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FÖRORD

Pâ uppdrag av Vägverket (VBv) bedriver VTI tillsammans med SGI (Allan

Ekström) ett projekt, som behandlar erosion och jordflytning i vägslän-

ter och vägbankar. Syftet med projektet är först och främst att

presentera en handledning om fysiska förutsättningar, skador, risker och

åtgärder.

Under projektets genomförande har många instabila slänter och bankar

studerats och dokumenterats. I en del fall har släntskyddsåtgärder följts

från förslag till utförande och effekt. Några av dessa fall beskrivs i

detta meddelande.

Arbetet har kunnat genomföras bla tack vare ett mycket gott och

intensivt samarbete med Vägverkets personal på vart och ett av

undersökningsomrâdena. Vi vill därför rikta ett stort tack till Åke

Juhlin och Johnny Persson, platskontoret i Enstaberga samt Leif Säf-

ström, VFD. Ett varmt tack riktar vi också till Gösta Landelius och

Tommy Ferlin, VFX d25 i Delsbo.

Linköping augusti 1986

Hans G Johansson

projektledare

VTI MEDDELANDE 498





INNEHÅLLSFÖRTECKNING sm

SAMMANFATTNING I

SUMMARY ' IV

l BAKGRUND 1

2 SYFTE - 2

3 UNDERSÖKNINGAR LÄNGS "NYA" E4 2

3.1 Vägdata 2
3.2 Terräng - jordartsförhâllanden 4
3.3 Yt-A och grundvattenförhållanden 4
3.4 Släntstabilitet 6
3.5 Åtgärder - material 7
3.6 Observationer och erfarenheter 14

a VÄG 610 NORDVÄST OM JÖNÅKER, UTFÖRANDE 18
OCH TEST AV OLIKA SLÄNTSKYDD

4.1 Allmänt 18
4.2 Markförhållande 18
4.3 Släntstabilitet - åtgärdsförsök 21
4.4 Observationer 26

5 FORTSATT UPPFÖLJNING 27

6 ' SLÃNT- OCH MARKUNDERSÖKNING VID 28
KÄLLBERGSBO UTMED VÄG 84
LJUSDAL-HUDIKSVALL, X-LÃN

6.1 Genomförande 30

7 RESULTAT 31

7.1 Detaljsektionering av slänten 32
7.2 Avvägning av marken ovanför släntkrönet 35
7.3 Bestämning av jordlagerföljd i provgropar 38
7.4 Släntrännor 41

7.5 Yt- och grundvattenförhållanden 44
7.6 Slutsatser 44

8 FÖRSLAG TILL ÅTGÄRD 45
8.1 Åtgärdsförslagets genomförande 47
8.2 Iakttagelser och slutsatser 49

VTI MEDDELANDE 498





STABILITET I JORDSLÄNTER

- Uppföljning av åtgärdsförslag längs en del av "nya" E4 mellan
Gammelsta och Nyköping och
väg 610 sydväst om Nyköping, D-län

- Ytterslänt med omfattande erosionsskador, 8 km väster om Delsbo,
väg 84, X-län. Slänt- och markundersökning samt åtgärdsförslag

av Jörgen Svensson _
Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
581 01 LINKÖPING

SAMMANFATTNING

Släntskador orsakade av erosion och jordflytning uppträder på flera

platser längs det svenska vägnätet. Erosion och jordflytning beror

övervägande på samspelet mellan jordartsfysikaliska, hydrologiska och

klimatologiska faktorer.

För att åstadkomma en stabil slänt finns idag flera alternativa åtgärder

att välja. De vanligaste åtgärderna är sådd av gräs eller ett lager av

makadam. I samband med Elms nya sträckning mellan Gammelsta och

Nyköping, Södermanlands län, har utförda släntskyddsåtgärder studerats.

Observationer och undersökningar som har utförts under tiden 8312-8506

med kompletterande iakttagelser 8604 längs sträckan 27/100-33/500

visar att:

- Vägen löper i ganska plan mark med undergrunden lera, mo och

sand samt uppstickande moränpartier,

- grundvattenytan är hög och grundvattentillgângen är ställvis riklig,

- förmodade erosionsproblem uppstod i flera slänter under byggna-

tionen,

- vidtagna släntskyddsåtgärder har fungerat bra efter två höst-vin-

ter- vårsäsonger, (hösten l984-vâren 1986),

- ingen ytterligare erosion har uppkommit på släntsektioner åtgär-

dade med makadam eller samkross på fiberduk,

- det grusiga sandmaterialet som utlagts ej uppfyller kraven på

erosionsskydd enligt BYA 84, men visar sig ändå fungera tillfreds-

ställande,
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- 'skador som har uppstått i det grusiga sandmaterialet är lokalise-

rade till några moränskärningar och längs en sträcka, där slänten

översilats av ytvatten, I

- gräsvegetationen håller på- att etablera sigroch uppvisar inom de

först besådda slänterna ett frodigt och kraftigt gräs.

För att ytterligare studera släntskyddsåtgärder påbörjades under våren

1985 ett försök utmed väg 610 vid överfart E4 nordväst om Jönåker.

Försöket gick ut på att längs några skärningar studera olika släntskydd

genom att variera materialtyp och tjocklek. Efter en höst, vinter och vår

uppvisade de olika släntskydden inga spår av förändringar från ursprung-

ligt utförande. Undersökta släntavsnitt längs "nya" E4 och väg 610

kommer att bevakas även i fortsättningen.

I motsats till projektet "nya" E4 har en svårt erosionsskadad slänt

studerats sedan ganska lång tid tillbaka. Den aktuella slänten är belägen

utmed väg 84 vid Källbergsbo ca 8 km väster om Delsbo i X-län. Under

hösten 1984 undersöktes slänten samt dess jordarts- och vattenförhållan-

den i syfte att utgöra underlag för en lämplig stabilitetsåtgärd. Sektione-

ringen i slänten visade att i vissa sektioner har mer än 1 m eroderats

från ursprunglig släntyta. Jordlagerföljden består av en flytbenägen

morän, som överlagras av en 1-5 m mäktig sedimentpacke där sand och

mo dominerar.

Grundvattenströmningen sker huvudsakligen i sedimentlagret och i gräns-

zonen till moränen. Grundvattentillgången var vid undersökningstillfället

(841025) riklig i några avprovgroparna. Även stora mängder ytvatten

samlas på markområdet ovanför släntkrönet. Grundvattenströmningen

och ytvattenflödet var koncentrerat till släntens mellersta och västra

delar.

Med undersökningsresultaten som underlag utformades en dräneringsåt-

gård i vilken det gällde att hejda så mycket som möjligt av yt- och

grundvattenflödet att nå skärningsslänten. På 20 m avstånd från slänt-

krönet lades dränering i form. av ettl mr tjockt "paket" av singel med två

dräneringsrör i botten insvepta i--fiberduk. _Vid-återfyllningen av upptagna

schaktmassor konstruerades även ett överdike för *bortförande av ytvat-
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ten. Efter några smärre justeringar av överdiket 1985, fungerade

dräneringsåtgärderna bra under hösten 1985. Observerationer t o m april

1986 visar att instabilitetsen minskat betydligt jämförd med tidigare år.

För att släntskador vid Källbergsbo skall kunna minimeras ytterligare bör

dräneringsåtgärderna kcmpletteras med ett kraftigt släntskydd, exem-

pelvis sprängsten och/eller makadam på fiberduk. Alternativt kan slänten

flackas ut och besås med gräs eller planteras med buskar.
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STABILITY IN SOIL SLOPES

- A follow-up of suggested actions along part of the "new" E4
between Gammelsta and Nyköping and on road 610 south-west of
Nyköping, Södermanland county.

