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Förord
Deponering utgör det sista ledet för avyttring
av inte användbart material. Målsättningen
med deponilagstiftningen är att detta görs på
ett sätt som långsiktigt säkerställer människors hälsa och miljön. En av förutsättningarna för detta är att deponin har en godtagbar
stabilitet, både vad gäller för dess helhet som
för dess slänter. Totalstabiliteten utreds ofta på
ett tillfredsställande sätt, medan man inte alltid
har beaktat släntstabiliteten. Ett skred i sluttäckningen exponerar avfallet, vilket medför
stor risk för direktkontakt för människor och
andra organismer, men resulterar också i en
ökad generering av lakvatten. Det sistnämnda
kan leda till ett okontrollerat läckage varvid
lakvatten i värsta fall avrinner ytligt från deponin.

Denna vägledning belyser de faktorer som
påverkar stabiliteten i deponier och ger rekommendationer för hur stabiliteten bör beräknas. Vägledningen vänder sig i första hand
till miljömyndigheter som har att bedöma förslag till sluttäckningsåtgärder och de konsulter som utför beräkningarna.
Vägledningen har finansierats av Naturvårdsverket och Statens geotekniska institut (SGI).
Den har utarbetats av en arbetsgrupp på SGI
bestående av Jan Rogbeck (projektledare),
Per-Evert Bengtsson, Rolf Larsson, Yvonne
Rogbeck och Gunnar Westberg. Granskning
har utförts av Elvin Ottosson, SGI, och Sven
Knutsson, Luleå tekniska universitet. Naturvårdverkets representant har varit Sofia Tingstorp och Carl Mikael Svensson.
Linköping i mars 2007
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Läsanvisning
Målsättningen med denna vägledning är att ge
information om vad som måste tas hänsyn till
vid bedömning och beräkning av deponiers
stabilitet och då främst beträffande deras slänter.

Observera
I denna vägledning hänvisas bl a till Naturvårdsverkets Allmänna Råd (2004:2) och till
Skredkommissionens anvisningar för släntstabilitetsutredningar (Rapport 3:95). Naturvårdsverkets allmänna råd är inte rättsligt bindande utan är en vägledning för tillståndsmyndigheterna. De rekommenderar hur tillsynsmyndigheter kan eller bör göra när de tillämpar de bindande bestämmelserna. Även om
inget av dessa dokument utgör någon lag eller
författning, rekommenderas att de används.

De teoretiska avsnitten har försökts hållas på
en enkel och lättbegriplig nivå för att även inte
renodlade geotekniker skall ha möjlighet att
dra nytta av dem. Beroende på ämnesområdets
komplexitet kan de dessvärre ändå förefalla
svåra. Trots detta rekommenderas att användaren tar del av samtliga kapitel för att skapa sig
en översiktlig bild av problematiken. Härigenom blir det också enklare att fortsättningsvis
använda vägledningen som ett arbetsverktyg.
Vägledningen är uppbyggd på följande sätt:

Kapitel 1 – 2
I dessa kapitel ges en bakgrund till vägledningen samt en översikt över de krav som gäller enligt miljölagstiftningen beträffande deponiers stabilitet och sluttäckning.

Kapitel 3
Här förklaras begreppet skjuvhållfasthet, samtidigt som de faktorer som påverkar hållfastheten beskrivs.

Kapitel 4
Detta kapitel redogör för hur skjuvhållfasthet
kan bestämmas i jord, avfall och olika tätskiktsmaterial. Beträffande tätskiktsmaterial
redovisas även till erfarenhetsvärden.

Kapitel 5
Innehåller grundläggande information om begreppet stabilitet och olika stabilitetsanalyser,
men också underlag för stabilitetsberäkningar.

