 1,11 1,25 3,75 1,5
5 1:1,5 1:2,0 1,11 1,35 6,25 2,5
5 1:1,5 1:2,3 1,11 1,51 10,0 4,0
5 1:1,8 1:2,0 1,25 1,35 2,50 1,0
5 1:1,8 1:2,3 1,25 1,51 6,25 2,5
5 1:2,0 1:2,3 1,35 1,51 3,75 1,5
7 1:1,5 1:1,8 1,11 1,25 7,35 2,1
7 1:1,5 1:2,0 1,11 1,35 12,3 3,5
7 1:1,5 1:2,3 1,11 1,51 19,6 5,6
7 1:1,8 1:2,0 1,25 1,35 4,90 1,4
7 1:1,8 1:2,3 1,25 1,51 12,3 3,5
7 1:1,8 1:2,3 1,35 1,51 7,35 2,1
10 1:1,5 1:1,8 1,11 1,25 15,0 3,0
10 1:1,5 1:2,0 1,11 1,35 25,0 5,0
10 1:1,5 1:2,3 1,11 1,51 40,0 8,0
10 1:1,8 1:2,0 1,25 1,35 10,0 2,0
10 1:1,8 1:2,3 1,25 1,51 25,0 5,0
10 1:2,0 1:2,3 1,35 1,51 45,0 3,0
15 1:1,5 1:1,8 1,11 1,25 33,8 4,5
15 1:1,5 1:2,0 1,11 1,35 56,3 7,5
15 1:1,5 1:2,3 1,11 1,51 90,0 12,0
15 1:1,8 1:2,0 1,25 1,35 22,5 3,0
15 1:1,8 1:2,3 1,25 1,51 56,3 7,5
15 1:2,0 1:2,3 1,35 1,51 33,8 4,5

Tabell 11 Materialåtgång vid förstärkning av en bank belastad med STVM vid en friktionsvinkel på 32
grader.

7.4 Sammanfattning

Stabilitetsberäkningarna visar att de viktigaste faktorerna för släntstabilitet med fast undergrund är

materialets friktionsvinkel och släntlutning. Förstärkning genom tillförsel av material

rekommenderas för att minska släntlutningen och därigenom öka säkerhetsfaktorn för släntbrott.

Vid nybyggnad använder Banverket en minsta säkerhetsfaktor på 1,5. Detta är dock inte rimligt

när det gäller äldre järnvägar. Inlandsbanan har dessutom mindre tågtrafik och lägre maxhastighet

på järnvägen. Det gör att en något lägre säkerhetsfaktor kan accepteras. Det vore önskvärt att

höja säkerhetsfaktorn till FCφ=1,2 på bankar med fast undergrund.

Ett gott antagande är att packningsgraden är 85 % (n=0,31). Detta ger säkerhetsfaktorn

FCφ=1,04 med STVM (FCφ=1,06 med de nya MP 2000 vagnarna) för sektion 320+270. Det är

en extremt låg säkerhetsfaktor. Förstärkning bör utföras genom att minska släntlutningen. För att

öka säkerhetsfaktorn till FCφ=1,2 vid sektion 320+270 behövs en minskning av släntlutningen

från 1:1,5 till 1:1,8.

Sektion 326+250 har en lägre släntlutning än sektion 320+270, vilket ger en högre

släntstabilitet. Skulle dock packningsgraden i bankmaterialet vara lägre än 85 % (FCφ<1,2 vid

STVM ), bör förstärkningar utföras även här.
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En inventering och kontroll av släntlutningar på Inlandsbanan bör utföras, för att identifiera

områden där förstärkningsåtgärder är nödvändigt. Stabiliteten ökas genom att tillföra material för

att få flackare släntlutning.
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8 JÄRNVÄGSBANK PÅ TORV

En georadarundersökning utfördes för att undersöka om järnvägsbanken flyter på torv någonstans

på sträckan Arvidsjaur – Slagnäs. Undersökningen visade att banken flyter på torv på delar av

sträckan 289+000 till 290+000. Torvens mäktighet varierar på sträckan. Vid sektion 289+350

(figur 27) visade georadarn det största djupet till fast botten. Banken flyter här på torv med en

mäktighet av ca 5 meter. Då examensarbetet är tidsbegränsat ansågs det lämpligast att på denna

sektion utföra en litteraturstudie av torvens hållfasthet och brottmekanism, samt att uppskatta

sektionens tvärsnitt med utgångspunkt från georadarundersökning och inmätning av sektionen.

Figur 27 Sektion 289+350

Banverket har utfört en utredning med anledning av en eventuell ökning av STAX från 25

till 30 ton på malmbanan (Paulsson et al. 1996). Den utredningen har legat till grund för vår

litteraturstudie. Stabilitetsberäkningar har gjorts på sektion 289+350 enligt den beräkningsmetod

som använts på malmbanan.

8.1 Hållfasthetsparametrar

Sedentära bildningar allmänt kallat torv är det organiska materialet som bildats och avlagrats på

en och samma plats (Carlsten 1988). Torven har en inhomogen struktur, och provmetoder för

leror lämpar sig inte alltid för torv. Man bör ta ostörda prover på torven och det finns utrustning

framtagen speciellt för torv. Den inhomogena strukturen gör att proverna bör vara av större

volym än vid provtagning på leror, eftersom för små provvolymer kan vara missvisande. Fibrerna

i torv gör att det är ett anisotropt material, hållfastheten är olika i olika riktningar och dess



Examensarbete: Tyngre Transporter på Inlandsbanan

46

struktur liknar mer textilier än leror.  Jämförelser med leror visar också att torven är mycket mer

kompressibel. Permabiliteten i obelastad torv är större än i leror, men belastad förändras torvens

egenskaper radikalt. Permabiliteten minskar kraftigt, hållfastheten ökar då torven ges tid att

konsolidera. Undersökningarna på malmbanan visade att torven under banken hade en högre

hållfasthet än materialet på sidorna. Även vid försök att belasta och konsolidera materialet på

sidorna uppnåddes inte samma hållfasthet som under banken. Detta tros bero på att fibrerna

orienteras om i torv som har belastats under en längre tid och därmed ökar hållfastheten.

Hållfastheten beror på olika parametrar, främst påverkas hållfastheten av:

! Vattenkvot

! Nedbrytningsgrad (Humifieringsgrad)

! Konsolideringsgrad

Figur 28 visar sambandet mellan hållfastheten och vattenkvot enligt Carlsten, P. (1988).

Figur 28  Empiriskt samband mellan vattenkvot och skjuvhållfasthet hos torv, föreslaget av Amayan

Källa: Helenelund (1980)

Hållfasthetsparametrar framtagna för malmbanan (Paulsson et al. 1996) har används vid

beräkningar på sektion 289+350. På malmbanan bestämdes torvens hållfasthet både med

litteraturstudie, sondering och laboratorieundersökningar. Sektioner på malmbanan där

provtagningen inte ansetts vara tillräckligt omfattande användes hållfasthetsparametrar framtagna i
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litteraturstudie. Vid hållfasthetsberäkningarna delades torven in i aktiv-, skjuv- och passivzon.

Stabilitetsberäkningarna utfördes för både odränerade och dränerade förhållanden.

På malmbanan (Paulsson et al. 1996) antogs den odränerade skjuvhållfastheten för torven i

den aktiva- och skjuvzonen vara,

Nfu στ ⋅= 5,0  till Nfu στ ⋅= 6,0

 I den passiva zonen, zonen vid sidan av banken där torven inte hade konsoliderat under

banken vikt, använde malmbanan (Paulsson et al. 1996) en reducerad hållfasthet från

vingborrförsök. En vingborrsondering ger en missvisande hållfasthet för torv p.g.a. att fibrerna i

torven gör att brottet sker i en större volym än beräknat. En korrektionsfaktor µ, på 0,5

användes vid bedömning av hållfastheten i torven med hjälp av vingborr. På de sektioner som de

inte hade sonderat använde de en skjuvhållfasthet τfu på 6-7 kPa.

Figur 29 Resultat från ringskjuvförsök på torv från Escumanic.

Källa: Landva (1980)
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Den dränerade skjuvhållfastheten bestämde Paulsson et al. (1996) uteslutande med hjälp av

litteraturstudie, främst enligt Landva , som har utfört omfattande ringskjuvförsök och försökt

bestämma den dränerade skjuvhållfastheten, som antas vara,

´´tan´ ϕστ ⋅+= c
df

Skjuvhållfastheten bestämdes med en skjuvvinkel upp till 0,35 radianer och blev då,

kPac 0,2´=

00 5,32´0,27 << ϕ

Enligt Paulsson et al. (1996) kan detta vara ett riktigt värde för brottgränstillstånd, men vid

dimensionering i brukgränstillstånd bör hållfastheten bedömas vid en skjuvvinkel på 0,15

radianer enligt svensk standard. Friktionsvinkeln blir då,

022´=ϕ

Den dränerade skjuvhållfastheten i brukgränstillstånd blir då,

022´tanστ =
df

Stabilitetsberäkningarna i sektion 289+350 har med dessa data som grund utförts med följande

parametrar för torven.

Vid odränerade förhållanden.

Aktiv zon Passiv zon

kPafu 20=τ kPafu 6=τ

Vid dränerade förhållanden.

Aktiv zon Passiv zon

022´tanστ =
df kPafu 6=τ

Övriga parametrar uppskattas till.

Densitet torv 312
m

kN
d =γ

Densitet bank 319
m

kN=γ

318
m

kN
d =γ
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Bankens hållfasthet 032´tanστ =
df

Parametrarna för banken uppskattas med utgångspunkt från värden på banken i sektion

320+270, då siktning av materialen visar att de liknar varandra. Friktionsvinkeln varieras inte

eftersom val av bankens hållfasthet inte påverkar stabilitetsberäkningarna nämnvärt, utan största

brottytan sker i torven.

8.2 Val av brottmekanism

Valet av brottmekanism och glidyta är av stor vikt, då det är avgörande vid stabilitetsutredning

och eventuellt över- eller underskattning av hållfastheten. Stabilitetsberäkningar utfördes till en

början med hjälp av allmänna bärighetsekvationen.  Den är utvecklad för att användas på ett

oändligt långt utbrett, ytligt grundlagt med vertikalt centriskt belastat fundament. Studier utförda

på malmbanan visar dock att det troliga brottet är ett cirkulärt brott som går genom banken. För

att bestämma glidyta och brottmekanism på malmbanan utfördes sättningsmätningar i banken vid

tågpassage(Paulsson el al. 1996). Sättningsberäkningar utfördes även i FLAC, ett datorprogram

som använder finita differensmetoden. Beräkningarna visade på vertikala sättningar rakt under

räls, och horisontella rörelser på sidorna.

