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Parametersammanställning 

Krafter 
Te (kN) erforderlig spikkraft för att undvika spikbrott 
Tn (kN) dragkraft i spiken 
Tm (kN/m) dragkraft i spiken per meter 
To (kN) dragkraft vid spikhuvudet 
Tmax (kN) maximal tillåten dragkraft i spiken 
Ts (kN) skjuvkraft i spiken 
Te (kN) skjuvkraft i spiken 
Ty (kN) genomstansningskraft 
R: (kN) skjuvkapacitet i spiken 
Rn (kN) dragkraftskapacitet i spiken 

Längd, diameter 
L1 (m) spiklängd i den passiva zonen 
L2, la (m) spiklängd i den aktiva zonen 
Lo, la (m) överföringslängd 
Lvi (m) vidhäftningslängd för spik i 
SH (m) horisontellt avstånd mellan spikarna 
Sv (m) vertikalt avstånd mellan spikarna 
d (m) utböjning av nätet 
D, Dn (m) spikens diameter 

Hållfasthet. mantelfriktion. jordtryck, E-modul 
q5 (kN/m2

) mantelfriktion mellan spik och jord 
Pu (kN/m2

) jordens bärförmåga 
E (kN/m2

) elasticitetsmodul 
ks (kN/m3

) bäddmodulen längs spiken 
fyk (kN/m2

) stålets draghållfasthet 
fd (kN/m2

) geonätets dimensionerande draghållfasthet 
fs (kN/m2

) mantelfriktion mellan spik och jord 
PA (kN/m2

) jordtryck mellan spikarna 
'tf (kN/m2

) tillgänglig skjuvhållfasthet 
'tmob (kN/m2

) mobiliserad skjuvhållfasthet 

Övriga 
I (m4

) spikens yttröghetsmoment 
Z (m3

) plastistikt böjmotstånd 
An (m2

) spikens tvärsnittsarea 
Mp (kNm) plastiskt moment 
Mo (kNm) moment i flytleden 
s (%) töjning av geonätet 
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2 ALLMÄNT OM JORDSPIKNING 

2.1 Historik 
Principen av jordspikning där man injekterar eller slår spikar i jorden härstammar från NATM 
(New Austrian Tunnelling Method). I detta sammanhang används spikarna för att säkra 
tunneltaket och väggarna direkt efter sprängning för att sedan täcka tunnelytorna med 
sprutbetong. Fördelen är att snabbt kunna installera ett stort antal spikar som i samverkan med 
varandra och med jorden skapar ett armerat block och därigenom minimera risken att taket rasar 
(även om inte varenda spik tar upp krafter). Iden att man tillåter en viss deformation i den aktiva 
zonen för att reducera den last som sedan tas upp av armeringen och beklädnad står i motsats till 
den dittills (före 1960) använda principen att säkra tunnlar med en styv lining för att förhindra 
deformationer överhuvudtaget. 

Re,-,lc,1,ceO 
>!Qn.C:rt!te-

er,• eoafinig press.se 

P; : j~lhd ~e'!::,;..re 

Figur 1: Jämförelse mellan NATM och traditionell metod, Recommendations Clouterre 1991 

Samtidigt som användningen av NATM ökade prövades denna metod också i mjukt berg, grafit 
skiffer, "Keuper marl", silt, sand och grus. Ett av de första framgångsrikt utförda projekten var 
tunnelbanan i Frankfurt 1970. Detta ledde till en fortsatt utveckling i Tyskland, det sk 
Bodenvernagelungprojektet där åtta instrumenterade fullskaleförsök genomfördes och 
analyserades (Gässler, 1987). 

I Frankrike användes jordspikning för första gången 1972 i samband med breddning av en 
järnväg nära Versailles. Det nya med detta projekt var att man lyckades stabilisera en slänt 
istället för som tidigare tunnlar och att man skapade en konstruktion som låg ovan jorden vilket 
medförde speciella krav gällande ytsäkring med hänsyn till erosion och klimat. Under perioden 
1986-1990 genomfördes ett stort nationellt forskningsprojekt kallat Clouterre ( clou=spik, 
terre=jord) med målsättningen att: 

- bättre förstå jordspikade konstruktioners beteende, 
- definiera metodens begränsningar, 
- förbättra metoden med avseende på dimensionering, 
- studerajordspikning för permanenta konstruktioner. 

FOREVER, ett forskningsprogram som är inriktat på stabilisering av naturliga slänter, är en 
pågående fortsättning av Clouterre i Frankrike. 

Mellan 1976 och 1981 genomfördes i USA en utredning om att stabilisera naturliga slänter. Det 
var framför allt Shen och hans forskargrupp som drev fram denna utveckling. På universitetet i 

https://press.se
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Kalifornien utfördes ett antal fullskaleförsök och FEM analyser som sedan utmynnade i en 
dimensioneringsmanual utgiven av FHW A (Federal High Way Association). 

En bra sammanställning av case histories fram till 1987 finns i Bruce uppsats "Soil nailing: 
Applications and Practice - part 2". 

2.2 Tillämpningar och förutsättningar 
I planeringsstadiet är geoteknikern tvungen till att välja en lämplig metod för att höja 
säkerhetsfaktorn i en befintlig slänt eller välja en ekonomisk stödkonstruktion när det gäller 
säkringen av schaktväggar. Om jordspikning är en lämplig metod för att stabilisera slänter eller 
schakter beror framför allt på två faktorer: geologin och grundvattnet. 

Det anses idag inte vara rimligt att utföra enjordspikning vid följande förhållanden 
(Recommendations Clouterre, 1991 och Bruce, 1987): 

- jorden är av en sådan karaktär att den inte klarar av att stå utan stöttning i minst några timmar 
tills spikarna är installerade och sprutbetongen är anbringad vilket kan vara fallet för 
exempelvis lösa leror och torr sand. 

- i plastiska leriga jordar, i lerjordar med ,: ru< 50 kPa och i jordar med hög sensitivitet där 
friktionen mellan spik och jord är låg. I dessa jordar finns det dessutom risk för 
långtidsdeformationer. 

- i svällande leror eller jordar som är frostkänsliga. I sådana fall kan höga frostkrafter i spikar 
och på fasaden uppstå. 

- grundvattnet måste ligga lägre än konstruktionsnivån så att inget vatten kan strömma till 
fasaden. Grundvatten reducerar tillgänglig friktion, ökar belastningen på fasaden och 
komplicerar påfcirandet av sprutbetong. Om grundvattenståndet är för högt måste det sänkas 
med hjälp av pumpar eller vattnet ledas bort från fasaden med hjälp av vedertagna metoder, se 
2.2.3. 

Jordspikning lämpar sig däremot bäst i naturliga kohesiva, siltiga jordar, fasta leror, morän utan 
inslag av stora block, i isälvsavlagringar och i fin- till mellansand med en kapillär kohesion på 3-
5 kPa och en vattenkvot på 5-6 % (Franzen, 1993). 

2.2.1 Släntstabilisering 
Branta slänter i Norrland, sk nipor har ofta dålig stabilitet och förstärks därför med jordspikar i 
kombination med utläggning av ett geonät och en kokosmatta för att snabbt etablera växtligheten 
och skydda ytan mot erosion. För att sänka porvattentrycket anordnas i de flesta fallen en 
dränering som kan utföras på olika vis, se 2.2.3. 

Grundprincipen med jordspikning är att skapa ett armerat block bestående av jord, spik och 
ytsäkring (vegetation, geonät) som i samverkan förbättrar släntens stabilitet. Det är viktigt att 
påpeka att alla de tre nämnda komponenterna bidrar till samverkan. I Näsåker, Sollefteå 
kommun, bedömdes att själva dimensioneringen av spikarna var tillfredsställande (total
stabilitet) men ytsäkringen med geonät fungerade inte särskilt bra så att lokala delar av släntytan 
rasade (lokal stabilitet). 
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Den totala stabiliteten beräknas genom att krafterna i den mothållande (passiva) zonen skall vara 
större än krafterna i den pådrivande (aktiva) zonen. Krafterna (skjuvkrafter) i den aktiva zonen är 
riktade ut mot fasaden medan krafterna i den passiva zonen är riktade in i slänten, se Figur 2. 

zon 

Vidhäftningslängd 

Figur 2: Krafter mellan spik och jord, Franzen 1993 

Jordspikens stabiliserande effekt är beroende av den s k vidhäftningslängden i den mothållande 
zonen dvs avståndet från glidytans skärning med spiken och spikens ända. 

Förutom höjningen av säkerhetsfaktorn kanjordspikning användas för att stoppa pågående 
rörelser i slänter utsatta för krypning. I det fallet installeras spikarna rakt ner (lodrätt) i jorden 
och fungerar som dymlingar eller pålar. Denna typ av släntstabilisering kan betraktas som en 
separat metod som har vissa likheter medjordspikning men i stort sett har ett helt annat 
verkningssätt och därför inte kommer att behandlas mer i denna rapport. 

2.2.2 Stabilisering av schakter 
I motsats till en naturlig slänt är en schakt en konstruktion vars lutning och djup kan bestämmas 
av geoteknikern. 

Byggprocess 
Det gängse arbetssättet är att schakta i etapper som är mellan 0,5 och 2 m djupa (beroende på 
jordens egenskaper) och sedan börja med installationen av den första spikraden. Därefter 
anbringas armeringsnät, sprutbetong och förankringsplatta innan denna arbetsprocess upprepas 
tills alla rader är installerade. Om spikarna installeras före sprutbetongen är det viktigt att 
förankringsplattan pressas mot sprutbetongen innan den är härdad. 

Det är också möjligt att sätta spikarna efter det att armeringsnät och sprutbetongen är anbringade. 
Därefter monteras förankringsplattan. Oavsett installationsteknik blir spikarna inte förspända. 
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Figur 3: Konstruktionsfaser i enjordspikad schakt, Recommendations Clouterre 1991 

Schaktning 
Schaktning sker i etapper och den optimala schakthöjden begränsas av att jorden måste förbli 
stabil fram tills fasaden har färdigställts. Släntytan skall vara jämn vilket underlättar påförandet 
av sprutbetong. Enligt Gässler, 1990, är följande schaktdjup möjliga: 

Jordart Minimala schaktdjupet Maximala schaktdjupet 
Sandigt grus 0,5 m (med kapillär kohesion) 1,5 m ( cementerad) 
Sand 1,2 m (medelfast lagring med 1,5 m (fast lagrad med kapillär 

kapillär kohesion) kohesion) 
upp till 2 m ( cementerad) 

Silt 1,2 m 2,0 m (beroende på 
komskeletts struktur och 
vatteninnehåll) 

Lera 1,5 m (normalkonsoliderad) 2,5 m (överkonsoliderad) 

Om risk för ras föreligger pga yttre vibrationer, stora block i jorden, zoner med låg densitet i 
sand eller strömningstryck i vattenförande lager måste schakthöjden reduceras. Alternativt påförs 
ett tunt sprutbetongskikt efter schaktning varefter armeringsnät monteras och ytterligare ett skikt 
sprutbetong påförs. Därefter installeras spikarna. 

