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1. Förord
Först och främst vill jag tacka för möjligheten att i denna rapport få redogöra för en del
erfarenheter av geotekniskt arbete som tog sin början 1969. Min verksamhet har
huvudsakligen varit förlagd till Värmlands län och till största delen som geotekniker vid
Vägverket.

Författare: Björn Hedberg, geotekniker, Sweco Civil, Karlstad.

Kontaktperson: Jenny Arvidsson, geotekniker, Trafikverket. Göteborg

Målgruppen för rapporten är främst personer som arbetar med drift och underhåll av
vägar och yngre geotekniker som är i början av sin karriär. Rapporten utgör även en
sammanställning av en stor mängd olika geotekniska åtgärder som kan komma ifråga.
Fokus har lagts på riskreducerande åtgärder och hur olika riskorsaker bedöms.

Rapporten ska ses som råd och tips på geotekniska lösningar och ska inte åberopas i
geotekniska handlingar som PM och Tekniska beskrivningar.

2. Syfte
En del av geoteknikerns arbetsuppgifter innefattar rådgivning och åtgärdsförslag för att
förhindra ras och skred eller om ras eller skred har inträffat, medverka i återställandet
av den drabbade vägen. Uppkomna skador på vägbanan kan ha olika geotekniska
orsaker, vilka kräver olika åtgärder. Denna skrift syftar till att vara ett hjälpmedel och ett
stöd för geoteknikern vid dessa arbeten, samt att vara en vägledning för driftpersonal
när geotekniker bör kontaktas.

3. Allmänt
Pressen på geoteknikern kan vara stor om ras eller skred inträffar. Alla vill ha ett svar
direkt, tiden kostar och media kan vara på plats. Om det finns möjlighet bör två
geotekniker göra platsbesöket. Tänk på att geoteknikern företräder beställaren.

Första åtgärden är att flytta trafiken till säker mark. Det är viktigt att prata direkt med
personer som sett hur raset/skredet gick till, exempelvis närboende, personal från
arbetsområdet och om det är på en byggarbetsplats med personal som varit på plats.
Erfarenheten är att grävmaskinister brukar kunna ge en trolig förklaring till det
inträffade. Prata därför inte enbart med platschefen. Fotografera och skissa i plan, stega
upp avstånd och rita in hållpunkter.

Erfarenhetsmässigt ska man ge sig tid att tänka igenom vad som orsakat skadan och hur
åtgärden ska se ut. Ofta behövs geotekniska undersökningar och terränginmätning.
Undantaget är om pågående erosion är orsaken. Då kan ett snabbt utläggande av
erosionsskydd förhindra ytterligare skador. Informera alltid beställaren och få åtgärden
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godkänd. Det viktigaste är att vägtrafikanter och bygg- och driftspersonal inte
utsätts för risker.

Innan ras eller skred inträffar kan sprickor och sättningar i vägbanan eller intill
vägbanan visa sig.

Mätpunkter (t.ex. spik som slås genom asfalten) bör installeras på ömse sidor om
sprickorna så att eventuella rörelser kan följas. Mätning kan ske med t.ex. tumstock.
Erfarenheten är att med enbart minnesbilder avgöra om t.ex. en spricka i vägbanan har
ökat kan bli missvisande.

Uppkomna skador på vägbanan kan ha olika geotekniska orsaker vilka kräver olika
avhjälpande åtgärder:

Stabilitetsskador, lera

Stabilitetsskador, friktionsjord

Sättningsskador

Erosionsskador

Tjälskador

Bärighetsskador

Det är viktigt att kunna skilja på de olika skadeorsakerna. Dock kan en typ av vägskada
förorsaka en annan typ av skada, t.ex. kan en erosionsskada förorsaka en
stabilitetsskada.

I många fall är jordlagrens sammansättning avgörande. Om kännedom om
jordlagren saknas bör man kolla på geologisk kartor m.m. innan man
kommer till platsen. Observera att angivna jordarter på geologiska kartor avser ytlig
jord under vegetationslager. Högsta kustlinjens läge har stor betydelse bl.a. beträffande
förekomst av lera.



7

4. Erfarenheter av skador på vägbankar pga.
höga flöden

Erfarenheten visar att största risken för skador pga. regn inträffar där undergrunden
består av sediment av silt och sand, eftersom anslutande vägbankar då i allmänhet
är uppbyggda av dessa material, dessutom ofta utan packning (i äldre byggnadstekniska
anvisningar föreskrevs endast packning för översta tre metrarna av vägbanken).
Slänterna på äldre vägar är i allmänhet branta.

4.1 Höga vägbankar med trummor i raviner

Vägbankar i raviner är särskilt känsliga då höjning av vattennivåer kan gå snabbt. Redan
vid en dämning på några meter börjar vägslänten uppströms att rasa och vid
truminloppet bildas en virvel med hög vattenhastighet som snabbt eroderar vägbanken.
Även den tryckvåg som bildas då massor rasar ner i det uppdämda vattnet gör att
ytterligare ras sker mot uppströmssidan och vattnet bryter genom banken varvid
bankmassorna och rasmassorna spolas med. Förloppet är snabbt. Ofta ligger delar av
asfaltkakan kvar, vilket tyder på att jordmassorna och vattnet bildar en vätskeliknande
blandning.

4.2 Vägbankar på starkt sidolutande terräng

Ofta ligger dessa vägbankar i skärning på ena sidan och med hög bank på andra sidan.
Dessa vägbankar är känsliga för vatten som infiltreras i diket på skärningssidan.
Vattentrycket i banken skapar rörelser i vägslänten på banksidan och man får sprickor i
slänten och om banken är hög även i vägbanan. Om infiltrationen fortsätter rasar
banken. Ett tecken som visar att ett ras är nära förestående är att vatten kommer ut vid
bankfoten på dalsidan.

