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1.

Förord

Föreliggande rapport har sammanställts av Magnus Ruin, Teroc, och Karin Lundström, SIG,
på uppdrag av Trafikverket. Följande personer har på olika sätt bidragit till rapporten: Kaj
Rolf, SLU, Mikael Ånäs, Trafikverket, Stefan Johansson och Marie Svahn, båda Vectura
(SWECO).
Rapporten är en sammanställning av arbetet med att förstärka slänterna vid väg 975 i
Näsåker, Sollefteå kommun, under åren 2006-2010. Arbetet har letts av Trafikverket och
finansierats genom ett så kallat FUD-projekt. Planering, dimensionering och uppföljning
har utförts av en arbetsgrupp bestående av representanter för Trafikverket, Teroc, SGI och
Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp. Förstärkningsåtgärderna med jordspikning har
utförts av Kalle Sprängare AB. Avvattningsåtgärderna och kantsten har utförts av Svevia.
Huvuddelen av rapporten är skriven under åren 2006-2010. Rapporten blev dock inte
slutgiltigt färdigställd förrän 2016.
Vår förhoppning är att rapporten ska användas som en källa för inspiration, nytänkande och
som underlag för liknande, tvärveteskapliga, uppdrag.
Det har gjorts flera uppföljningar av åtgärderna och situationen i Näsåker efter det att
huvuddelen av denna rapport skrevs. En sammanställning av dessa finns i rapporten
”Uppföljning av förstärkningsåtgärder, väg 975 Näsåker. November 2015” som kan laddas
ner på Trafikverkets webbutik (dokumentbeteckning 2017:140).
Stockholm och Linköping 2016-05-16
Magnus Ruin
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Karin Lundström

2.

Sammanfattning

Väg 975 mellan Näsåkers samhälle och kraftverket vid Nämforsen har under många år varit
drabbad av problem med ytliga ras och erosion och därför reparerats vid ett flertal tillfällen.
På uppdrag av Trafikverket genomfördes ett FUD-projekt under åren 2006-2010 för att
försöka komma till rätta med problemen. Inom projektet diskuterades olika åtgärder som
syftade till att öka stabiliteten för vägen, få kontroll på avvattning, skydda markytan mot
erosion och upprätta ett övervaknings- och skötselprogram. Flera olika, delvis nya, åtgärder
föreslogs och genomfördes.
De åtgärder som genomfördes var jordspikning (slagna vinkeljärn och injekterade jordspik
av typ Ischebeck titan), olika typer av erosionsskydd (nät och matta), ingenjörsbiologiska
förstärkningar med sticklingar och grässådd, samt åtgärder för att styra och avleda vatten
från vägen och slänten. En mätstation för nederbörd, en så kallad VVIS station, installerades
också. Ett omfattande övervakningsprogram samt skötselinstruktioner för vägen och
åtgärderna togs också fram. De utförda åtgärderna följdes upp fram till 2010.
Åtgärderna har i stort fungerat bra. Deformationerna, som har uppmätts i mätpunkter och i
inklinometrar, är små för hela sträckan. Ungefär hälften av de etablerade salixsticklingar
dog inom 1-2 år efter etableringen. Detta gäller framförallt i områden där all befintlig
vegetation togs bort i samband med utförandet av skyddsåtgärder.
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3.

Inledning

Längs Ångermansälvens norra strand, cirka 15 km nordväst om Sollefteå, ligger Näsåkers
samhälle. Samhället ligger på släntkrönet av en 60-80 meter hög och brant slänt ner mot
älven. Slänterna har skapats av vattnets eroderande krafter som på grund av den stora
landhöjningen i området sedan istiden har haft möjlighet att erodera ner till dessa stora
djup.
Väg 975 passerar Näsåkers samhälle och vidare mot väster över älven vid en
kraftverksdamm i Nämforsen, se Figur 1. Vägen från samhället ner till kraftverket byggdes
1918 och är lagd på skrå över slänten, se
Figur 2. Vägsträckan har en längd av cirka 800 meter. Ovanför släntkrönet finns en
kursgård och två villor. I övrigt saknas bebyggelse i släntens närhet.

Fig.

Figur 1. Karta visande aktuell del av väg 975 vid Näsåker och Nämforsen. © Lantmäteriet,
Geodatasamverkan.

Slänten vid vägen har vid upprepade tillfällen ända sedan vägen färdigställdes, varit utsatt
för sprickbildning, ytliga ras, erosionsskador och sättningar som i olika omfattning påverkat
vägen, se Figur 3. Därför har vägen varit föremål för utredningar och förstärkningsåtgärder
har genomförts i flera omgångar. Trafikverket har analyserat olika alternativ för att komma
tillrätta med problemen och ett av alternativen som diskuterats har varit att bygga en ny bro
över älven. Detta har dock bedömts som alltför dyrt och den mest ekonomiska lösningen har
varit att förstärka befintlig väg.
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Figur 2. Foto över vägen som går på skrå över slänten.

Figur 3. Lokalisering av några av de inträffade rasen och erosionsskadorna i slänten.

Bland skred och erosion som har påverkat vägen kan nämnas skredet 1946 då avloppsvatten
från den på släntkrönet placerade militära anläggningen rann ut över slänten och orsakade
ett skred i som drog med sig en del av vägkroppen och fortsatte delvis ända ut i älven.
Skredet berörde de ytliga jordlagren ned till mellan 2 och 3 meters djup. År 1963 inträffade
ett skred i släntens nedre del vid en parkeringsplats där geotekniska utredningen angav
tjällossning som trolig orsak till händelsen. Under våren och försommaren 1986 uppstod ett
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ytligt skred och sprickor och sättningar i vägbanan. I början av 1990-talet inträffade flera
skred ungefär halvvägs ner längs vägen vilket resulterade i en stabilitetsutredning och
efterföljande förstärkning med jordspikar, se vidare Kapitel 4.
År 2005 inträffade mindre ras i områdets övre del både under våren och under hösten, vilket
gav upphov till att Trafikverket (dåvarande Vägverket) beslutade att studera hela
vägsträckan och genomföra nödvändiga åtgärder för att förhindra framtida skador.
Den geologiska bildningsprocessen i området är komplex. Vanligt i älvdalarna i Norrland är
att ovanpå den i botten avlagrade moränen, som kan gå en bit upp på dalsidorna, återfinns
dels deltasediment och dels isälvssediment. Vid jordlagrens avsättning låg området under
havsnivån. Djupa avlagringar av finkorniga sediment, silt och lera, avsattes en bit ut i havet
där lugna förhållanden rådde medan de grövre fraktionerna avsattes närmare isfronten.
Läget i dalgångarna dit havet stod varierade dock under isens tillbakaryckning bland annat
på grund av landhöjningen så att redan tidigare avsatta finkorniga jordar kom att överlagras
av grövre jordar, och bilda en omvänd lagerföljd, som i sin tur kan vara täckt av finkornigt
material. Älven har på grund av den fortsatta landhöjningen och isens tillbakaryckning
skurit sig ner i avsättningarna och format de branta slänterna, så kallade nipor, och
terrasser. En typisk geologisk profil för älvdalarna i Norrland framgår av Figur 4.
Den varierande jordlagerföljden ger upphov till komplexa grundvatten- och
strömningsförhållanden. De finkorniga jordarnas förmåga att kapillärt suga vatten ger också
svårtolkade jordegenskaper.

Figur 4. Typisk geologisk profil för Norrlandsälvarna.
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Inom vägens närhet har flera olika typer av stabiliserande åtgärder utförts i olika omgångar,
se Tabell 3-1.
Tabell 3-1. Tidigare utförda stabiliserande åtgärder längs väg 975.
År

Åtgärd

1946

Skred, åtgärdat med sprängsten

1946-1983

Gabionmurar ovan vägen

1983

Dräneringsåtgärder

1987

Förstärkning med tjälisolering och flytt av väg samt dränering

1994

Jordspikning

2000

Reparation av jordspikning

2001-2002

Jordspikning

Vägen var före de i denna utredning utförda åtgärderna på många ställen förstärkt med
jordspikning. Det har tidigare uteslutande använts injekterade jordspik av typen Ischebeck
Titan 30/11. Som ytsäkring har geonät och små stålplattor använts, alternativt runda
Ø285 mm gjutjärnsplattor. Förstärkningarna har varit ganska omfattande och höjt vägens
beräkningsmässiga stabilitet till över 1,3.
I de tidigare utförda jordspikningarna har ytsäkringen, bestående av geonät och små plattor,
inte fungerat tillfredställande då växtlighet har töjt ut och lyft upp nätet från släntytan. Jord
har då kunnat erodera under näten och skador uppstått som på sikt kan påverka vägen, se
Figur 5. Sommaren 2000 reparerades jordspikningen som utfördes 1995 genom att de
skadade partierna schaktades bort, geonätet togs bort och ersattes av ett rostfritt stålnät
5#100 med underliggande kokosmatta och grässådd samt runda betongplattor på
jordspiken. Detta system har fördelarna att stålnätet inte töjer sig som geonäten och att
vegetationen lätt kan växa upp genom nätet. Då siltmaterialet i niporna kan vara starkt
tjälskjutande mättes tjälkrafterna på 3 stycken jordspikar i slänten vintern 2001. Tjälkrafter
på upp till 150 kN kunde observeras. Det kan dock inte konstateras några skador eller
utdragna jordspikar i området med betongplattor. Några små stålplattor har dock krökts.
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Figur 5. Erosionsskador under tidigare utlagda geonät.
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4.

Utmaningar för väg 975

4.1.

Arbetsgrupp

Vägverket tillsatte 2006 en arbetsgrupp i syfte att hitta en säker, fungerande och ekonomisk
metod att förstärka nipan i Näsåker. Pengar söktes internt inom Vägverket för att kunna
driva projektet som ett FUD projektet. Som projektledare tillsattes Jörgen Schenell och som
biträdande projektledare Stefan Johansson och Mikael Ånäs. Arbetsgruppen bestod av
Jörgen Schenell, Jan Andersson, Lars Erik Sollander, Mikael Ånäs och Stefan Johansson,
VV Region Mitt, Magnus Ruin, Teroc och Karin Lundström, SGI. Till arbetsgruppen knöts
en referensgrupp bestående av Lovisa Moritz Stev, Leif Jendeby VVÄs och Kaj Rolf, SLU och
en Styrgrupp bestående av Jan Andersson, Lars Erik Sollander och Peter Rehnman, VV
Region Mitt.
FUD-projektet har drivits i andan av att förutsättningslöst diskutera problem och alternativa
lösningar på dessa. Under ett av de första mötena satte gruppen upp en stor matris med
vilka problem som fanns i olika delar av släntområdet, vad dessa kan tänkas bero på och
vilka möjliga lösningar som respektive person ansåg fanns att tillgå.
Stor vikt lades på att hitta lösningar som ser på helheten, inte bara att akut åtgärdar
uppkomna skador. Arbetsgruppen utförde omfattande fältförsök av olika
förstärkningsmetoder och kurs hölls för dem som sköter slänterna, anställda på kommunen
och intresseföreningen ”Näsåkers nipor”.
Arbetsgruppens samlade erfarenhet och kompetens låg till grund för den säkerhetsfilosofi
som beslutades och som låg till grund för valet av åtgärder. Filosofin gick ut på att höja
stabiliteten för den del av slänten som primärt påverkar vägen att endast bevaka (kopplat till
larmnivåer) övriga delar av slänten som på sikt kan påverka vägen. Gruppen enades om att
stabilitetshöjningar för alla glidytor upp till nivåer som föreslås i Skredkommissionens
rapport 3:96 inte var rimliga, utan lägre värden kunde accepteras under förutsättning att
stabiliteten ändå höjdes.

4.2.

Geologiska och geotekniska förhållanden

Enligt den geologiska kartan, se Figur 6, och Figur 7, består de översta jordlagren av grovsilt
och finsand. Dessutom finns en isälvsavlagring (som består av grus) i ett område ner mot
forsen där vägen gör en krök (vid en rastplats) och vid forsen finns berg i dagen. Man kan
anta att isälvsavlagringen även finns in under leran längre upp i slänten.
Inga nya geotekniska undersökningar har utförts inom detta uppdrag. Tidigare
undersökningar har bland annat utförts av SGI (1946 och 1994), VIAK (1989) och J&W
(2000). Undersökningar visar att nipslänterna består till största delen av finsand, sand och
silt. Inslag av lera och grövre material finns också. CPT och viktsondering uppvisar hög till
mycket hög relativ fasthet i inre delarna av slänten medan det i släntytan kan vara löst till
mycket löst. Ett markant lösare lager, på ett djup varierande mellan 5 och 10 meter under
vägen i vägens övre del, har påträffats i en utredning. Den lösare lagringen i släntytan kan
troligtvis bero på tjälpåverkan, men också på att vägen byggdes genom att schakta i släntens
insida och fylla ut med detta jordmaterial på utsidan. Enligt bygghandlingar från 1969, när
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vägen breddades med några meter, utfördes detta också genom att fylla ut med jord på
utsidan.
Grundvattnet ligger generellt djupt men sekundära grundvattenytor kan uppstå vid kraftig
eller långvarig nederbörd. Ovanför nipans krön har grundvattenytan mätts upp på 16 meters
djup, under vägen i den övre delen av områden på mellan 4 och 10 meters djup och under
vägen i den nedre delen av området har grundvattenytan mätts upp på cirka 4 meters djup.
Betydande negativa portryck har uppmätts i slänten.

