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Bilaga 1.  
 
Sammanställning av resultat från inmätning av punkter på slänterna. 
 
Inmätningar utförda av Bo Carlsson, INFRANORD 
 
Mätningar utförda med nollmätning 2012-12-01 och sista mätningen utförd 2014-08-25. 
 
 
(2014-09-23) 
 
(42 sidor) 
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Redogörelse från Bo Carlsson,INFRANORD om mätpunkterna och 
mätmetoder. 
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Schematisk skiss från Bo Carlsson, INFRANORD över placeringen i plan av mätpunkterna i slänterna 
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Schematisk skiss med stöd av skiss ovan från Bo Carlsson, INFRANORD 
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Placering av punkterna i sektion km 751+555 och km 751+595 för punkterna på slänten mot E14. 
 

.  
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Placering av punkterna i sektion km 751+609 och km 751+620 för 
punkterna på slänten mot E14. 
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Läge hos enskilda mätpunkter relativt spår vid mätningar i januari 2014 
enligt Bo Carlsson, INFRANORD.  
 
Punkt Avstånd från spårmitt till 

mätpunkt, m 
Höjddifferens mellan spår 
(ruk) och mätpunkt, m 

751+555-1-H H  2,3 0,02 
751+555-2-H H  7,95 -5,97 
751+555-3-H H 11,7 -10,46 
751+555-1-V V  3,2 -1,11 
751+555-2-V V  5,4 -4,76 
751+555-3-V V  7,15 -7,83 
751+555-4-V V 13,3 -10,53 
751+555-5-V V 17,6 -14,50 
751+555-6-V V 20,9 -17,44 

   
751+595-1-H H  2,7 -0,04 
751+595-2-H H  7,9 -3,17 
751+595-3-H H 11,1 -5,29 
751+595-1-V V  3,0 -0,93 
751+595-2-V V  5,2 -4,69 
751+595-3-V V  7,2 -7,94 
751+595-4-V V 13,0 -10,52 
751+595-5-V V 16,4 -13,84 
751+595-6-V V 20,45 -17,70 

   
751+609-1-H H  2,45 -0,05 
751+609-2-H H  6,8 -2,52 
751+609-3-H H  9,5 -3,96 
751+609-1-V V  2,65 -0,52 
751+609-2-V V 11,0 -8,10 
751+609-3-V V 15,8 -13,12 

   
751+620-1-H H  2,6 -0,09 
751+620-2-H H  5,7 -1,80 
751+620-3-H H  8,9 -3,70 
751+620-1-V V  2,6 -0,62 
751+620-2-V V  8,65 -6,09 
751+620-3-V V 13,3 -10,41 

 
 
Resultatet från mätningar redovisas nedan som 

- horisontell rörelse mot tid och vertikalt läge för mätpunkt 
- vertikal rörelse mot tid och vertialt läge för mätpunkt 
- horisontell rörelse mot vertikal rörelse för mätpunkterna 
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Sammanställning av resultat från mätningar av horisontell rörelse 
(positiv rörelse innebär rörelse mot E14) 
 
För varje sektion redovisas  

- horisontell rörelse mot tid 
- horisontell rörelse mot vertikalt läge för mätpunkt för alla 

mätpunkter 
- horisontell rörelse mot vertikalt läge för mätpunkt för 

mätpunkterna i slänten mot nordost (Höger) 
- horisontell rörelse mot vertikalt läge för mätpunkt för 

mätpunkterna i slänten mot E14 (Vänster) 
 
För mätpunkter i sektionerna 

- km 751+555 
- km 751+595 
- km 751+609 
- km 751+620 
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Horisontell rörelse 
 
Mätpunkter i sektion km 751+555 
 

- km 751+555-1-H 
- km 751+555-2-H 
- km 751+555-3-H 
- km 751+555-1-V 
- km 751+555-2-V 
- km 751+555-3-V 
- km 751+555-4-V 
- km 751+555-5-V 
- km 751+555-6-V 
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Horisontell rörelse 
 
Mätpunkter i sektion km 751+595 
 

- km 751+595-1-H 
- km 751+595-2-H 
- km 751+595-3-H 
- km 751+595-1-V 
- km 751+595-2-V 
- km 751+595-3-V 
- km 751+595-4-V 
- km 751+595-5-V 
- km 751+595-6-V 
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Horisontell rörelse 
 
Mätpunkter i sektion km 751+609 
 

- km 751+609-1-H 
- km 751+609-2-H 
- km 751+609-3-H 
- km 751+609-1-V 
- km 751+609-2-V 
- km 751+609-3-V 
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Horisontell rörelse 
 
Mätpunkter i sektion km 751+620 
 

- km 751+620-1-H 
- km 751+620-2-H 
- km 751+620-3-H 
- km 751+620-1-V 
- km 751+620-2-V 
- km 751+620-3-V 
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Sammanställning av resultat från mätningar av vertikal rörelse 
(positiv rörelse innebär sättning) 
 
För varje sektion redovisas  

- vertikal rörelse mot tid 
- vertikal rörelse mot vertikalt läge för mätpunkt för alla 

mätpunkter 
- vertikal rörelse mot vertikalt läge för mätpunkt för 

mätpunkterna i slänten mot nordost (Höger) 
- vertikal rörelse mot vertikalt läge för mätpunkt för 

mätpunkterna i slänten mot E14 (Vänster) 
 
För mätpunkter i sektionerna 

- km 751+555 
- km 751+595 
- km 751+609 
- km 751+620 
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Vert ikal rörelse 
 
Mätpunkter i sektion km 751+555 
 

- km 751+555-1-H 
- km 751+555-2-H 
- km 751+555-3-H 
- km 751+555-1-V 
- km 751+555-2-V 
- km 751+555-3-V 
- km 751+555-4-V 
- km 751+555-5-V 
- km 751+555-6-V 
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Vert ikal rörelse 
 
Mätpunkter i sektion km 751+595 
 

- km 751+595-1-H 
- km 751+595-2-H 
- km 751+595-3-H 
- km 751+595-1-V 
- km 751+595-2-V 
- km 751+595-3-V 
- km 751+595-4-V 
- km 751+595-5-V 
- km 751+595-6-V 
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Vert ikal rörelse 
 
Mätpunkter i sektion km 751+609 
 

- km 751+609-1-H 
- km 751+609-2-H 
- km 751+609-3-H 
- km 751+609-1-V 
- km 751+609-2-V 
- km 751+609-3-V 
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Vert ikal rörelse 
 
Mätpunkter i sektion km 751+620 
 

- km 751+620-1-H 
- km 751+620-2-H 
- km 751+620-3-H 
- km 751+620-1-V 
- km 751+620-2-V 
- km 751+620-3-V 
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Sammanställning av resultat från mätningar av horisontell rörelse 
(positiv rörelse innebär horisontell rörelse mot E14) mot vertikal 
rörelse (positiv vertikal rörelse innebär sättning) 
 
För varje sektion redovisas  

- vertikal rörelse mot horisontell rörelse för mätpunkt för 
mätpunkterna i slänten mot nordost (Höger) 

- vertikal rörelse mot horisontell rörelse för mätpunkt för 
mätpunkterna i slänten mot E14 (Vänster) 

 
För mätpunkter i sektionerna 

- km 751+555 
- km 751+595 
- km 751+609 
- km 751+620 

 
 
Förklaring: 
Använd teckenkonvektion för rörelser, vid presentation av resultat av 
mätningarna, innebär för en punkt en sättning med samtidig horisontell 
rörelse mot E14 en rörelseriktning som är nedåt mot vänster i diagrammen. 
Det vill säga den rörelseriktning som man uppfattar om man följer 
längdmätningen hos spåret dvs större längdmått i riktning mot Norge.  
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Vert ikal rörelse mot horisontell rörelse 
 
Mätpunkter i sektion km 751+555 
 

- km 751+555-1-H 
- km 751+555-2-H 
- km 751+555-3-H 
- km 751+555-1-V 
- km 751+555-2-V 
- km 751+555-3-V 
- km 751+555-4-V 
- km 751+555-5-V 
- km 751+555-6-V 
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Vert ikal rörelse mot horisontell rörelse 
 
Mätpunkter i sektion km 751+595 
 

- km 751+595-1-H 
- km 751+595-2-H 
- km 751+595-3-H 
- km 751+595-1-V 
- km 751+595-2-V 
- km 751+595-3-V 
- km 751+595-4-V 
- km 751+595-5-V 
- km 751+595-6-V 
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Vert ikal rörelse mot horisontell rörelse 
 
Mätpunkter i sektion km 751+609 
 

- km 751+609-1-H 
- km 751+609-2-H 
- km 751+609-3-H 
- km 751+609-1-V 
- km 751+609-2-V 
- km 751+609-3-V 
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Vert ikal rörelse mot horisontell rörelse 
 
Mätpunkter i sektion km 751+620 
 

- km 751+620-1-H 
- km 751+620-2-H 
- km 751+620-3-H 
- km 751+620-1-V 
- km 751+620-2-V 
- km 751+620-3-V 
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Magnus Ruin, Teroc Engineering AB 
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Bilaga 2.  
 
Sammanställning av resultat från kärnborrning. 
 
Provtagning utförd av Kjell Hidsjö, Miljögeo i Västervik AB 
 
(2014-12-15) 
 
(14 sidor) 
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Redogörelse, om borrutrustning vid Kärnprovtagningen. 
 
 
Bandvagn: Geotech 705 DD 
 
Kärnprovtagare: S-Geobor med 102 mm kärndiameter 
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Borrprotokoll 
 
Borrhål: km 751+560 H 
 km 751+580 V 
 km 751+615 V 
 km 751+625 V  
 
Resultat från mätning av borrparametrar 
 
Borrhål: km 751+560 H 
 km 751+580 V 
 km 751+615 V 
 km 751+625 V 
 km 751+625 V NOEX (fortsättning på borrhålet) 
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EDISON  C:\Documents and Settings\kjell hidsjö\Mina dokument\Borrdata\Storlien\560 H.std 2014-03-30 14:00

tal
Löpnummer
Serienummer
Datum

1
4132
2102

20140320

Företag
Starttid
Metod
Objekt nummer

MILJÖGEO AB
14:18

72-JB 3
SORLIEN

Borrhål
Förborrningsdjup

560 H
0.00 m
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Löpnummer
Serienummer
Datum

1
4139
2102

20140325

Företag
Starttid
Metod
Objekt nummer

MILJÖGEO AB
15:42

72-JB 3
STORLIEN

Borrhål
Förborrningsdjup

580 V
0.00 m
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Löpnummer
Serienummer
Datum

1
4144
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20140329

Företag
Starttid
Metod
Objekt nummer

MILJÖGEO AB
08:28

72-JB 3
STORLIEN

Borrhål
Förborrningsdjup

615 V
0.00 m
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Löpnummer
Serienummer
Datum

1
4149
2102

20140401

Företag
Starttid
Metod
Objekt nummer

MILJÖGEO AB
15:17

44-S-Geo
STORLIEN

Borrhål
Förborrningsdjup

751 625 V
0.00 m
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tal
Löpnummer
Serienummer
Datum

1
4154
2102

20140407

Företag
Starttid
Metod
Objekt nummer

MILJÖGEO AB
14:37

43-Noex
STORLIEN

Borrhål
Förborrningsdjup

751 625 V Noex
12.00 m



Kärnprovtagnings Protokoll - MiljöGeo AB 

 

 
 
 

 
Objekt: Stora Helvetet Borrhål: 751/560 H 
Provtagare: S-Geoborr Borrigg: Geotech 705 DD 
Mark Höjd:  Datum: 20140320-24 
Utförare: K. Hidsjö  Blad:  
 
 
Borrat djup Borrad 

längd 
Kärn 
längd 

Recovery 
% 

Prov 
Nr 

Anmärkningar 

0-0,92 0,92   1 Påse 
0,92-1,34 0,42 0,15 35 2 Påse skiffer börjar vid ca1,25m 
1,34-2,03 0,69 0,60 87 3  
2,03-3,40 1,37 1,10 80 4  
3,40-3,68 0,28 0,28 100 5 Påse 1* 
3,68-3,84 0,16 0,16 100 6 Påse 1* 
3,84-4,94 1,10 0,75 68 7 1* 
4,94-5,81 0,87 0,61 70 8 1* 
5,81-6,40 0,59 0,50 85 9  
6,40-6,90 0,50 0,47 94 10  
6,90-8,00 1,10 0,92 84 11  
8,00-9,54 1,54 1,08 70 12  
9,54-11,00 1,46 1,10 75 13  
11,00-11,53 0,53 0,47 89 14 1* 
11,53-12,50 0,97 0,68 70 15  Tappade provrör stört   
12,50-12,86 0,36 0,41 113 16 1* 
12,86-13,78 0,92 0,71 77 17 1* 
13,78-14,46 0,68 0,69 101 18 1* 
14,46-15,64 1,18 1,14 97 19 1* 
15,64-17,00 1,36 1,28 94 20  
17,00-17,90 0,90 1,00 111 21  
      
      
      
     1* Skiffer berg fast i slutaren utslagen med 

slägga skiffer är delvis sönder slagen   
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 
Datum: …………… 
 
Signatur: …………………….. 
 



Kärnprovtagnings Protokoll - MiljöGeo AB 

 

 
 
 

 
Objekt: Stora helvetet Borrhål:751/ 580 V  
Provtagare: S-Geoborr Borrigg: Geotech 705 DD 
Mark Höjd:  Datum: 20140325-27 
Utförare: K. Hidsjö  Blad:  
 
 

Borrat djup Borrad 
längd 

Kärn 
längd 

Recovery 
% 

Prov 
Nr 

Anmärkningar 

0-0,85 0,85   1 Påse 
0,85-1,54 0,69 0,69 100 2 Tjälen slutade 1,34m 
1,54-2,14 0,60 0,52 87 3  
2,14-2,39 0,25 0,31 124 4 1* 
2,39-3,45 1,06 0,15 14 5 1* Påse 
3,45-4,50 1,05 0,77 73 6 1* 
4,50-5,40 0,90 0,69 77 7 Prov kvar i borrsträngen upptagning 

proverna plockat i plast rör för hand   
5,40-5,60 0,20 0,21 105 8 Påse 
5,60-6,45 0,85 0,26 30 9  
6,45-7,29 0,84 0,47 56 10  
7.29-7,81 0,52 0,40 77 11  
7,81-8,08 0,27 0,16 59 12 Påse 
8,08-9,34 1,26 0,81 64 13  
9,34-9,93 0,59 0,17 29 14 1* påse 
9,93-10,46 0,53 0,43 81 15  
10,46-10,80 0,34 0,51 150 16 1* 
10,80-11,67 0,87 0,70 80 17  
11,67-11,84 0,17 0,17 100 18 1* Påse sten i slutare 
11,84-12,25 0,41 0,20 49 19 1* Påse 
12,25-13,40 1,15 0,83 72 20  
13,40-14,15 0,75 0,61 81 21  
14,15-15,40 1,25 1,25 100 22 1* 
15,40-16,90 1,50 1,50 100 23  
16,90-18,18 1,28 1,37 107 24  
      
      
      
     1* Skifferberg fast i slutare utslagen med 

slägga skiffern är delvis sönder slagen  
      
      
      
      

 
 
Datum: …………… 
 
Signatur: …………………….. 
 



Kärnprovtagnings Protokoll - MiljöGeo AB 

 

 
 
 

 
Objekt: Stora helvetet Borrhål: 751/615 V 
Provtagare: S-Geoborr Borrigg: Geotech 705 DD 
Mark Höjd:  Datum: 20140329-31 
Utförare: K. Hidsjö  Blad:  
 
 

Borrat djup Borrad 
längd 

Kärn 
längd 

Recovery 
% 

Prov 
Nr 

Anmärkningar 

0-0,63 0,63 0   Makadam 
0,63-1,50 0,87 0   Tom 
1,50-2,83 1,33 0,10 8 1 1* Påse 
2,83-2,93 0,10 0,10 100 2 1* Påse 
2,93-3,90 0,97 0,57 59 3  
3,90-4,79 0,89 0,42 47 4  
4,79-5,08 0,29 0,32 110 5 1* Påse 
5,08-5,33 0,25 0,20 80 6 1* Påse 
5,33-5,86 0,53 0,28 53 7 1* Påse 
5,86-6,38 0,52 0,49 94 8  
6,38-6,69 0,31 0,19 61 9 Påse 
6,69-7,24 0,55 0,24 44 10 Påse 
7,24-7,90 0,66 0,59 89 11  
7,90-8,60 0,70 0,61 87 12 le,si,morän 
8,60-9,08 0,48 0,29 60 13  
9,08-9,82 0,74 0.67 90 14 sa,gr,st 
9,82-10,85 1,02 0,93 91 15  
10,85-11,91 1,06 0,90 85 16  
11,91-12,99 1,08 0,73 68 17 skifferberg 
12,99-14,06 1,07 1,07 100 18  
14,06-14,95 0,89 0,94 105 19  
      
      
     1* Skiffer berg fast i slutaren utslagen 

med slägga skiffer är delvis sönderslagen  
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 
Datum: …………… 
 
Signatur: …………………….. 
 