- Out-slope with extensive erosion damage, 8 km west of Delsbo,
road 84, Gävleborg County. Field investigations - scheme for mea-
sure. '

by Jörgen Svensson
Swedish Road and Traffic Research Institute (VTI)
5-581 01 LINKÖPING, Sweden

SUMMARY

Slope damage caused by erosion and soil movement occurs at a number

of locations in the Swedish road system. Erosion and soil movements

result principally from the interaction between soil physics, hydrological

and climatological factors.

Today there are several alternative methods of achieving soil stabiliza-

tion in a slope. The most common is sowing grass or spreading coarse

gravel. Methods of treatment on the new section of the E4 between

Gammelsta and Nyköping in Södermanland county have been studied.

Observations and investigations made during December 1983 - June 1985

and with complementary Observations in April 1986 along section

27/100-33/500 show that:

- the road runs along fairly level ground with a subbase of clay,

coarse silt and sand with small hills of till,

- the ground water level is high and there is a great deal of

groundwater discharging at the surface in places,

- problems assumed to erosion occured on several 510pes during

construction,

- the protective measures applied to the slope have proved success-

ful after two autumn-winter-spring seasons, (autumn l984-spring

1986),
- no further erosion has occured on the slopes protected with

macadam or coarse gravel on geotextile,

-_ the gravelly sand used do not meet the Swedish requirements for

erosion protection (BYA 81+), but it proved to function satisfactori-
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ly,
- damage occuring in the gravelly sand material is localised to some

till cuts and along a short distance where the slope was exposed for

surface runoff,

- grass growth is spreading and producing a lush, strong vegetation

on the slopes which were sown first.

In order to further study the slope protection an experiment started in

Spring 1985 on road 610 at the Eli-bridge north-west of Jönåker. The

experiment was designed to study various types of slope protection along

some cuts by varying material type and thickness. After one

autumn-winter-spring season no damage by erosion or solifluction was

observed in the various slope protections. The slopes along both the

"new" E4 and road 610 will continue to examined.

Unlike the project on the "new" E4, another slope with severe erosion

damage has been studied. The slope is located on road 8C; at Källbergsbo

about 8 km west of Delsbo in Gävleborg county. During the autumn 1984

studies were carried out on sl0pe, soil type and water conditions as a

basis giving recommendations for treatment of the slope. Sections in the

slope showed that some of them had been eroded to more than 1 m

depth. The soil stratigraphy consists of saturated till covered by

1-5 meter of sediment dominated by sand and coarse silt.

Ground water flow occurs principally in the sediment layer and in the

interface to the till. Some of the test pits had a seepage of ground

water. Similarly, large quantities of surface water accumulated on the

ground above the slope. The surface water flow as well as the ground

water flow was concentrated in the central and western sections.

On the basis of these investigations, a drainage application to prevent

most of the surface and ground water reaching the slope itself was

proposed. Drainage was constructed at a distance of 20 metres from the

top of the slope in 1 meter thick "package" of coarse gravel with two

drainage pipes at the bottom wraped in geotextile. When replacing the

excavated material a ditch was provided removing surface water. After

a few minor adjustments in the ditch during 1985, the drainage systems
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operated satisfactorily. Observations until April 1986 indicates less

stability problems.

In order to redUce further damage in the slope at Kälibergsbo, the

drainage application should be supplemented with permanent slope_

protection, such as crushed rock and/or gravel on geotextile. Alterna-

tively, the slope can be cut in a lower gradient and sprayed with grass or

planted with bushes.
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l BAKGRUND

Instabilitet i slänter, orsakade av erosion och jordflytning, förekommer

här och var utmed de svenska vägarna. Släntstabilitetsproblem beror i

huvudsak på jordart, jordlagerföljd, hydrologi och klimat.

För att minska eller förhindra instabilitet i slänter finns för närvarande

ett flertal metoder exempelvis etablering av vegetationstäcke, makadam

på fiberduk, grusförstärkning, slitsar m fl. Ibland kombineras dessa

åtgärder med en dränering, t ex överdike.

Valet av åtgärder styrs bl a av släntgeometri, bedömd erosionsrisk på

grund avjordlagerföljd och vattensituation, materialtillgång och trans-

portsträcka och ekonomi.

För att öka erfarenheterna och kunskaperna om olika släntskyddsåtgär-

der har VTI och SGI i det gemensamma projektet bevakat vägföretaget

"nya" E4 Gammelsta-Nyköping under tiden 8312-8506. I april 1986

utfördes ytterligare studier av släntskyddsåtgärdernas funktion.

Undersökningarna har koncentrerats till sträckan 27/ 100-33/500 där

inner- och ytterslänter åtgärdats mot erosion. Undersökningar och

åtgärdsförsök har även gjorts utmed väg 610 i anslutning till "nya" E4

nordväst om Jönåker.

En ytterslänt med omfattande erosionsskador har undersökts vid

Källbergsbo 8 km väster om Delsbo längs väg 84 Ljusdal-Hudiksvall, X-

län. Undersökningen hade syftet att skapa underlag för en lämplig

erosionsskyddsåtgärd. Enligt vägmästare Gösta Landelius i Delsbo bör-

jade problemen i slänten redan hösten 1981. I juni månad samma år

noterades regnrekord i området. Året därpå, 1982, avverkades stora

delar av skogsbeståndet ovanför slänten. På grund av den omfattande

erosionen har vägdiket i princip mist sin funktion under vissa perioder.

Det har medfört 4-5 dikesrensningar per år. Vid ett tillfälle var halva

vägen avstängd för trafik då jordmassor glidit ut på vägbanan.

Ovan nämnda undersökningar utgör en del av projektet: EROSION I
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VÄGSLÄNTER OCH VÄGBANKAR som drivs gemensamt av VTI och SGI

på uppdrag av Vägverket. Bevakningen av åtgärdade slänter utmed "nya"

E4 och väg 610 kommer att fortsätta ytterligare en tid. Likaså hålls

slänten och dräneringsåtgärden vid Källbergsbo väg 84 under uppsikt

fortsättningsvis.

2 SYFTE

Vid undersökningen av vägföretaget "nya" E4 och väg 610 var syftet att

studera de släntförstärkningsåtgärder som hade föreslagits i den geotek-

niska projekteringen och byggnadsbeskrivningen för "nya" E4. Utmed väg

610 har undersökningen inriktats på att studera olika materialskydd och

varierande mäktigheter av dessa.

Vid undersökningen av den skadade slänten vid Källbergsbo var syftet att

få. fram underlag för en åtgärd, så att erosionen i slänten hejdas.

Följande faktorer ansågs lämpliga att utreda och undersöka:

- Ursprunglig släntyta

- Markens lutning ovanför släntkrönet

- ' Jordartsförhållandena i slänten och högre belägen mark

- Yt- och grundvattensituationen

3 UNDERSÖKNINGAR LÄNGS "NYA" E4

3.1 Vägdata

Vägföretaget sträcker sig från Gammelsta, 6 km väster om Jönåker, till

Nyköping. Etappen mäter 21 km och går någon kilometer norr om

nuvarande E4 (figur 1).

Vägen byggs som motortrafikled med en belagd bredd av 13 m och med

80 cm överbyggnad, typ BBÖ. Överbyggnaden, som ligger på fiberduk,' är

utförd av hyttsten i både förstärknings- och bärlager. Ytterslänterna har'

utförts med släntlutningen 1:2.
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3.2 Terräng- och jordartsförhållanden

 

Terrängförhållandena längs vägsträckan skiftar från svagt kuperad i de

.västra delarna till mer flack topografi mot öster. I västra delen, sträckan

17/500-26/000, dominerar små bergklackar och moränhöjder åtskilda av

något lägre liggande sedimentfyllda områden.

Från sektion 26/000 ändrar terrängen utseende. Där finns stora åkerarea-

ler, som avbryts av två stora sandavlagringar, Stigtomtamalmen och

Larslundsmalmen mellan 28/500 och 33/700.

