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Sammanfattning och rekommendationer 
I november 2013 beslutade Trafikverket att stänga järnvägen mellan Storlien och riksgränsen för 
trafik, på grund av oro för att järnvägsbanken vid Stora helvetet var instabil. En expertgrupp tillsattes 
för att värdera riskerna med att återuppta tågtrafiken och ta fram förslag för detta samt föreslå 
lämpliga åtgärder för att säkra bankens stabilitet på lång sikt. 

Järnvägsbanken har varit i drift sedan 1879, dvs 135 år. Den är uppbyggd på två olika sätt. Den östra 
delen mot Storlien med en övre glacisklädd brant del, en mycket flack terrass och därunder en mindre 
brant, likaledes glacisklädd del. Trummorna, som leder Örabäcken genom banken, mynnar en bit upp 
på denna nedre brant. Denna cirka 100 m långa del är grundlagd direkt på berg. Västerut finns en 
cirka 80 m lång sträcka av banken, som kan synas mindre spektakulär men som genom observationer 
genom åren föranlett mer oro utifrån skredsynpunkt. Släntlutningen är här ungefär lika med den 
nedre mindre branta lutningen på den östliga delen av banken. Den saknar glacisbeklädnad men är 
stenbeklädd och är grundlagd på naturlig morän.  

 

Redan vid byggandet av banken visste man att den lokala glimmerskiffern, varav banken är uppbyggd, 
var vittringsbenägen och inte särskilt lämplig som bankmaterial. Banken är som konstruktion, m.h.t. 
till byggnadssätt och storlek, unik i Sverige (någon enstaka liknande bank finns i Norge). Trafikverket 
har inget regelverk som gäller för bankar av den aktuella typen. Därför är det också svårt att bedöma 
och kvantifiera säkerheten för banken. Däri kan ligga en del av förklaringen till att de senaste 30 åren 
ett flertal utredningar och mätprogram initierats och genomförts utan att resultera i några mer 
bestående åtgärder annat än inmätning av rörelser. 
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Undersökningar 

För att få en säkrare uppfattning om bankens uppbyggnad samt hur långt vittringsprocessen har gått, 
har kompletterande provtagning, geofysiska mätningar och filmning i borrhål utförts. För att få bra 
prover valdes att i första hand genomföra kärnprovtagning, vilket inte gjorts tidigare på banken. 

De undersökningar som genomförts i projektet har tillfört ny kunskap om bankens uppbyggnad. 
Denna nya kunskap har inte medfört några nya stora överraskningar, utan bekräftar snarare tidigare 
beskrivningar. Undersökningarna ger dock en mer detaljerad bild av bankens uppbyggnad än vad som 
dokumenterats tidigare. De visar att banken är byggd av glimmerskiffer (fyllit och amfibolit). I banken 
finns också betydande håligheter. Fyllningen innanför glacisen består av lagda stenar/block av 
glimmerskiffer. Nedbrytningen av fyllningen pågår men det finns fortfarande en stor andel ej vittrade 
delar kvar. Detta resultat är i viss mån en skillnad jämfört med tidigare undersökningar. I delen 
närmast Norge är bankfyllningen mer krossad och vittrad. Den översta delen av banken ner till ca 1–2 
m djup består av mycket skiftande och geotekniskt undermåligt jordmaterial. Tolkningen från de 
geofysiska mätningarna av gånghastighet ger en tendens till att i mätta tvärsektioner är banken i 
princip likadant uppbyggd. Detta innebär att man inte kan uttolka några större volymer (områden) 
med varierande jordlager. Fotograferingen i borrhål har bekräftat att det finns stora hålrum i 
fyllningen både bakom glacisen samt i de centrala borrhålen.  

Mätningar 

Jämförelse av tidigare mätningar (1984-1992) med de senaste årens mätningar (2012-) visar inte på 
någon dramatisk förändring i rörelsehastighet, vilket tyder på en kontinuerligt pågående nedbrytning 
av banken och att denna nedbrytning har pågått under lång tid. Såväl tidigare som nya mätningar visar 
också att sättningarna i den centrala delen av banken, dvs under spåret, är avsevärt större än 
motsvarande sättningar och sidorörelser i bankens slänter. Även tjällyft förekommer i den översta 
delen av banken. Vid jämförelse av banken i längsled är det i delen mot Norge som det finns områden 
med större sättningar och sidorörelser (den så kallade utbuktningen). 

Beräkningar 

Beräkningar av bankens stabilitet har utförts vid flera tillfällen tidigare. Genomgående är att banken 
då geotekniskt har beskrivits som en fyllning av jord. Den historiska beskrivningen av banken är 
emellertid en konstruktion av lagda stenar (om än vittringsbenägna). De geotekniska 
undersökningarna bekräftar denna bild, medan de tidigare utförda beräkningarna i princip visar 
stabiliteten för en närmast helt nedvittrad fyllning av glimmerskiffer. Detta innebär att tidigare 
stabilitetsberäkningar inte nödvändigtvis är rättvisande för bankens verkliga stabilitet. 
Kompletterande principiella beräkningar med olika alternativ för bankens uppbyggnad genomfördes 
därför med en beräkningsmodell som inte tillämpats i tidigare utredningar. Syftet med beräkningarna 
var att illustrera vad olika grad av vittring av bankmaterialet betyder för stabiliteten för banken. 

Beräkningsresultaten visar stor spridning beroende på olika antaganden om bankens nuvarande 
struktur mht nedbrytning av bankmaterialet. Skjuvhållfastheten för bankmaterialet är inte 
dimensionerande för bankens stabilitet. Beräkningar med olika modeller för hur banken är uppbyggd 
ger i stället stöd för att en avgörande faktor vid bedömning av bankstabiliteten är hur långt 
nedbrytningen/vittringen av materialet i fyllningen har gått sedan banken var nybyggd. Bedömning av 
bankens stabilitet kan därför inte på ett rättvisande sätt kvantifieras utifrån några uppställda värden 
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på erforderlig säkerhetsfaktor utan denna måste istället bedömas genom observationer och 
fortlöpande noggranna mätningar (observationsmetoden). Dessutom måste till denna finnas en 
åtgärdsplan som hanterar situationen om mätningarna visar att man inte håller sig inom förväntade 
gränser för rörelser (och vattennivå i Örabäcken). 

Rekommendationer för fortsatt drift av banken 

Banken över Örabäcken har under en lång tid varit föremål för ett flertal utredningar och med förslag 
på olika åtgärder. Ännu har emellertid inga sådana åtgärder vidtagits. Banken genomgår emellertid en 
kontinuerlig nedbrytningsprocess och blir därmed bara sämre med tiden. Tågstoppet i november 2013 
kan ses i ljuset av detta faktum. För att återta trafiken måste därför åtgärder vidtas med syfte att 
eliminera den osäkerhet kring bankens säkerhet som funnits under lång tid. Hur omfattande och 
vilken typ av åtgärder som krävs beror på hur lång tid banken skall vara i fortsatt drift. 

Med stöd av genomgången av tidigare utredningar, undersökningar och mätningar samt resultat av de 
nyligen utförda kompletterande undersökningarna, beräkningarna och mätningarna sedan trafikstopp 
så rekommenderas: 

Fortsatt tågstopp 

- pågående uppföljning fortsätter tills beslut tagits om framtiden, 
dvs månatlig manuell avvägning av spår och inmätning av horisontal och vertikalrörelser av 
punkter i slänterna, automatisk mätning av vattennivå i trumma samt automatisk mätning av 
inre sidorörelser i bank med inklinometrar 

 

Banken i tågdrift under mycket kort tid (maximalt två år) 

Under förutsättning att trafikeringen sker enligt tidigare och inte utökas i antalet tåg eller med större 
axellaster så rekommenderas att tågtrafiken kan återupptas med följande restriktioner 

- etablerad skredvarningsanläggning är i funktion 

- befintligt övervaknings- och mätsystem förbättras 

- förtätad regelbunden inspektion av spår och bank utförs 

- tydliga instruktioner för övervakning, mätningar och inspektioner mht rapportering och 
ansvar finns framme 

- beredskap att åter stänga trafiken vid accelererande nedbrytningshastighet eller andra 
onormala förhållanden finns 

- att avvattningen av skärningen i berg och jord för delen mot Norge säkerställs (fungerar). Idag 
finns flera yttre tecken på att avvattningen inte är bra. 

- kontrollprogram och åtgärder för att säkerställa att erforderlig kvalitet hos spåret finns 
framme 
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- komplettering med skyddsräler   

 

Banken i tågdrift under begränsad tid (några år, maximalt 10 år): 

Utöver ovanstående punkter för tågdrift under mycket kort tid  

- förbättring av övre delen av banken genom byte av material (ca 1 till 2 m djup) samt byte av 
slipers och spår. Den nya fyllningen armeras med geonät och förses med fiberduk i botten för 
att förhindra att finmaterial försvinner ner i bankens håligheter samt säkerställa att den 
överbryggar ev. håligheter. 
Om riskerna eller svårigheterna för detta arbete bedöms för stora bör inte detta tidsalternativ 
väljas. 

- etablering av nytt automatiskt mätsystem för kontinuerlig övervakning av rörelser av banken 
Mätresultat skickas direkt via Internet till ansvarig geotekniker, som har att regelbundet 
skriftligt rapportera resultatet av mätningarna samt ge förslag till åtgärder om man närmar sig 
uppställda gränsvärden 
Under en inkörningsperiod används gamla och nya mätsystem parallellt.  

 

Banken i tågdrift under längre tid (10-20 år): 

Om banken skall vara i drift under längre tid måste man utreda de möjligheter som finns att 
senarelägga eller avbryta den nedbrytning som är på gång. Tidigare utredningar har föreslagit 
linjeomläggning eller olika förstärkningsåtgärder för banken med banken bibehållen i befintligt läge. 
Under arbetet har diskuterats att genomföra injektering med skumbetong inom delar av banken. 
Viktigt att då ta hänsyn till bankmaterialets egenskaper vad gäller nedbrytning. Om man har ett bra 
övervakningssystem av rörelser och vattennivåer i bäck så kan det användas som stöd för när man bör 
utföra åtgärder. 

För detta ändamål är det alltså önskvärt med uppföljning av banken enligt det kortare tidsperspektivet 
enligt ovan. Om utbyte av bankmaterial medför att rörelserna minskar avsevärt, dvs att rörelserna till 
betydande del härrör från de översta metrarna av banken, kan åtgärder för fortsatt drift under längre 
tid vara ett rimligt alternativ. Om detta inte är fallet eller den fortsatta driften även innefattar utökad 
tågtrafik, tyngre tåglaster, elektrifiering av banan etc bör istället en linjeomläggning eller utbyte av 
banken göras. 
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Uppdrag 
Den 28 november 2013 beslutade Trafikverket att med omedelbar verkan stänga järnvägen mellan 
Storlien och riksgränsen för trafik, på grund av oro för att järnvägsbanken är instabil. Ett bankras kan 
få konsekvenser även för väg E14, varvid förbindelsen med Norge drabbas. Bakgrunden till oron var 
dels tidigare genomförda utredningar som visat att bankens säkerhet mot stabilitetsbrott är 
otillräcklig, dels de rörelser som mätningarna vid banken visat på.   

För att kunna återuppta trafiken så snart som möjligt är det viktigt att komma fram till vilka åtgärder 
som behöver vidtas. Därför tillsattes en expertgrupp, med delvis externa kompetenser, med syfte att på 
kort sikt värdera riskerna med att återuppta tågtrafiken och ta fram förslag på nödvändiga åtgärder för 
detta (t.ex. övervakningssystem) samt föreslå lämpliga åtgärder för att säkra bankens stabilitet på lång 
sikt.  

Ursprungligen var expertgruppens uppgift i första hand att sammanställa befintlig kunskap och 
baserat på detta föreslå lämpliga åtgärder för att kunna återuppta tågtrafiken samt föreslå lämpliga 
åtgärder för att säkerställa bankens stabilitet på lång sikt. När det konstaterades att information om 
bankens ursprungliga uppbyggnad saknades tillkom behov av att undersöka banken ytterligare, för att 
få bättre underlag till expertgruppens arbete. Expertgruppen har därför också föreslagit lämpliga 
undersökningar och deltagit vid utförandet av dessa. 