Erfarenheter från inträffade vägras vid undergrund av sediment av silt och sand visar på
följande riskindikatorer:

1. Höga vägbankar av sedimentjord

2. Vägbankar med trummor i raviner

3. Rullande stenar uppströms trumma

4. Branta vägslänter

5. Trummor, svallis

6. Vägbankar på sidolutande terräng

7. Erosion av vattendrag

8. Dammar uppströms i dålig kondition
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9. Hjulspår från skogsmaskiner, leder om bäckar

Här ges exempel på större vägras i Värmland pga. höga flöden i områden med sediment
av silt och sand:

1973 juli. Sysslebäck, stor nederbörd på kort tid. Dammbyggnader brast i Näckån och
Likån. Stora skador, bortspolad väg till Långberget. Skador på bl.a. broar på väg 62. En
människa omkom i vattenmassorna. Riskindikator 8.

1988 september. Väg 177 i Koppom, 11 m hög vägbank och närliggande järnvägsbank
bortspolade vid stor nederbörd, ca 150 mm på mindre än 1 dygn. En stentrumma 0,8 x
1,0 m som var förlängd nedström med plåttrumma ø1200 blev delvis fylld med jord, sten
m.m. Riskindikator 1, 2, 3 och 4.

1997 maj. Väg 62 N Munkfors, 15 m hög vägbank bortspolad vid stor nederbörd på kort
tid. En plåttrumma som delvis var skadad täpptes delvis igen av rullande stenar.
Riskindikator 1, 2, 3 och 4.

2000 november. Väg E45 vid Tosseberg, N Sunne. Efter långvariga regn inträffade ett
stort vägras vid starkt sidolutande terräng. Vägen måste stängas av. Riskindikator 1 4
och 6.

2000-11-24 Sprickor i vägbanan, se figur 1. Halva vägbanan stängdes av. Förbifart
förbereddes. Vatten kom ut vid släntfot (dåligt tecken för vägbank uppbyggd av jord).

Figur 1. Väg E45 vid Tosseberg.
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Vid raset ”rann” finkornig jord, mest silt, tillsammans med stora skut ner i Fryken, se
figur 2-4. Åtgärden bestod i bortschaktning av lösa rasmassor och uppfyllning av ny
vägbank med sprängsten. Dikesbotten på andra sidan av vägen tätades med membran.

Figur 2. 2000-11-25  Vägen stängs av. Trafiken leds över på annan väg.

Figur 3. Raset 2000-11-27.
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Figur 4. Översiktsbild efter raset E45 Tosseberg.

2004 augusti. Mycket kraftig nederbörd sommaren 2004, 200 mm inom 10 timmar.
Väg 240 och 824 i Värmland blev helt avstängda där de går på ömse sidor om Rådasjön.
Höga vägbankar spolades bort på fyra ställen. Väg 240 Haftersbol och Backa, se figur 5
och 6, riskindikator 1, 2, 3 och 4. Väg 824 Prästbol, se figur 7, riskindikator 1, 2 och 4 och
Källan, se figur 8, riskindikator 1, 2, 3 och 4.

Vid bortspolning av vägbank väg 240 hann passagerarna i bilen (en orkester på väg till
Hagfors efter spelning) i figur 5 ut innan raset fullbordades. Observera att bilen och del
av asfalten sjunkit i stort sett rakt ner.

Figur 5. Vägbank väg 240 vid Haftersbol spolades bort.
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Figur 6. Bortspolning av väg 240 vid Backa.

Figur 7. Bortspolning av väg 824 vid Prästbol.
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Figur 8. Bortspolning av väg 824 vid Källan.

2011 april.   Väg 733 Ransäter – Munkfors, 2 km söder Munkebol vid Nylunda, se figur
9. En 7 m hög vägbank i en ravin spolades bort. Svallis hade styrt om en bäck som går
parallellt med vägen vilket medförde att vattennivån höjdes i ravinen uppströms.
Riskindikator 1, 4 och 5.

Figur 9. Bortspolning av väg 733 vid Nylunda.
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2011 april. Väg 62 söder Sysslebäck, se figur 10. Vägbank av sandig silt i starkt
sidolutande terräng. Vatten styrdes om av svallis i trumma uppströms och vatten rann
genom banken. Stora sprickor och sättningar uppstod i vägbanan. Vatten kom ut vid
släntfot. Vägen stängdes av pga. rasrisk. Riskindikator 1, 4, 5 och 6. Omedelbar åtgärd
blev tining av trumma. Därefter motfyllning i slänten med kross och geomembran i
diket.

Figur 10. Väg 62 söder Sysslebäck stora sättningar och sprickor.

2014 april. Väg 957 i Klarälvsdalen, se figur 11. Ras på grund av att hjulspår från en
skogsmaskin styrt om en mindre bäck högt upp i dalslänten. Riskindikator 6 och 9.

Figur 11. Ras väg 957 i Klarälvsdalen.
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5. Principer för att bygga vägbankar som klarar
höga flöden

5.1 Höga vägbankar med trummor i raviner

Höga vägbankar i raviner med trummor fodrar utförande som liknar jorddammar, tät
sida uppströms och genomsläpplig nedströms.

Vid trummor ska även risken för rullande stenar m.m. som kan täppa igen trumman
åtgärdas.

Vägbankarna bör uppbyggas med sprängsten helt eller åtminstone till ca 2 m över
överkant trumma. Vägslänterna ska erosionsskyddas. Vägbanken ges en tät del
uppströms med geomembran, alternativt 2 lager geotextil bruksklass N4 samt lager med
finkornig morän som packas. I fall där förhållandena bedöms som svåra kan det fordras
betongmurar som ansluter mot trumman samt spont för att hindra underspolning i
trumbädden, se figur 13 och 14.  I den övre delen av vägbanken som byggs upp av jord
läggs dränerande lager av sandigt grus som mynnar nedströms.