Bredden på schakten bestäms av det utrymme borrmaskinen behöver och den tid som behövs för 
att säkra etappen samma dag. Dessa krav medför att terrassen bör vara sex m bred (Bruce, 1987). 

Fasad 
Fasaden består av ett eller två skikt sprutbetong och armeringsnät. Detta ger en tjocklek på 
50-150 mm för temporära konstruktioner (funktionstid mindre än 2 år) och 150-250 mm för 
permanenta konstruktioner (Bruce, 1987). Förutom sprutbetong används också prefabricerade 
betongelement som uppfyller högre estetiska, miljö- och beständighetskrav och som därför 
används för permanenta konstruktioner. Fördelarna med sprutbetongen är att den är billig och 
fyller ut alla ev hålrum i jorden. 

I utförandeskedet har sprutbetongen funktionen att förhindra utfall av enskilda jordpartiklar och i 
bruksstadiet överför den jordtrycket på fasaden till spikarna, skyddar fasaden mot frysning och 
armeringen samt spikhuvuden mot korrosion. 
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Sprutbetongen kan påföras på två sätt: våt- och torrsprutning, se Figur 4. Vilken metod som är 
lämpligast beror bl a på projektets storlek och tillgänglig utrustning (maskiner och material). 
För- och nackdelar av resp metod är beskrivna i Manual for Design and Construction Monitoring 
of Soil Nail Walls, FHWA-SA-96-069. Generellt är våtsprutningen att föredra då denna metod är 
enklare, snabbare och billigare. 

WetMlx 

compressed air • 

er, Mix 
compressed 

nozzle 

. /.
:~t?~ face 

•gi;regates + water
•ccelerator 

Figur 4: Våt- och torrsprutning, FHWA-SA-96-069 

En i Tyskland vanlig blandning består av 1600 kg sand (0-4 mm), 400 kg grus (4-8 mm) och 
450 kg cement. Enligt Bruce, 1987, skall cementhalten vara minst 300 kg/m3

• Acceleratorer 
(komstorlek 10-15 mm) tillsätts ofta för att höja korttidshållfastheten och bindningshastigheten 
samt för att minimera åtgången. I våtsprutningsmetoden är acceleratorn en suspension som 
blandas in i sprutbetongen med hjälp av en doseringspump medan den i torrsprutningsmetoden är 
ett pulver som tillsätts i sprutmunstycket. 

2.2.3 Dränering 
Vatten i slänten har negativa konsekvenser på stabiliteten genom att trycket på fasaden ökar, 
friktionen mellan spik och jord reduceras samt att korrosionsproblem kan uppstå. På vintern 
finns dessutom frostkrafter och tjäle som ökar trycket mot fasaden. Det rekommenderas att 
vattnet leds bort. Detta sker på olika sätt med hjälp av dräner. 

Grund dränering 
Grunda dräner skall förhindra att vatten samlas bakom fasaden. Dessa plaströr är 300-400 mm 
långa och har en diameter på 100 mm. Antalet dräner beror på hur mycket vatten som skall ledas 
bort från fasaden. Ett riktvärde är att avståndet mellan rören skall motsvara avståndet mellan 
spikarna. Rören är så långa att de sticker ut en bit ur fasaden så att vattnet rinner ned på 
fasadytan. Med hjälp av en samlingsledning längs fasadens fot samlas detta vatten och leds till 
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lågpunkter där det pumpas bort. Nackdelen med denna metod är att vattnet rinner ned på 
sprutbetongfasaden vilket kan förorsaka sintring under bruksstadiet. Detta kan undvikas med 
hjälp av vertikala banddräner som installeras mellan sprutbetongfasaden och jorden, se Figur 5. 
Vattnet samlas sedan upp vid släntfoten och leds bort. 

Figur 5: Dränering av en jordspikad slänt, Murray 1993 

Djup dränering 
Djupa dräner består oftast av perforerade tuber som bör vara längre än spikar för att kunna 
dränera det armerade blocket och zonen bakom det. Vanliga dräner av denna typ har en diameter 
på 50 mm och installeras i vinkeln 5-10° mot horisontalplanet. Normalt antar man en drän på 
ca 5 0 m 2 fasadyta. 

Dike 
Ett dike utförs ofta bakom denjordspikade slänten för att förhindra att vatten når den armerade 
zonen och rinner ut över fasaden. 

2.2.4 Spikar 
Valet av spiktypen beror på följande faktorer: konstruktionens funktionstid (temporär eller 
permanent), jordens egenskaper, laster på konstruktionen och ekonomin. Det finns två 
huvudgrupper av spikar: injekterade och icke injekterade spikar. Den sistnämnda gruppen 
omfattar slagna och skjutna spikar. 

F örborrade spikar 
Den vanligaste spiktypen är förborrade spikar. Ett hål med en diameter på 75-150 mm borras och 
därefter installeras ett foderrör för att förhindra att jorden rasar in i hålet innan spiken är 
installerad. lnjekteringen sker med hjälp av gravitationen eller ett tryck som är mindre än fem 
bar. Därefter installeras spiken (diameter: 15-46 mm) med centreringsringar. Vatten-cement-talet 
av injekteringsmassan skall vara 0,4-0,5. Sedan ansluts spiken till fasaden med hjälp av 
skruvplatta och mutter. Avståndet mellan spikarna varierar mellan en till tre meter beroende på 
jordtyp. 

Det förekommer även att spiken installeras innan injektering är utförd och under förutsättning att 
borrhålet visar sig vara på pass stabilt att ett foderrör inte behövs. 
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Slagna spikar (system "Hurpinoise") 
Slagna spikar består oftast av armeringsjärn med en diameter på 15-46 mm eller av olika 
metallprofiler utförda i stål med en brotthållfasthet på 350 MPa. Spikarna slås in i jorden med 
hjälp av luftdriven eller hydraulisk slagutrustning utan förborming. Installationen sker relativt 
tätt med två till fyra spikar per kvadratmeter. Fördelen med denna metod är att den är snabb så 
att upp till sex spikar kan installeras i timmen. Metoden används endast i Frankrike och lämpar 
sig bara för temporära konstruktioner eftersom spikarna saknar korrosionsskydd. Slagna spikar 
fungerar bäst i fast lagrad friktionsjord. Problem kan uppstå i löst lagrade jordar där slagning kan 
förstörajordskelettet vilket resulterar i dålig vidhäftning mellan spik och jord och låga 
utdragskrafter. 

Skjutna spikar 
Det engelska företaget Soil Nailing Limited har utvecklat en maskin som kan skjuta in spikar i 
jorden med hjälp av lufttryck. Dessa spikar har en diameter på 25-38 mm och kan vara upp till 
6 m långa. Spikarna kan installeras med en hastighet av 300 km/h och upp till 15-20 spikar kan 
installeras i timmen. 

Självborrande spikar 
Det tyska företaget Ischebeck har introducerat ens k självborrande spik dvs borrning och 
injektering sker samtigt. Spiken består av en ihålig stålprofil med en yttre diameter på 30 mm 
och en inre diameter på 11 mm (TITAN 30/11) genom vilken injekteringen kan ske. Det finns ett 
antal olika borrkronor (0 42-75 mm) för spiken beroende på jordens egenskaper. Fördelarna är 
bl a att spiken kan förlängas genom skarvning och att vatten/luft kan tillföras genom den inre 
håligheten ( diametern) vid borrningen. En stor skillnad mot andra injekterade spikar är att 
injekteringen sker under tryck som kan stiga upp till 20-60 bar i slutfasen av injekteringen. 

--· 
--· ---- ---

......... ...... -

~ Spacer/centraliser, 
as required

•-NMA r.nn,i, ~<::«>mhlu 

Figur 6: Ischebeck TITAN-stag, Gässler 1991 och PermaNail, Turner 1999 
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2.2.5 Skydd mot korrosion 
Utformningen av korrosionsskyddet bör anpassas till den jordspikade släntens funktion dvs 
temporära konstruktioner skall skyddas annorlunda än permanenta konstruktioner. Det finns idag 
två sätt att skydda jordspikar mot korrosion: injektering och coating. 

Injektering 
För temporära konstruktioner bör det täckande cementskiktet vara minst 15 mm tjockt och för 
permanenta konstruktioner minst 20 mm. Distanshållare bör sättas varje meter för att garantera 
en jämn täckning med injekteringsmassa längs hela hålet. I permanenta konstruktioner måste 
dessutom spikhuvudet skyddas mot korrosion. Detta sker med hjälp av ett täckande 
sprutbetongskikt enligt Figur 7. Själva spiken skyddas förutom med injekteringsmassa också 
med ett korrugerat PVC-rör. 

I-IESH REINFORCEMENT

/J STEEL BAR 11 20/'ZS/20 ... 
:: t 8 St SOOS-GEWl l STEEL BAR ~ 20, 25, 2a mm 

I B St 500S-GeWI I 
GEWI CEMENT GROtJT 
NUT SPACER I PVC J 

.. . .. : 
"+- 12.00,.--4. ,~·: MESH --+- s 2.00., ' 

'(" REINFORCEMENT -+ 
BOREHOLE"-- SHOTCRETE 

Figur 7: Utformning av en permanent och en temporär jordspik, Gässler 1991 

Coating 
De senaste undersökningarna tyder på att det inte räcker med ett cementskikt som skydd mot 
korrosion. I zoner med höga påfrestningar på spikarna (där glidytan skär spiken) finns det 
dessutom risk för sprickbildning i injekteringsmassan som försvagar skyddet mot korrosion. I 
korrosiva miljöer dvs i mycket alkaliska eller sura miljöer rekommenderas därför ens k Combi 
Coat behandling av spikarna framtagen av Ischebeck. Combi Coat är en kombination av 
varmgalvanisering, zinkfosfatering och en beläggning av epoxypulver som ger ett bra skydd mot 
korrosion och slitage. 