Under projektets gång beslutade Trafikverket att installera ett skredvarningssystem och i det arbetet 
har expertgruppen också deltagit.  

Externt expertstöd: 

Claes Alén, Chalmers  

Roll: Medverkar i arbetet med bedömning av bankens stabilitet – åtgärder och återupptagning av 
järnvägstrafik med ansvar för geotekniska risker och konsekvenser. Medverkar i arbetet att värdera och välja 
instrumentering och mätning (larm- och övervakningssystem). 

Per-Evert Bengtsson, Statens geotekniska institut 
Roll: Ansvarar för bedömning av bankens stabilitet – åtgärder och återupptagning av järnvägstrafik. 
Medverkar i arbetet med långsiktiga stabilitetsåtgärder. Medverkar i arbetet att värdera och välja 
instrumentering och mätning (larm- och övervakningssystem). 

Stefan Håkansson, SWECO 
Roll: Medverkar i arbetet med bedömning av bankens stabilitet – åtgärder och återupptagning av 
järnvägstrafik. Medverkar i arbetet med långsiktiga stabilitetsåtgärder. Medverkar i arbetet att värdera och 
välja instrumentering och mätning (larm- och övervakningssystem). 

Magnus Ruin, TEROC 
Roll: Ansvarar för arbetet med långsiktiga stabilitetsåtgärder, medverkar i bedömning av bankens stabilitet – 
åtgärder och återupptagning av järnvägstrafik. Medverkar i arbetet att värdera och välja instrumentering och 
mätning (larm- och övervakningssystem). 
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Trafikverkets expertstöd: 

Robert Pettersson, ordförande i expertgruppen 

Eskander Bashiry 

Eva-Lotta Olsson 

Alexander Smekal 
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Historik med tidigare undersökningar och mätningar 
Redan vid utförandet av banken över Örabäcken så var beställarna och utförarna fullt medvetna om att 
valet av material till banken inte var helt lämpligt. I historiska källor anges att man lokalt hade brist på 
lämpligt fyllnadsmaterial och man var därmed tvungna att utnyttja lokala källor vilket innebar att man 
använde glimmerskiffer från sprängningar i skärningar/bergtag som fyllnadsmaterial. Glimmerskiffer 
är olämpligt som fyllnadsmaterial på grund av dess vittringsbenägenhet och idag undviker man denna 
typ av material vid bankfyllnader för både väg-, järnvägs- och dammbyggnad. Detta innebär att de 
ansvariga ingenjörerna vid byggandet var klart medvetna om att banken hade en begränsad livslängd. 
Det var endast frågan om hur snabbt nedbrytningen av materialet i banken skulle ske. Under årens 
lopp har undersökningar och inmätningar av konstruktionen genomförts för att få en uppfattning om 
nedbrytningen.  

Utdrag ur ’Beskrifning öfver Stambanan genom Norrland’, Rudolf Cronstedt, 1882, sid 151-152 

Sedan banan, efter att hafva lemnat Storliens station, tvenne gånger passerat Stortelvan 
(benämningen af Stördals-elfven i dess öfre lopp) å broar med 30 fots spann, samt den deremmelan 
liggande Lilltevlan å en bro med 20 fots spännvidd, intränger den i en af fjellmyrar och berguddar 
omvexlande terräng, der snart sagdt intet jordkorn kunnat erhållas till bankfyllningarna, utan der 
banvallen å hela den återstående, vid pass 8,000 fot långa, sträckningen till Riksgränsen måst 
bildas dels genom bergsprängning och dels genom den utsprängda stenens utfyllning i de 
skärningarna sammanbindande bankarne. Flera af dessa bankar hafva ansenliga dimensioner , 
såsom den öfver den ’Lilla Helvetet’ kallade synnerligt vilda, bergklyftan och den öfver den strax 
intill Riksgränsen liggande Örbäcken, hvilken senare bank håller 800 fot i längd och hvars höjd 
uppgår ända till 100 fot. Denna sistnämnde bank, genom hvilken en större dubbeltrumma för 
Örbäcken är framdragen är helt och hållet uppförd af sten, hvilken å bankens sidoväggar blifvit lagd 
i ordentliga förband.  De flesta af de bergskärningar, som å denna sträcka förekommit, hafva 
erfordrat långt mera arbetet och kräft större kostnad än hvad på förhand kunde påräknas, emedan, 
då bergarten hufvudsakligen utgjordes af glimmerskiffer, af lös och vittrande beskaffenhet, det blev 
nödvändigt att från sidoväggarna utspränga så betydliga qvantiteter löst berg, att skärningarnas 
kubikmassor på många ställen ökades med ända till 50 procent af deras beräknade innehåll. 

Utdrag ur Statens Järnvägar minneskrift från 1906 

Bland de här utförda utfyllningarna må nämnas banken öfver den vilda bergklyfta, som benämnes 
’Lilla helvetet’´, och den stora banken öfver Örbäcken alldeles invid riksgränsen. För att kunna 
sammanknytas med den norska banan måste järnvägen mellan Storlien och gränsen på en sträcka 
af omkring 1500 meter förläggas i så stark lutning som 19,23 promille (1,923 %) (1:52). 

Den ofvan nämnda banken öfver Örbäcken vid riksgränsen erhöll äfven ansenliga dimensioner. 
Längden å densamma är omkring 240 meter och höjden uppgår ända till 30 m. Den är helt och 
hållet bildad av sten, hvilken å bankens doseringar lades i ordentliga förband. 

I fjälltrakterna omkring Storlien bestå bergen hufvudsakligen af glimmerskiffer, som lätt förvittrar. 
Till förekommande af bergras måste därför i de större bergskärningarna väster om Storlien 
betydande bergmassor borttagas utöver dem, som erfordrades för erhållande af den fastställda 
sprängningssektionen. 
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Men icke allenast bergsprängnings- och jordarbetena hafva vara mycket betydande, utan banans 
framdragande öfver de talrika vattendragen kräfde äfven mycket arbete. Af de många och ofta stora 
afloppstrummor, som anlagts under banvallen, är särskildt att märka den invid riksgränsen för 
Örbäckens framledande byggda dubbeltrumman, åt vilken måste gifvas en längd af icke mindre än 
240 meter (Kommentar: Var finns denna trumma? Är det inte 240 fot istället?) 

Detaljer över uppbyggnaden av banken (i form av ritningar) har trots omfattande sökning i olika arkiv 
inte kunnat fås fram. Endast övergripande texter om projektet av typ som redovisas ovan har hittats. 

Banken över Örabäcken är belägen strax väster om Storlien på järnvägslinjen från Storlien till Meråker 
i Norge.  I Figur 1 redovisas ett vykort från tidigt 1900-tal. 

 

Figur 1. Banken över Örabäcken (Stora Helvetet) enligt vykort från tidigt 1900-tal. 

I Figur 2 redovisas en plan över banken över Örabäcken med aktuella borrhål år 2004. E14 är belägen 
ca 100 m sydväst om järnvägen.  
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Figur 2. Plan över banken över Örabäcken (Stora Helvetet), Storlien.                                           
WSP (2004-03-31) 

Övergången från bergskärning till bank är belägen i ca km 751+500 mot Storlien och i ca km 751+680 
mot Norge. Dubbeltrumman till Örabäcken går igenom banken i ca km 751+554. Slänten mot väster 
går nedströms mot E14. Slänterna är på del av sträckan utförda med glacis och övriga delar i huvudsak 
beklädda med sten. Glacisen är i Figur 2 symboliserad med rektanglar och stenbeklädnaden med 
sexkanter. I slänten mot E14 finns en övre och en nedre glacis och en mellanliggande hylla som lutar 
mot E14. På nordöstra sidan av banken finns även en glacis och övriga delar av denna slänt består 
troligen av jordfyllning som kan vara placerad över en ursprunglig stenbeklädnad. På nordöstra sidan 
finns även extra diken för avvattning av vattnet från slänterna mot nordost. 

Spåret över banken över Örabäcken uppvisar en kraftig lutning ur järnvägssynpunkt. Överkant slipers 
i spårmitt ligger på nivån ca +562,10 i km 751+500 och +558,96 i km 751+680.    

I Figur 3 redovisas en tvärsektion i km 751+554 dvs i läget för dubbeltrumman. Man ser att 
dubbeltrumman mynnar ut på den övre delen av nedre glacisen mot E14. Observationer på plats ger 
att Örabäcken troligen vid inloppet till dubbeltrumman är belägen i berg och att i området i undre 
delen av nedre glacisen mot E14 så är Örabäcken även belägen i berg. Detta innebär troligen att vid 
byggnationens start så var Örabäcken nedskuren i moränen och hade frilagt berget. Vid byggnationen 
valde man sedan att göra en omläggning av vattenföringen genom dubbeltrumman varvid vattnet kom 
att ledas ut på övre delen av nedre glacisen. Geometrin för glacisarna (dess geometri och 
grundläggning) är schematiskt ritad då information om glacisarnas tjocklek och grundläggning inte är 
helt säkerställd. Fyllningen enligt historiska källor skall vara lagd sten och troligen med begränsat 
innehåll av finmaterial i alla fall vid byggnationen. 
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Figur 3. Tvärsektion km 751+554 för banken över Örabäcken, Storlien (Stora Helvetet).      
Löfling (2000). 

I Figur 4 redovisas en tvärsektion i km 751+609. Detta är i ett läge mot Norge där övre och nedre 
glacisen mot E14 ersätts med en stenklädd slänt. I nedre delen av slänten finns området som normalt 
brukar kallas för utbuktningen. Den stenklädda slänten består av sten med mindre storlek än i glacisen 
och stenarna är klart påverkade av vittring. Det finns delar där man ser stora håligheter samt en orolig 
släntyta på grund av lokala rörelser i slänten. Detta område har tidigare utpekats att vara den mest 
kritiska delen av banken och då på grund av flera faktorer. En faktor skulle vara att det ej är helt 
klarlagt vilken inverkan den avvattning som sker av skärningen i berg mot Norge har för stabiliteten 
hos banken speciellt då under de nederbördsrika delarna av året samt vid tjällossningsperioden. En 
annan faktor är inverkan av den underliggande moränen på berg under fyllningen. 
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Figur 4. Tvärsektion km 751+609 för banken över Örabäcken, Storlien (Stora Helvetet).    
Löfling (2000). 

Nedan redovisas en förteckning över handlingar (källor) som har haft uppe bankens konstruktion, 
dess beteende i form av resultat från mätning av rörelser samt förslag till förbättringsåtgärder. 

Källor 

- Preliminär geoteknisk rapport 85/022 över förskjutningar i bank inom bansträckan Storlien-
gränsen, km 751+519-670 (G bdl 70), Håkan Berger och Anders Hallingberg , Banverket 
(1985-02-07) 

- Georadarmätning vid ”stora helvetet” utmed bandelen Storlien – Norska gränsen, Thrainn 
Sigurdsson, SGU (1987-05-08) 

- Teknisk PM, Geoteknik, Stabilitetsutredning av järnvägsbank belägen på bansträckan Storlien 
- Norska gränsen, km 751+519-670, Kjell Torsteinsrud och Mats Larsson, Banverket (1989-01-
23) 

- Teknisk rapport, Geoteknik, Resultat från mätning av rörelser samt geoteknisk undersökning 
av järnvägsbank, belägen på bansträckan mellan Storlien och Norska gränsen, km 751+500-
680 (G bdl 70), Mats Larsson, Banverket, (1991-01-21) 

- Jämtlandsprojektet, Stora Helvetet, Geoteknisk utredning sektion 751+500-689, Per Löfling, 
KM Geoteknik, (2000-06-06) 

- Stora Helvetet, Stabilitetsutredning, PM Geoteknik, Kjell-Ola Berg, WSP (2004-03-31)  

- Stora Helvetet, systemhandling, Geotekniska beräkningar och dimensionering av 
förstärkningsåtgärder, Rasmus Muller, Vägverket Konsult (2004-03-31) 
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- Stora Helvetet, Utförd geoteknik till 2006-09, Stefan Håkansson, Banverket (2006-09-14) 

- Stora Helvetet, Förstärkning av järnvägsbank med jordspikning, Magnus Ruin, Teroc (2006-
12-19) 

- Översiktliga hydrauliska beräkningar Stora Helvetet, Lars Wiklund, Vägverket Konsult (2007-
12-18) 

- Stora Helvetet, Geotekniska beräkningar för järnvägsbank km 751+600, David Bengtsson, 
Vägverket konsult, (2008-01-19) 

- PM Geotekniska beräkningar, Stora Helvetet, Ulf Ryberg, Vägverket konsult (2008-02-26) 

- PM. Östersund-Storlien. Stabilitet vid ”Stora helvetet”, Stefan Håkansson, Banverket (2008-
03-18) 

Stefan Håkansson har i sin utredning daterad 2006-09-14 med stöd av information i Per Löflings 
utredning daterad 2000-06-06 redovisat en historik över objektet från byggstart 1877 till 2006 som 
ger bra inblick i banken över Örabäcken under årens lopp. Denna historik redovisas i Tabell 1 nedan 
kompletterad med händelser efter 2006. 

