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SAMMANFATTNING 

 

Återvinningsstation Holkesmossen ligger cirka två kilometer öster om Hagfors 

i Värmland. Deponiverksamhet påbörjades på platsen under 1960-talet, och 

fortsätter fortfarande.  

Tidigare forskningsprojekt vid Luleå tekniska universitet har, tillsammans med 

Hagfors kommun och Uddeholms AB, tagit fram en design för sluttäckningen 

av avfallsdeponin. I denna lösning används restprodukter ifrån det lokala 

stålverket tillsammans med konventionella jordar.  

Delar av deponin började sluttäckas år 2005. I dagsläget pågår sluttäckning av 

deponins norra slänt. Arbetet utförs etappvis och i takt med att de slaggmaterial 

som används till tätskiktet har producerats och finns tillgängliga. 

I denna rapport har släntstabiliteten för sluttäckningen utvärderats. Beräkningar 

har utförts med FEM-programmet PLAXIS, kontrollberäkningar för att 

verifiera PLAXIS-resultaten har utförts med lamellmetoderna Bishops metod 

och Morgenstern-Price. Lamellmetoderna beräknades med mjukvaran 

Slope/W. 

För att bestämma materialparametrar på tätskiktsmaterialet, som består av 

slagg ifrån stålverket, utfördes skjuvtester vid Luleå tekniska universitet. En 

siktanalys gjordes för att bestämma materialtyp på skyddsskiktet, som till 

största delen är jord men har en 20-procentig inblandning av 

avloppsreningsslagg och bioaska. Resterande materialparametrar har härletts 

ifrån litteratur. 

En dränerad analys utfördes. I resultaten framkom att grundvattenytan har en 

stor inverkan på släntstabiliteten vid cirkulärcylindriska brott. Då 

grundvattenytans nivå inte är känd, har resultatet av simuleringarna 

presenterats som olika designscenarion utifrån släntlutning och 

grundvattennivåer. Ytterligare scenarion med en låg hållfasthet för 

skyddsskiktet, som kan framkalla ett plant brott, presenteras också. 

Säkerhetsfaktorn varierade för en 1 på 2-slänt mellan 1 och 1,7 och för en 1 på 

3-slänt mellan 1 och 1,9. 
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ABSTRACT 

 

Holkesmossen recycling station is situated about two kilometers east of the 

town of Hagfors in Värmland, Sweden. Landfill operations started at the site 

during the 1960’s, and are still ongoing.  

In earlier research projects at Luleå University of Technology, together with 

the municipality of Hagfors and Uddeholms AB, designs for a final cover of 

the landfill has been developed. In the chosen solution, a mixture of virgin soil 

materials and alternative materials from the steelworks in Uddeholm are used. 

In 2005, constructions of a final cover for the landfill begun. Until now, only 

parts of the north slope has been covered – and constructions are still ongoing 

in this area. The construction speed is limited by the rate of which the 

steelworks can produce new materials. 

In this report, the slope stability of the final cover design at the site has been 

evaluated. Calculations has been carried out with the FEM-program PLAXIS. 

To verify the PLAXIS output, the Bishops method and the Morgenstern-Price 

method were used. These are methods of slices, and were calculated in the 

software Slope/W 

To determine mechanical properties for the waterproofing core material, shear 

tests were carried out at Luleå University of Technology. Additional laboratory 

work was carried out in form of a sieve curve for the protection layer, which is 

made up of 80 % silty till and 20 % sewage slag and bio ash. Additional 

material parameters and properties were derived from literature.  

For the slope stability evaluation, a drained analysis was carried out. The 

results showed that the ground water table has a big influence on the slope 

stability, especially when considering circular slip surfaces. Because the level 

of the ground water table is yet to be established, the simulation results were 

presented as design scenarios based on slope angles and ground water table 

levels. Additional scenarios, where the strength of the protective layer was 

lowered, are also included since they instead can produce a transversal slip 

surface. The factor of safety varied between 1 and 1.7 for a 1 on 2-slope, and 

between 1.1 and 1.9 for a 1 on 3-slope. 
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Återvinningsstation Holkesmossen ligger cirka två kilometer öster om Hagfors 

i Värmland. Deponiverksamhet påbörjades på platsen under 1960-talet, och 

fortsätter fortfarande.  

Tidigare forskningsprojekt vid Luleå tekniska universitet har, tillsammans med 

Hagfors kommun och Uddeholms AB, tagit fram en design för sluttäckningen 

av avfallsdeponin. I denna lösning används restprodukter ifrån det lokala 

stålverket tillsammans med konventionella jordar.  

Delar av deponin har börjat sluttäckas, detta med start år 2005. I dagsläget 

pågår sluttäckning av deponins norra slänt. Arbetet utförs etappvis och i takt 

med att de slaggmaterial som används till tätskiktet har producerats och finns 

tillgängliga. 

1.2 Syfte 

Syftet med rapporten är att utvärdera den långsiktiga släntstabiliteten för den 

valda sluttäckningsdesignen.  

1.3 Målsättning 

Målet är att, med hjälp av simuleringar i finita element-programmet PLAXIS, 

bestämma släntstabiliteten på den deponilösning som är föreslagen. Vidare mål 

är att identifiera de stabilitetsproblem som kan uppstå, samt att bestämma den 

brantaste släntlutning som kan användas.  
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1.4 Forskningsfrågor 

Huvudfråga: 

Kan sluttäckningen av avfallsdeponin vid Holkesmossen anses vara stabil ur ett 

släntstabilitetsperspektiv? 

Följdfrågor:  

Vad är den brantaste släntlutning som teoretiskt kan tillåtas? 

Vilka mekanismer är det som påverkar tillåten släntlutning mest?  

Vilka mekanismer är det som kan orsaka ras i slänten? 

Hur relevanta är resultaten ifrån denna analys? 

1.5 Avgränsningar 

En släntstabilitetsanalys kan bli mer eller mindre omfattande beroende på det 

fall som studeras. Det finns många olika metoder och beräkningssätt att 

använda sig av. För att åstadkomma ett bra resultat, med anknytning till 

rapportens syfte, har därför några avgränsningar valts: 

-I rapporten kommer bara släntstabilitet för sluttäckningen av Holkesmossens 

avfallsdeponi att undersökas.  

-Analyser och metoder väljs för att lösa de problem som uppgiften kräver, 

ytterligare teorier och metoder kommer inte att beröras.  
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2 GEOTEKNIK FÖR OMRÅDET 

Utvärderingar ifrån platsbesök och en tidigare utförd miljöteknisk rapport 

2.1 Platsbesök och okulära bedömningar 

Vid platsbesöket i oktober 2012 gjordes bedömningen att det mest kritiska 

området av släntkonstruktionerna kommer att vara den norra delen av deponin. 

Här finns det begränsat med plats till lakvattendiket, vilket gör att slänterna måste 

bli brantare för att få plats. Detta är den enskilt största orsaken till att 

dimensioneringsberäkningarna kommer att utföras här.  Alternativet att gräva om 

diket och flytta det längre norrut finns, men är inte önskvärt. I Figur 2.1 visas ett 

flygfoto över området, samt ungefärliga lägen i konstruktionsfasen.  

Även underliggande jordarter kan påverka stabilitetsanalyserna. Under deponin är 

det svårt att göra en bedömning av markförhållanden, av naturliga orsaker – det är 

flera meter sopor deponerade och markytan syns inte. Vad som kunde göras var att 

gå runt och undersöka omkringliggande växtlighet. Det går att leta efter kraftig 

markvegetation och lövträd, som indikerar rikare vattenförhållanden och 

därigenom ur bärighetssynpunkt sämre markförhållanden. Detta inträffar vid den 

norra släntfoten, där lakvattendiket går i en västlig riktning mot lakvattendammen. 

Omkring lakvattendiket finns ett ungefär 40 meter brett stråk med just denna 

lövvegetation. Detta är dock fullt naturligt, då det är en svacka med avrinning ifrån 

det högre belägna deponiområdet – och behöver nödvändigtvis inte innebära en 

markant försämring av underliggande jordförhållanden. Tvärtom, marken verkade 

ganska fast. Avsaknaden av rena torv- och lerområden tyder på att området är 

relativt homogent med omkringliggande moränterräng, och till stor del blöt p.g.a. 

topografin och inte p.g.a. jordförhållanden. Enligt Andreas (2013) kan 

växtligheten i anslutning till en avfallsdeponi påverkas av det förändrade 
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mikroklimat som råder där i form av högre temperaturer, och även tillgång till 

näring ifrån avfallet. 

 

Figur 2.1 Flygfoto från Google med beskrivningar av området. Det 

"dimensionerande" området kommer troligtvis att vara den 

orangefärgade zonen. 

Av topografin i området vid den norra släntfoten att döma såg bergnivån ut att 

ligga några meter under markytan. Området är ett lågland och den högre 

omgivande terrängen sluttar ganska svagt ner mot denna svacka. Svackan 

fortsätter sedan västerut (lakvattendiket följer svackan) ner mot lakvattendammen.  

En annan bra användning av flygfotot i figur 1 är att kunna se växtligheten vid 

släntfoten i den rosa och orangea zonen. Utifrån detta går det att mer exakt 

bestämma utbredningen av deponin, något som var svårt på plats då dessa 

områden redan hade fyllts över med avjämningslagret. Detta är speciellt viktigt då 
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slänten i området har en brantare lutning närmare släntfoten, och just denna brant 

är byggd på fast mark istället för deponerat avfall. 

2.2 Miljögeoteknisk rapport 

Att tillgå finns även Bilaga B, en rapport titulerad ”Holkesmossen 

deponeringsanläggning - redovisning av geologiska förhållanden och 

lakvattenförhållanden”; gjord av Scandiakonsult, daterad 2000-09-05. 

Ett utdrag ur kapitel 3, geologiska förhållanden, säger: 

”Marina gränsen ligger i trakten på ca 190 m.ö.h. och deponiområdet ligger öster 

den marina gränsen. Det innebär teoretiskt att finkorniga jordar som lera och silt 

i princip inte förekommer här. Det finns tecken som tyder på att närområdet kring 

tippen haft en komplicerad bildning. Lokalt visar de lösa avlagringarna att 

förhållandena under och strax efter inlandsisens avsmältning varierat kraftigt. 

Siltiga finsediment från uppdämda issjöar förekommer blandat med grov morän 

som kan komma från avsmält dödis.” 
 

Detta stämmer väl överens med det som observerades vid platsbesöket, eftersom 

hela området ligger ovanför den historiskt högsta vattennivån har det inte funnits 

någon chans för lermaterial att bildas. 

Fortsättningsvis nämns det att: 

 

”I svackan omedelbart norr om tippen konstaterades vid provgropsgrävning berg 

med stor sannolikhet endast någon meter under markytan. Likaså finns fast berg i 

ena ändan på lakvattendammens botten på en till en och en halv meters djup.” 

 

Även detta stämmer överens med intrycket terrängen gav, och kommer därför att 

vara ledande till att göra antaganden för bergnivån vid beräkningarna. 