2.3 För- och nackdelar med jordspikning 
Detta kapitel kan ses som en sammanfattning av de ovan beskrivna rubrikerna och kommer 
därför att behandlas enbart i korta drag. 

Fördelar: Billig metod, eftersom materialkostnader är låga. Jordspikning kostar ungefär hälften 
så mycket som en bakåtförankrad konstruktion. Kostnaderna är beroende på 
schaktdjupet och släntens/schaktens lutning. Kostnader ökar med stigande djup och 
släntvinkel, men rent allmänt ligger priset mellan 1200-1600 kr/m2 

Lätt, liten och tyst utrustning, vilket är att föredra i tättbebyggda områden och där 
strikta miljökrav (buller, vibrationer) måste uppfyllas 

Flexibel metod som snabbt kan anpassas till verkliga förhållanden under byggtid 

Stor säkerhetsnivå pga att stabiliteten inte är beroende av varje enskild spik 
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Nackdelar: Deformationer tillåts för att aktivera spikkrafter och friktion. Problem uppstår när 
bebyggelse ligger intill 

Svårt att utföra jordspikning i lerjordar 

Vatten reducerar tillgänglig friktion och ökar belastningen på fasaden 

Spikarnas beständighet är nedsatt i alkaliska och sura miljöer 

Jorden måste ha en tillräcklig egen kohesion under utförandet av etappen 

2.4 Jämförelse med andra stödkonstruktioner 
Bakåtförankrade sponter och armerad jord är två metoder som konkurrerar medjordspikning när 
det gäller att stabilisera schakter och vägskärningar. 

2.4.1 Bakåtförankrad spont 
Stabilisering av permanenta och temporära schakter sker ofta med hjälp av spont. Metoden kan 
användas i de flesta jordar dock inte i hård eller blockrikjord där det kan bli olönsamt att borra 
ner sponten. Eftersom spontväggar är lodräta och trycken mot väggen stora krävs det någon form 
av stabilisering - antingen med stämp in mot schakten eller genom bakåtförankring med jord
eller bergstag. Jordspikning liknar till viss del en bakåtförankrad spont i och med att den 
lastupptagende effekten byggs på friktionskrafter längs förankringskroppen. De väsentligaste 
skillnaderna är dock: 
- En ankare i en bakåtförankrad spont brukar vara förspänd. Krafterna varierar mellan 

150-1000 kN vilket gör att deformationerna är ganska små. I enjordspikad schakt ligger 
deformationerna i storleksordningen 0,2-0,4 % av schakthöjden. 

- En bakåtförankrad spik har en fri ankarlängd dvs bara de sista 1-2 m som ligger en bit bakom 
fasaden i den passiva zonen är injekterade. Lastöverföringen sker i denna förankringskropp. 
Vid jordspikning sker däremot lastöverföringen längs spiken i hela den mothållande zonen. 

- Antalet jordspikar per m2 är betydligt större (1 spik per 0,5-5 m 2) vilket minskar faran för ras 
om en enskild spik inte fungerar. För att stabilisera en spont används normalt ett relativt litet 
antal förankringskroppar vilket gör att ett brott i dessa kan ha stora konsekvenser för den 
totala stabiliteten. 

2.4.2 Armerad jord 
Armerad jord används främst för stabilisering av vägbankar. Det är en konstruktion som byggs 
genom att lager med fyllnadsmassor och särskiljande lager av armering etappvis fylls upp. 
Armeringen kan bestå av ett geonät, som enbart tar upp dragkrafter, eller en geotextil, som läggs 
ut som skiljande lager mellan olika jordar. 
Likheter med jordspikning ärt ex att 
- armeringen inte är förspänd, 
- krafter aktiveras medelst friktion mellan armering och jord och 
- utformningen av fasaden beaktas inte i totalstabilitetsberäkningar. 
De viktigaste skillnaderna är: 
- annorlunda konstruktionsprocess, vilket medför en annan fördelning av krafterna och 

deformationer under konstruktions- och bruksfasen, se Figur 8 



SGI 2000-05-31 14 (39) 

w ™ 
Figur 8: Horisontella deformationer i en armerad (vänster) ochjordspikad slänt, Oritago 1995 

- Jordspikning sker i befintliga slänter där jordlagerföljden är given medan fyllnadsmassomas 
egenskaper i en armerad slänt kan väljas ut i förväg 

- Används injekterade spikar sker lastöverföringen längs cementskiktet medan geotextiler resp 
geonät står i direkt kontakt med jorden 

- Armeringen i armerad jord kan bara ta upp dragkrafter, spikar tar dessutom upp böjande 
moment och skjuvkrafter 

Valet mellan jordspikning eller armerad jord avgörs ofta av ekonomiska aspekter. Om brist på 
utrymme gör att den naturliga släntlutningen ej kan bibehållas är det alltid jordspikning som 
skall föredras. 

3. PROJEKTERING 
Projektering av en jordspikad konstruktion omfattar följande delmoment: 
- preliminär design 
- brottgräns - kontroll av yttre och inre stabilitet 
- bruksgräns - jämförelse av uppskattad rörelse med tillåten rörelse 
- dimensionering av fasad och dränering 
- spikarnas beständighet. 

3.1 Preliminär design 
Målet med en preliminär design är att överslagsmässigt välja spiktyp, spiklängd samt avstånd 
mellan spikarna. I denna rapport beskrivs två metoder som är baserade på olika case histories 
resp diagram. Den första metoden är framtagen av Bruce, 1987 och den andra i samband med det 
franska forskningsprojektet Clouterre, 1991. 

Preliminär design enligt Bruce 
Bruce baserar sina rekommendationer på fyra olika dimensioneringskvoter. Han skiljer mellan 
injekterade och slagna spikar i sand och mellan projekt utförda i grus å ena sidan och morän och 
märgel å andra sidan. Målet med hans studie är att skapa ett verktyg för att kunna jämföra 
dimensionering av olika projekt. Hans studie baseras på spiklayouten i redan utförda projekt och 
är liksom en förenklad bakåträkning. 
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De fyra dimensioneringskvotema är: 

Kvot Injekterade spikar Slagna spikar 
Längdkvot= 0,5-0,8 0,5-0,6 
spiklängd/slänthöjd 
Vidhäftningstal = (diameter 0,3-0,6 0,6-1,1 
borrhål* spiklängd)/(vertikalt 
* horisontellt spikavstånd) 
Spiktal =(diameterspik}"/ 0,4-0,8 1,3-1,9 
( vertikalt * horisontellt 
spikavstånd) 
Utförandetal = horisontell 0,001-0,003 inga värden 
rörelse/slänthöjd 

Kvot Grus Morän och märgel 
Längdkvot= 0,5-0,8 0,5-1,0 
spiklängd/slänthöjd 
Vidhäftningstal = ( diameter 0,3-0,6 0,15-0,2 
borrhål* spiklängd)/(vertikalt 
* horisontellt spikavstånd) 
Spiktal =(diameterspik}"/ 0,4-0,8 0,1-0,25 
(vertikalt * horisontellt 
spikavstånd) 
Utförandetal = horisontell inga värden inga värden 
rörelse/ slänthöj d 

Preliminär design enligt Clouterre 
I samband med det franska forskningsprojektet Clouterre togs ett antal olika diagram fram som 
gäller för en preliminär design av spikarna i vertikala schakter med homogen jord. Spikarnas 
installationsvinkel bör vara 20° och kvoten mellan längd och höjd i armeringsblocket bör ligga 
mellan 0,6 och 1,2. Resultatet ger en erforderlig spiklängd vid en given säkerhetsfaktor eller 
tvärtom. 

I bilaga 1 finns ett nomogram för en förenklad beräkning enligt Clouterre. 

3.2 Dimensionering i brottgränstillstånd 
De flesta idag förekommande beräkningsmodeller för jordspikning bygger på en 
jämviktsbetraktelse i brottgränstillståndet (limit equilibrium methods) dvs klassiska 
släntstabilitetsmodeller tillämpas på den armerade slänten. För att kunna använda sig av 
klassiska beräkningsmodeller görs följande antaganden: 

- maximal hållfasthet i spikarna och jorden mobiliseras samtidigt längs hela glidytan 
- spiken är deformerbar. 

Beräkningsmodellema i brottgränstillståndet skiljer sig i huvudsak på fyra punkter: 

- val av form på glidytan som begränsar glidkroppen, 
- krafterna som antas mobiliseras i spiken, 
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- typ av jämvikt och 
- på vilken parameter säkerheten läggs. 

Dimensioneringen i brottgränstillståndet avser en kontroll av den yttre och inre stabiliteten. 
En kontroll av den yttre stabiliteten omfattar säkerhet mot glidning och stjälpning samt en 
kontroll av s k djupa glidytor som ligger bakom det armerade blocket. Den sistnämnda 
kontrollen kan vara viktig att utföra i naturliga slänter eftersom glidytorna ofta trängs tillbaka 
pgajordspikning så att de hamnar utanför den förstärkta zonen. I regel räcker det med att studera 
släntstabiliteten enligt klassiska beräkningsmodeller tex Bishop. I SLOPE/W gör man på det 
viset att man lägger in spikarna som "anchor load" med en antagen kraft (utdragskraft) och 
förankringslängd. 

Med inre stabilitet menas att brott sker i det armerade blocket och kontrollen omfattar säkerhet 
mot drag-, böj- och skjuvbrott i spikarna samt kontroll av glidytor som skär armeringsblocket. 
Denna glidytas utseende beror främst på jordtyp, installations- och släntvinkel samt belastning. I 
lerjordar erhålls ofta cirkulära glidytor, i friktionsjordar bilinjära glidytor och i siltiga jordar är 
glidytorna spiralformade i botten och raka i den övre delen av slänten. Försök har visat att 
glidytan tenderar att utbildas vinkelrätt mot spikarna vilket innebär att om installationsvinkeln 
ökar kommer glidytan att bli längre. 

3.2.1 Fransk metod 
Denna metod utvecklades i samband med det franska forskningsprojektet Clouterre i början på 
1980-talet. Glidkroppen begränsas av en cirkulär glidyta och säkerhetsfaktorn bestäms enligt 
släntstabilitetsmetoder såsom Bishop eller Perturbation (fransk släntstabilitetsmetod). Istället för 
en global säkerhetsfaktor rekommenderas dock att ett partialkoefficientsystem tillämpas. Den 
erhållna spikkraften infogas i den vertikala kraftjämvikten resp momentjämvikten. Säkerheten 
läggs enligt klassisk släntstabilitet på jordens hållfasthetsparametrar c' och~•- Den tillgängliga 
spikkraften bestäms med hjälp av en "multi-criteria"- regel som antar att spiken kan ta upp drag
och skjuvkrafter. 