Figur 6. Jordartskarta över Näsåker. © SGU, Geodatasamverkan.

väg

berg

grus

Figur 7. Vy tagen från motsatta sidan älven. Notera berg i dagen och grusformationen.
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De geologiska och topografiska förhållanden som råder i Näsåker ger upphov till speciella
geotekniska problem. För slänten i Näsåker är det i huvudsak inte djupa glidytor som är
anledningen till stabilitetsproblemen utan ytliga rörelser (se vidare Kapitel 4.3).
Förutsättningar för ytliga rörelser föreligger vid erosionskänslig och tjälskjutande jord,
snabb och stor ytvattenavrinning, snabb snösmältning, brant terräng och horisontell
grundvattenströmning ut i släntområdet.
Vid regn rinner vatten från området ovanför vägen över ett släntparti och ned på vägen. En
del vatten fortsätter ner längs vägen och strömmar sedan vidare ner över slänten med hög
hastighet, se
Figur 8. Detta tillsammans med på sina ställen dålig vegetationstäckning och olämplig
vegetation, jordlager av sand och silt (skiktat), brant slänt och stora tjäldjup gör att det finns
förutsättningar för ytlig erosion i sluttningen.
På grund av den branta lutningen i området är slänterna dåligt täckta med snö på vintern.
Detta gör jorden extra utsatt för tjäle eftersom snö annars isolerar marken mot kyla. Vid
tjällossning på våren uppstår situationer då de översta decimetrarna är upptinade medan
underliggande jord är frusen. Vid regn blir då jorden överst vattenmättad och silten blir mer
eller mindre flytande. Flera småskred och erosionsskador har uppkommit i slänten under
tjällossning, se Figur 9.
I siltjordar är de kapillära krafterna höga och vid lågt liggande grundvatten kan jorden
därför ha höga negativa portryck nära markytan. Dessa verkar sammanhållanden på
jordkornen och är en av förklaringarna till att slänterna, ibland annat Näsåker, kan stå i den
mycket branta lutningen, upp mot 40 grader. Dock sjunker dessa vid infiltration av vatten i
jorden i samband med långvariga regn vilket då kan leda till att hållfastheten blir så låg att
skred inträffar. Att i geotekniska stabilitetsberäkningar ta hänsyn till de kapillära krafternas
inverkan på hållfastheten är dock problematisk.
Sammantaget kan konstateras att utmaningen i Näsåker bestod i att stoppa erosionen och
förhindra att ytliga glidytor inträffar vid vägen. För att klara utmaningen måste flera
åtgärder kombineras och nya, mindre konventionella metoder, tas fram och testas.
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Figur 8. Vattnets väg över slänter och väg i Näsåker.

Figur 9. Erosionsskador i samband med tjällossning i nipan.

4.3.

Stabilitetsberäkningar

De oförstärkta slänterna bedömdes ha en stabilitet på cirka 1,0 – 1,1 för ytliga glidytor som
når vägen, se
Figur 10. Djupare glidytor har högre stabilitetet. Stabilitetssituationen är dock mycket
svårbedömd på grund av flera grundvattenytor och negativa portryck. Bedömningsmässigt
är det dock den yttre, lösa delen slänten, som går till cirka 1,5 - 3 meter in i vägbanan, som
har lägst säkerhet och primärt måste åtgärdas. Samtliga ras som inträffat har drabbat denna
del av slänten.
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Figur 10. Glidyta utan förstärkning med en säkerhetsfaktor på ca 1,1 inom Delområde 5 (se avsnitt 6).

4.4.

Förslag på stabiliserande åtgärder

Arbetsgruppen diskuterade med hjälp av mindmapping sig fram till olika typer av
förstärkningsåtgärder som skulle kunna lösa problemen vid vägen. Av Tabell 4-1 framgår
vilka förslag som diskuterades.
Tabell 4-1. Exempel på lösningar på problem i slänt vid väg 975.
Problem

Orsak

Exempel på lösning

Yttre erosion

Snösmältning

Dike, vegetation, kantstöd, minska
infiltration/dränering

Tjäle

Vegetation, isolering, minska
infiltration/dränering, krossmaterial, nät/matta

Nederbörd – Avrinning

Vegetation, dike, kantstöd, krossmaterial,
nät/matta

Jordart

Krossmaterial

Geometri

Utflackning

Vegetation (avsaknad

Gallring, skötselplan, plantering

eller fel)
Inre erosion

Jordart

Krossmaterial (yta),

Skiktad jord
Grundvatten/portryck

Avledning vatten, djupdränering, minska
infiltration, dike, kantstöd

Stabilitet ytliga

Infiltration

Avledning vatten

Lutning

Utflackning

Jordart/hållfasthet

Jordspikar, kc-pelare, matta/nät, spont

glidytor
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Grundvatten/portryck

Djupdränering, vegetation, minska infiltration,
dike, kantstöd,

Nederbörd, infiltration

Djupdränering, vegetation, minska infiltration,
dike, kantstöd

Skiktad jord
Last

Avschaktning, minska belastning fordon

Vegetation

Gallring, skötselplan, plantering

Arbetsgruppen kom fram till att en kombination av flera olika åtgärder skulle testas och
därefter, om de visade sig fungera, användas i Näsåker. Det som bestämdes var:
-

Ingenjörsbiologi (vegetation) med sticklingar, erosionsmatta och gräs samt gallring
av befintliga träd.

-

Korta jordspikar av två typer; (1) slagna vinkeljärn och (2) borrade och injekterade
(Ischebeck).

-

Avledning av vatten från vägen med hjälp av kantstöd, diken och brunnar.

-

Nät och matta.

Dessutom bestämdes att det skulle upprättas tillsyn- och skötselplaner.
Följande slutsatser erhölls från det inledande arbetet:
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-

Tidigare förstärkningar har till vis del varit felriktade då de inte helt tar hand om
erosionsproblemet med ytlig instabilitet vid tjällossning och kraftigt regn.
Förstärkning bedöms kunna utföras med kortare slagna vinkeljärn som är betydligt
billigare och snabbare att installera än de hittills använda jordspikarna. Samma
beräkningsmässiga stabilitetsförhöjning för djupt liggande glidytor, erhålls dock
inte med dessa korta spikar.

-

Vegetationen spelar en central roll i slänterna och det är av största vikt att den sköts
på bästa sätt så att markytan skyddas samtidigt som armerande rötter får vara kvar.
I första hand är det den befintliga vegetationen som skall skötas, men
testinstallation bör utföras med långa (cirka 3,0 m) salixsticklingar vilka bedöms
kunna användas för att få en ”riktad” förstärkning.

-

Skador har vid ett flertal tillfällen uppstått då vatten rinner över vägkanten på ett
koncentrerat ställe. För att förhindra detta föreslås kantsten och brunnar placeras
efter vägens ytterkant. Brunnarna kopplas till befintlig ledning i vägens innerkant.

-

Skötselplan för både vägen, vegetationen och jordspikningen upprättas för att på
bästa sätt förebygga skador.

-

I en del av områdes utförs en testinstallation med fokus på ytliga glidytor och
erosionsproblem där olika förstärkningsåtgärder och produkter testas.

-

4.5.

Mätningar utförs för att bättre förstå vilka delar av slänterna som behöver
förstärkas ytterligare. En VVIS-station installeras också för att kunna mäta
nederbörd och hålla slänten under uppsikt vid extrem väderlek

Ingenjörsbiologi, allmänt

Ingenjörsbiologi avser läran om olika metoder att använda levande växtmaterial, eventuellt i
kombination med dött växtmaterial, som byggmaterial. Växtmaterialet har en positiv effekt
på den ytliga stabiliteten genom att det med sin biomassa skyddar markytan, binder ihop de
ytliga jordlagren, ökar jordens draghållfasthet och suger vatten. Exempelvis kan växter
användas för att förhindra ytliga ras och snölaviner, minska erosion av regn och vind och för
att motverka nedkylning av de övre jordlagren. En mängd olika metoder och växter lämpliga
för olika ändamål har tagits fram speciellt i alpländerna och i USA. Beskrivningar av
metoder och lämpliga växter finns bland annat utförda av Rankka (2002), Schiechtl & Stern
(1996), Gray & Sotir (1996), Piga (1996) och Svensson (1991).
Först och främst handlar det om att sköta den befintliga vegetationen så att den på bästa
möjliga sätt förhindrar jordrörelser. Stora träd bör avlägsnas då de skuggar ner markytan
och därmed försvårar för undervegetationen att växa. Dessutom utgör stora träd ett
vindfång och i händelse av en stormfällning utgör rotvältan ett öppet sår i markytan där
erosion lätt kan starta. Barrträd bör fällas, sly gallras och lösa block avlägsnas. Släntkrön
och slänternas kanter bör avjämnas så att inget ”överhäng” finns. En frodig undervegetation
blandat med glest placerade halvhöga lövträd är att föredra.
Växtmaterialet kan etableras genom fröspridning, plantering av rotade plantor eller med
den så kallade sticklingmetoden. Sticklingmetoden innebär att orotade kvistar slås eller
trycks ner i marken där de får bilda rötter. Alla växter kan inte bilda rötter från bar kvist och
därför inte användas på detta sätt utan det är framförallt olika videarter (salix), liguster och
jolster som fungerar som sticklingar. Den enklaste byggmetoden innebär att sticklingar sätts
som solitärer spridda över det område som ska förstärkas, se.
Figur 11. Vanligtvis rekommenderas sticklingarna att ha en tjocklek av minst 5 cm och en
längd av minst 0,6 meter. Längden på sticklingen begränsas av grundvattenytans läge
eftersom de flesta växter inte kan ha sina rötter permanent under grundvattenytan.
Det är viktigt att det växtmaterialet man tänkt etablera passar i ingenjörsbiologiska
sammanhang och att det trivs under de i slänten rådande växtförhållandena. En inventering
av den naturliga växtligheten i området är därför viktig. Om växtmaterialet är tänkt att tas
från växande träd i fria naturen bör inventeringen av lämpliga bestånd utföras mellan maj
och september. Detta eftersom de flesta lövträd är svåra eller till och med omöjliga att
artbestämma på bar kvist. Vidare är det viktigt att plantering endast utförs under växternas
viloperiod, det vill säga under senhöst, vinter och tidig vår före lövsprickning. Växter är
levande material som måste behandlas därefter. Exempelvis måste de före plantering
förvaras svalt och mörkt så att de inte torkar ut och så att barken inte skadas. Jorden vid
markytan runt sticklingen ska trampas till så att luft inte kommer in och torkar ut
sticklingen.
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Figur 11. Sticklingmetoden.

Ibland krävs att man kombinerar växtetableringen med tillverkade produkter så som
erosionsmattor, geonät, sten och trästockar. Detta kan behövas exempelvis om slänten är
mycket brant, vid torra förhållanden och vid hög avrinningshastigheten. Produkterna kan
förbättra markförhållandena genom beskuggning, förbättring av värme- och
fuktförhållanden, biologisk aktivering av jorden och/eller förstärka jorden. Erosionsmattor
finns både tillverkade av naturmaterial (kokos och jute) och av syntetiska fibrer. Naturliga
material bryts ner efter 5-8 år varför man vid denna tidpunkt måste ha fått en fullt utbildad
vegetation som tar över som erosionsskydd. Erosionsmattor läggs med överlappning i
skarvar och förankras omsorgsfullt lämpligen med kilar av trä.

4.6.

Jordspikning, allmänt

Jordspikning är en släntstabiliseringsmetod som används för att säkra både schakter och
naturliga slänter. Metoden är en utveckling av den så kallade armerad-jord-tekniken
(reinforced earth). Skillnaden är dock att vid armerad jord bygger man nerifrån och upp,
men vid jordspikning av schakter arbetar man uppifrån och ned. Jordspikning bygger på att
marken armeras med slanka stålstag, som installeras horisontellt eller med en svag lutning
nedåt allt eftersom jorden schaktas bort. Metoden är av samma typ som NATM-tekniken
(New Austrian Tunneling Method, se Bruce et al, 1998). Man tillåter en viss deformation och
har ett flexibelt system för att ta upp de laster som uppkommer.
Jordspikning kan användas till temporära schakter, permanenta schakter med lång
livslängd samt för att stabilisera naturliga slänter i silt, sand och morän.
Metoden började först användas i Tyskland, USA och Frankrike och det är i dessa länder
som metoden har använts mest. Det är också här som den mesta forskningen har utförts. I
Skandinavien har metoden använts sen början av 90 talet. I Sverige har metoden framförallt
använts för temporär säkring av schaktslänter och permanent säkring av nipslänter vid
norrlandsälvarna.
Om jordspikning utförs för schakter sker jordspikning stegvis. Marken schaktas i etapper,
som är lagom stora i förhållande till markens förmåga att stå upprätt en kortare tid. Denna
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förmåga är beroende på markens kohesion och cementerande egenskaper. Schaktstegen är
vanligtvis mellan en och två meter. När ett steg schaktats installeras jordspiken för denna
nivå. Det installeras vanligtvis en jordspik per 0,5 till 4 m2 släntyta. Jordspiken kan antingen
borras in och injekteras eller slås in. Det vanligaste i Sverige har varit att de borras och
injekteras med cementbruk. Utomlands, exempelvis i Frankrike, är det vanligt att slå in
jordspik (Clouterre, 1991). Släntytan måste säkras mellan jordspiken och det måste
säkerställas att jordspiken inte stansar igenom ytan. Detta säkerställs med en fasad. Fasaden
kan bestå av olika typer av plattor i kombination med nät, armerad sprutbetong eller en
gjuten konstruktion.
När jordspikning utförs för en naturlig slänt kan jordspikarna installeras i en följd. Släntytan
måste säkras för ytliga ras och mot erosion och för att få tillräcklig vidhäftning i den aktiva
zonen, se
Figur 12.

Figur 12. Princip för förstärkning av naturlig slänt med jordspikning
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5.

Utprovning av installationsmetoder

Under veckorna 26 och 27 i juni 2006 utfördes ett försök i Näsåker i syfte att bestämma
lämplig installationsteknik för förstärkning av de yttersta metrarna av sluttningen med
vinkeljärn och långa sticklingar.
I den övre delen av slänten, som tidigare inte förstärkts, iordningsställdes ett försöksområde
nedanför vägen i övre delen av vägområdet. Området benämndes delområde 5, se Bilaga 1.
Jorden i området består i huvudsak av silt och siltig lera. För utprovning av
installationsmetoder användes en yta av cirka 12 meter längs vägen och cirka 6 meter ned
från vägen inom delyta C (se Bilaga 2).
Slagna vinkeljärn med en längd av 6 meter och sticklingar med en längd av 3 meter testades.
Sticklingar över 1,5 meter hade inte påträffats i litteraturen och ett frågetecken fanns
rörande hur 3 meter långa sticklingar skulle kunna installeras i slänten.

5.1.