Figur 30 Vertikala rörelser i järnvägsbank på torv

Källa: Paulsson et al. (1996)



Examensarbete: Tyngre Transporter på Inlandsbanan

50

Figur 31 Horisontella rörelser i järnvägsbank på torv

Källa: Paulsson et al. (1996)

På malmbanan ( Paulsson et al. 1996) undersöktes en sektion med utgångspunkt av dessa data

med olika typer av glidytor och förutsättningar, för att bestämma sannolikt brott. Metoden

framtagen på denna sektion användes sedan vid beräkningar av de övriga sektionerna på torv.

Metoden används också i den här rapporten.

Vid tvärsnitt där mäktigheten på torven inte är stor utan bara ett tunt lager mellan bank och

fast botten, kan man få en mer plan glidyta där torven uppträder som smörjmedel. Detta kan

t.ex. ske vid sektion 289+500 om undergrunden har en lutning. För att undersöka detta måste

man veta mer om tvärsnittets utseende. Ett alternativt brott kan då ske enligt principskiss (Figur

32).

Figur 32 Principskiss för brott på tunt torvlager
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8.3 Tvärsnitt

Tvärsnittet på sektionen 289+350 mättes in och materialet från georadarundersökningen

diskuterades igenom med Per Wikström Radarteam Sweden AB,  som utfört undersökningen.

Erfarenhetsmässigt antogs hastigheten på radarvågorna i de olika materialen. Hastigheten i ballast

antogs vara ca 15 ns per meter, i siltig sand 20-25 ns per meter och i torv ca 50 ns per meter.

Georadarn gav utslag för ett gränsskikt ca 1,1 meter ner i banken. Torven beräknades börja på ett

djup av ca 3,0 meter från ruk (räls underkant) och ha en mäktighet på ca 5 meter. Gränsskiktet i

banken ligger mellan överliggande ballast och underliggande fyllnadsmaterial. Att döma av

materialet på sidorna av banken är fyllnadsmaterialet sandig grusmorän med inslag an större

stenar. Georadarn gav inte utslag för några större block i den är sektionen. Längre fram nära en

bro vid 289+500-600 innehöll banken större block. Torvtäcket är tunt varför beräkningarna

koncentreras till sektion 289+350 där torven har störst mäktighet. Tvärsnittets geometri i torven

har uppskattats med hjälp av tidigare studier av liknade järnvägsbankar på malmbanan.

8.4 Stabilitetsberäkningar enligt allmänna bärighetsekvationen

Allmänna bärighetsekvationen används vid stabilitetsberäkning på oändligt långt utbredd, ytligt

grundlagt med vertikalt centriskt belastat fundament. Banken är oändligt utbredd och centriskt

belastad. Skillnaden på banken och ett fundament är dock att banken inte är en stel kropp.

Banken är elastisk, vilket gör att den inte uppför sig på samma sätt som ett fundament.

Beräkningar utfördes med denna metod för att jämföra med metoden framtagen på malmbanan

(Paulsson et al. 1996).

Allmänna bärighetsekvationen uttrycks på följande sätt,

γγ NbNqcNq qcb ´´5,00 ++=

Där qb är brottlasten.

Figur 33 Brott enligt Prandtl

Källa: Elfgren (1999)
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Friktionsvinkeln i torv som är en kohesionsjord är 0=φ . Vid odränerad analys  blir,

14,52 =+= πcN

1
2

45tan2tan =




 += φφπeNq

( ) 01
2

45tan 2
tan

2

3

=







−





 +⋅= φφπ

φγ eFN

där,

( ) ( ) ( )φφφ 2sin04836,02sin3231,008705,0 2⋅−⋅+=F

Då det inte finns någon tryckbank på sektionen blir ,

kPaq 00 =

Detta gör att bärighetsekvationen i detta fall blir,

14,5⋅= cqb

Kohesionen som bör användas är inte känd, då hållfastheten skiljer i aktiv, skjuv och passiv zon. I

beräkningarna har ett medelvärde av aktiv och passiv hållfasthet använts,

kPa
cc

c PA 13
2

620

2
=+=+=

Detta ger en  brottlast,

kPaqb 8,6614,513 =⋅=

Lasten från banken uppskattas till,

kPatunghetBankhöjdBanklast 5,28195,1 =⋅=⋅=

Detta gör att den dimensionerande lasten blir,

tåglastbanklastqd +=

Säkerhetsfaktorn blir då,

d

b
C q

q
F =



Kapitel 8: Järnvägsbank på torv

53

Detta sammanställs i tabell 12.

MP 2000 STVM Ökning av STVM med
33 %

qd (kPa) 48,3 61,3 72,2
Säkerhetsfaktor FC= 1,38 FC= 1,09 FC= 0,925

Tabell 12 Säkerhetsfaktor beräknad med allmänna bärighetsekvationen

8.5 Stabilitetsberäkningar med cirkulär cylindrisk glidyta

Stabilitetsberäkningar enligt metod framtagen på malmbanan (Paulsson et al. 1996) utfördes på

banken i sektion 289+350. Glidytan är cirkulär cylindrisk, och odränerade beräkningar utfördes

för de olika lasterna, samt dränerade beräkningar för bank utan last. Beräkningarna utfördes med

hjälp av C-slope som provade ut den farligaste glidytan, varefter handräkningar gjordes enligt

Bishops förenklade metod på aktuella glidytan (Bilaga VI). Handberäkningarna utfördes för att

kontrollera beräkningarna utförda i C-slope. Glidytan som användes i beräkningar visas i figur 34.

Figur 34 Tvärsnitt av sektion 289+350 med glidyta använd vid beräkningar

På malmbanan (Paulsson et al. 1996) registrerades kraftig portrycksökning i torven vid tåg

passage, därför utfördes stabilitetsberäkningar med ökat portryck. Portrycksökningen antogs till

10 kPa i torven i den aktiva zonen och 3 kPa i torven i den passiva zonen efter jämförelser med

malmbanan. Beräkningarna utfördes dränerat obelastat för att simulera en tågpassage. Lasten av

ett tåg ökar normalspänningen och portrycket ökar. När tåget passerat kvarstår
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portrycksökningen och normalspänningen återgår. Detta medför att effektivspänningen minskar.

Och eftersom hållfastheten beror på effektivspänningen minskar också hållfastheten.

Handberäkningarna redovisas i Bilaga VI. Resultat från C-slope och handberäkningar

sammanställdes i tabell 13.

Förutsättningar C-slope Handberäkning Ökat portryck Handberäkning
med ökat
portryck

Dränerat utan
trafiklast

FCφ= 1,49 FCφ= 1,78 FCφ= 1,25 FCφ= 1,43

Odränerat med
trafiklast MP 2000

FC= 1,52 FC= 1,63

Odränerat med STVM FC= 1,32 FC= 1,38
Odränerat med 33%

ökning av STVM
FC= 1,18 FC= 1,23

Tabell 13 Säkerhetsfaktor beräknad på sektion 289+350

Säkerhetsfaktorerna vid handberäkningarna blev något större än vid beräkningar med C-slope.

Detta kan bero på flera faktorer. Handberäkningarna utfördes med 15 lameller och C-slope

utfördes med 100 lameller. Handberäkningarna gjordes på den glidyta som var värst vid STVM

på C-slope. C-slope optimerade med millimeternoggrannhet glidytan för varje beräkning för att

uppnå den värsta glidytan på den aktuella lasten.

Vidare undersökningar behöver göras på portrycksökningen som uppstår vid tågpassagen. Hur

stor den är och hur den påverkar hållfastheten. Enligt utförda beräkningar minskar hållfastheten

märkbart efter tågpassage, men alla värden är antagna efter undersökningar på malmbanan.

Förhållandena kan skilja mellan malmbanan och inlandsbanan, och mellan olika sektioner på

inlandsbanan.

8.6 Förstärkning med hjälp av tryckbankar

Ett sätt att förstärka sektioner genom myrmark är att bygga tryckbankar.  För att se vilken

utformning tryckbankarna bör ha i sektioner genom torvmark utfördes stabilitetsberäkningar på

sektion 289+350 med varierad mäktighet på torven, samt på en antagen 3 meter hög bank på

torv med varierad mäktighet. Beräkningarna är gjorda med C-slope och en brottmekanism enligt

Paulsson et al. (1996).

Två typer av tryckbankar undersöktes:

! Tryckbank som ligger mot järnvägsbanken.

! Tryckbankar som ligger en bit ut från järnvägsbanken.
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Höjd och bredd varierades för de båda typerna av bankar, släntlutning valdes mellan 1:1,7 och

1:2. I stabilitetsberäkningarna kontrollerades olika typer av brottytor som kan uppstå (figur 35):

A. Totalbrott i både bank och tryckbank.

B. Släntbrott mellan järnvägsbank och tryckbank på järnvägsbank.

C. Släntbrott på tryckbank.

Figur 35 Undersökta brottytor vid tryckbanksförstärkning

Vid en brottyta av typen C minskar säkerhetsfaktorn om höjden på tryckbanken ökas. Vid 1

meters höjd är säkerhetsfaktorn FCφ=1,7 och vid 2 meters höjd är säkerhetsfaktorn FCφ=1,1,

därför rekommenderas inte tryckbankar mycket högre än 1 meter. Eftersom lasten i en brottyta

av typen B inte är tillräckligt stor för att brott ska kunna utvecklas är säkerhetsfaktorn hög. En

brottyta av typen A är dimensionerade vid tryckbankar med en höjd upp till 1 meter.

Tryckbankar högre än en meter bör även kontrolleras för släntbrott på tryckbank (brottyta typ

C). Flyttas tryckbanken ut från järnvägsbanken finns risk att en brottytayta typ A utvecklas

mellan järnvägsbank och tryckbank. Detta gör att tryckbanken inte ökar stabiliteten nämnvärt.