Kapitel 6
Här har sammanställts rekommendationer som
gäller för beräkning av deponiers stabilitet.
Eftersom de största problemen gäller släntstabilitet, har kapitlet fokuserats mot denna typ
av beräkningar.
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1. Inledning
Många deponier i Sverige uppfyller inte de
krav som senare års skärpta miljölagstiftning
medför. Ett stort antal av dem kommer därför
att behöva avslutas inom det närmaste decenniet. Den lagstiftning som i första hand reglerar hur en deponi skall utformas är förordningen om deponering av avfall (SFS 2001:512)
med därtill hörande föreskrifter och allmänna
råd. I dessa ställs ett antal funktionskrav varav
några berör deponiers stabilitet. Enligt 27§ i
Naturvårdsverkets handbok 2004:2 (tillika
Allmänna Råd) skall deponier ha en säkerhetsfaktor (F) av minst 1,5 beräknad med totalspänningsanalys eller minst 1,35 beräknad
med kombinerad analys. Stabiliteten måste
därvid kunna förväntas vara säkerställd i ett
långt tidsperspektiv (”många hundra år”). I
NV:s Allmänna Råd finns också rekommendationer vad gäller deponiers släntlutningar. Enligt handbokens 31§ rekommenderas att den
minsta lutningen på sluttäckningens tätskikt
bör vara 1:20, medan den största lutningen
inte bör överskrida 1:3. I flera fall krävs ännu
flackare slänter.

faktor för deponier för farligt visavi icke-farligt avfall. Typen av deponi bör beaktas vid
bedömning av om en deponi kan anses ha tillräcklig stabilitet. Oftast innebär ju ett skred i
en deponi för farligt avfall en större miljöpåverkan än ett skred i en deponi för icke-farligt
avfall. Samtidigt skall poängteras att det är
minst lika viktigt att utredningen genomförs
på ett relevant sätt och att analysen baseras på
verifierade parametrar.
Deponiers geometriska utformning har både
teknisk och ekonomisk betydelse. Normalt
strävas efter att kunna deponera en så stor
mängd avfall som möjligt på minsta möjliga
yta, vilket minskar lakvattenproduktionen.
Genom att begränsa bottenytans storlek hålls
kostnaderna nere för iordningställandet. Resultatet av denna strävan leder till branta slänter. En annan orsak till att många deponier har
branta slänter (> 1:3) är att tillståndet ofta endast inkluderat villkor om maximal fyllnadshöjd, vilket lett till att utfyllnad utförts till
tillståndsgiven nivå och då genom ”ändtippning” (motsvarande rasvinkel för aktuellt avfall). Samtidigt erfordras relativt branta slänter
för att en deponi skall få en utpräglad kupolform i syfte att optimera ytavrinningen. Den
avgörande faktorn blir därmed stabiliteten.
Även om avfallet kan läggas med branta slänter med tillfredsställande totalstabilitet, måste
också stabiliteten för sluttäckningen vara tillfredsställande. Det visar sig ofta att den sistnämnda är dimensionerande och då främst
stabiliteten i eller emot själva tätskiktet.

Angivna säkerhetsfaktorer baseras på Skredkommissionens rapport (3:95) ”Anvisningar
för släntstabilitetsutredningar”. Anvisningarna
tillämpas allmänt i Sverige för utredning av
slänters stabilitet. Val av erforderlig säkerhetsfaktor bör enligt Skredkommissionen bland
annat baseras på en konsekvensbedömning.
Någon distinktion har dock inte gjorts i NV:s
Allmänna Råd avseende erforderlig säkerhets-

”

Den största
släntlutningen
bör inte överskrida 1:3 och i
flera fall krävs
ännu flackare
slänter.

Figur 1.1. och 1.2.
Deponislänter i
rasvinkel.
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2. Sluttäckning

”

Några av de
viktigaste tekniska funktionskraven som
ställs på deponier redovisas i figur 2.1

De främsta syftena med en sluttäckning är att
begränsa perkolationen av nederbörd och att
förhindra direktkontakt med avfallet samt att
dessa båda förutsättningar säkerställs under
mycket lång tid. Tätskiktets homogenitet,
tjocklek och permeabilitet1 avgör hur tätt detta är och blir därmed i princip de viktigaste
faktorerna i en sluttäckning, även om också
hållfasthetsegenskaperna spelar stor roll för att
säkerställa funktionen under lång tid.