Där risk finns för att rullande stenar m.m. kan sätta igen trumman bör man uppströms
utföra en stenfälla och anordna nedfarter som gör det möjligt för grävmaskin att komma
åt att rensa bort sten m.m. Utförandet uppströms kan t.ex. vara en kort trumma med
galler, se figur 15. Alternativt om risken för igensättning av trumman är liten kan man
utföra en mindre trumma på högre nivå som ett” bräddavlopp”, se figur 12 väg 824 vid
Prästbol.
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Figur 12. Exempel på utförande vid väg 824 vid Prästbol

Nr Benämning Material Tjocklek
(mm)

1 GBÖ Belagd väg 950

2 Geotextil Bruksklass 4

3 Fyllning Materialtyp 3B, 4A
eller 5A (Si, SiMn)

4 Dränerande lager Sandigt grus eller
grusig sand

300

5 Avjämning/Tätning Kross 0-100 100

6 2 st Geotextil Bruksklass 4
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7 Fyllning Materialtyp 2.
Krossat berg 0-200

Varierar

8 Kringfyllning Största kornstorlek
90 mm för betong

500 ovan
hjässan

9 Förstärkt trumbädd Största kornstorlek
63 mm

150

10  Släntkappa 0-80 kross 500

11 Erosionsskydd slänt Sprängsten 0-200 600

12 Erosionsskydd
dikesbotten

Bef. trumsten på 0-
200 kross

600

13 Evakueringstrumma Pe Ø600

14 Vägtrumma Betong Ø1200

Figur 13. Exempel på utförande väg 824 vid Källan
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Nr Benämning Material Tjocklek
(mm)

1 GBÖ Enligt belagd väg 950

2 Geotextil Bruksklass 4

3 Fyllning Materialtyp 3B, 4A
eller 5A (Si, SiMn)

4 Dränerande lager Sandigt grus eller
grusig sand

300

5 Avjämning/Tätning Kross 0-100 100

6 2 st Geotextil Bruksklass 4

7 Fyllning Materialtyp 2.
Sprängsten

Varierar

8 Kringfyllning Största kornstorlek
90 mm för betong

500 ovan
hjässan

9 Ledningsbädd Största kornstorlek
63 mm för betong

150

10  Släntkappa 0-80 kross 500

11 Erosionsskydd slänt Sprängsten 0-200 600

12 Vägtrumma Betong Ø2000

13 Avjämning/Tätning 0-100 kross 300
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Figur 14. Väg 824 vid Källan, skiss inlopp trumma
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Figur 15. Väg 824 vid Källan. Fångstdamm för rullande stenar vid inlopp trumma.

5.2 Vägbankar i starkt sidolutande terräng

Vägbankar i starkt sidolutande terräng fodrar utförande som liknar jorddammar, dvs.
tät sida uppströms och genomsläpplig nedströms.

Skärningsdiket (uppströmssidan) tätas med geomembran för att hindra infiltration och
på djupet läggs ett toppslitsat dräneringsrör, se figur 16. Dräneringen kan även vara av
typ Trammel eller liknande. I siltjord bör återfyllningen i så fall bestå av dräneringsgrus.

På banksidan (nedströmssidan) kan stödfyllning/släntkappa utföras av bergkross och
bankslänten flackas. Efter ras i bankslänten nedströms återfylls med bergkross eller
sprängsten. Observera att man bör lägga bärlager/bergkross mot befintlig finkornig jord
så att man får en filterverkan. Geotextiler bör undvikas då det finns risk att de blir för
täta.
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Figur 16. Exempel på tätning av skärningsdike uppströms och sänkning av grundvattenytan med
dränering.
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6. Erfarenheter vid bedömning av vägskador

6.1 Stabilitetskador kohesionsjord

Vägbankar med låg säkerhet mot skred uppvisar ofta sättningar och sprickor. Känsliga
ställen är bl.a. vägbankar intill sjöar och älvar. Om en vägbank visar sprickor och lokala
sättningar samt är belägen under högsta kustlinjen (HK) kan man misstänka att
deformationer har inträffat i lerlager.

För att beräkna stabiliteten fordras grundundersökningar. Om säkerheten är låg kan
mindre lastökningar eller breddningar utlösa skred liksom om mothållet minskar,
exempelvis genom att massor bortförs genom schaktning eller erosion. I zonen där
undergrunden är ansträngd sker deformation av jorden. Farligast är det naturligtvis om
rörelserna är accelererande. Vidare är rörelser farligare i lera än i organisk jord. Särskilt
allvarligt är skred i kvickleror där skreden kan bli mycket omfattande. Skred i t.ex. en
älvbrink kan fortplanta sig bakåt med flera skredskållor då upptryckta massor i älven
bortförs av vatten, se figur 17.

Det vanligaste är att skred av naturliga orsaker inträffar på våren under tjällossningen
eller under höstregnen. Vid dessa årstider kan jordmassor som utgör pådrivande krafter
vara tyngre och vattentrycket i jordlagren (porvattentrycket) vara förhöjt pga.
nederbörd/snösmältning. Vattennivån i vattendrag kan vara låg och kvarvarande tjäle
kan täta till dräneringsvägar för grundvatten. Lera som innehåller skikt av silt eller sand
är särskilt känsliga för förhöjda portryck. Man bör vid grundundersökningar mäta
portrycken och detta är alltså särskilt viktigt i jordprofiler med skikt av silt eller sand. En
svårighet vid grundvatten- och portrycksmätning är att mätperioderna blir för korta.
Höga värden som inträffar sällan kommer vanligtvis inte med.

Figur 17. Skred i Norsälven norr om Norsbron 1969-04-12 i kvicklera med skikt av silt.
Bakåtgripande skred med 9 st skredskållor. Skredbredden är 150 m och längden 350 m.
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6.1.1 Beskrivning av skador

Stabilitetsskador yttrar sig som sprickor och sättningar, se figur 18. Sättningarna sker
inom den del av vägbanan som vid ett skred skulle ”sjunka ner”. Sprickorna avgränsar
vanligen sättningen. Sprickorna utgörs av dragsprickor och ofta finns en nivåskillnad på
olika sidor om sprickan.