Vinkeljärn

Slagna jordspikar är mycket vanliga utomlands, men har använts i ganska begränsad
omfattning i Sverige. Materialet är billigt och kapaciteten är mycket hög, dock kan
utdragskapaciteten vara lägre än för injekterade jordspikar. Olika installationsmässiga
aspekter provades under veckorna 26-27, 2006. Proverna omfattade vinkeljärn i olika
längder som slogs in i slänten med topphammarutrustning med en slagsko, se
Figur 14, och dessa jämfördes med borrade och injekterade spikar.
Samtliga installerade vinkeljärn hade dimensionen 60· 60·6 mm. För att lättare kunna
provdra och skarva vinkeljärnen försågs dessa med ett invändigt gängat skarvrör, en så
kallad långmutter i ena änden, se
Figur 15. Två olika typer av skarvar provades (bultförband och en gängstång) som sattes
mellan två fastsvetsade långmuttrar på änden av vinkeljärnen, se
Figur 16. För att få möjlighet att jämföra med mer traditionella borrade jordspikar
installerades även 4 stycken 6 meter långa injekterade jordspikar av typen Ischebeck Titan
30/11.
För att få en uppfattning om lastkapacitet och installerbarhet, installerades stagen dels med
hjälp av en grävmaskin stående på vägen och dels med en lättare maskin i slänten. Stagen
som installeras ifrån vägen hade längder på upp till 6 m, medan stagen som installerade
ifrån slänten, av hanteringsmässiga skäl, installerades i 3 meter längder. Av Tabell 5-1
framgår vilka jordspikningsmetoder, antal och längder som användes i testområdet och i
Figur 17 visas en skiss över dessas placering.
De visade sig att det gick bra att slå in 6 meter långa vinkeljärn med grävmaskin stående på
vägen. Det var däremot både tidskrävande och besvärligt att skarva vinkeljärnen. Vid
skarvning med både bultförband och gängskarv krävdes exakt rätt vinkel mellan de två
järnen som skulle skarvas, vilket visade sig vara svårt. Dessutom var det besvärligt för en
person att stå i den branta slänten och styra järnen. Om skarvade jordspik behöver utföras
är det bättre att använda injekteringsstag som är anpassade för detta.
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Figur 13. Testområdet sett från vägen.

Figur 14. Installation av vinkeljärn med ”slagsko”.
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Figur 15. Vinkeljärn försedda med långmutter för skarvning och provdragning.

Figur 16. Vinkeljärn skarvad med bultförband.
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Tabell 5-1. Fakta om vinkeljärn och jordspikar som testades i testområdet i Näsåker.
Metod

Antal/längd

Installation

Vinkeljärn, oskarvade

5 st, 3 m

Slagna dels från vägen och dels från maskin i
slänten

Vinkeljärn, oskarvade

8 st, 6 m

Slagna från vägen

Vinkeljärn, skarvade

4 st, 6 m

2 st med bultskarv och 2 st med gängskarv. 2 st
från vägen och 2 st i slänten

Vinkeljärn, skarvade

4 st, 12 m

2 st vinkeljärn som skarvas med 6 m längder
installerades från vägen (1 st med bultskarv och
1st med gängskarv). 2 st vinkeljärn som skarvas
med 3 m längder installerades från slänten (1 st
med bultskarv och 1 st med gängskarv)

Injekterade jordspik

4 st, 6 m

Jordspik av typen Ischebeck Titan 30/11
svartstål med 6 m längd. Borrkrona jord 75 mm.
Injekterades med cementslurry med VCT 0,55
samtidigt som borrning.

Figur 17. Placering av förstärkningsåtgärder inom det första testområdet.

5.2.

Sticklingar

Syftet med del 1 av testen var också att undersöka lämplig installationsteknik av långa
sticklingar. I testet användes cirka 3 meter långa sticklingar nedsågade i närheten av
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området. Sticklingarna var av arter som inte är lämpliga i ingenjörsbiologiska sammanhang
och kunde alltså inte slå rot på bar kvist och därmed inte växa vidare efter installationen.
Sticklingarna hade en diameter på mellan 5 och 8 cm.
Först testades tekniken att slå in sticklingen i slänten, se Figur 18. Sticklingen slogs med den
grova ändan först eftersom det är sticklingens sedan tidigare lägsta del. Sticklingen klarade
dock inte detta utan de knäcktes efter cirka 1,5 m, se Figur 18. Istället testades att förborra
med Ischebeck stag och 75 mm krona samt vattenspolning, vilket visade sig vara effektivt.
Tre stycken sticklingar installerades på detta sätt och så att 5-10 cm av dem stack ut utanför
markytan, se
Figur 17 och Figur 18. Vid försöket visade det sig att det är svårt att få bra anliggning mellan
stickling och jord eftersom sticklingarna inte är helt raka och det var nödvändigt att borra
med en krona som var något grövre än sticklingen, 75 mm. För att minska risken för
uttorkning av sticklingen måste därför hålet vid markytan täppas till ordentligt med jord så
att inte luft kan tränga in.

Installation av slana

Installerad slana – hålet k ring slana måste
fyllas med jord som pack as

Figur 18. Test av teknik för installation av trästickling.

26

Knäck ning av slana vid installation med slagning .

Installerad slana med förborrning .

6.

Förstärkning av delområde 5

Erfarenheterna från de tidigare förstärkningarna i nipslänter och installationstesterna har
visade att de ytliga glidytorna borde gå att förstärka med slagna jordspik av typen vinkeljärn
och ingenjörsbiologiska förstärkningsåtgärder. En fråga var dock om detta var tillräckligt
eller om en kombination av längre borrade jordspik tillsammans med slagna skulle
användas. En annan fråga var hur yterosion skulle förhindras och en stabil ytsäkring
åstadkommas. För att testa detta delades slänten, i den övre tidigare oförstärkta delen
(delområde 5), in i 4 delytor benämnda A, B, C och D (se Bilaga 2). Olika
förstärkningslösningar och ytsäkringsprodukter utformades för de olika ytorna.
Installationerna av jordspik och nät utfördes under sommaren 2007. Sticklingar
installerades i två omgångar; vintern 2006/2007och vintern 2007/2008.
I avsnitt 6.1 och 6.2 beskrivs allmänt valda förstärkningsmetoder och i avsnitt 6.3 beskrivs
utformning av åtgärder inom de olika delytorna A-D.

6.1.

Allmänt om valda jordspikar, plattor och nät

Slagna jordspikar installerades från vägen, se
Figur 19, i alla delytor förutom i delyta D. De slagna jordspikarna bestod av 6 meter långa
vinkeljärn (60·60·6 mm) försedda med ett gängat stag i änden, istället för långmutter som
tidigare testats.
I en delyta (delyta B) installerades 15 meter långa borrade injekterade jordspik av typ
Ischebeck titan 30/11 med 70 mm borrkrona. De installerades med en liten maskin stående i
slänten nedanför de slagna jordspikarna i slänten för att se om någon skillnad i rörelser eller
sättningar i vägen kan konstateras vid olika förstärkningsintensitet.
Det har varit problem med ytsäkringen och erosion och ras mellan jordspiken på de
områden där jordspikar installerats tidigare. De geonät som använts för att förhindra ras
och erosion har fungerat dåligt. Detta bland annat på grund av att näten har haft dålig
anliggning mot markytan och att näten har varit för finmaskiga så att träd som etablerats
inte har fått plats mellan maskorna. När trädens stammar vuxit i omfång har dessa lyft
mattan från markytan. Inom delområde 5 användes tre olika typer av ytsäkring: stålnät
(fabrikat Tecco) med tillhörande plattor, tredimensionellt stålnät (fabrikat Krismer) med
tillhörande plattor, och armeringsnät i stål 6#150 mm med plattor 300∙300∙12 mm. De olika
fasadlösningarna beskrivs mer i detalj under respektive område i avsnitt 6.3.
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Figur 19. Installation av borrade jordspik i slänten

6.2.

Allmänt om valda ingenjörsbiologiska metoder

Ingenjörsbiologiska metoder användes i delområde 5 för att få ett bra skydd mot ytlig
erosion och en stabilisering av de yttersta 3 metrarna av släntytan.
Gallring av stora träd och olämplig vegetation, så som barrträd, utfördes i hela området av
Näsåkers byalag. Syftet med detta var att släppa in ljus och på det sättet underlätta
självetablering och växande av marktäckande- och buskväxande vegetation.
På vissa bara ytor utlades kokosmatta under stålnät. Avsikten var att ge bra förutsättningar
för gräs och örter att etableras i slänten. Mattorna lades med överlappning och förankrades
med stålnäten.
Trafikverkets gräsfröblandning användes på bara ytor och under kokosmattorna. Fröerna
etablerades på ytorna genom handsådd.
I några av de områden som bedömdes ha behov av stabilisering installerades långa och korta
sticklingar. Både de långa och korta sticklingarna installerades genom förborrning med en
75 mm krona och spolning. För att underlätta installationen spetsades sticklingarna i den
nedre ändan, se
Figur 20.
En växtinventering i området kring slänten i Näsåker utfördes av Kaj Rolf, SLU, vilken låg
till grund för valet av arterna mandelpil (Salix triandra) och svartvide (Salix mysinifolia)
som växtmaterial. Cirka 7 km sydöst om Hammarstrand längs Indalsälven, hittades ett
bestånd med lämpligt växtmaterial. Det utvalda växtmaterialet för sticklingar sågades ner
vid flera olika tillfällen. De installerades under vinterhalvåret eftersom växter ska etableras
under sin viloperiod. Sticklingarna hade en diameter på mellan 5 och 8 centimeter.
Sticklingar är känsliga för uttorkning och efter nedsågning lades de därför under presenning
och täcktes med snö i väntan på etablering.
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Etablering av sticklingarna gjordes i två omgångar. Under vintern 2006/2007 sattes nio
sticklingar i delyta D och tio sticklingar mellan delområdena 4 och 5. Samtliga sticklingar
var cirka 3 meter långa. I andra omgången sattes omkring 90 stycken cirka 3 meter långa
sticklingar och cirka 20 stycken knappt 1 meter långa sticklingar inom delområde 5.
Arbetsgruppen var orolig för att sticklingarna inte skulle klara etableringen och att de
kanske skulle få problem med den varierande grundvattennivån. Det visade sig dock att
samtliga långa och korta sticklingar grönskade och växte fint under sommaren 2007
respektive 2008, se Figur 21.

Figur 20. Cirka 3 meter långa sticklingar av mandelpil och svartvide som spetsats i den nedre ändan
för att underlätta installationen.

Figur 21. Grönskade sticklingarna i delområde 5 under sommaren 2008.
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6.3.

Beskrivning av förstärkningar inom respektive delyta

I detta avsnitt beskrivs i detalj de olika förstärkningarna som valdes för respektive delyta AD. I Figur 22 visas en skiss över delområde 5 och de olika delytorna, se även Bilaga 2.

Figur 22. Skiss över delområde 5 och de olika delytorna.

6.3.1.

Delyta A

Delyta A sträcker sig mellan längdmätning cirka 0/585 till 0/610. Den har en längd längs
vägen av cirka 22 meter och en yta av cirka 110 m2. Förstärkning utfördes med 3 rader
slagna vinkeljärn med längden 6,0 meter och c/c 1,5 meter i horisontalled och parallellt med
släntytan, se Figur 22 och Figur 23. Dessutom sattes cirka 30 stycken cirka 3 meter långa
sticklingar fördelade på två rader placerade mellan raderna med vinkeljärn, se Figur 23.
Säkring av släntytan skedde med stålnåt (fabrikat Tecco), platta (fabrikat Tecco),
kokosmatta samt grässådd.

Figur 23. Förstärkning av delyta A.
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Tecconätet är ett nät med 3,0 mm godstjocklek och är ytbehandling med Zn/Al 200 g/m2.
Nätet är flätat i ett sicksackmönster så att rombformiga maskor (maskvidd: 143∙83 mm)
uppstår. Plattan är rombformad med en längd av 330 mm, en höjd av 190 mm och en
tjocklek av 10 mm, se Figur 24.
I
Figur 25 visas delyta A efter färdigställande av åtgärderna.

Figur 24. Detalj på Tecconät och platta.
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Figur 25. Delyta A färdigställd med vinkeljärn, platta och stålnät (tecco), sticklingar och grässådd.

6.3.2.

Delyta B

Delyta B sträcker sig mellan längdmätning cirka 0/610 och 0/632. Den har en längd längs
vägen av cirka 20 meter och en yta av cirka 160 m2. Förstärkning utfördes dels med slagna
jordspikar av vinkeljärn och dels med injekterade jordspikar av typen Ischebeck Titan 30/11.
Vinkeljärnen med en längd av 6,0 meter sattes i tre rader närmast vägen och injekterade
jordspikarna sattes i två rader nedanför vinkeljärnen, se Figur 22 och Figur 26. Säkring av
släntytan utfördes med ett stålnät (fabrikat Krismer) och grässådd. Krismernätet är ett
tredimensionellt nät som fylls med krossmaterial och matjord, se Figur 27 och Figur 28.
Speciella vajrar och korta småspik används för att fixera nätet.
Inga sticklingar installerades i detta område.
I Figur 29 visas delyta B efter färdigställande av åtgärderna.
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Figur 26. Typsektion delyta B.

Figur 27. Utläggning av tredimensionellt stålnät (Krismernät) innan fyllning med kross och matjord.
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Figur 28. Strukturen på det tredimensionella stålnätet.

Figur 29. Delyta B färdigställd med vinkeljärn, injekterade jordspikar och tredimensionellt stålnät
(Krismer) med krossfyllning.

6.3.3.

Delyta C

Delyta C sträcker sig mellan längdmätning cirka 0/632 och 0/653. Den har en längd längs
vägen av drygt 20 meter och en yta av cirka 150 m 2. Förstärkning utfördes med 4 rader
slagna vinkeljärn och omkring 40 stycken cirka 3 meter långa sticklingar. Samtliga
installerades med ett c/c-avstånd av 1,5 m, se Figur 22 och Figur 30. Säkring av släntytan
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utfördes med stålnät med 6 mm godstjocklek och 150 mm maskvidd, stålplattor
(300∙300∙12 mm), kokosmatta och grässådd, se Figur 31.
Inom ytan finns även de jordspikar som ingick i utprovningen av installationsteknik se
avsnitt 5. Dessa var placerade i delytans östra del i 4 rader med längder varierande mellan 3
och 12 m.
Figur 32 visar delytorna A-C då åtgärderna var slutförda.