Detta är ett funktionskrav och kan som sådant
lösas på olika sätt. Några av de viktigaste tekniska funktionskraven som ställs på deponier
redovisas i figur 2.1, medan en vanlig uppbyggnad av en sluttäckning framgår av figur 2.2.
Av figur 2.1 framgår också de funktionskrav
som gäller för bottenkonstruktionen. Observera att kraven på infiltrationsbegränsning är
desamma för bottenkonstruktionen som för
sluttäckningen (22 resp. 31 §§ deponeringsförordningen). Eftersom det är anläggningstekniskt svårare att säkerställa sluttäckningens
funktionskrav, finns alltid risk för att mer vatten perkolerar in i deponin än ut ur den. Detta
kan få följdverkningar för bl a stabiliteten genom att portrycken i bottenkonstruktionsmaterialet och de nederst liggande lagren av avfall
då ökar och materialens skjuvhållfasthet minskar.

I deponeringsförordningens 31§ (SFS
2001:512) ställs krav på hur mycket vatten
som får passera genom en sluttäckning. Denna
skall vara konstruerad så att mängden vatten
som passerar genom täckningen inte överskrider eller kan antas komma att överskrida
5 l/m2/år för deponier för farligt avfall och
50 l/m2/år för deponier för icke-farligt avfall.

Farligt
avfall

Skyddslager
inkl. vegetationsskikt

Eftersom det i deponeringsförordningen endast ställs funktionskrav, så kan såväl bottenkonstruktion som sluttäckning utföras på olika
sätt och med olika material. I NV:s Allmänna
Råd anges att det från tätskiktet till överytan
på deponin bör vara ≥ 1,5 m. Ofta rekommenderas minst 2, 0 m för deponi för farligt avfall.

Icke-farligt
avfall

Ev. dräneringslager
2

< 5 l/m /år

Topptätskikt

2

< 50 l/m /år

Avfall
(ej organiskt)
Dräneringslager

Figur 2.1.
Tekniska funktionskrav
för deponi för farligt
resp. icke-farligt avfall.

2

Bottentätning (aktiv fas)

200år

"Geologisk barriär"
(omättad zon)

< 5 l/m /år

Skyddslager inkl. vegetationsskikt
Ev. dräneringslager
Tätskikt

Beroende på de stora volymer av material som
erfordras för sluttäckning har olika typer av
alternativa konstruktionsmaterial och avfall
alltmer börjat övervägas som skyddstäckningsmassor. De krav som då ställs är främst
av miljömässig karaktär, dvs att de inte ger
upphov till någon nämnvärd miljöbelastning.
Ofta glömmer man dock att beakta deras fysikaliska och tekniska egenskaper, vilka kan ha
avgörande betydelse ur bl a stabilitetshänseende. Detta gäller inte minst de fall där sluttäckningen föreslås utgöras av endast ett materiallager (t ex slam). För att säkerställa stabiliteten i en sluttäckning är det nödvändigt att klarlägga hållfasthetsegenskaperna hos de material
som skall användas. Härvid måste också noga
kontrolleras om interaktionen mellan olika
material kan medföra problem.

2

< 50 l/m /år
50år

Ev.
materialskikt
Ev.
skyddsskikt

Ev. gasdräneringsskikt
Utjämnings/avjämningslager

Figur 2.2.
Principsektion av
sluttäckning.

Avfall

1

Med permeabilitet avses här hydraulisk konduktivitet, för vilken
den gängse beteckningen inom geotekniken är permeabilitet.

8

SGI Information 19

3. Skjuvhållfasthet
materialet (t ex självhärdande energiaskor).

Skjuvhållfasthet kan beskrivas som den kraft
som motverkar skjuvning (”glidning”) i ett
material eller mellan olika material.

En annan typ av sammanbindande krafter erhålls genom armering. Några tillverkade produkter som används som tätskikt innehåller
olika typer av fiberarmeringar. Skjuvhållfastheten beror därvid ofta främst på hållfastheten
i armeringen, (så länge denna fungerar). Vid
överbelastning resulterande i att armeringen
slits av, eller om armeringen på annat sätt upphör att fungera med tiden återstår endast hållfastheten i det oarmerade materialet.

Skjuvhållfastheten i material som består av en
kornig massa beror på:
• friktionen i kontaktpunkterna mellan de
enskilda partiklarna
• hur pass väl partiklarna är inkilade i varandra
• om eventuella sammanbindningskrafter
föreligger mellan partiklarna.