Figur 18. Skredutlösande faktorer.

6.1.2 Direkta åtgärder

1.  Trafiken flyttas till läge som bedöms säkert. Nedsättning av hastighet. Vägen
hålls under observation.

2. Mätpunkter installeras bl.a. på ömse sidor om sprickan så att eventuella rörelser
kan följas. Grundundersökningar förbereds.

3. Bevakning av vägen. Kontinuerlig mätning. Förberedelse för provisorisk
förbifart. Kontroll av möjlighet att leda trafiken förbi på andra vägar.
Grundundersökningar utförs (risken för personalen måste beaktas).

4. Ökar rörelserna måste vägen stängas av. Observera att om rörelserna vid punkt
1-2 ökar synbart måste vägen stängas.

6.1.3 Åtgärder efter grundundersökningar

Stabilitetshöjande åtgärder kan i stort sett delas in enligt följande:
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Ändra på pådrivande och mothållande laster: t.ex. avlasta den pådrivande sidan genom
att göra vägbanken lättare med lätt fyllning eller genom att sänka profilen. Öka lasten på
mothållssidan genom att lägga ut tryckbankar.

Förbättra jordens egenskaper: t.ex. djupstabilisering med kalkcementpelare (kc-pelare)
och masstabilisering av torv.

Föra ner eller flytta laster till bärkraftiga lager: t.ex. pålning, urgrävning,
nedpressning, jordspikning och armerad jord.

Skära av glidyta: t.ex. spont eller med ”sprängstenslås” (urgrävning till fast botten och
återfyllning med sprängsten).

Geoteknisk utredning ska ge svar på lämplig åtgärd och erforderliga kontrollåtgärder.

6.2 Stabilitetskador i friktionsjord

Skadorna uppträder i vägbanan och vägslänten som i kohesionsjord, men är vanligen
mer begränsade och beror ofta på att vägslänten är för brant för materialet i
underbyggnaden eller att vägen ligger nära en naturligt brant slänt t.ex. en älv- eller
ravinslänt. Vid vattendrag kan skador uppkomma pga. hög vattennivå eller att erosion
sker som ger en för brant slänt. En snabb sänkning av vattenytan kan ge erosion och
försämring av stabiliteten. Vägbankar av silt och sand som är löst lagrade är mycket
känsliga om vattennivån ändras.

6.2.1 Beskrivning av skador

Stabilitetsskador yttrar sig som sprickor och sättningar. Sättningarna sker inom den del
av vägbanan som vid ett ras skulle ”sjunka ner”. Sprickorna avgränsar vanligen
sättningen. Sprickorna utgörs av dragsprickor och ofta finns en nivåskillnad på olika
sidor om sprickan. Räckesstolpar lutar ut mot slänten.

6.2.2 Åtgärder, exempel

Åtgärden är i allmänhet att flacka vägslänten med krossmaterial och att vid vattendrag
lägga ut erosionsskydd. Om det inte går att flacka slänten kan metoder för att minska
dragkrafterna användas, exempelvis genom att lägga in armering i överbyggnaden eller
utföra jordspikning.

6.3 Sättningsskador

Sättningar uppkommer vanligen vid belastning av kohesionsjord och torv. Sättningarnas
storlek och varaktighet beror på storleken på belastningen och på mäktigheten på
kohesionsjorden och dess egenskaper. Således sker sättningarna snabbare i en lera med
skikt av grövre jord och mycket långsamt i ren gyttjig lera och gyttja. I torv sker
sättningarna relativt snabbt, men sättningshastigheten mellan hög- eller låghumifierad
torv varierar mycket. I det följande beskrivs några typer av skador.
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6.3.1 Ojämn sättning tvärs vägen

Sättningen blir störst i vägmitt och minst vid vägkanterna pga. lastspridningen.  Om
vägbanan inte lutar i längdled kan sättningar medföra att vatten blir stående på
vägbanan vid vägmitt (risk för vattenplaning) och om vägen ligger i skevning kan
skevningen försvinna i innerkurva.

6.3.1.1 Åtgärd, exempel

En viss förbättring kan man få om bomberingen ökas. Sättningsproblematiken kan
minskas med hjälp av lättfyllning t.ex. lättklinker, cellplast och skumglas.

6.3.2 Sättningar vid breddning av befintlig vägbank

Breddning av vägbankar på lera ger vanligen sättningar och dragsprickor i den breddade
delen.

6.3.2.1 Åtgärder, exempel

På terrassen läggs en jordarmering av vävd geotextil eller geonät som ska gå in minst
2 m i befintlig vägbank. På detta sätt ”låser” man ihop den breddade delen med befintlig
bank och undviker dragsprickor, men armeringen förhindrar inte sättningar. Sättningar
kan inte undvikas utan förstärkningsåtgärder som t.ex. tidig utläggning med eventuell
överlast. Breddning av väg på sättningsbenägen undergrund bör om möjligt undvikas i
vägens ytterkurvor.

6.3.3 Sättningar på torvmark

För vägar på torv är det relativt vanligt att sättningar medfört att vägens yta sjunkit
under torvmarkens yta med problem med avvattning och låg bärighet i vägkanter som
följd.

På torvmark, med höga vattenkvoter, blir sättningen hos en väg ofta lika stor som
uppjusteringen vid torvmäktighet >4-5 m.

6.3.3.1 Åtgärder, exempel

Stödben

Vid torvdjup <5,5 m och med friktionsjord under torven är en vanlig åtgärd
stödbensurgrävning, se figur 19. Urgrävningen utförs på ömse sidor om befintlig
körbana och återfylls vanligen med sprängsten. Materialskiljande lager av geotextil
fordras mellan befintlig fyllning och sprängstensåterfyllning. Ojämn sättning i tvärled
med störst sättning i vägmitt brukar inträffa och fordrar ofta justering med asfalt.
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Figur 19. Stödbensurgrävning.