Följande fyra kriterier används för att bestämma den sk skjuv/drag- domänen inom vilken den 
tillåtna spikkraften kan variera: 

- utdrags brott, dvs mobiliserad mantelfriktion är större än maximal kapacitet ( C 1) 
- stansning, dvs spikens tryck mot jorden överstiger jordens bärförmåga (C2) 
- dragbrott i spiken, dvs spikens hållfasthet är lägre än pålagd dragkraft (C3) 
- böjbrott i spiken, dvs spikens böjmomentkapacitet överskrids (C4). 

~~~-'--'----''---'--'----'--'--'---+---'--"'---Tn 
R,, r.r 

Figur 9: Drag/skjuv- diagram enligt Multi-criteria metoden, Clouterre 1991 
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K3 Plasticering av spiken pga drag/skjuvning 
Spiken kommer att utsättas dels för dragkrafter och dels för skjuvkrafter. För att brott inte skall 
ske måste krafterna uppfylla Trescas brottkriterum som definieras som en ellips i drag/skjuv
diagrammet om R: = Rn/2. 

T n = dragkraft i spiken (kN) 
Te = skjuvkraft i spiken (kN) 
Rn = dragkraftskapacitet i spiken (kN) 
R: = skjuvkraftskapacitet i spiken (kN) 

K4 Plasticering av spiken pga moment 
På avståndet rcLo/4 (se Figur 10) från skärningspunkten mellan spik och glidyta kommer det att 
utbildas flytleder där brott kan ske pga stora moment. Följande kriterium som representarar en 
parabel i drag/skjuv-diagrammet måste därför uppfyllas: 

T, ~ b[1' ][1-(:J]+ (ex Dx L, x p.) 

c, b = konstanter 0,24 resp 1,62 
Mo= moment i flytleden (kNm) 

Mo =Z x fyk Z = plastiskt böjmotstånd (m3
) = (diameters1äi)3 x 1/6 

fyk = stålets draghållfasthet (kN/m2
) 

I bilaga 2 finns ett konstruerat diagram samt indatafilen till ett excel-diagram. 

Beräkningsgång (totalsäkerhet): 
1. Antag en glidyta som skär spikarna 
2. Dela in den antagna glidytan i lameller 
3. Räkna enligt bilaga 2 och konstruera drag-/skjuv-diagrammet. Eftersom spikens lutning i 
förhållande till glidytan är känd kan resulterande spikkraft bestämmas utifrån detta diagram. Den 
resulterande spikkraften består dels av en skjuvkomponent Te och en dragkomponent Tn. Lista 
dessa krafter för varje spikrad. 
4. Stabilitetsberäkning enligt Modifierad Bishop 
Krafterna Tn och Te frånjordspiken projiceras på glidytan i en tangential- och en normalkraft 
med hjälp av följande ekvationer 

LiT = Tn x cos (a +~)+Tex sin (a + ~) 
LiN = Tn x sin (a + ~) - Tex cos (a + ~) 

Te och T n är värden för en enskild jordspik dividerade med horisontella avståndet Sh. 

Stabilitetsberäkning enligt Clouterre 1991 modifierad för global säkerhetsfaktor 

I(c' x bx seca+ ((W + q x b)x cosa + LiN -u x bx seca)tanf)
F=-----------------------

I((W +bxq)xsina-LiT) 

Parametrarna framgår av bilaga 3. 
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Kommentar 
- Metoden bygger på resultat från pressometerförsök som sällan utförs i Sverige. Vid 

dimensioneringen använder man istället empiriska korrelationer mellan t ex CPT och 
pressometer. 

- I beräkningen tas hänsyn till skjuvkrafter. Effekten av dessa anses dock vara ringa och därför 
blir beräkningarna för mindre projekt onödigt tidskrävande och dyra. 

- Ett frågetecken för denna metod är hur man på ett korrekt sätt överför spikkraftema till varje 
enskild lamell vid stabilitetsberäkningen. 

3.2.2 Tysk metod 
Stocker et al presenterade denna metod för första gången 1979 och sedan dess har metoden 
utvecklats främst av Gässler. Glidkroppen kan begränsas av en bilinjär, cirkulär och kilformad 
glidyta beroende på typen av jord och konstruktion, men den går alltid genom släntfoten. 
Säkerhetsfaktom mot brott definieras som kvoten mellan tillgänglig och erforderlig spikkraft. 
Metoden som är utvecklad för branta slänter bygger på en kraftjämvikt. Spikarna kan enbart ta 
upp dragkrafter. Således försummas skjuvkrafter och böjmoment. De två brottvillkoren är 
spikbrott (sker om den tillåtna dragkraften Rn i spiken överskrids) och utdragsbrott (sker om den 
mobiliserade mantelfriktionen längs vidhäftningslängden är mindre än dragkrafterna i den aktiva 
zonen). 

Den tyska metoden definierar fyra olika typer av brottmekanismer: 
1. Translation av en linjär glidkropp 
2. Translation av en bilinjär glidkropp 
3. Rotation av en cirkulärcylindrisk glidkropp 
4. Rotation av en bicirkulärcylindrisk glidkropp. 

Vilken brottmekanism som blir dimensionerande beror bl a på följande faktorer, se Tabell I 

Brottmeka.nism typ 
Typ av jord och konstruktion I 2 3 4 

Friktions.iord 
Vertikal slänt, Släntlutning < 10° 
Spikar med konstant längd X 
ev. last bakom glidyta 

Släntlutning > 10°, och/eller X 
länirre spik i de övre delarna av schakten. 

4>>35° X X 
Extremt stor last på släntkrön (teoretiskt fall) X 
Kohesions.iord 
låg hållfasthet, X X 
liten släntlutning 
medium till hög hå1lf asthet X 
större släntlutning 

Tabell 1: Kriterier för val av kritisk brottmekanismus, Franzen 1993 
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Beräkningsgång (totalsäkerhet): 
1. Anta en glidyta (bilinjär glidyta i det här fallet) genom att definiera värden på de tre vinklarna 
ii, ii och i12. Enligt Gässler räcker det att variera i1 eftersom fullskaleförsök har visat att man 
erhåller max Te (erforderlig spikkraft för att undvika stabilitetsbrott) om ii = 45° + ~/2 och 
i12 = 90°. 
2. Rita en kraftpolygon för båda kropparna enligt Figur 11. Ur denna kan Te bestämmas då 
övriga krafterna är kända. 

w, 

w ar tyngd (kN) 
Q 1t frilctiorumft (kl',') 
K:;i kobcsioMtraft (lcN) 
P tlr överlast (kN) 

Figur 11: Bilinjär glidyta enligt den tyska metoden, Franzen, 1993 

3. Eftersom man nu har beräknat den kraft för vilken den antagna glidytan är stabil behövs 
därefter den tillgängliga kraften som kan mobiliseras i den mothållande zonen, kallad T utdrag• 

Tutdrag = fsx 7t x Dn x I lvi f5 = mantelfriktionen mellan spik och jord (k.N/m2
) 

Dn = spikens diameter (m) 
Lvi = vidhäftningslängd för spik i (m) 

4. Beräkria säkerhetsfaktom 

F = L Tutdrag / Te 

5. Därefter varieras i1 för att finna den lägsta säkerhetsfaktom. Detta kan utföras grafiskt och blir 
i så fall mycket tidskrävande. Numera sker denna variation med datorprogrammet TRANSL. För 
att undvika denna sökning har Gässler tagit fram en ekvation för att lätt kunna bestämma Te: 
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/2 (cosa)x T 
T =-(tani1 +tans) 111 

e 2 cos(a-s)xsh xS,, 

Sh, Sv = horisontellt resp vertikalt avstånd mellan spikarna (m) 
Tm = mobiliserad friktionskraft längs spiken (kN/m) 

Om Te bestäms enligt denna ekvation kan den erforderliga vidhäftningslängden bestämmas för 
en given säkerhetsfaktor. 

Kommentar 
- Används brottmekanism 1 och 2 i beräkningen behöver man inte kontrollera moment

jämvikten. 
- Metoden är enkel att använda eftersom den förenklar den verkliga brottmekanimen. Enligt ett 

flertal författare ger dock metoden tillräcklig noggrannhet för de flesta projekt. 

De övriga tre brottmekansimema beskrivs i litteraturen, se Franzen 1993, Gässler 1987, Ruin 
1997, von Reedtz 1997. 

3.2.3 Engelsk metod 
I HA 68/94 ( dimensioneringsanvisningar utgivna av skotska, irländska, walesiska och brittiska 
vägverket) och BS 8006 beskrivs en modell som använder sig av en bilinjär glidtya för att 
begränsa glidkroppen och enbart tillgodoräknar sig dragkrafter i spikarna. Säkerhetsfaktom 
bestäms med hjälp av en horisontell och vertikal kraftjämvikt så att den tillgängliga spikkraften 
är större än den erforderliga. Analysen omfattar en kontroll av tre olika fall av bilinjära glidytor, 
beroende på var glidytan korsar markytan, se Figur 12. 

Cue2:Case 1: 
J. - • -t-t-1.r

i -'!:::-'-t~=--...T T 
,:-~.._,___._µ,......,. 
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Cue3: 
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l ' 
1----x 

Figur 12: Tre olika beräkningsfall enligt HA 68/94 

Metoden lämpar sig för stabilitetsberäkningar av vägslänter med en släntvinkel större än 70°, där 
jordmaterialet är homogent och~• ligger mellan 15 och 50°. Liksom den tyska metoden kan 
spikarna bara ta upp dragkrafter. De två brottvillkoren är spik brott ( sker om den tillåtna 
dragkraften Rn i spiken överskrids) och utdragsbrott (sker om den mobiliserade mantelfriktionen 
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längs vidhäftningslängden är mindre än dragkrafterna i den aktiva zonen). Säkerhetsfilosofin 
bygger på partialkofficienter. 

Beräknings gång 
1. Försök att hitta den farligaste glidytan för den oförstärkta slänten tex med ett vanligt 
släntstabilitetsprogram och konstruera en bilinjär glidyta med två block. Glidytan måste gå 
genom släntfoten och skiljelinjen mellan de två blocken måste vara vertikal se Figur 12. I 
beräkningen förutsätts att materialet under den spikade zonen har tillräcklig bärförmåga. Vid val 
av de två vinklar som begränsar glidblocken bör beaktas att 01 alltid är större än 02• 

2. Beräkna den sk "interface sliding factor" a som är kvoten mellan tan ~•int och tan ~'ctes om 
kohesionen sätts lika med noll. Den första vinkeln ~'int mäts i ett modifierat direkt skjuvförsök 
vid stora deformationer där skjuvningen sker i ytan av armeringen. Förkortningen "des" står för 