Avståndet ut till tryckbanken som kan användas utan att den värsta brottytan utvecklas mellan

järnvägsbank och tryckbank beror i huvudsak på järnvägsbankens tvärsnitt.
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8.6.1 Sektion 289+350

Teoretiskt är åtgången av tilläggsmaterial minst på sektion 289+350 om tryckbanken ligger 1,5

meter från järnvägsbanken (figur 36). Ökas avståndet till järnvägsbanken sker brottet innanför

tryckbanken. Materialet närmast banken ger ett påskjutande moment på glidytan och ökar inte

stabiliteten, högre tryckbank ger därför inte alltid högre stabilitet. Praktiskt är det dock lämpligast

att låta tryckbanken ligga mot järnvägsbanken, eftersom det är enklare att bygga och risken för

brott mellan tryckbank och järnvägsbank elimineras. Markintrånget blir oftast mindre med

tryckbank som ligger mot än med tryckbank som ligger utanför järnvägsbank.

Figur 36 Tryckbankar använda vid stabilitetsberäkningar på sektion 289+350

Varieras torvens mäktighet under banken till 3, 5 och 7 meter är säkerhetsfaktorn den samma

(FC=1,32 vid STVM) i alla fallen utan tryckbankar. För att öka säkerheten krävs dock större

tryckbankar vid ökat djup. I tabell 14 redovisas erforderlig tryckbank för att öka säkerhetsfaktorn

från FC=1,32 till FC=1,40 vid STVM med olika torv mäktighet och typer av tryckbank.



Kapitel 8: Järnvägsbank på torv

57

Torvens
mäktighet under

bank
(m)

l
(m)

d
(m)

h
(m)

a
(m)

b
(m)

c
(m)

Volym
(m3/m)

3,0 3,0 1,0 0,5 1,5
3,0 4,5 0,5 1,5 0,8 1,4 1,1
5,0 7,0 1,0 0,5 3,5
5,0 6,5 0,5 1,5 0,8 3,4 2,1
7,0 9,0 1,0 0,5 4,5
7,0 7,5 0,5 1,5 0,8 4,4 2,6

Tabell 14 Erforderlig tryckbank vid bank belastad med STVM och önskad säkerhetsfaktor FC= 1,4
med varierad torvmäktighet.

Stabilitetsberäkningar utfördes även för ökad STVM och säkerhetsfaktor FC=1,3-1,5. Samtliga

resultat och figurer är redovisade i Bilaga VII.

8.6.2 Sektion genom torvmark med 3 meter hög bank

För att se hur en högre bankhöjd påverkar säkerheten antogs ett typtvärsnitt för en 3 meter hög

bank som flyter på torv. Torvens hållfasthet i den aktiva zonen antogs till 30 kPa, den ökar

eftersom normalspänningen ökar med den tyngre lasten av en högre bank. Säkerhetsfaktorn utan

tryckbankar med varierad mäktighet på torven är enligt tabell 15.

Torvens mäktighet under bank
(m)

Säkerhetsfaktor dränerat utan
trafiklast

Säkerhetsfaktor odränerat med
STVM

3,0 FCφ= 1,22 FC= 1,30
5,0 FCφ= 1,15 FC= 1,26
7,0 FCφ= 1,15 FC= 1,23

Tabell 15 Beräknad säkerhetsfaktor vid varierad torvmäktighet

Den dränerade säkerhetsfaktorn minskar när bankhöjden ökar och förstärkning med

tryckbankar ökar inte den dränerade hållfastheten nämnvärt. Stabilitetsberäkningar utfördes med

tryckbankar på sektionen och tvärsnitt enligt figur 37.
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Figur 37 Tryckbankar använda vid stabilitetsberäkningar på typsektion med 3 meter hög bank

När järnvägsbanken är högre kan tryckbanken i teorin flyttas längre ut, eftersom brottytan får

en större radie. På sektionen är åtgången av material minst om tryckbanken ligger 7 meter från

järnvägsbanken. Flyttas tryckbanken ytterligare längre ut från järnvägsbanken sker brottet

innanför tryckbanken. Praktiskt är det dock även här lämpligast att bygga tryckbanken mot

järnvägsbanken. Markintrånget blir oftast mindre och det är lättare att bygga. Lämplig höjd på

tryckbanken är 0,5 till 1,0 meter. I tabell 16 och 17 redovisas erforderlig tryckbank för att öka

säkerhetsfaktorn till FC = 1,3 respektive FC = 1,4.

Torvens
mäktighet
under bank

(m)

l
(m)

d
(m)

h
(m)

a
(m)

b
(m)

c
(m)

Volym
(m3/m)

5,0 10,0 1,0 0,5 5,0
5,0 8,0 2,0 1,0 8,0
5,0 11,0 0,5 7,0 1,0 2,0 1,5
5,0 8,0 1,0 3,0 2,0 1,0 3,0
7,0 14,0 1,0 0,5 7,0
7,0 14,0 2,0 1,0 14,0
7,0 13,0 0,5 7,0 1,0 4,0 2,5
7,0 12,0 1,0 7,0 2,0 1,0 3,0

Tabell 16 Erforderlig tryckbank vid bank belastad med STVM och önskad säkerhetsfaktor FC= 1,3
med varierad torvmäktighet.
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Torvens
mäktighet
under bank

(m)

l
(m)

d
(m)

h
(m)

a
(m)

b
(m)

c
(m)

Volym
(m3/m)

3,0 6,0 1,0 0,5 3,0
3,0 5,0 2,0 1,0 5,0
3,0 7,0 0,5 4,0 1,0 1,0 1,0
3,0 5,0 1,0 0 2,0 1,0 3,0
5,0 14,0 1,0 0,5 7,0
5,0 12,0 2,0 1,0 12,0
5,0 15,0 0,5 7,0 1,0 6,0 3,5
5,0 13,0 1,0 7,0 2,0 2,0 4,0
7,0 20,0 1,0 0,5 10,0
7,0 19,0 2,0 1,0 19,0
7,0 19,0 0,5 7,0 1,0 10,0 5,5
7,0 16,0 1,0 7,0 2,0 5,0 7,0

Tabell 17 Erforderlig tryckbank vid bank belastad med STVM och önskad säkerhetsfaktor FC= 1,4
med varierad torvmäktighet.

8.7 Sättningar

Beräkningar på sättningar har inte utförts. Enligt Paulsson et al. (1996) är deformationerna i

torven vid tågpassage övervägande elastiska. Torven deformeras vid tågbelastning, men återgår

efter att tåget passerat eller kort där efter. Järnvägen har funnits så länge att de plastiska

deformationerna redan har skett. Faktorer som kan förändra de elastiska sättningarna är bland

annat:

! Förändrad linjelast

! Tågets längd ökar då MP2000 vagnarna är längre än dagens vagnar

! Antalet tåg förväntas öka i framtiden

Enligt Paulsson et al. (1996) är det inte sättningarna vid tågpassagerna, de elastiska

sättningarna, som kan ge problem. Sektioner med permanenta sättningar är sektioner genom

torvmark där kontinuerlig spårjustering och komplettering av ballast utförs. Permanenta

sättningar medför att man ökar lasten (mer ballast) och sättningarna ökar. Man hamnar i en ond

cirkel.

8.8 Sammanfattning

Stabilitetsberäkningarna på sektion 289+350 utfördes endast med utgångspunkt på

georadarundersökningen och litteraturstudie. Detta medför att det blir många antaganden.

Förhållandena på malmbanan och Inlandsbanan liknar varandra i mycket. Båda järnvägarna har

funnits under en längre tid, och de har liknade markförhållanden. Det kan trots det finnas lokala

skillnader. Det är heller inte tillräckligt att med utgångspunkt från en sektion uttala sig om
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hållfastheten på hela sträckan. Denna rapport har begränsat sig till sträckan Arvidsjaur – Slagnäs,

och på den sträckan är det sektion 289+ 350 som har största torvmäktigheten under banken. Det

finns dock sektioner med mindre torvmäktighet som kan vara av intresse att undersöka vidare.

Stabilitetsberäkningar utförda enligt allmänna bärighetsekvationen har många osäkerheter och

antaganden. Skjuvhållfastheten förändras utmed brottet, men i beräkningarna har endast ett

medelvärde använts. Banken är inte en stel kropp, utan består av jord och deformeras vid last.

Detta gör att beräkningarna enligt Paulsson et al. (1996) med stor sannolikhet är närmare

sanningen, men även detta är en förenklad modell av de verkliga förhållandena. Endast två olika

värden är antagna för hållfastheten på torven. Sannolikt varierar torvens hållfasthet både med

djupet och horisontellt avstånd från bankmitt. Beräkningarna kan dock bli för komplexa och de

stora felen ligger i att bestämma torvens hållfasthet. Detta gör att stabilitetsberäkningar enligt

Paulsson et al. (1996) sannolikt är en god approximation. Beräkningar bör dock utföras med

hållfasthetsvärden bestämda för torven på aktuell sektion och inte endast med avseende på

litteraturstudie. Enligt beräkningarna är säkerheten på sektionen 289+350 tillfredsställade med

dagens STVM, även beräkningar med allmäna bärighetsekvationen ger en säkerhetsfaktor

FC>1,0. Ökning av STVM bör dock inte ske förrän ytterligare undersökningar är utförda.

Tillförande av ballast för spårjustering, vilket innebär ökade laster och sättningar kan i framtiden

skapa stabilitetsproblem.

Vi rekommenderar vidare undersökning av sektionen 289+350:

! Bestämning av nedbrytningsgrad, vattenkvot, densitet, konsolideringsgrad och

skjuvhållfasthet för torven under bank och på sidorna.

! Sondering genom banken för att säkerställa torvens mäktighet. Värdena i analysen är endast

erfarenhetsmässigt tagna värden för radarvågornas hastighet i olika material. Hastighet kan

bero på olika faktorer, bland annat på vattenkvoten och konsolideringsgraden i torven.

! Portrycksmätningar vid tågpassage.

! Portrycksökningens inverkan på torvens kohesion.

Georadarundersökningar bör också utföras på andra intressanta sträckor, för att söka andra

sektioner som kan ha stabilitetsproblem.

För att öka stabiliteten på sektion genom torvmark kan tryckbank byggas. Beroende på

bankens höjd och torvens mäktighet under banken, så varierar lämplig utformning av tryckbank.