 

Om grundvatten nämns det att: 

 

”Större delen av området ar täckt av morän, som ofta är sandig till moig (gammal 

benämning, numera siltig. anm.), omväxlade med mer grovkorniga moräner. En 

sådan moig morän har ganska liten vattengenomtränglighet. Grundvattnets 

strömning brukar vara långsam och grundvattenytan följa topografin på maximalt 

någon till några meters djup. Växtligheten blir i hög grad en spegel av markens 

vattenhållande förmåga, där granskog som är mer krävande beträffande 

vattentillgång och näring växer på finkorniga och svårgenomträngliga jordar. 

Sådana partier med finare morän finns bl.a. i de småkuperade partierna norr och 

väster om deponin. Där är marken fuktigare och det växer en granskog med 
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bottenskikt av blåbärsris, gräs och mossa. Grundvattenytan ligger under delar av 

året på många ställen nära markytan.” 
 

Baserad på denna information kommer grundvattenytan i beräkningarna antas 

befinna sig 1 m under släntfoten. Vid platsbesöket observerades väldigt blöta 

områden i den sydvästra delen av deponin. Denna del ligger något under nivån för 

släntkrönet i den norra delen av deponin. Även detta kommer att finnas i åtanke 

när bedömningar av grundvattennivåer vid simuleringarna görs. 
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3 SLUTTÄCKNINGENS DESIGN OCH 

KONSTRUKTIONSUTFÖRANDE 

Beskrivning av de olika materialen och sluttäckningsdesignen 

I dagsläget pågår sluttäckning av deponins norra del. Arbetet utförs etappvis 

och i takt med att de slaggmaterial som används till tätskiktet har producerats 

och finns tillgängliga. 

Som avjämning används ett 0-150 material (Figur 3.1). Detta påförs på avfallet 

för att få en jämn yta att lägga ut tätskiktet på. Eftersom deponerat avfall är 

sättningsbenägna utförs detta jobb med en framförhållning på cirka tre år. 

Detta gör att initiala större sättningar sker innan tätskiktet påförs. Då 

slaggframställningen i praktiken innebär en byggnadstakt på maximalt ca: 

2000-3000 m
2
 tätskikt/år, alltså en ganska liten yta, är det i dagsläget relativt 

lätt att behålla denna framförhållning. 
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Figur 3.1 Avjämning med ett 0-150 material i deponins norra slänt, i 

bakgrunden lakvattendammen. 

Som tätskikt används en blandning av EAFS 3 kallad ”mörkslagg” och EAFS 

4, LS kallad ”vitslagg” (Figur 3.2). Dessa två material transporteras ifrån 

stålverket till ett grustag i närheten av deponin, där de m.h.a. en hjullastare 

med skopvåg blandas. Tätskiktsblandningarna har tidigare varierat då olika 

testytor och blandningar har provats. I dagsläget används en blandning av 50 

viktprocent mörkslagg och 50 viktprocent vitslagg. Vid blandningen tillsätts 

vatten dels för att binda damm och få en högre packningsgrad och stabilitet i 

materialet. Vattnet gör också att slaggen, likt betong, reagerar och binder ihop. 

Tätskiktet körs sedan direkt till deponin med lastbil eller truck (några 

kilometers transport), där det tippas ut. Justering utfördes år 2012 med en 

grävmaskin, packning utfördes med en självgående 2 tons-vält. 
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Figur 3.2 Utläggning av tätskiktsmaterial, deponins norra slänt. 

Ovanför tätskiktet läggs en geotextil klass N3. 

Ovanför geotextilen används återigen ett slaggmaterial, denna gång ett sorterat 

20-80 makadam. Detta är dräneringslagret, som skall transportera bort det 

lakvatten som transporterats ner genom skyddsskiktet. 

Mellan tätskiktet och skyddsskiktet läggs ytterligare en geotextil klass N3. 

Skyddsskiktet består av en blandning innehållande 80% siltig morän, 10% rötat 

och komposterat avloppsreningsslam och 10% bioaska. Detta lager med sin 

vattenhållande förmåga är till för att skydda de underliggande tät- och 

dräneringsskikten. I Figur 3.3 syns dräneringslagret och skyddsskiktet när de är 

utlagda.  
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Figur 3.3 Tätskikt, dräneringslager och skyddsskikt i deponins norra slänt.  

Längst upp läggs ett växtskikt som ska främja gräsväxt och därigenom binda 

vatten och fungera som en ytterligare skyddande barriär. Detta gör att 

avdunstningen ökar och urlakningen blir mindre. Växttäckning är även ett bra 

sätt att höja släntstabiliteten genom att minska erosionen.  
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I Figur 3.4 visas den kompletta lagerföljden för sluttäckningen med ungefärliga 

lagertjocklekar. 

 

Figur 3.4  Sluttäckningens lagerföljd med ungefärliga tjocklekar. 

Originalbilden är hämtad från Andreas et al. (2012) 

I dagsläget är slänterna designade som 1 på 3-slänter, dvs. 1 meters vertikalt 

fall för varje 3 meter horisontellt. Delar av den norra slänten har byggts 

brantare p.g.a. platsbrist mot lakvattendiket. 
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4 TEORI 

En översiktlig förklaring av beräkningsgångar för släntstabilitet och 

säkerhetsfaktorer samt den litteraturstudie som legat till grund för val av 

materialparametrar. 

4.1 Släntstabilitet 

4.1.1 Brottsmekanismer 

Alla släntstabilitetsbrott är, rent teoretiskt, orsakade av samma problem: i ett 

visst område i slänten är skjuvhållfastheten för låg för att stå emot de 

gravitationskrafter som verkar på jordmassorna. Detta område bildar då ett 

brott längs en glidyta som sedan kan analyseras (Figur 4.1). I praktiken finns 

det ett oändligt antal mekanismer som kan framkalla brott i slänter. 

 

Figur 4.1 Några vanliga glidytor, Craig (2004). 

a) b) 

c) 
d) 
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De vanligaste brottsmekanismerna kan delas in i två huvudkategorier: 

rotationsbrott och plana brott.  

Rotationsbrott (slänt ”a” och ”b” i figur 4.1) skapar en glidyta som är cirkulär 

eller i en nästan cirkulär form (icke-cirkulära). Rotationsbrott brott uppkommer 

då glidytan befinner sig i ett homogent jordlager, medan icke-cirkulära brott är 

vanligare då jordförhållandena är icke-homogena.  

Ifall glidytans form påverkas av ett lager med väsentligt annorlunda hållfasthet, 

en svaghetszon eller existerande sprickor uppkommer istället ett plant brott 

(Translational slip, slänt ”c” i figur 4.1) eller ett kombinerat brott (Compound 

slip, slänt ”d” i figur 3,1). Dessa brott är oftast antingen plana eller följer 

släntens lutning. 

4.1.2 Beräkningsmetoder 

För att bestämma den mest kritiska glidytan, dvs. den glidyta längs med vilken 

slänten är troligast att gå till brott, presenteras här de två metoder som använts i 

denna rapport. 

Den första metoden är att, igenom ett FEM-program som t.ex. PLAXIS, 

simulera jordens beteende som ett rutnät av noder. I varje nod simuleras 

spänningar och deformationer, så att en virtuell modell av jordmassan byggs 

upp. Därefter drivs slänten till brott, och de kritiska glidytorna kan identifieras 

och analyseras. 

Den andra metoden är att använda jämviktsekvationer för att jämföra de 

pådrivande gravitationskrafterna i jordkroppen ovanför glidytan mot de 

mothållande skjuvkrafterna längs med glidytan. Dessa beräkningar, s.k. 

lamellmetoder, bygger på vanlig fysikalisk moment- och kraftjämvikt och kan 

med vissa förenklingar utföras för hand. I denna rapport har mjukvaran 

Slope/W använts. Mer ingående information om dessa jämviktsmodeller finns 

under avsnitt 4.7. 

4.1.3 Dränerad, odränerad och kombinerad analys vid släntstabilitets-

beräkningar 

I släntstabilitetsberäkningar görs skillnad på en dränerad och en odränerad 

analys. I många fall utförs bägge dessa, i en s.k. kombinerad analys, och 

stabilitet utvärderas utifrån den mest kritiska av de två. 
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I jordmekanik arbetar man med spänningar σ i enheten Pascal [N/m
2
]. För att 

förstå sambandet för lastfördelning i jordar kan en analogi med en vattenfylld 

cylinder och en fjäder som i Figur 4.2 användas.  

Det totala trycket som provkroppen belastas med uppifrån uppgår till en viss 

spänning σ.  Denna spänning fördelas sen ut på jordskelettet och porvattnet. 

Här symboliseras porvattnet i jorden av vattnet i cylindern, och portrycket u av 

nivån i röret till vänster i bild. Jordskelettet, den s.k. effektivspänningen, 

benämns σ’ och symboliseras av fjädern. I locket finns en öppning, som till en 

början är stängd. 

Kombinera detta i jämvikt och det jordmekaniska sambandet          fås.  

 

Figur 4.2 En bra analogi för att förklara komsolideringsförloppet, 

originalbilden är modifierad och hämtad från Wikipedia. 

Steg 1 i figur 4.2 visar ett startläge utan belastning. 

I steg 2 belastas cylindern med en spänning  . Eftersom vattnet inte har 

någonstans att ta vägen, och inte heller kan tryckas ihop, tas spänningen   upp 

igenom att portrycket u ökar. Ingen tillskottslast tillkommer till jordskelettet. 

      och       . Cylindern är i jordmekaniska termer odränerad.  

I steg 3 öppnas hålet i locket, och vatten kan strömma ut. Detta innebär att det 

tidigare övertrycket som har byggts upp i vattnet stegvis kommer att försvinna, 

portrycket u sjunker. Effektivspänningarna    ökar, och jordskelettet börjar 

belastas. Provet beter sig nu som ett dränerande material, men det tar 

fortfarande ett tag innan allt vatten har hunnit dränera ut genom hålet och 

systemet är dränerat. Spänningen tas under tiden upp av både portryck och 

effektivspänning, alltså         . Provet trycks ihop och sättningar 

uppkommer, provet konsolideras. 
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I steg 4 har allt vatten hunnit dränera ut genom hålet  och hela spänningen   

tas upp av jordskelettet.        och    . Provet är i jämvikt och har slutat 

konsolidera. 

I en dränerad analys används materialparametrar som är testade under 

dränerade förhållanden, dvs. att vatten kan dräneras bort och då inte hjälper till 

att ta upp spänningar ifrån belastningar. Detta motsvaras av steg 4 i Figur 4.2. 

En odränerad analys kan användas vid snabba lastökningar under kortare 

tidsperioder då jordmaterialet inte hinner konsolidera, eller vid genuint 

odränerade förhållanden. Detta kan motsvaras av steg 2 eller 3 i Figur 4.2. I 

dessa fall, till skillnad från i det dränerade fallet, tas delar av lasten 

(spänningarna) upp igenom portrycksökningar och inte enbart ökningar av 

effektivspänningarna. Eftersom ett jordmaterials hållfasthet ökar med ökade 

effektivspänningar, bör materialparametrar testade under odränerade 

förhållanden användas – annars riskerar man att överskatta hållfastheten. 