Erfarenhetsmässigt kan man höja vägprofilen ca 0,3 – 0,5 m om urgrävningen för
stödbenen ges släntlutning ca 2:1, bottenbredden är minst enligt tabell X samt att
återfyllning sker med sprängsten.

Tabell X Krav på bottenbredd i förhållande till urgrävningsdjup.

Urgrävningsdjup, torv Urgrävningsbredd i botten mot fasta lager

0 – 2 m 2 m

2 – 3 m 2,5 m

3 – 5 m 3 m

Lätta vägen

Vägar över torvmark är ofta nedsjunkna i torvlagret. Tunga massor har fyllts på för att höja
vägen, vilket medfört ytterligare sättningar. Särskilt där torvlagret underlagras av lös lera eller
gyttja är metoden att gräva bort tunga massor och ersätta med lätt fyllning en bra metod.

Förbelastning av torv

Erfarenheten av metoden som beskrivs i TKGeo att m.h.a. överlast ta ut sättningarna är att den
fungerar för torv med låg humifieringsgrad men vid torv med hög humifieringsgrad tar
sättningen längre tid och eftersättningar uppstår när vägen tagits i bruk. Ofta består en torvprofil
av torv med olika humifieringsgrader. Överlasten ska läggas på i etapper så att vatten hinner
avgå.

Masstabilisering av torv

Masstabilisering av torv med cement tillgrips ibland när torven underlagras av lera. Fungerar bra
men fordrar viss storlek på arbetet då etableringskostnaden är betydande.

Humifieringsgrad

Vid grundundersökningar rekommenderas att man förutom att ta vattenkvot på
torvprover, även kontrollerar humifieringsgrad (Skala H1-H10), se tabell Y.

Tillvägagångssätt: Provet tas i handen och kramas.
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Tabell Y Kontroll av humifieringsgrad.

Lågförmultnad torv

Humifieringsgrad Förmultning Dyhalt Vid kramning avgår

H1 Ingen Ingen Klart vatten

H2 Nästan ingen Ingen Något gulbrunt vatten

H3 Liten Svagt
dyhltig

Grumligt vatten

H4 Liten Något
dyhaltig

Starkt grumligt vatten

Mellanförmultnad torv

Humifieringsgrad Förmultning Dyhalt Vid kramning avgår

H5 Måttlig Ganska
dyhltig

Starkt grumligt vatten
+ något torv mellan
fingrarna

H6 Måttlig Ganska
dyhltig

Starkt mörkfärgat
vatten + högst 1/3 av
torven mellan
fingrarna

H7 Ganska stor Betydligt
dyhaltig

Hälften av torven
passerar mellan
fingrarna och ev.
vatten vällingartat

Högförmultnad torv

Humifieringsgrad Förmultning Dyhalt Vid kramning avgår

H8 Väl förmultnad Starkt
dyhaltig

2/3 av torven passerar
mellan fingrarna

H9 Nästan fullt
förmultnad

Helt dyhaltig Nästan all torv
passerar mellan
fingrarna

H10 Fullständigt Helt dyartad All torv passerar
mellan fingrarna
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6.3.4 Sättningar på grundförstärkta vägavsnitt

6.3.4.1 Bankpålning

Sättningar i bankpålningar är kostsamma att åtgärda.

Röta i träpålar

Vid bankpålning med träpålar beror den vanligaste sättningsskadan på att påltopparna
ruttnar och att pålplattan successivt följer med ner, vilket resulterar i sättningar i
vägbanan. I vissa fall har en grusbädd lagts ut vid utförandet av pålningen eller
matjorden kvarlämnats, vilket innebär att syre när tråpålarna och de ruttnar. Det kan
även finnas naturligt dränerande lager. I södra Sverige tar det erfarenhetsmässigt ca 30
år innan angripna pålar medför sättningar i vägbanan.

Åtgärd, exempel

Kontroll sker av några pålar i släntfot. Pålplattan lyfts av och rötskador hos pålen
kontrolleras.

Om pålarna är rötskadade är åtgärden vanligen att vägbanken schaktas av och byggs upp
med lätt fyllning, ofta cellplastblock. En mera kostsam åtgärd är att en ny pålning utförs
med stål- eller betongpålar.

Små pålplattor med för liten täckning

I äldre bankpålningar (före ca 1970) är pålplattorna ofta små eller saknas.
Pålavskärningsplanet kan även ligga nära vägytan. Är fyllningen på pålarna för finkornig
och pålavskärningsplanet ligger nära vägytan kan med tiden ojämnheter uppstå i
vägbanan på grund av sättningar mellan pålplattorna.

Åtgärd, exempel

Åtgärden är vanligen att vägbanken schaktas av och byggs upp med lätt fyllning, pålarna
kapas och förses med större pålplattor samt att lasten mellan pålplattorna tas upp av
jordarmering. En mera kostsam åtgärd är att en ny pålning utförs med stål- eller
betongpålar.

Rörelser pga. snedpålar

I äldre bankpålningar med träpålar lutades många pålar i vägens längdriktning. Detta
innebär att bankpålade tillfartsbankar kan, särskilt om torrskorpan är svagt utbildad
”vandra” från bron, se figur 20. Detta märks genom att räckesstolpar börjar att luta mot
bron pga. att räckesbalken är infäst i broräcket och banken rör sig från bron. Det blir
även en sättning intill bron.

Åtgärd, exempel

Den vanligaste åtgärden är att en ny pålning utförs (pålar som har möjlighet att ta upp
horisontalkraften från tillfartsbankfyllning) och att pålar som lutar i vägens
längdriktning minimeras. En annan åtgärd är att banken schaktas av och byggs upp med
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cellplast. Man minskar då lasten på pålarna och därmed de horisontella krafterna.

Figur 20. Sättning intill bro.