Högre mäktighet på torven medför bredare tryckbankar för att uppnå samma säkerhetsfaktor som

vid lägre mäktighet. Även om det i teorin kan verka lämpligare att bygga en tryckbank en bit ut

från järnvägsbanken rekommenderas att tryckbanken byggs mot järnvägsbanken. Det är lättare att
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bygga och markintrånget är i regel mindre. Materialåtgången ökar något men fördelarna

överväger. På sektion 289+350 är det därför lämpligt att bygga en tryckbank som är 0,5 meter

hög och ca 7 meter bred, då ökas säkerhetsfaktorn från FC=1,32 till FC=1,4 vid STVM för

sektionen.
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9 DISKUSSION OCH SLUTSATSER

Detta examensarbete är bara ett första steg i bedömningen av stabiliteten på Inlandsbanan. Vidare

undersökningar behöver göras där detta arbete kan ligga som grund.

9.1 Sektion 320+270

Sektion 320+270 har enligt beräkningarna en låg säkerhetsfaktor, och säkerhetsfaktorn är starkt

beroende av packningsgraden. Vidare fältundersökningar bör därför utföras på bankmaterialets

hållfasthet och packningsgrad. Vattenvolymmeter försök som utförts har fått missvisande värden.

Packningsgraden har varit för låg.

Ett gott antagande kan dock vara att packningsgraden är 85 % (n=0,31). Detta ger

säkerhetsfaktorn FCφ=1,04 med STVM (FCφ=1,06 med de nya MP 2000 vagnarna). Det är en

extremt låg säkerhetsfaktor. Förstärkning bör utföras. Stabiliteten ökas genom att tillföra material

för att få flackare släntlutning.

9.2 Sektion 326+250

Sektion 326+250 har en lägre släntlutning än sektion 320+270, vilket ger en högre släntstabilitet.

Skulle dock packningsgraden i bankmaterialet vara lägre än 85 % (FCφ<1,2 vid STVM ), bör

förstärkningar utföras även här. Det är därför lämpligt att utföra vidare undersökningar av

bankmaterialet. I stabilitetsberäkningarna har parametrar från sektion 320+270 använts.

Banken ligger mellan två mindre sjöar, det är troligt att den är byggd på sjöbotten.

Sonderingar bör utföras för att se om banken vilar på sediment och om undergrunden lutar.

Eventuellt sediment under banken kan uppträda som ett glidlager och medföra

stabilitetsproblem.

Vattennivån skilde ca 1 dm mellan sjöarna. Det kan medföra strömning genom banken, som

vid tågpassage kan ge upphov till portrycksökningar. Vidare undersökningar bör därför göras på

sektionen för att se om detta kan medföra stabilitetsproblem.

9.3 Sektion 289+350

Stabilitetsberäkningar på sektion 289+350 är endast utförda med hjälp av litteratur studier.

Säkerhetsfaktorn är FC=1,3 med dagens STVM (FC=1,5 med MP 2000 vagnar). Beräkningarna

är utförda med många antagandes men kan användas som ett riktmärke. En säkerhetsfaktor på 1,3

kan verka ganska säker, men är alla faktorer medräknade. Portrycksökningen gav ingen sänkt

säkerhetsfaktor i beräkningarna. Det samma gällde för beräkningar utförda på malmbanan
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(Paulsson et al. 1996). Detta kan bero på att påverkan av portrycksökningen inte tagits i

beaktande på riktigt sätt i beräkningarna. Troligtvis kommer kohesionen att minska, men med

hur mycket? Mäktighet på bank och torv är endast antagna med utgångspunkt av

georadarundersökningen. Lägre konsolideringsgrad ger högre vattenkvot i torven. Högre

vattenkvot ger högre hastighet på radarvågorna. Det medför en mindre mäktighet på torven,

men torven har då en lägre hållfasthet. Antagen hastighet i torven gäller för konsoliderad torv.

Tåg har passerat sektionen under mer än 6 decennier. Det kan då tyckas att stabilitetsproblem

inte kan uppstå när STVM inte ökas. Lasten på sektionen ökar dock successivt med åren genom

komplettering av bankmaterial vid t.ex. spårjustering. Sättningar uppkommer, material tillförs,

sättningarna ökar. Detta kan medföra att lasten tillslut blir för stor för torven. Sättningar vid

tågpassage är elastiska.

Ökning av STVM rekommenderas inte utan att först utföra kompletterande undersökningar,

eftersom säkerhetsfaktorn inte är tillfredställande. För att öka säkerhetsfaktorn kan tryckbankar

byggas. På sektion 289+350 är det därför lämpligt att bygga en tryckbank som är 0,5 meter hög

och ca 7 meter bred, då ökas säkerhetsfaktorn från FC=1,32 till FC=1,4 vid STVM för sektionen.

9.4 Sammanfattning

En ökning av STAX med den nya typen av vagnar (MP 2000) minskar inte stabiliteten i

banunderbyggnaden, eftersom linjelasten med vagnen fullastad är lägre än STVM. Men de

beräknade säkerhetsfaktorerna i sektioner med hög bank är så låga att förstärkning bör utföras

ändå. En lämplig förstärkningsmetod är att tillföra material för att minska släntlutningen.

Friktionsvinkeln är inte bestämd tillfredsställande och inga prover har tagits på torven. Därför

behöver vidare undersökningar göras på sträckan Arvidsjaur - Slagnäs, och de undersökta

sektionerna. Undersökningar bör också göras på andra sträckor för att se om sträckan är

representativ för hela Inlandsbanan, eller om det finns sträckor med andra stabilitetsproblem t.ex.

lermarker. Provtåget kan dock till en början köras över de undersökta sektionerna, medan

rörelser och portryck mäts. Sedan kan ytterligare teststräckor undersökas.
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BILAGA I. INMÄTNING OCH VIKTSONDERING

A. Sektion 289+350 bank på torv

Markhöjd
(meter)

Horisontellt avstånd
(meter)

Överkant norra rälsen 0 0
Norr bankkrön -0,17 -1,4
Söder bankkrön -0,11 2,7
Norr bankfot -1,64 -5,0
Söder Bankfot -1,53 5,8
Norr om bank -1,64 -50,0
Söder om bank -1,73 27,7

Bild 1 Sektion 289+350 vy mot sydost
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B. Sektion 320+270 hög bank

Markhöjd
(meter)

Horisontellt avstånd
(meter)

Överkant norra rälsen 0 0
Norr bank krön -0,13 -1,0
Söder bank krön -0,19 2,5
Norr bank fot -6,69 -10,94
Norr om bank -6,75 -15,0
Söder bank fot -6,62 12,4
Söder om bank -6,83 17,4

Bild 2 Sektion 320+270 vy mot nordväst
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C. Sektion 326+250 hög bank mellan sjöar

Markhöjd
(meter)

Mäktighet lös jord
(meter)

Horisontellt avstånd
(meter)

Överkant norra
rälsen

0 0

Norr bank krön -0,14 -1,10
Söder bank krön -0,08 2,70
Norr bank fot -3,80 ca 0,40 -7,38

Norr strax innan ö -3,68 ca 0,50 -21,7
Norr på ö -3,18 ca 0,40 -35,15

Söder bank fot -4,11 ca 0,70 10,03
Vattennivå -3,8 – -3,7

Bild 3 Sektion 326+250 vy mot sydost
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D. Sektion 321+476

Mark höjd
(meter)

Mäktighet lös jord
(meter)

Horisontellt avstånd
(meter)

Överkant norra
rälsen

0 0

Bank mitt -0,12 0,80
Norr bank krön -0,16 -1,50
Söder bank krön -0,15 3,05
Norr bank fot -1,24 0,40 -3,47
Norr om bank -1,66 0,20 -11,50

Slänt fot Riksv.45 -1,60 -17,60
Söder bank fot -1,00 0,20 4,50
Söder om bank -1,19 0,40 6,35
Söder om bank -1,97 0,40 14,50

Bild 4 Sektion 321+476 vy mot väster
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E. Sektion 323+507

Markhöjd
(meter)

Mäktighet lös jord
(meter)

Horisontellt avstånd
(meter)

Överkant norra rälsen 0 0
Norr bank krön -0,16 -0,90
Söder bank krön -0,05 2,50
Norr bank fot -1,74 ca 0,10 -5,50
Söder bankfot -1,62 ca 0,10 6,10
Botten bäck -4,0

Bild 5 Sektion 323+507vy mot nordväst
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F. Sektion 323+790

Markhöjd
(meter)

Mäktighet lös jord
(meter)

Horisontellt avstånd
(meter)

Överkant norra
rälsen

0 0

Norr bank krön -0,19 -1,40
Söder bank krön -0,07 2,70

Norr dike -0,99 0,10-0,20 -3,30
Norr yttre krön -0,37 0,10-0,20 -4,70

Norr -0,31 0,10-0,20 -14,80
Söder dike -0,97 0,10-0,20 5,40

Söder ytter krön 0,51 0,10-0,20 7,70
Söder 0,78 0,10-0,20 14,30

Bild 6 Sektion 323+790 vy mot sydväst
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G. Sektion 325+483

Markhöjd
(meter)

Mäktighet lös jord
(meter)

Horisontellt avstånd
(meter)

Överkant norra
rälsen

0 0

Norr bank krön -0,13 -1,00
Söder bank krön -0,27 2,70
Norr bank fot -2,34 0,60 -5,60
Norr om bank -2,45 0,40 -27,40
Söder bank fot -2,29 1,10 6,60
Söder om bank -2,42 1,40 26,10

Bild 7 Sektion 325+483 vy mot tjärn söderut
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H. Sektion 325+729

Markhöjd
(meter)

Mäktighet lös jord
(meter)

Horisontellt avstånd
(meter)

Överkant norra
rälsen

0 0

Norr bank krön -0,16 -1,15
Söder bank krön -0,09 2,80

Norr dike -0,71 0,10-0,20 -2,65
Norr krön skärning 2,34 0,10-0,20 -7,86
Norr om skärning 3,02 0,10-0,20 -21,31

Söder dike -0,94 0,10-0,20 4,50
Söder krön skärning 1,41 0,10-0,20 8,43
Söder om skärning 0,24 0,10-0,20 22,24

Bild 8 Sektion 325+729 vy mot väster
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BILAGA II. SKJUVFÖRSÖK

A. Torra skjuvförsök

Torr- Effektiv Vatten Torr Por Packn Normal- Max
massa höjd kvot densi osi Ings spän. skjuv

tet tet grad Spän.
(g) (cm) (%) (g/cm3) (%) (kPa) (kPa)