Kärnprovtagnings Protokoll - MiljöGeo AB 

 

 
 
 

 
Objekt: Stora helvetet Borrhål: 751/625V 
Provtagare: S-Geoborr Borrigg: Geotech 705 DD 
Mark Höjd:  Datum: 20140401-04 
Utförare: K. Hidsjö  Blad:  
 
 

Borrat djup Borrad 
längd 

Kärn 
längd 

Recovery 
% 

Prov 
Nr 

Anmärkningar 

0-2,40  0   Ej prov upp 
2,40-2,74 0,34 0,25 73 1 1* Påse 
2,74-2,89 0,15 0,10 66 2 1* Påse 
2,89-3,15 0,26 0,15 58 3 1* Påse 
3,15-3,91 0,76 0,50 66 4 2st Påse 
3,91-4,21 0.30 0,20 67 5 1* Påse 
4,21-4,46 0,25 0,25 100 6 1* Påse 
4,46-5,35 0,89 0,62 70 7  
5,35-5,85 0,50 0,37 74 8 1* 
5,85-6,19 0,34 0,20 59 9 Påse 
6,19-7,18 0,99 0,62 63 10  
7,18-7,39 0,21 0,21 100 11 1* Påse 
7,39-7,90 0,51 0,53 104 12 gr,si,le 
7,90-8,70 0,80 0,59 74 13 gr,st 
8,70-9,30 0,60 0,62 103 14  
9,30-10,48 1,18 0,57 48 15  
10,48-10,58     0,10 korr av djup 
10,58-11,26 0,68 0,58 85 16  
11,26-11,72 0,46 0,49 106 17  
      
      
      
     1* Skifferberg fast i slutaren. Utslagen 

med slägga. Skiffern är delvis 
sönderslagen.  

      
      
      
      
      
      
      
      
      

 
 
Datum: …………… 
 
Signatur: …………………….. 
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Magnus Ruin, Teroc Engineering AB 

 
Redogörelse från Kjell Hidsjö, Miljögeo i Västervik AB, om borrutrustning 
och borrmetod. 
 
Bandvagn: Geotech 705 DD 
Slaghammare Furukawa HB3G 
Jb-stång R36 med hylsa  
Borrkrona: 76mm krysskrona retrak 
  
Jb borrning med så jämn kraft som möjligt  
Vattenspolning har varit på hela tiden 
Rotation har varit av ibland när det har känns som tomrum eller dåligt berg 
Hammaren har slagits på när det inte sjunker 
 
Noex är borrad i samma hål som Jb    
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Magnus Ruin, Teroc Engineering AB 

 
Resultat från mätning av borrparametrar 
 
Borrhål: km 751+560 V (Jb+Noex) 
 km 751+615 H (Jb+Noex) 
 km 751+625 H (Jb) 
 km 751+625 H (Noex) 
 
Djup installerade inklinometerrör 
751/560 H 17,68m rörtopp (mätt från klack på rörtopp)  
751/560 V 15,22m    -:- 
751/580 V 16,16m    -:- 
751/615 H 11,19m    -:- 
751/615 V 14,65m    -:- 
751/625 H 10,56m    -:- 
751/625 V 12,82m    -:-  
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tal
Löpnummer
Serienummer
Datum

1
4160
2102

20140410

Företag
Starttid
Metod
Objekt nummer

MILJÖGEO AB
07:55

72-JB 3
STORLIEN

Borrhål
Förborrningsdjup

751 560 V Jb+Noex
0.00 m
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tal
Löpnummer
Serienummer
Datum

1
4157
2102

20140409

Företag
Starttid
Metod
Objekt nummer

MILJÖGEO AB
08:49

72-JB 3
STORLIEN

Borrhål
Förborrningsdjup

751 615 H Jb+Noex
0.00 m
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tal
Löpnummer
Serienummer
Datum

1
4155
2102

20140408

Företag
Starttid
Metod
Objekt nummer

MILJÖGEO AB
09:03

72-JB 3
STORLIEN

Borrhål
Förborrningsdjup

751 625 H Jb
0.00 m
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tal
Löpnummer
Serienummer
Datum

1
4156
2102

20140408

Företag
Starttid
Metod
Objekt nummer

MILJÖGEO AB
11:12

43-Noex
STORLIEN

Borrhål
Förborrningsdjup

751 625 H Noex
0.00 m





Magnus Ruin, Teroc Engineering AB 
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Bilaga 4.  
 
Sammanställning av resultat från undersökningar på borrkärnor utförda av 
Vattenfall Research and Development, Älvkarleby. 
 
Omfattande:  

- fotografering av borrkärnor 
- kartering av borrkärnor med utlåtande 
- siktanalys (de delar av borrkärnorna som innehöll morän) 

 
 
(2014-12-16) 
 
(67 sidor) 
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Magnus Ruin, Teroc Engineering AB 

 
Fotografering av borrkärnor: 
 
 

- Översiktsbilder alla borrkärnor.pdf 
- Borrhål 751+560H.pdf 
- Borrhål 751+580V.pdf 
- Borrhål 751+615V.pdf 
- Borrhål 751+625V.pdf 

 
 
 



Foton borrkärnor, översiktsbilder  1(7) 



Foton borrkärnor, översiktsbilder  2(7) 



Foton borrkärnor, översiktsbilder  3(7) 



Foton borrkärnor, översiktsbilder  4(7) 



Foton borrkärnor, översiktsbilder  5(7) 



Foton borrkärnor, översiktsbilder  6(7) 



Foton borrkärnor, översiktsbilder  7(7) 

 



Foton borrkärna 751+560H Sidan 1 av 11



Foton borrkärna 751+560H Sidan 2 av 11



Foton borrkärna 751+560H Sidan 3 av 11



Foton borrkärna 751+560H Sidan 4 av 11



Foton borrkärna 751+560H Sidan 5 av 11



Foton borrkärna 751+560H Sidan 6 av 11



Foton borrkärna 751+560H Sidan 7 av 11



Foton borrkärna 751+560H Sidan 8 av 11



Foton borrkärna 751+560H Sidan 9 av 11



Foton borrkärna 751+560H Sidan 10 av 11



Foton borrkärna 751+560H Sidan 11 av 11



Foton borrkärna 751+580V 1 av 12



Foton borrkärna 751+580V 2 av 12



Foton borrkärna 751+580V 3 av 12



Foton borrkärna 751+580V 4 av 12



Foton borrkärna 751+580V 5 av 12



Foton borrkärna 751+580V 6 av 12



Foton borrkärna 751+580V 7 av 12



Foton borrkärna 751+580V 8 av 12



Foton borrkärna 751+580V 9 av 12



Foton borrkärna 751+580V 10 av 12



Foton borrkärna 751+580V 11 av 12



Foton borrkärna 751+580V 12 av 12



Foton borrkärna 751+615V 1 av 10



Foton borrkärna 751+615V 2 av 10



 

 

Foton borrkärna 751+615V 3 av 10



Foton borrkärna 751+615V 4 av 10



Foton borrkärna 751+615V 5 av 10



Foton borrkärna 751+615V 6 av 10



Foton borrkärna 751+615V 7 av 10



Foton borrkärna 751+615V 8 av 10



Foton borrkärna 751+615V 9 av 10



Foton borrkärna 751+615V 10 av 10



Foton borrkärna 751+625V 1 av 9



 

 

 

Foton borrkärna 751+625V 2 av 9



 

Foton borrkärna 751+625V 3 av 9



Foton borrkärna 751+625V 4 av 9



Foton borrkärna 751+625V 5 av 9



Foton borrkärna 751+625V 6 av 9



Foton borrkärna 751+625V 7 av 9



Foton borrkärna 751+625V 8 av 9



Foton borrkärna 751+625V 9 av 9
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Kartering av borrkärnor: 
 
Kartering utförd av Jan-Olof Arnbom 

Utlåtande från Jan-Olof Arnbom över utförd kartering 

Järnvägsbank över Örabäcken, Storlien 
 

UPPDRAG 
Petrografisk besiktning och analys av fyra borrkärnor från järnvägsbanken vid Örabäcken, 
Storlien i syfte att bestämma bergarter och jordarter, vittringsgrad och andra omvandlingar. 
 

UTFÖRANDE 
De fyra borrkärnorna har besiktats okulärt och protokoll har upprättats. Utvalda partier har 
provtagits och analyserats i stereolupp. Resultaten har jämförts med borrprotokollen. 
Uppgifter om bergnivåer, jordarter och annat har inhämtats muntligen hos borraren.   
I protokollen redovisas bergarterna fyllit och amfibolit, samt jordarten morän. I ett par 
protokoll finns även uppgifter om fyllning. Bergarternas utseende (sprickighet, uppkrossning, 
vittring m.m.) har skrivits in i protokollen.  
 

RESULTAT 

Allmänt 
De analyserade borrkärnorna är borrade genom en järnvägsbank med fyllning av block och 
sten. Troligen härrör blocken från närbelägna bergskärningar eller från lösa, lokala block. På 
flera ställen längs borrkärnorna har inget material kunnat fångas vid borrningen, vilket kan 
bero på luftfyllda hålrum eller löst material mellan blocken. 

Bergarter 
De två bergarter som finns representerade i borrkärnorna kan återfinnas i den omgivande 
berggrunden enligt de geologiska kartor som upprättats av SGU. Dominerande bergarter är 
fyllit och amfibolit.  
 
Fylliten har vanligen en grågrön färg, är finkornig och uppvisar ganska stort innehåll av de 
flakiga mineralen glimmer och klorit. I övrigt ingår mineralen fältspat, kalcit och kvarts. 
Glimmern gör att den har en tydlig  förskiffring (parallellstruktur av glimmermineral). Fylliten 
kan ibland vara glimmerfattig och kvartsrik och då endast uppvisa en svag förskiffring. Lokalt 
finns inslag av kalcit (kalk) i fylliten, som körtlar eller små långsträckta sliror. Geologiska 
beskrivningar från området anger att bergarten varierar från glimmerskiffer till 
fältspatkvartsit. I föreliggande undersökning har samlingsnamnet fyllit använts.  
 
Amfiboliten är en mörk, ofta svart, bergart som huvudsakligen består av mineralen svart 
hornblände och ljus fältspat. Lokalt är bergarten mer rik på framför allt glimmer, men även  
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andra mineral, såsom pyroxen och olivin. Amfiboliten uppträder som gångar eller linser i 
fylliten i berggrunden i området, från decimeter till flera meter i mäktighet. 

Omvandlingar i bergarterna 
Fylliten i bergblocken är oftast glimmerrik och krossas eller mals den lätt ned och blir 
samtidigt mer lättvittrad. I vissa sektioner i borrkärnorna är fylliten mer nedmald och  
vittrad. Partier med inslag av kalk är ännu mer vittringsbenägen, vilket syns som små 
urvittrade håligheter i bergarten och hållfastheten försämras. Fylliten är ganska stabil då den 
är kvarts-fältspatrik och innehåller måttliga mängder glimmer, men det har endast 
konstaterats i några sektioner. Även där fylliten är mineralogiskt stabil kan den innehålla 
sprickor fyllda med det flakiga mineralet klorit, vilket nedsätter hållfastheten. Amfiboliten är 
allmänt lättvittrad, och om bergarten innehåller större mängder olivin, så blir den ännu mer 
lättvittrad och kan ibland vittra ned helt och omvandlas till talk och lera. Amfiboliten kan 
också innehålla kloritfyllda sprickor. 

UTLÅTANDE 
I stora avsnitt i borrkärnorna är bergblocken mer eller mindre uppkrossade och vittrade, 
eftersom de under lång tid varit utsatta för vatten och luft och sannolikt även 
frostsprängning.  Blocken har med tiden sönderdelats och därefter vittrat, även långt ned i 
järnvägsbanken. Mycket kraftig vittring (grusvittring, lervittring) finns i vissa avsnitt, speciellt 
i amfiboliter.  
 
Tomrummen som konstaterats vid borrningen kan vara luft mellan blocken, men även 
lervittrade bergarter som inte kunnat fångas upp. 
 
Om man överväger betonginjektering i järnvägsbanken, så bör man ta i beaktande att det 
kan finnas stora mängder lösa, glimmerrika fragment av fyllit, vilket kan ha en negativ 
inverkan på betongens hållfasthet om de blir en del av betongballasten. Även de lervittrade 
bergarterna är negativa för en kvalitetsbetong. 
 
Om järnvägsbanken ska repareras med natursten, så rekommenderas att mer beständiga 
bergblock användas, såsom t.ex. granit. Emellertid är det svårt att få tag på sådant material 
lokalt. 
 
 
 
 
Uppsala 2014-05-16 
 
 
 
Jan-Olof Arnbom 
geolog 
 
  
 
 



Stora Helvetet, Storlien, järnvägsbank. Borrkärna 751/560 H
Meter under markytan

0,0 4,0 8,0
Fyllning med Kärnförlust amfibolit, vittrad
grus och morän amfibolit, vittrad

0,5 4,5 8,5 amfibolit, rel ovittr
Kärnförlust amfibolit, vittrad

amfibolit
rel. ovittrad

1,0 5,0 9,0

fyllit, kraftigt Kärnförlust
sprucken och

fyllit vittrad
1,5 5,5 9,5

fyllit och amfibolit, 
vittrad
fyllit, vittrad amfibolit, krossad

kraftigt vittrad
2,0 6,0 amfibolit, rel ovittr 10,0

amfibolit, vittrad

2,5 6,5 Kärnförlust 10,5 fyllit och amfibolit
omväxlande

amfibolit, vittrad vittrad
amfibolit, rel ovittr
fyllit och amfibolit

3,0 7,0 11,0 amfibolit, vittrad
Kärnförlust amfibolit, rel ovittr och uppsprucken

amfibolit vittrad

Kärnförlust
3,5 amfibolit 7,5 11,5

rel. ovittrad

Kärnförlust
Kärnförlust fyllit, uppsprucken

4,0 8,0 12,0 vittrade sprickor

Magnus
Maskinskriven text

Magnus
Maskinskriven text



12,0 16,0
fyllit, uppsprucken fyllit, något 
vittrade sprickor uppsprucken

12,5 16,5

fyllit, vittrad

Kärnförlust
13,0 17,0

fyllit, sprickrik

amfibolit, sprucken
och vittrad

13,5 fyllit, uppsprucken 17,5
vittrade sprickor

Avslut 17,90 m
14,0 amfibolit

rel. ovittrad

14,5 Uppskattad bergnivå

fyllit med
15,0 vittrade sprickor

15,5

16,0

Magnus
Maskinskriven text

Magnus
Maskinskriven text
Borrkärna 751/560H, forts

Magnus
Maskinskriven text

Magnus
Maskinskriven text

Magnus
Maskinskriven text

Magnus
Maskinskriven text

Magnus
Maskinskriven text

Magnus
Maskinskriven text



Stora Helvetet, Storlien, järnvägsbank. Borrkärna 751/580 V
Meter under markytan

0,0 4,0 8,0
jordfyllning fyllit, uppsprucken fyllit, sprucken,

något krossad kraftigt krossad,
Kärnförlust lokalt nedmald

0,5 4,5 8,5
fyllit, uppsprucken
något krossad

amfibolit med
1,0 sprickor 5,0 9,0 Kärnförlust

rel ovittrad

Kärnförlust
fyllit

1,5 5,5 fyllit med kalcitkörtlar 9,5
något vittrad Kärnförlust
fyllit, något vittrad