Figur 30. Typsektion delyta C.

Figur 31. Delyta C med vinkeljärn, stålnät, stålplattor och kokosmatta. Sticklingar var ännu inte
installerade när bilden togs.
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Figur 32. Delytor A-C efter färdigställande.

6.3.4.

Delyta D

Delyta D C sträcker sig mellan längdmätning cirka 0/653 och 0/673. Den har en längd längs
vägen av cirka 20 meter och en yta av cirka 150 m2. Förstärkning utfördes med 20 stycken
cirka 3 meter långa och 20 stycken knappt 1 meter långa sticklingar med c/c-avståndet 1,5
meter, se Figur 22 och
Figur 33. Då endast sticklingar etablerades i detta område var ingreppen i släntytan mycket
små och det fanns en kraftig grässvål sedan tidigare. Även sly och buskar behölls och
skyddades under installationen.
Figur 34 visar delyta C efter färdigställandet.
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Figur 33. Typsektion delyta D.

Figur 34.. Delyta D i september 2010.

7.

Komplettering av åtgärder utförda för
delområdena 1 till och med 5.

Vägsträckan är sedan tidigare uppdelad i 5 stycken områden (delområde 1-5). Områdena har
något olika förutsättningar och problem och är förstärkta i olika omfattning sedan tidigare.
Syfte inom detta uppdrag var att se över de tidigare åtgärderna som utförts för hela sträckan
(områdena 1-4) och komplettera dessa där det fanns behov.
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7.1.

Förstärkning med jordspikning och sticklingar

I delområde 1 och 3, som är belägna mellan rasplatsen och kraftverket (se Bilaga 1), hade
några sprickor uppstått i vägen i de delar som inte är förstärkta sedan tidigare. Dessa delar
av sträckan kompletterades nu (sektion 0/140-0/190 och 0/235-0/275). Förstärkning
utfördes enligt samma princip som användes för delyta C (inom delområde 5).
Slagna jordspik med längden 6 meter installerades i 3 respektive 4 rader. Spikarna
förankardes med stålplatta Markytan säkrades med kokosnät, och armeringsnät. Två rader
med cirka 3 meter långa sticklingar installerades mellan jordspiken. Totalt förstärktes en
sträcka längs vägen av cirka 90 m.

7.2.

Kompletterande åtgärder

7.2.1.

Reparation av erosionsskador

I delområde 4 hade erosionsskador inträffat mellan jordspikarna (försedda med
betongplattor) och det rostfria stålnätet. De skadade ytorna reparerades genom att
krossmaterial blåstes ut i slänten med en sugbil. Även i delområde 2, ovan vägen mellan
sektion 0/210 och 0/240 hade erosion inträffat under plastnätet och dessa skador
reparerades med samma metod, se Figur 35 och Figur 36.
Efter att förstärkningsåtgärderna var utförda inom delområde 5 konstaterades en
erosionsskada i och under delyta C (nedanför i sluttningen mot älven). Skadan, och området
ända upp till vägen, fylldes med krossmaterial, se Figur 37.

Figur 35. Sugbil för utblåsning av krossmaterial över erosionsskada.
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Figur 36. Utblåsning av krossmaterial över erosionsskada.

Figur 37. Erosionsskada ifylld med krossmaterial

7.2.2.

Åtgärder för att fixera uppstickande nät

En tid efter förstärkningsåtgärderna utförts inom delområde 5 upptäcktes det att stålnäten
(Tecconät och armeringsnät) på vissa ställen har dålig anliggning mot markytan. Därför
slogs korta stålspikar ned på utsatta ställen, se Figur 38.
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Figur 38. Komplettering med kort spik för att trycka in nätkanter som sticker upp

7.3.

Avvattningsanordningar

7.3.1.

Kantsten

För att ta hand om ytvatten från vägen som rinner över kanten och skapar erosion har en ny
kantsten satts upp längs hela sträckan där det finns risk att vatten rinner över kanten.
Utanför kantstenen har en längsgående armerad betongkant utförts för att bättre hålla ihop
kantstenen, se Figur 39. På del av sträckan har en betongstödmur grävts ned för att hålla
kantstenen på plats.

Figur 39. Armerad kant innan gjutning.
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7.3.2.

Nya brunnar och ledning i ytterkant

För att ta hand om ytvattnet som rinner längs vägen och kantstenen, har nya brunnar och en
längsgående ledning i ytterkant av vägen, installerats, se Figur 40.
Figur.

Figur 40. Ny brunn i ytterkant av vägen.

8.

Uppföljning av utförda åtgärder inom
delområde 5

I detta avsnitt beskrivs erfarenheter från utförandet och resultaten av förstärkningsåtgärder
inom delområde 5 fram till och med år 2010. Provbelastning utfördes på vinkeljärn och
sticklingar och resultaten från dessa presenteras också i detta avsnitt.

8.1.

Installation av jordspikar och sticklingar

Generellt fungerade det mycket bra att installera slagna spik av vinkeljärnstyp. Att slå in en
6 meter lång spik tar cirka 20 – 60 sekunder. Cirka 3 meter långa sticklingar kan installeras
med hjälp av förborrning. Följande slutsatser kunde dras:
-

Det är betydligt enklare att installera jordspik stående på vägen med grävmaskin
jämfört med att installera i slänten.

-

Vinkeljärn är tunga, 16 kg för 3 meters längd, och var därför svåra att skarva. Det
visade sig inte vara praktiskt möjligt att skarva längre järn längre än 3 m då
maskinen var placerad i slänten. Då maskinen stod på vägen fungerade det dock att
använda 6 meters längder (ur hanteringssynpunkt).

-

Det tar lång tid att skarva vinkeljärnen - upp till 30 min för en skarv.

-

Både bultskarv och gängskarv är besvärliga.

-

Skarven blir dyr att tillverka då mycket mekanisk bearbetning behövs.

-

Om gängskarv används föreslår vi att den ska ha hög stigning och vara
vänstergängad.
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-

Det bildas ett hål runt vinkeljärnet i släntytan då de slås in eftersom skarven är
tjockare än själva vinkeljärnet och eftersom järnet böjer av något vid inslagningen.
Hålet blir mindre om oskarvade vinkeljärn används.

-

Det går inte att slå in långa (3 m) sticklingar utan dessa måste förborras.
Förborrning med Ischebeck stag och 75 mm krona och vattenspolning var effektivt.

-

Då sticklingarna inte är helt raka krävs att förborrningen görs med en diameter
större än sticklingens. Då kan det bildas ett tomrum runt sticklingen och det är
viktigt att detta täpps igenom ordentligt vid markytan med jord så att inte luft kan
tränga in och torka ut sticklingen.

-

Det var ofta ”frisjunkning” på stagen de första 1,5 – 2,5 metrarna.

-

Utrustningen behöver anpassas så att det går att slå in spiken på ett effektivt sätt
hela vägen utan ”omtag”.

-

Installationskapaciteten för vinkeljärn är 2-3 gånger så hög som för borrade spikar.

-

Att slå in spikar med hjälp av en maskin stående ovanför slänter är möjligt för
längder upp till 12 meter. Dock tar det lång tid att skarva dem och en
vidareutveckling av skarven är därför önskvärt för att få ned kostnaden. I dagsläget
är det därför bättre att använda borrade jordspikar om de är längre än 6 meter.

-

Det går att nå 3 rader från vägen om 6 meter spikar installeras med den
utrustningen som användes för testet.

8.2.

Provbelastning av vinkeljärn och sticklingar

Provbelastning av vinkeljärn och injekterade jordspikar utfördes vid två tillfällen dels i
november 2006 och dels i maj 2007. Provbelastning av två sticklingar utfördes i juni 2008.
Resultaten redovisas i avsnitt 8.2.1 och 8.2.2.

8.2.1.

Vinkeljärn och jordspikar

De provbelastade vinkeljärnen och jordspikarna var placerade i delyta C och detaljer för
dessa framgår av Tabell 8-1
Tabell 8-1. Provbelastade vinkeljärn.
Datum

Typ

Längd och antal

November 2006

Ischebeck injekterad jordspik

1

Vinkeljärn oskarvade

6 m, 2 st

Vinkeljärn oskarvad

3 m, 1 st

Vinkeljärn skarvade med gängskarv

6 m, 1 st

Ischebeck injekterad jordspik

1

Vinkeljärn oskarvade

6 m , 4 st

Maj 2007
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Mantelfriktion för vinkeljärnen uppskattades till cirka 10 kN/m. Till en början användes
laststeg om 10 kN och dessa upprepades till brott. Då kapaciteten visade sig vara lägre än
väntat användes även laststeg om 5 kN eller 10 kN. Varje laststeg hölls konstant i 16 minuter
och kraft och deformation loggades automatiskt var 5 sekund.
Resultaten från provbelastningarna framgår av Tabell 8-2 och Tabell 8-3. Som framgår av
tabellerna varierade kryplasten för vinkeljärnen mellan 15 och 45 kN. Last-deformation-tid
diagram för provbelastningen framgår av Bilaga 10.
Provbelastningen tog lång tid och blev besvärlig då det var löst i marken. Slaglängden på
domkraften visade sig för kort varför omtag fick utföras på någon spik. Utdragskapaciteten
visade sig vara lägre än väntad både för injekterade och slagna jordspik. Mantelfriktionen
kan vara relativt låg för slagna jordspik även upp till 1 år efter installation
Tabell 8-2. Sammanställning av resultat från provbelastning i november 2006.
Längd

Kryplast

Utdragskapacitet

(m)

(kN)

(kN/m)

6

30

5

6

60

10

Vinkeljärn

6

30

5

Vinkeljärn gängskarv

3+3

20

3,3

Vinkeljärn

3

20

6,7

Typ
Vinkeljärn
Ischebeck Titan,
injekterad spik

Tabell 8-3. Sammanställning av resultat från provbelastning i maj 2007.
Längd

Kryplast

Utdragskapacitet

(m)

(kN)

(kN/m)

Vinkeljärn

6

45

7,5

Ischebeck Titan

6

110 *

18

Vinkeljärn

6

40

6,7

Vinkeljärn

6

20

3,3

Vinkeljärn

6

15

2,5

Typ

* Denna spik drogs ej till brott.

8.2.2.

Sticklingar

Provdragning av sticklingar gjordes av två syften; dels att mäta utdragskraften och dels att
se om och var de hade utvecklat rötter. En stickling från delyta D och en från delområde 4
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provdrogs i juni 2008. Båda sticklingarna var cirka 3 meter långa och hade etablerats i
januari 2007.
Då sticklingarna endast hade suttit i jorden i 1,5 år och bara under en hel växtsäsong var det
inte troligt att de skulle ha hunnit utveckla några långa rötter som kunde bidra till en hög
utdragskraft.
Sticklingarna klarade utdragningen utan att gå av. Det behövdes 6 kN respektive 9 kN i kraft
för att dra ut dem. Detta motsvarar cirka 2 respektive 3 kN/m vilket är i storlek med den
utdragskapacitet som mättes för några av vinkeljärnen med samma längd, se avsnitt 8.2.1.
Brottet var mycket segt och sticklingarna kunde dras ut cirka 5 respektive 8 cm under
nästan konstant last.

8.3.

Stålnät och plattor

De tre olika typerna av stålnät som användes inom delområde 5 har alla fungerat bra och det
har inte varit någon erosion i någon av delytorna. I delyta B, där markytan skyddats med ett
Krismernätet verkar buskar ha svårt att etablera sig eller växa igenom det, av krossmaterial,
fyllda nätet.
I delyta C inträffade en erosionsskada under (nedanför i sluttningen) den förstärkta ytan.
Detta åtgärdades med ifyllning av krossmaterial, se kap 6.2.1
Inom de andra delområdena (1-4) har plastnät används på flera ställen. Plastnäten har inte
fungerat så bra, vilket beskrivs vidare i kapitel 10.

8.4.

Ingenjörsbiologiska metoder

8.4.1.

Gräs

Gräset etablerades på samtliga ytor. Det tog längst tid på ytan med Krismernätet, men det
fanns 2010 en bra grässvål på samtliga ytor.

8.4.2.

Sticklingar

Arbetet med förberedelser och installation av korta och långa sticklingar fungerade i stort
bra. Bland de lärdomar som drogs kan nämnas följande:

44

-

Utmärkning av lämpligt växtmaterial måste göras under sommarhalvåret då
växterna har blad, detta eftersom det är svårt att artbestämma på bar kvist.

-

Växtmaterialet ska vara grovt, minst 10 cm, för att undvika att växten torkar utan.
Det var dock svårt att hitta tillräckligt många kraftiga träd och diametrarna
varierade mellan 5 och 8 cm. Detta kan ha påverkat resultaten negativt.

-

Installationen underlättas och risken för att växterna torkar ut minskar om
sticklingen är rak. Det visade sig dock svårt att hitta riktigt raka träd. Detta kan ha
påverkat resultaten negativt.

-

Sticklingarna bör spetsas i de nedre ändorna före installation.

-

Förborrning med spolning krävs för långa sticklingar. För att undvika uttorkning
bör borrkrona ha något mindre diameter jämfört med sticklingen. Dock krävdes en
relativt grov krona, 75 mm, för att undvika knäckning av sticklingen, vilket kan ha
inverkat negativt på resultaten.

-

Installationshålet bör fyllas med jord som trampas till ordentligt. Detta för att
undvika att luft tränger ner i hålet och torkar ut sticklingen.

De allra flesta sticklingarna grönskade första sommaren efter installationen. Dock har nära
hälften av sticklingarna fallit ifrån ett eller två år efter installationen. Någon säkert
förklaring till detta kan inte ges. En teori som diskuterades var att tillräckligt med energi
fanns i själva sticklingen för att den skulle kunna grönska första året men att rottillväxten
var för dålig för att växten skulle klara att samla näring på egen hand året därpå. Dålig
rottillväxt skulle kunna bero på dålig anliggning mellan stickling och jord eller att
sticklingen hade en stor del av sin längd under grundvattenytan. Bra rotsättning kunde dock
konstateras på de två sticklingarna som provdrogs, se Kapitel 8.4.3.
Under hösten 2007 blev sticklingarna i den övre raden i delområde 4 och 5 sönderslagna vid
slyröjning från fordonsdriven slaghacka. Informationen fram till driftpersonalen hade
uppenbarligen inte fungerat.