I en kombinerad analys utförs både en dränerad och en odränerad analys, och 

stabiliteten utvärderas utifrån det fall där säkerhetsfaktorn är lägst. 

4.1.4 Säkerhetsfaktor 

I en stabilitetsutredning görs en värdering av släntens stabilitet. Det vanligaste 

sättet att presentera resultatet är genom en säkerhetsfaktor, som ofta benämns 

F. Fcϕ står för dränerad analys, Fc för odränerad analys och FKOMB för 

kombinerad analys. Säkerhetsfaktorn beskriver sambandet mellan de 

mothållande momenten och de pådrivande momenten som en kvot. Vid ett 

värde av 1 är de pådrivande och mothållande momenten lika stora, och inget 

brott förväntas. Vid värden under 1 förväntas slänten rasa, och vid värden över 

1 förväntas den stå kvar. 

Branta naturliga slänter som under årtusenden påverkats av årstider, väder, 

vind och erosion; kommer till slut att ha fått en form som vid en korrekt 

beräkning ger F = 1. För att citera Sven Knutsson, professor vid Luleå tekniska 

universitet: 

-”Naturen har inga inbyggda säkerhetsfaktorer.” 

Detta faktum kan med fördel användas för att ”kalibrera” 

släntstabilitetsberäkningar inom ett lokalt område med liknande jordarter. 
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En säkerhetsfaktor av 1 är dock inte något som eftersträvas i tekniska 

konstruktioner. Den säkerhetsfaktor som är lämplig varierar ifrån fall till fall. 

Skredkommissionen har i sin rapport 3:95 ”Anvisningar för 

släntstabilitetsutredningar” rekommenderat en rad punkter som bör tas i 

beaktning vid bestämning av säkerhetsfaktor. De är: 

 Fältundersökningens innehåll och omfattning 

 Laboratorieundersökningens innehåll och omfattning 

 Erosionsbenägenhet 

 Geometri 

 Grundvatten och portrycksförhållanden 

 Ytvattenförhållanden 

 Jordens egenskaper 

 Tidigare förändringar i slänten 

 Nuvarande och förväntad verksamhet i slänten och dess närhet 

 Konsekvenser av skred 

 Analys och beräkningsarbetets tillförlitlighet 

 Markanvändning 

I samma rapport presenteras även en rekommendation för val av 

säkerhetsfaktor (Tabell 4.1). 
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Tabell 4.1 Riktvärden för val av säkerhetsfaktor. (Skredkommissionen 1995) 
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4.2 Materialegenskaper för avfall 

4.2.1 Densitet 

Precis som för jordmaterial beror avfallsmaterialets densitet på packning, 

lagertjocklekar, djup (överliggande vertikala laster som kompakterar 

materialet) och vattenkvot. Till skillnad från jordmaterial påverkas vikten 

mycket av avfallens heterogenitet, förmultningsgrad och deponeringsmetod. 

Detta gör det svårt att förutse exakt densitet utan att faktiskt ta prover på 

materialet. Dock kan, enligt Dixon et al. (2004), en genomsnittlig 

skrymdensitet uppskattas till den grad att den acceptabelt kan användas i 

beräkningar. Resultaten från Dixon et al. (2004), översatta till svenska, 

presenteras i Tabell 4.2. 

Tabell 4.2 Statistisk summering av skrymtunghet för färskt avfall, översatt 

från Dixon et al. (2004). 

  Låg kompaktion Medelkompaktion Hög kompaktion 

Intervall (kN/m3) 3,0-9,0 5-7,8 8,8-10,5 

Medelvärde (kN/m3) 5,3 7 9,6 

Standardavvikelse (kN/m3) 2,5 0,5 0,8 

Variationskoefficient (%) 48 8 8 

 

För att kunna göra en bedömning av tungheten under grundvattenytan kan 

materialets porositet användas. Porositeten anger kvoten mellan porvolymen 

och den totala volymen i ett material. I laboratorietester har Staub et al. (2009) 

mätt upp porositeter i avfall, deras resultat kan ses i Figur 4.3. 
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Figur 4.3 Öppen och effektiv porositet för avfallsmaterial, Staub et al. (2009) 

Med effektiv porositet (effective porosity) menas de porvolymer i materialet 

som är sammankopplade och kan transportera vatten, detta är intressant när t.ex 

permeabilitet undersöks. Den öppna porositeten (open porosity) visar på den 

totala porvolymen i provkroppen. I ett fall under grundvattenytan gjordes här 

antagandet att vattnet, under omlagringar och sättningar under en lång 

tidsperiod, kommer att penetrera och uppta hela porvolymen. Porositeten 

kunde då uppskattas till 60 %. Denna generalisering bedömdes som bra nog för 

att använda som indata i simuleringarna.  

4.2.2 Mekaniska parametrar 

De festa studier på avfallsmaterials beteende har gjorts med Mohr-Coulombs 

brottskriterium. Dixon et al. (2004) påpekar här att den effektiva kohesionen 

(c’) inte nödvändigtvis ska tolkas som ren kohesion mellan partiklarna- utan 

ofta som en numerisk tolkning inom modellen av den effektiva 

friktionsvinkelns (Φ’) funktion τ’ = f(Φ’) och dess interpolerade skärning med 

τ -axeln (σ’ = 0). 

Det har visat sig vara en stor spridning på de mekaniska parametrar som har 

uppmätts i försök, detta tros bero på dels de stora skillnaderna i innehållet på 

avfallet men även svårigheter att få bra mätvärden vid skjuvförsök. Dixon et al. 

(2004) 

 I Figur 3.1 presenteras en sammanställning av uppmätta mekaniska parametrar 

och tre designförslag gjorda av Manassero (1996), Jones et al. (1997) och 

Kavazanjian (2001). 
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Figur 4.4 Designområden och uppmätta mekaniska parametrar för tre olika 

dimensioneringsmodeller, Dixon et al.(2004). 

I sin modell föreslår Manassero (1996) tre linjära dimensioneringszoner, där 

σv står för det vertikala jordtrycket, c för kohesionen och Φ för 

friktionsvinkeln: 

 Zon A: Väldigt låga horisontala spänningar (0kPa≤σv≤20kPa), där 

beteendet kan beskrivas med endast kohesion. I detta fall, c = 20kPa 

 Zon B: Låga till normala spänningar (20kPa≤σv≤60kPa). Här c = 0kPa 

och Φ = 38° 

 Zon C: Högre spänningar (σv≥60kPa). Här, c≥20kPa och Φ≈30° 

Jones et al. (1997) föreslår en designlinje där c = 5kPa och Φ=25° 

Kavazanjian (2001) föreslår en liknande lösning som Manassero, och skrev 

att: 
 

 För σv≤30kPa, c=24kPa och Φ=0 

 För σv≥30kPa, c=0kPa och Φ=33° 
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I Figur 4.5 sammanfattar Dixon et al. (2004) de arbeten som de i tidigare 

publikationer gjort där horisontella elasticitetsmoduler har mätts in situ med 

pressometertester. Testen påminner lite om en blandning mellan ett 

vattenvolymetertest och en piezometer, där membran sänkts ner i avfallet på 

olika djup där de fylls upp med en vätska och trycket som behövts mäts. 

Genom att lasta på och av i cykler har E-moduler kunnat bestämmas. Dixon et 

al. nämner också att de, trots att det inte finns några tidigare studier på just 

horisontella E-moduler, anser att det systematiska och konsistenta beteendet 

som observerats ger ett förtroende för validiteten av de uppmätta värdena och 

trenderna. 

 

Figur 4.5 Uppmätta elasticitetsmoduler för avfall, Dixon et al., 2004. 

I Holkesmossen skulle ett rimligt antagande kunna vara en elasticitetsmodul på 

5 MPa. 

4.2.3 Sättningar 

Avfallsmaterialets sättningar kan, precis som i vanliga jordar, delas upp i två 

delar: primärsättningar och sekundärsättningar. 

Primärsättningarna utvecklas relativt snabbt, uppstår till stor del p.g.a. 

materialets egenvikt och dess initiala kompaktion, och kan ganska fort 

uppskattas okulärt eller med mätningar. Sekundärsättningarna däremot, där 
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materialet under lång tid förmultnar och på så sätt trycks ihop och blir mer 

homogent, är svårare att förutspå. I försök att bestämma parametrar för att 

numeriskt beräkna sekundärsättningar måste hänsyn tas till att 

förmultningsprocessen avtar med tiden. (Dixon et al., 2004). 

Generellt är jämna sättningar över en stor yta, i denna rapportens 

frågeställning, inte speciellt intressanta. Det är däremot de 

differentialsättningar som kan uppkomma. Vid stora differentialsättningar finns 

risken att materiallagren ovanför avfallet påverkas kraftigt, vilket kan leda till 

att de förlorar sin funktion. Ett exempel som kan vara intressant är vad som 

händer ifall dräneringslagret och tätskiktet ”slås ut”, med inläckage av vatten 

som följd, vid stora lokala differentialsättningar. 

4.3 Materialegenskaper för naturliga jordar och krossmaterial 

För att härleda karakteristiska mekaniska parametrar utifrån jordarter och 

materialtyper användes Trafikverkets tekniska beskrivning TK Geo 11 

(Trafikverket, 2011). Nedan följer Tabell 4.3, Tabell 4.4 och Tabell 4.5 som är 

utdrag ifrån TK Geo 11. Dessa har legat till grund för parameterantaganden 

som har gjorts i detta arbete. Då värden inte har funnits i TK Geo 11 har 

Statens Geotekniska Instituts publikation ”Jords Egenskaper” av Larsson 

(2008) använts som kompletterande underlag. 

Tabell 4.3 Karakteristiska värden för friktionsvinkel som funktion av 

lagringstäthet för krossmaterial och naturliga material, TK Geo 11. 
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Tabell 4.4 Karakteristiska värden för tunghet, TK Geo 11 

 

Tabell 4.5 Karakteristiska värden på elasticitetsmoduler, TK Geo 11 
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4.3.1 Skyddslager och undergrund 

Kornfördelningskurvan ifrån siktningar gjorda på skyddslagret visar att 

materialet har en kornfördelningskurva motsvarande en sandig siltig morän 

(sasiTi). För att vara på den säkra sidan användes därför mekaniska parametrar 

för en siltig morän (siTi). 

För att bestämma lagertätheten förutsätts att packningsarbetet i fält utförs enligt 

AMA 10, vilket gör att parametrar för ”fast lagrad” i tabell 4.1 kan användas. 

Beräkningar har också gjorts för ett skyddsskikt med parametrar för ”löst 

lagrad” för att jämföra resultaten. 

Då undergrunden även den har bedömts vara en siltig morän (siTi), gäller 

samma mekaniska parametrar för den. 

Utifrån Tabell 4.3 kan en friktionsvinkel mellan 33° och 40° väljas, där det 

sistnämnda är det karakteristiska värde som TK Geo föreskriver. 

Utifrån Tabell 4.4 kan en tunghet på 20 kN/m
3
 användas. 