Tabell 1: Historik över objektet (med stöd av utredning från Stefan Håkansson, Banverket 
(2006-09-14)) 

År Händelse 

1877 Bygget av järnvägen startar. 

1879 Rälsläggning. 

1948 Första kända uppgift om sättning förekommer. 

1985 Första geotekniska rapporten. Mätprogram upprättas. 

Förskjutningar i 751+575V samt troligen i 751+535V, 751+555H och 751+605-625V. 

Sättning i spår. 

1987 Fortsatta mätningar i spår och vänster slänt. 

Mätning med georadar. Bankfyllningen tolkas som blockfyllning med varierande innehåll 
av finare fraktioner. Störst andel finmaterial i bankens övre del. Man tolkar att ett visst 
samband finns mellan utbuktningen och förekomst av finare material. 

Mätning av horisontalrörelser med inklinometrar. 

1989 Glacismuren bedöms ha en tjocklek mellan 0,8-1,2 m. 
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Frosthävningar i spår. 

7 års mätningar i spår visar regelbundna sättningar, som mest ca 120 mm i km 751+620. 
Tendens till horisontalrörelse i slänt km 751+609. Inga sidorörelser i inklinometrar. 
Rörelser i partier med tidigare observerade utbuktningar är inte större än i övrigt. 

Sektion 751+620 och 751+630 har högst vattenyta och störst sättning. Samband tycks 
finnas mellan uppmätta grundvattennivåer i bank, nederbörd och sättningar.  

1992 Utloppsvatten från trumman mynnar utanpå glacisen och infiltrerar i banken. Mycket 
dålig dränering av banvall mellan 751+700 och 751+800, slipers ligger i vatten. 

1994 I sektion km 751+595 och 751+609 har man i inklinometerrören mätt upp små 
sidorörelser i bankens övre del. 

Vattenytor i borrhål högre än omgivande mark, dvs vatten står i banken. 

1997 Urspårning nära gränsen. Trolig orsak är solkurva beroende på dåliga sliprar mm. 

1999 Nytt dike på uppströmssidan. 

Inga onormala rörelser i spår. 

2000 Geoteknisk utredning, Per Löfling 

2003 Nya inklinometrar sätts. 

2004 Förslag till förstärkningsåtgärder (WSP/VV Konsult) med jordspikning och 
betongkontreforer. 

2006 Ytterligare förslag till förstärkningsåtgärder med enbart stag/jordspikning (TEROC) 

2007 Hydraulisk utredning om Örabäcken,  

2008 Stabilitetsberäkningar utförs av VV Konsult 

2010 Nytt automatiskt system för mätning av tre inklinometrar och en mätare för nivå i 
Örabäcken uppströms i den västra av dubbeltrummorna 

2012 Start av ny inmätning av klockspik på slipers och inmätning (3D) av punkter på slänterna i 
fyra sektioner 

2013 Slutet av november 2013 stängdes järnvägen av för trafik och i december bildades en 
expertgrupp 

2014 Under våren genomfördes kompletterande utredningar och beräkningar 
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Observera att 1984 upprättades ett mätsystem som omfattade 967 st mätpunkter och man kan på plats 
idag se spår av dessa mätpunkter med brickor med enskild punktbenämning. Dessa punkter avvägdes 
vid fem tillfällen per år (tre höst och två vår). År 1986 reducerades mätsystemet till att omfatta 92 st 
mätpunkter fördelade på sex mätsektioner. Dokumentation av delar av mätresultaten har återfunnits i 
slutfasen av expertgruppens arbete. Här redovisas lite axplock från resultat av dessa mätningar.  
Tidigare i expertgruppens arbete har endast slutsatser från resultat av mätningarna kunnat återfinnas i 
ovanstående utredningar då kopia av bilagorna har saknats. 

I Figur 5 redovisas resultat från sättningsmätning i spår i sektion km 751+555 (ovan läget för 
trummorna) som sättning mot tid för tiden 1984 till 1997. Där framgår att spårjusteringar under åren 
har utgjort stor andel av den från mätningarna tolkade sättningsutvecklingen med tid för banken. 

 

Figur 5. Nivåförändring av spår mot tid i sektion km 751+555. Löfling (2000). Negativt värde 
innebär sättning och sättning är angiven i mm. 

I Figur 6 redovisas resultat från sättningsmätning i spår i sektion km 751+620 som sättning mot tid för 
tiden 1984 till 1997. Där framgår även för denna punkt att spårjusteringar under åren har utgjort stor 
andel av den från mätningarna tolkade sättningsutvecklingen med tid för banken. 
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Figur 6. Nivåförändring av spår mot tid i sektion km 751+620. Löfling (2000). Negativt värde 
innebär sättning och sättning är angiven i mm. 

I Figur 7 redovisas resultat från inmätning av punkt i slänten mot E14 i sektion km 751+609 som 
vertikalrörelse och horisontalrörelse mot tid för tiden 1984 till 1997. Resultatet från tolkningen är att 
punkten med tiden rör sig nedåt mot E14 och ungefär parallellt med slänten. 

 

Figur 7. Resultat från inmätning av punkt i slänt i km 751+609. Löfling (2000).  
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Som exempel på resultat från mätningar med inklinometer redovisas resultat av de mätningar som 
Göran Wallmark utförde under tidsperioden 1989 till 1994. I Figur 8 redovisas resultat för 
inklinometer i km 751+554 som horisontalrörelse mot djup. På samma sätt redovisas resultat från 
mätningarna för inklinometrarna i km 751+595, km 751+609 respektive 751+620 i Figurerna 9 till 11. 

Göran Wallmarks kommentarer till resultat från mätningarna är en viss tendens till rörelse mot E14 
men att resultatet från mätningarna ligger inom den mätnoggrannhet som metoden ger och då även 
med hänsyn till det sätt som röret som mätningen sker i har installerats. 

 

Figur 8. Resultat för inklinometer i km 751+554. Löfling (2000). Vänster innebär 
horisontalrörelse mot E14. 
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Figur 9. Resultat för inklinometer i km 751+595. Löfling (2000). Vänster innebär 
horisontalrörelse mot E14. 

  

 

Figur 10. Resultat för inklinometer i km 751+609. Löfling (2000). Vänster innebär 
horisontalrörelse mot E14. 
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Figur 11. Resultat för inklinometer i km 751+620. Löfling (2000). Vänster innebär 
horisontalrörelse mot E14. 

 

Under årens lopp har bankens tillstånd varit uppe till debatt med förslag till åtgärder men man har 
aldrig kommit till beslut om åtgärder. Ofta kan man notera observationen om att det är dåligt spårläge 
med hänsyn till tjälrörelser samt pågående rörelser och då störst i huvudsak inom delen närmast 
Norge efter glacisen (i princip från sektion km 751+610 till sektion km 751+630). Ofta med tendens att 
det är mer betydande rörelser i spåret och klart mindre i slänterna.  
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Pågående uppföljning av banken och vattennivå i 
Örabäcken 
Allmänt 
De mätningar som pågick vid trafikstopp i slutet av november 2013 omfattade dels automatiska 
mätningar som Geometrik ansvarar för och som redovisas på Internet samt inmätningar av punkter 
som Bo Carlsson, INFRANORD, utför och redovisar. I redovisningen nedan används begreppet 
överkant bank, vilket är synonymt med begreppet nivå överkant sliper. 

Automatisk mätning 
De automatiska mätningarna omfattar mätning med  inklinometrar i tre punkter (km 751+554 V1, 
751+595V1 och 751+609V1) samt i en punkt mätning av variation i vattennivå uppströms i mynningen 
i den västra (mot Norge) av dubbeltrummorna.  

I Figur 12 redovisas planläget för de tre inklinometrarna och punkten för mätning av vattennivå. 

 

Figur 12. Planläge för de tre inklinometrarna samt punkten med mätning av vattennivå i trumma. 

De tre inklinometrarna installerades 2003 i befintliga rör och redovisningen på Internet omfattar 
tiden från juni 2010. Det finns ett flertal rapporter från Geometrik med redovisning av resultatet från 
mätningarna innan redovisningen blev tillgänglig på Internet (år 2003-2010?). 

Mätningen av vattennivå i trumman startade i juni 2010. Resultat från mätningar har redovisats via 
Internet sedan juni 2010. 

Inmätning av punkter på slipers och i slänterna 
Inmätning av punkter omfattar inmätning (sättning) av klockspik på sliprar samt inmätning (3D) av 
punkter på ytan av banken i fyra sektioner, km 751+555, 751+595, 751+609 och 751+620. I varje 
sektion på båda sidor av banken med tre nivåer på båda sidor i km 751+609 och 751+620 och tre 

23 
 



nivåer på insidan (slänten från E14) och sex nivåer på utsidan (slänten mot E14) i km 751+555 och km 
751+595. I Figur 13 redovisas schematiskt planläget för mätpunkterna i slänterna. 

Inmätning av punkter på slipers och punkter i slänterna har utförts med nollmätning 2012-11-01. 
Sedan tågstopp har inmätningen skett en gång per månad. Senaste inmätningen skedde 2014-08-25. 

 

Figur 13. Schematisk planskiss över mätpunkterna i slänterna.  

I Figur 14 redovisas en bild med placeringen av punkterna på slänten mot E14 i sektionerna km 
751+555 och km 751+595. 
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Figur 14. Placering av punkterna i slänten mot E14 i sektion km 751+555 och km 751+595. 

I Figur 15 redovisas en bild med placeringen av punkterna på slänten mot E14 i sektionerna km 
751+609 och km 751+620. 

 

Figur 15. Placering av punkterna i slänten mot E14 i sektion km 751+609 och km 751+620. 

 
Mätning med inklinometer. 
Resultatet från mätningarna från tiden juni 2010 till idag (2014-09-01) redovisas i Figur 16 till 18 för 
de tre inklinometrarna som beräknad horisontalrörelse mot tid. För varje inklinometer har med stöd 
av mätt vinkeländring i fyra punkter på olika djup horisontalrörelse beräknats för fyra olika djup 
under överkant bank. Beräknad horisontalrörelse är helt beroende av den beräkningsmodell som 
använts vid beräkningen och då speciellt om man endast har att utgå från resultat från fyra mätnivåer. 
Mätvärdet är veckomedelvärde och positiv horisontalrörelse innebär horisontalrörelse mot E14.  
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Bank över Örabäcken (Stora Helvetet)  - Inklinometer SH1  -  km 751+554V
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Figur 16. Beräknad horisontalrörelse på fyra djup under överkant bank mot tid för inklinometer 
SH1, km 751+554V. Mätvärde är veckomedelvärde. Positivt värde innebär 
horisontalrörelse mot E14.  

