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SAMMANFATTNING 

Detta examensarbete är en fallstudie av ett område på Mondi Dynäs fabriksområde i Väja, 
Kramfors. Det undersökta området fungerar som lagringsplats för flis och angränsar mot 
Ångermanälven. Resultat från tidigare utredningar på området har visat prov på låg stabilitet 
men inga skred har inträffat. Syftet med examensarbetet är att undersöka stabiliteten för 
området samt att dimensionera en spont mot strandkanten.  

Stabilitetsanalyserna gjordes i SLOPE/W och i PLAXIS 2D med Mohr Coulombs 
materialmodell. Resultaten från SLOPE/W simuleringarna uppvisar en säkerhetsfaktor på 0,85 
vilket indikerar att slänten bör skreda. Simuleringsresultaten från PLAXIS 2D visar ett liknande 
resultat då modellen kollapsar vilket innebär en säkerhetsfaktor mindre än 1,0. Resultaten från 
stabilitetsanalyserna förstärker intrycket att stabiliteten för området är för låg för att 
tillfredsställa de stabilitetskrav som finns.  

Nya mer precisa undersökningar och labbtester kan utföras för att få en mer realistisk bild av 
verkligheten då alternativet med spont blir mycket dyrt. Det bör utföras fler tester på den 
odränerade skjuvhållfastheten eftersom den parametern är den allra viktigaste vid 
stabilitetsberäkningar i kohesionsjord. 

Det går dock att säkerställa släntens säkerhet genom att installera en spont. Därför har två olika 
spontalternativ beräknats och dimensionerats för slänten, en Berlinerspont samt en RD-pålvägg. 
Fler typer av grundförstärkningsmetoder bör undersökas för att se om någon av dessa kan vara 
ett mer kostnadseffektivt alternativ.    
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ABSTRACT 

This Master’s thesis is a case study on an area in Mondi Dynäs factorarea in Väja, Kramfors. 
The investigated area operates as a storage area for wood chips and is located against 
Ångermanälven. The results from previous investigations have shown proof of low stability but 
no failure has developed. The aim with the Master’s thesis is to investigate the stability for the 
area and construct a sheet pile wall against the shore.    

The stability analyses were performed in SLOPE/W and in PLAXIS 2D with the Mohr 
Coulomb’s material model. The results from SLOPE/W simulations gives a safety factor of 
0.85 which indicates that the stability is not sufficient to secure a safe slope. The simulations 
from PLAXIS 2D indicates a similar result though the model collapses which means that the 
safety factor is less than 1.0. The results contributes to the belief that the stability for the area 
is too low to satisfy the stability demands.    

New and more precise investigations and lab-tests can be performed to give a more realistic 
interpretation of the reality if the sheet pile wall alternative becomes too expensive. Also more 
tests regarding the undrained shear strength should be made since that particular parameter is 
the most important one when calculating stability in cohesive soils.  

However, by installing a sheet pile wall the slope stability can be secured. Two different sheet 
pile walls have been investigated, a Berliner sheet pile wall and a RD-pilewall. More types of 
ground improvement methods should be considered to get the most cost efficient alternative. 
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INTRODUKTION 

Bakgrund 
Pappersbruket Mondi Dynäs industriområde ligger vid Ångermanälven i Väja. Tidigare 
geotekniska undersökningar (utförligare information under rubrik Geotekniska 
undersökningar) i området kring älven har visat på dålig stabilitet. Mondi Dynäs använder den 
rödmarkerade ytan i Figur 1 som lagringsplats för flis och redan utan någon extra last från fliset 
har området låg säkerhet mot stabilitetsbrott.   

 

Figur 1: Översiktskarta över området. Det rödmarkerade området illustrerar lagringsplats för flis. (ENIRO, 2016) 

Trots den låga stabiliteten i området har inga skred inträffat, detta trots att det på platsen nu 
ligger en stor last i form av en cirka tre meter hög flishög. Jorden ska från tidigare 
undersökningar och teoretiska beräkningar inte klara av denna utbredda last.  

Mondi Dynäs är dock intresserade av att kunna använda ytan på ett säkert sätt och har därför 
tagit initiativ till ytterligare undersökningar av området. I detta examensarbete kommer 
problemet med stabiliteten för området att undersökas noggrannare.      

Syfte och mål 
Syftet med arbetet är att: 

• utvärdera stabiliteten i området på Mondi Dynäs anläggningsområde i Väja, Kramfors 
• undersöka skillnader vid stabilitetsberäkningar med finite element-programmet (FE-

programmet) PLAXIS 2D och limit equilibrium-programmet (LE-programmet) 
SLOPE/W 

• dimensionera spont mot strandkanten för det rödmarkerade området i Figur 1. 
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Avgränsningar 
I detta arbete kommer endast stabiliteten att utvärderas, andra problem som till exempel 
sättningar undersöks inte.  

Räknar endast med Rankines teori vid spontberäkning vilket innebär en del förenklingar. Bland 
annat att trycket verkar mot en vertikal yta utan råhet, att aktivt tillstånd uppnås och att 
bakfyllnaden består av friktionsjord.  

Vid spontdimensioneringen beräknas endast spont, stag och hammarband. Ingen 
kostnadsuppskattning på spontalternativen görs.   

Antar att staget förankras erforderligt i morän och håller för förankringskraften.  
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STABILITET 
I detta kapitel introduceras grundläggande teori om stabilitet, beräkning av säkerhetsfaktor 
och hållfasthet i kohesionsjord. 

Allmänt 
Vid höga eller branta slänter är ofta stabilitet ett problem som kan leda till negativa 
konsekvenser vid brott. Därför är det ur en geoteknisk synvinkel viktigt att kontrollera släntens 
stabilitet. Ett stabilitetsbrott eller skred uppkommer då påtryckande krafter i en slänt blir större 
än de mothållande krafterna. (Craig, 2004) 

De faktorer som påverkar en slänts stabilitet är: 

• släntens höjd och lutning 
• jordens hållfasthet och tunghet 
• grundvattennivå och portryck 
• belastning på slänten 
• erosion i släntfot 
• eventuell nivå i vattendrag nedanför slänten. 

(Craig, 2004) 

Figur 2 visar de vanligaste typerna av glidytor vid instabilitet.  

 

Figur 2: Typer av glidytor (Craig, 2004) 

Säkerhetsfaktor 
Vid beräkning av stabilitet används säkerhetsfaktorn, FS, för att utvärdera hur stor risken för 
skred är vid en given slänt. Det finns olika typer av säkerhetsfaktorer men generellt inkluderas 
jordens skjuvhållfasthet samt skjuvspänningen som krävs för jämnvikt. Ekvation (1) visar hur 
en typisk jämnviksekvation för stabilitet ser ut. En slänt som har en skjuvhållfasthet som ger 
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jämvikt får en säkerhetsfaktor på 1,0. En ökning av skjuvspänningen eller en sänkning av 
skjuvhållfastheten skulle då orsaka ett skred.  (Duncan, 2005) 

𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽 𝐽𝐽𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠ℎå𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝐽𝐽𝑙𝑙𝐽𝐽𝑙𝑙
𝑁𝑁ö𝐽𝐽𝑠𝑠ä𝐽𝐽𝐽𝐽𝑛𝑛𝑛𝑛 𝐽𝐽𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝐽𝐽𝑠𝑠ä𝐽𝐽𝐽𝐽𝑛𝑛𝐽𝐽𝑛𝑛 𝑙𝑙ö𝐽𝐽 𝑠𝑠ä𝑚𝑚𝑠𝑠𝑛𝑛𝑠𝑠𝑙𝑙

    (1) 

Oftast används säkerhetsfaktorn för att hitta den farligaste glidytan, alltså den glidyta som ger 
lägsta säkerhetsfaktorn. Definitionen av säkerhetsfaktorn, FS, med hänsyn till skjuvhållfasthet 
visas i ekvation (2) samt i Figur 3 som illustrerar sambandet mellan skjuvhållfasthet och 
mobiliserad skjuvspänning. (Duncan, 2005) 

𝐹𝐹𝐹𝐹 = τf
τmob

        (2) 

 

Figur 3: Illustration av säkerhetsfaktorn FS. (Sällfors, 2009) 

Totalsäkerhet 
Vid beräkning av slänters stabilitet finns olika typer av metoder för att utvärdera nödvändiga 
parametrar. Vid en totalsäkerhetsanalys används karaktäristiska värden för hållfasthet, på 
laster, geometrier samt grundvattenförhållanden. Vid en detaljerad utredning krävs en 
totalsäkerhetsfaktor på mellan 1,7–1,5 för att släntens stabilitet ska anses tillfredsställande. 
(Implementeringskommission för Europastandarder inom Geoteknik, 2010)   

Partialkoefficienter 
Ett annat sätt att beräkna säkerhetsfaktorn är att använda partialkoefficienter för att 
kompensera för osäkerheter kring laster, jordens hållfasthet samt andra parametrar som berör 
släntens stabilitet. Partialkoefficientmetoden reducerar bland annat hållfasthetsparametrar 
beroende på vilka fält- och labbmetoder som använts för att utvärdera dessa värden. Även 
antalet undersökningar samt typ av jord beaktas när en reduceringsfaktor ska tas fram.  

Vid beräkning med partialkoefficienter krävs det en säkerhetsfaktor som är större än 1,0 för 
att slänten ska räknas som stabil enligt TK Geo 13 Tekniska råd. (Trafikverket, 2016)  

Hållfasthet i kohesionsjord  
I finkorniga jordar är det i princip ingen friktion mellan partiklarna utan det som avgör 
jordens skjuvhållfasthet är huvudsakligen kohesionen som finns mellan partiklarna. (Hansbo, 
1975)      
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Bestämmandet av skjuvhållfastheten för en jord är troligen det viktigaste vid 
stabilitetsanalyser. Detta värde är också bland de svåraste att utvärdera korrekt. Värdena från 
labbresultat och fältundersökningar har ofta stor spridning och att välja rätta karaktäristiska 
värden med hjälp av dessa undersökningar kan vara mycket svårt. (Sällfors, 1984)   

När stabilitet för kohesionsjordar ska utvärderas används ofta den odränerade 
skjuvhållfastheten, τfu, som parameter. Den odränerade skjuvhållfastheten kan analyseras från 
bland annat CPT-sondering, vingförsök, konförsök samt enaxliga skjuvförsök. Vid en 
totalspänningsanalys bortser man oftast från portryckssituationen då man använder 
konventionella analysmetoder. (Skredkommissionen, 1995)   

Leror uppför sig olika beroende på deras konsolideringsgrad. Överkonsoliderade leror är 
dilatanta, volymökande, under skjuvning, detta stämmer inte in på normal- eller svagt 
överkonsoliderade leror som istället är kontraktanta, volymminskande, vid skjuvning. Vid 
vattenmättade odränerade förhållanden kan ingen volymändring ske i systemet 
jordskelletporvatten. Det betyder att ökande deviatorspänning på en kraftigt överkonsoliderad 
leder till ett minskat portryck så att det effektiva medeltrycket ökar i samma takt som leran 
vill dilatera. På grund av detta kommer volymen i systemet att vara konstant. För en normal- 
eller svagt överkonsoliderade lera är det tvärtom, då ger ökad deviatorspänning ett ökat 
portryck vilket minskar den effektiva medelspänningen. (Axelsson, 1998)       

I Figur 4 och Figur 5 visas ett p´-q diagram där effekten av minskat eller ökat portryck 
illustreras. Överkonsolideringsgraden, OCR, är alltså av stor vikt vid bedömning av odränerad 
skjuvhållfasthet. (Axelsson, 1998)    

 

Figur 4: I figuren illustreras hur effektivspänningen i ett dilatant odränerat material viker av åt höger i ett p´-q diagram och 
når brottkurvan senare än i en dränerad jord. (Axelsson, 1998) 
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Figur 5: I figuren illustreras hur effektivspänningen i ett kontraktant odränerat material viker av åt vänster i ett p´-q diagram 
och når brottkurvan tidigare än i en dränerad jord. (Axelsson, 1998) 

Att använda skjuvhållfasthetsvärden från fältundersökningar kräver stor kunskap från 
geoteknikern då just skjuvhållfasthet är förknippat med stor osäkerhet. Detta eftersom att 
skjuvhållfastheten i ett område kan variera stort mellan olika borrhål och i vissa fall även 
inom samma hål. Att ha många olika punkter att utvärdera är därför mycket viktigt. Det kan 
också vara nödvändigt att jämföra hållfasthetsvärdena från fältundersökningar med 
normalvärden för den aktuella leran. (Sällfors, 1984)  

I kohesionsjordar används oftast den odränerade hållfastheten när korttidshållfasthet 
utvärderas, med tiden utjämnas porövertrycket och för långtidshållfasthet används istället den 
dränerade hållfastheten. (Larsson, 1984) 

Att observera är dock att i normalkonsoliderade och svagt överkonsoliderade leror blir oftast 
den odränerade skjuvhållfastheten dimensionerande på grund av att den är lägre än den 
odränerade skjuvhållfastheten, se Figur 5. (Hansbo och Sällfors, 1984)  
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KONSTITUTIVA MODELLER 
I detta kapitel ges en generell förklaring av begreppet konstitutiv modell samt en djupare inblick 
i Mohr-Coulombs materialmodell. 

Generellt 
Materialet jord är ett mycket komplext material. I en konstitutiv modell kan det vara mycket 
svårt att uppskatta alla faktorer som påverkar jordens uppförande. Dessa faktorer är bland annat 
hållfasthet, dilatans, densitet och porositet. På grund av denna komplexitet krävs det 
förenklingar då beräkningar i jord ska utföras. Ofta antas jorden vara linjärt elastisk och att den 
då följer Hookes lag. I verkligheten beter sig inte jord alls linjärt elastiskt. Leror uppvisar till 
exempel i ödometertester både ickelinjär samt icke elastisk respons. (Axelsson, 1994).  

För att beakta jordens komplexitet finns det olika typer av konstitutiva modeller som förenklar 
verkligheten på olika sätt. Dessa beskriver bland annat elasticitet och plasticitet olika, samt att 
de är olika komplexa. Vid modellering är det viktigt att välja rätt konstitutiv modell där 
problemtyp, jordtyp samt tillgänglig data är viktiga faktorer. (PLAXIS, 2016) 

Mohr Coulombs materialmodell  
Mohr Coulomb är en enklare materialmodell. Den är en linjärt elastisk idealplastisk 
materialmodell. Detta innebär att efter den plastiska gränsen uppnåtts vid pålastning krävs inte 
ytterligare last för mer töjningar, vilket illustreras i Figur 6. 

 

Figur 6: Pålastning ger större deformationer som kräver högre spänningar fram till att den plastiska gränsen nås. Därifrån 
kommer töjningarna att öka trots konstant spänning. Vid avlastning kommer inte materialet längre att återgå till ursprunglig 
form.(PLAXIS, 2016) 

Brott inträffar enligt Mohr Coulomb då det spänningstillstånd för vilken den största 
spänningscirkel tangerar Mohr Coulombs brottlinje, se Figur 7. 
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Figur 7: Illustration av ekvation (3) som visar sambandet mellan skjuvspänningen och effektiva normalspänningen vid brott. 
(PLAXIS, 2016) 

Brottkriteriet är ett linjärt samband mellan skjuvspänningen och normalspänningen där 
brottskurvans lutning är friktionsvinkeln. 

Ekvationen för Mohr Coulombs brottkriterium skrivs som:  

𝜏𝜏𝑙𝑙 = 𝑐𝑐´ +  𝜎𝜎´𝐽𝐽 ∙ 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡´       (3) 

där: 

𝑐𝑐´ = 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑡𝑡𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑘𝑘ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑘𝑘𝑡𝑡 

𝜎𝜎´𝐽𝐽 = 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑡𝑡𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑡𝑡𝑘𝑘𝑛𝑛𝑛𝑛𝑡𝑡𝑛𝑛𝑒𝑒𝑛𝑛ä𝑡𝑡𝑡𝑡𝑒𝑒𝑡𝑡𝑛𝑛 

𝑡𝑡´ = 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑡𝑡𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑛𝑛𝑒𝑒𝑒𝑒𝑡𝑡𝑒𝑒𝑘𝑘𝑡𝑡𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑡𝑡𝑒𝑒𝑒𝑒𝑛𝑛. 