2,0 6,0 Kärnförlust 10,0
metabasit, sprucken
glimmerrik
något vittrad

2,5 Kärnförlust 6,5 fyllit, kraftigt krossad 10,5
lokalt nedmald amfibolit, krossad,

vittrad

3,0 7,0 Kärnförlust 11,0 fyllit, uppsprucken
vittrade sprickor

fyllit, uppsprucken
3,5 7,5 11,5

fyllit, vittrad
fyllit, rel ovittrad

fyllit, vittrad
4,0 8,0 12,0



12,0 16,0
fyllit, uppsprucken fyllit, kvartsrik,
vittrade sprickor uppsprucken

fyllit med
12,5 amfibolitlager (dm) 16,5

krossad, vittrad

13,0 17,0
amfibolit, något

Kärnförlust uppsprucken

13,5 amfibolit, krossad 17,5

14,0 18,0

fyllit, krossad och Avslut 18,18 m
vittrad

14,5 uppskattad bergnivå
fyllit, kvartsitisk
sprucken,
rel ovittrad

15,0

amfibolit, krossad,
vittrad

15,5

fyllit, kvartsrik,
uppsprucken

16,0

Magnus
Maskinskriven text
Borrkärna 751/580V, forts

Magnus
Maskinskriven text

Magnus
Maskinskriven text

Magnus
Maskinskriven text

Magnus
Maskinskriven text



Stora Helvetet, Storlien, järnvägsbank. Borrkärna 751/615 V
Meter under markytan

0,0 4,0 8,0
Makadam Kärnförlust amfibolit, sprickrik

rel. ovittrad

amfibolit, krossad
0,5 4,5 8,5 kraftigt vittrad

Kärnförlust amfibolit fyllit, krossad
inget material kom med krossad
upp vid borrningen

1,0 5,0 9,0

morän och lera
blandat,
innehåller 

1,5 5,5 9,5 rundade, vittrade
amfibolit Kärnförlust stenar och en del
rel. ovittrad växtdelar (tunna
Kärnförlust rottrådar)

fyllit
2,0 6,0 krossad 10,0

fyllit, sprickrik

2,5 6,5 10,5

amfibolit Kärnförlust
3,0 glimmerrik 7,0 11,0

krossad
amfibolit, sprickrik
rel. ovittrad

3,5 Kärnförlust 7,5 11,5

fyllit
4,0 krossad 8,0 12,0



12,0

12,5

13,0 Bergnivå
fyllit, berggrund

13,5

14,0

14,5

15,0 Avslut 14,95 m

Magnus
Maskinskriven text
Borrkärna 751/615V, forts

Magnus
Maskinskriven text

Magnus
Maskinskriven text

Magnus
Maskinskriven text

Magnus
Maskinskriven text

Magnus
Maskinskriven text

Magnus
Maskinskriven text



Stora Helvetet, Storlien, järnvägsbank. Borrkärna 751/625 V
Meter under markytan

0,0 4,0 8,0
Ej prov med upp fyllit, krossad morän med
vid borrningen lokalt något nedmald vittrade stenar
ned till 2,40 m rel ovittrad

0,5 4,5 8,5 fyllit
(block i moränen?)

morän med
1,0 5,0 9,0 vittrade stenar

Kärnförlust

1,5 5,5 9,5

Kärnförlust

2,0 6,0 10,0
Kärnförlust Kärnförlust
amfibolit, krossad

amfibolit,
2,5 rel. ovittrad 6,5 10,5

morän med vittrade
block av amfibolit

3,0 7,0 Kärnförlust 11,0 Bergnivå

amfibolit, krossad, amfibolit, krossad
vittrad

3,5 7,5
Kärnförlust

Kärnförlust fyllit, sprucken

morän, lerig
4,0 8,0
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Siktanalys av delar av borrkärnorna som har klassats som 
morän 
 
Siktanalys har utförts av Vattenfall Research and Development, Älvkarleby 
 
Siktningen har utförts som torrsiktning 
 
Prover från borrhål: 

- km 751+615 V, djup 9,82 – 10,85 m 
- km 751+615 V, djup 10,85 – 11,91 m 
- km 751+625 V, djup 8,70 – 9,30 m 
- km 751+625 V, djup 9,30 – 10,48 m 
- km 751+625 V, djup 10,58 – 11,26 m 
- km 751+625 V, djup 11,26 – 11,72 m 

 

Magnus
Överstruket



Datum: 2014-12-14
Siktanalys Stora helvetet.xlsx

Protokollnummer: 615V 9,82-10,85
Datum: 140619

Siktvidd Passerande mängd
mm Delprov 1 Delprov 2 Medel

100%
100%
100%

125 100% 100%
63 100% 100%

22,4 100% 100%
16 89% 89%
8 66% 66%
4 49% 49%
2 41% 41%
1 34% 34%

0,5 28% 28%
0,25 22% 22%

0,125 16% 16%
0,063 6% 6%

Innehöll en betydande mängd krossmaterial
Finhetsmodul: 4,13

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

12
563

22
,4168421

0,
5

0,
25

0,
12

5

0,
06

3

Pa
ss

er
an

de
 m

än
gd

 

Siktvidd [mm] 

Betongteknik 
Siktanalys 



Datum: 2014-12-14
Siktanalys Stora helvetet.xlsx

Protokollnummer: 615V 10,85-11,91
Datum: 140619

Siktvidd Passerande mängd
mm Delprov 1 Delprov 2 Medel

100%
100%
100%

125 100% 100%
63 100% 100%

22,4 100% 100%
16 88% 88%
8 71% 71%
4 54% 54%
2 46% 46%
1 38% 38%

0,5 33% 33%
0,25 28% 28%

0,125 22% 22%
0,063 14% 14%

Innehöll krossmaterial
Finhetsmodul: 3,80
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Datum: 2014-12-14
Siktanalys Stora helvetet.xlsx

Protokollnummer: 625V 8,7-9,3
Datum: 140619

Siktvidd Passerande mängd
mm Delprov 1 Delprov 2 Medel

100%
100%
100%

125 100% 100%
63 100% 100%

22,4 100% 100%
16 93% 93%
8 84% 84%
4 73% 73%
2 63% 63%
1 53% 53%

0,5 44% 44%
0,25 35% 35%

0,125 25% 25%
0,063 12% 12%

Innehöll en betydande mängd krossmaterial
Finhetsmodul: 2,92
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Datum: 2014-12-14
Siktanalys Stora helvetet.xlsx

Protokollnummer: 625V 9,30-10,48
Datum: 140619

Siktvidd Passerande mängd
mm Delprov 1 Delprov 2 Medel

100%
100%
100%

125 100% 100%
63 100% 100%

22,4 93% 93%
16 72% 72%
8 38% 38%
4 21% 21%
2 18% 18%
1 15% 15%

0,5 14% 14%
0,25 12% 12%

0,125 9% 9%
0,063 5% 5%

Innehöll en mindre mängd krossmaterial
Finhetsmodul: 5,63
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Datum: 2014-12-14
Siktanalys Stora helvetet.xlsx

Protokollnummer: 625V 10,58-11,26
Datum: 140619

Siktvidd Passerande mängd
mm Delprov 1 Delprov 2 Medel

100%
100%
100%

125 100% 100%
63 100% 100%

22,4 100% 100%
16 91% 91%
8 66% 66%
4 41% 41%
2 35% 35%
1 31% 31%

0,5 27% 27%
0,25 23% 23%

0,125 18% 18%
0,063 11% 11%

Innehöll ej krossmaterial
Finhetsmodul: 4,27
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Datum: 2014-12-14
Siktanalys Stora helvetet.xlsx

Protokollnummer: 625V 11,26-11,72
Datum: 140619

Siktvidd Passerande mängd
mm Delprov 1 Delprov 2 Medel

100%
100%
100%

125 100% 100%
63 100% 100%

22,4 100% 100%
16 89% 89%
8 57% 57%
4 29% 29%
2 17% 17%
1 11% 11%

0,5 8% 8%
0,25 6% 6%

0,125 5% 5%
0,063 2% 2%

Innehöll ej krossmaterial
Finhetsmodul: 5,31
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Sammanfattning 

På uppdrag av Trafikverket har GeoVista AB utfört geofysiska mätningar med 
metoderna refraktionsseismik och seismisk ”cross hole” tomografi vid en järnvägsbank 
kallad ”Stora Helvetet” några kilometer väster om Storlien. Mätningarna utfördes under 
perioden 19 – 23 maj, 2014. Tidpunkten valdes för att man ville vara helt säkra på att 
banken var tjälfri i alla dess delar då mätningarna utfördes. 

Syftet med mätningarna var att bestämma hur den seismiska kompressionsvågs-
hastigheten varierar i banken och i jord och berg under och nära banken. Resultaten ska 
användas som stödjande information i en geoteknisk utredning av bankens stabilitet.  
 
Totalt mättes sex profiler, tre stycken längs med och tre tvärs över banken. Noggrann 
positionsbestämning gjordes med RTK-GPS i SW99TM/RH2000. De insamlade 
mätdata är generellt av hög kvalitet, dvs. en tydlig första ankommande kompressionsvåg 
och måttligt brus. Hastighetsmodeller i 2D genererades med inversionsteknik för 
samtliga sex profiler. En modell, profil 1 mitt uppe på banken, anses inte vara 
geologiskt rimlig och ingår ej i den sammanfattande tolkningen av mätningarna. För de 
övriga fem profilerna (nr 2 – 6) utfördes tolkning i 2D och i 3D.  
 
Modellerna indikerar att de centrala, översta delarna, ca 10 m, av banken har en 
seismisk kompressionsvågshastighet i intervallet 200 – 500 m/s. I ett geologiskt 
sammanhang är det låg hastighet som motsvarar relativt löst sammansatt material, typ 
torr sand/grus eller t.ex. fyllnadsmaterial utan innehåll av vatten (ej vattenmättat). Här 
förekommer inga uppenbara stora inhomogeniteter. Den nedre halvan (sydvästra) delen 
av banken uppvisar förhöjd hastighet närmast markytan. Det kan vara en indikation på 
att muren här är förhållandevis mäktig och/eller t.ex. består av större/mäktigare block av 
berg med goda mekaniska egenskaper (kan till viss del också vara artefakter orsakade 
av själva mättekniken).  Det förekommer klart förhöjda hastigheter mot djupet i själva 
banken, men vi kan inte säkert säga att modellerna för tvärprofilerna når ner till berg.  
 
En tolkning av bergnivån gjordes för samtliga profiler. Bergnivån tolkas ha en skarp och 
tydlig sänkning i området kring bäckravinen. På en sträcka av omkring 20 – 25 m faller 
bergnivån med minst 10 – 15 m (kanske 20 m), med minimum mitt för trumman genom 
banken. Bergvolymen i området nordväst om bäckravinen uppvisar mycket låga 
hastigheter i intervallet 2500 – 3500 m/s. Detta är typiska hastigheter för 
skifferbergarter eller kraftigt sprucket/rösigt kristallint berg. Den här bergvolymen har 
sannolikt sämre mekaniska egenskaper. 
 
Längs med foten av banken mot E14 indikerar modellerna ett relativt jämntjockt 
jordtäcke med en mäktighet av 5 – 6 m. Bergvolymen under profilen 6 längs med foten 
av banken mot E14 uppvisar generellt ganska höga hastigheter (4500 – 6000 m/s) vilket 
tyder på att berget är sprickfattigt och har goda mekaniska egenskaper. Det förekommer 
dock indikationer på en möjlig, flack svaghetszon i berget kring 30 – 60 m profillängd 
längs profilen 6 längs med foten av banken mot E14 (ca km 751+620 till 751+650) .  

Luleå, 2014-07-04 

GeoVista AB, Håkan Mattsson    
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1 Inledning 

På uppdrag av Trafikverket har GeoVista AB utfört geofysiska mätningar med 
metoderna refraktionsseismik och seismisk ”cross hole” tomografi (med 
kompressionsvågor) vid en järnvägsbank kallad ”Stora Helvetet” några kilometer väster 
om Storlien (Figur 1). Mätningarna utfördes under perioden 19 – 23 maj, 2014 av 
Håkan Mattsson och Timo Pitkänen, GeoVista AB. Tidpunkten valdes för att vara helt 
säkra på att man hade en tjälfri bank i alla dess delar. 

Banken är byggd på berg (troligen huvudsakligen glimmerskiffer) och det förekommer 
bitvis morän på berget, ca 4 – 5 m mäktig enligt data från borrningar. Längs bankens 
högsta del, där den korsar en brant bäckravin, förekommer enligt borrningarna ingen 
morän på berget. Bankens ytterkanter består av en glacismur (ca 0,6 – 1,0 m tjock) och 
en stentäckning med begränsad tjocklek (mindre än 0,6-1,0 m), vilka omsluter en 
fyllning troligen bestående av bergmassor och sand/grus. Det ska, enligt information 
från Trafikverket, inte förekomma vattenmättade volymer i banken. Avsaknaden av 
vatten var ett av skälen till varför man valde att enbart mäta med kompressionsvågor 
och inte skjuvvågor. Ett annat skäl var att det ur teknisk och kvalitetssynpunkt antogs 
mycket svårt att generera och mäta skjuvvågor av tillräckligt god kvalitet med tanke på 
de praktiska förutsättningar som råder på platsen. 

Huvudsyftet med mätningarna var att bestämma hur den seismiska kompressionsvågs-
hastigheten varierar i banvallen/banken för att på så sätt få en bild av bankens 
uppbyggnad och om/var det finns volymer med avvikande låg eller hög seismisk 
hastighet, vilket indikerar variationer i bankmaterialtes elastiska egenskaper. Mätningar 
gjordes även vid sidan av banken med syfte att uppskatta jordtäckets mäktighet och det 
underliggande bergets mekaniska egenskaper. Resultat och tolkningar ska användas som 
stödjande information i samband med en geoteknisk utredning rörande bankens 
stabilitet. 

  

Figur 1. Mätområdets geografiska läge (röd rektangel med gul fyllning), karta från eniro.se. 
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2 Metodik och utförande 

Alla seismiska metoder bygger i princip på att man alstrar en elastisk våg (stötvåg) med 
någon typ av källa (t.ex. slägga eller sprängmedel). Vågen fortplantar sig genom marken 
med en hastighet som är direkt beroende av materialets elastiska egenskaper (densitet, 
kompressionsmodul och skjuvmodul). Exempel på kompressionvågshastigheter för 
några geologiska material presenteras i tabell 1. Genom att placera ut geofoner (typ av 
vibrationskänsliga givare) och koppla dessa till en s.k. seismograf, som fungerar som ett 
mycket noggrant tidtagarur, kan vi mäta tiden det tar för vågen att propagera från 
skottpunkten till respektive geofon, varpå vågens hastighet kan beräknas/uppskattas. 

 

Tabell 1. Exempel på kompressionvågshastigheter för några vanliga geologiska material 
(referenser från: Sjögren B, 1984, Shallow refraction seismics, Chapman and Hall Ltd samt 
Parasnis, DS, 1997, Principles of applied geophysics, Chapman and Hall Ltd) 

Material Kompressionsvågshastighet (m/s) 

Luft 330 

Sand (ovan grundvattenytan) 300 – 800  

Vatten 1450 

Vattenmättad morän 1500 – 2700  

Lösa avlagringar (ovan grundvattenytan) 400 – 1200  

Skiffer 2000 – 2700  

Kristallint berg 4500 – 7000  

 

 

På uppdrag av Trafikverket har två olika seismiska tekniker använts vid Stora Helvetet. 
Tre stycken mätningar gjordes längs med banken, det är profilerna nr 1, 2 och 6 (se 
Figur 2). Profil 1 går uppepå toppen av banken (längs med spåret), profil 2 går längs en 
”hylla” och profil 3 går längs bankens fot. Dessa mätningar utfördes enligt den 
traditionella refraktionsmetoden (se avsnitt 2.1). Dessutom gjordes mätningar med 
tekniken ”cross-hole tomografi” (se avsnitt 2.2) i tre tvärgående sektioner; profilerna nr 
3, 4 och 5 (Figur 2). 