Bank över Örabäcken (Stora Helvetet)  - Inklinometer SH2  -  km 751+595V
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Figur 17. Beräknad horisontalrörelse på fyra djup under överkant bank mot tid för inklinometer 
SH2, km 751+595V. Mätvärde är veckomedelvärde. Positivt värde innebär 
horisontalrörelse mot E14.  
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Bank över Örabäcken (Stora Helvetet)  -  Inklinometer SH3  -  km 751+609V
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Figur 18. Beräknad horisontalrörelse på fyra djup under överkant bank mot tid för inklinometer 
SH3, km 751+609V. Mätvärde är veckomedelvärde. Positivt värde innebär 
horisontalrörelse mot E14. 

Resultatet från mätningarna sedan 2003 till idag har varit svårtolkat och resultatet uppvisar stora 
variationer med årstiden som delvis kan ha sin orsak i att temperaturen i banken varierar med 
årstiden. Dessutom finns språng i mätvärden som inte kan förklaras med naturliga händelser i 
området kring banken. 

Mätning av vattennivå i trumma. 
Resultatet från mätningarna redovisas i Figur 19 som nivå vattenyta mot tid. Mätvärdet i figuren är 
timmedelvärde. 
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Bank över Örabäcken (Stora Helvetet)  -  Mätning av vattennivå i bäck uppströms
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Figur 19. Variation av nivå vattenyta i trumma mot tid. Mätvärde är timmedelvärde.  

Mätningarna under aktuell tid redovisar variationer med årstiden och med ett maximalt belopp på ca 
0,6 m. 

Inmätning av klockspik på slipers. 
Klockspikarna är placerade i centrumlinjen av spåret på sliprarna med ekvidistans ca 10 m från km 
751+500 till km 751+680.  

I Figur 20 redovisas uppmätt sättning för klockspikarna mot position i längsled vid de tidpunkter då 
inmätningar har skett. Referenstidpunkt för sättningen är första mättillfället 2012-11-01. Senaste 
mättillfälle är 2014-08-25. 

I Figur 21 och Figur 22 redovisas sättning mot tid för klockspikarna inom km 751+500 till km 751+590 
respektive km 751+600 till 751+680. Mätpunkt 751+610 blev oavsiktligt borttagen i början av mars 
2014 i samband med de geotekniska undersökningarna så för denna punkt saknas mätresultat för de 
senaste mättillfällena. 
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Bank över Örabäcken (Stora Helvetet)  -  Inmätning av klockspik på slipers
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Figur 20. Sättning hos klockspik mot position vid utförda mättillfällen.  

Bank över Örabäcken (Stora Helvetet)  - km 751+500 till 751+590
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Figur 21. Sättning mot tid för klockspikarna inom km 751+500 till 751+590. 
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Bank över Örabäcken (Stora Helvetet)  - km 751+600 till 751+680
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Figur 22. Sättning mot tid för klockspikarna inom km 751+600 till 751+800.  

Relativt nollmätningen 2012-11-01 finns för sista mättillfället 2014-08-25 en viss trend som pekar mot 
en sättning av storleken ca 5 mm inom huvuddelen av spåret samt något större, ca 10-15 mm, inom 
delen 751/600 till 751/640 dvs inom den del som tidigare har benämnts utbuktningen. Resultatet från 
mätningarna pekar på att vertikalrörelserna är påverkade av årstiden och då troligen mest av den kalla 
årstiden med risk för uppåtriktade rörelser på grund av tjälning i överdelen av banken. Variationerna 
sedan tågstopp i slutet av november 2013 är klart mindre än tidigare under mätperioden. Sedan 
tågstoppet i slutet av november 2013 är det inte möjligt med säkerhet att göra en prognos om storleken 
på pågående sättningar med tid.  

Inmätning av punkter på slänterna av banken. 
Resultatet från genomförda inmätningar av samtliga punkter redovisas i Bilaga 1. 

För vissa av mätpunkterna finns en trend att det är stor skillnad mellan nollmätningen och övriga 
mättillfällen. Detta kan inte förklaras av någon enskild händelse inom banken mellan nollmätningen 
och mätningen därefter. 

Som exempel på resultat från mätningar redovisas de mätningar som är utförda i sektion km 751+620. 

I Figur 23 redovisas horisontalrörelse mot tid för punkterna i sektion km 751+620. Observera att en 
positiv horisontalrörelse innebär rörelse vinkelrätt spår i riktning mot E14. 
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Bank över Örabäcken (Stora Helvetet) - Punkter i sektion km 751+620
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Figur 23. Horisontalrörelse mot tid för mätpunkterna i slänten i sektion km 751+620. H innebär 
punkter på bankens uppströmssida (mot nordost) och V innebär punkter på bankens 
nedströmssida dvs mot E14. Positiv horisontal rörelse innebär i riktning mot E14. 

I Figur 24 redovisas horisontalrörelse mot djup under överkant bank för mätpunkterna i slänten mot 
E14 i sektion km 751+620.   
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Figur 24. Horisontalrörelse mot djup under överkant bank för punkterna i tvärsektion km 
751+620 i slänten mot E14. Positiv horisontell rörelse innebär i riktning mot E14. 

I Figur 25 redovisas horisontalrörelse mot djup under överkant bank för mätpunkterna i slänten mot 
nordost (från E14) i sektion km 751+620.   

31 
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Figur 25. Horisontalrörelse mot djup under överkant bank för punkterna i slänten mot nordost i 
tvärsektion km 751+620. Positiv horisontell rörelse innebär i riktning mot E14.  

I Figur 26 redovisas vertikalrörelse mot tid för punkterna i sektion km 751+620. Observera att en 
positiv vertikalrörelse innebär sättning. 
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Figur 26. Vertikalrörelse mot tid för mätpunkterna i slänten i sektion 751+620. H innebär 
punkter på bankens uppströmssida (mot nordost) och V innebär punkter på bankens 
nedströmssida dvs mot E14. Positiv vertikalrörelse innebär sättning. 

I Figur 27 redovisas mätt vertikalrörelse mot djup under överkant bank för mätpunkterna i slänten 
mot E14 i sektion km 751+620.   
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Figur 27. Vertikalrörelse mot djup under överkant bank för punkterna i tvärsektion km 751+620 i 
slänten mot E14. Positiv vertikalrörelse innebär sättning.  

I Figur 28 redovisas mätt vertikalrörelse mot djup under överkant bank för mätpunkterna i slänten 
mot nordost (från E14) i tvärsektion km 751+620.   
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Figur 28. Vertikalrörelse mot djup under överkant bank för punkterna i slänten mot nordost i 
tvärsektion 751+620. Positiv vertikalrörelse innebär sättning.  

För att få en uppfattning om rörelseriktning för varje enskild mätpunkt redovisas i Figur 29 mätt 
vertikalrörelse mot mätt horisontalrörelse för punkterna i slänten mot E14 i sektion km 751+620. 
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På samma redovisas i Figur 30 mätt vertikalrörelse mot mätt horisontalrörelse för punkterna i slänten 
mot nordost i sektion km 751+620. 
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Figur 29. Resulterande horisontal- och vertikalrörelse under tiden 2012-11-01 – 2014-08-25 för 
mätpunkterna i slänten mot E14 i tvärsektion 751+620. 
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Figur 30. Resulterande horisontal- och vertikalrörelse under tiden 2012-11-01 – 2014-08-25 för 
mätpunkterna i slänten mot nordost i tvärsektion 751+620. 

I Figur 31 och 32 redovisas på samma sätt för punkterna i sektion km 751+555. 

I Figur 33 och 34 redovisas på samma sätt för punkterna i sektion km 751+595. 
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I Figur 35 och 36 redovisas på samma sätt för punkterna i sektion km 751+609. 
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Figur 31. Resulterande horisontal- och vertikalrörelse under tiden 2012-11-01 – 2014-08-25 för 
mätpunkterna i slänten mot E14 i tvärsektion 751+555. 
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Figur 32. Resulterande horisontal- och vertikalrörelse under tiden 2012-11-01 – 2014-08-25 för 
mätpunkterna i slänten mot nordost i tvärsektion 751+555. 

 

35 
 



Bro över Örabäcken (Stora Helvetet) - Punkter i sektion km 751+595
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Figur 33. Resulterande horisontal- och vertikalrörelse under tiden 2012-11-01 – 2014-08-25 för 
mätpunkterna i slänten mot E14 i tvärsektion 751+595. 
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Figur 34. Resulterande horisontal- och vertikalrörelse under tiden 2012-11-01 – 2014-08-25 för 
mätpunkterna i slänten mot nordost i tvärsektion 751+595. 
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Bro över Örabäcken (Stora Helvetet) - Punkter i sektion km 751+609
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Figur 35. Resulterande horisontal- och vertikalrörelse under tiden 2012-11-01 – 2014-08-25 för 
mätpunkterna i slänten mot E14 i tvärsektion 751+609. 
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Figur 36. Resulterande horisontal- och vertikalrörelse under tiden 2012-11-01 – 2014-08-25 för 
mätpunkterna i slänten mot nordost i tvärsektion 751+609. 

Resultatet från inmätningarna av punkterna i slänterna indikerar, förutom enligt ovan stor skillnad i 
rörelser direkt efter nollmätning, rörelser som varierar med årstiden och under aktuell tidsperiod är 
det inte möjligt att med säkerhet tolka rörelser som trend mot tid. Resultatet indikerar variationer i 
vertikal- och horisontalrörelser under året av storleken ± 5 mm till ± 10 mm.  
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Motiv till kompletterande undersökningar och 
utredningar (beräkningar) 
Med stöd av granskningen av tidigare utredningar, undersökningar och mätningar föreslog 
expertgruppen att man skulle utföra kompletterande provtagning och geofysiska mätningar för att få 
en säkrare uppfattning om bankens uppbyggnad.  

Den kompletterande provtagningen utfördes med målsättningen att få upp prover från fyllningen och 
även filma i borrhål för att få bättre underlag för bedömning av bankens uppbyggnad men även hur 
långt förvittringsprocessen har gått. Observera att denna typ av prover inte har tagits tidigare i aktuellt 
fall. För att förbättra chanserna att få upp bra prover valdes, framför andra metoder, att i första hand 
genomföra kärnprovtagning med en erfaren fältgeotekniker.  

De geofysiska mätningar utfördes med målsättningen att ge en grov bedömning om det fanns 
anomalier (delområden med avvikande egenskaper) inom bankfyllningen inom olika delar av banken 
inom aktuell sträckning (km 751+450 till km 751+700) . Ursprungligen var avsikten att genomföra 
georadarmätningar för sektioner parallellt med spår samt metodiken cross-hole-tomografi i 
tvärsektioner (sektioner vinkelrätt spår).  Avsikten var också att utföra dessa mätningar innan den 
kompletterande provtagningen men på grund av årstiden kom dessa undersökningar att utföras i 
slutet av maj i år.   

För att få en uppfattning om inverkan av beräkningsmodell vid bedömning av bankens stabilitet  
beslutades att genomföra kompletterande beräkningar med olika modeller för bankens uppbyggnad.  
Detta innebär med modeller som inte tidigare tillämpats i tidigare utredningar för aktuell bank. Detta 
som komplement till tidigare utförda traditionella stabilitetsberäkningar och utförda beräkningar med 
numeriska modeller (PLAXIS-analys).  

Dessutom beslutades att de pågående inmätningarna av punkter skulle utföras med tätare intervall än 
tidigare och då med målsättningen en mätning per månad i fortsättningen. Beslutades också att den 
automatiska mätningen av de tre inklinometrarna samt vattennivå i Örabäcken skulle fortsätta enligt 
tidigare. Mätintervallet för inklinometrarna ändrades dock från en gång var 5:e minut till en gång per 
timme.  
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Kompletterande geotekniska undersökningar 
Allmänt 
Kompletterande geotekniska undersökningar utfördes i mars – april 2014 av Miljögeo i Västervik, med 
Kjell Hidsjö som fältgeotekniker. Dels utfördes kärnprovtagning och dels jord-bergsondering med JB3 
samt foderrörsborrning med Noex ringkronesystem. Två av de kärnborrade hålen har filmats. Hål har 
också borrats genom den övre  glacisen mot E14 i dess övre och nedre del för att undersöka dess 
uppbyggnad och tjocklek. 