För att genomföra en analys med Mohr Coulombs materialmodell krävs två av dessa 
deformationsparametrarna: Elasticitetsmodul E, Skjuvmodul G och tvärkontraktionstal v. 
Dessutom krävs hållfasthetsparametrarna: friktionsvinkeln φ, kohesionen c samt 
dilatansvinkeln ψ. (PLAXIS, 2016 )   

Vid en ren kohesionjord utan någon friktionsvinkel kommer ingen lutning på linjen finnas utan 
brottlinjen blir horisontell, se Figur 8. 
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Figur 8: Vid friktionsvinkel = 0 är brottlinjen horisontell. (PLAXIS, 2016)  

Det finns dock en del begränsningar med Mohr Coulombs materialmodell. Den är inte den mest 
användbara modellen vid beräkning av stabilitet och inte heller för beräkningar då jordtypen är 
lera. Till exempel tar inte modellen hänsyn till att jord har en icke linjär materialrespons inom 
det elastiska området. Inte heller konsolideringsgraden tas med i beräkningarna. En annan risk 
är överskattning av den odränerade skjuvhållfastheten. Vid odränerad skjuvning är vattnet 
inkompressibelt och skjuvningen leder till ökade portryck. Detta resulterar i att Mohr Coulombs 
brottillstånd i verkligheten kommer utvecklas vid en lägre deviatorisk spänning vilket då 
resulterar i en lägre odränerad skjuvhållfasthet, se illustration i Figur 9. Denna överskattning 
gäller inte för kraftigt överkonsoliderade leror där spänningsvägen går åt höger, se Figur 4.                 

 

Figur 9: Illustration av överskattning av den odränerade skjuvhållfastheten i Mohr Coulombs materialmodell. (PLAXIS, 2016) 
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SLOPE/W 
Denna del av examensarbetet behandlar grundläggande teori om beräkningsprogrammet 
SLOPE/W och hur stabilitet beräknas i programmet.  

Generellt 
SLOPE/W är ett beräkningsprogram utvecklat för stabilitetsanalyser för att beräkna 
säkerhetsfaktorer. SLOPE/W använder sig av jämviktsvillkor och olika typer av 
lamellberäkningsmetoder för att lösa ut glidytor och säkerhetsfaktorer. Säkerhetsfaktorn 
beräknas utifrån jämvikt i systemet vilket baseras på två olika ekvationer, momentjämvikts- 
och horisontell kraftjämviktsekvation, se ekvation (4) och (5). (SLOPE/W, 2008)  

Säkerhetsfaktor med hänsyn till moment jämvikt: 

𝐹𝐹𝑚𝑚 = ∑(𝑐𝑐′𝛽𝛽𝛽𝛽+(𝑁𝑁−𝑠𝑠𝛽𝛽)𝛽𝛽𝑙𝑙𝑙𝑙𝐽𝐽∅′)
∑𝑊𝑊𝑊𝑊−∑𝑁𝑁𝑙𝑙±∑𝐷𝐷𝐽𝐽

     (4) 

Säkerhetsfaktor med hänsyn till horisontell kraftjämvikt: 

𝐹𝐹𝑙𝑙 = ∑(𝑐𝑐′𝛽𝛽𝑐𝑐𝐽𝐽𝐽𝐽𝛽𝛽+(𝑁𝑁−𝑠𝑠𝛽𝛽)𝑙𝑙𝑙𝑙𝐽𝐽∅′𝑐𝑐𝐽𝐽𝐽𝐽𝛽𝛽)
∑𝑁𝑁𝐽𝐽𝑛𝑛𝐽𝐽𝛽𝛽−∑𝐷𝐷𝑐𝑐𝐽𝐽𝐽𝐽𝐷𝐷

    (5) 

Teckenförklaring: 

𝑐𝑐′ = 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑡𝑡𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑘𝑘ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑘𝑘𝑡𝑡 

∅′ = 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑡𝑡𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑛𝑛𝑒𝑒𝑒𝑒𝑡𝑡𝑒𝑒𝑘𝑘𝑡𝑡𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑡𝑡𝑒𝑒𝑒𝑒𝑛𝑛 

𝑢𝑢 = 𝑛𝑛𝑘𝑘𝑛𝑛𝑒𝑒𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑒𝑒𝑡𝑡𝑡𝑡𝑛𝑛𝑝𝑝𝑐𝑐𝑒𝑒 

𝑁𝑁 = 𝑛𝑛𝑡𝑡𝑛𝑛𝑒𝑒𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑡𝑡𝑘𝑘𝑛𝑛𝑛𝑛𝑡𝑡𝑛𝑛𝑒𝑒𝑛𝑛𝑡𝑡𝑒𝑒𝑡𝑡 

𝑊𝑊 = 𝑛𝑛𝑡𝑡𝑛𝑛𝑒𝑒𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑡𝑡 

𝐷𝐷 = 𝑒𝑒𝑘𝑘𝑡𝑡𝑐𝑐𝑒𝑒𝑡𝑡𝑡𝑡𝑛𝑛𝑒𝑒𝑛𝑛𝑡𝑡𝑘𝑘 𝑛𝑛𝑢𝑢𝑡𝑡𝑒𝑒𝑡𝑡𝑛𝑛𝑡𝑡𝑒𝑒𝑡𝑡 

𝛽𝛽,𝑅𝑅, 𝑥𝑥,𝑒𝑒,𝑘𝑘,𝜔𝜔 = 𝑛𝑛𝑒𝑒𝑘𝑘𝑛𝑛𝑒𝑒𝑡𝑡𝑛𝑛𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑡𝑡 𝑛𝑛𝑡𝑡𝑛𝑛𝑡𝑡𝑛𝑛𝑒𝑒𝑡𝑡𝑛𝑛𝑡𝑡𝑛𝑛 

𝛼𝛼 = 𝑛𝑛𝑢𝑢𝑡𝑡𝑡𝑡𝑒𝑒𝑡𝑡𝑛𝑛 𝑛𝑛𝑡𝑡𝑛𝑛𝑒𝑒𝑛𝑛𝑛𝑛 

En svaghet med SLOPE/W är att beräkningsmetoden bara är baserade på summan av moment, 
samt vertikala och horisontella krafter. Metoden tar inte hänsyn till töjningar och sättningar. 
(SLOPE/W, 2008) 

Beräkningsmetoder 
Vid beräkning av säkerhetsfaktorn i SLOPE/W finns många olika beräkningsmetoder att välja 
mellan. Som nämnts ovan finns det två olika ekvationer vid beräkning av säkerhetsfaktorerna, 
momentjämvikt och horisontell kraftjämvikt. Ingen beräkningsmetod ger en helt korrekt 
lösning då problemet är statiskt obestämt. Vissa beräkningsmetoder uppfyller båda 
jämviktsekvationerna och ger därför en mer korrekt säkerhetsfaktor, se Tabell 1 för de olika 



STABILITETSUTREDNING AV LEROMRÅDE 
 

12 
 

beräkningsmetoderna. Tabellen visar vilka beräkningsmetoder som tar hänsyn till 
momentjämvikt och/eller horisontell kraftjämvikt. I Figur 10 visas säkerhetsfaktorerna för 
moment- och horisontell kraftjämvikt med hänsyn till Lambda som beror på lamellernas interna 
skjuvkraft mellan varandra. Två beräkningsmetoder som tar hänsyn till både moment- och 
horisontell kraftjämvikt är Morgenstern-Price och Spencer, se Figur 10. Eftersom dessa 
metoder tar hänsyn till både moment- och horisontell kraftjämvikt är dem mer tillförlitliga. 
Skillnaden mellan de två metoderna är att Morgenstern-Price är mer flexibel angående 
lamellernas interna skjuvkraft mellan varandra. (SLOPE/W, 2008)  

Tabell 1: Moment- och kraftjämvikt för olika beräkningsmetoder. (SLOPE/W, 2008) 

 

 

Figur 10: Säkerhetsfaktorer vs lambda, (𝜆𝜆), diagram (SLOPE/W, 2008) 
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PLAXIS 2D 
I detta kapitel beskrivs finita elementmetoden i enkelhet samt lite kort om programmet PLAXIS 
2D och stabilitetsberäkning i programmet. 

Generellt om finita elementmetoden 
Finita elementmetoden är en numerisk beräkningsmetod som löser olika differentialekvationer 
approximativt. Ett antagande som görs är att de differentialekvationer som beskriver problemet 
gäller över hela den specificerade regionen. Den specificerade regionen kan antingen vara en-, 
två- eller tredimensionell. Beräkningarna utförs genom att modellen delas in i mindre delar, 
finita element, och för att hitta en lösning utförs en approximation över varje finit element 
istället för att söka approximationer som gäller över hela regionen. (Ottosen & Petersson, 1992) 

PLAXIS 2D 
PLAXIS 2D är ett finit elementprogram som används för geotekniska beräkningar för 
tvådimensionella modelleringar. I PLAXIS 2D diskretiseras modellen i antingen 6-nodiga eller 
15-nodiga triangulära element. Dessa element består av noder och spänningspunkter, se Figur 
11. Deformationerna beräknas i noderna och spänningarna och töjningarna beräknas i 
spänningspunkterna. (PLAXIS 2D, 2016)    

 

Figur 11: Noderna och spänningspunkternas placering i jordelementen. (PLAXIS 2D, 2016)  

Stabilitet 
I PLAXIS 2D grundas stabilitetsberäkningarna på phi-c reduktion, hållfasthetsparametrarna 
reduceras enligt ekvation (6). I programmet används total multiplier, ∑Msf, som ökar stegvis 
vid reduktion av hållfasthetsparametrarna. Total multiplier definieras enligt ekvation (6). 
(PLAXIS 2D, 2016) Parametrarna reduceras till dess att brott är nått för ett stabilt ∑Msf.  

∑𝑀𝑀𝐽𝐽𝑙𝑙 = tan ∅𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑙𝑙𝑙𝑙𝐽𝐽∅𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑖𝑖𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟

= 𝑐𝑐𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑐𝑐𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑖𝑖𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟

    (6) 

Säkerhetsfaktorn är definierad som värdet på ∑Msf vid brott, se ekvation (7). Detta gäller för 
den konstitutiva modellen Mohr-Coulomb som beskrivits i tidigare kapitel. (PLAXIS 2D, 2016)  

𝐹𝐹𝐹𝐹 = ∑𝑀𝑀𝐽𝐽𝑙𝑙 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑘𝑘 𝑏𝑏𝑛𝑛𝑘𝑘𝑡𝑡𝑡𝑡     (7) 
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RANKINES TEORI 
Detta avsnitt redogör för Rankines teori och dess tillämpningar och begränsningar. 

Generellt 
W.J. Macqourn Rankine presenterade år 1897 sin jordtrycksteori som idag fortfarande är 
aktuell, dock med vissa begränsningar. Rankines teori bygger på analyser om 
spänningsförhållanden i ett jordelement som är i plastisk jämvikt. En jord som befinner sig på 
gränsen till brott är i plastisk jämvikt. (Das, 2009). Rankine betraktade enstaka jordelement för 
sig, denna begränsning gör att Rankines metod ej går att tillämpa vid avancerade geometrier 
och lastfall.         

 

 

Figur 12 Spänningsfördelningen i en friktionsjord för ett jordelement. (Cernica, 1995). 

Vissa antaganden är lämpliga att göra vid tillämpning av Rankines teori enligt Smith (1998). 

• Kraftresultanten är parallell med bakfyllnaden 
• Bakfyllnadens yta är horisontell och ligger i linje med väggens överkant 
• Glidytorna antas vara plana 
• Trycket verkar mot en vertikal yta utan råhet 
• Ingen kohesions-eller friktionskraft beaktas mellan vägg och jord 
• Bakfyllnaden består av friktionsjord 
• Aktivt tillstånd uppnås.   
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JORDTRYCK 
Grundläggande teori om vilo-, aktivt och passivt jordtryck.  

Generellt 
Med jordtryck menas den kraft eller spänning som verkar på en konstruktion från angränsande 
jordmassa. Många faktorer påverkar jordtryckets storlek, riktning och fördelning. Bland annat 
tjälkrafter, dynamisk påverkan samt inbördes rörelser mellan konstruktion och jord. Vid stora 
förskjutningar av jorden uppnås vissa gränsvärden som beror på jordens skjuvhållfasthet samt 
friktion och kohesion mellan jord och vägg. (Hansbo och Sällfors, 1984) 

I jordtrycksteorin delas jordtryck upp i tre olika typer: 

• vilojordtryck  
• passivt jordtryck 
• aktivt jordtryck. 

Med vilojordtryck avses trycket då ingen rörelse av väggen som jorden angränsar mot sker. När 
väggen istället rör sig bort från den tryckande jorden utvecklas aktivt jordtryck. Jorden på andra 
sidan väggen som istället får väggen tryckt mot sig kommer istället visa upp ett passivt 
jordtryck. (Hansbo och Sällfors, 1984) 

Aktivt jordtryck 
Rankines jordtrycksteori används som utgångspunkt vid beräkningar av det aktiva jordtrycket. 
Genom att införa en partialkoefficient, γSda, i beräkningarna kan faktorer som påverkar 
jordtryckets storlek och riktning tas med som Rankines metod annars inte beaktar.  