design. 
3. Beräkna krafterna i och mellan blocken enligt ekvationer i tabell 2.1 i HA 68/94. Man erhåller 
efter ytterligare några steg (set ex Franzens beräkning i "Utvärdering av dimensionerings
metoder armerad jord" bilaga 4.3) den erforderliga kraften. 
4. Beräkning av den tillgängliga spikkraften i den mothållande zonen med hjälp av 
partialkoefficienter. Två typer av brott (spikbrott och utdragsbrott) kontrolleras. 
5. Definition av säkerhetsfaktorn 

F = tillgänglig kraft / erforderlig kraft. 

Kommentarer 
- En av fördelarna med denna metod är att samtliga ekvationer är givna så att man lätt kan 

skapa sitt eget beräkningsprogram med hjälp av anvisningarna i HA 68/94. 
F örfattama till HA 68/94 anser att beräkningar med en glidyta bestående av två lameller 
ligger på den säkra sidan, andra författare delar dock inte denna uppfattning och hänvisar till 
en modell som baseras på en logspiral enligt brittisk standard. Denna modell är utvecklad av 
Bridle (se Bridle 1989, Ground Engineering och BS 8006) och tar hänsyn till både drag- och 
skjuvkrafter. Brottvillkoren är brott i spik, utdragsbrott och stansning. Spikkrafterna kan 
bestämmas antingen med Bridles regler eller med Clouterre. Metoden är komplicerad att 
handberäkna och kommer inte att beskrivas här. Ett beräkningsexempel är presenterat i 
Franzens "Utvärdering av dimensioneringsmetoder armerad jord" bilaga 4.5. 

3.2.4 Amerikansk metod 
I USA har utvecklingen av jordspikning skett främst vid University of California at Davis. 
Metoden kallas därför Davis eller Modified Davis som är rekommenderad i FHW A som 
komplement till dimensioneringen enligt Kinematical Lim it Analys is. Båda metoderna bygger på 
kraftjämvikt tecknad för en glidkropp som är begränsad av en parabel. I likhet med den tyska 
metoden tas inte hänsyn till böj- och skjuvkrafter utan enbart till dragkrafter. Säkerheten läggs 
både på jordens hållfasthetsparametrar och utdragskraften. Till skillnad från Davis- metoden kan 
markytan, spiklängden och släntlutningen varieras i den modifierade Davis- metoden. En 
nackdel med metoden är att den inte kan ta hänsyn till vatten i slänten vilket bergänsar dess 
användningsområde. I Sverige tillämpas metoderna inte i någon större utsträckning. Mer 
detaljerad information om dessa två metoder finns i Mitchell, NCHRP report 290 och Elias, 
Juran (1991) "Soil nailing for stabilisation ofHighway slopes and excavations", FHWA-RD-89-
193. 

Kinematical Limit Analysis har utvecklats av Juran och skiljer sig markant från de övriga 
metoderna i och med att den ger möjlighet att bestämma krafterna i spikarna både i brottgräns-



SGI 2000-05-31 23 (39) 

och bruksgränstillstånd. I metoden antas att glidkroppen begränsas av en logspiral. Spikarna kan 
ta upp skjuv- och dragkrafter samt böjande moment och i själva beräkningen kontrolleras 
utdragsbrott, spikbrott och stansning. Säkerheten läggs på skjuvhållfasthetsparametrar och på 
tillåten skjuvspänning i spiken. Säkerhetsfaktorn bestäms med hjälp av momentjämvikt för den 
aktiva glidytan och horisontell kraftjämvikt för den enskilda lamell som ger den maximala 
dragkraften. 

Figur 13: Glidyta enligt Kinematical limit method, Franzen 1993 

Grundläggande antaganden 
1. Brott sker genom en rotation av den aktiva zonen. 
2. Vid brott sammanfaller maxima för drag- och skjuvkrafter med brottytan. 
3. Den aktiva och den mothållande zonen är separerade av ett tunt lager med jord som befinner 
sig på gränsen till plastiskt flöde. 
4. Skjuvhållfastheten som är definierad enligt Coulomb är mobiliserad längs hela glidytan. 
5. De horisontella komponenterna av lamellkrafterna är lika för varje enskild lamell. 
6. Effekten av en last på toppen av denjordspikade slänten på krafterna i spikarna avtar linjärt 
längs glidtyan. 
7. Skjuvhållfastheten hos styva spikar enligt Tresca's brotteori, är mobiliserad i glidytans 
riktning. 

Beräknings gång 
1. Välj spiktyp och spikavstånd samt antag en glidyta. Glidytan som har formen av en logspiral 
definieras av två vinklar: 
Ao = glidytans vinkel mot vertikalen vid släntkrön. För en flexibel spik är A0 = 0 och för en halt 
böjstyv spik är Ao = 90. 
Ar= glidytans vinkel mot vertikalen vid släntfot som kan bestämmas utifrån momentjämvikten 
för den aktiva zonen. 
2. Bestäm maximal normaliserad skjuvkraft enligt 

T= T, (-) Ts = skjuvkraft i spiken (kN) 
Sil H s syx x,.x1, 
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Sv, Sh = vertikalt resp horisontellt avstånd mellan 
spikarna 

Ts kan beräknas med hjälp av följande ekvation 

Ts =0,5xd&xksxD
11 

xl0 -
J 

ks = jordens bäddmodul (kN/m3
) 

Dn = spikens diameter (m) 
10 = elastisk överföringslängd (m) 

3. Bestäm maximal normaliserad dragkraft enligt 

T,v
T1'111 =-----'-----

, rxHxS"xSh 

TN erhålls ur horisontell kraftjämvikt för lamellen som omger spiken. 

4. Verifiera att spiken klarar erhållna dragkrafter samt böjande moment 

Dragbrott 

Flexibel spik 

f xA
T < y Il 

.,,, - yxHxS" xS1, 

Styv spik 

f xAK < y Il 
2 2 

eq - r X H X s l' X sh dar·· K fy 4T 
eq = '\J +Nn s11 

fy= stålets draghållfasthet (kPa) 
An= spikens tvärsnittsarea (m2

) 

Böj ande moment 

(MP ll0 )
(F, x 0,32 x T ,) :s; ------ , Fm = säkerhetsfaktor med avseende på plastiskt moment 

11 17 
yxHxS,, xS1, 

Mp =plastisktmoment (kNm) 

5. Antag ett värde på mantelfriktionen f5 baserat på utdragsförsök. 
6. Bestäm spiklängd så att utdragsbrott inte sker enligt 
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L fa ( Tst, Fu Jd"" fs X D11-2-+ -x- arµ=------
H H tr µ yxHxS"xS,, 

la= spikens längd i den aktiva zonen (m) 
Fu = säkerhet mot utdragsbrott 

7. Iterera fram en lösning genom att upprepa från steg ett, dvs antag en ny glidyta! 

Kommentarer 
- Metoden är rätt komplicerad och lämpar sig inte för handberäkningar. 
- Fördelen är att den ger information som de andra beräkningsmetoder inte ger tex 

kraftfördelningen i spiken i bruksstadiet. 

3.3 Dimensionering i bruksgränstillstånd 
Dimensioneringen i bruksgränstillstånd omfattar en jämförelse av uppmätt rörelse med tillåten 
rörelse samt en uppskattning av krafter i spiken. Eftersom rörelser av konstruktionen och krafter 
i spiken inte är kända i dimensioneringsstadiet finns det ett antal tumregler som hjälper att 
uppskatta dessa parametrar. 

3.3.1 Deformationer i konstruktionen 
Enligt "Recommendations Clouterre" varierar de uppmätta rörelserna i vertikal- och 
horisontalled mellan 0, 1 - 0,4 % av slänthöjden. I allmänhet gäller att rörelser i en jordspikad 
konstruktion är en funktion av: 

- förhållandet mellan spiklängd och slänthöjd (L/H), 
- typ av jord, 
- global säkerhetsfaktor och 
- spikarnas styvhet och installationsvinkel. 

1---
f ----1 .... ....._...._.._..__ 

r-- ---... _ ... ___ __ ' -- ...... 

1 ---
H .,.. 

l 

_ 
--

--.. ._ --- ----1 - ___ _ -...... ___ 

-----·-- Ch ~ 8v (L/H)I ------- --..... _ 
8 (L/H)

0 

_,
L 

Figur 14: Deformationer i enjordspikad schakt, Recommendations Clouterre 1991 
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Förhållandet mellan spiklängd och slänthöjd 
Eftersom schaktning och installation av spikar sker etappvis är deformationerna i de första 
raderna små. Med växande schaktdjup ökar dock deformationerna snabbt, samtidigt som kvoten 
L/H minskar. 

Typ av jord 
Det har visat sig att både rörelsernas storlek och utsträckning bakom släntkrönet blir betydligt 
större om konstruktionen utförs i lera än om den utförs i sand. 

Global säkerhetsfaktor 
Om den globala säkerhetsfaktorn är låg brukar man få större värden för öo och öh. 

Spikarnas styvhet och installationsvinkel 
En ökad installationsvinkel ger större deformationer vid samma böjstyvhet och normala 
installationsvinklar (10°) eftersom högre böjmoment och skjuvkrafter mobiliseras samtidigt som 
mobiliseringen av mantelfriktionen minskas. 

3.3.2 Krafter i spiken 
Flera undersökningar har visat att den maximala spikkraften inte är mobiliserad efter 
färdigställandet av konstruktionen utan fortsätter att öka med 15-35 % under en halvårsperiod. 
För att göra en rimlig uppskattning av spikkrafter i bruksstadiet har olika metoder utvecklats: 

- empirisk bestämning av jordtrycksfördelningen i slänten, 
- FEM-analyser och 
- kinematical limit analysis (se ovan). 

Empirisk bestämning av iordtrycksfördelningen i slänten 
Denna metod har visat sig att ge tillfredsställande resultat vid jämförelser för ett begränsat antal 
fall med injekterade spikar. En begränsning med denna metod är dock att den inte tar hänsyn till 
fasadens lutning, styvhet samt lutning av spikarna, överlast eller vatten i slänten. Efter flera 
utförda jordspikningar kan man emellertid säga att jordtrycksfördelningen ger en övre gräns för 
mobiliserade krafter i bruksstadiet. 

FEM-analyser 
Dessa analyser har främst använts i forskningssyfte eftersom det är svårt att simulera den 
verkliga installationsprocessen och samverkan mellan jord och spik på ett korrekt sätt. Indata till 
modellerna kräver dessutom materialparametrar som normalt inte är kända. Ett ökat antal 