Alla seismiska vågor alstrades med höghastighetssprängmedel (typ Nobel Prime). 
Laddningarna spettades ner ca 0,2 – 0,3 m under markytan. Vertikala standardgeofoner 
(10 Hz) användes för att detektera de seismiska vågorna, vilka registrerades med en 
ABEM Terraloc Pro. All bearbetning och tolkning av data skedde digitalt i ett flöde, 
vilket möjliggör full spårbarhet av bearbetning och tolkning samt möjlighet till både 
kvalitativ och kvantitativ kvalitetskontroll av alla data och tolkningsprodukter. 
Utvärderingen av refraktionsseismiska data (profilerna 1, 2 och 6) skedde dels med s.k. 
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WET-tomografisk inversion (mjukvara Rayfract) för bestämning av djup till berg, och 
med Mean-Minus-T metoden för bestämning av refraktorhastigheten och identifiering 
av eventuella deformationszoner. Utvärderingen av tvärprofilerna (3, 4 och 5) gjordes 
med mjukvara för borrhåls tomografi (GeoTomCG). I modelleringen togs hänsyn till 
raka och krökta (refrakterade) vågstrålar. Olika typer av startmodeller användes, bl.a. 
med hänsyn tagen till berget eftersom berg har en betydligt högre seismisk hastighet 
jämfört med lösare material av typ naturlig jord och fyllning.  

Samtliga skott- och geofonpositioner mättes in med Topcon RTK-GPS (där det var 
praktiskt möjligt) i referenssystemet SW99TM/RH2000. Den ungefärliga 
noggrannheten är 0,005 m i horisontalled och 0,05 m i vertikalled. För de områden där 
det inte gick att mäta med RTK-GPS, främst pga. den extremt branta terrängen, mättes 
punkterna in med måttband (cm-noggrannhet) mellan kända referenspunkter etablerade 
med RTK-GPS. Koordinaterna för dessa punkter beräknades sedan med interpolation. 

   

2.1 Refraktionsseismik (profilerna 1, 2 och 6) 

Profil 1 går mitt uppepå banvallen längs med spåret. Den är uppdelad i två delar (del 1 
och del 2, se figur 2) eftersom vi endast kunde mäta 115 m per utlägg (varje 
geofonutlägg består av 24 kanaler och med 5 m separation blir det 115 m). Del 1 startar 
vid km 751+480 (km 751+480 till km 751+595) och del 2 startar vid km 751+565 (km 
751+565 till km 751+680), vilket gör att profilerna överlappar varandra med 30 m. 
Riktningen på profilen är mot nordväst. Samtliga geofoner och skott planterades i gruset 
till banvallen. 

Profil 2 går på skrå längs med den ”hylla” som förekommer på bankens sydvästra del. 
Profilen är 100 m lång (21 kanaler) och med start i nordväst med riktning mot sydost (ca 
km 751+645 till ca km 751+515). De första 5 geofonerna (dvs. profillängd 0 – 20 m) 
sattes fast på själva muren, medan övriga 16 geofoner kunde planteras i ”naturlig” jord 
som förekommer på hyllan.   

Profil 6 är 115 m lång (24 kanaler) och går längs bankens fot, med start i sydost vid 
kanten till bäckravinen som går igenom banken, och i riktning mot nordväst (ca km 
751+680 till ca km 751+560). Profilen går i naturlig mark, förutom en sträcka på ca 10 
m nära starten, vid profillängd 10-20 m, där geofonerna sitter i nederkant av muren.   

Mätmetoden bygger på att vågor alstras vid markytan och att geofonerna är utplacerade 
längs en rät linje på marken. I denna undersökning användes ett utlägg med 24 st 
geofoner med 5 m separation (115 m total längd). Vågor alstrades ca 10 m bortanför 
vardera änden av utlägget samt vid sju positioner jämnt fördelade inom utlägget, totalt 9 
skott/utlägg. Den seismiska vågen fortplantar sig från skottpunkten ner mot djupet och 
om den träffar på ett lager med fastare material (högre hastighet) bryts (refrakteras) en 
del av energin medan en del reflekteras upp mot marknivån. Då vågen når bergytan 
kommer en del av vågen att fortplanta sig längs med bergets yta, men även vidare ner i 
berget. Genom att placera ut geofoner längs en linje på marken (geofonutlägg) kan 
vågens hastighet i jorden och längs bergytan uppskattas. Genom att även alstra vågor på 
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Figur 2. Karta (ortofoto) som visar de sex profilerna (röda linjer) och punkter inmätta med 
RTK-GPS (gula punkter). Höjdkonturer från våra egna RTK-GPS-mätningar visas med tunn blå 
linje. 

 

 

flera positioner inom utlägget är det möjligt att uppskatta jorddjupet under varje 
geofonpunkt. Den rumsliga upplösningen bestäms i huvudsak av avståndet mellan 
geofonerna.  

Noggrannheten i hastighetsbestämningen beror mycket på datakvaliteten i 
tidsbestämningen, dvs. möjligheten att på ett säkert sätt plocka ut första ankommande 
kompressionsvåg ur seismogrammen. Med en berghastighet på 5000 m/s kan den 
absoluta noggrannheten mellan två geofoner separerade med 5 m knappast bli bättre än 
ca ±500 m/s; men genom att använda olika typer av beräkningsmetoder, samt basera 
hastighetsuppskattningen på flera geofoner och flera skott kan bestämningen förbättras 
betydligt, uppskattningsvis till ±200 m/s.  
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2.2 Seismisk ”cross-hole” tomografi (profilerna 3, 4 och 5) 

Mätmetoden kallas seismisk tomografi vilket är en förkortad och förenklad översättning 
av det engelska uttrycket ”direct well seismic cross hole tomography”. Principen är 
identisk med de metoder som används inom sjukvården för att t.ex. lokalisera tumörer. 
Genom att alstra seismiska vågor på en stor mängd olika positioner på ena sidan av 
järnvägsbanken och ta emot vågorna på flera olika positioner på motstående sida av 
banken så genomkorsas området däremellan av en mängd vågstrålar.  

I programvaran för utvärdering och modellering delas området i banken mellan 
skottpunkterna och geofonpunkterna in i ett antal celler. Lämplig storlek på cellerna är 
ungefär samma som mätpunktstätheten (i denna undersökning 1 – 2 meter). Varje cell 
kommer att genomkorsas av ett antal olika vågstrålar, och genom s.k. inversionsteknik 
kan hastigheten i de enskilda cellerna uppskattas. Resultatet blir en 2-dimensionell 
modell som visar hur hastigheten varierar i ett tvärsnitt av banken. 

Den enklaste modellen bygger på att alla vågstrålar färdas längs räta linjer. Antagandet 
om raka strålgångar är dock en förenkling. I själva verket följer vågorna till stora delar 
lager (eller volymer) med hög hastighet, t.ex. bergyta eller tjäle, vilket medför krökta 
strålgångar. Alla beräkningar i denna undersökning har utförts med en kombination av 
raka och krökta strålgångar. 

Genom att jämföra skillnaden (residualen) mellan uppmätta gångtider för vågorna och 
gångtider som kan beräknas ur modellen, fås en indikation på hur väl modellen passar 
till uppmätta data (anges som kvadratroten på medelresidualen och kallas allmänt för 
RMS-värde). Det bör poängteras att den erhållna hastighetsmodellen inte är unik. Men 
med kunskaper om olika material och deras fysikaliska egenskaper kan rimligheten i 
modellen utvärderas. 

De tre profilerna 3, 4 och 5 skär banvallen vid längdmätning 751+612,2 m, 751+596,4 
m och 751+569,8 m. Alla skottpunkter är placerade på den östra sidan av banken (Figur 
2). Avståndet mellan de olika skotten inom en profil var ca 1 m. Första skottet sköts 
uppe på banken, vid spåret, och övriga skott sköts successivt i ordning ner efter slänten, 
med avslutning i den lägsta möjliga punkten. Geofonerna placerades ut med ca 1 – 2 m 
inbördes avstånd från toppen av banken, västerut ner längs muren och ut i den naturliga 
marken (se foton i Figur 3). För alla tre profiler användes 24 st geofoner. För profilerna 
3 och 4 användes 11 st. skottpunkter och för profil 5 användes 14 st. 
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Figur 3. Foton från fältarbetet som visar utsättning av geofoner längs en av tvärprofilerna 
(profil nr 4) (fotograf Per-Evert Bengtsson, SGI). 
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3 Resultat och tolkningar  

3.1 Resultat av RTK-GPS-mätningar 

Bo Carlsson, Infranord använder ett eget lokalt referenssystem för inmätning av 
koordinater vid Stora Helvetet. Vid vårt fältarbete var inte detta system känt. Därför 
gjordes alla inmätningar i SW99TM/RH2000. För att i framtiden kunna relatera 
mätningarna till det lokala systemet utförde vi 16 st. inmätningar i SW99TM/RH2000 
på förbestämda positioner längs mitten av rälsen mot E14 (enligt instruktion från Per-
Evert Bengtsson, SGI). Samma punkter mättes därefter in av Infranord i det lokala 
systemet. Mätdata presenteras i tabellen nedan (Tabell 2). 

 

Tabell 2. Inmätningar av samma punkter i SW99TM/RH2000 (GeoVista AB) och i lokalt 
referenssystem (Infranord). Västra rälen mot E14. 

Längdmätning 
(spår) Ost_SW99TM Nord_SW99TM Hojd_RH2000 Ost_lokal Nord_lokal Hojd_lokal 

751530 353037.32 7026288.11 561.64 4171.85 5010.88 561.47 

751540 353034.10 7026297.54 561.41 4162.04 5012.66 561.23 

751550 353030.92 7026305.91 561.21 4153.17 5013.95 561.02 

751560 353026.71 7026315.94 560.96 4142.37 5015.14 560.77 

751570 353022.49 7026325.03 560.76 4132.37 5015.88 560.57 

751580 353017.81 7026334.24 560.52 4122.04 5016.27 560.34 

751590 353013.23 7026342.51 560.33 4112.59 5016.29 560.14 

751600 353008.02 7026351.20 560.12 4102.46 5015.97 559.94 

751610 353001.96 7026360.54 559.90 4091.36 5015.22 559.73 

751620 352996.73 7026368.04 559.76 4082.25 5014.29 559.59 

751630 352990.41 7026376.55 559.65 4071.74 5012.90 559.48 

751640 352984.50 7026383.92 559.56 4062.43 5011.33 559.39 

751650 352978.34 7026391.16 559.50 4053.11 5009.47 559.33 

751660 352971.27 7026398.93 559.41 4042.87 5007.07 559.25 

751670 352964.59 7026405.79 559.33 4033.63 5004.57 559.17 

751680 352956.98 7026413.19 559.21 4023.46 5001.51 559.05 

 

Därutöver mättes samtliga skott- och geofonpunkter in, där det var praktiskt möjligt. För 
tvärsektionerna (profilerna 3 – 5) kunde inte alla geofonpositioner mätas in pga. den 
branta muren. Geofonerna positionsbestämdes därför i fält med måttband och korrekta 
positioner kunde beräknas i efterhand mha trigonometri utifrån de brytpunkter som 
mättes in. Samtliga inmätningar finns redovisade i appendix 1, sist i rapporten.  
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3.2 Resultat av refraktionsseismik (profilerna 1, 2 och 6) 

Profil 1 

Data insamlade längs profil 1 är generellt av god kvalitet, vilket indikeras av tydlig 
signalstyrka (tydlig första ankommande våg) och litet/måttligt brus. De först 
ankommande vågorna har en högre frekvens än vad man ofta ser i naturlig mark. 
Preliminära tester under fältarbetet indikerade att våghastigheterna var mycket höga, ca 
4000 – 5000 m/s. I samband med utvärderingen och modelleringen av data bekräftas de 
höga hastigheterna, se figur 4. Hastighetsmodellerna är mycket väl anpassade till 
mätdata. Enligt modellerna har de översta 1 – 2 m av banvallen en medelhastighet på 
500 – 1000 m/s. Från ca 2 m djup och nedåt, sker en dramatisk ökning av hastigheten 
till ca 4000 – 6000 m/s. Så höga hastigheter förekommer i friskt, sprickfattigt kristallint 
berg, men knappast i fyllnadsmassor och/eller lösa avlagringar. Enligt de JB-
sonderingar och kärnborrningar som utförts ligger bergnivån på ca +545 - +550 m. 
Hastighetsmodellerna är såldes orimliga. Troligen har delar av vågenergin gått upp i 
rälsen och fortplantat sig längs spåret. Kompressionsvågshastigheten i järn är 5180 m/s, 
vilket rimligen förklarar de höga hastigheter som förekommer i modellerna för profil 1. 
Modellerna för profil 1 användes inte i den vidare bearbetningen eller tolkningen i 
projektet.   

 

 

 

Figur 4. Hastighetsmodeller (vertikalsektioner) för profil 1, del 1 överst och del 2 nedanför. 
Profillängd 0 m för del 1 = km 751+480 och 0 m för del 2 = km 751+565. 
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Profil 2 

Mätdata för profil 2 ”hyllan” är i stort av god kvalitet, dvs. tydlig signalstyrka (tydlig 
första ankommande våg) och litet/måttligt brus, se exempel i Figur 5. 
Hastighetsmodellen för profilen presenteras i Figur 6. Anpassningen av modellen till 
mätdata är mycket god. Modellen verkar också vara geologiskt fullt rimlig. Med tanke 
på att profilen går längs med, och på skrå till, en mycket brant topografisk formation 
(dvs. själva banken) så är hastighetsmodellen sannolikt påverkad av 3D-effekter. Det är 
dock mycket svårt att säga hur stor denna påverkan egentligen är. 

Vi ser i modellen i Figur 6 ett ca 10 m mäktigt lager närmast ytan med hastigheter i 
intervallet 500 – 800 m/s, vilket motsvarar lösa avlagringar av typ naturliga jordlager 
(t.ex. torr sand/grus) eller fyllning. I området för profilkoordinaterna 60 – 90 m blir 
lagret betydligt mäktigare. Tolkad bergnivå indikeras i figuren med en svart-streckad 
linje. I området kring 70 – 90 m längd sjunker bergnivån drastiskt och modellen 
indikerar att signalen inte riktigt når ner till fast berg. Detta område sammanfaller med 
den branta bäckravin som banken här är byggd över. Trumman genom banken är 
ungefär vid profilens längdmått 80 – 85 m, vilket motsvarar ca. km 751+555.  

Väster om själva bäckravinen, vid koordinaterna 30 – 70 m, förekommer ett större 
område under den tolkade bergnivån, alltså i berg, med hastigheter i intervallet 2500 – 
3500 m/s. Detta är typiska hastigheter för skifferbergarter eller kraftigt sprucket/rösigt 
kristallint berg. Den här bergvolymen har sannolikt sämre mekaniska egenskaper. I 
ändarna på profilen förekommer mot djupet hastigheter som indikerar förekomst av fast, 
sprickfattigt berg. 

 

 

 

Figur 5. Exempel på mätdata, efter viss filtrering, för profil 2. Skottet är skjutet mellan 
geofonerna nr. 11 och 12. Kanalerna 22-24 var ej inkopplade. Röda kryss indikerar plockade 
1:a ankomsttider för kompressionsvågen.
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Norge (NV)         Sverige (SO) 

 

 

 

 

Figur 6. Hastighetsmodell (vertikalsektion) för profil 2, ”hyllan”. Svartstreckad linje indikerar tolkad bergnivå. Grå punkt = geofonposition, röd triangel = 
skottposition (nr 1 – 8). Höjd och längd anges i meter. Färgskalan indikerar hastighet i m/s. Profillängd 0 m motsvarar ca km 751+622 och profillängd 120 m 
motsvarar ca 751+502. 
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Profil 6 

Mätdata för profil 6 ”längs bankfoten” är av lika god kvalitet, eller bättre, jämfört med 
profil 2, dvs. tydlig signalstyrka (tydlig första ankommande våg) och litet/måttligt brus 
(Figur 7). Hastighetsmodellen för profilen presenteras i Figur 8. Anpassningen av 
modellen till mätdata är mycket god. Modellen verkar också vara geologiskt fullt rimlig. 

Hastighetsmodellen indikerar ett jämntjockt jordtäcke längs hela profilen, med en 
ungefärlig jordmäktighet av 5 – 6 meter. Den seismiska kompressionsvågshastigheten är 
ca 500 – 800 m/s i jordtäcket. Tolkad bergnivå indikeras i figuren med en svartstreckad 
linje. Övergången från låga ”jordhastigheter” till betydligt högre ”berghastigheter” är 
relativt distinkt, vilket tyder på att berget är homogent och sprickfattigt. Möjligen är den 
översta metern av berget ytsprucken. I västra änden av profilen indikerar modellen ökad 
förekomst av rösigt/förskiffrat berg. Även mot djupet mellan profilkoordinaterna 30 m 
och 60 m indikeras ställviss lägre hastigheter som kan tyda på sprucket/förskiffrat berg, 
men indikationen bedöms vara osäker. 