Öster om sektion 33/700 och fram till Nyköping vidtar äter en flack och

lägre terräng, som avbryts av några morän- och bergknallar. Jordarterna

domineras av lera och mjäla. I den högre liggande terrängen mellan

sektion 28/500 och 33/700 (se ovan) utgörs jordarterna huvudsakligen av

utsvallade sand- och mosediment med uppstickande moränkullar. Morän-

typen är huvudsakligen sandig-moig till moig.

 

3.3 Yt- och grundvattenförhållanden

Det är en riklig tillgång på grundvatten inom stora delar av vägens

sträckning. Detta har konstaterats särskilt väl i terrängen vid de stora

sandavlagringarna mellan 28/500 och 33/700.

I flera grundvattenrör som satts ner av Vägverket inom nämnda sektion,

har vattennivån tidvis bara varit några decimeter under markytan. Dessa

observationer, som gjordes före igångsättningen av schaktarbetena under

vinterhalvåret 83/84 bekräftas av den försumpade terrängen närmast

grundvattenrören. I syfte att studera effekternaav ett upptaget fördike

vid 33/000-33/500 nedsatte VTI fyra sektioner om vardera i; rör. I

förlängningen av sektionen vid 33/065 nedsattes ett extra grundvatten-

rör. På grund av tidigareläggande av schaktarbetena måste dessvärre de

2 mellersta rören i varje sektion tas upp. Det medförde att inga

noggranna studier av fördikets effekt har kunnat göras. Nivåerna i de

återstående rören har uppmätts för attbelysa grundvattnets rörelse när

vägen byggdes. I figur 2 redovisas läget av grundvattenrören.
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Vid skruvborrning för nedsättning av grundvattenobservationsrören note-

rades jordlagerföljden. I samtliga borrpunkter var den likartad med

växlande sammansättning av grovmo och finmo till ungefär 2 m djup.

Därunder följde oftast ett något grovkornigare, 1-2 dm tjockt lager,

bestående av grovmo och sand med gruspartiklar. I detta lager rann

vatten ovanpå ett "tätare" finmodominerat material med undantag för

rör 13 där vattenförande lager återfanns på ungefär 3 m djup. Grund-

vattenrörens filter sitter i nivå med de vattenmättade-vattenförande

sedimentlagren.

Mätningarna i observationsrören uppvisar inga stora fluktuationer för-

utom en topp i april-maj 1985 (figur 3). Amplituden på grundvattenfluk-

tuationerna har under mätperioden varit något högre i rören söder om

fördiket, nuvarande högerdike, än i rören på motsatta sidan av vägen.

Observationerna indikerar en riklig grundvattentillgång samt att grund-

vattenströmning sker österut i vägens riktning. Ytterligare slutsatser

från observationerna i grundvattenrören bör göras med stor försiktighet.

Det beror bl a på att Nyköping tar sitt konsumtionsvatten från

Larslundsmalmen (Högåsens vattenverk) och därvid påverkas grundvatt-

nets strömning och fluktuation i varierande omfattning.

    

Figur 2. Grundvattenrör inom sträckan 33/000-33/400 "nya" E4.
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Figur 3. Grundvattenfiuktuationer i rören inom sträckan 33/000-
-33/400 under tiden 8401-8506.

3.4 Släntstabilitet

 

På grund av bla erosion och jordflytning uppstår skador i vägslänter.

Som en följd därav sker uppgrundning av diken, bärighetsnedsättning på

grund av vattengenomträngning, svallis m m. I detta sammanhang åtskiljs

erosion och jordflytning.

Erosion förorsakas av yt- och grundvatten som rinner över släntytan,

varvid vattnet äter sig ned i jorden och bildar små rännilar. Får

erosionen fortsätta obehindrat kan det snart resultera i små eller stora

raviner. Erosion uppstår även av vågor, is och vind men i mindre

omfattning jämfört med rinnande vatten.

Jordflytning i slänter uppkommer då finkorniga jordmassor erhåller

vattenöverskott och flyter iväg tack vare tyngdkraften. I regelflyter

större eller mindre jordmängd iväg beroende på jordmassornas stabili-
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tetsförändring. Vattenöverskottet uppstår vid tjällossning, riklig neder-

börd och av kapillärt vatten vid hög grundvattennivå.

Stabilitetsproblem beror även på släntlutningen och släntens exponering

mot vinden och solen. Erosion och jordflytning är mest intensiv under vår

och höst.

Utmed den undersökta sträckan 27/ 100-33/500 fanns många förut-

sättningar för stabilitetsproblem. Där förekommer skärningar i:

- sediment mestadels mofraktion på tätare sediment,

- finsediment på morän,

- morän,

- morän på berg,

- lågt liggande partier utgörande dikesslänter.

I vissa skärningar förekom utläckande grundvatten, i andra översilning av

ytvatten eller både och. Inom den studerade vägsträckan är längden på

slänterna ca 3-5 m. Den största släntlängden 6-10 m finns vid Skällsta,

27/100-27/440. Med längden på slänterna avses avståndet från dikes-

botten till släntkrön.

Vägen har till största delen öst-västlig orientering, vilket påverkar

snösmältning och tjällossning i slänterna. Studierna och undersökningarna

har främst inriktats på ytterslänterna. Risken för erosion i innerslän-

terna har bedömts som mycket liten.

3.5 Åtgärder - material

 

Utförda markundersökningar och fältrekognosceringar av VFDpa ligger

till grund för en "Byggnadsteknisk beskrivning, Geoteknik" för hela

vägsträckan. I den del som behandlar jordarter och byggnadstekniska

rekommendationer föreslås som lämpliga åtgärder, 25 cm sandigt grus

alternativt 25 cm makadam på duk på samtliga skärningsslänter (figur 4).

I syfte att gradera angelägenheten av erosionsskydd anges att slänter,

med något undantag, "s_k_al_l förses med" alternativt "bör ett erosions'-

skydd utläggas".
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Inom undersökningsträckan finns fyra olika material som erosionsskydd,

vilket bl a beror på varierande tillgång av grus och makadam. Följande

olika material har utlagts:

l.. 1 ett makadamliknande material, samkross, bestående av krossat

0/20 material blandat med grövre stenfraktion. Prov på utlagt

material (figur 5),

2. ett grusmaterial från Larslundsmalmen. Prov från tippade massor

vid utläggningen (figur 5).

3. ett bärlagermaterial med något förhöjt *sandinnehålL Prov 3 a i

upplag och 3 13 på utlagt material (figur 6),

4. makadam, 8-40 mm,

På siktdiagrammen finns även gränskurvorna för material till erosions-

skydd enligt BYA 84. På de ytterslänter där fiberduk utlagts går duken

ner i dikesbotten och upp på innerslänt och i kontakt med fiberduken på

terrassytan. Fiberduken är av bruksklass 3. Erosionsskyddet har inte

packats mer än vad som skett med grävmaskinens sk0pa vid utlägg-

ningen. I tabell 1 ges en sammanställning över förutsättningar och

utförda åtgärder. I kolumnerna grundvatten och ytvatten markeras om

grundvattenläckage ur släntytan eller om översilande ytvatten från

marken ovanför släntkrönet observerats.

Samtliga slänter har efter utläggning av erosionsskydd besåtts med gräs.

VTI MEDDELANDE 498



   

  

  

,_ 1257/51/15

Överbyggnad'

  

  
1154/1115' Häll/s N/ I §//v 1

1' "\ /»/\§,,., § 25 cm makadam eller
eller samkross på fiberduk

25 cm grusig sand

 

Figur 4. Olika släntskyddsutföranden mellan sektion 27/100 och
33/500 utmed "nya" E4.
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M0 SAND GRUS STEN

é om 75 Mdlmnd Ground Hngm g Grovgm g '
0.05 0.2 0.0 2 6 20 60

I
J
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1
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(M74 0.125 0.25 0.5 1.0 2 4 5.6 8 11.3 16 20 32 5064

Figur 5. Erosionsskydd

l. Prov på utlagt material vid sektion 28/900 vänster sida,
sandigt grus.