Beräkningar av storleken på det aktiva jordtrycket, σa, utförs för friktionsjord med 
effektivspänningar och för kohesionsjord med totalspänningsanalys. (Ryner et al., 1996) 

För friktionsjord:  

σ𝑙𝑙 = γ𝑆𝑆𝐽𝐽𝑙𝑙(σ𝑠𝑠 − 𝑢𝑢𝐽𝐽𝑙𝑙) ∙ 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡2 �45 −  𝜑𝜑𝑟𝑟
2
�+  𝑢𝑢𝐽𝐽𝑙𝑙   (8) 

För lera:                

 σ𝑙𝑙 = γ𝑆𝑆𝐽𝐽𝑙𝑙(σ𝑠𝑠 − 2 ∙ 𝜏𝜏𝑙𝑙𝑠𝑠𝐽𝐽)     (9) 

Teckenförklaring: 

γ𝑆𝑆𝐽𝐽𝑙𝑙 = 𝑛𝑛𝑡𝑡𝑛𝑛𝑡𝑡𝑒𝑒𝑡𝑡𝑛𝑛𝑒𝑒𝑘𝑘𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑒𝑒𝑘𝑘𝑛𝑛 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑛𝑛 ℎä𝑡𝑡𝑒𝑒𝑝𝑝𝑡𝑡 𝑡𝑡𝑒𝑒𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑒𝑒𝑡𝑡𝑒𝑒𝑡𝑡𝑘𝑘𝑛𝑛𝑒𝑒𝑛𝑛 𝑒𝑒𝑘𝑘𝑛𝑛 𝑛𝑛å𝑒𝑒𝑒𝑒𝑛𝑛𝑒𝑒𝑡𝑡𝑛𝑛 𝑗𝑗𝑘𝑘𝑛𝑛𝑘𝑘𝑡𝑡𝑛𝑛𝑝𝑝𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒𝑡𝑡𝑒𝑒  

𝑒𝑒𝑡𝑡𝑘𝑘𝑛𝑛𝑛𝑛𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑘𝑘𝑐𝑐ℎ 𝑒𝑒ö𝑛𝑛𝑘𝑘𝑒𝑒𝑛𝑛𝑡𝑡𝑒𝑒𝑡𝑡𝑛𝑛 𝑒𝑒𝑘𝑘𝑛𝑛 𝑒𝑒𝑡𝑡𝑡𝑡𝑒𝑒 𝑏𝑏𝑒𝑒𝑡𝑡𝑒𝑒𝑡𝑡𝑡𝑡𝑒𝑒 𝑒𝑒 𝑅𝑅𝑡𝑡𝑡𝑡𝑒𝑒𝑒𝑒𝑡𝑡𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑡𝑡𝑒𝑒𝑘𝑘𝑛𝑛𝑒𝑒 

σ𝑠𝑠 = 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑛𝑛𝑡𝑡𝑒𝑒𝑒𝑒𝑡𝑡𝑛𝑛 𝑒𝑒𝑛𝑛ä𝑡𝑡𝑡𝑡𝑒𝑒𝑡𝑡𝑛𝑛 

𝑢𝑢𝐽𝐽𝑙𝑙 = 𝑛𝑛𝑘𝑘𝑛𝑛𝑡𝑡𝑛𝑛𝑝𝑝𝑐𝑐𝑒𝑒  

𝑡𝑡𝐽𝐽 = 𝑘𝑘𝑒𝑒𝑛𝑛𝑒𝑒𝑡𝑡𝑒𝑒𝑒𝑒𝑘𝑘𝑡𝑡𝑒𝑒𝑛𝑛𝑡𝑡𝑡𝑡𝑘𝑘𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑛𝑛𝑒𝑒𝑒𝑒𝑡𝑡𝑒𝑒𝑘𝑘𝑡𝑡𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑡𝑡𝑒𝑒𝑒𝑒𝑛𝑛𝑡𝑡  
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𝜏𝜏𝑙𝑙𝑠𝑠𝐽𝐽 = 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑛𝑛ä𝑡𝑡𝑒𝑒𝑛𝑛𝑡𝑡𝑘𝑘 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑗𝑗𝑢𝑢𝑒𝑒ℎå𝑛𝑛𝑛𝑛𝑒𝑒𝑡𝑡𝑒𝑒𝑡𝑡ℎ𝑒𝑒𝑡𝑡   

Tabell 2 visar förslag på olika faktorers påverkan på partialkoefficienten, γSda. Värden på 
partialkoefficienten som ligger utanför intervallet 0,9-1,2 bör endast användas efter stor 
eftertanke. (Ryner et al., 1996) 

Tabell 2: Förslag till justeringsvärden för partialkoefficienten γSda. (Ryner et al., 1996) 

 

Passivt jordtryck 
Precis som vid beräkning av aktivt jordtryck beräknas det passiva jordtrycket med utgångspunkt 
från Rankines teori. Vid beräkningar av passivt jordtryck används dimensionerande värden på 
jordparametrar och laster. Partialkoefficienten γSdp används för att ta hänsyn till faktorer som 
påverkar jordtrycket som inte Rankines teori beaktar. (Ryner et al., 1996) 

Beräkningar av storleken på det passiva jordtrycket σp utförs för friktionsjord med 
effektivspänningar och för kohesionsjord med totalspänningsanalys.  

För friktionsjord:  

σ𝑠𝑠 = γ𝑆𝑆𝐽𝐽𝑠𝑠�σ𝑠𝑠 − 𝑢𝑢𝐽𝐽𝑠𝑠� ∙ 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡2 �45 +  𝜑𝜑𝑟𝑟
2
� + 𝑢𝑢𝐽𝐽𝑠𝑠   (10) 

För sponter där lera förekommer under schaktbotten kan inte Rankines metod användas. Istället 
används nettojordtrycket (σpnetto).   
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För lera:                 

σ𝑠𝑠𝐽𝐽𝐽𝐽𝑙𝑙𝑙𝑙𝐽𝐽 = γ𝑆𝑆𝐽𝐽,𝑁𝑁𝑐𝑐𝑁𝑁 ∙ 𝑁𝑁𝑐𝑐𝑁𝑁∙𝜏𝜏𝑙𝑙𝑠𝑠𝐽𝐽 − (γ ∙ H + 𝑞𝑞𝐽𝐽)   (11) 

Teckenförklaring: 

γ𝑆𝑆𝐽𝐽𝑠𝑠 = 𝑛𝑛𝑡𝑡𝑛𝑛𝑡𝑡𝑒𝑒𝑡𝑡𝑛𝑛𝑒𝑒𝑘𝑘𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑒𝑒ö𝑛𝑛 𝑛𝑛𝑡𝑡𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑡𝑡 𝑗𝑗𝑘𝑘𝑛𝑛𝑘𝑘𝑡𝑡𝑛𝑛𝑝𝑝𝑐𝑐𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑘𝑘𝑛𝑛 𝑏𝑏𝑒𝑒𝑡𝑡𝑒𝑒𝑡𝑡𝑡𝑡𝑛𝑛 𝑘𝑘𝑒𝑒ä𝑒𝑒𝑒𝑒𝑛𝑛ℎ𝑒𝑒𝑡𝑡𝑒𝑒𝑛𝑛  

𝑒𝑒 𝑘𝑘𝑒𝑒𝑡𝑡 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑛𝑛𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑘𝑘𝑒𝑒𝑛𝑛𝑒𝑒𝑡𝑡𝑒𝑒𝑒𝑒𝑘𝑘𝑡𝑡𝑒𝑒𝑛𝑛𝑒𝑒𝑡𝑡𝑛𝑛𝑒𝑒𝑛𝑛𝑘𝑘𝑘𝑘𝑒𝑒𝑛𝑛𝑛𝑛𝑒𝑒𝑡𝑡 

𝑢𝑢𝐽𝐽𝑠𝑠 = 𝑛𝑛𝑘𝑘𝑛𝑛𝑡𝑡𝑛𝑛𝑝𝑝𝑐𝑐𝑒𝑒 

γ𝑆𝑆𝐽𝐽,𝑁𝑁𝑐𝑐𝑁𝑁 = 𝑒𝑒𝑡𝑡𝑛𝑛𝑛𝑛𝑡𝑡 𝑡𝑡𝑝𝑝𝑛𝑛 𝑡𝑡𝑒𝑒 𝑛𝑛𝑡𝑡𝑛𝑛𝑡𝑡𝑒𝑒𝑡𝑡𝑛𝑛𝑒𝑒𝑘𝑘𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑒𝑒𝑘𝑘𝑛𝑛 γ𝑆𝑆𝐽𝐽𝑠𝑠 𝑒𝑒𝑡𝑡𝑒𝑒𝑡𝑡 𝑒𝑒ö𝑛𝑛 𝑛𝑛𝑡𝑡𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑡𝑡  

𝑡𝑡𝑒𝑒𝑡𝑡𝑡𝑡𝑘𝑘𝑗𝑗𝑘𝑘𝑛𝑛𝑘𝑘𝑡𝑡𝑛𝑛𝑝𝑝𝑐𝑐𝑒𝑒 

𝑁𝑁𝑐𝑐𝑁𝑁 = 𝑏𝑏ä𝑛𝑛𝑒𝑒𝑛𝑛ℎ𝑒𝑒𝑡𝑡𝑒𝑒𝑒𝑒𝑡𝑡𝑒𝑒𝑡𝑡𝑘𝑘𝑛𝑛 

𝑞𝑞𝐽𝐽 = 𝑡𝑡𝑒𝑒𝑡𝑡𝑢𝑢𝑒𝑒𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑛𝑛𝑡𝑡𝑒𝑒𝑡𝑡 

H = 𝑡𝑡𝑒𝑒𝑒𝑒𝑡𝑡å𝑡𝑡𝑘𝑘 𝑛𝑛𝑒𝑒𝑛𝑛𝑛𝑛𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑒𝑒𝑐𝑐ℎ𝑡𝑡𝑒𝑒𝑡𝑡𝑏𝑏𝑘𝑘𝑡𝑡𝑡𝑡𝑒𝑒𝑡𝑡 𝑘𝑘𝑐𝑐ℎ 𝑒𝑒𝑛𝑛𝑘𝑘𝑡𝑡𝑡𝑡𝑒𝑒𝑡𝑡𝑒𝑒 𝑡𝑡𝑒𝑒𝑘𝑘𝑛𝑛𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑛𝑛𝑒𝑒𝑡𝑡𝑒𝑒 

γ = 𝑡𝑡𝑢𝑢𝑡𝑡𝑛𝑛ℎ𝑒𝑒𝑡𝑡 

Tabell 3 visar förslag på olika faktorers påverkan på partialkoefficient, γSdp och γSd,Ncb. Värden 
på partialkoefficienten som ligger utanför intervallet 0,9-1,2 bör endast användas efter stor 
eftertanke. (Ryner et al., 1996) 
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Tabell 3: Förslag till justeringsvärden för partialkoefficienten γSdb. (Ryner et al., 1996) 
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SPONTER 
Denna del av examensarbetet ger generell information om sponter och varför de behövs. 
Kapitlet kommer mer ingående ett beskriva typerna Berlinerspont och RD-pålvägg.  

Allmänt om sponter 
Generellt så används sponter vid schaktarbeten där utrymmet för flacka släntlutningar inte 
finns. Dessutom används permanenta sponter som t.ex. spontkajer och stödmurar. Sponter 
brukar normalt neddrivas genom att de slås eller borras. Vid fast jord samt vid en grundvattenyta 
som ligger under schaktbotten kan glesspont användas, i övriga fall bör en tätspont istället 
nyttjas. (Bredenberg et al., 1984). För att minska utböjning och sättningar utförs 
bakåtförankring eller stämpning av spontväggar. Hammarband kallas de balkar som överför 
förankringsreaktionen mellan spontvägg och förankringspunkter.  

Ett avgörande moment för ett lyckat spontarbete är möjligheten att neddriva sponten till korrekt 
djup. Därför är val av spont samt bedömning av drivbarhet av stor vikt. Figur 13 illustrerar olika 
typer av sponter och låsningsmekanismer. Geotekniska undersökningar måste därför analyseras 
noga innan val av spont görs. Stora block och steniga jordar är svårspontade, det kan då uppstå 
problem vid försök att neddriva en kontinuerlig stålspont. (Ryner et al., 1996) 

 

Figur 13 Olika typer av sponter. (Hansbo och Sällfors, 1984). 
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Berlinerspont  

Berlinersponter består av stålbalkar/pålar som slås eller borras ner med ca 0,5-3 meters 
mellanrum. Berlinerspont är en glesspont där man ofta tätar mellanrummen med trävirke eller 
sprutbetong. Denna typ av spont används ofta när marken innehåller block och sten och 
neddrivning av t.ex. U-eller Z spont blir komplicerad och svår. Berlinersponter kan endast 
användas då jorden är tillräckligt fast för att skred under spontningen inte ska ske samt att 
grundvattenytan måste ligga under schaktbotten.  

Vid användning av Berlinerspont kan två olika brottmekanismer uppstå. Det ena fallet är då 
balkarna står så pass tätt att hela spontväggen förskjuts vid eventuellt brott. Vid detta fall 
bestäms bärförmågan under schaktbotten av bärförmågan hos jorden. 

Det andra fallet av brott som kan uppstå sker när balkarna står så pass glest att lokala jordbrott 
kan ske runt balken. Bärförmågan beror då av den enskilda balkens bärförmåga. (Ryner et al., 
1996). 

Vid dimensionering av Berlinersponter används storleken på det passiva jordtrycket som ger 
den lägsta bärförmågan av de två olika jordtrycken för ekvation (12) och (13) för friktionsjord 
och (14) och (15) för kohesionsjord. (Ryner et al., 1996) 

σ𝑠𝑠 = γ𝑆𝑆𝐽𝐽𝑠𝑠�σ𝑠𝑠 − 𝑢𝑢𝐽𝐽𝑠𝑠� ∙ 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡2 �45 +  𝜑𝜑𝑟𝑟
2
� + 𝑢𝑢𝐽𝐽𝑠𝑠       (12) 

σ𝑠𝑠 = 𝜎𝜎𝑙𝑙 − 𝑢𝑢𝐽𝐽𝑙𝑙 + γ𝑆𝑆𝐽𝐽𝑠𝑠 ∙ �σ𝑠𝑠 − 𝑢𝑢𝐽𝐽𝑠𝑠� ∙ 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡2 �45 +  𝜑𝜑𝑟𝑟
2
� 3𝐵𝐵

𝑐𝑐
+  𝑢𝑢𝐽𝐽𝑠𝑠  (13) 

σ𝑠𝑠𝐽𝐽𝐽𝐽𝑙𝑙𝑙𝑙𝐽𝐽 = γ𝑆𝑆𝐽𝐽,𝑁𝑁𝑐𝑐𝑁𝑁 ∙ 𝑁𝑁𝑐𝑐𝑁𝑁∙𝜏𝜏𝑙𝑙𝑠𝑠𝐽𝐽 − (γ ∙ H + 𝑞𝑞𝐽𝐽)   (14) 

σ𝑠𝑠𝐽𝐽𝐽𝐽𝑙𝑙𝑙𝑙𝐽𝐽 = 6∙𝜏𝜏𝑓𝑓𝑖𝑖𝑟𝑟 ∙𝐵𝐵 
𝑐𝑐

     (15) 

Teckenförklaring: 

𝑐𝑐 = 𝑏𝑏𝑡𝑡𝑛𝑛𝑒𝑒𝑡𝑡𝑛𝑛𝑡𝑡𝑡𝑡𝑒𝑒 𝑐𝑐/𝑐𝑐 − 𝑡𝑡𝑒𝑒𝑒𝑒𝑡𝑡å𝑡𝑡𝑘𝑘 

𝐵𝐵 = 𝑏𝑏𝑡𝑡𝑛𝑛𝑒𝑒𝑏𝑏𝑛𝑛𝑒𝑒𝑘𝑘𝑘𝑘 
(Ryner et al., 1996) 

RD-pålvägg 
RD-pålvägg är på de flesta sätt likt en Berlinerspont. En RD-pålvägg utgörs av pålar som borras 
ner i marken men till skillnad från Berlinersponter finns det en låsmekanism så att de olika 
pålarna bildar en enhet och på så viss blir väggen tät. I Figur 14 illustreras låsmekanismen 
mellan pålarna av typen RM/RF. RD-pålvägg implementeras ofta vid krävande förhållanden. 
(Ruukki, 2012)  
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Figur 14: Illustration över låsmekanismen RM/RF mellan pålarna. (Ruukki, 2012)  

  



STABILITETSUTREDNING AV LEROMRÅDE 
 

24 
 

 



OMRÅDESBESKRIVNING 
   

25 
 

OMRÅDESBESKRIVNING 

Generellt 
Området är ett plant industriområde med få variationer i topografi. Åt norr ligger 
Ångermanälven som har sin strandlinje mot området. Älvens botten sluttar kraftigt och djupet 
blir snabbt stort. Området består av asfalterade ytor samt delar där markytan består av fyllning.  

Det första lagret består av en trä-, sand- och grusfyllning som är ungefär två meter tjockt. 
Träfyllnaden kommer från industriarbetet då träflis förvarats på området och blandats ihop med 
sand- och grusfyllningen. Därefter följer ett mäktigt lager lera som sträcker sig till ett djup på 
cirka tio meter. Sedan kommer ett silt/moränlager. 

Geometri 
Tvärsnittsgeometrin för området har valts genom att flera olika tvärsnitt i området har 
utvärderats från de geotekniska undersökningarna. Ett medelvärde på lutning och jordlagerföljd 
har använts för stabilitetsberäkningarna. Det är få variationer i lutning och lermäktighet i de 
olika tvärsnitten och därför har ett medelvärde kunnat nyttjas vid beräkningarna. 

Resultat från äldre sticksonderingar samt sjökort, se Figur 15, har nyttjats för att utvärdera nivån 
på älvbotten samt lerlagrets mäktighet i älven.  