6.3.4.2 Urgrävning

Dålig tätning

Då jordmassor fylls på återfyllning av sprängsten och tätningen är bristfällig kan jord
vandra ner i hålrummen på sprängstenmassorna och ”grottor” bildas i jordfyllningen.
Detta kan ge lokala sättningar i vägbanan. Ett värre problem är att kratrar helt plötsligt
kan uppkomma i vägbanan, vilket vanligen sker i samband med stor nederbörd.

Åtgärd, exempel

Schakta ner till sprängstensfyllningen och täta med kross, av mindre kornstorlek och
lägg geotextilduk. Omfattningen av hålrummen måste först lokaliseras genom sondering
i rutnät eller m.h.a. georadar.

Stödbensurgrävning på torvmark

Metoden ger ofta sättningar i vägmitt, som vanligen uppstår inom ett år.

Åtgärd, exempel

Vägens bombering justeras upp alternativt ges en förhöjd bombering vid
stödbensurgrävningen.

6.4 Erosionsskador

Erosion avser borttransport av material och jord som orsakas av vatten i rörelse, is eller
vind. Vid vägar är det vanligen vatten och is som förorsakar skadlig erosion.

En jords erosionskänslighet beror på kornstorleken och om den sammanhålls av
kohesion Löst lagrad sand är känsligast för erosion. I det följande skiljs på
ytvattenerosion och grundvattenerosion.



29

6.4.1 Ytvattenerosion

Ytvattenerosion förorsakas av vattendrag, regnvatten, snösmältningsvatten samt vågor.
Vanliga skador på vägar beror på ytvattenerosion, se figur 21.

Figur 21. Erosionsskador hos utfylld vägbank.

6.4.1.1 Åtgärd, exempel

Vid erosionsskador är den vanliga åtgärden att lägga ut erosionsskydd av
bergkross/sprängsten Åtgärden kan brådska då fortgående erosion kan ge stora skador.
Om medelvattenhastigheten i vattendraget är större än 3 m/s fordras mera speciella
skydd som gabionmadrasser eller betongmadrasser, se figur 22.
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Figur 22. Utläggning av gabionmadrasser med nät av plast i Klarälven. Madrasserna bands ihop
av dykare.

Väg 62. Rörelser i vägslänt på grund av erosion i Klarälven. Utläggning av erosionsskydd
i Klarälven. Vattendjup ca 6-7 m. Sprängsten 0 – 300 mm utläggs i lutning 1:1,7.
Tjocklek erosionsskydd minst 1 m, se figur 23 och 24.

Figur 23. Grävmaskin med lång sticka bygger körväg som bas för erosionsskydd.
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Figur 24. Grävmaskinen backar och bygger upp erosionsskyddet till HHW.

Väg 172 vid Jössefors. Brokon uppbyggd av sprängsten som ordnats i ytan spolades bort
vid hög vattenföring, se figur 25. Konen reparerades med betong, se figur 26.

Figur 25. Bortspolning av ordnad sprängsten.
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Figur 26. Brokon på bro väg 172 vid Jössefors, erosionsskyddad med trögflytande betong.

6.4.2 Grundvattenerosion

Den vanligaste grundvattenerosionen sker i slänter i jordskärningar. Största skador
brukar uppstå när slänten är nyschaktad och vid tjällossning. Grundvattenerosion kan
även ske vid schakt under grundvattenytan i sand och sandig silt. Uppluckring sker av
schaktbotten och små kratrar bildas, se figur 27.

Grundvatten tränger ut i slänten och tar med sig jord.

Vid tjällossning finns isskikt i slänter i tjälfarliga jordar, se figur 28. Släntytan glider ner
i diket på isskiktet då jorden är vattenövermättad. Risken är störst på vårvintern vid
kalla nätter och varma dagar.

Figur 27. Grundvattenerosion i schakt i sandig silt (grovsilt).

Viktigt att vid jordartsbenämning skilja på finsilt och grovsilt.
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Figur 28. Erosion i siltslänt efter tjälningsperioden pga. isskikt i slänten.

6.4.2.1 Åtgärd, exempel

Den vanligaste åtgärden är utläggning av erosionsfilter av bergkross så att slänterna får
tyngd och att utströmmande grundvatten ej kan ta med jord. Då minskar också
isskiktsbildningen i slänten. Utströmmande grundvatten bör ledas bort via
dräneringsledningar, bl.a. för att undvika svallisbildning i diken. Om vattenmängden är
stor kan det krävas, förutom erosionsskydd av bergkross, att dräneringsdiken med
dränrör läggs i slänten vinkelrätt vägen och kopplas till dräneringsledningen längs
vägen. Grundvattenerosion i schaktbotten kan undvikas genom att grundvattenytan
sänks till under schaktbotten med pumpbrunnar eller wellpoint som sätts utanför
schakten.

Vid schakt i siltjord under grundvattenytan blir schaktbotten gungig. Vid grovsilt ökar
risken för grundvattenerosion. Ofta kan det räcka med att sänka grundvattenytan med
hjälp av dränering och öka överbyggnadstjockleken. I en del fall kan ytterligare åtgärder
fordras, se följande exempel.

Exempel på schakt under grundvattenytan i grovsilt. Schaktbotten stabiliserades med
hjälp av banddräner c/c 1,2 m anslutna till dräneringsledningar. Dränerna sattes med
grävmaskin. Även borrvagn med Jb-stänger kan användas.

Banddräner sattes till 3 m djup med grävmaskin, se figur 29-31. Banddränerna veks
dubbla i nederkant och träddes på sättdonet efter att hål skurits i banddränen.

I silt kommer oftast förändringen till en bärig terrass snabbt, vanligen inom ca 1 dygn
efter att vattentrycket har sänkts.
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Figur 29. Exempel på sättdon för banddräner

Figur 30. Sättning av banddrän
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Figur 31. Upptagning av dränsättningsaggregat

6.4.3 Erosion vid kvarlämnade trummor

Erosionsskador kan uppkomma vid nylagd trumma då gamla stentrumman
ligger kvar under den nya. Dikesvatten och grundvatten letar sig ner i den gamla
trumman och tar med sig jord. Resultatet blir sättningar i vägbanan och även att
nya trumman skadas samt att det på sikt finns risk för ras i vägbanken.