Notera de avvikande högre hastigheter som förekommer nära ytan vid längdintervallet 
85 – 110 m. Området är markerat med en orange-streckad rektangel. Just här går 
profilen över den nedre delen av muren, vilket sannolikt förklarar den förhöjda 
hastigheten jämfört med omgivande naturlig mark. 

 

 

 
 
 
Figur 7. Exempel på mätdata, efter viss filtrering, för profil 6. Skottet är skjutet mellan 
geofonerna nr. 6 och 7. Alla kanalerna var inkopplade, men det finns ingen detekterbar första 
ankomstvåg vid geofonerna nr 20 och 21 (sannolikt eftersom de var placerade i muren). Röda 
kryss indikerar plockade 1:a ankomsttider för kompressionsvågen. 
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Figur 8. Hastighetsmodell (vertikalsektion) för profil 6, ”bankfoten”. Svartstreckad linje indikerar tolkad bergnivå. Grå punkt = geofonposition, röd triangel 
= skottposition (nr 1 – 9). Höjd och längd anges i meter. Färgskalan indikerar hastighet i m/s. Profillängd 0 m  motsvarar ca km 751+680 och profillängd 
120 m motsvarar ca 751+560.  
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3.3 Resultat av ”cross-hole” tomografi (profilerna 3, 4 och 5) 

Data insamlade för de tre tvärprofilerna är generellt sett av god kvalitet avseende hög 
signalstyrka och låg brusighet. Totalt för de tre profilerna samlades 864 mätvärden in 
och färre än 10 st. (<1%) plockades bort pga. dålig kvalitet. Ett exempel på data visas i 
Figur 9 nedan. Data kommer från profil 3 och skottet är skjutet ungefär i höjd med 
geofonkanal nr 2, på motstående sida av banken.   

 
 
Figur 9. Exempel på mätdata, efter viss filtrering, för profil 3. Skottet (nr 3) är skjutet på 
motstående sida av banken. Röda kryss indikerar plockade 1:a ankomsttider för 
kompressionsvågen. 

Profil 3, km 751+612,2 
I Figur 10 visas en hastighetsmodell för profil 3 (km 751+612,2). Modellens anpassning 
till mätdata är godkänd, med ett medel-RMS residualvärde på 3,6 ms (9,7%). Notera att 
färgskalan för hastigheten inte är densamma i Figur 10 jämfört med modellerna för 
refraktionsseismik (Figurerna 4, 6 och 8). Orsaken är att färgskalan för 
refraktionsseismik-modellerna är anpassad till berghastigheter, medan hastigheterna i 
själva banken är betydligt lägre. Med samma färgskala skulle det bli svårt att identifiera 
anomalier/avvikelser. I Figur 10 visas även data från JB-sonderingar (år 2004 och 2014) 
och kärnborrning (år 2014); information från SGI (Per-Evert Bengtsson). Borrningarna 
är inte utförda på exakt samma km-mått som seismikprofilen, det skiljer ca 2 m för 2004 
års borrning och 3 m för 2014; se figurtexten för information rörande symbolerna. 

Den centrala delen av banken domineras av kompressionsvågshastigheter i intervallet 
200 – 400 m/s, vilket tyder på icke-vattenmättade lösa material av typ jordlager 
(sand/grus) eller fyllning. På nivån ca +551 m, där borrdata indikerar ö.k. morän, 
förekommer en måttlig, men tydlig, hastighetsökning mot djupet till 500 – 600 m/s. Det 
finns inga tydliga indikationer på inhomogeniteter i bankens centrala del. Den gul-
streckade ellipsen visar ett område (en volym) med signifikant förhöjd hastighet (1000 – 
2500 m/s) vilket indikerar förekomst av material som är betydligt fastare och mer 
kompakt jämfört med den centrala delen av banken. Området ser ut att ligga ovanför 
bergnivån, vilken tolkas komma upp nära marknivån mot slutet av profilen. Det ska 
poängteras att stråltäckningen är mycket begränsad, och modellen därför är osäker, i 
området från profilkoordinat 10 m och till profilslutet, vid ca 35 m. 
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Figur 10. Hastighetsmodell för profil 3, km 751+612,2, svart punkt = geofonposition, röd punkt = skottposition, svart diamant = bergnivå WSP 2004 
(751/610 m), rött plus = bergnivå borrning 2014, rött plus med ring = morännivå borrning 2014. Höjd och längd anges i meter. Färgskalan = hastighet i m/s. 
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Tvärprofil 4, km 751+596,4 

I Figur 11 visas en hastighetsmodell för profil 4 (km 751+596,4). Färgskalan är 
densamma som i Figur 10. Modellens anpassning till mätdata är godkänd, med ett 
medel-RMS residualvärde på 3,5 ms (8,8%). I Figur 11 visas även data från JB-
sonderingar (år 2004, WSP); information från SGI (Per-Evert Bengtsson). JB-data från 
2004 (WSP) är inte utförde på exakt samma km-mått som seismikprofilen, det skiljer ca 
3,5 m; se figurtexten för information rörande symbolerna. 
 
För negativa längdkoordinater, profilavstånd -15 – 0 m, domineras den centrala delen av 
banken av hastigheter i intervallet 200 – 300 m/s; det gäller från toppen och så långt ner 
som modellen når. Hastigheterna är låga vilket tyder på icke-vattenmättade lösa material 
av typ jordlager (sand/grus) eller fyllning. Det förekommer inga tecken på 
inhomogeniteter i detta område. Ut mot muren (profilens längdkoordinater > 0 m) 
indikerar modellen signifikant förhöjda hastigheter, i intervallet 800 – 2000 m/s (se 
gulstreckad ellips i figuren). Längst ut mot kanterna av modellen, där geofoner och 
skottpunkter sitter, kan det ibland uppstå artefakter som inte är geologiskt relevanta, s.k. 
randeffekter. Området som markerats med ellipsen har dock en så pass stor utbredning 
(ca 5*10 m2) att det mycket väl kan indikera en faktisk avvikelse i materialegenskaper 
jämfört med bankens centrala delar. Längs längdintervallet 0 – 10 m förekommer mot 
djupet av modellen (nivå +545 – +550 m) en tydlig hastighetsökning som kan indikera 
bergnivån. Nivån stämmer dock inte helt överens med de borrdata som finns i området 
vilka indikerar att bergnivån ligger ca 2 – 3 m djupare. 
 
På hyllan är det låga hastigheter nära marknivån, men på några meters djup är den 
seismiska hastigheten 500 – 800 m/s, vilket är betydligt högre än i bankens centrala 
delar. I området för den nedre muren finns ett tydligt höghastighetsområde som kan 
indikera mekaniskt fastare material jämfört med de inre delarna av banken (en effekt av 
själva muren!?), men det kan heller inte uteslutas att de höga hastigheterna är orsakade 
av s.k. randeffekter. 
 
Tvärprofil 5, km 751+569,8 

I Figur 12 presenteras hastighetsmodellen för profil 5 (km 751+569,8). Färgskalan är 
densamma som i Figurerna 10 och 11. Modellens anpassning till mätdata är godkänd, 
med ett medel-RMS residualvärde på 4,3 ms (12,6%). I Figur 12 visas även data från 
JB-sonderingar (år 2004 och 2014) och kärnborrning (år 2014); information från SGI 
(Per-Evert Bengtsson). JB-data från 2004 (WSP) är inte utförde på exakt samma km-
mått som seismikprofilen, det skiljer ca 10 m (km 751+580). Även 2014 års borrning är 
utförd ca 10 m från seismikprofilen, men åt motsatt håll jämfört med 2004 års 
borrningar (km 751+560); se figurtexten för information rörande symbolerna. De 
bergnivåer som visas i Figur 12 ska således tas med försiktighet eftersom de ligger 
relativt långt från seismikprofilen. Modellen har en bättre djuptäckning än de övriga två 
tvärprofilerna eftersom vi kunde skjuta på djupare nivåer tack vare bäckravinen. I den 
översta delen av banken, från nivå +553 m till +561 m, indikerar modellen en homogen 
hastighetsfördelning i intervallet 400 – 500 m/s, vilket är likvärdigt med de övriga två 
profilerna. De små höghastighetsområden som förekommer nära marknivån kring nivå 
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Figur 11. Hastighetsmodell för profil 4, km 751+596,4, svart punkt = geofonposition, röd punkt = skottposition, svart diamant = bergnivå WSP 2004 
(751+600 m). Höjd och längd anges i meter. Färgskalan = hastighet i m/s. 

Tolkad bergnivå 

Glacismur 
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+556 – +557 m är troligen artefakter – randeffekter. Ungefär vid nivå +554 m blir 
banken bredare mot djupet. I samband med det stiger hastigheten mot djupet (markerat 
med en vit-streckad linje). Enligt borrdata förekommer här ingen morän på berget. 
Hastighetsökningen är ca 300 m/s, från i medeltal 500 m/s ovanför den vitstreckade 
linjen till 800 – 850 m/s nedanför, vilket bedöms som signifikant. Modellen tolkas 
således indikera någon form av övergång från ett lösare till ett fastare material i området 
kring den vitstreckade linjen. 

Borrdata från bankens centrala del indikerar att bergnivån ligger på ca +545 – +546 m. 
Enligt den seismiska modellen förekommer här ingen tydlig hastighetsökning som kan 
relateras till berg. Det förekommer dock klart förhöjda hastigheter, 800 – 1100 m/s, där 
borrningarna anger bergnivån, men hastigheterna borde åtminstone nå nivåer kring 2000 
– 2500 m/s för att tolkas härröra från berg. Vid negativa profilkoordinater, kring 
skottpunkterna där banken är som bredast, förekommer hastigheter som mycket väl kan 
indikera berg, 2500 – 4000 m/s. Också i området under och nedanför hyllan 
förekommer avvikande höga hastigheter. Dessa anomalier är dock troligen påverkade av 
själva muren (faktiska högre hastigheter) men kan även relateras till möjliga artefakter 
kopplade till s.k. randeffekter. I foten av banken, profilkoordinat 15 – 30 m, indikerar 
modellen i huvudsak hastigheter som motsvarar morän, ca 700 – 1200 m/s.   
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Figur 12. Hastighetsmodell för profil 5, km 751+569,8, svart punkt = geofonposition, röd punkt = skottposition, svart diamant = bergnivå WSP 2004 
(751+580 m), rött plus = bergnivå borrning 2014 (km 751+560). Höjd och längd anges i meter. Färgskalan = hastighet i m/s. 

Tolkad bergnivå 
mha borrdata 

Låga hastigheter 
för att vara berg?? Berghastigheter 

400 – 500 m/s 

700 – 1000 m/s 

Glacismur 
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4 Sammanställning och diskussion  

Det praktiska genomförandet av mätningarna fungerade i stort enligt plan. Mätdata är 
generellt av hög kvalitet, dvs. en tydlig första ankommande kompressionsvåg och 
måttligt brus. Hastighetsmodeller i form av JPEG-bilder för de fem profiler som bedöms 
vara geologiskt rimliga (profilerna 2 – 6) har georefererats till SW99TM/RH2000 och 
applicerats i en programvara för 3D-visualisering (Encom PA Professional). En 
förenklad höjdmodell baserad på våra egna RTK-GPS-inmätningar skapades genom 
interpolation för att visa hur profilerna ligger i förhållande till varandra, Figur 13.  
 
Modellerna är i stort samstämmiga och visar på en likartad hastighetsfördelning som är 
geologiskt rimlig. I figurerna 14 – 18 presenteras modellerna tillsammans i 3D i olika 
vyer. Färgskalan är den samma för samtliga modeller (0 – 7000 m/s), se tabell 1 för 
kopplingen mellan geologiska material och kompressionsvågshastighet. 
 
De centrala, översta ca 10 m av banken har, för samtliga tre tvärprofiler, en seismisk 
kompressionsvågshastighet i intervallet 200 – 500 m/s. I ett geologiskt sammanhang är 
det låg hastighet som motsvarar relativt löst sammansatt material, typ torr sand/grus 
eller fyllnadsmassor utan, eller med litet, innehåll av vatten (se tabell 1). Det 
förekommer inga uppenbara inhomogeniteter i de översta delarna av banken. Den nedre 
(sydvästra) delen av banken uppvisar, samstämmigt för alla tre tvärprofiler, förhöjd 
hastighet närmast markytan. Det kan vara en indikation på att muren här är 
förhållandevis mäktig och/eller t.ex. består av större/mäktigare block av berg med goda 
mekaniska egenskaper. Till viss del kan dock de högre hastigheterna också vara 
artefakter (randeffekter) orsakade av själva mättekniken.  
 
 

  
 

Figur 13. 3D-vy mot OSO som visar samtliga fem geologiskt relevanta seismikmodeller 
(profilerna 2 – 6) draperade på en höjdmodell och ortofoto.  
 
 

Profil 6 (bankfoten) 
(babankfoten) 

Profil 2 (hyllan) 

Profil 3 (751+612) 
(babankfoten) 

Profil 4 (751+596) 
(babankfoten) 

Profil 5 (751+570) 
(babankfoten) 
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Tvärprofilerna 3, km 751+612,2, och 4, km 751+596,4, har begränsad djupnedträngning 
medan profil 5, km 751+569,8,  bör nå ner i berg. Det förekommer klart förhöjda 
hastigheter mot djupet i samtliga tre profiler, men inte för någon av dem kan vi säkert 
säga att modellen indikerar berghastigheter. Tittar vi i 3D-vyerna ser det ut som om 
tvärprofilerna aldrig riktigt når ner till bergnivån. Längs profil 4, km 751+596,4, 
förekommer hastigheter i intervallet 1200 – 1500 m/s som kan indikera bergnivån, men 
det stämmer inte riktigt överens med borrningarna, som där indikerar en djupare 
liggande bergnivå. Profil 5, km 751+569,8, indikerar, tvärtemot, att berget ligger under 
den nivå som indikeras av borrningarna. Den profilen ligger dock i ett område där 
bergets översta ca 10 m, enligt profil 2 (hyllan), domineras av avvikande låga 
hastigheter, troligen kopplade till rösberg eller starkt förskiffrade bergarter.  
 
En tolkning av bergnivån gjordes för samtliga profiler. Den tolkade bergnivån 
digitaliserades i 3D och interpolerades därefter till en 3D-yta som visas som ett buckligt 
plan i figurerna 17 och 18. Den tolkade bergnivån bygger i huvudsak på data från de två 
längsgående profilerna, nr 2 och 6, och dess utsträckning utanför dessa två profiler är 
därför högst osäker. Bergnivån tolkas ha en skarp och tydlig sänkning i området kring 
bäckravinen. På en stäcka av omkring 20 – 25 m faller bergnivån med minst 10 – 15 m 
(kanske 20 m), med minimum mitt för trumman genom banken. Bergvolymen i området 
nordväst om bäckravinen uppvisar mycket låga hastigheter i intervallet 2500 – 3500 
m/s. Detta är typiska hastigheter för skifferbergarter eller kraftigt sprucket/rösigt 
kristallint berg. Den här bergvolymen har sannolikt sämre mekaniska egenskaper. Profil 
6, längs foten av banken, korsar inte bäckravinen, den når fram till dess krön. Vi saknar 
därför information om bergets egenskaper mitt över ravinen längs foten till banken. 
 
Längs med foten av banken indikerar modellerna ett relativt jämntjockt jordtäcke med 
en mäktighet av 5 – 6 m. Bergvolymen under profil 6, längs foten av banken, uppvisar 
generellt ganska höga hastigheter (4500 – 6000 m/s) vilket tyder på att berget är 
sprickfattigt och har goda mekaniska egenskaper, typ kristallint berg (se tabell 1). Det 
förekommer dock indikationer på en möjlig, flack svaghetszon i berget kring 30 – 60 m 
profillängd.  
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Figur 14. 3D-vy mot NO som visar hastighetsmodeller för profilerna 2 (hyllan), 3, 4 och 5. Trummans ungefärliga läge visas med en vit ellips.  
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Figur 15. 3D-vy mot öster. Samma profiler som i figur 14 ovan.  