parameter innebär dessutom en större osäkerhet i beräkningen så att FEM analyser kan ligga på 
den osäkra sidan ändå. 

3.4 Dimensionering av fasad 
Dimensionering av fasaden är ingen entydig sak och det finns flera olika teorier och modeller 
beroende på fasadens utformning och "livstid", dvs handlar det sig om en temporär eller 
permanent konstruktion. 
Fasaden i enjordspikad slänt kan bestå av sprutbetong i kombination med stålnät eller 
geonät/stålnät i kombination med kokosmatta. Oavsett viken kombination som används måste 
säkringen av släntytan uppfylla två krav: 
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1. Skydd mot erosion och krypning av jorden mellan spikarna 
2. Säkerställande av lastupptagning i den aktiva zonen. 

3.4.1 Fasad bestående av geonät/geotextil och ändplatta 
Erosion förekommer om växter inte har hunnit etablera sig på släntytan vilket ofta är fallet direkt 
efter färdigställandet av jordspikningen. I detta fall rekommenderas det att en kokosmatta läggs 
ut på släntytan. Det är viktigt att påpeka att denna matta inte har någon stabiliserande effekt. 

Vid dimensioneringen av fasaden antas ofta en last som motsvarar det jordtryck som utbildas 
mellan två spikrader, se Figur 15. 

Figur 15: Jordtryck som utbildas mellan spikar, Franzen 

Detta jordtryck skall tas upp av geonät eller sprutbetongen och beräknas enligt Mitchell som 

PA = 0,5 y Sv tan2 (45-(cp/2)) [kPa] Sv =vertikaltavstånd mellan spikarna (m) 

För jordparametrarna y och cp bör de karakteristiska värdena användas. Det resulterande 
jordtrycket per breddmeter slänt beräknas till 

PA = Sv* PA [kN/m] alt PA = Sv * SH * PA [kN] 

Utgående från detta värde väljs en geotextil med en viss dimensionerande långtidsdraghållfasthet 
fct vid en viss töjning/utböjning s. Är den maximala töjningen känd kan utböjningen d beräknas 
enligt nedanstående ekvation: 

För att beräkna den kraft som erhålls i valt nät för fullt utbildatjordtryck kan kedjeekvationen 
användas: 

S l6d 2 

F =P *_x_ 1+-- [kN/m] 
A 8d s 2 

V 
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Dimensioneringen är tillfredsställande om denna kraft är mindre än den dimensionerande 
långtidsdraghållfastheten fct. Vanligtvis bestämmer man den utböjning som nätet f'ar om fct är fullt 
utnyttjad, dvs i ekvationen ovan är F lika med fct och man söker d. 

Dimensioneringen av ändplattan (lastfördelningsplattan) finns redovisad i von Reedtz 
examensarbete, kapitel 9 .4.2 som finns med i bilagorna. 

Om mantelfriktionen i den aktiva zonen överskrids överförs lasten till släntytan och nätet töjs ut. 
I brottstgränstillståndet kommer lastfördelningsplattan att stansa igenom nätet och underliggande 
jorden. Plattan trycks då in i jorden samtidigt som jordmaterial pressas ut. Eftersom detta är en 
beräkning i brottstadiet utnyttjas nätet till brottlasten och brottöjning. Beräkningen sker på det 
viset att man väljer Sbrott och beräknar utböjningen d enligt ovanstående ekvation. F framgår ur 
geonätets leverantörsspecifikationer och Svär känt. (Observera att man tar det lägsta värdet av 
det vertikala resp horisontella avståndet.) Därefter erhålls P A· Plattorna i mitten kan alltid ta upp 
högre krafter än kantplattorna eftersom nätet kan utnyttjas i bägge riktningarna medan för 
plattorna på kanterna kan nätet endast utnyttjas i en riktning. 

Vilka krafter som verkar mot plattorna är dock svårt att uppskatta. 

3.4.2 Fasad bestående av sprutbetong/prefab-element och armeringsnät 
Både en temporär och en permanent fasad dimensioneras i brottgränstillståndet. Fasaden skall 
säkerställa jämvikt mellan det lokalajordtrycket p som antas likformigt och dragkraften T0 vid 
spikhuvudet vilket kan uttryckas i följande formel: 

Dragkraften vid spikhuvudet T O kan bestämmas med hjälp av tre ekvationer tagna från 
Recommendations Clouterre om den maximala tillåtna dragkraften T max i spiken är känd. T max är 
det minsta värdet av spikens utdragskraft T utdrag resp dragkraftskapaciteten Rn, med tillhörande 
säkerhetsfaktor. 

~=OS+ S-0,5 för lm:::; S:::; 3 m 
Tmax ' 5 

~=06 för S:::; 1 m 
Tmax , 

för S 2:: 3 m, där S är maximalt avstånd mellan spikar, SH eller Sv 

Vid beräkningen av fasaden använder man sig av tre olika modeller. Den första modellen kallas 
"kontinuerlig platta" och gäller för temporära konstruktioner med kontinuerlig armering. Här 
bortser man från sprickor i betongen. Den andra modellen kallas för "platta med leder" och 
används för permanenta konstruktioner. Modellen tar hänsyn till sprickbildning i olika 
konstruktionsetapper i och med att leder införs. Den tredje modellen, "balk", används om 
armeringen inte är kontinuerlig över hela fasaden. Här beräknas varje horisontell del med en 
kontinuerlig armering som en oberoende balk. 
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® 
Figur 16: Olika beräkningsmodeller för fasaden (Recommendations Clouterre, 1991) 

Dimensionering av fasaden enligt den tyska metoden beskrivs i Persson, 1997. Den utgår från 
den aktivajordtrycksresultanten enligt Coulomb, vilken reduceras med 15 % och omfördelas 
rektangulärt över fasaden till ett jordtryck. 

En annan metod för preliminär design av sprutbetongfasaden finns i FHW A:s manual, se 
referenser. 

3.5 Säkerhetskoncept 
I enjordspikad slänt skiljer man mellan partiala säkerhetsfaktorer och en global säkerhetsfaktor. 
Den globala säkerhetsfaktom bestäms enligt klassisk släntstabilitet (se Skredkommissionen, 
rapport 3:95) med följande ekvation: 

1:j
F=-

1:mob 

dvs som kvoten mellan den tillgängliga skjuvhållfastheten och den mobiliserade skjuv
hållfastheten längs glidytan. Spikarnas bidrag till säkerheten kan däremot beaktas på två sätt, 
enligt Franzen: 

.. kn. . d 'l} .. 1· k' hol}.C-. h F (1:jord +Ll-1:spikn)+Ll.1:spikp () 11- som o mg 1 en tl gang 1ga s JUV a 1ast eten 
O 

= ' ' a e er 
'mob 

b·1· d k' •· · F (,Jord+ Ll-1:spik n) (b)- som en yttre 1ast som reducerar den mo 1 1sera e s Juvspannmgen 6 = ' . 
'mob - Ll-1:spik,p 

Ekvationerna förutsätter att spikkraften kan delas in i två komponenter, en normalkraft vinkelrätt 
mot glidytan som ger en ökad hållfasthet i jorden (index n) och en komponent parallellt glidytan 
(index p). 

Den första ekvationen (a) är enligt Franzen användbar i naturliga slänter där den mobiliserade 
skjuvspänningen längs glidytan (beror på lamellens vikt och yttre last) redan är mobiliserad 
innan spikarna installeras och bör således inte påverkas av spikarna. Den tillgängliga 
stabiliserande skjuvhållfastheten kommer dock att öka i och med att spikarna vid installationen 
tillför en stabiliserande kraft. 
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Den andra ekvationen (b) beskriver spänningsförhållandena i en skapad slänt (schakt). Här är 
den mobiliserade skjuvspänningen längs glidytan troligtvis lägre om slänten successivt schaktas 
fram och spikas. Spikarna kommer därför att reducera rörelserna och mobiliseringen av skjuv
spänningen i jorden. 

I sin doktorsavhandling kommer Franzen fram till att båda ekvationerna ger lika resultat så länge 
spik.kraften är liten (liten förankringslängd bakom glidytan). När spik.kraften ökar kommer 
ekvation b att ge en betydligt större ökning i säkerhetsfaktor redan vid en mycket liten ökning av 
antal spikar än ekvation a. Denna ekvation beter sig linjärt, dvs en liten ökning i skjuvhållfasthet 
ger en motsvarande ökning i säkerhet. 

Slutligen rekommenderas ekvation a eftersom den lägger säkerheten både på jord och spik. 

Ett system med partialkoefficienter är ännu inte infört i dimensioneringen av jordspikning. I 
Recommendations Clouterre finns däremot olika partialkoefficienter presenterade, se tabeller 
nedan. 

P ARTIAL SAFETY F ACTORS 

FUNDAMENTAL ACCIDENTAL 
COMBINATION COMBINATION 

Strength Parameters standard sensitive standard sensitive 

1) SOILS 
friction tan q,' r4i 1.20 1.30 1.10 1.20 
effective cohesion c' rc 1.50 1.65 1.40 1.50 
undrained cohesion Cu rcu 1.30 1.40 1.20 1.30 
2) INCLUSION 
steel nails Ge rnai 1.15 1.15 1.00 1.00 
3) SOIL/NAIL 
INTERACTION 
. qs from charts rqs 1.80 1.90 1.60 1.70 
. qs from tests rqs 1.40 1.50 1.30 1.40 
lirnit pressure p1 rp1 1.90 2.00 1.00 1.10 
pressuremeter modulus rEm 1.90 1.00 1.00 1.00 

Tabell 2: Partialkoeffic1enter för spännmgsparametrar 

LOADFACTORS 

Nature of the loads Notation FUNDAMENTAL ACCIDENTAL 
COMBINATION COMBINATION 

1) Permanent forces, 
typeG 
on y (destabilizer) rs1 1.05 1.00 
on y ( stabilizer) rs1 0.95 1.00 
other permanent forces 
on Q ( destabilizer) rs1 1.20 1.00 
on Q (stabilizer) rs1 0.90 1.00 
Water pressure rcw 1.00 1.00 
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2) V ariable forces, --
type Q (live loads, 
climatic forces) 
on Q (destabilizer) rQ 1.33 1.00 
3) Accidental forces, 
typeFA 

rFA -- 1.00 

Calculation method r53 1.125 1.00 
Tabell 3: Lastkoeffic1enter 

4. JORDSPIKNINGSPROJEKT I SVERIGE 
Den här beskrivningen bör ses som en snabb översikt av några större projekt och är långt ifrån 
komplett. Önskas mer detaljerad information hänvisas till referenserna. 