Packat prov 50 mm 2,0 mm sikt A 76,6 1,41 0 2,02 0,24 93,7 18,6 22,6
Packat prov 50 mm 2,0mm sikt B 57,3 0,93 0 2,01 0,24 93,1 37,0 37,1
Packat prov 50 mm 2,0 mm siktC 39,3 0,48 0 2,00 0,25 92,4 49,2 52,1
Packat prov 50 mm 2,0 mm sikt D 57,3 0,90 0 2,06 0,22 95,2 73,7 73,6
Packat prov 50 mm 2,0 mm sikt E 57,3 0,88 0 2,09 0,21 96,5 116,6 106,7
Packat prov 80 mm 2,0 mm sikt A 170,6 1,11 0 1,94 0,27 89,9 19,0 19,0
Packat prov 80 mm 2,0 mm sikt B 170,6 1,07 0 2,00 0,25 92,4 38,0 40,0
Packat prov 80 mm 2,0 mm sikt C 170,6 1,08 0 1,98 0,25 91,6 79,0 66,0
Packat prov 80 mm 2,0 mm sikt D 170,6 1,04 0 2,03 0,23 93,9 117,0 107,0
Packat prov 80mm 5,6mm sikt A 159,6 0,98 0 1,97 0,26 91,1 19,0 21,0
Packat prov 80 mm 5,6 mm sikt B 159,6 0,95 0 2,00 0,24 92,7 38,5 39,0
Packat prov 80 mm 5,6 mm sikt C 159,6 0,93 0 2,03 0,23 94,2 79,0 78,5
Packat prov 80 mm 5,6 mm sikt D 159,6 0,91 0 2,05 0,23 95,0 117,0 108,0
Packat prov 80mm 5,6mm sikt E 164,9 1,05 0 1,95 0,26 90,3 19,4 20,7
Packat prov 80mm 5,6mm sikt F 164,9 1,06 0 1,93 0,27 89,4 38,4 36,9
Packat prov 80mm 5,6mm sikt G 164,9 1,02 0 1,98 0,25 91,6 76,6 67,5
Packat prov 80mm 5,6mm sikt H 164,9 1,00 0 2,00 0,24 92,7 117,2 107,2

Opackat prov 80 mm 5,6 mm sikt A 136,1 0,88 0 1,78 0,33 82,6 19,2 15,8
Opackat prov 80 mm 5,6 mm sikt B 136,1 0,88 0 1,79 0,32 82,9 38,4 28,6
Opackat prov 80 mm 5,6 mm sikt C 136,1 0,92 0 1,74 0,34 80,7 76,4 42,2
Opackat prov 80 mm 5,6 mm sikt D 136,1 0,92 0 1,74 0,34 80,6 116,9 75,2
Opackat prov 80 mm 5,6 mm sikt E 148,8 1,08 0 1,73 0,35 79,9 19,2 15,7
Opackat prov 80 mm 5,6 mm sikt F 149,1 0,97 0 1,85 0,30 85,8 38,4 30,6
Opackat prov 80 mm 5,6 mm sikt G 149,2 0,99 0 1,83 0,31 84,7 76,4 52,3
Opackat prov 80 mm 5,6 mm sikt H 148,9 1,04 0 1,77 0,33 82,0 116,7 69,9

B. Vattenmättade skjuvförsök

Torr- Effektiv Vatten Torr Por Packn Normal- Max
massa höjd kvot densi osi Ings spän. skjuv

tet tet grad Spän.
(g) (cm) (%) (g/cm3) (%) (kPa) (kPa)

Opackat prov 80 mm 5,6 mm sikt A 124,0 0,86 15,6 1,74 0,34 80,7 19,2 12,0
Opackat prov 80 mm 5,6 mm sikt B 131,1 0,82 13,5 1,89 0,29 87,7 38,4 27,7
Opackat prov 80 mm 5,6 mm sikt C 131,2 0,84 12,5 1,87 0,29 86,5 76,5 51,1
Opackat prov 80 mm 5,6 mm sikt D 133,8 0,83 12,7 1,93 0,27 89,3 117,0 81,6

Packat prov 80mm 5,6mm sikt A 151,1 0,87 7,5 1,99 0,25 92,2 19,2 32,4
Packat prov 80 mm 5,6 mm sikt B 154,5 0,85 8,0 2,07 0,22 95,9 38,4 58,6
Packat prov 80 mm 5,6 mm sikt C 154,5 0,84 8,0 2,09 0,21 96,6 76,6 95,5
Packat prov 80 mm 5,6 mm sikt D 154,5 0,82 8,0 2,11 0,20 97,7 114,7 117,7
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C. Diagram över torra och vattenmättade skjuvförsök
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Skjuvspänningar för torra skjuvförsök 80 mm diameter och 5,6 mm sikt n=0,32
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Skjuvspänningar för vattenmättade skjuvförsök 80 mm diameter 5,6 mm sikt n=0,29
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D. Fuktiga skjuvförsök

Skjuvförsök utfördes på fuktiga jordprov med varierande packningsgrad. Resultatet var ej

tillfredställande då antalet felkällor blev för stora. Försöken kunde få en skenbart hög hållfasthet

beroende på ytspänningar i porvattnet, och dess inverkan var ej förutsägbar. Bestämningen av

densiteten hade också stora felkällor, eftersom proven utfördes i den mindre provkroppen med

diameter 50 mm.

Torr- Effektiv Vatten Torr Por Packn Normal- Max
massa höjd kvot densi osi Ings spän. skjuv

tet tet grad Spän.
(g) (cm) (%) (g/cm3) (%) (kPa) (kPa)

Opackat prov 50 mm 2,0 mm sikt A 37 0,75 9,5 1,49 0,44 68,9 18,1 9,3
Opackat prov 50 mm 2,0 mm sikt B 41 0,86 7,2 1,51 0,43 70,0 36,6 21,1
Opackat prov 50 mm 2,0 mm sikt C 34 0,58 5,3 1,57 0,41 72,7 73,2 39,6
Opackat prov 50 mm 2,0 mm sikt D 36 0,71 5,3 1,49 0,44 68,8 116,0 39,2
Opackat prov 50 mm 2,0 mm sikt E 50 1,10 9,2 1,57 0,41 72,9 18,3 12,6
Opackat prov 50 mm 2,0 mm sikt F 51 1,00 10,4 1,71 0,36 79,1 37,0 30,4
Opackat prov 50 mm 2,0 mm sikt G 45,5 0,80 10,2 1,75 0,34 81,0 73,5 52,3
Opackat prov 50 mm 2,0 mm sikt H 53,7 1,00 10,3 1,80 0,32 83,1 116,3 73,9
Packat prov 50 mm 2,0 mm sikt A 52 1,05 5,6 1,69 0,36 78,3 18,8 24,0
Packat prov 50 mm 2,0 mm sikt B 51 1,03 5,3 1,67 0,37 77,5 37,0 33,6
Packat prov 50 mm 2,0 mm sikt C 58 1,18 4,9 1,74 0,34 80,6 73,5 55,1
Packat prov 50 mm 2,0 mm sikt D 60 1,19 5,2 1,78 0,33 82,5 116,3 97,9
Packat prov 50 mm 2,0 mm sikt E 61 1,21 9,6 1,79 0,32 83,1 18,8 21,2
Packat prov 50 mm 2,0 mm sikt F 47,5 0,95 9,9 1,65 0,38 76,2 36,8 27,8
Packat prov 50 mm 2,0 mm sikt G 56 1,06 9,7 1,81 0,32 83,6 73,6 54,3
Packat prov 50 mm 2,0 mm sikt H 63,2 1,19 9,1 1,88 0,29 87,2 116,4 100,2
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Skjuvspänningar för fuktiga skjuvförsök 50 mm diameter n=0,37
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Skjuvspänningar för fuktiga skjuvförsök 50 mm diameter n=0,43
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E. Sammanställning av friktionsvinklar

Porositet Kohesion Linjelutning Friktionsvinkel
Torrt packat prov 50 mm 2,0 mm sikt 0,23 6,2 0,8668 40,9
Torrt packat prov 80 mm 2,0 mm sikt 0,25 2,4 0,8630 40,8

Torrt packat prov 80 mm 5,6 mm sikt A-D 0,23 4 0,8896 41,7
Torrt packat prov 80 mm 5,6 mm sikt E-H 0,25 1,8 0,8788 41,3
Torrt opackat prov 80 mm 5,6 mm sikt A-D 0,33 2,8 0,5832 30,3
Torrt opackat prov 80 mm 5,6 mm sikt E-H 0,32 6,7 0,5492 28,8
Vattenmättat packat prov 80 mm 5,6 mm sikt 0,21 20 0,8839 41,5
Vattenmättat opackat prov 80 mm 5,6 mm

sikt
0,29 -1,8 0,6995 35,0

Fuktigt prov 50mm 2,0 mm sikt n=0,33 0,33 5,3 0,6716 33,9
Fuktigt prov 50mm 2,0 mm sikt n=0,37 0,37 16 0,3651 20,1
Fuktigt prov 50mm 2,0 mm sikt n=0,43 0,43 6,8 0,3155 17,5

Friktionsvinklarna sammanställdes i tre diagram. Ett med endast torra skjuvförsök, ett med

både torra och vattenmättade skjuvförsök och ett där samtliga skjuvförsök är medräknade.
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Friktionsvinkel torra och vattenmättade prov

y = -116,13x + 68,166
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Bilaga III: Handberäkningar på sektion 320+270

BILAGA III. HANDBERÄKNINGAR PÅ SEKTION 320+270

A.  Obelastad bank

Sista iterationen:

Antagen

säkerhetsfaktor

1,15

Lamell 1 Lamell 2 Lamell 3 Lamell 4 Lamell 5 Lamell 6 Lamell 7 Lamell 8 Lamell 9 Lamell 10

Egenvikt W (kN/m) 4,921 15,295 24,586 31,6825 37,696 41,515 42,6075 40,964 34,998 13,656

Friktionsvinkel (grader) 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

Friktionsvinkel

(radianer)

0,559 0,559 0,559 0,559 0,559 0,559 0,559 0,559 0,559 0,559

Kohesion (kPa) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bredd (m) 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15