 



25 

 

 

- GeoVista AB - - GVR14014 - 

 

 

Figur 16. 3D-vy mot öster. Profilerna, 3, 4, 5 och 6 (bankfoten). 
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Figur 17. 3D-vy mot NO. Samtliga profiler tillsammans med interpolerad tolkning av bergnivån (grå bucklig yta). Trummans ungefärliga läge visas med en 
vit ellips.  
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Figur 18. 3D-vy mot SV. Samtliga profiler tillsammans med interpolerad tolkning av bergnivån (grå bucklig yta). 
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5 Levererade produkter  

Dataleveransen omfattar: 

- denna rapport i pdf-format och i Word-format. 
- Inmätta koordinater i SW99TM/RH2000, xlsx-fil 
- råa mätdata (seg2-filer) 
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Appendix 1 

Inmätta positioner. Skottpunkter och geofonpunkter (”G”) inmätta med RTK-GPS i 
system SW99TM/RH2000. 

Profil ID Öst (SW99TM) Nord (SW99TM) Höjd (RH2000) Kommentar 

1_DEL1 Skott 1 353050.4 7026229.3 562.8 På spåret 

1_DEL1 G1 353051.0 7026239.9 562.8 På spåret 

1_DEL1 Skott 2 353047.0 7026251.7 562.2 På spåret 

1_DEL1 G5 353045.5 7026258.9 562.1 På spåret 

1_DEL1 Skott 3 353043.9 7026266.6 561.9 På spåret 

1_DEL1 G7 353042.6 7026268.9 561.9 På spåret 

1_DEL1 Skott 4 353040.3 7026280.7 561.6 På spåret 

1_DEL1 G10 353035.2 7026292.5 561.3 På spåret 

1_DEL1 Skott 5 353035.6 7026295.3 561.2 På spåret 

1_DEL1 Skott 6 353030.3 7026309.4 560.9 På spåret 

1_DEL1 G16 353024.1 7026320.3 560.7 På spåret 

1_DEL1 Skott 7 353024.2 7026323.3 560.4 På spåret 

1_DEL1 Skott 8 353016.9 7026336.7 560.1 På spåret 

1_DEL1 G24 353012.3 7026348.1 560.2 På spåret 

1_DEL1 Skott 9 353006.0 7026355.6 559.7 På spåret 

1_DEL2 Skott 10 353029.4 7026311.5 560.7 På spåret 

1_DEL2 G1 353026.7 7026321.4 560.8 På spåret 

1_DEL2 G3 353021.4 7026329.9 560.4 På spåret 

1_DEL2 Skott 11 353019.7 7026331.8 560.2 På spåret 

1_DEL2 G4 353018.8 7026334.0 560.4 På spåret 

1_DEL2 G6 353013.7 7026342.5 560.1 På spåret 

1_DEL2 Skott 12 353013.0 7026345.3 560.0 På spåret 

1_DEL2 G8 353008.3 7026351.1 559.9 På spåret 

1_DEL2 Skott 13 353005.1 7026357.9 559.7 På spåret 

1_DEL2 G10 353002.9 7026359.5 559.6 På spåret 

1_DEL2 G11 353000.0 7026363.7 559.6 På spåret 

1_DEL2 G12 352997.4 7026367.6 559.5 På spåret 

1_DEL2 Skott 14 352995.9 7026369.8 559.4 På spåret 

1_DEL2 G13 352994.3 7026371.8 559.5 På spåret 

1_DEL2 G14 352991.2 7026375.9 559.4 På spåret 

1_DEL2 Skott 15 352987.5 7026382.2 559.4 På spåret 

1_DEL2 G16 352985.0 7026383.7 559.4 På spåret 

1_DEL2 G17 352982.1 7026387.5 559.3 På spåret 

1_DEL2 G18 352978.9 7026391.4 559.3 På spåret 

1_DEL2 Skott 16 352977.5 7026393.7 559.2 På spåret 

1_DEL2 G19 352975.9 7026395.4 559.3 På spåret 

1_DEL2 G21 352969.5 7026403.2 559.3 På spåret 

1_DEL2 Skott 17 352967.0 7026403.9 559.0 På spåret 
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1_DEL2 G22 352966.2 7026406.9 559.2 På spåret 

1_DEL2 G24 352959.9 7026414.6 559.1 På spåret 

1_DEL2 Skott 18 352951.3 7026419.6 558.7 På spåret 

2 Skott 1 352980.6 7026370.1 549.9 Hyllan 

2 G1 352986.3 7026365.1 551.4 Hyllan 

2 G2 352989.4 7026361.4 551.8 Hyllan 

2 G3 352992.4 7026357.3 551.7 Hyllan 

2 G4 352995.4 7026353.1 552.1 Hyllan 

2 G5 352998.4 7026349.6 552.4 Hyllan 

2 Skott 2 352993.2 7026355.4 551.5 Hyllan 

2 G6 353001.6 7026345.8 551.0 Hyllan 

2 Skott 3 353002.1 7026343.3 550.3 Hyllan 

2 G7 353003.9 7026341.5 550.7 Hyllan 

2 G8 353006.2 7026337.1 550.8 Hyllan 

2 G9 353008.3 7026332.6 550.8 Hyllan 

2 Skott 4 353008.5 7026329.8 550.4 Hyllan 

2 G10 353010.3 7026328.0 550.8 Hyllan 

2 G11 353012.2 7026323.4 550.8 Hyllan 

2 Skott 5 353014.0 7026321.8 551.2 Hyllan 

2 G12 353014.2 7026318.9 550.8 Hyllan 

2 G13 353016.1 7026314.6 550.9 Hyllan 

2 G14 353018.3 7026310.1 551.0 Hyllan 

2 G15 353020.2 7026305.5 551.1 Hyllan 

2 Skott 6 353021.7 7026303.5 551.3 Hyllan 

2 G16 353021.8 7026300.9 551.2 Hyllan 

2 G17 353023.6 7026296.3 551.4 Hyllan 

2 G18 353025.4 7026291.7 551.7 Hyllan 

2 G19 353027.2 7026287.1 551.9 Hyllan 

2 Skott 7 353027.3 7026290.0 552.1 Hyllan 

2 G20 353028.7 7026282.4 552.4 Hyllan 

2 G21 353029.9 7026277.9 554.0 Hyllan 

2 Skott 8 353030.5 7026273.0 554.9 Hyllan 

3 Skott 11 353010.2 7026369.3 555.2 km 751+612 

3 Skott 10 353009.5 7026368.6 555.4 km 751+612 

3 Skott 9 353008.8 7026367.9 555.8 km 751+612 

3 Skott 8 353008.1 7026367.5 556.3 km 751+612 

3 Skott 7 353007.5 7026367.0 556.8 km 751+612 

3 Skott 6 353006.7 7026366.5 557.4 km 751+612 

3 Skott 5 353006.0 7026366.0 557.7 km 751+612 

3 Skott 4 353005.3 7026365.5 558.3 km 751+612 

3 Skott 3 353004.6 7026364.9 558.8 km 751+612 

3 Skott 2 353003.9 7026364.4 559.4 km 751+612 

3 Skott 1 353001.3 7026362.9 559.5 km 751+612 
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3 G1 352999.6 7026361.8 559.5 km 751+612 

3 G2 352998.1 7026360.9 558.5 km 751+612 

3 G8 352990.6 7026356.9 550.5 km 751+612 

3 G10 352988.2 7026355.5 547.3 km 751+612 

3 G12 352985.6 7026353.9 544.9 km 751+612 

3 G13 352984.1 7026353.1 544.1 km 751+612 

3 G14 352982.5 7026351.8 543.7 km 751+612 

3 G19 352975.0 7026346.7 539.6 km 751+612 

3 G23 352969.1 7026342.3 536.8 km 751+612 

4 Skott 11 353021.2 7026355.6 554.2 km 751+596 

4 Skott 10 353019.7 7026354.7 554.6 km 751+596 

4 Skott 9 353019.1 7026353.9 555.2 km 751+596 

4 Skott 8 353018.3 7026353.5 555.8 km 751+596 

4 Skott 7 353017.7 7026353.0 556.4 km 751+596 

4 Skott 6 353016.9 7026352.6 556.9 km 751+596 

4 Skott 5 353016.2 7026352.3 557.4 km 751+596 

4 Skott 4 353015.5 7026351.7 558.0 km 751+596 

4 Skott 3 353014.8 7026351.1 558.6 km 751+596 

4 Skott 2 353014.1 7026350.6 559.1 km 751+596 

4 Skott 1 353013.3 7026350.3 559.6 km 751+596 

4 G1 353009.0 7026347.9 559.9 km 751+596 

4 G2 353008.2 7026347.4 559.4 km 751+596 

4 G8 353004.1 7026344.7 551.5 km 751+596 

4 G9 353002.9 7026344.0 550.8 km 751+596 

4 G11 352999.9 7026342.3 549.6 km 751+596 

4 G12 352999.1 7026341.5 548.9 km 751+596 

4 G19 352991.1 7026337.3 540.6 km 751+596 

4 G20 352989.5 7026336.5 539.7 km 751+596 

4 G22 352985.9 7026334.5 539.3 km 751+596 

5 Skott 14 353040.0 7026332.7 551.6 km 751+570 

5 Skott 13 353039.4 7026332.2 552.2 km 751+570 

5 Skott 12 353038.3 7026332.4 552.9 km 751+570 

5 Skott 11 353037.5 7026331.9 553.6 km 751+570 

5 Skott 10 353036.8 7026331.5 554.0 km 751+570 

5 Skott 9 353033.1 7026329.3 554.3 km 751+570 

5 Skott 8 353031.8 7026328.9 555.0 km 751+570 

5 Skott 7 353030.9 7026328.8 555.6 km 751+570 

5 Skott 6 353030.3 7026328.5 556.2 km 751+570 

5 Skott 5 353029.3 7026328.1 556.7 km 751+570 

5 Skott 1 353026.2 7026326.7 560.2 km 751+570 

5 G1 353021.8 7026324.4 560.5 km 751+570 

5 G8 353016.8 7026321.8 552.5 km 751+570 

5 G9 353015.5 7026321.1 551.7 km 751+570 
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5 G10 353014.6 7026320.7 551.3 km 751+570 

5 G11 353013.8 7026320.3 551.0 km 751+570 

5 G12 353012.8 7026319.7 550.5 km 751+570 

5 G13 353011.2 7026318.9 549.5 km 751+570 

5 G14 353004.1 7026316.5 542.6 km 751+570 

5 G19 353002.3 7026315.7 542.3 km 751+570 

5 G20 353000.6 7026315.4 542.1 km 751+570 

5 G21 352996.9 7026315.0 541.0 km 751+570 

5 G23 352995.0 7026314.9 540.4 km 751+570 

5 G24 352993.1 7026314.8 539.7 km 751+570 

6 Skott 9 352941.5 7026416.8 557.2 Bankfoten 

6 G24 352944.4 7026413.3 556.4 Bankfoten 

6 G22 352949.6 7026405.0 553.9 Bankfoten 

6 G20 352954.8 7026396.8 551.9 Bankfoten 

6 G18 352959.9 7026388.4 550.2 Bankfoten 

6 G17 352962.5 7026384.3 549.1 Bankfoten 

6 G16 352965.1 7026380.0 548.4 Bankfoten 

6 Skott 6 352967.5 7026378.7 548.6 Bankfoten 

6 G14 352970.4 7026371.7 547.6 Bankfoten 

6 G13 352973.2 7026367.3 547.0 Bankfoten 

6 Skott 5 352976.5 7026366.1 546.9 Bankfoten 

6 G12 352976.0 7026363.4 546.5 Bankfoten 

6 G11 352978.8 7026359.3 545.6 Bankfoten 

6 G9 352984.1 7026351.2 543.8 Bankfoten 

6 G7 352989.7 7026343.0 542.3 Bankfoten 

6 Skott 3 352991.0 7026340.8 542.1 Bankfoten 

6 G6 352992.5 7026338.9 542.2 Bankfoten 

6 G4 352997.5 7026330.3 542.2 Bankfoten 

6 G3 352999.6 7026325.9 542.0 Bankfoten 

6 G1 353003.8 7026316.8 542.7 Bankfoten 

6 Skott 1 353004.0 7026312.9 540.5 Bankfoten 
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Illustrerande beräkningar 

• Järnvägsbanken i Stora Helvetet är 
ursprungligen uppbyggd som en 
konstruktion av utsprängd sten från 
skärningarna längs järnvägen. Den östra 
delen är dessutom klädd med en 
glacismur av stenblock lagda i förband. 
Den lokalt erhållna stenen är 
vittringsbenägen, vilket innebär att 
banken undergår en långsam nedbrytning. 
Den ursprungliga stenkonstruktionen 
kommer därför med tiden att övergå i en 
fyllningsbank av nedvittrat bergmaterial. 

• I tidigare stabilitetsberäkningar har 
banken betraktas som uppbyggd av en 
fyllning med ett isotropt friktionsmaterial. 
Ingen hänsyn har tagit till den struktur av 
”staplade” stenar som banken består av. 

• Syftet med nedan redovisade beräkningar 
är att undersöka hur den strukturella 
uppbyggnaden av banken inverkar på 
bankens stabilitet.  

• De utgör därmed ett komplement  till 
traditionella beräkningar utförda i tidigare 
utredningar  
 

• Säkerheten har beräknats för två 
sektioner,  vilka representerar olika delar 
av banken. 

• Sektion 751+554. Brant sektion i östra 
delen klädd med glacismur 

• Sektion751+ 609. Stenklädd (kallmur), 
flackare sektion mot väster . 

1 Bank över Örabäcken, Storlien (Stora Helvetet), 
Expertgruppens utredning Bilaga 6 - Kompletterande beräkningar 



    Beräkningsprogram          Materialtyper 

• Beräkningar utförda med 
programmet LimitState GEO 3.1 
www.limitstate.com/geo 
 

• Med programmet kan man beräkna 
säkerheten för kinematiskt möjliga 
brottmekanismer. För den aktuella 
banken anlyseras brottmönster vilka 
1) inbegriper glidytor genom 
jordmaterial och 2) glidning i ytan 
mellan stenar  

• Banken och dess undergrund beskrivs 
med följande jordtyper 

• Morän, φ´= 37° 
• Vittrad glimmerskiffer,  

c´=1kPa, φ´= 35° (31°) 
– Värde inom parantes för känslighetsanalys 

• Intakt glimmerskiffer, berg, block 
– Beräkningsmässigt stela kroppar 

(okrossbar) 
– Anm: Att räkna glimmerskiffern som 

okrossbar medför betydligt minskad 
beräkningstid  

• ”Krossbar” glimmerskiffer 
– Tryckhållfasthet 20 Mpa 

• Glidytor glimmerskiffer, kontaktytor, 
φ´= 35° (31°) 

– Värde inom parantes för känslighetsanalys 
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Sektion 554 - Alt 1 Morän + glacis 
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Undergrund av 
glimmerskiffer 

Glacismur av 
glimmerskiffer  

Morän 



Sektion 554 - Alt 1, F=0,95 
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Glidyta längs hela 
utsidan av banken 
innanför glacismuren 



Sektion 554 - Alt 1 Morän + glacis 
Symmetrisk sektion – Minskad beräkningstid 
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Sektion554 - Alt 1, F=0,94 

Symmetrisk sektion ger samma resultat som hel sektion 
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Glidyta längs hela utsidan av 
banken innanför glacismuren 



Sektion 554 - Alt 2 ”Grundlagd” glacis 
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Fot av 
glacismur 
”grundlagd” 
med 
krossbara 
block 



Sektion 554 - Alt 2, F=1,17 
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Ej brott vid släntfot 
Brott styrs till övre delen 
av banken 



Sektion 554 - Alt 3 Sten + block 
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Struktur av stenar i 
moränfyllning 
innanför glacismur 
 
 
 
 
 
 
”Krossbar”glimmerskiffer 
 vid släntfot 
 
 



Sedktion 554 - Alt 3, F=1,51 
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Morän - stenfyllningen ökar 
säkerhetsfaktorn från 1,17 till 1,51 



Sektion 554 - Alt 4  
Vek grundläggning av glacismur 
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Lika alt 3 men med 
morän vid bankfot  

(Undergrund av 
glimmerskiffer - Grå färg 
endast kopieringsmisstag)  



Sektion 554 - Alt 4, F=1,39 
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Brott i undre  
delen av bank  



Sektion 554 - Alt 3  Övre del  
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Sektion 554 - Alt 3, F=1,51 
Resultat lika som för hel bank 
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Sektion 554 - Alt 4 ”Mindre vittring”- Kontakt 
                             mellan glimmerblock  
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Krossbara block 
vid övre släntfot 