I Sverige har ett flertal projekt med jordspikning utförts, framförallt i Norrland eftersom 
jordförhållandena är mest gynnsamma för jordspikning där. 

Som några exempel kan nämnas Ammer, Forsmo, Hammarstrand, Näsåker och Viforsen. 
Gemensamt för dessa konstruktioner är att nipor med sand- OGh siltlager med låg grund
vattennivå har stabiliserats efter det att sprickor i befintlig väg har uppkommit. Fasaden består av 
armeringsnät av stål eller geonät ofta i kombination med utläggning av kokosmatta för etablering 
av växter. Spikarna har förankrats med förankringsplattor med c/c varierande mellan en och två 
meter. På en del konstruktioner har det visat sig att utförandet inte har lyckats eftersom erosion 
av släntytan har förekommit med nedsatt stabilitet som följd. En detaljerad uppföljning av 
sådana projekt i samarbete med Vägverket Region Mitt kan tänkas i framtiden för att bättre 
anpassa jordspikningen till de speciella klimatiska förhållanden som råder i denna region. 

Även i mellersta och södra Sverige blir jordspikning allt vanligare. Större nämnvärda projekt är 
bl a Sysslebäck i Värmland, Arlanda (Arlandabanan), Raus och Jonsered (Västkustbanan). 

Jordspikning utfördes som temporär konstruktion i Raus och Arlanda. I Raus söder om 
Helsingborg skulle järnvägen förläggas i tunnel som byggs med cut and cover teknik, vilket 
medförde branta schakter som sedan fylldes igen. Jorden utgjordes av sand, silt och lermorän och 
grundvatten förekom i botten av slänten. Förstärkningen skedde med flera rader jordspikar och 
en geotextil i kombination med träplattor som kombinerades med armeringsnät och plyfaskivor i 
nedre delen av slänten. Ett liknande projekt var Arlandabanan där man utförde en öppen schakt 
ned till tunnelnivån som efter färdigställandet av tunneln fylldes igen. Lösningen blev 
jordspikning i nedre delen av slänten i kombination med en bakåtförankrad spont i den övre 
delen. Fasaden bestod av armerad sprutbetong. Ett annat projekt som Banverket håller i är 
jordspikningen i Jonsered. Banvallen måste förstärkas i samband med ett ökat axeltryck till 
25 ton (det sk STAX 25 projektet). Banvallarna bestod i huvudsak av löst till mycket löst lagrad 
sand, men även gyttja och torv förekom. Under banvallen utgjordes jorden av siltig lera och 
gyttja. Stagen var omgivna av cementbruk på hela sin längd och kapades 20 cm under markytan i 
slänt så att de inte syntes när arbetet var färdigställt. 
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5. DIMENSIONERING ANPASSAD TILL SVENSKA FÖRHÅLLANDEN 
I första kapitlet togs några frågor upp angående dimensionering och utförande av jordspikning i 
Sverige. Eftersom de gängse metoderna anammas borde man granska dessa och undersöka om 
de är väl anpassade till svenska förhållanden eller ej. 

5.1 Val av beräkningsmodell 
Val av beräkningsmodell i enjordspikad slänt beror på släntens lutning och om man vill ta 
hänsyn till skjuvkrafter i spiken eller inte. Detta är en pågående diskussion länderna emellan och 
resultatet av diskussionen är svår att bedöma. Medan den franska metoden enligt Clouterre, 
Kinematical Limit Analysis och den engelska modellen med logspiral (inte HA 68/94!) tar 
hänsyn till skjuvkrafter försummas de enligt den tyska metoden och Davis-metoden. Jämförande 
beräkningar har utförts av Franzen ( 1997) med två typslänter, en brant schakt med väg och en 
flackare slänt med väg. Lägsta säkerhetsfaktorn beräknades med den franska metoden. Förutom 
s!<-juvkrafters inverkan spelar glidytans form en avgörande roll för säkerheten. I samma rapport 
fram.komdetatt en kilformad glidyta inte borde användas för en stabilitetsberäkning i en flack 
slänt. 

Följande rekommendationer kan ges (enligt Gässler 1993): 
1. I en brant schakt/slänt med nästan horisontella spikar (vinkel spik/glidyta spetsig) kommer 
dragkrafter att mobiliseras redan vid små deformationer, men skjuvkrafter och böjmoment 
mobiliseras först efter brott. 
2. Vid stabilisering av en flack slänt med spikar installerade i en spetsig vinkel mot glidytan dvs 
horisontellt kommer dragkrafter att mobiliseras redan vid små deformationer och bidraget från 
skjuvkrafter kommer att vara försumbart (mindre än 10 % av dragkrafter). 
3. Vid stabilisering av en flack slänt med spikar installerade nästan vinkelrätt mot glidytan 
kommer skjuvkrafter och böjmoment att mobiliseras och bidraget från dragkafter kan 
försummas, speciellt då spiken installeras nästan vinkelrätt. Man bör dock beakta att de 
deformationer som krävs för att mobilisera skjuvkrafterna resp böj momenten är betydligt större 
än de som krävs för att mobilisera dragkrafter. Man bör då välja en spiktyp med större böj styvhet 
och diameter. 

5.2 Vinterproblem 
På grund av vårt klimat ställs ofta speciella krav angående förstärkning av befintliga slänter. 
Konsekvensen av ett otillräckligt utfört arbete upptäcks ofta efter vintern då jorden börjar tina 
och lossna. Vägarna är ofta i dåligt skick och ijordspikade slänter upptäcks skadorna på fasaden. 

För att frostskador skall uppstå måste tre faktorer verka samtidigt: låg temperatur, grundvatten i 
slänten och tjälfarligt,jordmaterial, se VÄG 94. Eftersomjordspikningär-en metod.som 
förstärker den befintliga slänten går det inte att byta ut tjälfarlig jord och man måste inrikta sig 
på att slcydda slänten från höga grundvattenstånd eller frostproblem. 

------------- -, --- -------------~-

5.2.1 Grundvatten i slänt 
Vilka konsekvenser ett högt grundvattenstånd har visas i Franzens rapport (1997) där en 
fallstudie gjorts med helt torr sand, vattenmättad sand, en rimlig grundvattensänkning och ett 
hydrostatiskt vattentryck under grundvattenytan. g.äknar man med ett hydrostatiskt vattentryck 
så försämras stabiliteten med 50 ~ i förhållande till en heh torr sand. Grundvattensänkningoch 
vattenmättad sand ger 16o/;-sämre säkerhet. Exempien-v1sar att om-en fullständig dränering av 
denjordspikade slänten inte kan garanteras måste effekten av vattnet tas med vid 
dimensioneringen. Qärmed finns också risk för att spi~c:ll°rl'1Uts~t!sför lcQIJQ:,jon vilket försämrar 
gjjrj<.~~~t~n och vidhäftning hos spikarna med lägre utdragskrafter som följd. 
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5.2.2 Frost 
Frysning och tining försämrar släntytan på så vis att erosion uppstår. När jorden tinarblirden 
lösare}agrad. Som följd av detta kommer partiklar att rasa eller rinna av släntytan Ofh s'1Illl<1_$ig 
vi.d sfäntfoten eller åtminstone längre ner i slänten. Använder man sig av ett geonät som ... 
ytsäkring så ser man att nätet töjs ut och en bra vidhäftning vid släntyfaiiirite-laiigritär möjlig. 
Dessutom ökar risken att nätets hållfasthet överskrids och det brister. För att minskäderuia-· 
töjning i geonätet väljer man ett s!)'\''1.fe nät, typ stålnät och reducerar c/c- aystfm.det mellan 
lastbärande plattor. Tillräckligt stora (tjocka) plattor förhindrar uppkomsten av stora frostkrafter i 
spikar. 

Enligt Guilloux (1983) kan krafterna i spikarna under vintern stiga upp till 350 kN. Störst är 
krafterna i närheten av fasaden och avtar sedan längre in i jorden. Figur 17 nedan visar 
sambandet mellan krafterna i spiken och frosthävning av fasaden för enjorspikning utförd i 
Alperna i morän. 

T(kH) ~--- end of oitc:OYOtloft 

- dl.lrino frost 

NAltJ:19 

100 ~ 

400 
T(tcN) 

Relaaotai 

300 
I 
i 

t of IIM 

2001 
I 
I~L ~ 

l I 
! 

I 
I 

I 
I 

_.... , -~-
$r(cm) 

-••N___ --OEC. JAN. 

OISPLACEMENTS 

FEB· MARCH 
l 

__J 

APRIL 

8 i 
_,,,,,.,,...-♦- ...- ::·:-!_ -... ------ .J 

8 .. Behdviour of nailing bars durinq winter . 

Figur 17: Jordspikarnas beteende under vintern (Guilloux, 1993) 

De åtgärder som kan vidtas i sådana fall är att avlasta spikarna, vilket man gjorde i mitten på 
februari. 

Persson och Riström utförde i sitt examensarbete i Arlanda stagkraftsmätningar under januari till 
april 1997 och uppmätte värden i storleksordning 10 kN i stagen med toppvärde 50 kN i slutet av 
mars, se referenser. De räknade om stagkrafterna till ett jordtryck och jämförde resultaten med 
en dimensionering av fasaden enligt den tyska och franska metoden. Det visade sig att den tyska 
metoden lämpade sig bäst i otjälade förhållanden medan den franska metoden gav värden som 
låg på den säkra sidan i samband med tjäle. Däremot översteg jordtrycket mellan stagen det 
lokala jordtrycket beräknat med den franska metoden. 

https://s!)'\''1.fe
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Stagkraftmätningar utförda i slutet på 1999 i Viforsen visade på stagkrafter mellan 7 och 9 ,5 kN, 
se bilaga 4. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att det är ganska svårt att uppskatta frostkrafterna i och 
med att de varierar ganska mycket. Förutom utforming av fasaden (sprutbetong eller geotextil), 
antagen jordtrycksfördelning och vald spiktyp är det många andra faktorer som påverkar 
krafterna i spiken, tex förankringslängd, jordmaterial, dimensionering av ändplattan, 
sprutbetongtj ocklek. 

5.3 Vegetation 
Växter i slänten skyddar släntytan från erosion och höjer därigenom den lokala stabiliteten. 