8.4.3.

Utdragning av sticklingar

Glädjande nog visade det sig att sticklingarna hade utvecklat rötter längs hela dess längd,
Figur 41. Rötterna var cirka 3-20 cm långa.
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Figur 41. Utdragna sticklingar med nybildade rötter.

8.4.4.

Kokosmatta

Kokosmattorna fungerade utmärkt för att underlätta för gräs och örter att etableras i
slänten. Mattorna fungerar som skydd mot att frön spolas bort och ger ett bra mikroklimat
lämpligt för fröna att gro i. Redan första sommaren efter det att mattorna hade lagts ut var
gräsväxten god, se Figur 42.

Figur 42. Gräsväxt i område där kokosmatta utlagts, i september 2008.
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8.5.

Jordrörelser

8.5.1.

Inklinometermätningar

Fyra stycken inklinometerrör installerades 2007 mitt för varje delyta A-D i delområde 5. Rör
nr 1 installerades i delyta D och rör nr 4 i delyta A.
Tabell 4. Inklinometerrör i område 5

Rören för mätning med inklinometer är försett med 4 spår med 90º delning. Mätkroppen
placerades med referenshjulet i spår 1 och sänktes till botten där första mätnivån bestämdes
vara första jämna 0,50 meter över botten. Därefter utfördes mätningar under successiv
uppdragning var 0,50 m. När sista mätpunkten mätts vändes proben 180º och
mätförfarandet upprepades. Vid denna andra mätning fås i registreringsutrustningen direkt
en jämförelse och kontroll med första mätningen eftersom den uppmätta lutningsändringen
på en nivå skall i princip vara lika med den som mättes med innan mätkroppen vreds 180º
men med ombytt tecken.
Inklinometermätutrustningen består av en mätkropp, kabel med wire och en
avläsningsenhet. Mätkroppen eller inklinometern innehåller två servoacclerometrar som
mäter lutningen i två mot varandra vinkelräta riktningar. Mätkroppen är försedd med hjul
som styr i spåren i mätröret. Avståndet mellan hjulparen är 500 mm. Avläsningsenheten
registrerar och lagrar mätningarna samt utför en kontroll av mätvärdena. Via kabel kan
mätningarna sedan överföras till en dator för vidare bearbetning och redovisning.
Vid denna första referensmätning mättes på samma sätt som redovisats ovan spåren i 90º
och 270º i syfte att få en överbestämning av rörets absoluta position och därmed en
möjlighet att vid eventuella framtida problem med att få ned mätkroppen i
huvudriktningarna kan dessa alternativ spår användas som referensmätningar.
Manuella mätningar utfördes vid fem tillfällen under åren 2008 till 2010. Mätningarna visar
på mycket små rörelser på djupet. I markytan har rörelser på upp till 10 mm uppmätts. Det
är dock osäkert om rörelserna i markytan verkligen har inträffat eller om plaströret glappar
något i installationshålet. Resultat från utförda inklinometermätningar redovisas i Bilaga 3.

8.5.2.

Mätdubbar i vägen och på kantsten

Drygt 60 mätdubbar (PK-spik) installerades 2008 vänster, mitt och höger kant av vägen i
riktning upp från kraftverket. Dessa nollmättes 2008 och avvägdes därefter en gång 2009
och gång 2010. Dubbarna bör fortsätta att vägas av och då ge information om eventuella
rörelser.
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Resultat från utförda mätningarna 2009 och 2010 visar i plan på svårtolkade resultat,
troligen på grund av dålig mätkvalitét. I höjdled visar mätningarna att vänster vägkant och
vägmitt ligger relativt stilla medan höger vägkant rör sig något nedåt. Störst rörelser har
skett vid rastplatsen. Vissa mätdubbar visar på att vägen skulle ha rört sig uppåt men det
verkar knappast troligt. Resultaten framgår av Bilaga 4. I bilagan framgår även mätningar
utförda 2011 och 2014 som visar på samma trend (diagrammen har tagits fram i samband
med rapportens färdigställande 2016).

8.6.

Avvattningssystem

Avvattningssystemet har fungerat bra. Det kan dock konstateras att det är känsligt för att
det kommer skräp i brunnarna, se avsnitt 9.
För att undersöka om kapaciteten är tillräcklig i den nedre dagvattenledningen har en
tryckgivare placerats i brunnen där den yttre och inre ledningen rinner ihop. Trycknivån
loggas var tionde minut. Vid trycknivåer över 0,2 m går larm. Flödet har vid flera tillfällen
överskridit larmnivån. Mätningarna har dock inte fungerat tillfredsställande med bland
annat problem med mobiltäckning och batteridrift. Diagram över mätresultaten 2008-2010
redovisas i Bilaga 5.

9.

Skötselplan och framtida uppföljningar

9.1.

Allmänt

Kontroll- och respektive skötselplan för vägen och slänterna föreslogs av arbetsgruppen.
Dessa presenteras i detta avsnitt.
Planerna har senare arbetats vidare med inom Trafikverket och bland annat har de
kompletterats med larmnivåer och rutiner för hantering av uppkomna larm. Trafikverkets
kontrollplan, skötselplanen samt rutiner för hantering av larmnivåer finns redovisade i
Bilaga 6, 7 och 8.

9.2.

Sprickor i asfalt och skadad kantsten

Sprickor i asfalten kan ge upphov till att vatten kommer in i vägens överbyggnad och kan
också vara ett tecken på rörelser och behöver därför åtgärdas och dokumenteras, se Figur
43. Vägen kontrolleras regelbundet om asfalten spruckit. Om asfalten spruckit fotograferas
denna och en rapport lämnas till ansvarig geotekniker. Därefter lagas sprickan.
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Figur 43. Exempel på spricka i asfalt som behöver åtgärdas.

Vägen har försetts med en kantsten för att förhindra att vatten från vägen rinner ner i
slänten och skapar erosion. Kantstenen fyller en mycket viktig funktion för att leda vattnet
rätt. Om kantstenen är skadad kan vattnet rinna ner okontrollerat i slänten och orsaka stora
erosionsskador. Det är därför av största vikt att skador som kan medföra att vatten rinner
ner i slänten åtgärdas så snart de upptäcks Om kantstenen blivit skadad genom påkörning
av snöplog eller liknande åtgärdas kantstenen. Om kantstenen blivit skadad genom
markrörelser i slänten dokumenteras detta med foto och ansvarig geotekniker kontaktas.

9.3.

Erosionsskador i slänt

Erosionsskador i niporna har två huvudorsaker, dels vid tjällossning och dels vid kraftig
nederbörd, framförallt om vatten rinner förbi kantstenen och ner i slänten. Alla
erosionsskador dokumenteras genom fotografering och notering av läge samt eventuell
skiss. Erosionsskador lagas genom att kross 0-32 mm fylls i skadan. Ytliga skador kan lagas
genom att en kokosmatta av typ KK5 läggs på skadan. Kokosmattan förankras med korta
träspikar och sedan läggs matjord ut på detta. Om släntsäkringsnät eller jordspik påverkats
förankras dessa på nytt och vi behov används korta stålspik för att hålla fast nätet. Vid större
skador, mer än 1,0 m2, eller skador som bedöms kunna påverka vägen eller som inträffat i
jordspikade områden, informeras Trafikverkets geotekniker för beslut om
reparationsåtgärd. Mätpunkter på vägen mäts in vid en större skada.

9.4.

Jordspik och nät

Slänterna har förstärkts med jordspik. Dels har injekterade jordspik av typen Ischebeck
Titan och dels har slagna vinkeljärn installerats. För samtliga jordspik gäller att plattor ska
ha god anliggning mot nät och jord, se Figur 44. Muttrar på jordspik dras åt om de eller
plattan sitter löst. Om nät står upp förankras detta med hjälp av korta förankringsspikar
eller alternativt fylls jord på nätet. Vilka jordspikar som åtgärdats dokumenteras och var
förankringsspik slagits ner dokumenteras.
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Figur 44. Exempel på god anliggning mellan nät, platta och jord

9.5.

Ingenjörsbiologiska metoder

Skötsel av vegetation i slänten utförs i syfte att marken skall vara vegetationstäckt. Detta
eftersom bar mark utgör en start för erosion. Vegetationens huvuduppgift är att reducera
hastigheten för ytvattenavrinningen, dämpa regndroppars kraft när de träffar marken,
genom sina rötter binda jorden och genom vattenupptaget minska vattenhalten i marken.
Skötseln skall ge:
-

En ökning av antalet plantor i buskform

-

Stor mängd plantor med stor biomassa

-

Ett minskat antal stamträd

-

En heltäckande markvegetation, ingen bar mark

-

Kontroll över vattenflöden

Inga åtgärder på vegetationen får utföras utan att diskussion först tagits med Trafikverkets
geotekniker. Alla åtgärder skall följa skötselplanen.

9.5.1.

Trädbestånd

Ett glest trädbestånd ska eftersträvas så att ljus kommer ner till marken och
markvegetationen kan ta fart. Trädens täckningsgrad bör vara cirka 30-50%, se Figur 45 och
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Figur 46. Kalavverkning får inte göras eftersom detta blottlägger bar mark och förändrar
markens vattenbalans, genom att stora delar av den aktiva vattenupptagande biomassan
försvinner. Skötsel av trädbestånden ska ge:
-

En gles skog för att gynna fältskikt.

-

Fristående individer, inte friställda individer.

-

Färre stamträd genom så kallad blädning.

-

Insläpp av ljus.

-

Ökad mängd lövträd i för hållande till barrträd, det vill säga barrträden tas ner först.

Figur 45. Denna bild visar en täckningsgrad på cirka 70%
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Figur 46. Denna bild är tagen efter en kalavverkning utförd i april 2005 Detta är inte en önskvärd
situation.

9.5.2.

Öppna slänter

De delar av området som idag inte är trädbevuxet skall hållas öppet. En blandning av
gräs/örtvegetation med buskage och träd ska få växa upp. Bete bör inte ske på kal mark.
Bete får endast ske efter tillstånd från Trafikverket.
Det är viktigt att den vedartade vegetationen inte blir för tät på gräs och örters bekostnad.
En bra blandning av buskar och gräs är optimalt för markens hållfasthet.
Målet nås genom att på alla sätt gynna markfloran. Bara markytor kan sås genom utläggning
av hö från kringliggande slänter. Höet slås när önskvärda arter har nått frömognad, men
inte har släppt sina frön. Detta lär inträffa någon gång under juli månad. Hela markytan
behöver inte täckas av höet. Det gäller bara att förstärka fröbanken, genom att lägga ut
några kvadratmeter hö lite här och där.
Vid upptäckt av nya bara ytor ska Trafikverket kontaktas.

9.5.3.

Buskar

Ingen röjning av buskvegetationen får utföras i slänten utan att Trafikverket först kontaktas.
Buskformen ska gynnas men inga täta snår får växa upp.
Genom selektiv röjning, för att minska antalet individer, skärs icke önskvärda buskar ner på
låg stubbhöjd genom röjning 2 ggr per säsong. De buskar som senare skall utgöra
buskvegetation röjs genom selektiv röjning för att gynna dessa individer och skärs på hög
stubbhöjd (25 cm). Detta upprepas sedan när växten blir för stor och när behov föreligger att
ha kontroll över tillväxten. Vissa individer sparas för att beståndet senare skall ha olika
utvecklingsstadier. Det bör finnas en variation i ålder, arter och storlek.
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9.5.4.

Betesdjur

I delar av området kan betesdjur tillåtas med ett styrt betestryck. Rätt djur och rätt antal
individer under rätt tid. Betestrycket får inte vara så stort att sår uppstår på marken.
De översta delarna av slänten som idag har diverse tekniska installationer som spikning och
olika typer av nät skall inte betas, eftersom det föreligger risk för djuren kan ramla om de
går i dessa branta delar och att de kan fastna i näten. Dessa delar sköts framöver genom
kontroll av vedartad vegetation.

9.6.

Avvattningssystem

En av huvudorsakerna till problemen i siltslänter är vatten. Det är därför av största vikt att
systemen för att leda bort vatten fungerar korrekt. Utströmmande vatten är grogrunden för
nya ras/skred. Vägen har åtgärdats så att flödet från vägen vid kraftig nederbörd
kontrolleras och inte kanaliseras ut i slänten. Det är viktigt att personer verksamma i och
kring slänten är uppmärksamma på om något fallerar och kan rapportera eventuella
utströmningsområden eller punkter där vatten sipprar fram, så att detta kan åtgärdas.
Likaså är brunnars funktion viktig för att avvattningen fungerar.
En tryckgivare finns installerad i dagvattenledningen i nedre delen av slänten. Denna loggar
automatiskt värden var 10:e minut. Om mätning visar att ledningen går full går ett larm ut
via sms till driftentreprenören. En rutin för hantering av larm har arbetats fram inom
Trafikverket och därefter förankrats hos driftentreprenör och andra berörda inom
Trafikverket, se Bilaga 8. Instruktioner för de som arbetar med driften av vägen har också
arbetats fram, se Bilaga 9.

9.6.1.

Rensning av brunnsgaller, mot kantsten och diken

För att undvika att ledningarna sätts igen och säkerställa att vattnet rinner ner i brunnarna
är det viktigt att det är fritt från löv, sand och skräp i diken, mot kantstenen och på
brunnsgaller. Om vatten inte har möjlighet att rinna ner i brunnarna kan det orsaka stor
skada då det rinner ner över slänten. Rensning av brunnsgaller och kring kantsten samt
diken bör utföras regelbundet.
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Figur 47. Exempel på igensatt brunnsgaller och skräp i dike som behöver åtgärdas

9.6.2.