 

 

Figur 15: Sjökort från området. (Eniro, 2016) 

Grundvattennivå 
Inget grundvattenrör har installerats. Observationer i fält visar på en grundvattenyta i nivå med 
vattennivån i Ångermanälven, på cirka -0,4 m ö h. 
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Last 
Området används som förvaringsplats för flis. Denna last uppgår till cirka 26 kPa. 
Förvaringsplatsen sträcker sig från strandkanten och 30 meter inåt land. Lagringsstackens 
medelhöjd uppskattas till två meter. 
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GEOTEKNISKA UNDERSÖKNINGAR 
Tidigare geotekniska undersökningar har utförts i området av SGI år 1977, av Vägverket 
konsult år 2008, av J&W samt av ÅF år 2014. Resultatet av undersökningarna redovisas på 
upprättade ritningar. 

Som komplement till tidigare utförda geotekniska fältundersökningar har geotekniska 
undersökningar utförts av ÅF 2016. 

Totalt har 14 stycken borrpunkter samt sex stycken provgropar utförts med geoteknisk borrigg 
respektive grävmaskin. 

Undersökningarna omfattar: 

• Skruvprovtagning (Skr) i 14 punkter. 
• Viktsondering (Vim) i 13 punkter. 
• CPT i tre punkter. 
• Kolvprovtagningar i fem punkter med sex prov totalt.  
• Provgropar i sex punkter. 

 

Undersökningarna redovisas på ritningar, se Bilaga 1. 
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UTVÄRDERING AV MATERIALPARAMETRAR 

Härledda värden 
För val av härledda värden i friktionsjordar, med utgångspunkt från mätta motstånd i 
viktsonderingspunkter, hänvisas till TK Geo 13 avsnitt 5.2.3.8 för hållfasthetsvärden och 
5.2.3.5.2 för värden på moduler. (Trafikverket, 2016) 
 
I detta kapitel redovisas geotekniska egenskaper i form av härledda värden. Hållfasthets- och 
deformationsegenskaper har utvärderats enligt TK Geo 13 (Trafikverket, 2016) kapitel 5.2.3.5 
och 5.2.3.8. 

Hållfasthetsegenskaper 
I Figur 16 redovisas härledda värden för friktionsjorden utifrån viktsondering, redovisat med 
avseende på nivå. 

 

Figur 16: Friktionsvinkelutvärdering för friktionsjord i området från viktsondering. 

Enligt TK Geo 13 (Trafikverket, 2016) reduceras friktionsvinkeln för siltlagret med 3°. Ny 
reducerad friktionsvinkel är 32° för området enligt viktsonderingsutvärderingen. 

Det har utförts CPT-analyser i 3 punkter. Från CPT-analyserna i området är friktionsvinkeln 35 
grader. Se Bilaga 2 för CPT-resultat. Friktionsvinkeln från CPT-analyserna anses vara den mest 
representativa friktionsvinkeln då utvärderingen från viktsonderingen är svåranalyserad och 
resultaten varierar kraftigt.  
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Skjuvhållfastheten har utvärderats och två olika typer av leror har påträffats. Lera 1 är belägen 
under markytan medan Lera 2 är belägen under botten av älven. Värdena kommer från CPT-
analyser, se Bilaga 2, tidigare kolvprovtagningar, se Bilaga 1, samt från rutinundersökningar 
utförda av MRM, se Bilaga 3.  

 

Figur 17: Skjuvhållfasthet med avseende på djupet, Lera 1. 

 

Figur 18: Skjuvhållfasthet med avseende på djupet, Lera 2. 

Bilaga 2 består av CPT-analyser som gjorts i programmet Conrad. I Figur 17 och Figur 18 visas 
diagram på skjuvhållfasthet för de olika undersökningspunkterna och därifrån har antagna 
värden för skjuvhållfastheten i leran valts.   

Under markytan utvärderades skjuvhållfastheten i området till 11 kPa vid lerlagrets yta och 
därefter höjs skjuvhållfastheten med djupet med 1,25 kPa/m till ett maximalt värde på 20 kPa.  

Skjuvhållfastheten för leran i älven utvärderades till 8 kPa vid ytan och därefter höjs 
hållfastheten med 1,25 kPa/m till ett maximalt värde på 13 kPa.  
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Deformationsegenskaper 
I Figur 19 redovisas härledda värden för E-modulen utifrån viktsondering, redovisat med 
avseende på nivå. 

 

 

Figur 19: E-modul med avseende på djupet. 

Enligt TK Geo 13 Tekniska råd (Trafikverket, 2016) reduceras E-modulen för siltlagret. Ny 
reducerad E-modul från Figur 19 är 12,5 MPa för området utifrån viksonderingsutvärderingen. 

Det har utförts CPT-analyser i 3 punkter. Från CPT-analysen i området fås en E-modul på 10 
MPa fram. Se bilaga 2 för CPT-resultat. E-modulen från CPT-analyserna anses vara den mest 
representativa E-modulen då utvärderingen från viktsonderingen är svåranalyserad och 
resultaten varierar kraftigt. 
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Valda härledda värden 
I Tabell 4 redovisas de valda härledda värdena.  

Tabell 4: Valda härledda värden 

Parameter Härlett värde 
Fyllning 

Friktionsvinkel (°) 32 
Tunghet (kN/m3) 18  

Lera 1 
Odränerad skjuvhållfasthet 
(kPa) (min-, maxvärde) 

11 
20 

Tunghet (kN/m3) 16 
Lera 2 

Odränerad skjuvhållfasthet 
(kPa) (min-, maxvärde) 

8 
13 

Tunghet (kN/m3) 16 
Silt/morän 

Friktionsvinkel (°) 35 
Tunghet (kN/m3) 18 

 

Partialkoefficienter 
Från IEG (2008) fås dimensionerande hållfasthetsparametrar enligt: 

𝑋𝑋𝐽𝐽 = 1
𝛾𝛾𝑀𝑀
∙ 𝜂𝜂 ∙ 𝑋𝑋     (16) 

där:  

𝜂𝜂 = 𝜂𝜂1 ∙ 𝜂𝜂2 ∙ 𝜂𝜂3 ∙ 𝜂𝜂4 ∙ 𝜂𝜂5 ∙ 𝜂𝜂6 ∙ 𝜂𝜂7 ∙ 𝜂𝜂8    (17) 

För leran: 

η1,2 = 0,95 (3 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 − 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑛𝑛𝑝𝑝𝑒𝑒𝑒𝑒𝑛𝑛,𝑡𝑡𝑘𝑘𝑛𝑛𝑛𝑛𝑡𝑡𝑛𝑛𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑡𝑡𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑛𝑛𝑒𝑒𝑛𝑛𝑡𝑡)  (18) 

η3 = 1,0 (𝑡𝑡𝑒𝑒å 𝑡𝑡𝑒𝑒𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑡𝑡𝑛𝑛𝑒𝑒 𝑛𝑛𝑒𝑒𝑡𝑡𝑘𝑘𝑘𝑘𝑒𝑒𝑛𝑛, 𝑛𝑛𝑒𝑒𝑡𝑡𝑒𝑒𝑡𝑡 𝑒𝑒𝑛𝑛𝑛𝑛𝑒𝑒𝑘𝑘𝑡𝑡𝑒𝑒𝑡𝑡𝑛𝑛 𝑒𝑒 𝑛𝑛𝑒𝑒𝑒𝑒𝑢𝑢𝑛𝑛𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡)  (19) 

η4,5,6,7 = 1,0 (𝑒𝑒𝑡𝑡𝑘𝑘𝑛𝑛 𝑏𝑏𝑛𝑛𝑘𝑘𝑡𝑡𝑡𝑡𝑝𝑝𝑡𝑡𝑡𝑡,𝑛𝑛𝑒𝑒𝑘𝑘𝑒𝑒𝑛𝑛)    (20) 

η8 = 1,0 (𝑒𝑒𝑛𝑛ä𝑡𝑡𝑡𝑡)     (21) 

(18), (19), (20) och (21) i (17) ger: 

η = 0,95 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1 = 0,95     (22) 

𝛾𝛾𝑀𝑀 = 1,5      (23) 

(22) och (23) i (16) ger: 

𝑋𝑋𝐽𝐽 = 1
1,5
∙ 0,95 ∙ 𝑋𝑋 = 0,63 ∙ 𝑋𝑋    (24) 



UTVÄRDERING AV MATERIALPARAMETRAR 
   

33 
 

För friktionsjorden: 

η1,2 = 1,0 (>  ä𝑡𝑡 3)      (25) 

η3 = 0,9 (𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑡𝑡𝑒𝑒𝑘𝑘𝑡𝑡𝑘𝑘𝑒𝑒𝑛𝑛𝑒𝑒𝑡𝑡𝑛𝑛 𝑒𝑒𝑡𝑡𝑘𝑘𝑡𝑡𝑒𝑒𝑡𝑡 𝑢𝑢𝑡𝑡𝑒𝑒ö𝑛𝑛𝑘𝑘)   (26) 

η4,5,6,7 = 1,0 𝑒𝑒𝑡𝑡𝑘𝑘𝑛𝑛 𝑏𝑏𝑛𝑛𝑘𝑘𝑡𝑡𝑡𝑡𝑝𝑝𝑡𝑡𝑡𝑡,𝑛𝑛𝑒𝑒𝑘𝑘𝑒𝑒𝑛𝑛    (27) 

η8 = 1,0 𝑘𝑘𝑒𝑒𝑛𝑛𝑒𝑒𝑡𝑡𝑒𝑒𝑒𝑒𝑘𝑘𝑡𝑡𝑒𝑒𝑛𝑛𝑒𝑒𝑡𝑡𝑛𝑛 𝑡𝑡𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑛𝑛ä𝑡𝑡𝑡𝑡    (28) 

(25), (26), (27) och (28) i (17) ger: 

η = 0,9 ∙ 1 ∙ 1 ∙ 1 = 0,90     (29) 

𝛾𝛾𝑀𝑀 = 1,3      (30) 

(29) och (30) i (16) ger: 

𝑋𝑋𝐽𝐽 = 1
1,3
∙ 0,9 ∙ 𝑋𝑋 = 0,69 ∙ 𝑋𝑋    (31) 

För friktionsvinkel: 

tan (𝑋𝑋𝐽𝐽) = 1
1,3
∙ 0,9 ∙ tan (𝑋𝑋) = 0,69 ∙ tan (𝑋𝑋).    (32) 

(Implementeringskommission för Europastandarder inom Geoteknik, 2010). 

Från IEG (2008) fås dimensionerande last tillsammans med SK2: 

𝐺𝐺𝐽𝐽 = 𝐺𝐺 ∙ 𝛾𝛾𝐽𝐽 ∙ 1,4 = 26 ∙ 0,91 ∙ 1,4 = 33,1 𝑒𝑒𝐶𝐶𝑡𝑡     (33) 

Dimensionerande värden 
I Tabell 5 redovisas de dimensionerande värdena.  

Tabell 5: Dimensionerande värden. 

Parameter Värde Dimensionerande 
värde 

Fyllning 
Friktionsvinkel (°) 32 23,3 

Lera 1 
Odränerad skjuvhållfasthet 
(kPa) (min-, maxvärde) 

11  
20  

6,93 
12,6 

Lera 2 
Odränerad skjuvhållfasthet 
(kPa) (min-, maxvärde) 

8 
13 

5,0 
8,2 

Silt/morän 
Friktionsvinkel (°) 35 25,8 
 Last  
Last (kPa) 26 33,1 
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NUMERISKA ANALYSER 

SLOPE/W 

Generellt 
I de numeriska beräkningarna i SLOPE/W har det gjorts två olika modeller och fyra beräkningar 
har utförts. Geometrin är samma för alla uträkningarna då alla tvärsnitt som utvärderats visar 
på liknande geometrier. 

De två olika modellerna som gjorts är en med last och en utan någon pålagd last. Dessutom har 
uträkningarna för bägge dessa modeller gjorts med partialkoefficienter samt som en 
totalsäkerhetsanalys. 

Beräkningsmetoden Morgenstein-Price tar hänsyn till både moment- och horisontell 
kraftjämvikt vid beräkning av säkerhetsfaktor samt är mer flexibel än Spencers 
beräkningsmetod och har därför använts i arbetet. Grid and radius alternativet har använts som 
metod för att hitta potentiella glidytor och tension cracks har inte tagits hänsyn till. Antal 
beräknade lameller har satts till 30 och den minimala storleken på glidytan får vara två meter 
för att små oväsentliga brott inte ska uppkomma i modellen, utan de mest kritiska glidytorna 
identifieras.      

Geometri och materialparametrar 
Fyra olika material har använts i modellen, fyllning, två olika typer av lera samt ett nedre lager 
av silt/morän. De båda lerlagrens skjuvhållfasthet skiljer sig åt. Lerlager 1 som ligger under 
markytan har en odränerad skjuvhållfasthet med ett minimumvärde på 11 kPa och ökar sedan 
med 1,25 kPa/m till ett maximalt värde på 20 kPa. Lerans skjuvhållfasthet under älven ökar 
precis som lera 1 med 1,25 kPa/m, men den odränerade skjuvhållfastheten går från 8 kPa till 13 
kPa. Geometrin för modellerna illustreras i Figur 20 och Figur 21.      
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Figur 20: SLOPE/W-modell utan last. 

 

Figur 21: SLOPE/W-modell med last. 

I Figur 22 och Figur 23 visas materialparametrarna samt materialmodell som används för varje 
typ av material.  
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Figur 23: Materialparametrar i SLOPE/W som 
används vid beräkning med partialkoefficienter. 

Figur 22: Materialparametrar i SLOPE/W som 
används vid beräkning vid total säkerhet. 
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PLAXIS 2D 

Generellt 
I det finita elementprogrammet PLAXIS 2D har det gjorts en modell där stabiliteten med och 
utan last har beräknats. Modellen har utförts som en totalstabilitetsanalys. I PLAXIS 2D kan 
inte en partialkoefficientanalys utföras då modellen kollapsar vilket visar att säkerhetsfaktorn 
är under 1,0. Geometrin är samma för alla uträkningar då alla tvärsnitt som utvärderas visar på 
liknande geometrier. 

Fyra olika faser har beräknats för modellen. Den första fasen beräknar modellen utan last, i den 
andra har en last på 33,1 kPa aktiverats. Dessutom har två ytterligare faser lagts till där 
säkerhetsfaktorn beräknats för de två olika scenarierna. Det elementnät som var tillräckligt 
noggrant var ”Fine”, ett mer finfördelat elementnät gav ingen skillnad i resultatet.           

Geometri 
Geometrin för slänten har utvärderats genom sektionsritningar och geotekniska 
undersökningar. Ett medelvärde för de olika sektionerna samt sjökort har använts för att hitta 
en så verklighetstrogen geometri som möjligt. Förenklingar har gjorts för att modellen ska 
fungera korrekt i PLAXIS 2D. Bland annat har början på slänten innan älven gjorts mindre 
brant, för att undvika små irrelevanta skred, genom att dra in släntstarten tre meter, se Figur 
24.  

Fyra olika material har utvärderats för modellen, fyllning, två olika typer av lera samt ett nedre 
lager av silt/morän. De båda lerlagrens skjuvhållfasthet skiljer sig åt. Lerlager 1 som ligger 
under markytan har en odränerad skjuvhållfasthet med ett minimumvärde på 11 kPa och ökar 
sedan med 1,25 kPa/m. Leran under älven har ett minimum värde på 8 kPa och ökar med djupet 
med 1,25 kPa/m. I PLAXIS 2D räknas en ökad skjuvhållfasthet med djupet annorlunda än i 
SLOPE/W. För att få ett så bra resultat som möjligt har därför de två olika typerna av lera delats 
upp i ytterligare lager, se Figur 24, med en fast odränerad skjuvhållfasthet för varje lager. De 
olika lagrens tjocklek är cirka 0,5 meter. Lera 1 har delats upp i tio lager och Lera 2 i nio lager.    