Utifrån Tabell 4.5 kan en elasticitetsmodul (E-modul) på mellan 2 och 10 MPa 

användas. 

Övriga parametrar har härletts ifrån Larsson (2008). 

4.3.2 Dräneringslager 

Dräneringslagret som används är ett 20-80 material som kommer ifrån 

stålverkets restprodukter, och har fått representeras av materialet 

makadamballast i TK Geo 11. 

Utifrån Tabell 4.3 kan en friktionsvinkel på 42° användas. 

Utifrån Tabell 4.4 kan en tunghet på 17 kN/m
3
 användas. 

Utifrån Tabell 4.5 kan en elasticitetsmodul (E-modul) på 50 MPa användas. 

Övriga parametrar har härletts ifrån Larsson (2008). 
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4.3.3 Tätskikt 

För tätskiktet, som är ett material med okända egenskaper, har tunghet och 

friktionsvinkel undersökts med laborationer på Luleå Tekniska Universitet. 

Inga undersökningar gjordes för E-modul, i beräkningsgången i FEM-

programmen antas därför ett värde motsvarande det för ett förstärkningslager 

+ 10MPa. E-modulen har en försumbar påverkan på resultaten i 

simuleringarna, och valdes styvare än avjämningslagret för att interaktionen 

mellan dessa lager skulle bli mer korrekta.  

Utifrån Tabell 4.5 kan en elasticitetsmodul (E-modul) på 60MPa användas. 

4.4 Materialegenskaper för berg 

I modellerna har, för en mer komplett simulering, den översta delen av 

berggrunden inkluderats. Detta gjordes för att bättre simulera undergrundens 

(siTi) beteende. Som materialparametrar använde schablonvärden för en 

granitberggrund ifrån Stanford Universitets hemsida. Själva 

materialegenskaperna på detta material har ingen påverkan på 

säkerhetsfaktorns resultat, det viktiga är att berget är mycket styvare och 

stabilare än de andra materialen i modellen. 

Utifrån Stanfords Universitets schablonvärden valdes friktionsvinkeln till 30°, 

tungheten till 27 kN/m
3
 och E-modulen till 20 GPa. 

4.5 Materialegenskaper för geotextil 

Materialet ”Geotextil” har simulerats i PLAXIS. Den använda klassen är N3, 

som är vanligt förekommande vid anläggningsarbeten. De indata som 

programmet tillåter är en draghållfasthet. Denna draghållfasthet har hämtats 

ifrån en tillverkares produktspecifikationer, och har uppskattas till 1000kN/m 

(Viacon 2013). 

4.6 Beskrivning av mjukvaran PLAXIS 2D 

PLAXIS 2D är en FEM-mjukvara (engelska, Finite Element Method) som är 

programmerat för att göra stabilitets- och deformationsberäkningar till 

geotekniska problem. Det finns även en 3D-version.  

I 2D-programmet kan simuleringen definieras antingen som ett plant 

töjningstillstånd (där modellen sägs vara ”oändlig” i en av x, y eller z-axlarna), 

eller ett axisymmetriskt problem med rotationssymmetri runt en axel 
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(Brinkgreve 2011). Dessa begränsningar leder oftast inte till några konkreta 

problem, då de allra flesta vardagliga geotekniska problem med fördel kan 

förenklas ner till två dimensioner – speciellt en släntstabilitetsanalys som i 

denna rapport. 

I PLAXIS 2D-gränssnittet finns tre underprogram; ”Input”, ”Calculations” och 

”Output”. I programmet kan flera olika beräkningsmodeller väljas. I denna 

rapport har Mohr-Coulombs brottkriterium använts. Det är ett välkänt 

brottskriterium som använder sig av indata som lätt kan erhållas ifrån 

laborationsförsök, och är passande för den sorts analys som kommer att utföras 

i detta arbete.  

Det första steget i PLAXIS är att generera de initiala jordtrycken. Detta kan 

göras antingen med en s.k. K0-analys eller med gravity loading. Som en 

tumregel nämner Brinkgreve (2011) i programmanualen att K0-analysen bara 

skall användas vid horisontella ytor och jordlager, och rekommenderar gravity 

loading i alla andra fall. 

Gravity loading är ett plastiskt beräkningssteg, som genererar initiella 

jordtryck baserat på materialens egenvikter. Vid användning av linjärelastiska 

modeller som Mohr-Coulomb leder detta till att det antagna värdet för 

Poissons tal (ν) starkt influerar förhållandet mellan vertikala och horisontella 

spänningar. (Brinkgreve 2011) 

I nästa steg, beräkningssteget, kan en säkerhetsfaktor simuleras. Detta görs i 

denna rapport med en metod som kallas phi/c-reduction. Här sänks jordens 

hållfasthetsparametrar stegvis tills ett brott uppkommer (ekvation 1).  

     
         

           
 

      

        
 

        

          
 (1) 

I phi/c-reduction kan intervallet med vilket      förändras för varje steg 

ställas in, PLAXIS standardvärde är 0,1. Detta, tillsammans med maximalt 

antal steg (standardvärde 100), gör att beräkningarna kan ställas in beroende på 

modellens beteende. Ett exempel på detta kan vara när väldigt små 

deformationer ger stora utslag på säkerhetsfaktorns värde i den iterativa 

processen, eller när de valda beräkningsstegen och intervallen inte är nog stora 

för att framkalla ett tydligt brott längs en sammanhängande glidyta. 

Säkerhetsfaktorn F, av Brinkgreve (2011) benämnd som SF, avläses som 

värdet för      i varje beräkningssteg (ekvation 2). Resultatet av simuleringen 

kan presenteras som en graf mellan de stegvisa deformationerna |u| och dess 
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korresponderande värden för     . När      inte förändras med ökade 

deformationer har säkerhetsfaktorn för modellen räknats fram. 

   
                  

                   
                          (2) 

 

Figur 4.6. Ett exempel på      förändring mot |u|. Simuleringen började 

som alltid på värdet 1 för de första beräkningsstegen, därefter gick 

den från vänster till höger (de röda inritade pilarna) och värdet 

planade ut vid en säkerhetsfaktor av 1,5. 

Då en phi/c-reduction används på mer avancerade jordmodeller än Mohr-

Coulomb kommer dessa inte att bete sig annorlunda eftersom phi/c-reduction 

inte inkluderar spänningsberoende styvhet eller hårdhetseffekter. (Brinkgreve 

2011). 

4.7 Beskrivning av mjukvaran SLOPE/W 

Slope/W är en del av GeoStudio-serien, som görs av Geo Slope International. 

Programmet är specialbyggt för att studera släntstabilitet, och arbetar 

annorlunda än vad PLAXIS gör. Slope/W använder jämviktsekvationer där 

slänten delas upp i lameller för att beräkna själva släntstabiliteten och/eller 

brottgeometrin. Dessa jämviktsekvationer härstammar ursprungligen ifrån 

handberäkningsmetoder som användes innan datasimuleringar, men har i och 

med datorernas utveckling kunnat göras mer avancerade och på så sätt 

producera mer exakta resultat fortare. (Krahn 2004)  
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I denna rapport har resultaten ifrån Bishops metod och Morgenstern-Price 

metod använts. Bägge dessa metoder är s.k. lamellmetoder, vilket innebär att 

jordmassorna ovanför den undersökta glidytan delas upp i många horisontella 

lameller som i Figur 4.7. Därefter antas brottytan för varje lamell vara en rak 

linje med lutningen αi. Utifrån detta används olika mycket förenklingar för att 

lösa en jämviktsekvation mellan den tillgängliga skjuvhållfastheten längs 

glidytan, τf, och den skjuvspänning som behövs för att behålla jämvikt, τm. 

Dessa tillsammans ger säkerhetsfaktorn, F.  

  
  

  
 (3) 

 

Figur 4.7. De krafter som uppkommer när lamellmetoderna används, i detta 

fall Bishops metod. Bilden är hämtad från Wikipedia. 

I Bishops metod görs antagandet att de resulterande krafterna på sidan av 

lamellerna är motriktade, och då tar ut varandra. (Craig, 2004). Då fås 

sambandet: 

           (4) 

Bishop visade även att icke-nollvärden på dessa resulterande krafter kan 

introduceras i beräkningarna, men då bara har en marginell påverkan på 

resultatet enligt Craig, 2004. 

Detta innebär att Bishops metod tillfredsställer momentjämvikt, men inte 

kraftjämvikt (Kahn, 2004). Med Bishops metod förväntas resultatets 
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felmarginal inte överstiga 7 %, och oftast vara mindre än 2 % enligt Craig, 

2004. 

Beräkningarna i Morgenstern-Price är mer komplicerade, och tillfredsställer 

alla uppställda jämviktskrav mellan lamellerna – både moment och kraft. I 

denna metod kan även geometrin på glidytan förändras. Problemet renderas 

statistiskt och säkerhetsfaktorn beräknas som en funktion av variationerna i 

horisontella och vertikala krafter. (Craig, 2004).  

Detta innebär att de övriga lamellmetoderna, som t.ex. Bishops metod, i grund 

och botten är en ”förenklad” version av Morgenstern-Price. Den felmarginal i 

procent som förväntas i Bishops metod relateras till det mer korrekta resultat 

som Morgenstern-Price levererar. Fredlund och Krahn skev 1976 i en artikel 

där de vanligaste beräkningsmetoderna för släntstabilitet jämfördes att: 

-“It is possible to view the analytical aspects of slope stability in terms of one 

factor of safety equation satisfying overall moment equilibrium and another 

satisfying overall force equilibrium. Then each method becomes a special case 

of the 'best-fit regression' solution to the Morgenstern-Price method.” 

Mot bakgrund till detta bör Morgenstern-Price användas för utvärdering av 

släntstabilitet. I denna rapport har även säkerhetsfaktorer för Bishops metod 

presenterats, då det i vissa fall kan vara intressant att analysera varför 

skillnaden mellan de två metodernas resultat varierar olika mycket i olika 

modeller. 

Slope/W har med Morgenstern-Price och Bishops metod, i denna rapport, 

använts till att verifiera att resultaten i PLAXIS varit korrekta. 
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5 VAL AV ANALYSMETOD OCH 

SLÄNTGEOMETRIER 

En översiktlig beskrivning av metodval och geometrival. I resultatkapitlet 

beskrivs simuleringarna mer ingående. Simuleringsresultaten kan ses i Bilaga 

A. 

5.1 Val av analysmetod 

I denna släntstabilitetsanalys har långtidsstabiliteten för sluttäckningen 

utvärderats. Detta, tillsammans med att de ingående materialen kan anses vara 

dränerande och att materialparametrarna som finns tillgängliga är ifrån 

dränerade tester, gjorde att en dränerad analys valdes. 

För stabilitetsanalysen användes FEM-programmet PLAXIS. För att verifiera 

att resultaten ifrån PLAXIS var korrekta kontrollerades samtliga simuleringar 

mot Morgenstern-Price och Bishops metoder. Dessa två beräknades i 

programmet Slope/W. 