6.4.3.1 Åtgärd

Grundprincipen är att gamla vattengångar inte ska finnas kvar genom vägen
utan takstenarna på stentrumman bör tas bort och trumman fyllas med tät jord.
Då vägen är i trafik och stentrumman ligger djupt tätas diket uppströms med
membran så att allt dikesvattnet kommer in i nya trumman. Om möjligt tas
vattengången bort genom att gamla trumman injekteras med betong.

6.5 Tjälskador

Tjällyftningens storlek påverkas av:

1.  Köldmängd

2. Jordart (kapillaritet)

3. Vattentillförsel, grundvattennivå

4. Överlagringstryck
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6.5.1 Ojämn tjällyftning

Skadorna på grund av tjällyftning uppstår när lyftningen blir ojämn. Det kan bero på att
jordarter med olika tjälfarlighet finns under vägen eller att vägkonstruktionen varierar,
t.ex. trummor som inte lyfter eller att man vid breddning av vägen ändrat överbyggnad.
Olika vattentillförsel påverkar också.

6.5.1.1 Åtgärd, exempel

Utspetsningskilar används för att få en jämn övergång mellan vägavsnitt med olika stora
tjällyftningar eller så kan hela vägen isoleras med cellplastisolering för att helt undvika
lyftningar. Dränering i vägslänterna kan ofta ge en minskning av tjällyftningarna.

6.5.2 Tjälsprickor och tjälskott

Snö utanför vägbanan verkar isolerarande, vilket kan medföra att vägens lyftning i
tvärled blir ojämn, vägen blir ”bullig”, vilket ofta ger längsgående tjälsprickor, se figur
32. Vid vintrar med stor köldmängd blir sprickorna stora. Sådana tjälsprickor uppstår
även i vägslänterna och kan vid tjällossning förorsaka spårbildning i vägbanan intill
vägkanten, när material trycks ut från vägen så att sprickorna fylls igen. Tjälsprickor
kan, förutom att de uppstår vintertid, skiljas från stabilitetssprickor genom att vägbanan
lokalt lutar mot sprickan. Detta beror på att material vid tjällossning transporteras mot
sprickan. Vidare är tjälsprickor i plan mera oregelbundna i förhållande till
stabilitetssprickor.

Generellt gäller att de stora bärighetsskadorna sker vid ytuppmjukning av vägar, då
isskiktet tinar på ytan och jorden däröver blir flytande (siltjord). Vattnet kan först när
isen tinat dränera nedåt. I detta skede av tjällossningen kan trafiken ”pumpa” upp den
flytande jorden till vägbanan genom tjälsprickor (tjälskott).

6.5.2.1 Åtgärd, exempel

Den vanligaste åtgärden är att täta sprickorna med en bitumenmassa. En isolering av
vägen med cellplastskivor förhindrar tjällyftningar. Tjälskott kan undvikas genom att
den flytande jorden hindras från att nå vägytan genom att materialskiljande lager av
geotextiler läggs in.
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Figur 32. Tjälrörelser

6.5.3 Blockuppfrysning

Om undergrunden innehåller block och jorden är tjälfarlig kan blockuppfrysning
inträffa. Blocken lyfts upp av tjällyftningen men går inte tillbaka nedåt som övrig jord,
pga. att jord vandrar in under blocken. Om detta inträffar blir vägbanan mycket ojämn.

6.5.3.1 Åtgärd, exempel

Åtgärden är att rensa bort blocken ner till tjälfritt djup eller tjälisolera med cellplast. Vid
nybyggnad kan man göra blockrensning. Dock rekommenderas att den utförs på
våren/försommaren så att terrassen hinner torka ut.

6.5.4 Trummor, tjäle

Trummor med otillräcklig kringfyllning eller otillräckligt tjock trumbädd kan frysa upp
liknande blockuppfrysning. Även om trumman ligger på tillräckligt djup under
vägbanan kan isbildning ske under trumman på grund av ”kallras” genom trumman.
Detta kan få till följd att vattnet rinner under trumman. Detta kan även vara ett problem
för trummor som utförts genom tryckning eller borrning och som saknar bädd och
kringfyllning.

6.5.4.1 Åtgärd, exempel

Åtgärden är att trumbädd och kringfyllning utförs med material som inte är tjälfarligt
och som görs tillräckligt tjocka. Trumbädd kan minskas i tjocklek med hjälp av isolering
med cellplast.
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Ett vanligt problem kan uppstå vid tjällyftning i anslutning till trummor som ligger nära
vägytan. Eftersom trumman inte lyfter av tjälen uppkommer ett markerat gupp i vägen.
Justering av guppet innebär efter tjälperioden att justeringsmassorna ska tas bort, se
figur 33. För att åtgärda problemen utförs utspetsningskilar av ej tjälfarlig friktionsjord
eller med cellplastskivor.

Stentrummor under vägar, som ligger nära vägbanan, kan av trafiken skaka isär vilket
kan medföra hål i vägbanan. Om stentrumman ska behållas kan glipan täckas med
materialskiljande geotextil bruksklass N5 på trumtaket.

 Figur 33. Tjälrörelser

6.5.5 Krympsprickor (frostsprickor)

I vägar kan det vintertid uppstå tvärgående sprickor som återkommer med ungefär
jämna mellanrum. Dessa uppkommer pga. att den tjälade vägkroppen blir kallare än
omgivande mark som är snötäckt och pga. negativ längdutvidgning (krympning)
spricker den tjälade vägen.