Totalt utfördes geotekniska undersökningar i sju punkter. Borrningarna har utförts i ytterkant sliper 
på antingen vänster eller höger sida om spåret. Efter att borrningarna utförts har inklinometerrör 
installerats i hålen och injekterats med cement-bentonit suspension för att dels ge möjlighet till 
mätning av horisontalrörelser, samt att fylla hålen och förhindra inre erosion i banken. Vid fyllning 
och installation av inklinometerrören användes en geotextilstrumpa runt röret för att förhindra att 
injekteringsbruket skulle rinna ut okontrollerat i banken. 

Kärnprovtagning 
Kärnprovtagning utfördes med Borrbandvagn Geotech 705 DD och S-Geobor kärnborrningssystem. S-
Geobor är ett ”tripple tube wireline” system anpassat för blandade och lösa jordar och ger en 
borrkärna med ytterdiameter 102 mm. Denna metod är relativt obeprövad för bankar av sprängsten, 
men visade sig fungera bra. Provtagningsmetoden har gett möjlighet att ta upp hela borrkärnor som 
kan visa på mängden nedkrossat/löst material och mängden block. Vid borrningen har 
borrparametrar loggats och dokumenterats i borrprotokoll. Borrparametrarna ger en bra uppfattning 
om håligheter och löst material samt mängden block i banken. Kärnorna har sedan analyserats på 
laboratorium vilket beskrivs nedan. Vid kärnborrningen har följande parametrar loggats: 

• Matningshastighet 

• Matningskraft 

• Tryck på vridmotor 

• Hammartryck 

• Spoltryck 

• Spolflöde 

• Vridningshastighet 

Kärnprovtagning utfördes i följande punkter: 

• 751+560 H: kärnborrning till 17,90 m djup under överkant bank 

• 751+580 V: kärnborrning till 18,18 m djup under överkant bank   

• 751+615 V: kärnborrning till 14,95 m djup under överkant bank 
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• 751+625 V: kärnborrning till 11,72 m djup under överkant bank 

Borrprotokollen för borrhålen redovisas i Bilaga 2. Nedan redovisas borrhål för borrhål en 
sammanfattning av observationer i samband med kärnborrningen. Nedan redovisas kärnförlusten vid 
varje delupptag som Recovery. Observera om Recovery är 100% är kärnförlusten 0%. Med Recovery 
menas upptagen längd på kärnan i relation till borrad längd. Om man missar att få upp någon kärndel 
är Recovery 0%. Om man får upp en kärndel som är lika med borrad längd så är Recovery 100%. Om 
man får Recovery större än 100% innebär detta att man troligen fått med del av kärnan från tidigare 
tagning. På svenska finns inget bra ord för Recovery. Man skulle kunna använda ordet kärnfångst. 

Kärnprovtagning i 751+560 H 
Översta delen på banken ner till ca 1,3 m djup består av ballast och finjord. Block med tomrum/löst 
material emellan ner till ca 13,5 m djup sedan mer homogent. De från borrprotokollen tolkade 
tomrummen har tjocklek mellan 0,1 och 0,2 m. Berg från 14,5 m djup. Grundvattenytan påträffas i 
berget på 15,6 m djup. Recovery: 0 – 113 %. 

Kärnprovtagning i 751+580 V 
Översta delen på banken ner till ca 0,85 m djup består av ballast och finjord. Block med tomrum/löst 
material emellan ner till ca 10 m djup sedan mer homogent. De från borrprotokollen tolkade 
tomrummen har tjocklek mellan 0,1 och 0,4 m. Berg från 14,5 m djup. Recovery: 0 – 150%. 

Kärnprovtagning i 751+615 V 
Makadam ned till 0,6 m. Inget material med upp ned till ca 1,5 m djup. Banken består till största delen 
av uppsprucket/vittrat material. Tomrum/frisjunkning mellan 1,7 och 2,7 m djup.  De från 
borrprotokollen tolkade tomrummen har tjocklek mellan 0,1 och 1,0 m. Större block mellan 7,6 och 8,3 
m djup. Morän från 8,3 till 13,1 m djup. Berg från 13,1 m djup. Recovery: 0 – 105 %. 

Kärnprovtagning i 751+625 V 
Inget material med upp ned till 2,4 m djup. Banken består till största delen uppsprucket/vittrat 
material. Tomrum/frisjunkning mellan 2,2 och 2,5 m djup. De från borrprotokollen tolkade 
tomrummen har tjocklek mellan 0,1 och 0,3 m. Morän från 8,8 till 10,9 m djup.  Berg från 10,9 m djup. 
Recovery: 0 -106 %. Hålet borrades sedan vidare med foderrör och Noex till 14,4 m djup. 

Jordbergsondering  
Som komplement till kärnprovtagningen har Jord-bergsondering, JB3, utförts i tre punkter. 
Foderrörsborrning med Noex ringborrkrona har efter avslutad JB sondering utförts i samma punkter 
(hål) som JB sonderats, samt i ett hål som tidigare kärnborrats (751+625V) där kärnborrkronan gick 
sönder. Borrningen utfördes med Borrbandvagn Geotech 705 DD, Slaghammare Furukawa HB3G, Jb-
stång R36 med hylsa och Retrak kryssborrkrona 76 mm. JB-sonderingen har utförts med 
vattenspolning och så jämn kraft på kronan som möjligt.  Det senare för att kunna utnyttja 
sjunkningshastigheten som mått på fasthet hos jordlagret. Hammarborrning har utförts då kronan 
inte sjunker. Foderrörsborrningen utfördes primärt för att kunna fylla de JB borrade hålen. Vid 
foderrörsdrivningen har också borrparametrar loggats. JB-sonderingen och foderrörsborrningen 
visade sig vara mindre lämplig metod än kärnborrningen för att tolka egenskaperna i denna typ av 
material och det var svårt att urskilja mängden block och håligheter samt nedkrossat material jämfört 
med loggningen från kärnborrningen. Vid kärnborrningen så tas upp ett spår i ytterkant. Vid 
jordbergsondering så krossas/mals materialet ned med större påverkan på området framför spetsen. 
Följande borrparametrar loggades vid JB-sonderingen och foderrörsdrivningen: 
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• Matningshastighet 

• Matningskraft 

• Tryck på vridmotor 

• Hammartryck 

• Spoltryck 

• Spolflöde 

• Vridningshastighet 

Jord-bergsondering har utförts i följande punkter  

• 751+560 V  

• 751+615 H  

• 751+625 H  

Foderrörsdrivning med Noex-borrning har utförts i följande punkter (Noex är borrad i samma hål som 
JB): 

• 751+560 V 

• 751+615 H  

• 751+625 V  (i samma hål som kärnborrning) 

• 751+625 H  

Resultatet från sonderingarna redovisas i Bilaga 3. 

Filmning av borrhål  
Filerna föreslås levereras på en USB-minne till rapporten. 

Som komplement till borrningarna har filmning av två av de kärnborrade hålen genom banken samt 
fem hammarborrade horisontella hål och en spricka genom övre glacisen mot E14  utförts med 
borrhålskamera. 

Filmning i kärnborrade hål 
Filmning har utförts i följande kärnborrade borrhål: 

• 751+580V  

• 751+615 V  
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I borrhål 751+580V utfördes filmningen i en sekvens från toppen på borrhålet till djup 8,70 m där 
borrhålet slagit igen. Filmningen fortsatte sedan på vägen upp igen. Filmningen visar på sand och 
finmaterial ner till djup 1,60 m och sedan staplade block av glimmerskiffer med ca 0,20 – 0,30 m 
tjocklek med små hålrum emellan ner till ca 3 m djup. På djup 3,0, 5,75 samt 6,90 m är det större 
håligheter och under djup 7,6 m mer uppkrossat material.  

I borrhål 751+615 V utfördes filmningen i flera omgångar efter att varje foderrörssegment dragits upp. 
I detta borrhål visar filmningen på sand och finmaterial ner till djup ca 1,70 m och sedan uppkrossad 
vittrad glimmerskiffer. Hålrum på djup ca 6,7 m. Från 7,10 m djup ner till 7,80 m är det större block. 
Morän från ca 8,50 m djup. GV ytan uppmättes vid filmningen på djup 10,6 m. 

Filmning av borrhål och en spricka genom övre glacisen mot E14 
För att undersöka glacisens uppbyggnad har hål hammarborrats med handhållen luftdriven 
hammarborrmaskin. Borrhålen borrades med en diameter av 32 mm och filmades med en rörkamera. 
Det visade sig vara lite besvärligt att både borra och filma, då det innanför yttersta stenlagret i glacisen 
är mycket skärvor, hålrum och mindre block. Detta medförde att borren fastnade och hålet rasade 
igen. Det var också svårt att få filmkameran att följa det uppborrade hålet. Filmningen utfördes också i 
en naturlig spricka mellan block i den nedre delen av den övre glacisen mot E14. 

Filmning har utförts i fem stycken hammarborrade hål och en spricka genom glacisen mot E14.  

Observationer i samband med filmningen av borrhålen och sprickan i glacisen redovisas nedan hål för 
hål och för sprickan. 

Borrhål i km 751+539 i överkant övre glacis mot E14, ca 1,35 m under överkant kantsten 

• 0,0 – 0,85 m yttersta stenen i glacisen 

• 0,85 – 0,95 m hålrum 

• 0,95 – 1,05 m lösa stenar/skärvor 

• 1,05 m stopp (ej möjligt filma längre in) 

 

Borrhål i km 751+546 strax ovan underkant övre glacis mot E14 

• 0,0 – 0,51 m yttersta stenraden i glacisen 

• 0,51 – 0,78 m stenskärvor 

• 0,78 – 0,98 m sten/skärvor 

• 0,98 m hålet rasat igen 

 

Borrhål i km 751+551 i överkant övre glacis mot E14, ca 2,05 m under överkant kantsten 
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• 0,0 – 0,65 m yttersta stenen i glacisen 

• 0,65 – 0,73 m hålrum 

• 0,73 – 0,85 m sten 

• 0,85 – 0,94 m lösa stenar 

• 0,94 – 1,06 m hålrum 

• 1,06 – 1,14 m sten 

• 1,14 – 1,28 m hålrum 

• 1,28 – 1,55 m sten 

• 1,55 – 1,56 m hålrum 

• 1,56 m stopp (ej möjligt filma längre in) 

 

Spricka i km 751+552 strax ovan underkant av övre glacisen mot E14 

• 0,0 – 0,55 m yttersta stenraden i glacisen 

• 0,55 – 0,80 m hålrum 

• 0,80 – 1,17 m sten 

• 1,17 m stopp (ej möjligt filma längre in) 

 

Borrhål i km 751+560 i överkant av övre glacisen mot E14, ca 1,3 m under överkant kantsten 

• 0,0 – 0,43 m yttersta stenen (ca) 

• 0,43 – 0,55 m hålrum 

• 0,55 – 1,0 m sten 

• 1,0 m stopp (ej möjligt filma längre in) 

 

Borrhål i km 751+588 i överkant övre glacisen mot E14, ca 1,3 m under överkant kantsten 

• 0,0 – 0,65 m yttersta stenraden i glacisen 
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• 0,65 – 0,93 m hålrum/sten 

• 0,93 m stopp, hålet har rasat igen 

 

Analys av borrkärnor (geologisk kartering, siktanalys och fotografering) 
Allmänt 
Borrkärnorna har analyserats på Vattenfall Research laboratorium i Älvkarleby. Kärnorna har 
besiktats okulärt, karterats samt fotograferats. Geologisk kartering och protokoll har upprättats av 
geolog Jan-Olof Arnbom. Utvalda partier har provtagits och analyserats i stereolupp. Banken består av 
bergarterna fyllit och amfibolit, samt jordarten morän. Kärnorna har karterats med avseende på 
utseende (sprickighet, uppkrossning, vittring m.m.) och protokollförts. Siktanalys har utförts på 
prover som benämnts som morän.  

Kjell Hidsjö som utfört provtagningen lade med stöd av observationer vid borrningen ut borrkärnor på 
den plats han bedömde den ursprungligen var belägen i lagerföljden. Detta har Jan-Olof Arnbom 
utgått ifrån vid sin kartering. 

Resultatet redovisas i sin helhet (kartering, utlåtande, siktanalys och foton) i Bilaga 4. 