 

Figur 24: PLAXIS 2D-modell.  
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Materialparametrar 
I Tabell 6, Tabell 7, Tabell 8 och Tabell 9 redovisas materialparametrarna för de olika 
beräkningarna i PLAXIS 2D.  

Tabell 6: Materialparametrar fyllning. 

Fyllning Totalsäkerhet 
Friktionsvinkel (°) 32 
Tunghet (kN/m3) 18 
E-modul (MN/m2) 10 
Tvärkontraktionstalet 0,25 

 

Tabell 7: Materialparametrar lera 1. 

Lera 1 Totalsäkerhet 
Tunghet (kN/m3) 16 
E-modul (MN/m2) 5 
Tvärkontraktionstalet 0,25 
Odränerad skjuvhållfasthet 
(kN/ m2) Lager 1 

11,31 

Odränerad skjuvhållfasthet 
(kN/ m2) Lager 2 

11,94 

Odränerad skjuvhållfasthet 
(kN/ m2) Lager 3 

12,56 

Odränerad skjuvhållfasthet 
(kN/ m2) Lager 4 

13,19 

Odränerad skjuvhållfasthet 
(kN/ m2) Lager 5 

13,81 

Odränerad skjuvhållfasthet 
(kN/ m2) Lager 6 

14,44 

Odränerad skjuvhållfasthet 
(kN/ m2) Lager 7 

15,06 

Odränerad skjuvhållfasthet 
(kN/ m2) Lager 8 

15,69 

Odränerad skjuvhållfasthet 
(kN/ m2) Lager 9 

16,31 

Odränerad skjuvhållfasthet 
(kN/ m2) Lager 10 

16,94 
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Tabell 8: Materialparametrar lera 2. 

Lera 2 Totalsäkerhet 
Tunghet (kN/m3) 16 
E-modul (MN/m2) 5 
Tvärkontraktionstalet 0,25 
Odränerad skjuvhållfasthet 
(kN/ m2) Lager 1 

8,31 

Odränerad skjuvhållfasthet 
(kN/ m2) Lager 2 

8,94 

Odränerad skjuvhållfasthet 
(kN/ m2) Lager 3 

9,56 

Odränerad skjuvhållfasthet 
(kN/ m2) Lager 4 

10,19 

Odränerad skjuvhållfasthet 
(kN/ m2) Lager 5 

10,81 

Odränerad skjuvhållfasthet 
(kN/ m2) Lager 6 

11,44 

Odränerad skjuvhållfasthet 
(kN/ m2) Lager 7 

12,06 

Odränerad skjuvhållfasthet 
(kN/ m2) Lager 8 

12,69 

Odränerad skjuvhållfasthet 
(kN/ m2) Lager 9 

13,0 

 

Tabell 9: Materialparametrar silt/morän. 

Silt/morän Totalsäkerhet 
Friktionsvinkel (°) 35 
Tunghet (kN/m3) 18 
E-modul (MN/m2) 10 
Tvärkontraktionstalet 0,25 
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ANALYTISK SPONTBERÄKNING 

Förutsättningar 
För att påbörja dimensionering av sponten används dessa förutsättningar: 

• dimensionering enligt EC 1997-1,2,3 och 7 
• sponthandboken T18: 1996 för beräkningsfilosofi 
• rankines jordtrycksteori samt nettojordtryck i lera 
• utbredd ytlast på 26 kPa utan lastspridning 
• fullt aktivt och passivt jordtryck antas råda 
• grundvattennivå antas ligga i nivå med Ångermanälven 
• SK2 och GK2 
• avrostning 4 mm på 50 år 
• förankring av stag i morän antas hålla för förankringskraften 
• antar horisontella jordlager. 

Beräknad sektion 
Den aktuella sektionen illustreras i Figur 25. 

 

Figur 25: Den beräknade sektionen 
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Partialkoefficienter och dimensionerande värden 
Från IEG (2008) fås dimensionerande hållfasthetsparametrar för stödkonstruktioner enligt: 

𝑋𝑋𝐽𝐽 = 1
𝛾𝛾𝑀𝑀
∙ 𝜂𝜂 ∙ 𝑋𝑋     (34) 

där:  

𝜂𝜂 = 𝜂𝜂1 ∙ 𝜂𝜂2 ∙ 𝜂𝜂3 ∙ 𝜂𝜂4 ∙ 𝜂𝜂5 ∙ 𝜂𝜂6 ∙ 𝜂𝜂7 ∙ 𝜂𝜂8    (35) 

η1,2,3,4 = 0,9 (𝐼𝐼𝑡𝑡𝑡𝑡𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑢𝑢𝑛𝑛𝑛𝑛𝑒𝑒𝑡𝑡ä𝑡𝑡𝑘𝑘𝑒𝑒𝑛𝑛 𝑢𝑢𝑡𝑡𝑘𝑘𝑒𝑒𝑛𝑛𝑒𝑒ö𝑒𝑒𝑡𝑡𝑒𝑒𝑡𝑡𝑛𝑛, 𝑒𝑒𝑛𝑛𝑛𝑛𝑒𝑒𝑘𝑘𝑘𝑘𝑡𝑡 𝑛𝑛𝑒𝑒𝑒𝑒𝑢𝑢𝑛𝑛𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡) (36) 

η5,6 = 0,85 (𝑛𝑛𝑘𝑘𝑒𝑒𝑡𝑡𝑛𝑛𝑡𝑡 𝑒𝑒ä𝑛𝑛𝑘𝑘𝑒𝑒 ä𝑛𝑛 𝑡𝑡𝑒𝑒𝑛𝑛ö𝑛𝑛𝑡𝑡𝑡𝑡𝑘𝑘𝑒𝑒,𝐵𝐵𝑒𝑒𝑛𝑛𝑛𝑛𝑒𝑒𝑡𝑡𝑒𝑒𝑛𝑛𝑒𝑒𝑛𝑛𝑘𝑘𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑒𝑒𝑡𝑡𝑛𝑛𝑡𝑡  

𝑅𝑅𝐷𝐷 − 𝑛𝑛å𝑛𝑛𝑒𝑒ä𝑛𝑛𝑛𝑛)     (37) 

η7 = 1,0 (𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑛𝑛 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑛𝑛𝑡𝑡 𝑏𝑏𝑛𝑛𝑘𝑘𝑡𝑡𝑡𝑡)    (38) 

η8 = 1,0 (𝑛𝑛𝑡𝑡𝑗𝑗𝑘𝑘𝑛𝑛𝑒𝑒𝑡𝑡𝑒𝑒𝑡𝑡 𝑡𝑡𝑒𝑒 𝑗𝑗𝑘𝑘𝑛𝑛𝑘𝑘𝑒𝑒𝑘𝑘𝑛𝑛𝑝𝑝𝑛𝑛𝑒𝑒𝑡𝑡 𝑏𝑏𝑒𝑒𝑒𝑒𝑡𝑡å𝑛𝑛 𝑡𝑡𝑒𝑒 𝑛𝑛𝑒𝑒𝑛𝑛𝑡𝑡)  (39) 

(36), (37), (38) och (39) i (35) ger: 

η = 0,9 ∙ 0,85 ∙ 1 ∙ 1 = 0,765    (40) 

𝛾𝛾𝑀𝑀 = 1,5 (𝑛𝑛𝑒𝑒𝑛𝑛𝑡𝑡)     (41) 

𝛾𝛾𝑀𝑀 = 1,3 (𝑒𝑒𝑛𝑛𝑒𝑒𝑒𝑒𝑡𝑡𝑒𝑒𝑘𝑘𝑡𝑡𝑒𝑒𝑗𝑗𝑘𝑘𝑛𝑛𝑘𝑘𝑒𝑒𝑡𝑡)    (42) 

För leran: 

𝑋𝑋𝐽𝐽 = 1
1,5
∙ 0,765 ∙ 𝑋𝑋 = 0,51 ∙ 𝑋𝑋    (43) 

För friktionsjorden: 

tan (𝑋𝑋𝐽𝐽) = 1
1,3
∙ 0,765 ∙ tan (𝑋𝑋) = 0,588 ∙ tan (𝑋𝑋)    (44) 

(Implementeringskommission för Europastandarder inom Geoteknik, 2010). 
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Materialparametrar 
Materialparametrarna som har nyttjats i dimensioneringen redovisas i Tabell 10. 

Tabell 10: Materialparametrar vid spontberäkning. 

Parameter Värde Dimensionerande 
värde 

Fyllning 
Friktionsvinkel (°) 32 20,2 
Tunghet, γunsat/γsat (kN/m3) 18/18  

Lera 1 
Odränerad skjuvhållfasthet 
(kPa) (min-, maxvärde) 

11  
20  

5,6 
10,2 

Tunghet, γunsat/γsat (kN/m3) 16/16  
Lera 2 

Odränerad skjuvhållfasthet 
(kPa) (min-, maxvärde) 

8 
13 

4,08 
6,63 

Tunghet, γunsat/γsat (kN/m3) 16/16  
Silt/morän 

Friktionsvinkel (°) 35 22,4 
Tunghet, γunsat/γsat (kN/m3) 18/20  

 

Jordtryck, moment och stagkraft 
Först beräknas det aktiva och passiva jordtrycket för sektionen enligt kapitlet Jordtryck. För att 
få färre termer att hålla reda på beräknas två nya termer, Ka och Kp, se ekvation (45) och (46). 
Ekvationerna (45)-(100) har tagits från sponthandboken. (Ryner et al., 1996)  

𝐾𝐾𝑙𝑙 = 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡2(45 − ∅𝑟𝑟
2

)     (45) 

𝐾𝐾𝑠𝑠 = 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡2(45 + ∅𝑟𝑟
2

)     (46) 

Aktivt jordtryck 
För friktionsjord:  

Med lastkombination STR/GEO från Eurocode, IEG 2008 fås: 

σ𝑙𝑙 = γ𝐽𝐽 ∙ 1,1(γ𝑆𝑆𝐽𝐽𝑙𝑙(σ𝑠𝑠 − 𝑢𝑢𝐽𝐽𝑙𝑙) ∙ 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡2 �45 −  𝜑𝜑𝑟𝑟
2
� + 𝑢𝑢𝐽𝐽𝑙𝑙)  (47) 

För lera:     

Med lastkombination STR/GEO från Eurocode, IEG 2008 fås:        

 σ𝑙𝑙 = γ𝐽𝐽 ∙ 1,1(γ𝑆𝑆𝐽𝐽𝑙𝑙(σ𝑠𝑠 − 2 ∙ 𝜏𝜏𝑙𝑙𝑠𝑠𝐽𝐽))    (48) 
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Passivt jordtryck 
För friktionsjord:  

Med lastkombination STR/GEO från Eurocode, IEG 2008 fås:        

σ𝑠𝑠 = γ𝐽𝐽 ∙ 1,1(γ𝑆𝑆𝐽𝐽𝑠𝑠�σ𝑠𝑠 − 𝑢𝑢𝐽𝐽𝑠𝑠� ∙ 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡2 �45 + 𝜑𝜑𝑟𝑟
2
�+  𝑢𝑢𝐽𝐽𝑠𝑠)  (49) 

För sponter där lera förekommer under schaktbotten kan inte Rankines metod användas. Istället 
beräknas nettojordtrycket (σpnetto).   

För lera:         

Med lastkombination STR/GEO från Eurocode, IEG 2008 fås:             

σ𝑠𝑠𝐽𝐽𝐽𝐽𝑙𝑙𝑙𝑙𝐽𝐽 = γ𝐽𝐽 ∙ 1,1(γ𝑆𝑆𝐽𝐽,𝑁𝑁𝑐𝑐𝑁𝑁 ∙ 𝑁𝑁𝑐𝑐𝑁𝑁∙𝜏𝜏𝑙𝑙𝑠𝑠𝐽𝐽 − (γ ∙ H + 𝑞𝑞𝐽𝐽))   (50) 

𝑁𝑁𝑐𝑐𝑁𝑁 = 5,7 (𝑒𝑒𝑡𝑡𝑒𝑒𝑘𝑘𝑡𝑡 𝑘𝑘𝑛𝑛𝑡𝑡𝑛𝑛𝑒𝑒𝑡𝑡𝑡𝑡𝑛𝑛 𝑒𝑒 𝑛𝑛𝑒𝑒𝑛𝑛𝑡𝑡)    (51) 

γ𝑆𝑆𝐽𝐽,𝑁𝑁𝑐𝑐𝑁𝑁 = γ𝑆𝑆𝐽𝐽𝑠𝑠 = 0,9 (𝑡𝑡𝑛𝑛𝑏𝑏𝑒𝑒𝑡𝑡𝑒𝑒 𝑛𝑛𝑒𝑒𝑛𝑛 ä𝑡𝑡 2 𝑛𝑛 𝑢𝑢𝑡𝑡𝑘𝑘𝑒𝑒𝑛𝑛 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑢𝑢𝑡𝑡𝑘𝑘𝑒𝑒𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑒𝑒𝑡𝑡𝑡𝑡𝑒𝑒𝑒𝑒å𝑡𝑡) (52) 

γ𝑆𝑆𝐽𝐽𝑙𝑙 = 1,0      (53) 

γ𝐽𝐽 = 0,91 (𝐹𝐹𝐾𝐾2)     (54) 

Först beräknas de nya termerna 

𝐾𝐾𝑙𝑙𝑙𝑙𝑎𝑎𝑙𝑙𝑙𝑙 = 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡2 �45 − 20,2
2
� = 0,487    (55) 

𝐾𝐾𝑙𝑙𝑚𝑚𝐽𝐽𝐽𝐽ä𝐽𝐽 = 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡2 �45 − 22,4
2
� = 0,448    (56) 

𝐾𝐾𝑠𝑠𝑚𝑚𝐽𝐽𝐽𝐽ä𝐽𝐽 = 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡2 �45 + 22,4
2
� = 2,23    (57) 

I Tabell 11,  

Tabell 12 och Tabell 13 redovisas det beräknade aktiva, passiva och resulterande jordtrycket. 
Jordtrycket har beräknats med utbredd last utan någon lastspridning.   

Tabell 11: Aktivt jordtryck med avseende på nivå. 

Aktivt jordtryck 
Nivå σV σa  
+1,5 33,1 16,1  
-0,4 67,3 32,8  
-1,0 78,1 41,1  
-1,0 78,1 66,9  
-5,0 142,1 124,8  
-7,0 174,1 153,7  
-7,0 174,1 114,5  
-14,0 281 201,0  
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Tabell 12: Passivt jordtryck med avseende på nivå. 

Passivt jordtryck 
Nivå σV σpnetto  σp 
+1,5 - -   
-0,4 - -  
-1,0 - -  
-1,0 - -  
-5,0  -116,1 -116,1 
-7,0  -103,3 -103,3  
-7,0 98  130,3 
-14,0 238  340,8 

 

Tabell 13: Resulterande jordtryck med avseende på nivå. 

Resulterande jordtryck (σa- σp) 
Nivå σa- σp Resulterande jordtryck 
+1,5 16,1-0 16,1   
-0,4 32,8-0 32,8  
-1,0 41,1-0 41,1  
-1,0 66,9-0 66,9  
-5,0 116,1-0 116,1  
-7,0 103,3-0 103,3  
-7,0 114,5-130,3 -15,8  
-14,0 201-340,8 -139,9  

 

Jordtrycksprofilen illustreras i Figur 26. Längden på sponten beräknades genom att kontrollera 
att det passiva momentet var större än det aktiva momentet, se Tabell 14. Den längd på sponten 
som behövdes för att uppnå detta var 13,5 meter. Momenten beräknades runt staginfästningen 
som är satt på nivån noll. Den aktiva kraften, Pa, och passiva kraften, Pp, är kraften från 
jordtrycket per meter på olika nivåer. För att få ut momenten multipliceras dessa med längden 
från staginfästningen till krafternas nivå.  
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Figur 26: Jordtrycksprofil 

  

Tabell 14: Resulterande moment 

Nivå Pa (kN) Momentarm, x (m) Ma (kNm) Pp (kN) Mp (kNm) 
0,75 22,7 -0,75 0   
-0,5 34,2 0,5 17,1   
-1,5 73,1 1,5 109,6   
-2,5 85,4 2,5 213,4   
-3,5 97,7 3,5 341,8   
-4,5 109,9 4,5 494,8   
-5,5 112,9 5,5 620,9   
-6,5 106,5 6,5 692,1   
-7,5 120,6 7,5 904,8 145,3 1089,8 
-8,5 133,0 8,5 1130,5 175,4 1490,8 
-9,5 145,4 9,5 1380,9 205,5 1952,0 
-10,5 157,7 10,5 1656,0 235,6 2473,3 
-11,5 170,1 11,5 1955,9 265,6 3054,8 
𝚺𝚺 1369  9517,7  10060,7 

 

Därefter beräknades förankringsreaktionen för staget genom en horisontell 
kraftjämviktsekvation från Ryner et al. (1996), se ekvation (58). 