2. Prov på tippat material, vid utläggning i sektion 28/760
höger sida, sandigt grus. De räta linjerna är gränskurvor
för material till erosionsskydd enligt BYA 84.

M0 SAND G RUS STEN

: vamo g Mollcnnnd Gro'ndnd Flngru: g Grovgrus 1 v
0.06 0.2 0.6 2 6 20 60

I I I

.J J J
| I , /
l l

3a

J
I

 

0.074 0,125 0.15 0.5 1,0 2 4 5,6 8 11.3 16 20 32 50 64

Figur 6. Erosionsskydd

' 3a. Prov från upplag vid Bohult 4 km söder om Jönåker,
grusig sand, mixat prov.

3b. Prov på utlagt material vid sektion 32/620, vänster sida,
grusig sand.
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Tabell 1. Släntskyddsåtgärder längs "nya" E4 delen 27/100-33/500.

 

Sektion Jordart thatten Bank Skär-
ning

Slänta

län d

i må)

åtgärd Tidpunkt för
utläggning

Anmärkning

 

27/100-27/180
vänster sida

27/180-27/270
vänster sida

27/270-27/440
vänster sida

27/100»27/300
höger sida

27/300-27/360
höger sida

27/360»27/380
höger sida

27/380_27/440
höger sida

27/440-23/400
vä och hö sida

finmo-mjäla på
morän och berg

finmo-mjäla

finmo-mjäla på
morän och berg

finmo-mjäla på
morän

finmmmjäla

fino-mjäla-lera

X 3-5

5-7

3-6

6-10

6-10

3-4

1-2

25 cm samkross

(1) på fiberduk

25 cm samkross

(1) på fiberduk

25 cm samkross

(1) på fiberduk

25 cm samkross

(1) på fiberduk

ännu ej utförd

hösten 85

april-maj 85

hösten 85

april-maj 85

april-»maj 85

april-maj 85

Brosektion

27/270-27/290

Drän.rör mynnar i DB
27/420,27/410-27/440
samkross blandat med
grövre material.

Brosektion

27/270-27/290

Drän.rör mynnar i Db
27/355.

Samkrossen blandad
med finkornigare
material och stora
stenar

Observation

860409

 

*) Med släntlängd avses här längden på ytterslänten mätt från dikesbotten till krönkant.
**) Siffrorna inom parentes refererar till numreringen på sid 8.
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Tabell llforts.) Släntskyddsåtgärder längs "nya" E4 delen 27/ 100-33/500.

 

Sektion Grund-

vatten

Jordart thatten Bank Skär-
ning

Slänt-

längd
i m

Åtgärd Tidpunkt för
utläggning

Anmärkning

 

V
T
I
M
E
D
D
E
L
A
N
D
E
4
9
8

28/400-28/800
vä och hö sida

28/800-28/970
vänster sida

28/970-29/150
vänster sida

29/150-29/300
vänster sida

28/800-29/050
höger sida

29/050-29/300
höger sida

29/300-29/620
vä och hö sida

grovmo-finmo X X

grovmo-finmo X X
på finmoig mjäla

sand och mo X X
på morän och
berg

grovmo-finmo X
på finmoig mjäla

grovmo-finmo X
på morän

grovmo-finmo X

2-3 25 cm sandigt
grus (2)

maj-juni 85

3-5 25 cm samkross
(1) på fiberduk
grässådd

maj 85

3-4 25 cm makadam nov-dec 84
(4) på fiberduk
grässådd

3-4 25 cm grusig nov-dec 84
sand (3)
grässådd

3-4 25 cm samkross

(1) på fiberduk

grässådd

maj 85

3-4 25 cm grusig nov-dec 84
sand (3) gräs-
sådd

1-2 25 cm grusig hösten 84
sand (3) gräs-
sådd

Förstärkt med sam-
kross (1) maj 85

Brosektion 29/300

50 m efter bron
ingen åtgärd ännu
860409

 

1
2
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Tabell 1 (forts.) Släntskyddsåtgärder längs "nya" E4 delen 27/100-33/500.

 

Sektion Grund-

vatten

Jordart thatten Bank Skär-

ning
Slänt-
längd
im

Åtgärd Tidpunkt för
utläggning

Anmärkning

 

29/620-29/900
vä och hö sida

29/900-30/020
vä och hö sida

30/020-32/300
vä och hö sida

32/300-33/100
vä och hö sida

33/100-33/500

vä och hö sida

grovmo-finmo X X

morän på berg X

växlande X X
sand, mo, mjäla
(lera)

sand, grovmo- X
finmo (morän X
under sediment

32/620-32/900)

grovmo-finmo X
på finmoig mjäla

ej med X
>..C.'

1-2

1-3

3-4

#
N

25 cm grusig
sand (3) gräs-
sådd

25 cm grusig
sand (3) gräs-
sådd

25 cm grusig
sand (3) gräs-
sådd

25 cm grusig
sand (3) gräs-
Asâdd

25 cm makadam april-juli 84
(4) på fiberduk,
dränslang i dikes-

hösten 84

hösten 84

Bra etablering avhösten 84

v grässâdd 850607

32/300-32/580
hösten 84

32/580-32/920
juni-juli 84

32/920-33/100
hösten 84

Brosektion 32/920
32/92()

Bra etablering av
grässådd 850607

Gräset börjar komma
upp i makadammate-
rialet 850607

botten, grässådd
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3.6 Observationer och erfarenheter

 

Släntskyddsåtgärder är i regel mest sårbara under det första året efter

utläggning. Redan den första hösten, vintern och våren (1984/85), erhölls

också ett bra test på de förstärkta slänterna. Våren 1985 kännetecknades

av både intensiv snösmältning och tjällossning.

Det grusiga sandiga materialet (prov 3 i tabell 1) som dominerar har till

övervägande del fungerat väl, trots att materialet inte är helt idealiskt \

(BYA 841). På släntytor som skyddats med makadam har inga erosions-

skador observerats.

Trots en, totalt sett, lyckad inledning av åtgärdsförsöket iakttogs under

våren 1985 vissa släntskador. Tre typer av skador kunde urskiljas. Dessa

uppträder även i kombination med varandra. Vid observation i april 1986

kunde det konstateras att skadorna ej förvärrats.

1. Jordflytning, huvudsakligen beroende på tjällossning och i viss mån

grundvattenutströmning (figur 7). Skadetypen har nästan enbart ob-

serverats på några kortare avsnitt i de grus-sandskyddade morän-

skärningarna vid 29/900-30/020 vänster sida och 32/900 höger sida.

Vid 29/900-29/920 förstärktes släntskyddet med ett grusigt material

hösten 1985.

2. Översilning av ytvatten (figurer 8 och 9). Skadorna är koncentrerade

till låga ytterslänter i diken vid 31/700-32/000 vänster sida. Liknande

skador förekommer även vid 29/150-29/300 vänster sida. Det översi-

lande vattnet eroderar ut rännilar och grunda raviner. Översilning har

även observerats över den makadamklädda vänstra slänten vid

28/970-29/ 150 utan att några skador uppstått.

3. En bakåtgripande erosion i den helt oskyddade vänstra slänten vid

28/800-28/970 (figur 10). Här tränger grundvatten fram på ett tätt

finsediment, varvid överlagrande, något grövre sediment rasar ner. I

detta fall har även ytvatten bidragit till skadorna. Släntskadorna som

uppträdde i april 1985 åtgärdades en månad senare och numera är

slänten helt intakt.
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Figur 8. 1 Översilning av ytvatten vid 31/700-32/000 vänster sida. Foto-
riktning mot Norrköping.
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Figur 9. Översilning av ytvatten vid 31/700-32/000 vänster sida. Foto-
riktning mot Norrköping.