Liknande fenomen kan vid sträng kyla uppkomma i naturen där snötäcke saknas eller är
litet och kallas då frostsprickor. Frostsprickor kan vara långsträckta och ge skador på
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ledningar och byggnadsverk. När frostsprickor bildas kan det upplevas dramatiskt då det
kan ske med knallar och skakningar.

6.5.6 Påverkan på slänter/sluttningar

Förutom effekten på våren med isskikt i slänter som beskrivs under
”Grundvattenerosion” sker pga. tjällyftningen en materialvandring nedåt i slänten. Detta
beror på att tjällyftningen sker vinkelrätt mot slänten men vid återgång när isskikten
smälter faller jorden ner vertikalt.

6.6 Bärighetsskador

Bärighetsskador yttrar sig ofta med spårbildning och krackelering i beläggningen.
Orsaken beror vanligen på svag överbyggnad, terrass av lös lera eller organisk jord,
terrass av tjällyftande jord och dålig dränering av vägöverbyggnaden.

6.6.1 Överbyggnad

Stenmaterialets kvalitet är viktig, exempelvis vad gäller glimmerhalten. Ensgraderad
sand bör inte läggas närmare vägytan än 0,5 m.

6.6.2 Terrass av lös lera

Vid terrass av mycket lös lera bör enligt erfarenhet utformning med bergunderbyggnad
användas. Dessutom bör en jordarmering av vävd geotextil eller geonät läggas in. Vävd
geotextil läggs direkt över materialskiljande lagret av geotextil på lerterrassen. Geonät
läggs så att krossmaterial omger nätet. En ännu högre bärighet erhålls om armeringsnät
av stål läggs in i överbyggnaden.

Bärighetsmätning på terrass är inget krav enligt Trafikverket men bör utföras särskilt
vid lös terrass. Om inte hänsyn till terrassbärigheten tas kan det visa sig svårt att erhålla
godkända bärighetsvärden högre upp i konstruktionen. Ej godkända bärighetsvärden
kan innebära att det fordras att det bitumenbundna bärlagrets (AG-lagret) tjocklek ökas.

6.6.3 Korta trummor

Stentrummor är ofta för korta på grund av att vägen breddats och vägslänterna blivit för
branta. I vägbanan uppkommer sprickor/ojämna sättningar. Åtgärden blir oftast att
förlänga stentrumman. I figur 34 visas ett sätt att förlänga en stentrumma med en
prefabricerad adapter.
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Figur 34. Principskiss förlängning av stentrumma.

Istället för tjock trumbädd utförs alternativt en isolerad trumbädd. Korrosionsskydd av
ståldetaljer ska vara enligt Tranch Coats-metoden. Mellanrummet mellan stentrumman
och adaptern tätas. Runt trumförlängningen och över förankringen läggs geotextil
bruksklass 4. Över förankringen läggs geotextilen i dubbla lager. Förlängningen kan
även ske med plasttrumma som skarvas på den runda delen av adaptern.
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6.6.4 Vägar över torvmark

Vägar på torv har ofta låg bärighet med bl.a. utglidning av vägkant mot diken.

6.6.4.1 Åtgärd

En ökning av bärigheten kan erhållas genom att flytta ut dikena och lägga vägslänten i
lutning ca 1:4, samt lägga ca 0,3 m krossmaterial på slänterna. Under krossmaterialet
läggs geotextil. En ytterligare bärighetsförbättring erhålls om överbyggnaden läggs på
jordarmering av geonät eller vävd geotextil.

En metod som visat sig ge bra bärighet är att lägga ett lager hyttsand under ca 0,3 m
överbyggnad av krossmaterial. Hyttsanden brinner ihop och fungerar som en platta, se
Vägverkets publikation 2005:39. (Luftkyld masugnsslagg-hyttsten i vägkonstruktioner).

En metod som använts mycket är att fylla ut med bark eller flis med en ca 0,3 m tjock
överbyggnad av kross på geotextil. Nackdelen är att bark avger så kallad barksaft under
flera år som vid nedbrytning är illaluktande. Se, Vägverkets rapport 1986:77 (Bark och
flis som lättfyllning i vägbankar).

Stödbensurgrävning med återfyllning med sprängsten ger en bra bärighetshöjande
effekt.

6.6.5 Tjällyftande jord i terrass

Vägar på siltjord har låg bärighet vid tjällossningen. Särskilt då upptining endast skett i
den övre delen av tjälade jorden (ytuppmjukning). Frigjort vatten kan inte dräneras ut,
på grund av underliggande isskikt, och med hjälp av tjälsprickorna i vägslänterna
vandrar flytande siltjord ut mot dikena och ger spårbildning.

6.6.6 Dränering

En generell regel är att få bort vatten från vägen så snabbt som möjligt. Man bör alltså
undvika att leda vatten i vägdiken långa sträckor.

Bärighetsskador med kraftig spårbildning och krackelering av beläggning har i många
fall visat sig bero på att tät jord lagts upp på vägslänten så att överbyggnaden förhindrats
från att dräneras. Åtgärden är att öppna innerslänten mot dikena.

Bärighetsskada kan om avvattning sker med dräneringsledningar bero på att
dräneringsrören blivit täta av t.ex. trädrötter eller rostbildning (järnbakterier). Åtgärden
blir då att lägga om dräneringen och ta bort växtlighet med rötter samt vid rostbildning
spola ledningen och eventuellt lägga kutterspån runt ledningarna.
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7. Slutord
Som geotekniker är man många gånger omgiven av personer som med eftertryck hävdar
att man kan tulla på säkerheten. Tänk då på att om det går bra blir du knappast
ihågkommen, men om det rasar står du ensam.

Det är viktigt att bekräfta beslut skriftligt med mejl eller i protokoll. Om det blir tvister
bör man ha ”bra på fötter skriftligt”. Det man sagt kommer nog ingen ihåg.

Granskning av beställare tar inte över ansvaret från projekterande konsult.

Läs ABK noga.

Låt en kollega, helst erfaren, granska.

Utför jobbet på ett sätt som gör att du kan sova gott…
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