Vinkel alfa (grader) 11,5 14,6 18,2 21,9 25,7 29,6 33,7 34,2 38,3 42,3

Vinkel alfa (radianer) 0,201 0,255 0,318 0,382 0,449 0,517 0,588 0,597 0,668 0,738

Vattentryck (kPa) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mothållande moment

(kNm/m) 2,83 8,65 13,72 17,51 20,72 22,80 23,49 22,60 19,50 7,72

Summa mothållande

moment (kNm/m) 159,5

Påskjutande moment

(kNm/m) 0,98 3,86 7,68 11,82 16,35 20,51 23,64 23,03 21,69 9,19

Summa påskjutnade

moment (kNm/m) 138,73

Summa påskjutande

inkl. last (kNm/m)

Beräknad

säkerhetfaktor 1,15

Beräknad säkerhetsfaktor FΦ=1,15



Bilaga III: Handberäkningar på sektion 320+270

B. Bank belastad med MP 2000

Sista iterationen:

Antagen

säkerhetsfaktor

1,11

Lamell 1 Lamell 2 Lamell 3 Lamell 4 Lamell 5 Lamell 6 Lamell 7 Lamell 8 Lamell 9 Lamell 10

Egenvikt W (kN/m) 4,921 15,295 24,586 31,6825 37,696 41,515 42,6075 40,964 34,998 34,446

Friktionsvinkel (grader) 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

Friktionsvinkel

(radianer)

0,559 0,559 0,559 0,559 0,559 0,559 0,559 0,559 0,559 0,559

Kohesion (kPa) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bredd (m) 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15

Vinkel alfa (grader) 11,5 14,6 18,2 21,9 25,7 29,6 33,7 34,2 38,3 43,1

Vinkel alfa (radianer) 0,201 0,255 0,318 0,382 0,449 0,517 0,588 0,597 0,668 0,752

Vattentryck (kPa) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mothållande moment

(kNm/m) 2,82 8,61 13,65 17,40 20,57 22,61 23,27 22,38 19,29 19,31

Summa mothållande

moment (kNm/m) 169,9

Påskjutande moment

(kNm/m) 0,98 3,86 7,68 11,82 16,35 20,51 23,64 23,03 21,69 23,54

Summa påskjutnade

moment (kNm/m) 153,08

Summa påskjutande

inkl. last (kNm/m)

Beräknad

säkerhetfaktor 1,11

Beräknad säkerhetsfaktor FΦ=1,11



Bilaga III: Handberäkningar på sektion 320+270

C. Bank belastad med STVM

Sista iterationen:

Antagen

säkerhetsfaktor

1,09

Lamell 1 Lamell 2 Lamell 3 Lamell 4 Lamell 5 Lamell 6 Lamell 7 Lamell 8 Lamell 9 Lamell 10

Egenvikt W (kN/m) 4,921 15,295 24,586 31,6825 37,696 41,515 42,6075 40,964 34,998 48,1

Friktionsvinkel (grader) 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

Friktionsvinkel

(radianer)

0,559 0,559 0,559 0,559 0,559 0,559 0,559 0,559 0,559 0,559

Kohesion (kPa) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bredd (m) 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15

Vinkel alfa (grader) 11,5 14,6 18,2 21,9 25,7 29,6 33,7 34,2 38,3 43,2

Vinkel alfa (radianer) 0,201 0,255 0,318 0,382 0,449 0,517 0,588 0,597 0,668 0,754

Vattentryck (kPa) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mothållande moment

(kNm/m) 2,81 8,59 13,61 17,34 20,49 22,51 23,15 22,27 19,18 26,80

Summa mothållande

moment (kNm/m) 176,8

Påskjutande moment

(kNm/m) 0,98 3,86 7,68 11,82 16,35 20,51 23,64 23,03 21,69 32,93

Summa påskjutnade

moment (kNm/m) 162,47

Summa påskjutande

inkl. last (kNm/m)

Beräknad

säkerhetfaktor 1,09

Beräknad säkerhetsfaktor FΦ=1,09



Bilaga III: Handberäkningar på sektion 320+270

D.  Bank belastad med 33 % ökning av STVM

Sista iterationen:

Antagen

säkerhetsfaktor

1,07

Lamell 1 Lamell 2 Lamell 3 Lamell 4 Lamell 5 Lamell 6 Lamell 7 Lamell 8 Lamell 9 Lamell 10

Egenvikt W (kN/m) 4,921 15,295 24,586 31,6825 37,696 41,515 42,6075 40,964 34,998 59,54

Friktionsvinkel (grader) 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

Friktionsvinkel

(radianer)

0,559 0,559 0,559 0,559 0,559 0,559 0,559 0,559 0,559 0,559

Kohesion (kPa) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bredd (m) 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15

Vinkel alfa (grader) 11,5 14,6 18,2 21,9 25,7 29,6 33,7 34,2 38,3 43,2

Vinkel alfa (radianer) 0,201 0,255 0,318 0,382 0,449 0,517 0,588 0,597 0,668 0,754

Vattentryck (kPa) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mothållande moment

(kNm/m) 2,80 8,57 13,57 17,28 20,41 22,40 23,03 22,16 19,07 32,96

Summa mothållande

moment (kNm/m) 182,3

Påskjutande moment

(kNm/m) 0,98 3,86 7,68 11,82 16,35 20,51 23,64 23,03 21,69 40,76

Summa påskjutnade

moment (kNm/m) 170,30

Summa påskjutande

inkl. last (kNm/m)

Beräknad

säkerhetfaktor 1,07

Beräknad säkerhetsfaktor FΦ=1,07



Bilaga IV: Handberäkningar på sektion 326+250

BILAGA IV. HANDBERÄKNINGAR PÅ SEKTION 326+250

A.  Obelastad bank

Sista iterationen:

Antagen säkerhetsfaktor

1,32

Lamell

1

Lamell

2

Lamell

3

Lamell

4

Lamell

5

Lamell 6 Lamell

7

Lamell 8

Egenvikt W (kN/m) 5,7 15,2 22,8 29,45 32,3 32,3 21,85 12,35

Friktionsvinkel (grader) 32 32 32 32 32 32 32 32

Friktionsvinkel

(radianer)

0,559 0,559 0,559 0,559 0,559 0,559 0,559 0,559

Kohesion (kPa) 0 0 0 0 0 0 0 0

Bredd (m) 1 1 1 1 1 1 1 1

Vinkel alfa (grader) 0 5,7 12,2 18,9 25,9 33,5 41,6 51,4

Vinkel alfa (radianer) 0,000 0,099 0,213 0,330 0,452 0,585 0,726 0,897

Vattentryck (kPa) 4 4 2 0 0 0 0 0

Mothållande moment

(kNm/m) 1,06 6,72 12,06 16,74 18,24 18,43 12,86 7,76

Summa mothållande

moment (kNm/m) 93,9

Påskjutande moment

(kNm/m) 0,00 1,51 4,82 9,54 14,11 17,83 14,51 9,65

Summa påskjutnade

moment (kNm/m) 71,96

Last (kPa) 0

Vinkel alfa (grader) 53

Vinkel alfa (radianer) 0,925

Last påskjutande

moment (kNm/m) 0

Mothållande moment

yttre vatten (kNm/m) 0,782

Summa påskjutande

ink.last (kNm/m) 71,2

Beräknad

säkerhetfaktor 1,32

Beräknad säkerhetsfaktor FΦ=1,32



Bilaga IV: Handberäkningar på sektion 326+250

B. Bank belastad med MP 2000

Sista iterationen:

Antagen

säkerhetsfaktor

1,23

Lamell 1 Lamell 2 Lamell 3 Lamell 4 Lamell 5 Lamell 6 Lamell 7 Lamell 8

Egenvikt W

(kN/m)

5,7 15,2 22,8 29,45 32,3 32,3 21,85 26,21

Friktionsvinkel

(grader)

32 32 32 32 32 32 32 32

Friktionsvinkel

(radianer)

0,559 0,559 0,559 0,559 0,559 0,559 0,559 0,559

Kohesion (kPa) 0 0 0 0 0 0 0 0

Bredd (m) 1 1 1 1 1 1 1 1

Vinkel alfa (grader) 0 5,7 12,2 18,9 25,9 33,5 41,6 52,3

Vinkel alfa

(radianer)

0,000 0,099 0,213 0,330 0,452 0,585 0,726 0,913

Vattentryck (kPa) 4 4 2 0 0 0 0 0

Mothållande

moment

(kNm/m) 1,06 6,69 11,98 16,57 18,00 18,11 12,58 16,16

Summa

mothållande

moment (kNm/m) 101,2

Påskjutande

moment

(kNm/m) 0,00 1,51 4,82 9,54 14,11 17,83 14,51 20,74

Summa påskjutnade

moment (kNm/m) 83,04825

Mothållande

moment

yttre vatten

(kNm/m)

0,782

Summa påskjutande

ink.vatten

(kNm/m)

82,3

Beräknad

säkerhetfaktor 1,23

Beräknad säkerhetsfaktor FΦ=1,23



Bilaga IV: Handberäkningar på sektion 326+250

C. Bank belastad med STVM

Sista iterationen:

Antagen

säkerhetsfaktor

1,18

Lamell 1 Lamell 2 Lamell 3 Lamell 4 Lamell 5 Lamell 6 Lamell 7 Lamell 8

Egenvikt W (kN/m) 5,7 15,2 22,8 29,45 32,3 32,3 21,85 35,31

Friktionsvinkel

(grader)

32 32 32 32 32 32 32 32

Friktionsvinkel

(radianer)

0,559 0,559 0,559 0,559 0,559 0,559 0,559 0,559

Kohesion (kPa) 0 0 0 0 0 0 0 0

Bredd (m) 1 1 1 1 1 1 1 1

Vinkel alfa (grader) 0 5,7 12,2 18,9 25,9 33,5 41,6 52,4

Vinkel alfa (radianer) 0,000 0,099 0,213 0,330 0,452 0,585 0,726 0,915

Vattentryck (kPa) 4 4 2 0 0 0 0 0

Mothållande moment

(kNm/m) 1,06 6,68 11,93 16,47 17,85 17,92 12,42 21,43

Summa mothållande

moment (kNm/m) 105,8

Påskjutande moment

(kNm/m) 0,00 1,51 4,82 9,54 14,11 17,83 14,51 27,98

Summa påskjutnade

moment (kNm/m) 90,28603

Mothållande moment

yttre vatten (kNm/m) 0,782

Summa påskjutande

ink.vatten (kNm/m) 89,5

Beräknad

säkerhetfaktor 1,18

Beräknad säkerhetsfaktor FΦ=1,18



Bilaga IV: Handberäkningar på sektion 326+250

D.  Bank belastad med 33 % ökning av STVM

Sista iterationen:

Antagen

säkerhetsfaktor

1,15

Lamell 1 Lamell 2 Lamell 3 Lamell 4 Lamell 5 Lamell 6 Lamell 7 Lamell 8

Egenvikt W (kN/m) 5,7 15,2 22,8 29,45 32,3 32,3 21,85 42,94

Friktionsvinkel

(grader)

32 32 32 32 32 32 32 32

Friktionsvinkel

(radianer)

0,559 0,559 0,559 0,559 0,559 0,559 0,559 0,559

Kohesion (kPa) 0 0 0 0 0 0 0 0

Bredd (m) 1 1 1 1 1 1 1 1

Vinkel alfa (grader) 0 5,7 12,2 18,9 25,9 33,5 41,6 52,6

Vinkel alfa (radianer) 0,000 0,099 0,213 0,330 0,452 0,585 0,726 0,918

Vattentryck (kPa) 4 4 2 0 0 0 0 0

Mothållande moment

(kNm/m) 1,06 6,67 11,90 16,40 17,75 17,80 12,32 25,82

Summa mothållande

moment (kNm/m) 109,7

Påskjutande moment

(kNm/m) 0,00 1,51 4,82 9,54 14,11 17,83 14,51 34,11

Summa påskjutnade

moment (kNm/m) 96,42245

Mothållande moment

yttre vatten (kNm/m) 0,782

Summa påskjutande

ink.vatten (kNm/m) 95,6

Beräknad

säkerhetfaktor 1,15

Beräknad säkerhetsfaktor FΦ=1,15



Bilaga V: Sammanställning släntstabilitet

BILAGA V. SAMMANSTÄLLNING SLÄNTSTABILITET

A. Sektion 320+270

1. Obelastad bank

Säkerhetsfaktor obelastad

y = 0,0425x - 0,252
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Bilaga V: Sammanställning släntstabilitet

2. Bank belastad med MP 2000

Säkerhetsfaktor belastad med MP2000

y = 0,0409x - 0,243
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3. Bank belastad med STVM

Säkerhetsfaktor belastad med STVM

y = 0,04x - 0,2377
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Bilaga V: Sammanställning släntstabilitet

4. Bank belastad med 33% ökad STVM

Säkerhetsfaktor belastad med 33% ökad STVM 

y = 0,0393x - 0,2342
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B. Sektion 326+250

1. Obelastad bank

Säkerhetsfaktor obelastad

y = 0,0503x - 0,298
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Bilaga V: Sammanställning släntstabilitet

2. Bank belastad med MP 2000

Säkerhetsfaktor belastad med MP2000

y = 0,0474x - 0,282
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3. Bank belastad med STVM

Säkerhetsfaktor belastad med STVM

y = 0,0458x - 0,274
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Bilaga V: Sammanställning släntstabilitet

4. Bank belastad med 33% ökad STVM

Säkerhetsfaktor belastad med 33% ökad STVM

y = 0,0445x - 0,266
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Bilaga VI: Handberäkningar på sektion 289+350

BILAGA VI. HANDBERÄKNINGAR PÅ SEKTION 289+350

A. Dränerad obelastad bank

1. Utan portrycksökning

Sista iterationen:

Antagen säkerhetsfaktor

1,78

Lamell

1

Lamell

2

Lamell

3

Lamell

4

Lamell

5

Lamell

6

Lamell

7

Lamell

8

Lamell

9

Lamell

10

Lamell

11

Lamell

12

Lamell

13

Lamell

14

Lamell

15

Egenvikt W (kN/m) 26,03 63,9 77,7 86,7 91 90 83,05 67,5 63,6 61,8 57,6 51,6 43,2 31,2 12

Friktionsvinkel

(grader)

32 22 22 22 22 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0

Friktionsvinkel

(radianer)

0,56 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kohesion (kPa) 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6 6 6 6 6

Bredd (m) 0,95 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Vinkel alfa (grader) 64,9 53,4 33,5 32,6 24,1 16 8,6 0,8 -6,5 -14,5 -22,5 -30,9 -40,1 -50,4 -61,8

Vinkel alfa (radianer) 1,13 0,93 0,58 0,57 0,42 0,28 0,15 0,01 -0,11 -0,25 -0,39 -0,54 -0,70 -0,88 -1,08

Vattentryck (kPa) 0 22 33,5 41 46,5 50 51,5 54 53 51,5 48 43 36 26 10

Mothållande moment

(kNm/m) 21,92 21,75 18,62 19,14 17,88 15,78 12,46 6,00 6,04 6,20 6,49 6,99 7,84 9,41 12,70

Summa mothållande

moment (kNm/m) 189,2

Påskjutande moment

(kNm/m) 23,57 51,30 42,89 46,71 37,16 24,81 12,42 0,94 -7,20 -15,47 -22,04 -26,50 -27,83 -24,04 -10,58

Summa påskjutande

moment (kNm/m) 106,14

Beräknad

säkerhetsfaktor 1,78

Beräknad säkerhetsfaktor FCΦΦΦΦ=1,78



Bilaga VI: Handberäkningar på sektion 289+350

2. Med portryckökning

Sista iterationen:

Antagen säkerhetsfaktor

1,43

Lamell

1

Lamell

2

Lamell

3

Lamell

4

Lamell

5

Lamell

6

Lamell

7

Lamell

8

Lamell

9

Lamell

10

Lamell

11

Lamell

12

Lamell

13

Lamell

14

Lamell

15

Egenvikt W (kN/m) 26,03 63,9 77,7 86,7 91 90 83,05 67,5 63,6 61,8 57,6 51,6 43,2 31,2 12

Friktionsvinkel

(grader)

32 22 22 22 22 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0

Friktionsvinkel

(radianer)

0,56 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Kohesion (kPa) 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6 6 6 6 6

Bredd (m) 0,95 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Vinkel alfa (grader) 64,9 53,4 33,5 32,6 24,1 16 8,6 0,8 -6,5 -14,5 -22,5 -30,9 -40,1 -50,4 -61,8

Vinkel alfa (radianer) 1,13 0,93 0,58 0,57 0,42 0,28 0,15 0,01 -0,11 -0,25 -0,39 -0,54 -0,70 -0,88 -1,08

Vattentryck (kPa) 10 32 43,5 51 56,5 60 61,5 57 56 54,5 51 46 39 29 13

Mothållande moment

(kNm/m) 12,60 15,66 13,96 14,50 13,56 11,66 8,44 6,00 6,04 6,20 6,49 6,99 7,84 9,41 12,70

Summa mothållande

moment (kNm/m) 152,1

Påskjutande moment

(kNm/m) 23,57 51,30 42,89 46,71 37,16 24,81 12,42 0,94 -7,20 -15,47 -22,04 -26,50 -27,83 -24,04 -10,58

Summa påskjutnade

moment (kNm/m) 106,14

Beräknad

säkerhetfaktor 1,43

Beräknad säkerhetsfaktor FCΦΦΦΦ=1,43



Bilaga VI: Handberäkningar på sektion 289+350

B. Odränerad bank belastad med MP 2000

Sista iterationen:

Ny antagen

säkerhetsfaktor

1,63

Lamell

1

Lamell

2

Lamell

3

Lamell

4

Lamell

5

Lamell

6

Lamell

7

Lamell

8

Lamell

9

Lamell

10

Lamell

11

Lamell

12

Lamell

13

Lamell

14

Lamell

15

Egenvikt W (kN/m) 26,03 63,9 77,7 86,7 91 90 83,05 67,5 63,6 61,8 57,6 51,6 43,2 31,2 12

Friktionsvinkel

(grader)

32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Friktionsvinkel

(radianer)

0,559 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Kohesion (kPa) 0 20 20 20 20 20 20 13 6 6 6 6 6 6 6

Bredd (m) 0,95 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Vinkel alfa (grader) 64,9 53,4 33,5 32,6 24,1 16 8,6 0,8 -6,5 -14,5 -22,5 -30,9 -40,1 -50,4 -61,8

Vinkel alfa (radianer) 1,133 0,932 0,585 0,569 0,421 0,279 0,150 0,014 -0,113 -0,253 -0,393 -0,539 -0,700 -0,880 -1,079

Vattentryck (kPa) 0 22 33,5 41 46,5 50 51,5 54 53 51,5 48 43 36 26 10

Mothållande moment

(kNm/m) 21,09 33,54 23,98 23,74 21,91 20,81 20,23 13,00 6,04 6,20 6,49 6,99 7,84 9,41 12,70

Summa mothållande

moment (kNm/m) 234,0

Påskjutande moment

(kNm/m) 23,57 51,30 42,89 46,71 37,16 24,81 12,42 0,94 -7,20 -15,47 -22,04 -26,50 -27,83 -24,04 -10,58

Summa påskjutande

moment (kNm/m) 106,14

Last (kPa) 19,8

Vinkel alfa (grader) 46,4

Vinkel alfa (radianer) 0,810

Last påskjutande

moment (kNm/m) 37,28

Summa påskjutande

ink.last (kNm/m) 143,4

Beräknad

säkerhetsfaktor 1,63

Beräknad säkerhetsfaktor FC=1,63



Bilaga VI: Handberäkningar på sektion 289+350

C. Odränerad bank belastad med STVM

Sista iterationen:

Ny antagen

säkerhetsfaktor

1,38

Lamell

1

Lamell

2

Lamell

3

Lamell

4

Lamell

5

Lamell

6

Lamell

7

Lamell

8

Lamell

9

Lamell

10

Lamell

11

Lamell

12

Lamell

13

Lamell

14

Lamell

15

Egenvikt W (kN/m) 26,03 63,9 77,7 86,7 91 90 83,05 67,5 63,6 61,8 57,6 51,6 43,2 31,2 12

Friktionsvinkel

(grader)

32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Friktionsvinkel

(radianer)

0,559 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Kohesion (kPa) 0 20 20 20 20 20 20 13 6 6 6 6 6 6 6