𝑄𝑄 = 𝐶𝐶𝑙𝑙 − 𝐶𝐶𝑠𝑠 = 𝐶𝐶𝑙𝑙 −
𝑃𝑃𝑎𝑎∙𝐻𝐻𝑎𝑎
𝐻𝐻𝑖𝑖∙𝛾𝛾ℎ𝑖𝑖

= 1369 − 9517,7
10,3

= 445,0 𝑒𝑒𝑁𝑁/𝑛𝑛   (58) 
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Teckenförklaring: 

𝑄𝑄 = 𝑒𝑒ö𝑛𝑛𝑡𝑡𝑡𝑡𝑒𝑒𝑛𝑛𝑒𝑒𝑡𝑡𝑛𝑛𝑒𝑒𝑒𝑒𝑛𝑛𝑡𝑡𝑒𝑒𝑡𝑡 

𝐶𝐶𝑙𝑙 = 𝑡𝑡𝑒𝑒𝑡𝑡𝑒𝑒𝑒𝑒𝑡𝑡 𝑗𝑗𝑘𝑘𝑛𝑛𝑘𝑘𝑡𝑡𝑛𝑛𝑝𝑝𝑐𝑐𝑒𝑒 

𝐶𝐶𝑠𝑠 = 𝑛𝑛𝑡𝑡𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑡𝑡 𝑗𝑗𝑘𝑘𝑛𝑛𝑘𝑘𝑡𝑡𝑛𝑛𝑝𝑝𝑐𝑐𝑒𝑒 

𝐻𝐻𝑙𝑙 = 𝑡𝑡𝑒𝑒𝑒𝑒𝑡𝑡å𝑡𝑡𝑘𝑘 𝑒𝑒𝑛𝑛å𝑡𝑡 𝑒𝑒ö𝑛𝑛𝑡𝑡𝑡𝑡𝑒𝑒𝑛𝑛𝑒𝑒𝑡𝑡𝑛𝑛𝑒𝑒𝑒𝑒𝑡𝑡𝑡𝑡𝑛𝑛 𝑡𝑡𝑒𝑒𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑡𝑡𝑝𝑝𝑡𝑡𝑛𝑛𝑘𝑘𝑛𝑛𝑢𝑢𝑡𝑡𝑒𝑒𝑡𝑡𝑒𝑒𝑡𝑡 𝑒𝑒ö𝑛𝑛 𝑡𝑡𝑒𝑒𝑡𝑡𝑒𝑒𝑒𝑒𝑡𝑡 𝑗𝑗𝑘𝑘𝑛𝑛𝑘𝑘𝑡𝑡𝑛𝑛𝑝𝑝𝑐𝑐𝑒𝑒 

𝐻𝐻𝑠𝑠 = 𝑡𝑡𝑒𝑒𝑒𝑒𝑡𝑡å𝑡𝑡𝑘𝑘 𝑒𝑒𝑛𝑛å𝑡𝑡 𝑒𝑒ö𝑛𝑛𝑡𝑡𝑡𝑡𝑒𝑒𝑛𝑛𝑒𝑒𝑡𝑡𝑛𝑛𝑒𝑒𝑒𝑒𝑡𝑡𝑡𝑡𝑛𝑛 𝑡𝑡𝑒𝑒𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑡𝑡𝑝𝑝𝑡𝑡𝑛𝑛𝑘𝑘𝑛𝑛𝑢𝑢𝑡𝑡𝑒𝑒𝑡𝑡𝑒𝑒𝑡𝑡 𝑒𝑒ö𝑛𝑛 𝑛𝑛𝑡𝑡𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑡𝑡 𝑗𝑗𝑘𝑘𝑛𝑛𝑘𝑘𝑡𝑡𝑛𝑛𝑝𝑝𝑐𝑐𝑒𝑒 

𝛾𝛾ℎ𝑠𝑠 = 𝑢𝑢𝑡𝑡𝑘𝑘𝑒𝑒𝑛𝑛𝑒𝑒𝑛𝑛𝑡𝑡𝑛𝑛𝑒𝑒𝑒𝑒𝑡𝑡𝑒𝑒𝑡𝑡𝑘𝑘𝑛𝑛, 𝑒𝑒ä𝑡𝑡𝑡𝑡𝑒𝑒 𝑡𝑡𝑒𝑒𝑛𝑛𝑛𝑛 1,0 𝑒𝑒𝑡𝑡𝑛𝑛𝑒𝑒𝑛𝑛𝑡𝑡 𝑅𝑅𝑝𝑝𝑡𝑡𝑒𝑒𝑛𝑛 𝑒𝑒𝑡𝑡 𝑡𝑡𝑛𝑛. (1996). 

I ekvation (59) beräknas den maximala momentbelastningen i spontväggen enligt Ryner et al. 
(1996). Den maximala momentbelastningen uppkommer där tvärkraften är noll, se Figur 27 för 
illustration. Detta inträffar på djupet 4,54 meter. Tvärkraftsdiagrammet visar endast ner till 
nivån där maximala momentet uppstår.   

𝑀𝑀𝐽𝐽𝐽𝐽 = 𝑛𝑛𝐽𝐽 ∙ 𝑄𝑄(ℎ − ℎ𝐴𝐴) = 445 ∙ (4,54 − 2,01) = 1125,9 𝑒𝑒𝑁𝑁𝑛𝑛/𝑛𝑛  (59) 

Teckenförklaring: 

ℎ = 𝑡𝑡𝑒𝑒𝑒𝑒𝑡𝑡å𝑡𝑡𝑘𝑘 𝑒𝑒𝑛𝑛å𝑡𝑡 𝑒𝑒ö𝑛𝑛𝑡𝑡𝑡𝑡𝑒𝑒𝑛𝑛𝑒𝑒𝑡𝑡𝑛𝑛𝑒𝑒𝑒𝑒𝑡𝑡𝑡𝑡𝑛𝑛 𝑡𝑡𝑒𝑒𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑛𝑛𝑡𝑡𝑥𝑥𝑒𝑒𝑛𝑛𝑡𝑡𝑛𝑛𝑡𝑡 𝑛𝑛𝑘𝑘𝑛𝑛𝑒𝑒𝑡𝑡𝑡𝑡𝑏𝑏𝑒𝑒𝑛𝑛𝑡𝑡𝑒𝑒𝑡𝑡𝑡𝑡𝑒𝑒𝑡𝑡𝑛𝑛𝑒𝑒𝑡𝑡 

ℎ𝐴𝐴 = 𝑡𝑡𝑒𝑒𝑒𝑒𝑡𝑡å𝑡𝑡𝑘𝑘 𝑒𝑒𝑛𝑛å𝑡𝑡 𝑛𝑛𝑡𝑡𝑥𝑥𝑒𝑒𝑛𝑛𝑡𝑡𝑛𝑛𝑡𝑡 𝑛𝑛𝑘𝑘𝑛𝑛𝑒𝑒𝑡𝑡𝑡𝑡𝑏𝑏𝑒𝑒𝑛𝑛𝑡𝑡𝑒𝑒𝑡𝑡𝑡𝑡𝑒𝑒𝑡𝑡𝑛𝑛𝑒𝑒𝑡𝑡 𝑡𝑡𝑒𝑒𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑡𝑡𝑝𝑝𝑡𝑡𝑛𝑛𝑘𝑘𝑛𝑛𝑢𝑢𝑡𝑡𝑒𝑒𝑡𝑡𝑒𝑒𝑡𝑡 𝑒𝑒ö𝑛𝑛  

det 𝑡𝑡𝑒𝑒𝑡𝑡𝑒𝑒𝑒𝑒𝑡𝑡 𝑗𝑗𝑘𝑘𝑛𝑛𝑘𝑘𝑡𝑡𝑛𝑛𝑝𝑝𝑐𝑐𝑒𝑒𝑒𝑒𝑡𝑡 𝑛𝑛𝑒𝑒𝑛𝑛𝑛𝑛𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑛𝑛𝑡𝑡𝑥𝑥𝑒𝑒𝑛𝑛𝑡𝑡𝑛𝑛𝑡𝑡 𝑛𝑛𝑘𝑘𝑛𝑛𝑒𝑒𝑡𝑡𝑡𝑡𝑏𝑏𝑒𝑒𝑛𝑛𝑡𝑡𝑒𝑒𝑡𝑡𝑡𝑡𝑒𝑒𝑡𝑡𝑛𝑛𝑒𝑒𝑡𝑡 𝑘𝑘𝑐𝑐ℎ 𝑛𝑛𝑡𝑡𝑛𝑛𝑒𝑒𝑝𝑝𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 

𝑛𝑛𝐽𝐽 = 𝑛𝑛𝑒𝑒𝑘𝑘𝑢𝑢𝑐𝑐𝑒𝑒𝑛𝑛𝑒𝑒𝑡𝑡𝑛𝑛𝑒𝑒𝑒𝑒𝑡𝑡𝑒𝑒𝑡𝑡𝑘𝑘𝑛𝑛 𝑒𝑒𝑘𝑘𝑛𝑛 𝑏𝑏𝑒𝑒𝑛𝑛𝑘𝑘𝑛𝑛 𝑛𝑛å 𝑒𝑒𝑛𝑛𝑘𝑘𝑡𝑡𝑡𝑡𝑒𝑒ä𝑛𝑛𝑛𝑛𝑒𝑒𝑡𝑡𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑡𝑡𝑝𝑝𝑒𝑒ℎ𝑒𝑒𝑡𝑡, 𝑒𝑒ä𝑡𝑡𝑡𝑡𝑒𝑒 𝑡𝑡𝑒𝑒𝑛𝑛𝑛𝑛 1,0  

 

Figur 27: Tvärkraftsdiagram 
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Förslag till spont, stag och hammarband, Berlinerspont 

Dimensionering av spont 
Momentkapaciteten i en spontvägg av stål med en karaktäristisk hållfasthet på 440 MPa 
beräknas enligt ekvation (60) från Ryner et al (1996).  

𝑀𝑀𝛽𝛽𝑊𝑊𝐽𝐽 = 𝜂𝜂 ∙ 𝑊𝑊𝑊𝑊 ∙ 𝑒𝑒𝑎𝑎𝐽𝐽     (60) 

Teckenförklaring: 

𝜂𝜂 = 𝑒𝑒𝑘𝑘𝑛𝑛𝑛𝑛𝑒𝑒𝑡𝑡𝑒𝑒𝑡𝑡𝑘𝑘𝑛𝑛 𝑒𝑒ö𝑛𝑛 𝑏𝑏ö𝑗𝑗𝑡𝑡𝑒𝑒𝑡𝑡𝑛𝑛, 𝑒𝑒ä𝑡𝑡𝑡𝑡𝑒𝑒 𝑡𝑡𝑒𝑒𝑛𝑛𝑛𝑛 1,0 𝑒𝑒𝑡𝑡𝑛𝑛𝑒𝑒𝑛𝑛𝑡𝑡 𝑅𝑅𝑝𝑝𝑡𝑡𝑒𝑒𝑛𝑛 𝑒𝑒𝑡𝑡 𝑡𝑡𝑛𝑛. (1996) 

𝑊𝑊𝑊𝑊 = 𝑒𝑒𝑛𝑛𝑒𝑒𝑘𝑘𝑛𝑛𝑘𝑘𝑒𝑒𝑛𝑛𝑛𝑛𝑒𝑒𝑛𝑛𝑡𝑡 𝑏𝑏ö𝑗𝑗𝑛𝑛𝑘𝑘𝑡𝑡𝑒𝑒𝑡𝑡å𝑡𝑡𝑘𝑘 

𝑒𝑒𝑎𝑎𝐽𝐽 = 𝑘𝑘𝑒𝑒𝑛𝑛𝑒𝑒𝑡𝑡𝑒𝑒𝑒𝑒𝑘𝑘𝑡𝑡𝑒𝑒𝑛𝑛𝑡𝑡𝑡𝑡𝑘𝑘𝑒𝑒 ℎå𝑛𝑛𝑛𝑛𝑒𝑒𝑡𝑡𝑒𝑒𝑡𝑡ℎ𝑒𝑒𝑡𝑡 

𝑒𝑒𝑎𝑎𝐽𝐽 = 𝑙𝑙𝑦𝑦𝑦𝑦
𝛾𝛾𝑚𝑚∙𝛾𝛾𝑖𝑖

= 440
1,0∙1,1

= 400 𝑀𝑀𝐶𝐶𝑡𝑡    (61) 

Teckenförklaring: 

𝑒𝑒𝑎𝑎𝑠𝑠 = 𝑒𝑒𝑡𝑡𝑛𝑛𝑡𝑡𝑒𝑒𝑡𝑡ä𝑛𝑛𝑒𝑒𝑒𝑒𝑡𝑡𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 ℎå𝑛𝑛𝑛𝑛𝑒𝑒𝑡𝑡𝑒𝑒𝑡𝑡ℎ𝑒𝑒𝑡𝑡 

𝛾𝛾𝑚𝑚 = 𝑒𝑒𝑡𝑡å𝑛𝑛𝑒𝑒𝑡𝑡𝑒𝑒𝑡𝑡𝑘𝑘𝑛𝑛, 1,0 𝑒𝑒𝑡𝑡𝑛𝑛𝑒𝑒𝑛𝑛𝑡𝑡 𝑅𝑅𝑝𝑝𝑡𝑡𝑒𝑒𝑛𝑛 𝑒𝑒𝑡𝑡 𝑡𝑡𝑛𝑛. (1996) 

𝛾𝛾𝐽𝐽 = 𝑒𝑒ä𝑒𝑒𝑒𝑒𝑛𝑛ℎ𝑒𝑒𝑡𝑡𝑒𝑒𝑒𝑒𝑛𝑛𝑡𝑡𝑒𝑒𝑒𝑒𝑏𝑏𝑒𝑒𝑛𝑛𝑘𝑘𝑒𝑒𝑡𝑡𝑘𝑘𝑒𝑒𝑒𝑒𝑡𝑡𝑒𝑒𝑡𝑡𝑘𝑘𝑛𝑛, 1,1 𝑒𝑒ö𝑛𝑛 𝐹𝐹𝐾𝐾2  

𝑀𝑀𝛽𝛽𝑊𝑊𝐽𝐽 > 𝑀𝑀𝐽𝐽𝐽𝐽      (62) 

Ekvation (63) beräknar minsta erforderliga böjmotstånd som krävs för att ekvation (62) ska 
uppnås med det valda värdet på stålets hållfasthet.   