5.2 Val av geometrier 

Simuleringar utfördes först på två modeller med släntlutningar ”en på två” och 

”en på tre” (en meter vertikalt ger två respektive tre meter horisontellt). Dessa 

valdes då en på tre är den tidigare föreslagna släntlutningen i designen av 

slänten, och en på två är den brantaste verkligt utförda släntvinkel som 

observerades vid platsbesöket. 
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Simulerat område 

Vidare simulerades geometrin för den brantaste befintliga del (oktober 2012) 

av slänten i modellen ”verkligt fall”. Detta är den brutna slänt som är markerad 

i Figur 5.1 och kan ses i figur Figur 5.2.  

 

Figur 5.1 3D-modell över deponins utseende med den brantaste delen 

markerad. 

 

Figur 5.2 Bruten slänt i deponins norra del. 
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5.3 Grundvattenytor 

Inga uppgifter på grundvattenytans nivå kunde tas fram inom ramen för detta 

examensarbete, då en budget för fältundersökningar med provgropar eller 

grundvattenrör inte fanns.  

 

Eftersom grundvattenytan har en stor påverkan på simuleringsresultaten 

gjordes tre simuleringar för varje släntlutning: en hög grundvattenyta som 

placerades i underkant dräneringslager, en medelnivå som placerades fyra 

meter under tätskiktet och en låg nivå som placerades en meter under 

markytan.  

 

I de två simuleringarna på ”Verkligt utseende” har grundvattenytan uppskattats 

utifrån de fältobservationer som gjordes vid platsbesöket, och valdes till 2 

meter under underkant tätskikt. 

 

I de två sista simuleringarna med 1 på 2-slänt, som gjordes för att undersöka 

geotextilens påverkan i PLAXIS, valdes en låg grundvattenyta för att framkalla 

ett brott i skyddsskiktet. 
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6 METODIK FÖR DATAINSAMLING 

Här beskrivs metodiken för de datainsamlingar som har gjorts i rapporten. 

6.1 Platsbesök och okulära bedömningar 

Platsbesök gjordes i oktober 2012. I och med detta gjordes en okulär 

bedömning av området, och bilder togs. 

6.2 Provtagning 

Materialprover på tätskikt, dräneringslager och skyddslager togs i oktober 

2012. Prover på tätskikt och dräneringslager togs i täkt, prover på skyddslager 

togs i fält. Alla prover togs med spade, förpackades i plasthinkar och skickades 

med bussgods till Luleå tekniska universitet. Inga materialprover har tagits på 

avfallet, mekaniska parametrar härleds istället ifrån litteratur. 

6.3 Skjuvförsök, tätskikt 

För att undersöka tätskiktets skjuvhållfasthet användes bergskjuven på Luleå 

tekniska universitet. På grund av en missbedömning av materialåtgången till 

dessa försök gjordes bara två skjuvningar, istället för de planerade fyra. 
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Figur 6.1  Bergskjuven vid Luleå Tekniska Universitet, infällt en färdigpackad 

skjuvbox. Tejpen på boxarna var till för att stänga in vattnet i 

proven och förhindra uttorkning, den togs bort innan proverna 

skjuvades. 

Tätskiktsmaterialet packades in i två stycken skjuvboxar, med måtten    
      cm. Packningen utfördes med en handstamp på lagertjocklekar av ca 

10 cm åt gången (Figur 6.2), med målet att uppnå så hög packningsgrad som 

möjligt. Packning gjordes med en vattenkvot på 10 %. Efter packningen fick 

proverna stå i sju dagar för att hinna brinna ihop ordentligt innan testerna 

genomfördes. 
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Figur 6.2  Inpackning av tätskiktmaterialet i skjuvboxar med hjälp av en 

handstamp. 

De två proverna skulle skjuvas med en horisontell last på 40kPa respektive 

80kPa. 40kPa valdes för att representera de spänningsförhållanden som 

kommer att råda vid Holkesmossen, 80kPa är utanför dimensioneringsområdet 

för Holkesmossen och valdes för att få en spridning av resultaten och lättare 

kunna bestämma en friktionsvinkel – men också för att kunna presentera en 

bredare analys av materialets beteende åt Luleå tekniska universitet för ev. 

framtida användning. 

 I figur 4.3 visas ett exempel på hur rådatat ifrån försöken kan se ut. Vertikal 

kraft står för den vertikala last som provkroppen utsätts för, den ska helst vara 

konstant genom hela testet. Vertikal rörelse står för den vertikala lastarmens 

position. LVDT 1-4 står för de lägesgivare som sitter i varje hörn av 

provkroppen, dessa mäter vertikala rörelser och visar på ifall provkroppen 

börjar luta. Horisontell kraft är den skjuvkraft som påförs under testet och 

mäts, tillsammans med horisontell rörelse, av givare på den horisontella 

lastarmen.  
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Figur 6.3 Exempel på rådata ifrån ett skjuvförsök, i detta fall 80kPa-testet 

ifrån denna rapports försöksserie. 

Testet är laststyrt i den vertikala riktningen, vilket betyder att lasten ska hållas 

konstant även ifall provet dilaterar eller komprimeras. I den horisontella 

riktningen behålls förskjutningshastigheten konstant, och lasten varieras för att 

uppnå detta. Detta syns i figur 4.4 igenom att vertikal kraft och horisontell 

rörelse är linjära med tiden. Proven skjuvades i dessa tester till 30 mm 

deformation i horisontalled. 

Då den vertikala lastkomponenten har ett hydraulmotstånd som beror på dess 

position, måste detta korrigeras för. Motståndet är uppmätt sedan tidigare, och 

den specifika korrigeringsformeln för den använda maskinen är: 

                 
                     (5) 

där    är den absoluta vertikala positionen i millimeter (vertikal rörelse i figur 

4.3) och       är den kraftreduktion i Newton som adderas till rådatavärdet för 

vertikal kraft (vertikal kraft i figur 4.3). 
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Allt eftersom skjuvningen fortskrider förminskas kontaktytan (skjuvplanet). 

För att kompensera för detta användes en korrigering för skjuvplanets area: 

            (
  

    
       ) (6) 

Där    är förskjutningen i horisontalled i millimeter (horisontell rörelse i figur 

4.3) och A är skjuvarean i kvadratmeter.  

Skjuvarean användes sedan till att, med hjälp av kraften F som var känd, 

beräkna vertikala spänningar (σ) och horisontella skjuvkrafter (τ) i intressanta 

punkter. 

Resultaten utvärderades med Mohr-Coulombs brottskriterium. Kohesionen 

antogs till noll. För att inte överskatta hållfastheten på materialet användes 

residualhållfasthetens friktionsvinkel.  

6.4 Siktanalys, skyddslager 

 En siktanalys på ett jordprov ifrån skyddslagret utfördes vid Väglaboratoriet i 

Boden AB för att bestämma jordart, materialtyp och tjälfarlighetsklass. 

Analysen gjordes enligt SS-EN 933-1. 
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7 RESULTAT FRÅN LABORATIONSFÖRSÖK 

I detta kapitel presenteras resultaten ifrån de laborationsförsök utförda som en 

del i denna rapport. 

7.1 Skjuvförsök, tätskikt 

Två test gjordes, ett med en initial vertikalspänning på 40kPa (test 1) och ett 

med 80kPa (test 2). 

När tabell 6.1 studeras visar det sig att packningsmetoden fungerade bra, båda 

provkropparna vägde exakt lika mycket. Utifrån denna packning hämtades 

även tätskiktsmaterialets tunghet på 24,6 kN/m
3
 

Tabell 7.1 Provkropparna för de två skjuvtesten. 

  Volym [m3] Vikt [kg] Tunghet [kN/m3] 

Test 1  0,0168 41,5 24,6 

Test 2  0,0168 41,5 24,6 

 

Med korrektionsfaktorn för vertikal kraft i ekvation 5 och korrigerad skjuvarea 

från ekvation 6 fås i figur 5.3 och 5.4 förhållanden mellan skjuvspänning och 

vertikalspänning. 
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Figur 7.1 Korrigerade värden, test 1. 

 

Figur 7.2 Korrigerade värden, test 2. 
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Ur graferna med de korrigerade värdena kan fyra saker konstateras: 

1) Testen visar på tydliga peak- och residualvärden. 

2) Provkropparna komprimerades initialt, varefter de dilaterade under 

skjuvningen fram tills kritiskt tillstånd uppnåddes. Detta syns tydligast i 

test 2, som skjuvades längre än test 1. 

3) Den vertikala spänningskomponenten befann sig inte på 40 respektive 

80kPa under de två skjuvningarna. 

4) Den vertikala spänningskomponenten var inte konstant under 

skjuvningarna. 

Efter diskussioner tillsammans med Thomas Forsberg (Forskningsingenjör vid 

Luleå tekniska universitet, tillika tillverkare av bergskjuven) tror vi att 

ökningen av vertikalspänning har med dilatationen av provet att göra. 

Maskinen som användes, bergskjuven vid Luleå tekniska universitet, används 

vanligtvis till att skjuva berg- eller betongprover – och då med vertikala 

spänningar i storleksordningen av MPa, istället för kPa. Eftersom den vertikala 

spänningskomponenten i de två tätskiktstesten var så låg, samtidigt som 

korrektionsfaktorn för hydraulmotståndet (ekvation 5) var så hög, påverkades 

den pålagda lasten när provet dilaterade och positionen på den vertikala 

lastarmen förändrades – även fast det bara rörde sig om några millimeters 

förflyttning. Förutom att arbeta med större laster tenderar berg- och 

betongprover inte till att dilatera, vilket ytterligare förminskar denna – ej 

tidigare uppmätta – felkälla. 

Om vidare skjuvförsök ska göras på jordprover bör detta problem beaktas och, 

ifall inga modifieringar på maskinen görs, den vertikala lastens förändringar 

manuellt regleras under provets gång. Själva skjuvningsprocessen påverkar 

också det vertikala trycket då skjuvarean minskar ju längre provet skjuvas, 

något som också bör finnas i åtanke ifall lastreduceringar görs under provets 

gång. 

För resultatens validitet har dessa faktorer dock ingen påverkan, mer än att de 

peak- och resudialvärden som framkom vid testerna skedde vid en högre 

vertikal last än vad som var tänkt och att de två proverna skjuvades vid mycket 

likvärdiga spänningsförhållanden. Detta gjorde att resultaten hamnade väldigt 

nära varandra, vilket inte var önskvärt då mer utspridda värden hade gett indata 

över ett större spänningsområde och underlättat utvärderingen då en 

friktionsvinkel skulle plottas. 
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I tabell 6.2 presenteras de värden för peak- och residualhållfasthet som 

markerats i Figur 7.1 och Figur 7.2. Utifrån dessa kan en friktionsvinkel i 

Mohr-Coluombs brottskriterium bestämmas (Figur 7.3), kohesionen antogs till 

0.  

Tabell 7.2 Peak- och residualvärden samt friktionsvinklar. 

  τ peak σ peak τ res σ res Φ peak Φ res 

Test 1 275,5 80,4 235,6 134,8 73,7 60,2 

Test 2 275,6 93,3 232,0 127,5 71,3 61,2 

    
Φ medel 72,5 60,7 

 

Figur 7.3. Provresultaten i ett sigma-tau diagram. 