Bredd (m) 0,95 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Vinkel alfa (grader) 64,9 53,4 33,5 32,6 24,1 16 8,6 0,8 -6,5 -14,5 -22,5 -30,9 -40,1 -50,4 -61,8

Vinkel alfa (radianer) 1,133 0,932 0,585 0,569 0,421 0,279 0,150 0,014 -0,113 -0,253 -0,393 -0,539 -0,700 -0,880 -1,079

Vattentryck (kPa) 0 22 33,5 41 46,5 50 51,5 54 53 51,5 48 43 36 26 10

Mothållande moment

(kNm/m) 19,50 33,54 23,98 23,74 21,91 20,81 20,23 13,00 6,04 6,20 6,49 6,99 7,84 9,41 12,70

Summa mothållande

moment (kNm/m) 232,4

Påskjutande moment

(kNm/m) 23,57 51,30 42,89 46,71 37,16 24,81 12,42 0,94 -7,20 -15,47 -22,04 -26,50 -27,83 -24,04 -10,58

Summa påskjutande

moment (kNm/m) 106,14

Last (kPa) 32,8

Vinkel alfa (grader) 46,4

Vinkel alfa (radianer) 0,810

Last påskjutande

moment (kNm/m) 61,76

Summa påskjutande

ink.last (kNm/m) 167,9

Beräknad

säkerhetsfaktor 1,38

Beräknad säkerhetsfaktor FC=1,38



Bilaga VI: Handberäkningar på sektion 289+350

D. Odränerad bank belastad med 33 % ökning av STVM

Sista iterationen:

Ny antagen säkerhetsfaktor

1,23

Lamell 1 Lamell

2

Lamell

3

Lamell

4

Lamell

5

Lamell

6

Lamell

7

Lamell

8

Lamell

9

Lamell

10

Lamell

11

Lamell

12

Lamell

13

Lamell

14

Lamell

15

Egenvikt W (kN/m) 26,03 63,9 77,7 86,7 91 90 83,05 67,5 63,6 61,8 57,6 51,6 43,2 31,2 12

Friktionsvinkel

(grader)

32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Friktionsvinkel

(radianer)

0,559 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Kohesion (kPa) 0 20 20 20 20 20 20 13 6 6 6 6 6 6 6

Bredd (m) 0,95 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Vinkel alfa (grader) 64,9 53,4 33,5 32,6 24,1 16 8,6 0,8 -6,5 -14,5 -22,5 -30,9 -40,1 -50,4 -61,8

Vinkel alfa (radianer) 1,133 0,932 0,585 0,569 0,421 0,279 0,150 0,014 -0,113 -0,253 -0,393 -0,539 -0,700 -0,880 -1,079

Vattentryck (kPa) 0 22 33,5 41 46,5 50 51,5 54 53 51,5 48 43 36 26 10

Mothållande moment

(kNm/m) 18,39 33,54 23,98 23,74 21,91 20,81 20,23 13,00 6,04 6,20 6,49 6,99 7,84 9,41 12,70

Summa mothållande

moment (kNm/m) 231,3

Påskjutande moment

(kNm/m) 23,57 51,30 42,89 46,71 37,16 24,81 12,42 0,94 -7,20 -15,47 -22,04 -26,50 -27,83 -24,04 -10,58

Summa påskjutande

moment (kNm/m) 106,14

Last (kPa) 43,7

Vinkel alfa (grader) 46,4

Vinkel alfa (radianer) 0,810

Last påskjutande

moment (kNm/m) 82,28

Summa påskjutande

ink.last (kNm/m) 188,4

Beräknad

säkerhetsfaktor 1,23

Beräknad säkerhetsfaktor FC=1,23





Bilaga VII: Tryckbankar i sektioner genom torvmark

BILAGA VII. TRYCKBANKAR I SEKTIONER GENOM

TORVMARK

A. Sektion 289+350

Figur 38 Tryckbank mot bank sektion 289+350

Figur 39 Tryckbank utanför bank sektion 289+350



Bilaga VII: Tryckbankar i sektioner genom torvmark

1. Erforderlig tryckbank vid bank belastad med STVM och önskad säkerhetsfaktor FC=1,4

l
(m)

d
(m)

h
(m)

a
(m)

b
(m)

c
(m)

Volym
(m3/m)

7,0 1,0 0,5 3,5
10 1,7 1,0 10
6,5 0,5 1,5 0,8 3,4 2,1
6,5 1,0 1,5 1,5 2,0 3,5
6,5 0,5 1,0 0,8 3,9 2,4
6,0 1,0 1,0 1,5 2,0 3,5
6,5 0,5 0,5 0,8 4,4 2,6
6,5 1,0 0,5 1,5 3,0 4,5
7,0 0,5 0 0,8 5,4 3,1
6,5 1,0 0 1,5 3,5 5,0

2. Erforderlig tryckbank vid bank belastad med STVM och önskad säkerhetsfaktor FC=1,5

l
(m)

d
(m)

h
(m)

a
(m)

b
(m)

c
(m)

Volym
(m3/m)

10,0 1,0 0,5 5,0
13 1,7 1,0 13,0
8,5 0,5 1,5 0,8 5,4 3,1
8,5 1,0 1,5 1,5 4,0 5,5
9,5 0,5 1,0 0,8 6,9 3,9
9,0 1,0 1,5 1,5 5,0 6,5
9,5 0,5 0,5 0,8 7,4 4,2
8,5 1,0 0,5 1,5 5,0 6,5
10,0 0,5 0 0,8 8,4 4,6
10,0 1,0 0 1,5 7,0 8,5

3. Erfoderlig tryckbank vid bank belastad med 33% ökad STVM och önskad säkerhetsfaktor FC=1,3

l
(m)

d
(m)

h
(m)

a
(m)

b
(m)

c
(m)

Volym
(m3/m)

9,0 1,0 0,5 4,5
11,0 1,7 1,0 11,0
7,5 0,5 1,5 0,8 4,4 2,6
7,5 1,0 1,5 1,5 3,0 4,5
8,0 0,5 1,0 0,8 5,4 3,1
7,0 1,0 1,0 1,5 3,0 4,5
8,5 0,5 0,5 0,8 6,4 3,6
7,5 1,0 0,5 1,5 4,0 5,5
8,5 0,5 0 0,8 6,9 3,9
7,5 1,0 0 1,5 4,5 6,0



Bilaga VII: Tryckbankar i sektioner genom torvmark

4. Erfoderlig tryckbank vid bank belastad med 33% ökad STVM och önskad säkerhetsfaktor FC=1,4

l
(m)

d
(m)

h
(m)

a
(m)

b
(m)

c
(m)

Volym
(m3/m)

11,0 1,0 0,5 5,5
13,0 1,7 1,0 13,0
10,0 1,0 1,0 1,5 6,0 7,5
10,0 0,5 0,5 0,8 7,9 4,4
11,0 0,5 0 0,8 9,4 5,2
11,0 1,0 0 1,5 8,0 9,5

5. Erforderlig tryckbank vid bank belastad med STVM och önskad säkerhetsfaktor FC=1,4  vid olika

torvmäktighet

Torvens
mäktighet under

bank
(m)

l
(m)

d
(m)

h
(m)

a
(m)

b
(m)

c
(m)

Volym
(m3/m)

3,0 3,0 1,0 0,5 1,5
3,0 5,5 1,7 1,0 5,5
3,0 4,5 0,5 1,5 0,8 1,4 1,1
3,0 4,5 1,0 1,5 1,5 0 1,5
5,0 7,0 1,0 0,5 3,5
5,0 10,0 1,7 1,0 10,0
5,0 6,5 0,5 1,5 0,8 3,4 2,1
5,0 6,5 1,0 1,5 1,5 2,0 3,5
7,0 9,0 1,0 0,5 4,5
7,0 14,0 1,7 1,0 14,0
7,0 7,5 0,5 1,5 0,8 4,4 2,6
7,0 7,5 1,0 1,5 1,5 3,0 4,5

B. Sektion med 3 meters bankhöjd

1. Säkerhetsfaktor utan förstärkning

Torvens mäktighet under bank
(m)

Säkerhetsfaktor dränerad
obelastad bank

Säkerhetsfaktor odränerad bank
belastad med STVM

3,0 FCφ= 1,22 FC= 1,30
5,0 FCφ= 1,15 FC= 1,26
7,0 FCφ= 1,15 FC= 1,23



Bilaga VII: Tryckbankar i sektioner genom torvmark

Figur 40 Tryckbank mot bank sektion genom torvmark med bankhöjd 3m

Figur 41 Tryckbank utanför bank sektion genom torvmark med bankhöjd 3 meter



Bilaga VII: Tryckbankar i sektioner genom torvmark

2. Erforderlig tryckbank vid bank belastad med STVM och önskad säkerhetsfaktor FC=1,3

Torvens
mäktighet
under bank

(m)

l
(m)

d
(m)

h
(m)

a
(m)

b
(m)

c
(m)

Volym
(m3/m)

5,0 10,0 1,0 0,5 5,0
5,0 8,0 2,0 1,0 8,0
5,0 11,0 0,5 7,0 1,0 2,0 1,5
5,0 8,0 1,0 3,0 2,0 1,0 3,0
7,0 14,0 1,0 0,5 7,0
7,0 14,0 2,0 1,0 14,0
7,0 13,0 0,5 7,0 1,0 4,0 2,5
7,0 12,0 1,0 7,0 2,0 1,0 3,0

3. Erforderlig tryckbank vid bank belastad med STVM och önskad säkerhetsfaktor FC=1,4

Torvens
mäktighet
under bank

(m)

l
(m)

d
(m)

h
(m)

a
(m)

b
(m)

c
(m)

Volym
(m3/m)

3,0 6,0 1,0 0,5 3,0
3,0 5,0 2,0 1,0 5,0
3,0 7,0 0,5 4,0 1,0 1,0 1,0
3,0 5,0 1,0 0 2,0 1,0 3,0
5,0 14,0 1,0 0,5 7,0
5,0 12,0 2,0 1,0 12,0
5,0 15,0 0,5 7,0 1,0 6,0 3,5
5,0 13,0 1,0 7,0 2,0 2,0 4,0
7,0 20,0 1,0 0,5 10,0
7,0 19,0 2,0 1,0 19,0
7,0 19,0 0,5 7,0 1,0 10,0 5,5
7,0 16,0 1,0 7,0 2,0 5,0 7,0