𝑊𝑊𝑊𝑊 > 1125,9∙103

400
= 2815 𝑐𝑐𝑛𝑛3    (63) 

Från detta erforderliga böjmotstånd valdes en RD-påle som Berlinerspont från SSAB. Den typ 
av RD-påle som valdes och testades var RD550 med en tjocklek på 12,5 millimeter, diameter 
på 559 millimeter och sträckgräns på 440 MPa. (SSAB, 2016) I pålarna gjuts betong av typen 
C32/40 in. Då kan momentkapaciteten för denna RD-påle beräknas. Först räknades det 
erforderliga böjmotståndet, se ekvation (64), i röret ut och därefter i betongen, se ekvation (65), 
så att momentkapaciteten kunde bedömas. (Ryner et al., 1996) 

𝑊𝑊𝐽𝐽ö𝐽𝐽 = 𝜋𝜋�𝐷𝐷4−𝐽𝐽4�
32∙𝐷𝐷

= 𝜋𝜋((559−8)4−(559−12,5∙2)4)
32∙(559−8)

= 1935 ∙ 103 𝑛𝑛𝑛𝑛3  (64) 

𝑊𝑊𝑁𝑁𝑙𝑙𝑛𝑛 = 𝜋𝜋(𝐷𝐷𝑟𝑟ö𝑟𝑟−2∙𝑙𝑙)3

32
= 𝜋𝜋(559−2∙12,5)3

32
= 14950 ∙ 103 𝑛𝑛𝑛𝑛3  (65) 

Nu kan momentkapaciteten beräknas enligt Ryner et al. (1996). 

𝑀𝑀𝛽𝛽𝐽𝐽 = 𝑒𝑒𝑎𝑎 ∙ 𝜂𝜂𝐽𝐽ö𝐽𝐽 ∙ 𝑊𝑊𝐽𝐽ö𝐽𝐽 + 𝑙𝑙𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
2
∙ 𝑊𝑊𝑁𝑁𝑙𝑙𝑛𝑛 ∙ 𝜂𝜂𝑁𝑁𝑙𝑙𝑛𝑛   (66) 
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där: 

𝑒𝑒𝑎𝑎 = 440 𝑀𝑀𝐶𝐶𝑡𝑡     (67) 

𝜂𝜂𝐽𝐽ö𝐽𝐽 = 1,0      (68) 

𝜂𝜂𝑁𝑁𝑙𝑙𝑛𝑛 = 1,65      (69) 

𝑒𝑒𝑐𝑐𝑐𝑐𝐽𝐽 = 16,9 𝑀𝑀𝐶𝐶𝑡𝑡     (70) 

Momentkapaciteten blir då: 

𝑀𝑀𝛽𝛽𝐽𝐽 = 440 ∙ 1,0 ∙ 1935 + 16,9
2
∙ 14950 ∙ 1,65 = 1060 𝑒𝑒𝑁𝑁𝑛𝑛/𝑛𝑛ö𝑛𝑛  (71) 

Därefter beräknas momentkapaciteten med ett c/c-avstånd på 0,8 meter ut enligt ekvation (72). 

𝑐𝑐
𝑐𝑐

= 0,8 𝑛𝑛𝑒𝑒𝑡𝑡𝑒𝑒𝑛𝑛 → 𝑀𝑀𝛽𝛽𝐽𝐽 = 1060
0,8

= 1325 > 𝑀𝑀𝑆𝑆𝐽𝐽   (72) 

Teckenförklaring: 

𝐷𝐷 = 𝑘𝑘𝑒𝑒𝑡𝑡𝑛𝑛𝑒𝑒𝑡𝑡𝑒𝑒𝑛𝑛 𝑛𝑛å 𝑅𝑅𝐷𝐷 − 𝑛𝑛å𝑛𝑛𝑒𝑒𝑡𝑡 𝑛𝑛𝑒𝑒𝑡𝑡𝑢𝑢𝑒𝑒 𝑡𝑡𝑒𝑒𝑛𝑛𝑘𝑘𝑒𝑒𝑡𝑡𝑡𝑡𝑒𝑒𝑡𝑡𝑛𝑛 

𝑘𝑘 = 2 𝑛𝑛𝑢𝑢𝑛𝑛𝑡𝑡𝑒𝑒𝑛𝑛𝑛𝑛𝑒𝑒𝑐𝑐𝑒𝑒𝑛𝑛𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑛𝑛𝑒𝑒𝑘𝑘 𝑡𝑡𝑗𝑗𝑘𝑘𝑐𝑐𝑒𝑒𝑛𝑛𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑡𝑡 𝑛𝑛å 𝑒𝑒𝑡𝑡å𝑛𝑛𝑛𝑛𝑡𝑡𝑡𝑡𝑒𝑒𝑛𝑛𝑒𝑒𝑡𝑡𝑛𝑛𝑒𝑒𝑡𝑡𝑒𝑒𝑡𝑡 

𝐷𝐷𝐽𝐽ö𝐽𝐽 = 𝑘𝑘𝑒𝑒𝑡𝑡𝑛𝑛𝑒𝑒𝑡𝑡𝑒𝑒𝑛𝑛 𝑛𝑛å 𝑅𝑅𝐷𝐷 − 𝑛𝑛å𝑛𝑛𝑒𝑒𝑡𝑡 

𝑡𝑡 = 𝑡𝑡𝑗𝑗𝑘𝑘𝑐𝑐𝑒𝑒𝑛𝑛𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑛𝑛å 𝑒𝑒𝑡𝑡å𝑛𝑛𝑛𝑛𝑡𝑡𝑡𝑡𝑒𝑒𝑛𝑛𝑒𝑒𝑡𝑡𝑛𝑛𝑒𝑒𝑡𝑡 

𝑒𝑒𝑎𝑎 = 𝑒𝑒𝑡𝑡å𝑛𝑛𝑒𝑒𝑡𝑡𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑡𝑡𝑛𝑛𝑡𝑡𝑒𝑒𝑡𝑡ä𝑛𝑛𝑒𝑒𝑒𝑒𝑡𝑡𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑡𝑡 ℎå𝑛𝑛𝑛𝑛𝑒𝑒𝑡𝑡𝑒𝑒𝑡𝑡ℎ𝑒𝑒𝑡𝑡 

𝜂𝜂𝐽𝐽ö𝐽𝐽 = 𝑒𝑒𝑘𝑘𝑛𝑛𝑛𝑛𝑒𝑒𝑡𝑡𝑒𝑒𝑡𝑡𝑘𝑘𝑛𝑛 𝑒𝑒ö𝑛𝑛 𝑒𝑒𝑡𝑡å𝑛𝑛𝑒𝑒𝑡𝑡, 𝑒𝑒ä𝑡𝑡𝑡𝑡𝑒𝑒 𝑡𝑡𝑒𝑒𝑛𝑛𝑛𝑛 1,0 𝑒𝑒𝑡𝑡𝑛𝑛𝑒𝑒𝑛𝑛𝑡𝑡 𝑅𝑅𝑝𝑝𝑡𝑡𝑒𝑒𝑛𝑛 𝑒𝑒𝑡𝑡 𝑡𝑡𝑛𝑛. (1996) 

𝑒𝑒𝑐𝑐𝑐𝑐𝐽𝐽 = 𝑏𝑏𝑒𝑒𝑡𝑡𝑘𝑘𝑡𝑡𝑛𝑛𝑒𝑒𝑡𝑡𝑒𝑒 𝑘𝑘𝑒𝑒𝑛𝑛𝑒𝑒𝑡𝑡𝑒𝑒𝑒𝑒𝑘𝑘𝑡𝑡𝑒𝑒𝑛𝑛𝑡𝑡𝑡𝑡𝑘𝑘𝑒𝑒 ℎå𝑛𝑛𝑛𝑛𝑒𝑒𝑡𝑡𝑒𝑒𝑡𝑡ℎ𝑒𝑒𝑡𝑡 

𝜂𝜂𝑁𝑁𝑙𝑙𝑛𝑛 = 𝑒𝑒𝑘𝑘𝑛𝑛𝑛𝑛𝑒𝑒𝑡𝑡𝑒𝑒𝑡𝑡𝑘𝑘𝑛𝑛 𝑒𝑒ö𝑛𝑛 𝑏𝑏𝑒𝑒𝑡𝑡𝑘𝑘𝑡𝑡𝑛𝑛𝑒𝑒𝑡𝑡, 𝑒𝑒ä𝑡𝑡𝑡𝑡𝑒𝑒 𝑡𝑡𝑒𝑒𝑛𝑛𝑛𝑛 1,65 𝑒𝑒𝑡𝑡𝑛𝑛𝑒𝑒𝑛𝑛𝑡𝑡 𝑅𝑅𝑝𝑝𝑡𝑡𝑒𝑒𝑛𝑛 𝑒𝑒𝑡𝑡 𝑡𝑡𝑛𝑛. (1996) 

Dimensionering av stag 
Titanstag av typen Ischebeck 103/51 med ytterdiameter 103 millimeter och innerdiameter 51 
millimeter valdes från De neef Dimensioneringsguide. Staget har en lastkapacitet i SK2 på 2500 
kN. (De neef, 2004)  

Belastning på stag med hänsyn till stagbortfall enligt Ryner et al. (1996): 

𝑁𝑁𝑆𝑆𝐽𝐽 = 1,5 ∙ 𝑞𝑞 ∙ 𝑐𝑐     (73) 

Staget förankras med 45 graders lutning vilket ger enligt Ryner et al. (1996): 

𝑁𝑁𝑆𝑆𝐽𝐽 = 1,5 ∙ 𝑄𝑄 ∙ 1
cos(45) ∙ 𝑐𝑐 = 1,5 ∙ 445,0 ∙ 1

cos(45) ∙ 𝑐𝑐 = 944 ∙ 𝑐𝑐  (74) 
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Lastkapacitet med hänsyn till stagmaterialet: 

𝑁𝑁𝛽𝛽𝐽𝐽 = 2500 𝑒𝑒𝑁𝑁     (75) 

𝑁𝑁𝛽𝛽𝐽𝐽 ≥ 𝑁𝑁𝑆𝑆𝐽𝐽 → 𝑐𝑐 ≤ 𝑁𝑁𝑅𝑅𝑟𝑟
𝑁𝑁𝑆𝑆𝑟𝑟

= 2500
944

= 2,65 𝑛𝑛    (76) 

Ett c/c avstånd mellan stag valdes till 2,4 m.  

Teckenförklaring: 

𝑁𝑁𝑆𝑆𝐽𝐽 = 𝑛𝑛𝑡𝑡𝑒𝑒𝑡𝑡𝑏𝑏𝑒𝑒𝑛𝑛𝑡𝑡𝑒𝑒𝑡𝑡𝑡𝑡𝑒𝑒𝑡𝑡𝑛𝑛 𝑛𝑛å 𝑒𝑒𝑡𝑡𝑛𝑛𝑗𝑗𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑡𝑡𝑡𝑡𝑛𝑛 

𝑞𝑞 = 𝑒𝑒𝑛𝑛𝑡𝑡𝑒𝑒𝑡𝑡𝑒𝑒𝑡𝑡 𝑛𝑛å 𝑒𝑒𝑡𝑡𝑡𝑡𝑛𝑛𝑒𝑒𝑡𝑡 𝑛𝑛𝑒𝑒𝑘𝑘 ℎä𝑡𝑡𝑒𝑒𝑝𝑝𝑡𝑡 𝑡𝑡𝑒𝑒𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑒𝑒𝑡𝑡𝑡𝑡𝑛𝑛𝑒𝑒𝑡𝑡𝑒𝑒 𝑛𝑛𝑢𝑢𝑡𝑡𝑡𝑡𝑒𝑒𝑡𝑡𝑛𝑛 𝑒𝑒𝑛𝑛å𝑡𝑡 ℎ𝑘𝑘𝑛𝑛𝑒𝑒𝑒𝑒𝑘𝑘𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑡𝑡𝑡𝑡𝑒𝑒𝑡𝑡 

𝑒𝑒𝑡𝑡𝑛𝑛𝑡𝑡 ℎ𝑡𝑡𝑛𝑛𝑛𝑛𝑡𝑡𝑛𝑛𝑏𝑏𝑡𝑡𝑡𝑡𝑘𝑘𝑒𝑒𝑏𝑏𝑒𝑒𝑛𝑛𝑡𝑡𝑒𝑒𝑡𝑡𝑡𝑡𝑒𝑒𝑡𝑡𝑛𝑛𝑒𝑒𝑡𝑡 

𝑐𝑐 = 𝑡𝑡𝑒𝑒𝑒𝑒𝑡𝑡å𝑡𝑡𝑘𝑘 𝑛𝑛𝑒𝑒𝑛𝑛𝑛𝑛𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑒𝑒𝑡𝑡𝑡𝑡𝑛𝑛 

𝑁𝑁𝛽𝛽𝐽𝐽 = 𝑛𝑛𝑡𝑡𝑒𝑒𝑡𝑡𝑒𝑒𝑡𝑡𝑛𝑛𝑡𝑡𝑐𝑐𝑒𝑒𝑡𝑡𝑒𝑒𝑡𝑡 𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑡𝑡𝑡𝑡𝑛𝑛𝑒𝑒𝑡𝑡 

Dimensionering av hammarband 
En U-balk testas av typen S355. Sträckgränsen, fyk, för denna typ av balk är 355 MPa, se 
ekvation (77).   

𝑒𝑒𝑎𝑎𝑠𝑠 = 355 𝑀𝑀𝐶𝐶𝑡𝑡     (77) 

Dimensionering med hänsyn till stagbortfall. Först beräknas momentet som hammarbandet 
belastas med, se ekvation (78) enligt Ryner et al. (1996): 

𝑀𝑀𝑆𝑆𝑊𝑊𝐽𝐽 = 𝑄𝑄∙𝑙𝑙2

16
= 445,0∙(2∙2,4)2

16
= 640,8 𝑒𝑒𝑁𝑁𝑛𝑛   (78) 

där:  

𝑛𝑛 = 𝑘𝑘𝑢𝑢𝑏𝑏𝑏𝑏𝑛𝑛𝑡𝑡 𝑐𝑐 𝑐𝑐⁄ − 𝑡𝑡𝑒𝑒𝑒𝑒𝑡𝑡å𝑡𝑡𝑘𝑘𝑒𝑒𝑡𝑡 𝑛𝑛𝑒𝑒𝑛𝑛𝑛𝑛𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑒𝑒𝑡𝑡𝑡𝑡𝑛𝑛 

Momentkapaciteten beräknas enligt ekvation (79). (Ryner et al., 1996)  

𝑀𝑀𝛽𝛽𝑊𝑊𝐽𝐽 = 𝜂𝜂 ∙ 𝑊𝑊𝑊𝑊 ∙ 𝑒𝑒𝑎𝑎𝐽𝐽     (79) 

Då kan det erforderliga böjmotståndet beräknas, se ekvation (80).  

𝑀𝑀𝛽𝛽𝑊𝑊𝐽𝐽 > 𝑀𝑀𝑆𝑆𝑊𝑊𝐽𝐽 → 𝑊𝑊𝑊𝑊 > 640,8∙103

1,0∙(3551,1 )
= 1986 𝑐𝑐𝑛𝑛3   (80) 

Två stycken UPE 400 balkar valdes. Detta ger ett erforderligt böjmotstånd enligt ekvation (81). 
(De neef, 2004)  

𝑊𝑊𝑊𝑊 = 2 ∙ 1050 = 2100 𝑐𝑐𝑛𝑛3    (81) 
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Förslag till spont, stag och hammarband, RD-pålvägg 

Dimensionering av spont 
Det dimensionerande momentet är beräknat i ekvation (59), se även ekvation (82). 

𝑀𝑀𝐽𝐽𝐽𝐽 = 1125,9 𝑒𝑒𝑁𝑁𝑛𝑛/𝑛𝑛     (82) 

Det valdes en RD-vägg av typen RD450 från SSAB. Pålen har en diameter på 457 millimeter 
och en tjocklek på 14,2 millimeter. Pålen har en bredd med RM/RF låsmekanism på 521 
millimeter, detta används som c/c-avstånd, och sträckgränsen är på 440 MPA. (SSAB, 2016) I 
pålarna gjuts betong av typen C32/40 in. Då kan momentkapaciteten för denna RD-pålvägg 
beräknas. Först räknades det erforderliga böjmotståndet, se ekvation (83), i röret ut och därefter 
böjmotståndet i betongen, se ekvation (84), så att momentkapaciteten kunde bedömas.    