Sammanfattning av resultat från kartering och fotografering av kärnorna 
Kartering av borrkärnor från kärnborrning i km 751+560 H 
Fyllning av grus och morän ner till 1,3 m djup. Olika grad av vittrad fyllit och amfibolit ner till 14,5 m 
djup. Varierar mellan ovittrad och kraftigt vittrad och krossad. Kärnförluster/tomrum med längd upp 
till 0,6 m. Bergnivå på 14,5 m djup under överkant bank. Kärnborrningen avslutades på 17,90 m djup. 

Kartering av borrkärnor från kärnborrning i km 751+580 V 
Fyllning av jord ner till 0,8 m djup. Olika grad av vittrad fyllit och amfibolit ner till 10,5 m djup. 
Varierar mellan ovittrad och kraftigt vittrad och krossad till lokalt nermald. Kärnförluster/tomrum 
med längd upp till 1,1 m. Vid 10,5-11,0 m djup metabasit, sprucken, glimmerrik något vittrad.  Olika 
grad av vittrad amfibolit och fyllit ned till  bergnivå på 14,5 m under överkant bank. Kärnborrningen 
avslutades på 18,18 m djup. 

Kartering av borrkärnor från kärnborrning i km 751+615 V 
Fyllning av jord ner till 0,6 m djup (kärnförlust ned till 1,5 m djup). Till största delen vittrad och 
krossad fyllit och amfibolit  ner till 6,2 m djup. Kärnförluster/tomrum på upp till 1,1 m längd och totalt 
ca 50% kärnförlust ned till 6,2 m djup. Olika grad av vittrad fyllit och amfibolit ner till 9,1 m djup. 
Varierar mellan ovittrad och kraftigt vittrad och krossad. Morän och lera från 9,1 m till 13,0 m. Berg 
från 13,0 m djup. Kärnborrningen avslutades på 14,95 m djup.  

Kartering av borrkärnor från kärnborrning i km 751+625 V 
Kärnförlust ned till 2,3 m djup. Sedan följer till största delen krossad, ovittrad amfibolit och fyllit ned 
till 7,8 m djup. Morän från 7,8 m till 11,0 m djup. Berg från 11,0 m djup. Kärnborrningen avslutades på 
11,0 m djup. 

Siktanalys av morän 
För att säkerställa och klassificera den bedömda moränen under banken i borrhål km 751+615V och 
km 751+625V har siktanalys utförts på 6 st prover av Vattenfall Research  laboratorium i Älvkarleby.  
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Siktningen har utförts som torrsiktning enligt SS-EN 933-1/A1:2005. Denna typ av siktning kan 
underskatta mängden finmaterial i proverna, varför det finns risk att resultaten inte kan ses som 
representativa för moränen. 

Prover på moränen för siktning har utförts i följande punkter och nivåer: 

• 751+615V Djup 9,82-10,85 m.  

• 751+615V Djup 10,85-11,91 m.  

• 751+625V Djup  8,70-9,30 m  

• 751+625V Djup 9,30-10,48 m 

• 751+625V Djup 10,58-11,26 m 

• 751+625V Djup 11,26-11,72 m 

Siktningen visar att det är grusig morän eller grusig sandig morän. Resultaten redovisas i bilaga 4. 

Sammanfattning av kompletterande undersökningarna 

De kompletterande undersökningarna har visat att banken består av glimmerskiffer (fyllit och 
amfibolit), av dels staplade block och dels områden med mera nedkrossat och vittrat material. I 
banken finns också betydande håligheter. Delarna av banken inom delen med glacis (km 751+560 och 
km 751+580) ligger grundlagda direkt på berg med avsaknad av morän, medan banken närmast Norge 
(km 751+615 0ch km 751+625) ligger grundlagd på morän.  Delarna av banken med glacis förefaller 
(km 751+560, km 751+580) också bestå av mer block medan det är mer nedkrossat och vittrat material 
i delarna av banken närmare Norge (km 751+615 och km 751+625). 

Den översta delen av banken direkt under sliprarna ner till ca 0,8 – 1,5 m djup består till största delen 
av sand, silt, matjord och förorenad makadam. 

Borrhålen genom glacisen visar att lagret med de yttersta välstaplade stenarna är 0,43 – 0,85 m tjock i 
de undersökta punkterna. Bakom glacisen är det mycket håligheter som är utfyllda med mindre 
skärvor innan ytterligare mindre block tar vid. Blocken innanför glacisen förfaller mindre välordnade 
och sämre staplade. 
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Geofysiska undersökningar 
Inledning 

Kärnprovtagningen och jordbergsonderingen utförd i denna utredning är utförd i ett fåtal punkter. 
Sedan tidigare finns resultat från bla. utförda jordbergsonderingar samt en markradarundersökning 
1987 utförd i tre linjer i överkant bank.  

Som en komplettering till detta valdes att utföra en kompletterande geofysisk undersökning i ett antal 
sektioner dels parallellt med spåret och dels vinkelrätt mot spåret. Avsikten med dessa undersökningar 
var att få en uppfattning om variationen i jordlagerförhållandena i valda sektioner. Undersökningar 
har utförts under perioden 2014-05-19 -- 23 av Geovista under ledning av Håkan Mattsson. 
Tidpunkten för mätningarna valdes så sent för att vara helt säker på att alla delar av banken var 
tjälfria. 

Mätning har utförts med metoden refraktionsseismik för tre linjer parallellt med spår, se Figur 37. En 
linje i princip i överkant av bank i läget för spåret, en linje i princip i läget för avsatsen mellan övre och 
nedre glacisen i slänten mot E14 samt en linje längs foten till slänten mot E14. 

Dessutom har mätning utförts med metoden ”Cross-hole tomografi” för tre tvärsektioner till banken. 
Dessa sektioner var i km 751+569,8, km 751+596,4 och km 751+612,2, se Figur 37. Läget för 
tvärsektionerna valdes med målsättningen en tvärsektion så nära läget för dubbeltrumma som möjligt, 
en tvärsektion i läget där övre glacisen mot E14 övergår i en stenklädd slänt med mindre lutning samt 
en tvärsektion i närheten av läget för den observerade utbuktningen av nedre delen av slänten i 
området km 751+610 till km 751+630. Tvärsektionen i km 751+569,8 valdes för att få tillräckligt stort 
avstånd från dubbeltrumma (läge ca km 751+554) för att undvika det mätbrus som vattnet i sin väg 
förbi banken i läget för dubbeltrumman orsakar. Mätsektionerna i km 751+596,4 och km 751+612,2 
uppfyllde de krav som ställts ovan. 
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Figur 37. Plan över placering av profiler där geofysiska mätningar har genomförts av Geovista 
Maj 2014. Från Geovista (2014) 

I aktuellt fall valdes att göra mätning av kompressionsvågens hastighet. Båda metoderna bygger på 
principen att man med stöd av mätningen tolkar kompressionsvågens ankomst i valda mätpunkter vid 
alstring av en vågrörelse (ett skott) i en punkt. Alstring av vågrörelse har i aktuellt fall skett genom 
sprängning med hjälp av höghastighetssprängmedel. 

Mätresultatet i form av ankomsttid har sedan använts för att göra en modell över hur 
kompressionshastigheten varierar i den sektion som mätningen avser.  Resultatet blir en bild med 
kompressionshastighet i olika färger i denna sektion. 

Geotekniskt kan man använda utvärderad kompressionshastighet och aktuell densitet för 
jordlagret/berget för att beräkna en deformationsmodul (ödometermodul). Denna deformationsmodul 
gäller för fallet små töjningar vilket innebär att den är klart större än den som är tillämpbar vid design 
av en konstruktion. 

Målsättningen var att få fram modeller över gånghastighet i olika sektioner samt sammanföra dessa i 
en 3D-modell.  

Resultat från mätningar 
De flesta mätningar gick bra men för mätlinjen vid överkant bank blev vågornas utbredning i banken 
starkt påverkade av spårkonstruktionen. Den vid sprängning utlösta energin transporterades i 
huvudsak via spårkonstruktionen vilket ger att tolkningen av mätningarna inte blir rättvisande mot 
verkligheten.  
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Redovisningen av utförande och tolkning av resultat från mätningarna finns redovisade i rapport från 
Geovista, se Bilaga 5. 

I Figur 38 redovisas utvärderad hastighetsmodell för profil 1, en med spåret längsgående profil belägen 
i överkant av bank. Profilen är uppdelad i två delar. Resultatet av modellen pekar på orimliga 
hastigheter för aktuella material. 

 

 

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. 

Figur 38. Hastighetsmodell för profil 1 vid överkant bank. Del 1 (överst) från km 751+480 till km 
751+595 och del 2 (nederst) från km 751+565 till km 751+680. Geovista (2014) 

I Figur 39 redovisas en tolkad hastighetsmodell för profil 2, en med spåret längsgående profil på hyllan 
mellan övre och nedre glacisen mot E14. Modellen anger tolkade gränser för berg och trolig typ av 
berg. För delarna ovan tolkat berg ger modellen hastigheter som visar en tendens till ökning mot 
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jorddjup. Detta är förväntat för aktuell fyllning och naturlig jord. 

 

Figur 39. Hastighetsmodell för profil 2 vid ’hyllan’ mot E14. Geovista (2014) 

I Figur 40 redovisas en tolkad hastighetsmodell för profil 6, en med spåret längsgående profil vid foten 
av slänten mot E14. Modellen anger tolkade gränser för berg och trolig typ av berg. För delarna ovan 
tolkat berg ger modellen hastigheter som visar en tendens till ökning mot jorddjup. Detta är förväntat 
för aktuell naturlig jord (morän). 

 

Figur 40. Hastighetsmodell för profil 6 vid foten av banken mot E14. Geovista (2014) 
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I Figur 41 redovisas en tolkad hastighetsmodell för profil 5, en tvärsektion i km 751+569,8. Modellen 
anger tolkade gränser för berg. För delarna ovan tolkat berg ger modellen hastigheter som visar en 
tendens till ökning mot jorddjup. Detta är förväntat för aktuell fyllning och naturlig jord. 

 

Figur 41. Hastighetsmodell för profil 5. Tvärsektion km 751+569,8. Geovista (2014) 

I Figur 42 redovisas en tolkad hastighetsmodell för profil 4, en tvärsektion i km 751+596,4. Modellen 
anger tolkade gränser för berg. För delarna ovan tolkat berg ger modellen hastigheter som visar en 
tendens till ökning mot jorddjup. Detta är förväntat för aktuell fyllning och naturlig jord. 

 

Figur 42. Hastighetsmodell för profil 4. Tvärsektion i km 751+596,4. Geovista (2014) 
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I Figur 43 redovisas en tolkad hastighetsmodell för profil 3, en tvärsektion i km 751+612,2. Modellen 
anger tolkade gränser för berg. För delarna ovan tolkat berg ger modellen hastigheter som visar en 
tendens till ökning mot jorddjup. Detta är förväntat för aktuell fyllning och naturlig jord. 

 

Figur 43. Hastighetsmodell för profil 3. Tvärsektion km 751+612,2. Geovista (2014) 
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Kompletterande beräkningar 
Beräkningar av bankens stabilitet har utförts vid flera tillfällen under årens lopp – KM (2000), 
Vägverket Konsult (2002) 0ch (2004), Teroc (2006), Vägverket Konsult (2008), se kapitel Historik 
med tidigare undersökningar och mätningar. Genomgående för dessa beräkningar är att banken 
geotekniskt har beskrivits som ett jordmaterial (morän, helt vittrad glimmerskiffer etc). En 
sammanfattning är att man med ett sådant antagande måste anta gynnsamma förhållanden för 
bankens materialegenskaper om man med beräkningar skall kunna visa att banken idag är stabil eller 
uppfyller dagens krav på säkerhetsfaktorer.  