Några långtgående slutsatser om åtgärdernas effekt bör ej dras efter

knappt två år. Följande iakttagelser kan dock vara till viss nytta.

- Släntytan som förstärkts med gruSig sand och' som sedan gräsbesâtts

uppvisar redan nu enväl etablerad gräsvegetation. Efterhand kommer

gräset att förstärka släntskyddet ytterligare.

- Släntytorna som har förstärkts med grusig sand är till största delen

intakta. Slänterna är i gott skick och fortsatta skador, vilka' befara-

des, har i stort sett uteblivit. Denna typ av släntskydd tycks fylla sin

bästa funktion i inte alltför långa (3-4 m) och vattenmattade slänter.

- För att förhindra skador i skärningar med sediment'och riklig

strömning avyt- och grundvatten är det mest lämpligt. att lägga Ut

makadam på fiberduk. Det fungerar utmärkt i de aktuella skär-

ningarna.
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'Ett överdike eller en urgrävning med grovt återfyllnadsmaterial

VingSkulle ställvis hindra ytvatten att strömma ut över släntytan. Vid

observationer 'i april 1986 kunde man se att det kraftiga_ gräset V

i " "ütgjiord'e en bromsande effekt på det översilande vattnets erosions-

. förmåga. För att ytterligare gardera sig mot översilning bör man se

till'_^att släntskyddet verkligen läggs ända upp och helst över _slänt-

I -' < krönet så att en liten vattenavledande vall erhålls.

' '_'Släntskyddsåtgärder bör i möjligaste mån utföras under försömmaren.

Vegetation, antingen sått gräs eller självfröat, får tid att binda slänten

ytterligare.

' i.
i_

 

 Bakåtgripande erosion vid 28/800-28/970 vänster sida.
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4 ' VÄG 610 NORDVÄST OM JÖNÅKER, UTFÖRANDE OCH

'TEST Av OLIKA SLÃNTSKYDD

4.1 . ' u v Allmänt

I samband med "nya" Elnans sträckning mellan Gammelsta oCh Nyköping

har ombyggnad'skett avväg 610 nära Jönåker. Den 6 m bredaa'jvägen har

erhållit en delvis ny sträckning vid passagen under E4 Vid 123/730*(figur

11).--Det nya läget gav upp till8 m långa ytterslänter kring'sektionen vid

_ bron,v.i vilka .risken för erosion bedömdes som stor. Sedan april 1-985 görs

jämförelser mellan olika utlagda material i slänten på den nordöstra

sidan av vägen.

Den sydvästra slänten var från början tänkt att lämnas oskyddad. Vid

eventuella skador skulle dessa lagas och ett enklare släntskydd utläggas.

Beroende på vissjjordflytning under våren 1985 och förmodade skador

under våren' 1986' beslöts attutföra en släntskyddsåtgärd på släntav-

snittet norr om broläget. Den lägre slänten söder om broläget bedöms ej

utgöra några prolem och åtgärdades därför inte.

På senhösten 1985 provadejs alternativa erosionsskydd bl a tredimensio-

nella geotextiler (sk bikaka) på den sydvästra slänten. Dessa har

dokumenterats och följs "upp av vägverket.

 

4.2 Markförhållanden

I den nordväst-sydøstligadalgången nordväst om Jönåker skär väg 610

genom en kulle-"som utgår från ett höjdområde. Kullen består av varvig

lerig mjäla som överlagrar morän på berg'(figur 12 och 13). Berget är

utdraget i en ribba i dalgångens riktning.

Från höjdområdet letar sig grundvatten ner mot den nordöstra ytterslän-

ten. Vid schaktningarna konstaterades att grundvattnet fanns i jordlag-

ren, mjälan,7närm_'ast moränen och berget (figur 12). I början förekom

även en grundvattenStrömning ut från den sydvästra slänten. Grund-

vattenflödet skars sannolikt av och slänten bedöms därför kunna 'torka

ut. Risken för jordflytningrunder tjällossningsperioden kvarstår ändå.
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VÄG 610
Sektion 0/640
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4A

' Figur 12. Schematisk skiss över lagerföljden vid väg_ 610 och sektion
0/640.

 

Figur 13. Varvig lerig mj"la. Detaljbild från lagerföljd vid väg 610 och
' sektion 0/640.
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4.3 Släntstabilitet - åtgärdsförsök

 

De konstaterade jord- och vattenförhållandena innebar att stabilitets-

problem kunde uppstå i slänterna. I den nordöstra slänten var den största

risken inom "sektion 0/660-_0/700. Det vattenmättade finmo-mjälamate-

rialet som 'överlagrar moränen flöt ut med bakåtgripande erosion 1 'ovan

liggande lager som följd. Under tjällossningsperioden ökar sannolikt

erosionen. Risken för ytvattenerosiøn är liten.

Den nordöstra slänten, sefigur 14, har åtgärdats på det sätt som' framgår

av tabell 2. Det största intresset har knutits till släntsektionen norr om

broläget där erosionsskador förväntades. En schematisk skiss av ut-

formningen återgesi figur 15.

Efter utläggning avsläntskydd, som består av grusbärlagermaterial togs

ett prov för analys av kornstorleksfördelningen (figurl6). Det sandiga

gruset har alltför hög halt sand för att uppfylla kraven i BYA84 på

materialsammansättning för erosionsskydd. Den nålfiltade fiberduken

som använts är av bruksklass 4 fabrikat "Fibertex".

Tabell 2 Utformning av släntskydd på sträckan 0/400-0/720 höger sida.

  

Sektion - Släntlängd*) Åtgärd Tjocklek

0/400-0/600 2-6 m makadam på fiberduk 30 cm

0/62040/650 _ 7-8 m makadam på fiberduk 50 cm

0/650-0/680 7-8 m grusbärlager på fi- 50 cm

berduk**)
0/680-0/720 2-7* m makadam på fiberduk 50 cm

 

*) Med släntlängd avses här längden på ytterslänten mätt från dikes-
botten till Vkrönkant.

**) Från början tänkt att grusbärlagret skulle ligga direkt på slänten
men alltför tidsödande att avbryta fiberduksutläggningen mellan de
olika åtgärdsutförandena.
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Figur 14. Väg 610. Utförande av åtgärdsförslag enligt tabell 2. Foto
' v från sektiøn 0/700 mot Jönâker.

   

 

Msn/§0

44, V Ufförandealfernahv

30 cm makadam

50 cm makadam

50 cm grusbarlager (se figur16)

Figur 15. Utformning av släntskydd mellan sektion 0/400 och 0/720 på
' högersida vid väg 610.
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M0 SAND GRUS STEN

Grova ;Mellanmndg Growand Fingrus g Grovgrus 5'

0.06 0.2 0.6 2 6 20 60.

  

0.074_ 0.125 0.:: 0.5 1.0 2 4 5.6 8 11.: 16 20 32 5064

Figur 16. Erosionsskydd (sandigt grus) 2 m upp från dikesbotten vid
- väg 610 sektion 0/660 höger sida. i

På den vänstra slänten som åtgärdades under hösten 1985 prövas två

typer av s k bikaka. Bikakorna som prövas är av två olika utförande och

fabrikat:

- I Bikaka "Brinkcell" är av grön väderbeständig plast och består av

plattor med storleken 235 x 107 x 9 cm som läggs ut till önskad

storlek.

- Bikaka "Armater" består av 3 mm tjock gråvit fiberduksväv. Bi-

kakans konstruktion innebär att den transporteras ihoppackad. Vid

utläggningen på slänten förankras den ena långsidan och därpå drar

man ut bikakan, varvid det 6-kantiga cellmönstret erhålls.