𝑊𝑊𝐽𝐽ö𝐽𝐽 = 𝜋𝜋�𝐷𝐷4−𝐽𝐽4�
32∙𝐷𝐷

= 𝜋𝜋((457−8)4−(457−2∙14,2)4)
32∙(457−8)

= 1508 ∙ 103 𝑛𝑛𝑛𝑛3  (83) 

𝑊𝑊𝑁𝑁𝑙𝑙𝑛𝑛 = 𝜋𝜋(𝐷𝐷𝑟𝑟ö𝑟𝑟−2∙𝑙𝑙)3

32
= 𝜋𝜋(457−2∙14,2)3

32
= 7730 ∙ 103 𝑛𝑛𝑛𝑛3  (84) 

Momentkapaciteten beräknas enligt Ryner et al. (1996) som: 

𝑀𝑀𝛽𝛽𝐽𝐽 = 𝑒𝑒𝑎𝑎 ∙ 𝜂𝜂𝐽𝐽ö𝐽𝐽 ∙ 𝑊𝑊𝐽𝐽ö𝐽𝐽 + 𝑙𝑙𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
2
∙ 𝑊𝑊𝑁𝑁𝑙𝑙𝑛𝑛 ∙ 𝜂𝜂𝑁𝑁𝑙𝑙𝑛𝑛   (85) 

där: 

𝑒𝑒𝑎𝑎 = 440 𝑀𝑀𝐶𝐶𝑡𝑡     (86) 

𝜂𝜂𝐽𝐽ö𝐽𝐽 = 1,0      (87) 

𝜂𝜂𝑁𝑁𝑙𝑙𝑛𝑛 = 1,65      (88) 

𝑒𝑒𝑐𝑐𝑐𝑐𝐽𝐽 = 16,9 𝑀𝑀𝐶𝐶𝑡𝑡     (89) 

Momentkapaciteten blir då: 

𝑀𝑀𝛽𝛽𝐽𝐽 = 440 ∙ 1,0 ∙ 1508 + 16,9
2
∙ 7730 ∙ 1,65 = 771 𝑒𝑒𝑁𝑁𝑛𝑛/𝑛𝑛ö𝑛𝑛  (90) 

Därefter beräknas momentkapaciteten med ett c/c-avstånd på 0,521 meter ut enligt ekvation 
(91). 

𝑐𝑐
𝑐𝑐

= 0,521 𝑛𝑛𝑒𝑒𝑡𝑡𝑒𝑒𝑛𝑛 → 𝑀𝑀𝛽𝛽𝐽𝐽 = 771
0,521

= 1480 > 𝑀𝑀𝑆𝑆𝐽𝐽    (91) 

Dimensionering av stag 
Titanstag av typen Ischebeck 103/51 med ytterdiameter 103 millimeter och innerdiameter 51 
millimeter valdes från De neef Dimensioneringsguide. Staget har en lastkapacitet i SK2 på 2500 
kN. (De neef, 2004) 
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Belastning på stag med hänsyn till stagbortfall enligt Ryner et al. (1996): 

𝑁𝑁𝑆𝑆𝐽𝐽 = 1,5 ∙ 𝑞𝑞 ∙ 𝑐𝑐     (92) 

Staget kommer förankras med 45 graders lutning vilket ger: 

𝑁𝑁𝑆𝑆𝐽𝐽 = 1,5 ∙ 𝑄𝑄 ∙ 1
cos(45) ∙ 𝑐𝑐 = 1,5 ∙ 445,0 ∙ 1

cos(45) ∙ 𝑐𝑐 = 944 ∙ 𝑐𝑐  (93) 

Lastkapacitet med hänsyn till stagmaterialet: 

𝑁𝑁𝛽𝛽𝐽𝐽 = 2500 𝑒𝑒𝑁𝑁     (94) 

𝑁𝑁𝛽𝛽𝐽𝐽 ≥ 𝑁𝑁𝑆𝑆𝐽𝐽 → 𝑐𝑐 ≤ 𝑁𝑁𝑅𝑅𝑟𝑟
𝑁𝑁𝑆𝑆𝑟𝑟

= 2500
944

= 2,65 𝑛𝑛    (95) 

Ett c/c avstånd mellan stag valdes till 2,4 m.  

Dimensionering av hammarband 
En U-balk testas av typen S355. Sträckgränsen, fyk, för denna typ av balk är 355 MPa, se 
ekvation (96).   

𝑒𝑒𝑎𝑎𝑠𝑠 = 355 𝑀𝑀𝐶𝐶𝑡𝑡     (96) 

Dimensionering med hänsyn till stagbortfall. Först beräknas hammarband momentet, se 
ekvation (97) enligt Ryner et al. (1996): 

𝑀𝑀𝑆𝑆𝑊𝑊𝐽𝐽 = 𝑄𝑄∙𝑙𝑙2

16
= 445,0∙(2∙2,4)2

16
= 640,8 𝑒𝑒𝑁𝑁𝑛𝑛   (97) 

Momentkapaciteten beräknas enligt ekvation (98). (Ryner et al., 1996)  

𝑀𝑀𝛽𝛽𝑊𝑊𝐽𝐽 = 𝜂𝜂 ∙ 𝑊𝑊𝑊𝑊 ∙ 𝑒𝑒𝑎𝑎𝐽𝐽     (98) 

Då kan det erforderliga böjmotståndet beräknas, se ekvation (99).  

𝑀𝑀𝛽𝛽𝑊𝑊𝐽𝐽 > 𝑀𝑀𝑆𝑆𝑊𝑊𝐽𝐽 → 𝑊𝑊𝑊𝑊 > 640,8∙103

1,0∙(3551,1 )
= 1986 𝑐𝑐𝑛𝑛3   (99) 

Två stycken UPE 400 balkar valdes. (De neef, 2004) Detta ger ett erforderligt böjmotstånd 
enligt ekvation (100).  

𝑊𝑊𝑊𝑊 = 2 ∙ 1050 = 2100 𝑐𝑐𝑛𝑛3    (100) 
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RESULTAT OCH ANALYS  

SLOPE/W 
Figur 28, Figur 29, Figur 30 och Figur 31 visar de beräknade modellerna från SLOPE/W. Ingen 
av de fyra modellerna uppfyllde de ställda kraven på stabilitet. Totalsäkerhet utan pålagd last 
är det enda scenariot där slänten är fysiskt stabil. Ett värde större än 1,0 påvisar att släntens 
mothållande krafter är större än de pådrivande. På grund av osäkerheter i undersökningar samt 
ändrade förutsättningar med tiden bör säkerhetsfaktorn ligga på 1,5 för att slänten ska anses 
säker. I verkligheten ligger lasten, som utgörs av flis, redan på platsen. Med last ligger 
säkerhetsfaktorn under 1,0 och slänten bör alltså kunna skreda när som helst.     

 

 

Figur 28: Glidytan för modellen utan last vid beräkning av totalsäkerhet. Säkerhetsfaktor: 1,17. Ett värde på 1,17 ger en för 
tillfället stabil men inte säker slänt.    
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Figur 29: Glidytan för modellen utan last vid beräkning med partialkoefficienter. Säkerhetsfaktor: 0,74.   

 

Figur 30: Glidytan för modellen med last vid beräkning av totalsäkerhet. Säkerhetsfaktor: 0,85. Med pålagd last är slänten ej 
stabil då mothållande krafter är mindre än de pådrivande.    
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Figur 31: Glidytan för modellen med last vid beräkning med partialkoefficienter. Säkerhetsfaktor: 0,54. 

Säkerhetsfaktorerna från SLOPE/W analyserna redovisas i Tabell 15. 

Tabell 15:Säkerhetsfaktorer från SLOPE/W analyserna. 

Analys Totalsäkerhet Partialkoefficient 
Utan last 1,173 0,742 
Med last 0,85 0,540 

 

PLAXIS 2D 
I PLAXIS 2D kunde endast resultat för totalsäkerhet fås då PLAXIS 2D ej kan fortsätta sina 
beräkningar efter att brott inträffat i något element i modellen. Med partialkoefficienter blir 
säkerhetsfaktorn för låg och jordkroppen går i brott. Även för totalsäkerhetsanalysen med last 
går slänten i brott och ingen säkerhetsfaktor fås. Figur 32 visar glidytan utan last för en 
totalsäkerhetsanalys. I PLAXIS 2D fås säkerhetsfaktorn 1,185 vilket betyder att slänten rent 
mekaniskt är stabil. Dock så krävs som tidigare nämnts en säkerhetsfaktor på 1,5 för att slänten 
ska anses säker.  
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Figur 32: Glidyta utan last, säkerhetsfaktor: 1,185. 

 

Figur 33: Säkerhetsfaktorn plottad för faserna med och utan last.  

Säkerhetsfaktorn är plottad i Figur 33 för totalsäkerhetsanalysen och i Tabell 16 redovisas den.  

Tabell 16: Säkerhetsfaktorer från PLAXIS 2D analyserna. 

Analys Totalsäkerhet Partialkoefficient 
Utan last 1,185 - 
Med last - - 
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Spont 
I Tabell 17 och Tabell 18 redovisas de valda sponttyperna, stag samt hammarband för de två 
olika spontalternativen.  

Tabell 17: Vald spont, stag och hammarband vid typ Berlinerspont. 

Typ av spont Borrad rörspont RD550  
Tjocklek, mm 12,5 
c/c-avstånd RD-påle, m 0,8 
Stål S440J2H 
Betong C32/40 
Typ av stag Titan, Ischebeck 103/51 
c/c-avstånd stag, m 2,4 
Typ av hammarband 2 st UPE 400 

 

Tabell 18:Vald spont, stag och hammarband vid typ RD-pålvägg. 

Typ av spont RD-pålvägg RD450 
Tjocklek, mm 14,2 
c/c-avstånd RD-påle, m 0,521 
Stål S440J2H 
Betong C32/40 
Typ av stag Titan, Ischebeck 103/51 
c/c-avstånd stag, m 2,4 
Typ av hammarband 2 st UPE 400 
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DISKUSSION 
Beräkningarna i PLAXIS 2D och i SLOPE/W ger mycket små skillnader i resultaten. Detta 
indikerar att modellerna med givna parametrar är korrekta. Glidytorna i PLAXIS 2D och 
SLOPE/W ser olika ut, i SLOPE/W fås en cirkulär glidyta, se Figur 28-31, medan i PLAXIS 
2D en mer avlång glidyta, se Figur 32. Detta beror på att SLOPE/W endast genererar cirkulära 
glidytor medan PLAXIS 2D även beräknar andra former på glidytan. Formen PLAXIS 2D har 
generat är rimlig då leran glider på den stabilare moränen leran ligger på.    

Enligt våra resultat är säkerhetsfaktorn på stabiliteten i området inte hög nog för att tillräcklig 
säkerhet mot skred ska kunna utlovas. Redan utan någon pålagd last uppfyller inte området en 
tillfredställande stabilitet enligt TK Geo 13 Tekniska råd från Trafikverket (2016). Då 
ytterligare last läggs på marken sjunker säkerhetsfaktorn ännu mer och sannolikheten för 
allvarliga skred ökar. Slänten bör därför i dagsläget vara på gränsen till brott. I SLOPE/W ligger 
säkerhetsfaktorn på 0,85 och i PLAXIS 2D kollapsar modellen vilket även innebär brott i 
verkligheten Det är svårt att exakt veta varför jorden inte skredar, våra undersökningar samt 
tidigare utredningar som gjorts i området pekar på samma sak, brott bör förekomma i slänten.  

Att utvärdera den odränerade skjuvhållfastheten kan vara mycket svårt. Dessutom gav 
undersökningarna som utförts på industriområdet varierande resultat. Därför valdes den 
odränerade skjuvhållfastheten med en viss osäkerhet. Detta tros kunna vara en av orsakerna till 
att slänten är stabil trots att den teoretiskt borde gå till brott.  

I detta arbete har problemet utvärderats tvådimensionellt vilket är en förenkling som oftast görs 
vid stabilitetsberäkningar. Dock kan säkerhetsfaktorn i en tvådimensionell modell bli 
underskattad då det finns mothållande krafter i brottytans kanter, se Figur 34. (TSLOPE, 2010) 
Detta kan vara en av anledningarna till att slänten verkar vara stabil och något brott ännu inte 
skett.   
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Figur 34:Illustration över ett stabilitetsbrott i 3D. I en 2D-modell ger brottytans sidor ingen mothållande kraft. (TSLOPE, 
2010) 

Vid beräkning av aktivt och passivt jordtryck till spontberäkningarna användes Rankines 
jordtrycksteori. Detta innebar att vissa antaganden behövde göras. Ett av dessa var att det 
räknades med horisontella jordlager vilket inte riktigt stämmer. För att inte 
underdimensionera sponten lades lerlagret på passivsidan lägre än det lutande lerlagret gör i 
verkligheten.   
 
Berlinerspont valdes främst på grund av drivbarheten, då de geotekniska undersökningarna 
indikerade att jorden innehöll en del block och sten vilket medför att traditionella sponter blir 
svåra att neddriva. Dock så bör inte Berlinerspont användas då grundvattenytan ligger över 
schaktbotten då sponten inte är tät. Man kan täta mellanrummet med sprutbetong eller 
trävirke, men detta kan bli kostsamt. Dessutom kan inte en helt tät spont garanteras med virke 
eller sprutbetong. Därför anses det andra spontalternativet RD-pålvägg som ett bättre 
alternativ då denna typ av spont har samma flexibla drivbarhet. Med hjälp av spontens 
låsmekanism fungerar RD-pålvägg bättre vid en hög grundvattenyta än vad en Berlinerspont 
gör då en RD-pålvägg blir helt tät.   
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SLUTSATSER 
Enligt vårt arbete kan inte tillfredställande stabilitet utlovas trots att slänten i verkligheten inte 
skredar. Allmänna råd från tidigare undersökningar bedömer det som säkrast att inte ha någon 
flis på området överhuvudtaget vilket våra beräkningar också indikerar på. Mondi Dynäs vill 
dock utnyttja platsen och därför är de väldigt måna om att få så verklighetsbaserade resultat 
som möjligt.   

För att med större säkerhet få svar på vad som gör att slänten i verkligheten trots allt verkar 
vara stabil finns en del fortsatta undersökningar att göra. 

Det hade varit fördelaktigt med fler undersökningar i området. I projektet har sjökort utgjort det 
främsta underlaget för släntdjupet i älven. Scanning av älvbotten hade gjort det möjligt att få en 
mer exakt och verklighetstrogen geometri vid stabilitetsberäkningarna.  

Dessutom bör fler tester på den odränerade skjuvhållfastheten tas då den parametern är den allra 
viktigaste vid stabilitetsberäkningar i kohesionsjord samt att resultaten från de gjorda 
undersökningarna visar på spridda resultat.   

Exempel på kompletterande prover som kan utföras är: 

• triaxialförsök 
• direkt skjuvförsök 
• ödometerförsök 

För att säkerställa stabiliteten i området utan fler undersökningar kan spontning utföras. Enligt 
vårt arbete är en RD-pålvägg att föredra då den har en god drivbarhet i den aktuella jorden samt 
att spontkonstruktionen är tät. Detta är dock en dyr förstärkningsåtgärd så andra alternativ bör 
undersökas om Mondi Dynäs bestämmer sig för att förstärka området. Det kan till exempel 
utföras genom att schakta bort fyllningen och återfylla med lättfyllning som har bra 
hållfasthetsegenskaper. 
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BILAGA 2 CPT-RESULTAT 

CPT-resultat borrhål 16A002 
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CPT-resultat borrhål 16A004 
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CPT-resultat borrhål 16A007 
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CPT-resultat borrhål 16A010 
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