Den historiska beskrivningen av banken vittnar emellertid om att banken snarare är uppbyggd som en 
konstruktion av lagda stenar (om än vitringsbenägna). De i denna utredning genomförda geotekniska 
undersökningarna bekräftar denna bild. Detta innebär att tidigare genomförda stabilitetsberäkningar 
inte nödvändigtvis är rättvisande för bankens verkliga stabilitet. Expertgruppen beslutade därför att 
genomföra kompletterande principiella beräkningar för att visa att modellen för bankens uppbyggnad 
har avgörande betydelse för resultatet av beräkning av säkerhetsfaktor mot skred. Om man betraktar 
banken som uppbyggd av block där glidning endast kan ske mellan block så har det avgörande 
betydelse för storleken på säkerhetsfaktorn mot brott. Förenklat innebär detta att om bankfyllningen 
är byggd av lagda block så kommer lägsta säkerhetsfaktor att finnas för glidytor som går utanför 
fyllningen. Vilket i detta fall innebär i underkant av fyllningen på naturlig jord/berg. För detta fall visar 
tidigare beräkningar (Vägverket konsult 2008) att grundvattennivån i den naturliga jorden är helt 
avgörande för stabiliteten. Om man begränsar grundvattennivån till överkant naturlig jord är banken 
stabil för detta fall. Däremot ger en eventuell ”dämning” av vatten på uppströmssidan av banken en 
drastiskt försämrad stabilitet. 

Utifrån vad som sagts ovan blir syftet med de kompletterande beräkningarna att illustrera vad olika 
grad av vittring av bankmaterialet betyder för stabiliteten. De tidigare utförda beräkningarna visar i 
princip stabiliteten för en närmast helt nedvittrad fyllning av glimmerskiffer.  

Kompletterande beräkningar har utförts i två sektioner, sektion km 751+554 och km 751+609.  

Sektion km 751+554 bedöms vara representativ för den östra delen av banken där bankens utsida mot 
söder/E14 består av en övre brant del och därunder en flackare del med en mellanliggande hylla. 
Banken är på denna del klädd med en glacismur. 

Sektion km 751+609 är avsedd att vara representativ för bankens västra del som saknar den branta 
övre delen och där banken är stenbeklädd i stället för glacismuren.  

Beräkningarna är genomförda med programmet Limit State Geo. Med detta program kan kinematiskt 
korrekta brottmönster bestämmas. I det aktuella fallet används programmet för att beskriva glidytor 
längs och mellan stenar men inte igenom desamma. Nedan redovisas en sammanfattning av 
beräkningsresultaten. Beräkningsresultaten i sin helhet redovisas i Bilaga 6.  

Vid beräkningarna har använts följande materialegenskaper. Glacisbeklädnad och ej vittrat berg antas 
intakt, endast glidning mellan block/stenar kan ske och kontakten modelleras som vittrad 
glimmerskiffer med φ´= 35°. I kritiska snitt har dock även glimmerskiffern beskrivits som ett 
”krossbart” material med tryckhållfasthet 20 MPa. Moränen antas ha friktionsvinkeln φ´=37°. 
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Undergrunden har beskrivits som okrossad glimmerskiffer (Kontrollberäkningar med undergrunden 
ersatt med morän har gett identiska beräkningsresultat). 

I Figur 44 visas modeller för sektion km 751+554 för två olika antagna grader av nedvittrat 
bankmaterial och i Figur 45 visas beräkningsresultat för dessa två fall. 

                   

a) Glacisklädd jordbank av morän b) Delvis vittrad bank av glimmerskiffer/morän 

Figur 44. Modeller för sektion km 751+554 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 45.  Sektion km 751+554. Resultat för olika grader av vittring 

I Figur 46 visas brottmönstret för det senare fallet i Figur 45 mer i detalj liksom betydelsen av mindre 
vittring och inverkan av tåglast.  

 

a) Alt 1. Jord bank 
Glidning glacismur vid 
släntfot 
F=0,94 

 

b) Alt 2. Jord bank 
Förhindrad glidning vid 
släntfot 
F=1,17 

 

c) Alt 3. Delvis vittrad bank 
Förhindrad glidning vid 
släntfot 
F=1,51 
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Figur 46. Övre delen av sektion km 751+554 för olika antaganden om vittring och last 

I Figur 47 visas modeller för sektion km 751+609 för två olika antagna grader av nedvittrat 
bankmaterial och i Figur 48 redovisas beräkningsresultat för dessa två fall. 

         

a) Bank av vittrad glimmerskiffer b) Intakt stenfyllning vid släntkrön och släntfot 
och morän 

Figur 47. Modeller för sektion km 751+609 

 

 

 

 

 

 

Figur 48.  Sektion km 751+609. Resultat för olika grad av vittring 

 

 

a) Vittring lika Alt 3 i Fig 
45. Vittrat material 
mellan block 
 
F=1,51 

 

b) Alt 4. Mindre vittring. 
Kontakt mellan ej vittrade 
block 
 
F=1,75 

    
 

 

 

c) Alt 5. Inverkan av 
tåglast 
 
 
F=1,65 

 

 

a) Alt 1. Vittring skiffer 
och morän 
 
F=0,87 

 

b) Alt 2. Stenfyllning 
Brott i ”moränfot” 
 
F=1,34 

 

c) Alt 3. ”Förstärkt” 
släntfot 
Brott i ”stenfot” 
 

 

54 
 



Sammanfattning av beräkningar 
Beräkningsresultaten visar stor spridning beroende på olika antaganden om bankens nuvarande 
struktur mht nedbrytning av bankmaterialet. Skjuvhållfastheten för bankmaterialet är inte 
dimensionerande för bankens stabilitet utan stabiliteten beror på huruvida glidning inträffar mellan 
stenarna/blocken i en sammanhängande glidyta.  En traditionellt beräknad säkerhetsfaktor (med 
säkerheten lagd på materialparametrar) är därför inte något bra mått på säkerheten för banken. 
Beräkningarna visar istället med tydlighet att bankens uppbyggnad är helt avgörande för bankens 
stabilitet. Detta innebär också att man kan utgå från att banken vid byggande hade en mycket god 
stabilitet men att den avtar med tiden med nedbrytningen av materialet i banken (glacisen, 
stenbeklädnaden av slänter och fyllning). 
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Skredvarningsanläggning 
En viktig del vid ett eventuellt återupptagande av tågtrafiken var att man skulle etablera ett säkert 
övervakningssystem som vid ett eventuellt skred eller stora rörelser i banken automatiskt omöjliggör 
fortsatt trafikering av spåret inom aktuell del. Detta innebar att Trafikverket beslutade att under 
trafikstoppet etablera en skredvarningsanläggning. En skredvarningsanläggning då av typ trådslingor 
(spända mellan fästpunkter) som vid stora differensrörelser mellan fästpunkterna dras av och detta 
brott används till att stänga av möjligheten att trafikera spåret. Detta innebär att man får ett direkt 
avbrott i trafikeringen när stora rörelser har skett i de delar av banken som är täckta av slingorna. 

Detta system har använts på andra ställen i Sverige, Getå och Charlottenberg, och har under längre 
brukartid inneburit problem med funktion som orsakat en hel del avbrott i trafiken utan att verkliga 
rörelser har uppstått. I aktuellt fall har man försökt ta lärdom av tidigare fall och försökt ta fram ett så 
robust system som möjligt men det finns ändå risk för avbrott av andra orsaker än stora rörelser. 

Anläggningen är utförd och är driftsatt i år. 

Anläggningen består av i princip fyra längsgående slingor. Två slingor i överkant av bank förlagda på 
varsin sida om spåret strax utanför slipersändarna. Varav en larmslinga förlagd i befintlig 
kanalisationsränna och en larmslinga förlagd i en ny kanalisationsränna. En tredje larmslinga fastsatt i 
punkter i den nedre delen av den övre glacisen mot E14 på ca 1,5 m höjd från avsatsen. En fjärde 
larmslinga som går i överkant av nedre glacisen mot E14 och ut mot det område som normalt har 
kallats för utbuktningen i gamla handlingar. 

Trafikverkets rapport om skredvarningssystemet redovisas i Bilaga 7 där en redogörelse för hur 
systemet fungerar ur signalsynpunkt och planläget för larmslingorna redovisas.  

Placeringen av larmslingorna redovisas i Figur 49. 

 

Figur 49. Planritning över larmslingorna. Trafikverket (2014) 

I aktuellt fall har expertgruppen även ansett att det är nödvändigt att ha ett annat uppföljningssystem 
som ger möjlighet att kontinuerligt få en uppfattning om de pågående rörelserna i banken. Det kan då 
vara en förbättring av det system som redan finns idag eller ett helt nytt system. Diskussioner om olika 
typer av system har pågått inom expertgruppen men ännu finns inget förslag från expertgruppen till 
system. Målsättningen med detta system är att det inte skall vara kopplat direkt till signalsystemet 
utan helst vara ett automatiskt system med tillgång till mätresultat direkt via Internet och att det skall 
vara ansvarig geotekniker som får information från detta system. Ansvarig geotekniker är sedan 
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ansvarig att regelbundet skriftligt rapportera resultatet av mätningarna samt förslag till åtgärder om 
man närmar sig uppställda gränser.  

Expertgruppen anser att man bör överväga att förbättra det system som idag finns vad gäller 
automatisk övervakning. Dagens system innebär automatisk mätning av horisontalrörelser indirekt via 
inklinometrar i tre punkter (med endast fyra mätnivåer per inklinometer) och mätning av vattennivån 
uppströms i mynningen till trumman närmast mot Norge samt regelbunden manuell inmätning av ett 
antal punkter på sliprar samt punkter på ytan av banken i fyra sektioner. 

57 
 



Riskanalys 
En riskanalys kan förenklat uttryckas att den skall ge svaret på två frågor: 
Vad kan hända och hur troligt är det? I svaret på frågan vad som kan hända bör då även innefatta en 
beskrivning hur allvarlig händelsen är, dvs vilken är konsekvensen. En riskanalys kan även, men inte 
alltid, innefatta förslag på åtgärder för att hantera risken. 

Det aktuella projektet är föranlett av oro för att järnvägsbanken vid Stora Helvetet skulle kunna rasa 
på grund av dålig stabilitet, dvs risk för skred. Ett sådant skulle uppenbart leda till omfattande 
konsekvenser, i värsta fall till en katastrof om ett passerande tåg skulle dras med i ett eventuellt ras. 
Vid ett omfattande skred skulle även trafiken på E14 kunna påverkas. Åtgärden att stoppa trafiken har 
tillfälligt eliminerat åtminstone katastrofscenariot. För en mer långsiktig lösning krävs däremot att 
analysera vilka omständigheter som föreligger för att banken skall kunna rasa, helt eller delvis, samt 
vilka åtgärder som kan vidtas för att minska risken till en acceptabel nivå så att trafiken kan 
återupptas. 

En riskanalys genomfördes 2014-06-16  med en grupp med representanter från olika verksamheter 
inom Trafikverket. Även expertgruppen deltog med tre externa och tre interna representanter.  Den 
genomförda riskanalysen var inte direkt en del av utredningsgruppens arbete utan snarare en parallell 
aktivitet till den aktuella utredningen. Denna riskanalys kan beskrivas som en work shop med syfte att 
med stöd av befintligt underlag göra en riskanalys för fallet ett återupptagande av trafiken. Vid detta 
möte identifierades en rad risker förknippade med projektet med hjälp av ”brainstorming”. 
Identifierade risker analyserades dessutom kvalitativt utifrån sannolikhet och konsekvens genom 
inplacering i en riskmatris. Även risker som inte hade med skred att göra behandlades vid detta 
tillfälle. Vidare diskuterades en del åtgärdsförslag för att hantera de identifierade riskerna. Denna 
riskanalys kan beskrivas som mycket bred till sitt innehåll, men med hänsyn till sitt upplägg med 
begränsad tid för själva övningen, inte särskilt detaljerad i själva analysen. Resultatet av den riskanalys 
som gjordes vid detta tillfälle bör ses som ett självständigt komplement till expertgruppens 
utredningsarbete men inte som en del av detta. Trafikverkets rapport med resultatet redovisas i sin 
helhet i Bilaga 8. 

Risken för skred av banken i Stora Helvetet är som påpekats ovan själva utgångspunkten för 
utredningsarbetet. All den analys och de diskussioner som förts inom utredningsgruppen under 
arbetets gång är därför i vid mening en riskanalys. Nedan ges en sammanfattning av detta mht 
skredrisk och utifrån ett geotekniskt perspektiv.  