För att inte plattorna och den tredimensionella geotextilien ska glida

iväg förankras dessa i slänten. I det här fallet har 4 dm långa och böjda

armeringsjärn slagits ner i slänten med ett mellanrum av ca 2-4 m. I

kanterna av bikakorna sitter förankringen tätare, ca 1-1.5 m.

Erfarenheterna från utläggningen av bikakorna är följande enligt Väg-

verkets personal vid platskontoret i Enstaberga:

- Den gröna bikakan Brinkcell ansågs inte vara lika lätthanterlig vid

utläggningen, den kräver ett jämnare underlag samt tätare för-

ankring jämfört med den vita bikakan Armater.

VTI MEDDELANDE 498



24

I - Den vita bikakan befarades först vara för mjuk men bikakeceller-

nas form bibehölls bra då'grusmaterial påfylldes.

I tabell 3 och figur 17-19 redovisas åtgärdens utförande och uppbyggnad.

Tabell 3. Utformning av släntskydd på den vänstra slänten norr om

broläget vid väg 610.

   

Sektion Släntlängd* Åtgärd Tjocklek

0/635-0/660 7-8 m grus 25 cm

0/660-0/677 7-8 m bikaka Brinkcell 25 cm
0/677-0/695 5-7 m bikaka Armater 25 cm
0/695-0/725 2-5 m grus 25 cm

* Med släntlängd avses här längden på ytterslänten mätt från dikes-
botten till krönkant.

De olika bikaketyperna täcker ej hela släntytan. Båda bikakorna börjar

ca 0.5 m upp i slänten mätt från dikesbotten. Där den gröna bikakan är

utlagd fattas det 0.5-1 m till släntkrönet. Den vita bikakan är däremot

utlagd intill ett avstånd av O-O.5 m nedanför släntkrönet.
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- 111511/

9 cm bikaka
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Figur 17. Utförande av släntskydd med s k bikaka mellan sektion
0/660 och 0/695, vänster sida, längs väg 610.
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Figur 18. Släntskydd bestående av s k bikaka typ Brinkcell.

 

Figur 19. Släntskydd av tredimensionell geotextil, bikaka typ Armater.

i; . 4 Observationer

Någon slutlig bedömning av testet i den högra slänten har ännu inte

skett. Ett viktigt resultat har dock konstaterats. Släntförstärkningsma-
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terialet utlades strax före och under tjällossningsperioden 1985, dvs

under en period då släntstabiliteten vanligen är som lägst. Erosions-

skyddet påverkades inte av dessa förhållanden och är även efter höst-,

vinter- och vårsäsongen 1985-86 helt intakt. I den vänstra slänten som

åtgärdades. hösten 1985 med grus och bikaka observerades i april 1986

inga spår av instabilitet.

Någon skillnad i funktion mellan de olika släntskyddsutförandena har

hittills inte iakttagits.

5 FORTSATT UPPFÖLJNING

Det är ännu för tidigt att dra några långtgående slutsatser av de

utförda släntskyddsåtgärderna. Viss kunskap och erfarenhet har dock

erhållits av uppföljningen sedan vägslänterna började åtgärdas (somma-

ren 1984). I regioner med brist på jordmaterial, som uppfyller kraven för

erosionsskydd (BYA 84), kan ett sandigare grus än vad som krävs i dag

utnyttjas till släntskydd. Den optimala sandhalten kan ännu ej specifice-

ras. Uppföljningen från "nya" Ei; och observationer i andra vägslänter

runt om i' landet visar att flytbenägna moränslänter skyddas bäst med

makadam på förankrad fiberduk. Ännu grövre krossmaterial, som ger

tillräcklig friktion mellan partiklarna kan också vara ett alternativ.

Åtgärder för att lösa eventuella erosionsproblem i riktigt höga morän-

slänter är ännu inte framtagna.

Fortsatt bevakning i mindre omfattning kommer att utföras för att

säkrare bedöma åtgärderna. Den till dags dato (våren 1986) lyckade

satsningen på erosionsâtgärderna längs "nya" E4 kan förhOppningsvis

bidra till lösningar av likartade problem på andra vägsträckor i vårt

land.
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6 3 SLÄNT- OCH MARKUNDERSÖKNING VID KÃLLBERGSBOV

UTMED VÄG 84 LJUSDAL-HUDIKSVALL, X-LÄN

Slänten med omfattande erosionsskador är belägen 8 km väster om

Delsbo vid Källbergsbo längs väg 84 mot Ljusdal (figur 20-22). Vid

ombyggnaden av väg 84, i slutet på 60-talet, har man skurit sig ned ca

10-12 m i ett mot dalgången utskjutande höjdparti. Jordarterna i skär-

ningen utgörs av morän som överlagra-s av sediment. Det är tidvis en

riklig strömning av yt- och grundvatten från höjdområdet mot skärnings-

slänten.

  
7,5 HUDlKSVAl-L  

    

 

SKALA

 

I_
I 1 l ä

0 250 500 750 lOOOm

Figur 20. Översiktskarta över Källbergsbo väg 84 Ca 8 km väster om
Delsbo. Inringat omrâde markerar platsen för undersökt slänt.

VTI MEDDELANDE 498



29

 

Figur 21. Erosionsslänten vid Källbergsbo väg 84. F0toriktning mot
Ljusdal.

.': v
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137130739*

 

Figur 22. Släntavsnitt med omfattande erosionsskador vid' Källbergsbo
väg 84.
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6.1 i Genomförande

 

Undersökningen som utfördes i oktober 1984 bestodav fem moment:

1. Detaljsektionering av slänten och erosionsspåren

.i \ Avvägning av marken ovanför släntkrönet

. _ i Bestämning av jordlagerföljd iprovgropar

GräVning av släntrännor

. -- 'Undersökning av ytvattenförhâllanden i terrängen ovanför slänt-v
U
I
.
-
|
=
'

b.
)
N

'krönet och grundvattenframträngning i provgrOpar och släntrännor.

Detaljsektioneringarna av slänten utfördes med hjälp av stakkäppar, lina,

sticksond och mätsticka. En stakkäpp nedsattes på krönet av innerslän-

ten, i dikets mitt och på yttersläntens krön. För att nå den ursprungliga

dikesttten, mättes mäktigheten på det i diket utflutna materialet med

hjälp av en sticksond. Därpå spändes en lina l m upp på stakkäpparna.

Ursprunglig släntyta och dikesbotten är därför lodrätt l m under linan.

Viss försiktighet bör iakttagas med avseende på att diket rensats vid ett

flertal tillfällen och därmed kanske förändrat dikesbottens ursprungliga

nivå. Från linan inmättes nuvarande släntyta (figur 23). Vid mätningarna

mellan de uppsatta sektionerna syftades avläsningshöjden.

,MÄTSTICKA --- URSPRUNGLIG SLÄNTYTA

,wa/sm NUVARANDE SLÄNTYTA

      

 

 

Figur 23. Detaljsektiönering av ytterslänt.

Avvägningen av markytan ovanför släntkrönet utfördes intill ett av'stånd

av 120 m från släntkrön. I förlängningen av de8 utstakade släntsektio-

nerna nedsattes en stakkäpp på var 20:e meter med utbredning i ett

rutnät. Den fortsatta marklutningen ovanför rutnätet har översiktligt

syftats och stegats. Som hjälpfix vid inmätning och. avvägning användes

VTI MEDDELANDE 498



31

vägmitt vid infartsväg (sektion 16/1470 enligt planritning). Vägprofilhöj-

den är 117.40 m ö.h. enligt profilritning. ' '

På ovansidan av släntkrönet grävdes 5 st provgropar. Provgrop 1-4

grävdes med Åkerman H10 och provgrOp 5- upptogs'med Hymas traktor-

grävare. I provgroparna dokumenterades jordlagerföljd och vattenför-

hällanden. '

Släntrännor ned till primärt jordmaterial grävdes med hacka och spade.