I initialskedet verkar levande grenar eller sticklingar i kombination med erosionsnät som ett 
mekaniskt erosionsskydd. När grenar och sticklingar sedan slår rot och börjar växa erhålls en 
permanent stabilisering av jorden och ett erosionsskydd som blir starkare med tiden. De 
etablerade växterna behöver normalt sett ingen skötsel utan utvecklas med tiden. f ör_cttt 
underlätta etableringen av växter läggs en kokQ§fill:ltj:a__lltsom binde1jgrde11 och håller 
fuktigheten.Den är biolog1sk1: nedbrytbar och försvinner med tide~. 

Vid jordspikning i Viforsen vidtogs omfattande ingenjörbiologiska åtgärder med hjälp av 
Institutionen för lantbruksteknik, se Rolf (1999). Där rekommenderades etablering av sticklingar 
vilkas rötter skulle få stabilisera hela släntytan redan efter första säsongen. Lämpliga arter är 
svartpoppel, liguster och daggvidde. De sticks direkt ner i marken och har en diameter på 1-5 cm 
och en längd på 25-60 cm. Etableringen blir bättre ju längre och tjockare sticklingarna är och ju 
mindre del av dem som sticker upp över markytan. De sätts ganska tätt, vanligtvis 2-5 st/m2

• 

Eftersom sticklingar är mycket känsliga för konkurrens bör de endast sättas på ytor som saknar 
kraftig gräsväxt. Förgrenade kvistar eller stamdelar med en längd på minst 60 cm och varierande 
tjocklek kan också användas för ytsäkringen av släntytan. 

Det råder idag inget tvivel om att växterna skyddar mot erosion men det är inte klarlagt om och 
hur man skall ta hänsyn till den stabiliserande effekten i dimensioneringen. I litteraturen finns 
några förslag, se Schuppener (1994 och 1999). 

6.SLUTSATSER 
Rapporten visar att det finns flera olika metoder att dimensionera en jordspikad slänt dock ingen 
som är speciellt framtagen för Sverige. I samband med dimensionering är det därför några frågor 
som kvarstår att besvara t ex hur skall man dimensionera fasaden med tanke på att ingen modell 
speciellt bra matchas mot de uppmätta krafterna. Inte heller finns några metoder för hur 
utdragskraften skall uppskattas i ett tidigt skede dåman inte har utfört provdragningar. Med 
tanke på den gällande Eurocoden är det viktigt att ta fram en dimensioneringsmodell som bygger 
på partialsäkerheter. Fördelen med en sådan metod skulle i så fall vara att samma brottsannoliket 
för olika typer av brott i konstruktionen kan åstadkommas. 

Det är också viktigt att följa upp några avslutade projekt med tanke på krafterna i spiken, 
kvalitetssäkring och kanske för att på sikt ta fram en svensk standard för jordspikning. 
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Bilaga 1 - Preliminär design enligt CJouterre 
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CN=- o.3 
YH L / H = 0.8 
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Schakthöjd H= 10m 
Jordparametrar y=20kN/m3 

q, =35° 
c=20kPa 

I det valda diagrammet är L/H = 0,8 och det förutsätts en installationsvinkel på 20° och 
homogen jord. För att ta punkt M som är en funktion av tan q, och N beräknas följande 
värden: 

tan 35° =0,7 

och 

C 20
N=--=--=0,1

y•H 20•10 

Det framgår av diagrammet att denna punkt ligger på en linje med beteckningen d 
(spikdensitet). I det här fallet är d = 0,1. För en säkerhetsfaktor F = 1,5 erhålls punkt A som 
lätt kan finnas med hjälp av ekvationen 

F=OM/OA 

genom att man räknar OA =0,1/1,5 = 0,0667. Interpolation mellan kurvorna gerd =0,33. 
Den tredje viktiga ekvationen är 

med TL =gränsfriktionskraft som alltid måste vara lägre än spikens maximala draghållfasthet 
TG. Eftersom d, L och y är kända erhålls 

Används injekterade spikar brukar man välja Sh =Sv = 1,5 m (horisontellt resp vertikalt 
avstånd mellan spikarna) och som resultat får man 

TL =118,8 kN. 

Sammanfattning av diagrammet 
Ju högre säkerhetsfaktor man väljer desto större blir antalet spikar per m2

, eftersom punkt A 
flyttas nännare till ursprungspunkten. Punkt M kan anses som en yttre gräns för d där 
säkerhetsfaktorn är F =1. Har jorden en lägre friktionsvinkel ökar spikdensiteten. 
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Bilaga 3 - Stabilitetsberäkning med Modifierad Bishop enligt Clouterre 
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Beräkning av djup glidyta med "multi criteria"-metoden 
modifierad för flexibel ytsäkring. 
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1 23 0 35 0,61 2.7 4,5 1.4 88,!l 2il,OO 1,27 0,95 0,30 3;IT o.oo 0,00 0,00 0,35 20 0 11 11,0 11,0 0,5 106,8 ~2 23 0 35 0,51 5,2 1,7 1,0 119,6 26.00 1,04 0,58 0,51 1,97 0,00 0,00 0,00 0,35 20 212 19 21:1,,8 57,2 205,0 68,27 
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DAT.Bilaga 4 - Dimensionering av Iastbärande platta 
SIGN. 

BLAD 

Utdrag ur von Reetz examensarbete, KTH 1997 

Dimensionering av ändplatta 

p ...,.......--

Förklaringar, dimensionering ändplatta 

Förklaringar, dimensionering ändplatta 

a=(~f ;(m) 

p = 1C * D;rrM1 * F,..,., *(z * r * tan'P +c) * ( L,r - L,) ; (kN/m) 
h 

3{!!.-!.tt'I....., 
r*tan'P*e 4 2 

)
11 = --'--.....,....-----,----- ; (-) 

2 *co{~+%) *(1-sin'P) 

Sh =horisontellt avstånd mellan soil- nails; (m) 

Le-l/6*L ; (m) 

Fstons= partialsäkerhetsfaktor genomstansning, - l,5- 2,0 

Alla vinklar i radianer, (rad) 

a beräknas för samtliga rader soil- nails. Störst värde är 
dimensionerande. 
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DIAGRAM ÖVER STAGKRAFT • (DIAGRAM, STAGKRAFT, 4645_2) 

Stagkraftsgivare 4645 
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DIAGRAM ÖVER STAGKRAFT · (DIAGRAM, STAGKRAFT, 4575_2) 

Stagkraftsgivare 4575 

9-r-----------------------------------------------, 

8,5 -t------------------------------------------------1 

8 -i;-------------------------------------------------1 

Cl) 

"E 7 5 +-+--------------------------------t.---------irr.---rt.rh1 l L l , l • • ni\., I ,dl I I , I :ns ' 
> 

~ ~~ 
7 I 11 , nr "r •• I I ntr""t r"" Il\•"•' I 111 ■ 111 1 ~n I u t u 1118flt-,J.------------------___._---------------i 

6,5 ;----------------------------------------------------1 

6+-----..---------------------------------,-----.------,----' 
12:00:00 12:00:00 12:00:00 12:00:00 12:00:00 12:00:00 12:00:00 12:00:00 13:00:00 13:00:00 13:00:00 

1999-11-22 1999-12-02 1999-12-12 1999-12-22 2000-01-01 2000-01-11 2000-01-21 2000-01-31 2000-02-10 2000-02-20 2000-03-01 

Datum och klockslag 



1 

SGI 2000-05-31 4 (39) 

Jordspikning 

Tillämpningar, projektering och utförande 

INLEDNING 

Problem med stabiliteten i befintliga slänter, schakter och skärningar kommer allt oftare att lösas 
medjordspikning. Jordspikning är en metod där man med hjälp av stålstag (spikar) som 
installeras horisontellt eller med svag lutning nedåt i den befintliga jorden, ökar jordblockets 
skjuvhållfasthet och på det sättet erhåller ett kompositmaterial som kan ta upp både drag- och 
skjuvkrafter samt böjmoment. Då spikarna inte blir förspända (passiva spikar) behövs en viss 
deformation tills en märkbar tillväxt i skjuvhållfastheten kan åstadkommas. 

Den första användningen i forskningssammanhang av denna metod rapporterades i mitten på 70-
talet från Tyskland, det sk "Bodenvernagelung" projektet, som omfattade både laboratorie- och 
fullskaleförsök. I början på 80-talet påbörjades i Frankrike ett stort forskningsprojekt som 
resulterade i "Recommendations Clouterre" som innehåller riktlinjer för beräkning, utförande 
och konstruktion av temporära och permanentajordspikade konstruktioner. Förutom i dessa två 
länder skedde en oberoende utveckling av jordspikning i USA och Storbritannien. 

Sedan början på 90-talet används jordspikning också i Sverige framför allt för att stabilisera 
befintliga slänter (nipor) i Norrland och Värmland. Allteftersom det visade sig att fungera bra 
stabiliserades även schakter och befintliga järnvägsbankar med jordspikar. 

Medan det i Frankrike, Tyskland, Storbritannien och USA togs fram en egen dimensionerings
metod valde man i Sverige att dimensionera spikningen enligt de redan existerande och 
beprövade metoderna (franska eller tyska metoden) som kanske inte var väl anpassade till de 
svenska förhållandena. Detta ger upphov till några funderingar resp frågor som skall försöka 
besvaras i denna rapport eller skall ge anledning till en fortsatt diskussion: 

- vilken av de olika framtagna beräkningsmodellerna kan tillämpas i Sverige, 
- kan vi använda samma utförande som i andra länder eller medför våra geologiska 

förutsättningar och vårt klimat att speciella krav ställs, 
- hur dimensioneras fasaden och hur tas hänsyn till grundvatten och tjäle, 
- hur bedöms den stabiliserande effekten av vegetation i ytterslänten. 

Detta projekt är en litteraturstudie och syftar till att beskriva och värdera de existerande 
beräkningsmetoderna och tillämpningsområdena för jordspikning. Några aspekter som 
undersökts är beräkningsförutsättningar, val av beräkningsmodell, val av fasadförstärkning, 
krafter i spiken samt påkänningar i förankringsplattan. Vidare har pågående och avslutade 
projekt inom området av typ case histories studerats vilket underlättar projektering och utförande 
av kommande projekt. 