Sektion 554 - Alt 4, φ´= 35°, F=1,75 
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Sektion 554 Alt 5 med tåglast, F =1,65 
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Säkerhetsfaktorn 
minskar från 1,75 till 
1,65 pga av tåglast 
110kN/m 



Sektion 554 - Alt 6, φ´= 31°,  F=1,52  

18 Bank över Örabäcken, Storlien (Stora Helvetet), 
Expertgruppens utredning Bilaga 6 - Kompletterande beräkningar 



Sektion 609 - Alt 1  
Vittrad skiffer + morän 
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Vittrad 
glimmerskiffer 

Morän 

Undergrund av 
glimmerskiffer 



Sektion 609 - Alt 1, F= 0,87 
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”Grund” glidyta längs 
större delen av 
bankhöjden 



Sektion 609 - Alt 1 Vittrad skiffer + morän 
Symmetrisk sektion – Minskad beräkningstid 
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Sektion 609 - Alt 1 ,F= 0,87 
Symmetrisk sektion ger samma resultat som hel sektion 
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”Grund” glidyta längs större delen av 
bankhöjden 



Sektion 609 - Alt 2,  
Ordnade stenar vid släntkrön och släntfot 
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Sektion 609 - Alt 2, F =1,34 
Brott i ”morän” vid släntfot 
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Krävs endast ”liten” mängd sten 
vid släntfot och släntkrön för att  
- Öka F från 0,87 till1,34 
- Ändra brottmönster till  

mindre brott vid släntfot 
- Brottet styrs av 

”grundläggningen” av 
släntfoten 



Sektion 609 - Alt 3, ”Förstärkt” släntfot 
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Beräkningsmässigt 
förhindrat brott i morän 
vid släntfot  
 



Sektion 609 - Alt 3 , Brott i ”stenfyllning” vid släntfot  
φ´= 35°,F = 1,68 
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Säkerhetsfaktorn ökar från 
1,34 till 1,68 om 
grundläggningen i morän 
förhindrar brott i släntfot 
av morän  



Sektion 609 - Alt 3,  
Brott i släntkrön, φ´= 35°  

27 Bank över Örabäcken, Storlien (Stora Helvetet), 
Expertgruppens utredning Bilaga 6 - Kompletterande beräkningar 

Beräkningsmässigt 
förhindrat brott i morän 
vid släntfot  
 



Sektion 609 - Alt3,  
Brott i släntkrön, F=1,76 
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Sektion 609 Alt 3 med tåglast, F=1,76 
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Tåglast 110 kN/m ingen 
inverkan i detta fall 



Sektion 609 - Alt 4,  
Brott i stentå, φ´= 31°, F=1,58 
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Brottmoden består 
enbart av enstaka lösa 
stenar 



Sammanfattning 

• I ovan redovisade beräkningar har 
banken i Stora helvetet beräknats 
för olika alternativ för strukturell 
uppbyggnad av banken.  

• Resultatet visar att strukturen har 
en mycket avgörande betydelse 
för stabiliteten. Olika grader av 
förvittring mm svarar mot ett 
mycket stort spann på beräknad 
säkerhetsfaktor.  

• För de beräknade alternativen 
ligger F i intervallet 0,9 – 1,7 

• Olika antaganden på 
materialparametrar har mindre 
inverkan än olika antaganden om 
strukturell uppbyggnad 

• Resultatet visar med tydlighet att 
en traditionellt beräknad 
säkerhetsfaktor inte utgör något 
bra mått på säkerheten för 
banken vid Stora Helvetet. 

• Avgörande faktor för säkerheten 
är  
– hur stor andel av den strukturella 

uppbyggnaden som är intakt, dvs 
består av ej vittrat material 

– Hur ”grundläggningen” av 
glacismur resp kallmur på 
underliggande morän är utförd. 

• Något entydigt kvantitativt mått 
på säkerheten för banken  har ej 
kunnat bestämmas    

31 Bank över Örabäcken, Storlien (Stora Helvetet), 
Expertgruppens utredning Bilaga 6 - Kompletterande beräkningar 





 
 
 
 
 

PM 

Bank över Örabäcken, Storlien  
(Stora Helvetet) 
Expertgruppens utredning 
 
 
 

Bilaga 7.  
 
Rapport om skredvarningsanläggning, Trafikverket. 
 
 
(2014-07-03) 
 
(9 sidor) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trafikverket  
Postadress: Adress, Post nr Ort 

E-post: trafikverket@trafikverket.se 
Telefon: 0771-921 921 

 

Dokumenttitel: Beskrivning av signalanläggning Stora Helvetet 

Författare: Tomas Björk 

Dokumentdatum: 2014-07-03 
Version: 1.0 

 

T
M

A
LL

  0
00

4 
R

ap
po

rt
 g

en
er

el
l v

 1
.0

 



 

Bakgrund 

Denna rapport beskriver hur skredvarningsanläggningen vid Stora Helvetet skall fungera samt vilka 

möjliga tekniska problem som kan uppstå. 

Framtagandet av ändringen av signalanläggningen i Storlien har följt BVF 544.94001 Teknisk 

säkerhetsstyrning signal och ett startbeslut för att införa ändringen i signalanläggningen har erhållits 

av Trafikverkets funktion för Teknisk Säkerhetstyrning signal [1]. Även ett tidsbegränsat godkännande 

för att införa ändringen i signalanläggningen har erhållits av Transportstyrelsen [2]. 

Skredvarningsanläggningen är införd på Storliens driftsplats med huvudnummer 3283. Hastigheten 

över skredområdet är 60 km/h och största lutningen är 19 promille. 

Referensanläggning 

I Sverige finns det en typ av skredvarningssystem installerat. Denna typ av skredvarningsanläggning 

finns i bland annat Getå och Charlottenberg. Systemet är enkelt uppbyggt och baseras på att en kabel 

med en elektrisk kontrollkrets slits av ifall ett skred uppstår och larmar tåg samt tågledning. Som 

referens till denna installation [3] har Getå och Charlottenberg använts. På dessa anläggningar är 

skredkabeln nedgrävd i marken och fäst runt stålstolpar. 

Skredslingor 

Placering 

En skredvarningskabel är förlagd i fyra stråk, slinga 1-4, efter banvallen över Stora Helvetet, se bilaga 

1. Slinga 1 och 4 är placerad direkt i anslutning till spåret förlagd i en ränna på respektive sida. Slinga 

2 är placerad cirka 1,5 meter upp på den övre glacisen, och slinga 3 är placerad direkt ovanför den 

nedre glacisen.  

Den nedersta slingan, slinga 3, är även dragen över den utbuktning i banvallen som har uppstått. 

Placeringen av slingorna är bestämd av geotekniker med bakgrund av vart det är mest troligt att ett 

skred uppstår, även underhållsfrågan är beaktad. 

Robusthet 

Slinga 1 och 4 

De slingor som är placerad i ränna torde vara relativt robusta mot yttre påverkan ha låg risk för 

upphov till falska larm.  

Slinga 2 

Den slinga som är placerad på den övre glacisen är förlagd i VP-plaströr som är förankrad i muren. På 

jämna mellanrum, ca var 10:e meter, är kopplingsdosor placerade för att underlätta felsökning. Ett 



övervägande är gjort mellan mängden skydd för slingan samt att den skall larma då ett skred uppstår. 

Då denna slinga sitter på ett utsatt ställe kan man tänka sig att den kan ge upphov till brott på grund 

av andra yttre faktorer än skred och därmed även ge oönskade larm. 

Slinga 3 

Den slinga som är placerad vid den nedre glacisen är fäst i fundament som väger ca 30 kg. Dessa 

fundament är placerade cirka var 5:e meter och är tänkt att komma i rörelse ifall ett skred uppstår 

och på sådant sätt slita av slingan. Mellan fundamenten ligger slingan i VP-plaströr som man har 

försökt att få ner under markytan. Över utbuktningen i banvallen är slingan förlagd i VP-rör som är 

förankrad i de större stenarna i banvallen.  

Även för denna slinga kan det finnas risk för oönskade fellarm då den sitter på ett utsatt ställe. I 

signalanläggningen finns det möjlighet att koppla bort slinga 3 ifall den skulle ge ett oönskat fellarm 

och man bedömer att man kan klara sig utan denna. Detta är främst tänkt att kunna användas 

vintertid då mycket snö kan ligga över slingan och det kan vara svårt att genomföra felavhjälpning. 

Teknisk funktion 

På respektive sida om skredområdet finns en skredvarningssignal (stopplykta) och på bromsavstånd 

innan dessa skredvarningssignaler finns försignaler, se bilaga 2. Samtliga signaler är normalt släckta 

och innebär att lokföraren kan passera signalerna utan åtgärd.  

När ett brott uppstår på skredvarningskabeln faller ett relä. Reläet tänder ett rött sken i 

skredvarningssignalerna som betyder stopp för tåget. Försignalen ger ett gult blinkande sken om ett 

skred uppstår och innebär att lokföraren måste börja bromsa och stanna vid skredvarningssignalen. I 

teknikhuset i Storlien tänds en indikeringslampa på den lokala manöverbilden och ett larm skickas till 

tågklareraren i Ånge. Ett brott på skredvarningskabeln leder även till att respektive föregående 

huvudljussignal till skredvarningssignalerna ställs i stopp. 

Både skredvarningssignalerna samt försignalerna till dessa har lampkontroll vilket innebär att ett 

larm skickas till den lokala manöverbilden i teknikhuset samt till tågklarerarens manöverbild ifall en 

lampa är trasig. Lampkontrollen är viktig då en släckt lampa i skredvarningsanläggningen innebär att 

tåget inte behöver stanna och en trasig lampa skulle innebära en fara ifall ett skred uppstår. Samtliga 

signaler till skredanläggnigen har batteribackup ifall ett strömbortfall skulle ske i samband med skred.  

Båda skredvarningssignalerna är utrustade med ATC (Automatisk Tåg Kontroll). Dock är endast den 

försignal till skredvarningssignalerna som är placerad på östra sidan om skredområdet utrustat med 

ATC. ATC övervakar lokföraren och bromsar tåget automatiskt vid passage av en tänd 

skredvarningssignal eller skredvarningsförsignal ifall inte föraren själv bromsar tåget. Den försignal 

till skredvarningssignalen som står på västra sidan om skredområdet är inte utrustad med ATC då den 

är placerad utanför ATC-området.  

På den västra sidan finns dock en fristående försignal till huvudljussignalen som även den kommer 

att visa vänta stopp ifall det blir ett brott på skredvarningskabeln. Detta innebär att man kommer få 

två optiska varningar från den västra sidan ifall ett skred uppstår.  
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Inledning 

Järnvägsbanken över Örabäcken, som kallas Stora Helvetet, ligger på sträckan Storlien – norska 

gränsen, strax öster om riksgränsen till Norge. Banken byggdes 1877 och utfördes under svåra 

förhållanden. Den är som mest cirka 24 meter hög och 150 meter lång, extremt brant med glacis och 

stensatta slänter. Banken har därtill en mycket kraftig lutning (19 promille) ned mot Norge och är 

byggd i en kurva. E14 passerar i fjällslänten cirka 100 meter nedanför banken. 

Järnvägsbanken är uppbyggd av främst glimmerskiffer hämtad i närområdet. Glimmerskiffer är en 

bergart som man länge vetat varit benägen att vittra. När banken byggdes uppfördes den i block av 

glimmerskiffer, men allt eftersom åren gått har flera av blocken vittrat och gjort banken mindre 

stabil. 

Under november 2013 stängdes trafiken vid Stora Helvetet som en konsekvens av en 

sammanfattande värdering av mätningar av pågående rörelser samt tidigare analyser av bankens 

stabilitet. Mätningarna indikerade att kontinuerliga rörelser faktiskt sker i banken. För att bedöma 

hur Trafikverket ska gå vidare med detta har en geoteknisk expertgrupp rekommenderat 

kompletterande geotekniska undersökningar med bland annat kärnprovning i bankfyllningen vilken 

genomförts för att få en klarare bild av uppbyggnaden hos banken. 

Med resultaten från tidigare utredningar och de kompletterande undersökningarna som grund har 

en ny expertgrupp med olika kompetenser träffats för att gå igenom riskerna med att öppna banken 

för trafik samt bedöma vilka åtgärder som behöver genomföras innan banan kan öppnas för trafik. 

Viktigt att poängtera är grundtanken i denna riskanalys; trafiksituationen antas inte öka, utan är 

fortsatt sex trafikrörelser per dygn har varit grundtanken. 

Kompletterande geotekniska undersökningar 

Resultaten från de kompletterande geotekniska undersökningarna ger en bild av hur banken är 

uppbyggd. Undersökningarna bestod både av kärnprovtagning och filmning av borrhål men också en 

geofysisk undersökning. Kärnprovtagning visade att banken har vittrat en hel del och att den 

innehåller tomrum. Det visade sig också att skiktet närmast spåret (ca 1,5 m) i stort sett är uppbyggt 

av förorenad makadam och finkornig jord istället för ren makadam. Tolkningen av den geofysiska 
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undersökningen är inte helt klar och redovisad men allt tyder på att banken är uppbyggd på ett 

likartat sätt.  

Ytterligare saker som framkom i undersökningen var att den sidan som har flackare lutning (ca 45 

grader) är uppbyggd av mindre block samt vilar på ett underlag av morän vilket gör denna till den 

troligen mest potentiella för skred.  

Utifrån undersökningen har olika beräkningar gjorts för att bedöma säkerhetsmarginalen mot 

skred/ras. Resultatet är kraftigt varierande beroende på bedömningen av hur banken är uppbyggd 

d.v.s. hur långt vittringen av bankmaterialet har gått. Även efter undersökningen kan ingen definitiv 

bedömning av hur banken är uppbyggd göras på grund av dess oregelbundenhet.    

Riskidentifiering 

Som en första del i riskanalysprocessen genomfördes en riskidentifiering. Riskidentifieringen gick ut 

på att expertgruppen genomförde en så kallad ”brainstorming” där risker som upptäcktes skrevs upp 

med ett tillhörande ID-nummer. Samtliga risker som framkom finns listade i Bilaga 1. 

Riskanalys 

Riskanalysen är den del där riskerna som identifierats analyseras genom att bedöma konsekvens och 

sannolikhet enligt en riskmatris. Riskens ID-nummer förs sedan in i riskmatrisen som presenteras i 

Tabell 1. En riskmatris är en illustration över riskerna och hur allvarliga de är. 

Tabell 1 Riskmatris med inskrivna risknivåer 

Sa
nn

ol
ik

he
t/f

re
kv

en
s Mycket hög,      

1 gång/ år 5 Måttlig Allvarlig Allvarlig Mycket allvarlig Mycket allvarlig 

Hög,                          
1 gång/ 10 år 4 Måttlig Måttlig Allvarlig Allvarlig Mycket allvarlig 

Måttlig,  
1gång/ 50 år 3 Låg Måttlig Måttlig Allvarlig Allvarlig 

Låg,                 
1 gång/ 100 år 2 Låg Måttlig Måttlig Måttlig Allvarlig 

Mycket låg,                   
1 gång/ 250 år 1 Låg Låg Låg Måttlig Måttlig 

      1 2 3 4 5 
      

Mycket lindrig Lindrig Kännbar Allvarlig Mycket allvarlig 

      Konsekvens/förlust/skada/störning 
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Riskbehandling och utvärdering 

De analyserade riskerna ses över och de som har fått ett högt riskvärde behandlas. Genom 

behandling utförs en åtgärd som antingen minskar sannolikheten eller konsekvensen för 

riskhändelsen. 

Riskmatris 

I denna riskanalys har Trafikverkets mall för riskmatris använts. Trafikverket har valt att använda en 

riskmatris med fem nivåer för sannolikhet och konsekvens. Sannolikheten är uppdelad i nivåerna 

mycket låg, låg, måttlig, hög samt mycket hög. Projektgruppen har valt att individualisera 

tidsnivåerna för denna riskanalys enligt matrisen nedan.  Konsekvensnivåerna är uppdelade i mycket 

lindrig, lindrig, kännbar, allvarlig samt mycket allvarlig. Trafikverket har delat in konsekvenserna i 

olika konsekvensområden enligt Bilaga 2. I denna riskmatris har ett sammantaget värde för alla 

konsekvensområden identifierats och skrivits in.  

ID på riskerna återfinns i Bilaga 1 där också åtgärder som bör genomföras för att reducera riskerna 

finns med. Nedan presenteras först riskmatrisen i sin helhet, därefter görs en matris med risker utan 

åtgärder inskrivna och till sist en med behandlade risker. 