Försök att gräva släntrännor med grävmaskin gjordes, men avbröts

beroende på för kort räckvidd hos skoparmen och risken för jordflytning

i den delvis vattenmättade marken. I släntrännorna studerades jordla-

gerföljden och vattnets framträngning.

Vid en översiktlig rekognosering av marken ovanför slänten noterades

var ytvatten från högre belägna partier rann fram. Grundvattensitua-

tionen har enbart studerats i samband med provgropsgrävningen och vid

undersökningen i släntrännorna.

7 RESULTAT

Pâ översiktsplanen (figur 24) redovisas rutnätet och läget för slänträn-

nor, provgropar m m. Markerade höjdkurvor har interpolerats fram ur

avvägningsvärdena för tvärsektionerna och provgrOparna.
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Figur 24. Översiktsplan Källbergsbo väg 84, X-län.

7.l Detaljsektionering av slänten

 

(B

Detaljsektioneringen av slänten ger tydliga bevis för att erosionen varit V

omfattande. En del av skadornas omfattning visas i figur 22. Nuvarande

släntyta ligger inom vissa partier mer än 1 m under ursprunglig släntyta.

Nuvarande släntkrön har bedömts vara lika med ursprungligt släntkrön

med undantag för en sektion mitt i slänten där erosionen ätit sig ner

ytterligare ungefär 2 m (figur 28). Utseendet på slänten varierar bero-

ende på jordart och vattenframträngning. Erosionsspåren utgörs av små

raviner, som ibland är mer än lm djupa. Andra delar har skador av

skredkaraktär, dvs sammanhängande flak av jord har glidit iväg. I vissa

av de grunda ravinerna rinner det rikligt med vatten. En översiktlig

beräkning grundad på detaljsektioneringen visar att ca 740 m3 jord har

eroderat. I figur 25-29 återges några detaljsektioner över erosionsska-

dornas omfattning.

Figur 25 visar en mer eller mindre intakt släntsektion. I nedre delen av

slänten har en mindre jordlyftning ägt rum. Figur 27 återger en släntsek-

tion där erosionen skurit ut grunda raviner som sträcker sig snett nedför

slänten. Figur 26, 28 och 29 speglar .släntsektioner där större delen av
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slänten utsatts för skredliknande erosion.

NIVÃ
möh.

128 <

126 *

124 *

122 '

120 <

 

BELÄGGNINGS-
118 -

116 q \/

  

4,

114* f 1 I I 1 I 1 T 1 r r 7 1 f 1 1 1 1 1 r 1 1 1

1711341* 25. Släntsektion 16/280.
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Figur 26. Släntsektion 16/310.
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Figur 27. Släntsektion 16/320.
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Figur 28. Släntsektiøn 16/350.
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Figur 29. Släntsektion 16/360.

7.2 Avvägning av marken ovanför släntkrönet

Ovanför släntkrönet är marken jämn med en svag och jämn stigning.

Efter ca 50 m stiger terrängen något brantare till två markerade

höjdpartier ca 110-120 m från släntkrönet. I förlängningen av tvärprofi-

lerna stiger terrängen ytterligare och berget reser sig brant efter ca

300-350 m från släntkrönet. Vivåskiilnaden från släntkrönet och upp till

berget är ungefär 30 m. Närmast berget har bitvis en 25-30 m bred och

blockrik platå utbildats. Längsprofilerna l, 2 och 3 liksom släntkrönprofi-

len, fortsätter åt båda hållen brant sluttande ned till vägbanenivå. I

figur 30-32 återges_ längsprofiler och tvärsektioner.
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16/300 1ÖMOÖ
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Figur 30. Längsprofil'er 1-6 i detaljavvägt rutnät längs väg 84, X-län.
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Figur 31. Tvärsektionerna 16/260 och 16/280 längs väg 84, X-län.
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7.3 Bestämning av jordlagerföljd i provgropar

 

Jordlagerföljden i provgroparna består av sediment på morän. Sedimen-

ten domineras av skiktad sand och mo med skiktlutning parallell med

markytan. Jordlagerföljden växlar i sammansättning, mäktighet och

packningsgrad. I några av provgroparna förekommer jordlager som kraf-å

tigt avviker från den med markytan parallella skiktningen.

Mäktigheten på hela sedimentpacken i provgroparna varierar från 2.4 m

till 4.6 m. Med utgångspunkt från provgr0p 2 (figur 33:2) är hela sedi-

mentpacken mäktigare mot Ljusdal än mot Delsbo. Noterbart är sedi-

mentmäktigheten 3.5 m i provgr0p 5 (figur 33:5), vilken ligger 80 m från

släntkrönet och på ca 6 m högre nivå än provgr0p 2 med 2.4 m sediment.

Moränens sammansättning varierar mellan sandig och moig. Även lerig

morän förekommer. Det är i vissa gropar ingen distinkt övergång från

sediment till morän. Övergången utgörs av en tunn zon med ett till synes

blandat och stört, moränliknande sediment.

I figur 33:1-5 redovisas jordarterna i provgrOparna.
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LER MJÄLA MO SAND GRUS STEN
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Lagerföljd och jordartssammansättning i provgrop 1.
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Figur 33:2.

Kornsiorick. mm

 

Lagerföljd och jordartssammansättning i provgmp 2.
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Figur 33:4. D Lagerföljd och jordartssammansättning i provgrop 4.
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LER MJÄLA MO SAND GRUS STEN
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Figur 33:5. Lagerföljd och jordartssammansättning i provgrop 5.

7.4 Släntrännor

 

Jordartsgränserna i slänten var svåra att fastställa vid den okulära

bedömningen. Generellt består jordlagerföljden av sediment på morän.

Mäktigheten på sedimentpacken är 1.5-3 m. Övergångszonen från sedi-

menten till moränen är störd och uppvisar i ett par av släntrännorna

sedimentstrukturer och en blandning sedimentkörtlar. I figur 34-37 redo-

visas resultaten från undersökningarna i släntrännorna.

Sedimenten domineras av sand och mo, men skikt av både finkornigare

oc'n grövre material förekommer. Moränen i slänten är moig, i vissa fall

lerig, moig.

I slänten sågs vatten rinna fram i gränsskiktet mellan sedimenten och

den hårt packade moränen. I släntränna 3 och 4 (figur 36 och 37) sker

även en vattenutströmning i de övre sedimentskikten.
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Figur 35. Släntränna 2 sektion 16/ 352. Lagerföljd och jordartssamman-
sättning.
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Figur 36. Släntränna 3 sektion 16/318. Lagerföljd och jordartssamman-
sättning. Morän se figur 35.
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artssammansättning. Morän se figur 35.
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7.5 Yt- och grundvattenförhållanden

 

Under engför området ovanligt regnrik höst (1984) observerades vid

undersökningstillfället både en ytvattenavrinning ovanför släntkrönet och

en riklig vattenutströmning i Slänten. Under tiden, ca 1 timme, som varje

provgrop stod öppen gjordes följande iakttagelser. I provgroparna 1 och 2

rann vatten fram i gränsskiktet mellan sediment och morän. Vatten

trängde även fram i sedimentskikten i provgroparna 2, 3 och 4. I

provgrop 5 observerades inget vatten.

I samband med dokumentationen av släntrännorna och provgroparna

iakttogs inte någon vattenframträngning ur moränen med undantag för

en liten vattenutströmning i den något störda övre delen av moränen i

släntränna 1 och 2.

thattenströmmen är koncentrerad till släntområdet väster om linjen

mellan provgrop 2 och 4. Stora mängder vatten letar sig via hjulspår och

markberedningssår från de övre delarna av höjdområdet ner mot Slänten.

Eftersom det förekommer hårt packade, täta sedimentskikt rör sig inte

allt vatten ned till den "täta" moränen. Mycket vatten följer sediment-

skikten ut mot och vidare nedför Slänten. I figur 38 redovisas ytvattensi-

tuationen 19841030.