Järnvägsbanken har varit i drift sedan 1879, dvs 135 år. Redan vid byggandet av banken visste man att 
den lokala glimmerskiffern inte var särskilt lämplig som bankmaterial. Den första dokumenterade 
observationen om sättningar är från 1948, dvs efter ungefär halva driftstiden. Sedan 1984, dvs under 
cirka 30 års tid, har ett flertal projekt genomförts för att analysera bankens stabilitet och ett flertal 
mätprogram initieras och genomförts (Se avsnitt Historik med tidigare undersökningar och 
mätningar). Dokumentation av mätresultaten från tidigare mätningar 1984-1997 återfanns dock först i 
slutet av utredningen. Vidare har det uppstått visa luckor i mätserierna i samband med spårjusteringar 
och redovisade mätresultat skiljer sig delvis åt mellan olika dokument. Detta innebär att det finns en 
viss osäkerhet kring storleken av inträffade rörelser under den första delen av den totala mätperioden. 
De sammanställningar och utvärderingar som gjorts i tidigare utredningar indikerar dock att det 
rörelsemönster som uppmäts i dagsläget pågått under lång tid. Efter 1997 saknas kontinuitet i 
dokumentationen av de genomförda mätningarna, varför en kvantitativ analys av bankens rörelser 
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under denna tid enbart kan göras av de senaste 3-4 årens mätningar. Sammanfattningsvis finns det 
dock inget som tyder på att deformationshastigheten har ökat under senare år utan de sättningar och 
deformationer som uppmäts är resultatet av en kontinuerligt pågående nedbrytningsprocess. 

De undersökningar som genomförts i projektet under året har tillfört ny kunskap om bankens 
uppbyggnad. Denna nya kunskap har inte medfört några nya stora överraskningar, utan bekräftar 
snarare tidigare beskrivningar. Undersökningarna ger dock en mer detaljerad bild av bankens 
uppbyggnad än vad som dokumenterats tidigare. 

Banken är, som tidigare beskrivits, uppbyggd på två olika sätt. Den östra delen mot Storlien med en 
övre glacisklädd brant del, en mycket flack terrass och därunder en mindre brant likaledes glacisklädd 
del. Trummorna för avvattning som leder Örabäcken genom banken, mynnar en bit upp på denna 
nedre brant. Denna del av banken, som är cirka 100 m lång, är grundlagd direkt på berg. Väster om 
denna del, finns en cirka 80 m lång sträcka av banken, som kan synas mindre spektakulär men som 
genom observationer genom åren föranlett mer oro utifrån skredsynpunkt. Släntlutningen på denna 
del är ungefär lika med den nedre mindre branta lutningen på den östliga delen av banken. Den saknar 
glacisbeklädnad men är stenbeklädd. Rörelser, utbuktningar har observerats under åren i 
stenbeklädnaden. Banken är på denna sträcka grundlagd på naturlig morän. 

Utifrån skredrisksynpunkt kan i princip tre olika scenarier beskrivas. Dessa kan geotekniskt relateras 
till tre olika delar av en tvärsektion genom såväl den östra som den västra delen av banken: 

1. En övre del från överkant ballast ned till cirka 1 till 2 m djup. Denna del består till största 
delen av en blandning av finjord, förorenad makadam och matjord. Geotekniskt är den av 
mycket skiftande och av låg kvalitet. Det är troligt att en betydande del av de sättningar som 
uppstått under årens lopp utvecklats i denna övre del, dels genom deformationer med hänsyn 
till låg bärighet hos materialet men också genom att finjord har transporterats ned ihåligheter 
i underliggande delar av banken. En hel del av rörelserna är säkert också tjälrörelser. Risken är 
stor att det uppstår deformationer i denna del som föranleder skevningsfel hos spåret med risk 
för urspårning.  
 
Att förhindra att detta kan inträffa är väsentligt ur risksynpunkt. Under en kortare tidsperiod 
kan en utökad kontroll (oftare och noggrannare) eventuellt vara en tillräcklig åtgärd. Ett 
sådant alternativ kräver dock stor medvetenhet om och förståelse för aktuella risker hos 
inblandade personer. Erfarenhetsmässigt är det stor risk att en sådan insikt bleknar med tiden 
och är därför ingen lämplig långsiktig lösning. För detta bör istället själva riskkällan 
elimineras, dvs genom utbyte av det undermåliga bankmaterialet. 

2. Den egentliga bankfyllningen i form av staplade block/stenar av glimmerskiffer. Så länge 
denna del är intakt är stabiliteten i banken tillförlitlig. Materialet är emellertid mycket 
vittringsbenäget varför banken bryts ned med tiden. Det vittrade materialet har inte tillräckligt 
goda geotekniska egenskaper för att banken skall vara stabil, utan stabiliteten bygger på att en 
stor del av bankmaterialet är intakt. Bankens återstående livslängd är alltså till stor del 
beroende på i vad mån man kan förhindra/begränsa vittringen av bankfyllningen. Med hänsyn 
till att banken redan från början är byggd av ett mindre lämpligt material kan detta vara en 
tekniskt komplicerad åtgärd. 

3. Grundläggning av banken på underliggande naturlig morän/berg. I projektet har förts en 
diskussion om risken att hela banken skall glida på den naturligt lagrade jorden. Denna risk 
har också undersökts tidigare av Vägverket Konsult 2008. Den naturliga sluttningen i området 
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är cirka 20° och den uppmätta grundvattennivån normalt under eller i överkant den naturliga 
markytan. Så länge detta förhållande gäller är risken för bankglidning obefintlig. Höga 
vattennivåer ändrar dock stabiliteten drastiskt. En glidning av hela banken är också det 
scenario som kan tänkas få mest omfattande konsekvenser, tex påverkan ända ned till E14. 
Fortlöpande kontroll av vattennivåer och åtgärder för att förhindra höga vattennivåer 
uppströms banken bör därför ingå i ett åtgärdsprogram. I dagsläget mäts vattennivåer vid 
inloppet av trummorna i banken men bör även utvidgas till mätning av grundvattennivån i  
den västra delen av banken. 

Inledningsvis konstaterades att en riskanalys bör svara på två frågor: Vad kan hända och hur 
troligt är det? Den första frågan är behandlad ovan. Att besvara den andra frågan är svårare. 
Traditionella beräkningsmetoder beskriver inte på ett relevant sätt säkerheten för banken. Med 
hänsyn till den pågående nedbrytningen av banken i Stora Helvetet bör snarare frågan i detta fall 
omformuleras till: Hur snart kommer banken i Stora Helvetet att rasa om inga åtgärder vidtas? 
Resultat av tidigare utredningar eller de kompletterande utredningarna ger dock inte tillräckligt 
underlag för att kunna ge ett kvantitativt svar på den frågan. 
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Slutsatser 
Banken över Örabäcken är som konstruktion, m.h.t. till byggnadssätt och storlek, unik i Sverige (någon 
enstaka liknande bank finns i Norge). TRV har inget regelverk som gäller för bankar av den aktuella 
typen. Därför är det också svårt att bedöma och kvantifiera säkerheten för banken. Däri kan ligga en 
del av förklaringen till att ett flertal utredningar gjorts under de senaste 30 åren utan att de resulterat i 
några mer bestående åtgärder mer än fortsätt kontroll av rörelser genom inmätning. 

De kompletterande undersökningarna med kärnborrning ger stöd för att fyllningen innanför glacisen 
består av lagda stenar/block av glimmerskiffer och att nedbrytningen av fyllningen pågår men att det 
fortfarande finns stor andel ej vittrade delar kvar. Detta resultat är i viss mån en skillnad jämfört med 
resultaten av tidigare undersökningar eftersom denna uppbyggnad inte går att påvisa med 
jord/bergsondering direkt,  eftersom det provade materialet i samband med sonderingen bryts 
ned/förstörs. Däremot kan man göra en indirekt tolkning av sonderingsresultatet. Bankfyllningen är i 
de centrala delarna i läget för glacisen direkt grundlagd på berg.  Bankfyllningen för den flackare delen 
närmast Norge är grundlagd på morän på berg. Det verkar också troligt att den normalt i området 
överst förekommande lermoränen är borttagen i samband med bankens byggande. Däremot är det  
den flackare delen närmast Norge som i tidigare utredningar bedömts vara den mest kritiska delen av 
hela bankanläggningen. Resultat från inmätningar i denna del har historiskt uppvisat rörelser både i 
spår och i nedre delen av bankfyllningen (inom delen kallad utbuktningen). Jämförelse med 
dokumentationen från dessa mätningar (1984-1992) med resultatet från de senaste årens mätningar 
(ca 1,5 år) visar inte på någon dramatisk förändring i rörelsehastighet, vilket tyder på en kontinuerligt 
pågående nedbrytning av banken och att denna nedbrytning har pågått under lång tid (sedan 
byggnationen). 

Enligt den geologiska bedömningen av materialet från kärnprovtagningen kommer bankfyllningen i 
enlighet med de historiska källorna från närområdet. Glacisen består även den av material från 
närområdet men det är troligen väl valda delar som huggits till delar i glacisen för att innehålla så bra 
material som möjligt. Detta med avsikten att minska effekten av vittringen för de för hela 
konstruktionen vitala glacismurarna.  

Fotograferingen i borrhål har bekräftat att det finns stora hålrum i fyllningen både bakom glacisen 
samt i de centrala borrhålen. Den översta delen av banken består av mycket skiftande och geotekniskt 
undermåligt material. Såväl tidigare som nya mätningar visar också att sättningarna i den centrala 
delen av banken, dvs under spåret, är avsevärt större än motsvarande sättningar och sidorörelser i 
bankens slänter i allmänhet. Även tjällyft förekommer i den översta delen av banken. Vid jämförelse av 
banken i längsled är det i delen mot Norge som det finns områden med större sättningar och 
sidorörelser (utbuktningen). 

Eftersom man vid tidigare undersökningar inte kunnat dokumentera någon fördelning mellan icke 
nedbruten resp vittrad stenfyllning har ingen jämförelse bakåt i tiden kunnat göras. Vid de 
kompletterande kärnprovtagningarna var kärnfångsten (core recovery) i medeltal 60 till 80% och det 
är inte möjligt att avgöra om kärnförlusten, de resterande 20% till 40% är vittrat material, består av 
under kärnprovtagningen tappat material eller är ursprungliga håligheter. Hur långt nedbrytningen 
(vittringen) av bankfyllningen har gått kan inte helt säkert avgöras och inte heller dess fortsatta 
förlopp. (Det blir i alla fall inte bättre med tiden). 
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Tolkningen av resultatet från de geofysiska mätningarna av gånghastighet (gångfart) ger en tendens till 
att i mätta tvärsektioner är banken i princip likadant uppbyggd. Detta innebär att man inte kan 
urskilja några större volymer (områden) med avvikande gånghastigheter. 

Traditionella geotekniska beräkningsmetoder, där säkerheten baseras på beskrivning av 
materialegenskaper (hållfasthet) hos ingående jordmaterial som ett isotropt friktionsmaterial är inte 
relevanta i detta fall. Man bör ta hänsyn till den blockstruktur som de stapplade blocken innebär. Det 
vill säga i princip samma modell som skulle tillämpas för att bedöma glacismurens enskilda stabilitet. 
Genomförda beräkningar med olika modeller för hur banken är uppbyggd ger i stället stöd för att en 
avgörande faktor vid bedömning av bankstabiliteten är hur långt nedbrytningen/vittringen av 
materialet i fyllningen har gått sedan banken var nybyggd. Bedömning av bankens stabilitet kan därför 
inte på ett rättvisande sätt kvanitifieras utifrån några uppställda värden på erforderlig säkerhetsfaktor 
utan denna måste istället bedömas genom observationer och fortlöpande noggranna mätningar 
(observationsmetoden). Dessutom måste till denna finnas en åtgärdsplan som hanterar situationen om 
mätningarna visar att man inte håller sig inom förväntade gränser för rörelser (och vattennivå i 
Örabäcken).                                                                                          
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