Tabell 2 Riskmatris med riskernas ID-nummer inskrivna på korresponderande riskvärde före åtgärd.  

Sa
nn

ol
ik

he
t/f

re
kv

en
s Mycket hög,      

1 gång/ år 5  8    

Hög,                          
1 gång/ 10 år 4  1 2  5, 16 

Måttlig,  
1gång/ 50 år 3   15 6 9, 10, 11 

Låg,                 
1 gång/ 100 år 2     12, 13, 17 

Mycket låg,                   
1 gång/ 250 år 1    3, 18 4, 7, 14 

      1 2 3 4 5 
      

Mycket lindrig Lindrig Kännbar Allvarlig Mycket allvarlig 

      Konsekvens/förlust/skada/störning 
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Tabell 3 Riskmatris med riskernas ID-nummer inskrivna på korresponderande riskvärde efter åtgärd.  

Sa
nn

ol
ik

he
t/f

re
kv

en
s Mycket hög,      

1 gång/ år 5  8    

Hög,                          
1 gång/ 10 år 4      

Måttlig,  
1gång/ 50 år 3  1 2 6, 9  

Låg,                 
1 gång/ 100 år 2  15 16 10, 11, 12 5 

Mycket låg,                   
1 gång/ 250 år 1 4  18 3 7, 13, 14, 17 

      1 2 3 4 5 
      

Mycket lindrig Lindrig Kännbar Allvarlig Mycket allvarlig 

      Konsekvens/förlust/skada/störning 
 

Diskussion 

De kompletterande geotekniska undersökningarna ger en bild av banken men det är fortsatt svårt att 

dra definitiva slutsatser om dess uppbyggnad idag. Det som kunde sägas var att det pågår vittring av 

bankfyllningen och konstruktionen är inte hållbar på lång sikt. Den mest utsatta sidan är den flackare 

delen närmast Norge där blocken är mindre och påverkan av vittring tydligare. Att bedöma 

stabiliteten idag med stöd av beräkningar har varit mycket svårt då ingen helhetsbild av hur banken 

ser ut kan ges. Beräkningarna har i värsta fall visat att banken är mycket osäker men i andra fall säker 

i år framöver. Troligen ligger sanningen någonstans däremellan men det är inget som någon ur 

expertgruppen vill spekulera i. Geoteknikerna som deltog i riskanalysen menar att med ett ökat 

besiktningsintervall till ca 1 gång per vecka skulle banken kunna öppnas. Utöver ett 

skredvarningssystem diskuterades möjligheten att installera ett system som kontinuerligt mäter 

rörelser i banken, detta för att kunna ge en indikation på pågående rörelser över tid. Det 

skredvarningssystem som installeras är ett reaktivt system som reagerar när ett skred har skett 

medan ett kontinuerligt system kan ge en möjlighet att förutse händelser av typ stora pågående 

rörelser som indikerar skred.  

Även efter åtgärder finns flera risker som fortfarande anses vara allvarliga, dessutom kräver vissa 

risker relativt stora åtgärder för att behandlas. Även om skred är en stor risk för tillfället finns det 

ytterligare risker som inte har något med skred att göra. Bland annat anser expertgruppen att spåret 

är i dåligt skick, innan risk 16 kan anses vara behandlad måste spåret bytas. Som spåret ser ut idag 

tror expertgruppen att en urspårning vid Stora Helvetet kan ske inom 10 år. En urspårning vid Stora 

Helvetet kan medföra att tåget blir totaldemolerat samt att tåget kan nå E14 med flertalet omkomna  
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Ytterligare ett problem som identifierades var säkerheten för underhållspersonal. På grund av den 

kraftiga lutningen på banken i tvärled och det smala gångstråket bredvid rälsen anses sannolikheten 

för fallolyckor och annat vara måttlig. Med rekommendationerna, utökning av besiktning samt 

underhåll av skredvarningssystem tvingas ytterligare underhållspersonal ut till platsen vilket ökar 

sannolikheten för att någon kommer att skada sig.  

Att installera ett skredvarningssystem är positivt då det minskar sannolikheten för att ett tåg kommer 

ut på Stora Helvetet efter ett inträffat skred. Expertgruppen tror dock att det kommer föra med sig 

en del fellarm som kommer skapa ett ökat underhållsbehov samt stopp i trafiken under 

återställningstiden. Även om detta problem troligen inte kommer gå att bygga bort helt förhindrar 

skredvarningssystemet de mest katastrofala konsekvenserna av ett skred. 

På grund av bankens skick har även trummorna under banken listats som en risk. Vid kraftig 

snösmältning och stora regnmängder dras kvistar, grenar och jord med vattenmassorna ner mot 

trummorna. Underhållspersonal åker vid dessa tillfällen ut och plockar bort detta från trummorna för 

att undvika uppdämning av vatten. Om igensättning och uppdämning skulle ske hastigt finns 

möjlighet att banken tar skada. Även om banken förefaller hel efter en uppdämning kan den 

påverkats tillräckligt för att vara bidragande till sättningar etc. i framtiden. En föreslagen åtgärd är att 

lägga till en nivåmätare (som idag finns installerad i trumman) även utanför trumman för att få en 

indikation på att vattennivåerna ökar. Även här minskar ett tätt besiktningsintervall sannolikheten 

för att detta uppstår. 
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Slutsatser 

De kompletterande geotekniska undersökningarna ger en bild av hur banken ser ut. Det är däremot 

svårt att dra slutsatser över hur länge till den kan trafikeras utan att sannolikheten för skred eller 

stora rörelser i spåret är överhängande. Några av de punkter som expertgruppen kom fram till och 

som bör lyftas fram är: 

 Banken håller med säkerhet på att vittra och är idag inte lika stabil som vid byggnation.  

 De översta 1,5 metrarna i banken är uppbyggt på bland annat jord istället för makadam.  

 Spåret som går över Stora Helvetet är i behov av utbyte.  

 Sättet banken är byggd på med så branta slänter och smal bana är inte optimal ur ett 

underhållsperspektiv. 

 Ett tätare besiktningsintervall av såväl spår som bank är att föredra 

Expertgruppen anser att det finns åtgärdsförslag att behandla innan trafik kan släppas på över Stora 

Helvetet igen.  
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Nr Händelse Beskrivning S K Konkret åtgärdsförslag för att 
hantera händelsen 

Bedömt värde 
efter 

genomförd 
åtgärd   

Anmärkning 

Nr Händelse  S K Åtgärdsförslag S K  

1 Skevningsfel, spårrelaterat 
Troligt scenario. Spåret över Stora Helvetet är mycket dåligt. 
Konsekvens är främst baserat på tid, tillförlitlighet och 
verksamhet. 

4 2 
Ökad besiktning 1 gång/v, Spårbyte 
bör tidigareläggas (2*2) 

3 2 
 

2 
Skevningsfel, bankrelaterat 
(håligheter) 

 Skevningsfel på grund av att material under spår släpper och 
fyller håligheter i banken antas vara hög. Konsekvens är främst 
baserat på tid, tillförlitlighet och verksamhet. 

4 3 
Ökad besiktning 1 gång/v 
Materialbyte bör ske i de översta 1,5 
m av banken (2*3) 

3 3 
 

3 Sättning i trumman 
 Sättning på grund av laster på trumman. Den är relativt 
osannolik då trummorna anses vara robusta. Konsekvens kan 
vara skred. 

1 4 Utelämnas 1 4 
  

4 
Igentäppning av trummor, med 
luckor 

 Gamla luckor som användes för inspektion finns kvar vid 
trummorna. De är fastrostade och används inte längre. Om 
någon vill sabotera och täpper till dessa kan konsekvensen bli 
skred med dödsfall som följd. 

1 5 Ta bort luckor då de saknar funktion 1 1 

 

5 
Igentäppning av trummor, med 
grenar, jord etc. 

 Har hänt flera gånger i Sverige. Eftersom bankens stabilitet är 
ifrågasatt bedöms konsekvenserna kunna bli katastrofala 

4 5 
Utöka besiktning, lägga till en 
nivåmätare till utanför trumman 

2 5 
Finns ytterligare 
system att installera, 
fångstgaller 

6 
Arbetsplatsolycka vid underhåll 
(besiktning + 
skredvarningssystem) 

 Banken är mycket smal och svår att utföra underhållsarbeten 
på. Kraftig lutning medför också problem vid underhåll. Flera av 
de andra riskerna medför ytterligare besiktning vilket ökar 
sannolikheten för att något ska hända. Konsekvens är främst 
baserad på hälsa. 

3 4 
Riskmedvetenhet hos 
underhållspersonal 

3 4 

Varje arbete skall 
utredas genom en 
form av riskanalys, 
varje 
underhållsentreprenör 
ska utföra detta själva. 

7 
Missa stoppsignal efter skred 
(speciellt norska sidan) 

 Stoppsignaler kan missas av tågförare. Från svenska sidan finns 
ATC medan i Norge finns inte detta. Sannolikheten bedöms 
dock som låg. 

1 5 Både försignal och infartssignal finns 1 5 
  

8 Skredvarning falsklarm 
 Fellarm antas komma att ske relativt ofta. Konsekvensen är 
främst baserad på tid och verksamhet då återställningen 
troligen tar en stund efter ett fellarm. 

5 2 
Falsklarmen bör minska när man 
blivit van vid systemet 

5 2 

  

9 
Skred till följd av nedvittrat 
material 

 Banken är gammal och i ett material som vittrar med tiden. 
Skredvarningssystemet bör göra att inga tåg kommer trafikera 
sträckan när ett skred gått, dock måste en ny bank byggas vilket 
ger kraftig påverkan på tid, verksamhet, tillförlitlighet, kund- 
och varumärke samt ekonomi. 
 

3 5 Skredvarningssystem 3 4 
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10 
Skred till följd av att enskilda 
stenar i glacisen rör sig 

 Glacisen, det yttre lagret i banken har börjat ”tanda”, d.v.s. att 
stenar börjar bukta ut. Konsekvensen kan bli ett skred med tåg 
på rälsen. Skredvarningssystemet bör göra att inga tåg kommer 
trafikera sträckan när ett skred har skett. 

3 5 
Skredvarningssystem, geoteknisk 
övervakning 

2 4 

  

11 
Skred till följd av vertikal 
instabilitet av glacisen 

 Bankens fyllning kan med åren ha vittrat så pass mycket att de 
inte länge ger den yttre glacisen det stöd som behövs. Detta 
kan medföra att den bakomliggande fyllningen kan rasa ut och 
skapa skred. 

3 5 
Skredvarningssystem, geoteknisk 
övervakning 

2 4 

  

12 Skred till följd av ostabil morän 

 Inte lika troligt som de andra scenarierna. Detta sker om 
moränen får ökat portryck genom att den mättas med vatten. 
Kontroll av vattennivåerna ger en indikation på hur moränen 
mättas. 

2 5 
Skredvarningssystem, övervakning via 
nivåmätare i trumma 

2 4 

  

13 
Stora skred som täpper igen 
trummor under E14 

 Om trummor under E14 skulle sättas igen skulle detta kunna 
göra att antingen E14 sköljs bort alternativt översköljs av 
vatten, oavsett kan detta leda till avstängd väg.  

2 5 

Kontinuerlig besiktning + 
skredvarningssystem, skriva i rutinen 
att kontrollera vägen om ett skred 
sker på järnvägen 

1 5 

  

14 Skred till följd av tågtrafik  
 Enbart tågtrafik ger en försumbar ökad sannolikhet till skred. 
Men i takt med att banken blir sämre kan påverkan från tågen 
komma att bli mer betydande. 

1 5   1 5 
Materialbyte i översta 
lagret, se över 
hastighetsprofilen 

15 
Sättning till följd av 
underhållsarbete 

 I och med att banken i nuläget är så dålig kan vissa former av 
underhåll med tunga maskiner medföra sättningar i banken. 
Detta är speciellt relevant vid spårbyte. 

3 3 Använda lätta maskiner vid underhåll 2 2 
  

16 Urspårning på grund av rälsbrott 
 Som det är idag är rälsen dålig. Expertgruppen tror att den 
inom en tioårsperiod kan skapa en urspårning. Märk väl att byts 
inte spåret så är denna risk högst gällande. 

4 5 
Spårbyte inklusive urspårningsräl 
snarast 

2 3 
  

17 
Urspårning på grund av 
skevningsfel 

 Risk ID 2 fast med urspårning som följd.  Den dåliga banken kan 
skapa håligheter under spåret vilket kan leda till skevningsfel. 
För att denna risk ska fås helt under kontroll så bör något göras 
åt banken. Som åtgärdsförslag återfinns ökad besiktning där 
besiktningspersonalen kontrollerar banken inklusive under 
rälsen efter sättningar. 

2 5 Utökad besiktning 1 5 
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18 Underdimensionerad trumma 

 Vid kraftiga mängder regn kan detta inträffa, regnen har en 
återkomsttid på drygt 100 år, dock ses sannolikheten för att det 
ska påverka banken negativt som något lägre. Banken är dock 
mer porös än vad den tidigare var samt att klimatutvecklingen 
inte tagits med vilket gör att denna risk kan öka framöver. 

1 4 

Inga tåg över banken vid fullt flöde i 
trummorna, ta lärdom av Norges 
besiktning samt väderanpassade 
trafikledning (åtminstone för denna 
sträcka). Utökad besiktning och 
underhåll av trummor och diken. 

1 3 
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K
on

se
kv

en
so

m
rå

de
n 

Kund och 
varumärke 

  

Enstaka negativ 
medieuppmärk-

samhet 

Regional negativ 
medieuppmärk-

samhet 

Flera regionala 
negativa medie-

uppmärksamheter 

Nationell negativ 
medieuppmärk-

samhet 

Långvarig 
nationell negativ 
medieuppmärk-

samhet 

Tillförlitlighet 

  

Skada med 
obetydlig 

påverkan för 
funktionen av 
infrastrukturen 

Skada med 
påverkan för 
funktionen av 
infrastrukturen 

som medför 
åtgärder 

Skada med 
påverkan för 
funktionen av 

infrastrukturen som 
medför större 

åtgärder 

Skada som 
medför att vissa 

delar av 
infrastrukturen 

inte går att 
använda 

Skada som 
medför att 

infrastrukturen 
inte går att 
använda 

Hälsa 
          

(medarbetare, 
resenär, 

trafikant, tredje 
man) 

  

Personskada utan 
sjukskrivning 

Personskada med 
mindre än 14 

dagars 
sjukskrivning 

Personskada med 
mer än 14 dagars 

sjukskrivning 

Allvarlig 
personskada med 
bestående men 

Dödsfall 

Miljö 

  

Försumbar 
miljöavvikelse 
som inte bryter 
mot lagar och 

regler 

Måttlig eller 
övergående 

miljöavvikelse 
som inte bryter 
mot lagar och 

regler 

Måttlig eller 
övergående 

miljöavvikelse som 
skulle kunna bryta 

mot lagar och 
regler 

Permanent 
miljöavvikelse 

som skulle kunna 
bryta mot lagar 

och regler 

Permanent 
miljöavvikelse 
som bryter mot 
lagar och regler 

Verksamhet 

  

Händelse med 
obetydlig 

påverkan för 
verksamheten 

Händelse med 
påverkan för 
verksamheten 
som medför 

åtgärder 

Händelse med 
påverkan för 

verksamheten som 
medför större 

åtgärder 

Händelse som 
medför att vissa 

delar av 
verksamheten inte 

fungerar 

Händelse som 
medför att stora 

delar av 
verksamheten inte 

fungerar 

Tid 

  

Mycket liten 
försening, ingen 
negativ påverkan 
på efterföljande 

aktivitet 

Liten försening, 
lindrig negativ 
påverkan på 
efterföljande 

aktivitet 

Måttlig försening, 
kännbar negativ 

påverkan på 
efterföljande 

aktivitet 

Stor försening, 
stor negativ 
påverkan på 
efterföljande 

aktivitet 

Mycket stor 
försening, mycket 

stor negativ 
påverkan på 
efterföljande 

aktivitet 

Ekonomi 

  

<10 MSEK 10-50 MSEK 51-100 MSEK 101-200 MSEK >200 MSEK 

        



Trafikverket, 781 89 Borlänge, Besöksadress: Röda vägen 1
Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 010-123 50 00 

www.trafikverket.se
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