Spolning av ledningar och rensning av sandfång

Om dräneringsledningar eller dagvattenledningarna i vägen blir täta kan det medföra att
vatten strömmar okontrollerat antingen genom slänten eller över kantstenen. Det är därför
av största vikt att ledningssystemet fungerar som tänkt. För att säkerställa att ledningarna
fungerar och inte är fulla med silt eller skräp skall alla ledningar spolas och sandfång
tömmas varje höst efter att löven fallit. Innan spolningen rensas diken och brunnsgaller. Vid
spolningen dokumenteras om ledningen är tät. Efter spolningen kontrolleras att
ledningarna fungerar som de ska.

9.7.

Mätstation VVIS

En VVIS-station som automatiskt loggar nederbörd sattes upp i vägkorsningen på motsatta
sidan bron vid kraftverket i Näsåker. Olika nederbördsmängder testades för att hitta
lämpliga larmnivåer och dessa låg till grund för framtagna larmnivåer. Larmnivåerna finns
presenterade i Bilaga 8. Som underlag för detta arbete studerade ett norskt larmsystem med
larmnivåer och gränser kopplade till nederbördsmängd och nederbördstid.
Trafikverkets VVIS-stationer lagrar värden en gång per halvtimme. Vid stora
nederbördsmängder går ett larm ut till driftentreprenören. En rutin för hantering av larm
har arbetats fram inom Trafikverket och därefter förankrats hos driftentreprenör och andra
berörda inom Trafikverket, se Bilaga 8.
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10. Slutsatser och förslag till fortsatt arbete
Generellt har de utförda åtgärderna fungerat mycket bra. Det har inte varit några större
deformationer eller erosion, och heller inget ras, i något av de förstärkta områdena.
Vid tidigare förstärkningar i slänten har finmaskiga plastnät används som ytskydd med
dessa har visats sig fungera dåligt. Detta beror dels på att näten inte är tillräckligt styva och
därmed inte ”håller emot” tryckt från jorden under mattan och dels att stammar på buskar
och träd trycker ut nätet när de växer och få så stor omkrets så de inte ryms inom en maska
eller hålet som tagits upp, se Figur 48.
En kraftig grässvål växer på samtliga provytor, se Figur 49. Många av de etablerade
salixsticklingarna har däremot dött. Detta bör följas upp och undersökas ytterligare.
Under arbetets gång har det konstaterats att det sker små lokala erosionsskador nedanför de
jordspikade områdena, se exempelvis Figur 50. Dessa områden kan, om inget görs, växa sig
större och orsaka mycket stora problem. Om de åtgärdas direkt är det däremot en ganska
liten insatts som behöver utföras. Lämpligen fylls skadorna med kross 0-32 mm som enkelt
kan blåsas till platsen för skadan med sugbil.

Figur 48. Stammar på mindre träd som har tryckt ut det finmaskiga plastnätet inom delområde 4. Nätet
har därmed ingen eller dålig anliggning mot släntytan och erosion kan ske under mattan.
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Figur 49. Delområde 5 i slutet av juni 2010.

Det är också mycket viktigt att fortsätta följa upp åtgärderna, framförallt
avvattningsåtgärderna, som kan skapa stora problem om fel uppstår. Då vattnet nu är
koncentrerat till en plats kan det snabbt skapa stora erosionsskador om det börjar rinna på
fel ställe. Figur 51 visar en erosionsskada nedanför skolan som inträffade efter att en
dagvattenledning brustit.
Metoderna som arbetas fram och slutsatserna från detta arbete bör provas på andra platser
och vidareutvecklas.
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Figur 50. Exempel på erosionsskada som behöver åtgärdas.

Figur 51. Erosionsskred nedanför skolan då en dagvattenledning gått av efter inledande liten
erosionsskada.
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Näsåker väg 975
Mätning av inklinometerrör, 2011-12-19

1

UPPDRAGET

Teroc AB har på uppdrag av Vägverket, Region Mitt utfört inklinometermätningar i slänt vid
väg 975, Näsåker. FmGeo AB utför redovisning av dessa mätningar på uppdrag av Teroc AB.
2

OMFATTNING

Uppdraget omfattades av mätningar av 4 inklinometerrör. Referensmätningen utfördes 200803-27 och efterföljande mätningar 2008-05-14, 2008-06-03, 2008-09-09--10, 2009-06-04 och
2010-09-21 Den nu aktuella mätningen utfördes 2011-12-19 och redovisas tillsammans med
tidigare mätningar i denna rapport.
3

ANVÄND UTRUSTNING

3.1

Inklinometer

Inklinometermätutrustningen består av en mätkropp, kabel med wire och en avläsningsenhet.
Mätkroppen eller inklinometern innehåller två servoacclerometrar som mäter lutningen i två
mot varandra vinkelräta riktningar. Mätkroppen är försedd med hjul som styr i spåren i
mätröret. Avståndet mellan hjulparen är 500 mm. Avläsningsenheten registrerar och lagrar
mätningarna samt utför en kontroll av mätvärdena. Via kabel kan mätningarna sedan
överföras till en dator för vidare bearbetning och redovisning.
4

UTFÖRANDE

4.1

Mätning av Inklinometerrör

Rören för mätning med inklinometer är försett med 4 spår med 90º delning. Mätkroppen
placerades med referenshjulet i spår 1 och sänktes till botten där första mätnivån bestämdes
vara första jämna 0,50 m över botten. Därefter utfördes mätningar under successiv
uppdragning var 0,50 m. När sista mätpunkten har mätts vändes proben 180º och
mätförfarandet upprepades.
I Tabell 1 redovisas bland annat nivåer och djup för de aktuella rören.
Tabell 1

Lägen och installationsdjup för inklinometerrör

Inklinometerrör
benämning

Installations
datum

Installationsdjup
under markytan
(m)

Avstånd markytarörtopp
(m)

Näs-1
Näs-2
Näs-3
Näs-4

2007-12-17--18
2007-12-16--17
2007-12-14--15
2007-12-11--12

20,30
20,17
20,02
20,42

0,47
0,43
0,57
0,46

3 (4)

Orientering
huvudmätriktining
grader
10W
65W
10E
8E

2012-01-30

Rören har försetts med ett låsbart skyddsrör.

5

RESULTAT FRÅN MÄTNINGAR

I Bilaga redovisas tolkat resultat av mätningarna relaterade till referensmätning utförd 200803-27. Varje mätpunkt redovisas i form av 3 olika diagram. Första diagrammet redovisar
rörelserna uppdelade på en ostlig och en nordlig komposant. Andra diagrammet visar
resulterande rörelse och dess riktning och i den tredje bilagan visas resulterade rörelser i ett
polärdiagram. 0 grader är ostlig riktning och riktningen ökar motsols.
Av redovisade resultat i bilagorna framgår att inga eller mycket små rörelser har inträffat
sedan referensmätningen. Alla rörelser ligger inom ramen för metoden noggrannhet.
Emellertid finns rörelser i de översta mätnivåerna. Erfarenhetsmässigt bukar de vara orsakade
av att mätröret inte sitter ordentligt fast på dessa nivåer eller så att det är rörelser betingade av
klimatet såsom t.ex. frysning-tining.

Malmö den 30 januari 2012

Björn Möller
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Bilaga 4. Sättningsdubbar - mätresultat 2009-2014

Väg 975 Nipan i Näsåker
Mätpunkter i höger vägkant
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Bilaga 5. Tryckgivare i brunn - mätresultat 2008-2010

Bilaga 6. Kontrollprogram
2011-03-31

Väg 975 Näsåker - Nämforsen
Bilaga 2, Kontrollplan

Kontrollplan
Allmänt
Väg 975 mellan Näsåkers samhälle och Nämforsen går på kanten av en hög och brant nipslänt mot
Ångermanälven. Nipslänten består av isälvssediment av silt, sand och lera och är erosionskänslig och
för att höja stabiliteten har slänten blivit förstärkt med jordspikning och ingenjörsbiologiska åtgärder
samt hantering av dagvatten. Kontrollplanen ger information om vilka kontrollmoment som skall
utföras för att säkerställa funktionen av de förstärkningsåtgärder som är utförda.

Kontrollprogram
Kontrollprogrammet omfattar följande mätningar:
 Inmätning av punkter i vägbana
 Mätning av horisontalrörelser i inklinometerrör
 Portrycksloggning i dagvattenbrunn
 Mätning av nederbörd med VVIS station
 Kontroll av vegetationen

Inmätning av sättningar och horisontalrörelser i vägbanan och kantsten
I vägbanan och kantstenen är ett antal mätspik placerade längs hela sträckan. Samtliga mätspik mäts
in varje vår och höst. Punkterna är markerade och numrerade på ritningar: 101G1302, 101G1303,
101G1304, 101G1305, 101G1306.
Mätning utförs i x, y, z led. Mättolerans +-3 mm.
Mätfrekvens: 2 ggr år, varje vår efter tjällossning, varje höst innan tjäle.
Redovisning: Mätvärden sammanställs och redovisas efter varje mätning. Redovisningen görs i
Chaos.

Mätning av horisontalrörelser i inklinometerrör
I område 5 finns 4 st inklinometerrör. Rören mäts med manuell biaxiell inklinometer . Rören mäts
med 0,5 m intervall och rörens utböjning beräknas och redovisas. Inklinometerrörens placering
redovisas på ritning: 101G1306.
Mätfrekvens: Varje vår (1 gång/år) efter att tjälen gått ur marken.
Redovisning: Mätvärden sammanställs och redovisas efter varje mätning. Redovisningen görs i
Chaos.

Porttrycksmätning med logger i dagvattenbrunn
I område 2 finns en portrycksmätare med kontinuerlig loggning. Portrycksgivarens placering
redovisas på ritning: 101G1302. Loggern mäter var 10e minut och vid högre flöden än 10 cm ändras
frekvensen till var 3e minut. Loggern rapporterar automatiskt via gprs och mätvärden finns på

2011-03-31

Väg 975 Näsåker - Nämforsen
Bilaga 2, Kontrollplan
internetportal TWEB webbredovisning. Mätvärden redovisas löpande på
http://teroc1.dnsalias.net:912/vdv. Användarnamn: Näsåker, Lösenord: portryck. Loggern
administreras av TEROC som sköter driften av loggern och redovisning.
Om trycknivån i ledningen blir över 0,2 mvp larmar loggern via SMS till projektledare drift om att
ledningen går full. Ytterligare beskrivning om hantering av larm eller höga portryck beskrivs i
rutinbeskrivningen och i bilaga 5.
Redovisning: Mätvärden redovisas löpande på webbportal. Redovisningen sammanställs och görs 1
ggr per år i Chaos.

Nederbördsmätningar med VVIS station
Nederbördsmätningar utförs med VVIS station som har beteckning VVIS-2243. Den mäter och loggar
nederbördsdata samt larmar till projektledare drift vid regnintensitet som medför att vägen behöver
hållas under ytterligare observation. Hantering av larm beskrivs i bilaga 4.
Bakgrundsdata till valda larmnivåer finns i separat PM, Mätstation 2243-Näsåker.
Redovisning: Mätvärden redovisas löpande på webbportal. Redovisningen sammanställs och
redovisas 1 ggr per år i Chaos.

Vegetation
Vegetationen i niporna fyller en mycket viktig funktion för minskad erosion och armerande verkan.
Det är därför mycket viktigt att den sköts och bevaras på så bra sätt som möjligt.
I erfarenhetsrapporten finns beskrivning om hur vegetationen ska skötas.
Kontroll utförs varje år och följande dokumenteras:
 att ytor är täckta av grässvål
 att avverkning som inte är godkänd av Trafikverket skett i slänterna.
 att inga betesdjur finns i slänterna/ eller att bete skett i slänterna.
 att slaghacka inte används för buskröjning i slänterna
Redovisning: Observationer och anmärkningar dokumenteras och redovisas i Chaos.
Planerad och utförda avverkningar av Trafikverket skall också dokumenteras.

Bilaga 7. Skötselplan

Bilaga 8. Larmhantering
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Dokumenttitel

Hantering av larm och kontrollplaner väg 975 i Näsåker




Larm från VVIS-2243
Larm från portrycksloggning i dagvattenbrunn
Hantering av kontrollplan

Bakgrund och syfte
V id förstärkning av väg 97 5 på delen Nipan Näsåker har av vattningsåtgärder och v arierande
släntförstärkningsmetoder utförts. De förstärkningar som v alts uppnår inte de krav som normalt finns
enligt V V FS. Kostnader för att förstärka hela området till rätt kravnivå är orimlig och inte försvarbar
ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Med den historik som finns i området och med den kunskap
som anv änts i det FUD-projekt som bedrivits åren 200 5-2008 har en lägre niv å på förstärkning
accepterats med krav på uppföljning och kontroll.
Ett kontrollplan har tagits fram och i detta ingår bland annat automatisk mä tning av nederbörd i
området v ia mätstation 2243, portrycksloggning i dagv attenbrunn och andra kontrollpunkter som är
v iktiga för området.
För V V IS-stationen har olika nederbördsmängder över tid testats för att hitta lämpliga larmnivåer och
dessa finns inarbetade.
Dagv attenledningen i nedre delen av Nipan kan v ara för liten. Men den har inte by tts ut pga
sv årschaktad sträcka med stora risker att hantera. Dagv attenledningen ses som en risk för området om
den går full därför har en portryckslogger installe rats för bevakning.
I tillhörande kontrollplan finns fler observationer och mätpunkter som kan komma att ligga till grund
för andra larm och rutiner. Detta kan påv erka denna rutin i framtiden.
Rutinen kompletteras med särskilda driftinstruktioner för skötsel och underhåll i aktuellt område för
att säkerställa v ägens funktion och hantering av v atten i området.
V id skador som har inträffat historiskt i området har nederbördsmängden och dagvattenhanteringen
v arit den faktor som orsakat de största problemen.

Omfattning
Rutinen omfattar:
 Hantering av larm v id stora nederbördsmängder v id VVIS station 2243 och den ty dliggör hur
dessa larm ska hanteras och ansvarsfördelning.
 Hantering av larm från portryckslogger i dagvattenbrunn.
 Årlig öv ersyn av driftinstruktion och kontrollplan.
Berörda är projektledare drift, driftentreprenören, TIC, driftansvarig för V VIS-stationen,
sy stemförvaltare portryckslogger och geotekniker som finns med i kontaktlista tillhörande denna
rutin.
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Definitioner och förkortningar
V V FFS är v ägv erkets författningssamling.
TIC är Trafikv erkets informationscentral.
V V IS-station är en mätstation för klimatdata och värden från denna finns att tillgå v ia hemsida på
webben.