_ 7.6 Slutsatser

Slänten med den omfattande erosionen nära Källbergsbo har en jord-

lagerföljd med sediment på morän. I samband med yt- och grundvatten-

utströmning främst i sedimenten har olika typer av erosionsskador

uppstått. Erosionen härrör också från tjälprocessen framför allt när den

tjälfarliga moränen genomgår tjällossning.

För att hejda erosionen måste vattnet ledas bort, förslagsvis via någon

form av dränering och/eller överdike, såatt även det mesta av ytvattnet

inte når slänten. För att förhindra ytterligare erosion bör Slänten flackas

ut. Eventuellt kan något vegetationstäcke exempelvis gräs ytterligare

stabilisera Slänten.
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Figur 38. thattensituationen ovan släntkrönet vid Källbergsbo
19841030.

3 FÖRSLAG TILL ÅTGÄRD

Utifrån undersökningsresultaten utformades tillsammans med

Allan Ekström (SGI) en dräneringsåtgärd. Åtgärden innebar ett försök att

minska, helst förhindra, yt- och grundvattenflödet att nå fram och rinna

ut i skärningsslänten. Från det något högre liggande partiet vid prov-

grop 2 förslogs en något vinklad dränering i riktning mot Hudiksvall och

Ljusdal (figur 39). Dräneringsmynningen skulle ansluta till befintligt

vägdike i sektion 16/225 och 16/440.

I figur #0 återges läget av dräneringen i profil mellan sektion 16/260 och

16/400. Dräneringsdjupet var i möjligaste mån anpassat till moränens

överyta, arbetsutförande och kostnadsinsats. Tanken var att skära av så

mycket som är möjligt av det ställvis kraftigt vattenförande sediment-

lagret över moränen.
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Figur 40. Profil av dräneringspaket mellan sektion 16/2600ch 16/400.
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8.1 Åtgärdsförslagetsgenomförande

 

Arbetet utfördes i mitten av december månad l984. Undertecknad

bevakade och dokumenterade den östra delen av dräneringen mellan

provgrOp 2 (16/328) och mynningen (16/1440).

Arbetet påbörjades vid mynningen och förflyttades successivt upp mot

brytpunkten vid provgrop 2. På grund av arbetspraktiska skäl lades

huvuddelen av upptagna schaktmassor mellan släntens krönkant och

framschaktat dike. Dessa massor utbreddes i ett 0.5-1 m tjockt täcke,

som olämpligt nog ökar belastningen på slänten.

Utformningen av dräneringspaketet:

Från sektion l6/26O till 16/400 lades dränering med 1 m singel och två

dräneringsslangar med dimension 125 mm omslutna av fiberduk (fi-

gur 41). I schaktdiket lades först fiberduk som spändes upp mot schakt-

väggarna på så sätt att singeln lätt kunde fyllas i. På fiberduksbotten

fylldes l dm med singel, 8-16 mm, som breddes ut till ett jämnt underlag

för dräneringsrören. För att underlätta hantering och nedläggning bands

dräneringsslangarna samman. Därefter fylldes åter singel till en total

tjocklek på 1 m (figur l+2). Därpå veks fiberduken runt om och tidigare

uppgrävda massor återfylldes i resten av diket. Slutligen formades ett

överdike och en låg vall i de återfyllda massorna för att avleda

ytvattnet.

Från l6/26O och 16/400 mot respektive mynning är dräneringspaketet

utformat till ca 0,4 m tjocklek. Dräneringsslangarna skarvades närmast

mynningen med täta plaStrör i motsvarande dimension. Vattnets fort-

satta strömning skall ske i befintliga diken.
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Figur 42. Ifyllning av singel till 1 m tjocklek
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8.2 Iakttagelser och slutsatser

 

Under och efter utförandet av dräneringsåtgärden har följande iaktta-

gelser och erfarenheter gjorts:

- Moränen i schaktdiket har ett ojämnt och bitvis diffust gränsskikt

till överlagrande sediment. I vissa delar av schaktdiket når man ej,

med projekterat dikesdjup, ned till moränens överyta. För att täcka

in hela det vattenförande gränsskiktet borde dräneringspaketet

placerats djupare. Med tanke på svårigheter att skapa ett så pass

djupt dike som kunde stå öppet under arbetet och kostnaden kan

det bedömas som orealistiskt.

- Vid utförandet av dräneringsåtgärden rann det mesta av vattnet

fram kring brytpunkten 16/328 och mot mynningen vid 16/225.

Detta bekräftas från senare observationer av vattenflödet vilket är

större vid mynningen 16/225 jämfört med den andra mynningen

16/440. Under snösmältningen i maj 1985 och under den regnrika

hösten samma år rann det mycket vatten ur båda mynningarna. I

snösmältningSperioden våren 1986 uppmättes kring den 24 april ett

flöde på ungefär 200 l/min ur mynningen vid 16/225. Flödet ur den

andra mynningen vid 16/440 var jämförelsevis mycket litet.

- I samband med snösmältningen 1985 observerades att det vid

släntkrönet fortfarande rann fram rikligt med vatten i det övre

jordlagret. Dräneringsdiket förmådde inte till fullo avleda vatten-

flödet från ovan liggande släntområde. En justering av överdiket

utfördes, varvid vattenflödet vid släntkrönet minskades betydligt.

En gummiduk borde t ex ha spänts upp på nedströmssidans schakt-

vägg för att hindra vattengenomströmningen.

- Om vattenflödet i överdiket blir för stort t ex vid kraftig snösmält-

ning (se ovan) uppstår risken för erosion i själva överdiket och dess

brantare del mot respektive mynninO. Till dags dato, april 1986, har

ingen erosion förekommit i de utförda överdikena.
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-= Trots den genomförda åtgärden fortsatte problemen om än i mindre

omfattning under snösmältnings- och tjällossningsperioden i maj

1985. Efter ytterligare några små justeringar av överdiket (tätning)

fungerade dräneringen bättre och tom mycket väl under den

regnrika hösten 1985 (muntliga uppgifter. av bitr. vägmästare

Tommy Ferlin, Delsbo). De observationer som vägmästare Gösta

Landelius gjort under snösmältnings- och tjällossningsperioden

fram t o m april 1986 visar att skadeomfattningen minskats betyd-

ligt jämfört med tidigare säsonger.

Som konstaterats är klimatet en viktig faktor för skärningssläntens

stabilitet. För' Delsboområdet karaktäriseras klimatet de senaste 10 åren

av kalla vintermånader och ofta regnrika somrar och höstar (figur l§3). På

en av VTIs provsträckor (Sannäs) mellan Delsbo och Forsa längs väg 84

noterades 1.85 m i tjäldjup under mars 1985 (figur 44).
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Delsbo.
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Figur 44. Tjäldjupsmätningar vintern 1984/1985 vid Sannäs väg 84 (VTI
provsträcka 0,5 mil öster om Delsbo). Månadsmedeltempera-
tur under samma tidsperiod noterade vid SMHIs station i
Delsbo.

Det är dock lite för tidigt att efter två snösmältnings- och tjälloss-

ningsperioder rättvis bedöma och utvärdera dräneringsåtgärden. Även om

smältvatten avleds via dränering och överdike är tjällossningen den

största orsaken till instabilitet under våren.

Sammanfattningsvis kan konstateras att dräneringsåtgärden inte ger

fullständig och tillräckligt stabil slänt. Det är lämpligt att dränerings-

åtgärden kombineras med exempelvis släntbeklädnad av sprängsten

och/eller makadam på fiberduk alternativt utflackning och etablering av

gräs eller möjligen buskar. Om det under den fortsatta uppföljningen

visar sig att grundvatten strömmar ut från ett begränsat område i

slänten föreslås en dränerande slits för upptagning av vattnet.
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