Den beräknade friktionsvinkeln för residualhållfastheten, när resultatet ifrån 

test 1 och test 2 vägdes samman, blev 60,7°. För att avrunda till ett heltal, och 

samtidigt passa på att välja ett värde lägre än det uppmätt i test 1, valdes 60° 

som friktionsvinkel för tätskiktet i fortsatta beräkningar. 
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7.2 Siktanalys, skyddslager 

Kornfördelningskurvan från den utförda siktanalysen presenteras i Figur 7.4 

 

Figur 7.4 Kornfördelningskurva för skyddsskiktet 

Materialet bestämdes till en sandig siltig morän (sasiTi). Här gjordes det 

restriktiva valet att benämna jorden siTi (siltig Morän). 

Materialtypen bestämdes till 4A, med en tjälfarlighetsklass av 3. 
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8 RESULTAT FRÅN 

STABILITETSBERÄKNINGAR 

I detta kapitel presenteras beräkningsinställningarna och resultaten ifrån de 

släntstabilitetsberäkningar som utförts med mjukvarorna PLAXIS och Slope/W. 

Figur 8.1 nedan visar hur det kan se ut när PLAXIS används. 

 
Figur 8.1 Skrivbordet mitt i en PLAXIS-simulering. 
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8.1 Sammanställning av mekaniska parametrar  

I Tabell 8.1 presenteras en sammanställning av de mekaniska parametrar som har använts i simuleringarna. På grund 

av hur simuleringarna i PLAXIS fungerar har vissa förändringar gjorts på materialparametrarna. Den största av dessa 

är införandet av ett icke-nollvärde för kohesionen, där alla material har fått en kohesion av 1 kPa. Poissons tal valdes 

till 0,3 för alla material. Eftersom Slope/W använts för att verifiera PLAXIS-resultaten valdes identiska indata till de 

båda programmen. 

Tabell 8.1 Sammanställning av de materialparametrar som använts vid beräkningarna. 

 

Skyddsskikt, 
fast lagrad 

(siTi) 

Skyddsskikt, löst 
lagrad (siTi) 

Dräneringslager 
(20-80) 

Tätskikt 
Avjämning,         

(0-150) 
Avfall 

Undergrund, 
fast lagrad 

(siTi)   

Kohesion, c [kPa] 14 14 14 14 14 53 14 

Friktionsvinkel, Φ [°] 401 331 421 602 451 253 401 

Tunghet, γ [kN/m3] 201 181 171 24,62 201 73 201 

Tunghet under GVY, [kN/m3] 211 201 213 24,62 233 8,83 211 

E-modul, E [MPa] 101 21 501 604 501 53 101 

Poissons tal, ν 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 

1) Värden härledda från TK Geo 11. 2) Värden uppmätta vid försök. 3) Värden härledda från övrig litteraturstudie. 4) Värden reglerade p.g.a. hur PLAXIS fungerar.
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8.2 Stabilitetsberäkningar i PLAXIS 

8.2.1 Beskrivning av modeller och beräkningar 

I denna rapport användes PLAXIS som det primära utvärderingsprogrammet. 

Resultaten ifrån PLAXIS har sedan kontrollerats med Slope/W. Detta har varit 

speciellt nyttigt i de simuleringar där säkerhetsfaktorn har varit låg och 

PLAXIS-utvärderingarna inte uppvisar en linjär trend för slutvärdet. 

Beräkningarna utfördes i två steg. Steg ett var ”Gravity Loading”, där de 

initiala jordspänningarna beräknas. Steg två var en phi/c reduction, som utgick 

ifrån steg ett och beräknade säkerhetsfaktorn. 

Materialparametrar valdes enligt sammanställningen i Tabell 8.1. 

Resultatet för säkerhetsfaktorn fås som en graf mellan de stegvisa 

deformationerna för varje beräkningssteg och ∑Msf, där säkerhetsfaktorns 

värde kan avläsas som det värde där grafen uppvisar ett linjärt beteende och 

inte förändras med tiden. Mer om detta finns i teorikapitlet. 

I Figur 8.2 visas en av modellerna samt de materialfärger som användes. 

 

Figur 8.2 1 på 2-slänten som den byggdes upp i PLAXIS. 
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I modellen fixerades botten i både x- och y-led (gröna # längs botten av 

modellen). Sidorna fixerades i x-led men tilläts rörelser i y-led (gröna II längs 

de vertikala sidorna i modellen). Valet att simulera berggrunden gjordes för att 

undergrunden skulle ha en chans att glida längs med bergytan, vilket inte hade 

varit fallet om undergrunden varit det understa lagret. 

 

I alla simuleringar användes triangulära element med 15-noder. Detta betyder 

att varje triangel har 15 beräkningspunkter utspridda på varje element. 

 

För genereringen av rutnät valdes ”fine mesh”, som sedan förtätades ett steg 

för de tunna avjämnings-, tät- och dräneringsskikten.  En utvärdering av 

rutnätets kvalité visas i Figur 8.3, där grönare färg betyder bättre kvalité och 

rödare färg sämre kvalité. 

 
Figur 8.3 PLAXIS-genererad bild av rutnätets kvalité. 

Då ett tätare rutnät innebär väsentligt längre beräkningstider är det önskvärt att 

ha ett så pass simpelt rutnät som möjligt, utan att resultatet påverkas. För att 

verifiera att det valda rutnätet var av nog god kvalité undersöktes vad som 

hände ifall rutnätets täthet ökades ett steg. Resultaten av simuleringarna 

påverkades inte märkbart. 

 

För att få bra resultat i phi/c-analyserna måste beräkningsstegen ibland varieras 

för de olika modellerna. Generellt kördes första simuleringen för varje modell 

med standardinställningen 100 Msf-steg, med intervallerna 0,1. Ifall dessa 

simuleringar inte uppvisade en rimlig glidyta eller ett linjärt slutvärde för Msf-

grafen, testades fler beräkningssteg. Ifall det inte heller hjälpte valdes manuella 

värden för feltoleranser (toleransen förminskades) och Msf-intervaller 

(intervallet förminskades). Med hjälp av dessa förändringar, som finns 

noterade för varje modell, uppnåddes relativt bra resultat för alla modeller. 

Fullständiga beräkningar och brottsgeometrier finns presenterade i Bilaga A. 
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8.2.2 Resultat, PLAXIS 

I Tabell 8.2 presenteras en sammanställning av de simuleringar som utförts i 

PLAXIS. Grundvattennivå ”Hög” motsvarar underkant tätskikt, ”Medel” är 

fyra meter under tätskiktet och ”Låg” är en meter under släntfoten. PLAXIS-

resultaten är de som främst kommer att utvärderas i resultaten. I Bilaga A finns 

rådata och detaljer för de simuleringar som presenteras nedan . Ytterligare 

simuleringar med sänkt hållfasthet för skyddsskiktet har gjorts för att 

komplettera upp de scenarion som presenteras i utvärderingsavsnittet, dessa 

finns inte med i denna tabell eller i bilagan. 

Tabell 8.2 Säkerhetsfaktorer genererade med PLAXIS. 

Släntlutning Grundvattennivå Säkerhetsfaktor Kommentar 

1 på 2 Hög 1 Fluktuerande värden runt 1,05. 

1 på 2 Medel 1,5 
 

1 på 2 Låg 1,5 
 

1 på 3 Hög 1,1 Fluktuerande värden runt 1,1. 

1 på 3 Medel 1,8 
 

1 på 3 
 

Låg 
 

1,9 
  

 
Verkligt 

utseende 

 
2 m under 

tätskikt 

 
1,6  

Verkligt 
utseende 

2 m under 
tätskikt 

1,45 

Skyddsskiktets hållfasthets-
parametrar sänkta m.h.t stora 
mängder rötslagg, dålig packning 
eller tjällossning 

1 på 2 Låg  1,25 

Skyddsskiktets hållfasthets-
parametrar sänkta m.h.t stora 
mängder rötslagg, dålig packning 
eller tjällossning 

1 på 2 Låg 1,25 

Skyddsskiktets hållfasthets-
parametrar sänkta m.h.t stora 
mängder rötslagg, dålig packning 
eller tjällossning 
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8.3 Stabilitetsberäkningar i SLOPE/W 

8.3.1 Beskrivning av modeller och beräkningar  

Slope/W användes i detta arbete primärt för att verifiera PLAXIS-resultaten, 

vilket ansågs speciellt viktigt i beräkningsfallen där stabiliteten var dålig (låg 

säkerhetsfaktor). 

Modellerna var exakta kopior av de som användes i PLAXIS. 

Materialparametrar valdes enligt sammanställningen i Tabell 8.1. 

Beräkningarna utfördes med Morgenstern-Price och Bishops metod. Antalet 

lameller valdes till 100 stycken. Programmet tilläts hitta den mest kritiska 

glidytan på egen hand. Toleransen på säkerhetsfaktorn valdes till 

standardvärdet 0,01. Maximala antalet iterationer valdes till standardvärdet 

2000. Tester utfördes med 5000 iterationer, ingen påverkan på resultatet 

observerades. 

I Figur 8.4 visas en av modellerna samt lagerfärger för de olika materialen. 

 

Figur 8.4 1 på 2-slänten som den byggdes upp i Slope/W. 

Fullständiga beräkningar och brottsgeometrier finns presenterade i Bilaga A. 
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8.3.2 Resultat, Slope/W 

I Tabell 8.3 presenteras en sammanställning av de simuleringar som körts i 

Slope/W. Grundvattennivå ”Hög” motsvarar underkant tätskikt, ”Medel” är 

fyra meter under tätskiktet och ”Låg” är en meter under släntfoten. Slope/W 

har används för att verifiera PLAXIS-resultaten. Mer om dessa simuleringar 

finns i Bilaga A. 

Tabell 8.3 Säkerhetsfaktorer genererade med Slope/W. 

  
Säkerhetsfaktor 

 
Släntlutning Grundvattennivå M-P* Bishops Kommentar 

1 på 2 Hög 1 1,1 
 

1 på 2 Medel 1,4 1,5 
 

1 på 2 Låg 1,45 1,5 
 

1 på 3 Hög 1,1 1,2 
 

1 på 3 Medel 1,7 1,9 
 

1 på 3 Låg 1,75 2 
 

 
Verkligt 

utseende 
2 m under tätskikt 1,7 1,8 

 

Verkligt 
utseende 

2 m under tätskikt 1,5 1,6 

Skyddsskiktets 
hållfasthetsparametrar sänkta 
m.h.t stora mängder rötslagg, 

dålig packning eller tjällossning. 

1 på 2 Låg 1,4 1,5 

Skyddsskiktets 
hållfasthetsparametrar sänkta 
m.h.t stora mängder rötslagg, 

dålig packning eller tjällossning. 

*M-P står för Morgenstern-Price 
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8.4 Utvärdering av resultat 

Då inga prover har utförts i fält, och de flesta materialparametrar som används 

i beräkningarna är karakteristiska värden för de specifika materialen, bör denna 

analys enligt skredkommissionens riktlinjer för val av säkerhetsfaktor (avsnitt 

4.1.4) endast klassas som en överslagsberäkning. Detta innebär att en 

säkerhetsfaktor F = 1,5 bör uppnås. 