Ansvar och kompetens
Projektledare drift:
Ansv arar för att i sin budget ha med kostnader som uppstår pga denna rutin samt se till att aktuell
driftentreprenör är v äl insatt i rutine n och eventuella uppdateringar av den. Projektledare drift
ansv arar att denna rutin uppdateras med kontaktuppgifter (bilaga 1), förändringsbeh ov av
larmgränser eller andra larmsystem. Detta ska ske i samråd med geoteknisk kompetens.
Helhetsansv ar för tillhörande kontrollplan, driftinstruktioner och uppföljningar sv arar projektledare
drift för.
Driftentreprenören:
Ansv arar för att utföra de arbeten och ta de kontakter som beskrivs i denna rutin och prioritera detta.
Han ansv arar äv en för att följa de rutiner för drift, skötsel och underhåll som kompletterar denna
rutin. Se driftinstruktion.
Driftansv arig för VVIS-stationen:
Ska säkerställa att stationen är i drift under hela sommarsäsongen så att regnmängderna kan mätas
och att data finns tillgänglig på web b-applikationen vaderlarm. Underhållsarbete på V VIS-stationen
utförs lämpligen v id torr väderlek.
T rafikverkets utsedda geotekniker:
Ansv arar för utvärdering av larmgränser och eventuella förändringar av dessa . I samråd med
projektledare drift bestäms v ilka personer som larmen ska gå till.
Ansv arar även för att övriga mätningar och observationer inarbetas eller förändras i denna rutin när
resultat påvisar behov av detta.
Kontaktpersoner i kontaktlista:
Dessa ska v ara v äl insatta i problematiken i området så att de kan utföra de besiktningar och
bedömningar som krävs. Kontaktpersoner utses av projektledare drift i samråd med Trafikv erkets
utsedda geotekniker. Grundkompetens i geoteknik är ett skallkrav.

Uppgifter om installerade larm
Ändring av larmgränser får göras gemensamt av projektledare drift och geotekniker.
VVIS-2243:
Länken till hemsidan är http://vaderlarm.vvi.vv.se inloggningsuppgifter finns hos sy stemansvarig för
V V IS-stationerna och geotekniker.
Nederbördsmängden redovisas på hemsidan http://vaders.vvi.vv.se.
Larm skickas v ia SMS till driftentreprenör och övriga enligt kontaktlista.
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Portryckslogger i dagvattenbrunn:
http://teroc1.dnsalias.net:912/vdv inloggning Användarnamn: Näsåker Lösenord: portryck

Bilagor
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5

Kontaktlista 2012-09-19
Kontrollplan
Driftinstruktion
Hantering av larm från V V IS- 2243
Hantering av larm från portryckslogger i dagvattenbrunn

Slutresultat och dokumentation


V id utlösande av larm enligt denna instruktion skall dokumentation ske i dagb öcker och
antecknas i protokoll med driftentreprenör.



Erfarenhetsrapport från driftentreprenör v id kontraktstidens slut.



Ev entuell revidering av denna rutin med tillhörande bilagor.



Ev entuellt reviderade larmgränser eller mätmetoder.
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Mätstation 2243-Näsåker
Analys av larmnivåer och nederbörd 2010

Vectura/Geoteknik Nord
Stefan Johansson
Besök:
Växel:

Telefon: 010-48484071

Vectura
Datum: 2010-12-10
Beteckning:
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1. Sammanfattning
Nederbördsdata har analyserats från 2010-års nederbörd i VVIS station 2243. Utifrån dessa data och
tidigare års erfarenheter har förslag till larmgränser utarbetats. Underlag till detta och beskrivning
av metodiken redovisas i denna PM. Larmgränserna ska användas av driftorganisationen i
Trafikverket för uppföljning och kontroll av de ras- och skredbenägna Niporna längs väg 975 vid
Nämforsen i Näsåker.

2. Inledning och Bakgrund
Väg 975 mellan Näsåkers samhälle och Nämforsen går på kanten av höga och branta nipslänter mot
Ångermanälven. Nipslänterna består av isälvssediment av silt, sand och lera och är ras- och
erosionskänslig. För att höja stabiliteten har slänterna blivit förstärkta med jordspikning och
ingenjörsbiologiska åtgärder samt system för att ta hand om ytvatten. Vid förstärkning av slänterna
har en lägre förstärkningsnivå än normalt valts på sträckan . Skred- och rasrisken i denna typ av
slänter är starkt kopplade till regnintensiteten i området vilket framkommit i en utredning som NGI
gjort . I Norge har larmsystem installerats där larmnivåer och gränser beror på nederbördsmängd
och nederbördstid. Dessa larmgränser har använts som underlag i detta projekt. För att inte behöva
inrätta nya mätsystem med drift- och underhållskostnader beslutades att använda det system som
finns i drift inom Trafikverket med befintliga VVIS-stationer som främst används för
vinterväghållning. En ny station installerades vid det aktuella problemområdet 2008? De norska
gränsvärdena är satta utifrån nederbörden under en 12- eller 24 timmars period. En begränsning
finns i Trafikverkets system och det är att värden bara lagras en gång per halvtimme och kan inte
summeras till 12 eller 24 timmarsvärden. De Norska larmgränserna har inte kunnat användas fullt ut
och en anpassning har fått göras.
Ett häftigt åskregn kan ge väldigt höga värden och larma ofta när halvtimmesvärden används men
det är inte lika ofta som ett intensivt regn pågår under 12 eller 24 timmar. Under 2009-2010 har
försök med olika larmnivåer/halvtimme prövats av Stefan Johansson Vectura och Mikael Ånäs
Trafikverket. Analyser av uppmätta nederbördsmängder har gjorts för sommarperioden 2010.
Utifrån dessa mätningar och erfarenheter från tidigare satta larmnivåer föreslås i denna rapport
nivåer på larmgränser. Nivåerna är preliminära och bör utvärderas efter att ytterligare mätsäsonger
och erfarenheter från larmintensitet finns att tillgå.
I VVIS-systemet kan man sätta larmnivåer och ange vilka telefonnummer som larmet ska gå till. För
Näsåkersniporna är tanken att larmet i första hand ska gå till upphandlad driftentreprenör som kan
höja sin beredskap dels genom att kontrollera väderprognoser och/eller göra besiktningar av
området. De ska även kontakta Driftledare och geotekniker om regnet fortsätter eller om de
upptäcker skador inom vägområdet vid besiktningar. En rutinbeskrivning har tagits fram som
beskriver hur larm ska hanteras och en särkskild driftinstruktion finns framtagen för aktuell väg.

H:\karlun\karlun-15617-Näsåker rapport\Data-Bearbetning\PM VVIS.docx

Vectura
Datum: 2010-12-10
Beteckning:
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3. Norska erfarenheter
En utredning som Norska geotekniska institutet, NGI, gjort visar på ett klart samband mellan
nederbördsintensitet och ras. Den lägsta intensiteten då ras kan inträffa är när 8% av
årsnederbördsmängden uppnås inom en 24 timmars period eller när 5% uppnås inom en 12 timmas
period. För att ha beredskap och kunna vidta åtgärder innan träskelvärdet har 3 olika nivåer satts.
Nivå 1
Vid 50% av tröskelvärdet kollas prognosen upp för kommande dagar och beredskapen höjs för att
kunna inspektera med kort varsel och ha tillgång till expertis.
Nivå 2
När 75% av tröskelvärdet uppnås inspekteras området för att kunna stänga trafiken eller begränsa
den.
Nivå 3
Vid 95% av tröskelvärdet stängs vägen helt

4. Nederbördsdata 2010
Nederbördsdata har studerats från sommarsäsongens mätningar under 2010 i VVIS station 2243. En
sammanställning av dagsnederbörden under perioden 2010-05-01-2010-09-28 redovisas som bilaga
till detta dokument. Total nederbördsmängden under perioden var 300mm. Normalvärdet(19601990) för samma tidsperiod på året är 280mm.
Det regnade 78 av de 150 dagarna. Vid 9 av dessa tillfällen var nederbördsmängden >10mm/dygn
och det högst uppmätta värdet var 30,4 mm/dygn. I tabellen nedan redovisas längre perioder med
större nederbördsmängder:
Perioder med större regnmängder
Antal dagar
period
mm/period
27-30/5
32,1
4 dagar
18-20/6
29,3
3 dagar
8-10/8
38,7
3 dagar
12-16/9
39,7
5 dagar
21-25/9
34,7
5 dagar
12-25/9
85,6
10 dagar

Det saknas nederbördsuppgifter från första veckan i september eftersom underhållsarbeten
utfördes på stationen.

5. Larmnivåer mätstation, VVIS-2243
Den station som används har beteckningen VVIS-2243. För att ange var och vem larmet ska gå till
eller för att ställa in larmgränser avvänds en portal som heter Väderlarm. För att kunna logga in på
detta behövs inloggningsuppgifter från Trafikverket. Inloggning görs på följande hemsida.
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http://vaderlarm.vvi.vv.se/

Här finns ett exempel på hur en larmbeställning kan se ut:

6. Larmnivåer
Utifrån den norska modellen blir tröskelvärden enligt tabell nedan när en årsnederbörd på 527 mm
(normalvärdet för perioden 1960-1990) i Näsåker.
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Tröskelvärden utifrån Norska
modellen
Årsnederbörd Näsåker
normalvärde 1960-1990
Tröskelvärde, mm/24 h
Tröskelvärde mm/12h
50%
75%
95%

527mm/år
42 mm
26 mm
24 h
12 h
21 mm
13 mm
32 mm
20 mm
40 mm
25 mm

Det första årets provades larmgränser på vid 0,5-1,0mm/halvtimme. Dessa nivåer gav många larm
och det visade sig att de sällan var i närheten av larmgränsnivåer som satts för 12 eller 24
timmarsperioder i den Norska modellen. Efter olika försöka har larmnivån satts till 1,4
mm/halvtimme. Denna nivå har använts under 2010.
Under 2010 har det larmat vid 29 tillfällen. Oftast har det larmat bara en gång under en 24
timmarsperiod. Vid sex tillfällen har det larmat mer än 1 gång på ett dygn och vid 2 av dessa har en
nivå på 50%-72% av tröskelvärdet uppnåtts. Vid de tillfällen där >50% av tröskelvärdet uppnåtts var
det 5-6 larm under en 24 timmars period och den totala regnmängden 25-30mm/dygn.

7. Förslag till larmnivåer
När VVIS-stationen registrerar >1,4mm/halvtimme skickas SMS-meddelande till driftorganisationen
och driftorganisationen hanterar larmen enligt nivå1 och 2 nedan.
Nivå 1: Vid 1 sms-larm till driftentreprenör ska denna kontrollera VVIS data samt väderprognos i
området . Analys görs av regnintensiteten dels tiden före larmet och om väderprognosen visar att
det fotsätter att regna ska beredskapen höjas och driftledare kontaktas. Har regnet upphört eller
inga ytterligare larm inkommit behövs ingen åtgärd.
Nivå 2: Om mer än 3 larm erhålls inom 3 timmar ska platsinspektion utföras inom 12 timmar och
rapport ges till driftledare och geotekniker som i samråd med inspektör bedömer om vidare
åtgärder behöver göras. Syns skador på vägen eller i slänterna kan det bli aktuellt med platsbesök av
geotekniker, begränsning eller avstänging av trafik.
En rutinbeskrivning finns framtagen som mer i detalj beskriver vad som ska göras vid larm.

8. Fortsatt arbete
För att förenkla tillämpning av de Norska erfarenheterna föreslås att de VVIS-stationer som ska
användas som larmsystem i ras- och skredkänsliga områden bör omprogrammeras till att även
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kunna larma efter12 och 24 timmarsperioder så att träskelvärdet blir lättare att analysera. Det finns
en viss risk med att använda halvtimmesvärdet och den risken är att man inte når halvtimmesnivåns
gräns utan hela dygnet ligger strax under den. Om data från Näsåker och vald larmnivå med
1,4mm/halvtimme används kan man teoretisk få ett 24-timmarsvärde som når upp till 75% av
tröskelvärdet.
Kommande års nederbördsdata bör analyseras och en översyn av larmnivåerna utifrån dessa data
kan behöva göras eftersom halvtimmesvärden kopplat till tröskelvärden inte är så enkelt att
översätta . Det är viktigt att hitta en lämplig larmnivå så att det inte larmar vid för många tillfällen
utan att halvtimmeslarmen korrelerar med 12 och 24 timmarsnivåerna.

Bilaga

Sammanställning av Nederbördsmängd VVIS 2243 Näsåker
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Driftinstruktion
Allmänt
Väg 975 mellan Näsåkers samhälle och Nämforsen går på kanten av höga och branta nipslänter mot
Ångermanälven. Nipslänterna består av isälvssediment av silt, sand och lera och är erosionskänslig.
För att höja stabiliteten har slänterna blivit förstärkta med jordspikning och ingenjörsbiologiska
åtgärder samt hantering av dagvatten. Driftinstruktionen ger information om vilka kontrollmoment
och åtgärder som skall utföras för att säkerställa funktionen av de förstärkningsåtgärder som är
utförda.

Kontroll och åtgärdspunkter:






Avvattningssystem
Beläggning och kantsten
Erosionsskador i slänt
Skador på jordspik eller plattor
Vegetation

Avvattningssystem
En av huvudorsakerna till problem i siltslänter är vatten. Det är därför av största vikt att systemen för
att leda bort vatten fungerar korrekt. Utströmmande vatten är grogrunden för nya ras/skred. Vägen
har åtgärdats så att flödet från vägen vid kraftig nederbörd kontrolleras och inte kanaliseras ut i
slänten. Det är viktigt att personer verksamma i och kring slänten är uppmärksamma på att de
funktioner och system som installerats för omhändertagandet av vattnet fungerar som tänkt, och kan
rapportera eventuella problem. Exempel kan vara utströmningsområden där vatten sipprar fram i
slänten. Sådana brister ska åtgärdas så snart som möjligt. Brunnarnas funktion är mycket viktig för en
fungerande avvattning.
För att undvika att ledningarna sätts igen och säkerställa att vattnet rinner ner i brunnarna är det
viktigt att det är fritt från löv, sand och skräp i diken mot kantstenen och på brunnsgaller. Om vatten
ej har möjlighet att rinna ner i brunnarna kan det orsaka stor skada då det rinner ner i slänten på
oönskade ställen. Rensning av brunnsgaller, diken och mot kantsten ska utföras regelbundet.
Om dräneringsledningar eller dagvattenledningarna i vägen blir igensatta kan det medföra att vatten
strömmar okontrollerat antingen genom slänten eller över kantstenen. Det är därför av största vikt
att ledningssystemet i Näsåker fungerar som tänkt. För att säkerställa att ledningarna fungerar och
inte är fulla med silt eller skräp skall alla ledningar spolas och sandfång tömmas. Innan spolningen
rensas diken och brunnsgaller. Vid spolningen kontrolleras och dokumenteras om ledningarna är
igensatta. Efter spolningen kontrolleras att ledningarna fungerar som de ska vilket dokumenteras.
Vid spolningen skall försiktighet iakttas så att portrycksgivaren inte skadas. Givaren finns installerad i
brunnen närmast Nämforsen.
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Exempel på igensatt brunnsgaller och skräp i dike som behöver åtgärdas
Åtgärd: Rensning av brunnsgaller diken och mot kantsten.
Frekvens: kontroll varannan vecka vid normal säsong. Vid snösmältning och lövfällning kontroll varje
vecka. Åtgärd vid behov
Åtgärd: Spolning av ledningar och rensning av sandfång, samt funktionskontroll av
avvattningssystem inklusive trärännan
Frekvens: varje höst efter att löven fallit och varje vår efter snösmältning.

Sprickor i asfalt och skadad kantsten
Sprickor i asfalten kan ge upphov till att vatten kommer in i vägens överbyggnad och kan också vara
ett tecken på rörelser och behöver därför åtgärdas och dokumenteras. Vägen kontrolleras
regelbundet om asfalten spruckit. Om sprickor i asfalten uppstått fotograferas dessa och rapporteras
till projektledare drift. Vid behov lagas sprickor.
Vägen har försetts med kantsten för att förhindra att vatten från vägen rinner ner i slänten och
skapar erosion. Kantstenen fyller en mycket viktig funktion för att leda vattnet rätt. Om kantstenen
är skadad kan vattnet rinna ner okontrollerat i slänten och orsaka stora erosionsskador. Det är därför
av största vikt att skador som kan medföra att vatten rinner ner i slänten åtgärdas så snart de
upptäcks. Om kantstenen blivit skadad genom påkörning av snöplog eller liknande åtgärdas
kantstenen. Om kantstenen blivit skadad genom markrörelser i slänten dokumenteras dessa med
foto.
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Exempel på spricka i asfalt som behöver åtgärdas
Åtgärd: fotografering av skada på kantsten eller spricka i asfalt, rapport till projektledare drift.
Projektledare drift samråder med geotekniker enligt kontaktlista om eventuella reparationsåtgärder,
som beställs separat.
Frekvens: kontroll varannan vecka åtgärd vid behov. Fotografering av skador utförs minst 2 gånger
per år.

Erosionsskador i slänt
Erosionskador i Niporna beror på två huvudorsaker, dels tjällossning och dels kraftig nederbörd,
framförallt om vatten rinner okontrollerat ner i slänten. Alla erosionsskador dokumenteras genom
fotografering och notering av läge samt eventuell skiss och geotekniker kontaktas. (se kontaktlista).
Erosionskador lagas genom att kross 0-32 mm fylls i skadan sedan läggs matjord ut på krossen. Om
släntsäkringsnät eller jordspik påverkats informeras geotekniker för beslut om reparationsåtgärd.
Inmätningar utförs vid större skada, se kontrollprogram.
Åtgärd: fotografering av erosionsskada samt rapport till projektledare drift. Projektledare drift
samråder med geotekniker enligt kontaktlista om eventuella reparationsåtgärder, som beställs
separat.
Frekvens: kontroll varannan vecka, åtgärd vid behov

Jordspik och nät
Slänterna har förstärkts med jordspik. Dels har injekterade jordspik av typen Ischebeck Titan och dels
har slagna vinkeljärn installerats. För samtliga jordspik gäller att plattor ska ha god anliggning mot nät
och jord. Muttrar på jordspik dras åt om de eller plattan sitter löst. Om nät står upp kan detta
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förankras med hjälp av korta förankringsspikar eller alternativt att jord fylls på nätet. Åtgärder
beslutas efter samråd mellan projektledare drift och geotekniker.

Exempel på god anliggning mellan nät, platta och jord
Åtgärd: kontroll av anliggning platta och nät mot mark
Frekvens: Kontroll varje vår efter tjällossning, Projektledare drift samråder med geotekniker enligt
kontaktlista om eventuella åtgärder. Åtgärder beställs separat.

Vegetation
Ingen röjning eller åtgärder på vegetationen får utföras utan samråd med projektledare drift.
Åtgärder skall följa skötselplanen för vegetation som beskrivs i erfarenhetsrapporten.
Nipslänterna i Näsåker karakteriseras av stor siltinnehåll. Detta gör marken mycket tjälfarlig och
tjälskjutande. Jorden är lätteroderad och blir vid stort vatteninnehåll närmast rinnande.
Marken skall vara vegetationstäckt. Bar mark är en risk för erosion. Vegetationens huvuduppgift är
att genom sina rötter binda marken och genom vattenupptaget minska vattenhalten i marken. Mera
information om vegetation finns i erfarenhetsrapporten.
Åtgärd: kontroll att ingen röjning utförs i slänten. Vid tecken på röjning kontaktas projektledare drift
Frekvens: varannan vecka
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PM Provbelastningsresultat del 1
Bakgrund
För att utreda funktionen och installerbarheten av olika jordspik har en testinstallation
utförts i Näsåker, se PM testinstallation. Slagna jordspik är mycket vanligt utomlands,
men har använts i ganska begränsad omfattning i Sverige. Materialet är billigt och
kapaciteten är mycket hög, dock kan utdragskapaciteten vara lägre. Detta kommer att
testas genom att vinkeljärn i olika längder slås in och jämförs med borrade och
injekterade spik.
Provbelastning
För att undersöka mantelfriktionen och tillväxt har 5 st jordspik provbelastats i november
2006. Ytterligare jordspik kommer att provbelastas under våren 2007.
Utförande
Provbelastning har utförts i laststeg med hydraulisk domkraft. För att få bra mothåll
placerades en körplåt att läggas på kraftiga träreglar så att upplaget hamnade ca 50 cm
från jordspiken som provbelastas. Uppe på mothållet placerades domkraften på en
trebenad rigg som gör att domkraften kan justeras till exakt samma vinkel som
jordspiken. 3 st separata lägesgivare användes, dessa monterades så att de ej påverkas av
deformationerna i marken påverkade av domkraften. Kraften mäts på hydraultrycket på
domkraften med en tillsammans med domkraften kalibrerad trycksensor. Kraft och
deformation loggas i fältdator med avläsning var 5e sekund.
Spikar som provbelastas i denna omgång
1 st Ischebeck spik
2 st 6 m långa vinkeljärn oskarvade
1 st 6 m långa vinkeljärn skarvade med gängskarv
1 st 3 m långt vinkeljärn
Provbelastningsschema
Mantelfriktion för vinkeljärnen uppskattades till ca 10 kN/m. Till en början användes
laststeg om 10 kN som upprepades till brott. Då kapaciteten var låg ändrades det till
laststeg om 5 kN. Varje lassteg hölls konstant i 16 minuter och kraft och deformation
loggas automatiskt var 5 sekund.
Utrustning
¾ 30 tons hydraulisk domkraft med lasthållningsventil.
¾ Domkraftsrigg och mothåll
¾ 3 st lägesgivare med separat ställning
¾ Kalibrerad trycksensor
¾ Fältdator
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Redovisning
Resultatet redovisas som last-deformation-tid diagram för varje testad jordspik.
Resultat
Provbelastningen tog mycket tid och blev besvärlig då det var mycket löst i marken.
Slaglängden på domkraften visade sig för kort varför omtag fick utföras på någon spik.
Utdragskapaciteten visade sig också vara lägre än väntad både för injekterade och slagna
spik.

Sammanställning
Jordspik Typ
3
Vinkeljärn
4
Ischebeck Titan
11
Vinkeljärn
16
Vinkeljärn gängskarv
20
Vinkeljärn

Längd
6m
6m
6m
2*3 m
3m

kryplast
30 kN
60 kN
30 kN
20 kN
20 kN

Utdragskapacitet
5 kN/m
10 kN/m
5 kN/m
3,3kN/m
6,7 kN/m
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Spik 3, Vinkeljärn, Längd 6 m
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Spik 4, Ischebeck, Längd 6 m
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Spik 11, Vinkeljärn, Längd 6 m
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Spik 20, Vinkeljärn, Längd 3 m
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PM Provbelastningsresultat del 2
Bakgrund
För att utreda funktionen och installerbarheten av olika jordspik har en testinstallation
utförts i Näsåker, se PM testinstallation. Slagna jordspik är mycket vanligt utomlands,
men har använts i ganska begränsad omfattning i Sverige. Materialet är billigt och
kapaciteten är mycket hög, dock kan utdragskapaciteten vara lägre. Detta kommer att
testas genom att vinkeljärn i olika längder slås in och jämförs med borrade och
injekterade spik.
Provbelastning
För att undersöka mantelfriktionen och tillväxt har 5 st jordspik provbelastats i november
2006. I slutet av maj 2007 har ytterligare 5 st jordspik provbelastats.
Utförande
Provbelastning har utförts i laststeg med hydraulisk domkraft. För att få bra mothåll
placerades en körplåt att läggas på kraftiga träreglar så att upplaget hamnade ca 50 cm
från jordspiken som provbelastas. Uppe på mothållet placerades domkraften på en
trebenad rigg som gör att domkraften kan justeras till exakt samma vinkel som
jordspiken. 3 st separata lägesgivare användes, dessa monterades så att de ej påverkas av
deformationerna i marken påverkade av domkraften. Kraften mäts på hydraultrycket på
domkraften med en tillsammans med domkraften kalibrerad trycksensor. Kraft och
deformation loggas i fältdator med avläsning var 5e sekund.
Spikar som provbelastas i november 2006
1 st Ischebeck spik
2 st 6 m långa vinkeljärn oskarvade
1 st 6 m långa vinkeljärn skarvade med gängskarv
1 st 3 m långt vinkeljärn
Spikar som provbelastas i maj 2007
1 st Ischebeck spik
4 st 6 m långa vinkeljärn oskarvade
Provbelastningsschema
Mantelfriktion för vinkeljärnen uppskattades till ca 10 kN/m. Till en början användes
laststeg om 10 kN som upprepades till brott. Då kapaciteten var låg har laststeg om 5 kN
eller 10 kN använts. Varje lassteg hölls konstant i 16 minuter och kraft och deformation
loggas automatiskt var 5 sekund.
Utrustning
¾ 30 tons hydraulisk domkraft med lasthållningsventil.
¾ Domkraftsrigg och mothåll
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¾ 3 st lägesgivare med separat ställning
¾ Kalibrerad trycksensor
¾ Fältdator
Redovisning
Resultatet redovisas som last-deformation-tid diagram för varje testad jordspik.
Resultat
Provbelastningen tog mycket tid och blev besvärlig då det var mycket löst i marken.
Slaglängden på domkraften visade sig för kort varför omtag fick utföras på någon spik.
Utdragskapaciteten visade sig också vara lägre än väntad både för injekterade och slagna
spik.

Sammanställning november 2006
Jordspik Typ
3
Vinkeljärn
4
Ischebeck Titan
11
Vinkeljärn
16
Vinkeljärn gängskarv
20
Vinkeljärn
Sammanställning maj 2007
Jordspik Typ
9
Vinkeljärn
10
Ischebeck Titan
12
Vinkeljärn
7
Vinkeljärn
6
Vinkeljärn
*har ej dragits till brott

Längd
6m
6m
6m
2*3 m
3m

kryplast
30 kN
60 kN
30 kN
20 kN
20 kN

Utdragskapacitet
5 kN/m
10 kN/m
5 kN/m
3,3kN/m
6,7 kN/m

Längd
6m
6m
6m
6m
6m

kryplast
45 kN
110 kN*
40 kN
20 kN
15 kN

Utdragskapacitet
7,5 kN/m
18 kN/m
6,7 kN/m
3,3kN/m
2,5 kN/m

Bilagor
Diagram 10 st
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Diagram_Spik3

Spik 3, Vinkeljärn, Längd 6 m
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Spik 4, Ischebeck, Längd 6 m
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Spik 11, Vinkeljärn, Längd 6 m
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Spik 20, Vinkeljärn, Längd 3 m
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Spik 9, Vinkeljärn, Längd 6 m
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Spik 10, Ischebeck, Längd 6 m
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Spik 12, Vinkeljärn, Längd 6 m

20

15

10

5

0
17:03

16:58

16:53

16:48

16:43

Page 1

16:38

16:33

16:28

16:23

16:18

16:13

16:08

16:03

15:58

15:53

15:48

(klockan)

Deformation (mm)
Last (kN)

Diagram_Spik7

0,00
-1,00
-2,00
-3,00
-4,00
-5,00
-6,00
-7,00
-8,00
-9,00
-10,00
-11,00
-12,00
-13,00
-14,00
-15,00
-16,00
-17,00
-18,00
-19,00
-20,00
-21,00
-22,00
-23,00
-24,00
-25,00
-26,00
-27,00
-28,00
-29,00
-30,00
-31,00
-32,00
-33,00
-34,00
-35,00
-36,00

30

25

20

15

10

5

0
09:15

09:10

09:05

09:00

Page 1

08:55

08:50

08:45

08:40

08:35

08:30

08:25

08:20

08:15

08:10

(klockan)

(kN)

(mm)

Spik7, Vinkeljärn, Längd 6 m
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Spik 6, vinkeljärn, Längd 6 m
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