I analysen har dock konservativa antaganden gjorts.  

Av de tre designförslag till materialparametrar för avfall som undersökts i 

teoridelen valdes Jones et al. (1997) som ger de lägsta värdena. 

För skyddsskiktet har karakteristiska värden ifrån TK Geo 11 fast lagrat samt 

löst lagrat använts. Löst lagrat är de lägsta karakteristiska värdena som 

föreskrivs i TK Geo 11 för ett sådant här material. 

Avfallsmaterialet och skyddsskiktet, tillsammans med grundvattenytan, var de 

indata som mest påverkade resultatet i simuleringarna. Detta kan ses när man 

väljer att visa plastiska punkter för en PLAXIS-simulering, som i Figur 8.5. De 

plastiska punkterna indikerar var hållfastheten för respektive nod (läs punkt i 

materiallagret) överskrids, och deformationerna inte längre är elastiska utan 

plastiska. Som bilden visar framkommer två glidytor: en längs med 

skyddslagrets underkant och en cirkulärcylindrisk igenom (mestadels) avfallet. 

Beroende på grundvattenyta, släntvinkel och materialparametrar kommer en av 

dessa två att vara den mest kritiska och därmed bestämma säkerhetsfaktorn. 

Med olika modeller och grundvattenytor förflyttar sig dessa glidytor något, 

men principiellt rör det sig om samma brottsmekanismer i samma material. 

 

Figur 8.5  Plastiska punkter för en 1 på 3-slänt med löst lagrat skyddsskikt. 
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En sensitivitetsanalys gjordes på avfallets materialparametrar. Denna visade att 

värdena för Poissons tal och E-modul inte alls påverkade resultatet. En 

förändring på materialets tunghet med +/- 25 % förändrade säkerhetsfaktorns 

värde med 1,2 % - vilket också kan anses försumbart. Kvar fanns då 

kohesionen och friktionsvinkeln, som starkt påverkade resultatet – speciellt när 

lägre värden användes.  

Då valet av materialparametrar, som tidigare nämnts utgick ifrån den absolut 

mest konservativa designfilosofin av de tre undersökta finns det ingen täckning 

för ytterligare sänkningar av dessa. Samma resonemang kan användas på 

tätskiktet, det finns ingen täckning för att använda lägre värden än de lägsta 

som föreskrivs i TK Geo 11. 

För att verifiera PLAXIS-resultaten användes Slope/W. En jämförelse mellan 

resultaten ifrån de båda programmen presenteras i Tabell 8.4. 

Tabell 8.4 En jämförelse mellan resultaten ifrån PLAXIS och Slope/W. 

  
Säkerhetsfaktor 

Släntlutning Grundvattennivå PLAXIS Slope/W M-P* Slope/W Bishops 

1 på 2 Hög 1 1 1,1 

1 på 2 Medel 1,6 1,4 1,5 

1 på 2 Låg 1,7 1,45 1,5 

1 på 3 Hög  1,1 1,1 1,2 

1 på 3 Medel 1,8 1,7 1,9 

1 på 3 Låg 1,9 1,75 2 

Verkligt utseende 2 m under tätskikt 1,6 1,7 1,8 

Verkligt utseende, 
löst lagrat 
skyddsskikt 

2 m under tätskikt 1,45 1,5 1,6 

1 på 2, löst lagrat 
skyddsskikt. 

Låg 1,3 1,4 1,5 

*M-P står för Morgenstern-Price 
  

 

 

Konstateras kan att PLAXIS-resultaten, utifrån en jämförelse mot 

lamellmetoderna utförda i Slope/W, kan anses vara korrekta. En variation i 

resultaten mellan FEM- och lamellmetoderna är väntad, då beräkningsgångarna 

skiljer sig väldigt mycket ifrån varandra. I PLAXIS har även geotextilen 

simulerats, vilket inte är fallet i Slope/W.  
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Då säkerhetsfaktorn är väldigt nära ett ger PLAXIS och Slope/W (med 

Morgenstern-Price metod, M-P förkortat) väldigt lika värden. Vid högre 

värden i PLAXIS (>1,5) ger M-P en lägre säkerhetsfaktor. Intressant är att de 

resultat som beräknats med Bishops metod, i denna försöksserie, oftast verkar 

överskatta säkerhetsfaktorn ifall man jämför med både PLAXIS och M-P.  

Då PLAXIS är den mer avancerade beräkningsmodellen är det PLAXIS-

resultaten som används för vidare utvärderingar. 
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8.5 Rekommendationer för fortsatta arbeten vid Holkesmossen 

8.5.1 Nybyggnation 

De val av säkerhetsfaktorer som Skredkommissionen föreskriver är bara en 

rekommendation, dock en rekommendation som brukar följas. För att välja en 

säkerhetsfaktor som passar för Holkesmossen kan man läsa igenom avsnitt 8 i 

Skredkommisionen (1995), som finns publicerad på internet. En 

sammanfattning finns i avsnitt 4.1.4 i denna rapport. 

Länk till Skredkommisionen 1995: 

[http://www.swedgeo.se/upload/Publikationer/%C3%96vrigt/pdf/Skredk_R3-95.pdf] 

Då grundvattenytan påverkar stabiliteten väldigt mycket är det bra att veta var 

den finns. Då anläggningen är sluttäckt kommer sluttäckningen att vara mer 

lågpermeabel än avfallet och markytan under. Detta betyder, så länge inget 

större inläckage sker, att vattnet över tid kommer att dränera undan ifrån 

avfallet och grundvattenytan sjunka till samma nivå som i omkringliggande 

terräng.  

Innan mitten av sluttäckningen är färdigbyggd kommer dock allt regnvatten att 

gå rakt ner i avfallsmaterialet i deponin. Frågan är då vilken typisk nivå som 

vattnet ligger på, och vilka variationer som uppkommer vid stora regnmängder. 

Dessa nivåer skulle kunna undersökas t.ex. med grundvattenrör eller 

provgropar.  

Rimligt är att en ”högsta tillåtna vattennivå” bestäms, och en dimensionering 

görs utifrån den. 

Ifall en ”högsta tillåtna vattennivå” bestäms går det att bygga passiva 

indikatorer för denna. Ett exempel skulle kunna vara horisontella dräneringsrör 

på en viss nivå (plushöjd), som kan tjäna som en indikator ifall något gått fel i 

tätskiktet eller ifall grundvattennivån är ovanför den maximala nivå som tillåts. 

Det finns redan ett lakvattensystem, men jag vet inte hur det är byggt och exakt 

hur det används. Kanske kan det användas till detta? 

I   Figur 8.6 presenteras en lathund som kan användas för dimensionering av 

nya slänter. Grundvattennivån ”hög” motsvarar en grundvattenyta i underkant 

dräneringslager – ett sorts ”värsta fall” om tätskiktet bryts och stora mängder 

vatten transporteras in. Nivån ”medel” placerades fyra meter under tätskiktet 

och nivån ”låg” placerades i undergrunden en meter under släntfoten. Då 

http://www.swedgeo.se/upload/Publikationer/%C3%96vrigt/pdf/Skredk_R3-95.pdf
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skyddsskiktets beskaffenhet i vissa scenarion har en påverkan på brottstypen 

finns även detta med. Normalläget förutsätter en siltig morän som är packad 

enligt AMA 10, ”låg hållf.” är samma material men med de lägsta 

hållfasthetsparametrar som finns föreskrivna i TK Geo 11. 
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  Figur 8.6  Lathund för dimensionering av nya slänter. Något man kan tänka på är att 1:3-slänten, oavsett 

grundvattennivå, teoretiskt har en säkerhetsfaktor över ett med lite marginal (F = 1,1). Detsamma gäller 

inte för 1:2-slänten, som teoretiskt bara precis klarar av att stå kvar. 
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8.5.2 Befintliga slänter 

En ungefärlig modell av den brantaste slänt som höll på att byggas i oktober 

2012 har också simulerats (Figur 8.7). Det är den modell som benämns 

”verkligt fall” i rapporten. Här gjordes en gissning av den högsta rimliga nivån 

som grundvattnet kan tänkas finnas på, i detta fall två meter under tätskiktet. 

Detta var alltså bara en gissning, troligtvis finns grundvattennivån lägre. Åter 

igen vore det bra att så snart som möjligt kontrollera var vattnet befinner sig 

ifall man vill bestämma släntstabiliteten. Bevisligen står ju slänten kvar, och 

har gjort så i några år. 

 

Figur 8.7  Simulering av den brutna slänten i norra delen av deponin. 
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9 DISKUSSION 

Lite allmänna tankar om resultatet ifrån beräkningarna. 

9.1 Ett problem med tvådimensionella modeller 

När man förenklar ett tredimensionellt problem till två dimensioner, som man i 

princip alltid gör i släntstabilitetsberäkningar, försummar man en mothållande 

kraft. Vid uppkomsten av ett brott (både cirkulärcylindriskt och plant) finns 

även en mothållande kraft i brottytans sidor. Detta gör att den verkliga 

säkerhetsfaktorn ofta är högre än den beräknade. Figur 9.1 visar en 

tredimensionell vy av ett cirkulärcylindriskt brott i en 1 på 2-slänt. 

 

Figur 9.1  Tredimensionell vy av ett cirkulärcylindriskt brott, där mothållande 

skjuvkrafter kommer att verka längs hela brottytan. (Tslope 2013). 

 

9.2 Forskningsfrågor 

9.2.1 Kan sluttäckningen av avfallsdeponin vid Holkesmossen anses vara 

stabil ur ett släntstabilitetsperspektiv? 
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Då ingen budget för provtagningar på plats har funnits har karakteristiska 

värden för de ingående materialen fått användas. Detta är speciellt kännbart för 

avfallet, vars mekaniska parametrar kan variera kraftigt. I och med att bara 

karakteristiska värden har använts (undantaget är tätskiktet, men eftersom detta 

är ett så pass tunt och stabilt lager påverkar dess mekaniska parametrar 

resultatet väldigt marginellt) kan denna analys bara klassas som en 

överslagsberäkning. Konservativa antaganden har genomgående använts i 

analysen, det är fullt möjligt att få säkerhetsfaktorer över 1,5 för samtliga 

slänter ifall antaganden görs åt andra hållet istället. 

Med allt detta sagt är jag övertygad om att, med stöd av resultatet och 

rekommendationerna i denna rapport, en bra utvärdering av släntstabiliteten 

enkelt kan göras. 

9.2.2 Vad är den brantaste släntlutning som teoretiskt kan byggas? 

Med den högsta rimliga grundvattenytan rasar slänten teoretiskt vid en 

släntlutning av 1 på 2. I detta fall står en 1 på 3-slänt kvar med säkerhetsfaktorn 

F = 1,1. 

Vid en låg hållfasthet på skyddsskiktet ger en 1 på 2-slänt en säkerhetsfaktor på 

1,25 medan en 1 på 3-slänt ger 1,8. Detta är en väldigt stor skillnad, och ett gott 

argument till att en 1 på 3-slänt är att föredra. 

9.2.3 Vilka mekanismer påverkar tillåten släntlutning mest?  

Grundvattennivå, mekaniska parametrar för avfallet, mekaniska parametrar för 

skyddsskiktet. 

9.2.4 Vilka mekanismer är det som kan orsaka ras i slänten? 

 Cirkulärcylindriskt brott igenom alla materiallager, ett brott som till 

största del rör sig igenom avfallet – vilket gör att små förändringar på 

avfallets mekaniska parametrar märks i beräkningsresultaten. 

 Långsmalt brott i området där skyddsskikten och dräneringsskikten 

möts. Detta brott påverkas inte av grundvattenytan, utan av 

hållfastheten på skyddsskiktet och släntlutningen. I fall där mycket 

rötslagg har blandats in i skyddsskiktet, dålig packning eller vid 

tjällossning som försämrar kompaktionen av materialet är det möjligt 

att detta kan inträffa i de branta partierna. Ett sådant brott är dock svårt 

att bygga bort utan att flacka av slänten. En fyllning vid slänttån som 

fungerar bra för att motverka ett cirkulärcylindriskt brott har väldigt 
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begränsad effekt på ett långsmalt brott. Detta eftersom banken nere vid 

tån inte alls påverkar spänningskoncentrationerna längre upp i slänten. 

9.2.5 Hur relevanta är resultaten ifrån denna analys? 

De beräkningsmetoder som har använts i denna rapport är det inget fel på, det 

är däremot nog svårt som det är att generera exakta resultat i ett geotekniskt 

problem. Att sedan göra det utan provtagningar gör det hela ännu mer osäkert. 

Detta examensarbete kan fungera som en fingervisning av de släntstabiliteter 

man kan förvänta sig för de olika scenarion som presenteras. 
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1 BERÄKNINGSRESULTAT FRÅN PLAXIS 2D 

1.1 Beskrivning av modeller och beräkningar 

I denna rapport användes PLAXIS som det primära utvärderingsprogrammet. 

Resultaten ifrån PLAXIS har sedan kontrollerats med Slope/W. Detta har varit 

speciellt nyttigt i de simuleringar där säkerhetsfaktorn har varit låg och 

PLAXIS-utvärderingarna inte uppvisar en linjär trend för slutvärdet. 

Beräkningarna utfördes i två steg. Steg 1 var ”Gravity Loading”, där de initiala 

jordspänningarna beräknas. Steg 2 var en phi/c reduction, som utgick ifrån steg 

1 och beräknade säkerhetsfaktorn. 

Resultatet för säkerhetsfaktorn fås som en graf mellan de stegvisa 

deformationerna för varje beräkningssteg och ∑Msf, där säkerhetsfaktorns 

värde kan avläsas som det värde där grafen uppvisar ett linjärt beteende och 

inte förändras med tiden. 

I Figur 1.1 visas en av modellerna samt de materialfärger som användes. 

 

Figur 1.1 1:2-slänten som den byggdes upp i PLAXIS. 



  

 

I modellen fixerades botten i både x- och y-led (gröna # längs botten av 

modellen). Sidorna fixerades i x-led men tilläts rörelser i y-led (gröna II längs 

de vertikala sidorna i modellen). Valet att simulera berggrunden gjordes för att 

undergrunden skulle ha en chans att glida längs med bergytan. 

 

I alla simuleringar användes triangulära element och 15-noder  

 

För genereringen av rutnät valdes ”fine mesh”, som sedan förtätades ett steg 

för de tunna avjämnings-, tät- och dräneringsskikten.  En utvärdering av 

rutnätets kvalité visas i Figur 1.2, där grönare färg betyder bättre kvalité och 

rödare färg sämre kvalité.  

 

 

 
Figur 1.2 Plaxis-genererad bild av rutnätets kvalité. 

Då ett tätare rutnät innebär väsentligt längre beräkningstider är det önskvärt att 

ha ett så pass simpelt rutnät som möjligt, utan att resultatet påverkas. För att 

verifiera att det valda rutnätet var av nog god kvalité undersöktes vad som 

hände ifall rutnätets täthet ökades ett steg. Resultaten av simuleringarna 

påverkades inte märkbart. 

 

För att få bra resultat i phi/c-analyserna måste beräkningsstegen ibland varieras 

för de olika modellerna. Generellt kördes första simuleringen för varje modell 

med standardinställningen 100 Msf-steg, med intervallerna 0,1. Ifall dessa 

simuleringar inte uppvisade en rimlig glidyta eller ett linjärt slutvärde för Msf-

grafen, testades fler beräkningssteg. Ifall det inte heller hjälpte valdes manuella 

värden för feltoleranser (toleransen förminskades) och Msf-intervaller 

(intervallet förminskades). Med hjälp av dessa förändringar, som finns 

noterade för varje modell, uppnåddes relativt bra resultat för alla modeller. 

  



1.2 1 på 2-slänt, hög grundvattenyta 

Beräkningsinställningar: 

Msf steps: 200  

Msf incremental multipliers: 0,005  

Tolerated error: 0,001

 

 

  



  

 

1.3 1 på 2-slänt, medel grundvattenyta 

Beräkningsinställningar: 

Msf steps: 150  

Msf incremental multipliers: 0,1 

Tolerated error: 0,01 

 

 



1.4 1 på 2-slänt, låg grundvattenyta 

Beräkningsinställningar: 

Msf steps: 150  

Msf incremental multipliers: 0,1 

Tolerated error: 0,01 

 

 
  



  

 

1.5 1 på 3-slänt, hög grundvattenyta 

Beräkningsinställningar: 

Msf steps: 250  

Msf incremental multipliers: 0,1 

Tolerated error: 0,001 

 

 
  



1.6 1 på 3-slänt, medel grundvattenyta 

Beräkningsinställningar: 

Msf steps: 200  

Msf incremental multipliers: 0,1 

Tolerated error: 0,01 

 

 
  



  

 

1.7 1 på 3-slänt, låg grundvattenyta 

Beräkningsinställningar: 

Msf steps: 250  

Msf incremental multipliers: 0,1 

Tolerated error: 0,01 

 
  



1.8 Verkligt fall, grundvatten uppskattat 2 m underkant tätskikt. De fem 

sista höjdmeterna 1 på 2-slänt, ovanför 1 på 3-slänt 

Beräkningsinställningar: 

Msf steps: 200  

Msf incremental multipliers: 0,1 

Tolerated error: 0,01 

 
 

 
  



  

 

1.9 Verkligt fall, grundvatten uppskattat 2 m underkant tätskikt. De fem 

sista höjdmeterna 1 på 2-slänt, ovanför 1 på 3-slänt 

Beräkningsinställningar: 

Msf steps: 200  

Msf incremental multipliers: 0,1 

Tolerated error: 0,01 

Skyddsskiktet (siTi) löst lagrad istället för fast lagrad (lägre hållfasthet). 

 

 
 

 
  



1.10 Löst lagrat skyddsskikt, 1 på 2-slänt 

Beräkningsinställningar: 

Msf steps: 200  

Msf incremental multipliers: 0,1 

Tolerated error: 0,01 

Skyddsskiktet (siTi) löst lagrad istället för fast lagrad (lägre hållfasthet). 

 

 



  

 

 

1.11 Löst lagrat skyddsskikt, 1 på 2-slänt, utan geotextil 

Beräkningsinställningar: 

Msf steps: 200  

Msf incremental multipliers: 0,1 

Tolerated error: 0,01 

Skyddsskiktet (siTi) löst lagrad istället för fast lagrad. Geotextil avaktiverad.

 

 



1.12 Löst lagrat skyddsskikt, 1 på 2-slänt, hög grundvattenyta- beräkning 

för att visa plastiska punkter 

Beräkningsinställningar: 

Msf steps: 160  

Msf incremental multipliers: 0,1 

Tolerated error: 0,01 

Skyddsskiktet (siTi) löst lagrad istället för fast lagrad. Geotextil avaktiverad 

 

  



  

 

 

 

2 BERÄKNINGSRESULTAT FRÅN SLOPE/W 

2.1 Beskrivning av modeller och beräkningar 

Slope/W användes i detta arbete primärt för att verifiera PLAXIS-resultaten, 

vilket ansågs speciellt viktigt i beräkningsfallen där stabiliteten var dålig (låg 

säkerhetsfaktor). Precis som i PLAXIS utfördes en dränerad analys. 

Beräkningarna utfördes med Morgenstern-Price och Bishops metod, 

beräkningsresultaten presenteras ovanför varje modell. 

Antalet lameller valdes till 100 stycken. 

Programmet tilläts hitta den mest kritiska glidytan på egen hand. 

Toleransen på säkerhetsfaktorn valdes till standardvärdet 0,01. 

Maximala antalet iterationer valdes till standardvärdet 2000. Tester utfördes 

med 5000 iterationer, ingen påverkan på resultatet observerades. 

Modellerna var exakta kopior av de som användes i PLAXIS. 

I Figur 2.1 visas en av modellerna samt lagerfärger för de olika materialen. 



 

Figur 2.1 1:2-slänten som den byggdes upp i Slope/W 

 

 

  



  

 

2.2 1 på 2-slänt, hög grundvattenyta 

Morgenstern-Price: Fcϕ = 1.02 

Bishops metod: Fcϕ = 1,112 

 
 

2.3 1 på 2-slänt, medel grundvattenyta 

Morgenstern-Price: Fcϕ = 1,431 

Bishops metod: Fcϕ = 1,535 

 

  



2.4 1 på 2-slänt, låg grundvattenyta 

Morgenstern-Price: Fcϕ = 1,445 

Bishops metod: Fcϕ = 1,543 

 
 

2.5 1 på 3-slänt, hög grundvattenyta 

Morgenstern-Price: Fcϕ = 1,124 

Bishops metod: Fcϕ = 1,268 

 

  



  

 

2.6 1 på 3-slänt, medel grundvattenyta 

Morgenstern-Price: Fcϕ = 1,707 

Bishops metod: Fcϕ = 1,898 

 

2.7 1 på 3-slänt, låg grundvattenyta 

Morgenstern-Price: Fcϕ = 1,768 

Bishops metod: Fcϕ = 1,978 

 
 

  



2.8 Verkligt fall, grundvatten uppskattat 2 m underkant tätskikt. De fem 

sista höjdmeterna 1 på 2-slänt, ovanför 1 på 3-slänt 

Morgenstern-Price: Fcϕ = 1,675 

Bishops metod: Fcϕ = 1,791 

 
 

2.9 Verkligt fall, grundvatten uppskattat 2 m underkant tätskikt. De fem 

sista höjdmeterna 1 på 2-slänt, ovanför 1 på 3-slänt 

Morgenstern-Price: Fcϕ = 1,529 

Bishops metod: Fcϕ = 1,630 

 

  



  

 

2.10 Löst lagrat skyddsskikt, 1 på 2-slänt 

Morgenstern-Price: Fcϕ = 1,411 

Bishops metod: Fcϕ = 1,489 

 
 