3.1 Odränerad och dränerad
skjuvhållfasthet

Friktionen i kontaktpunkterna beror på kontakttrycket, vilken typ av material som kornen
och partiklarna består av, kontaktytans utseende (slät, räfflad etc.), kornens kantighet, hur
stort kontakttrycket är i förhållande till materialets tryckhållfasthet, om materialet ger efter
och komprimeras vid belastningen eller om de
olika partiklarna måste fås att ”klättra” över
varandra för att kunna förskjutas. Beroende på
hur korn och partiklar är orienterade i förhållande till varandra och i förhållande till skjuvningsriktningen (tvärs, ”huller om buller”,
parallellt) kan även deras form spela stor roll.

Friktionen mellan partiklarna beror som
nämnts på kontakttrycket mellan partiklarna.
Det totala trycket, σ, beror på tyngden av
ovanliggande massor och eventuella andra
laster, samt hur trycken av dessa sprids i materialet på grund av skjuvkrafter och spänningsomlagringar. I ett vattenmättat material tas i
den aktuella punkten och på den aktuella nivån de totala trycken upp av vattentrycket, u,
och kontakttrycken mellan partiklarna. Kontakttrycket i samma punkt och nivå kallas effektivtrycket, σ´, (σ´= σ – u).

Hur väl partiklarna är inkilade i varandra
(packade) avgör hur materialet uppför sig beträffande om och hur mycket det komprimeras
och hur mycket energi som går åt för att kornen skall kunna förskjutas i förhållande till
varandra. Detta brukar beskrivas indirekt med
parametrar som packningsgrad eller torrdensitet. Ett fast material med hög packningsgrad
och torrdensitet har en högre hållfasthet i förhållande till samma material i ett luckrare tillstånd.

Jord, avfall och många andra typer av korniga
material består normalt av två faser med olika
spänningstillstånd. En fast fas som kan ta upp
skjuvkrafter och där normalspänningarna motsvarar effektivtrycken, samt en vattenfas som
inte kan ta upp några skjuvspänningar och där
normalspänningarna motsvarar vattentrycket.
Av dessa två faser är kornskelettet kompressibelt så att en viss töjning och omlagring måste
ske för att det skall kunna ta upp en spänningsförändring, medan vattenfasen är praktiskt taget inkompressibel.

Sammanbindningskrafter mellan partiklar
består främst av kemisk cementering. Sådana
bindningar erhålls vid inblandning av kalk,
cement eller andra stabiliserande produkter.
Syftet med en inblandning kan vara att kemiskt fastlägga olika ämnen i en deponi, att
erhålla en pH-justering för att därigenom reducera lakbarheten av bl a metaller, och/eller
att öka bärigheten hos avfallet. Likaså kan
cementerande ämnen finnas i det deponerade

Deponiers stabilitet

Som en följd av detta innebär en plötslig spänningsändring i princip att porvattentrycket
ändras momentant för att kompensera för förändringen. Om kornskelettet tenderar att komprimeras på grund av att normalspänningen
ökar, ökas porvattentrycket. Om kornskelettet
å andra sidan tenderar att expandera på grund
av att skjuvspänningen ökar i ett fast lagrat
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Skjuvhållfastheten kan
vara odränerad
eller dränerad.

Skjuvhållfastheten, τf, vid odränerade förhållanden längs en glidyta är:

material och partiklarna tenderar att klättra
över varandra och öka den totala volymen,
motverkas detta av att portrycken minskar. I
fullt vattenmättade material blir portrycksförändringen så stor att praktiskt taget alla tendenser till volymändring momentant undertrycks. På grund av portrycksförändringarna
uppstår tryckgradienter i porvattnet och vatten
börjar att strömma ut ur eller in i materialet för
att återställa jämviktsläget.

”

För täta material är odränerat tillstånd
normalt dimensionerande.

τf = τfu
Skjuvhållfastheten, τf, vid dränerade förhållanden längs en glidyta är:

τf = σ´N tan φ´ + c´
där
σ´N = det effektiva trycket mot glidytan = den
effektiva normalspänningen i glidytan
φ´ = friktionsvinkeln baserad på effektiva
spänningar
c´ = kohesionsintercept, hållfasthetsparameter som motsvarar mekaniska och kemiska
bindningskrafter

Tillståndet direkt efter belastningsökningen,
dvs innan någon vattenströmning hunnit komma igång, betecknas som odränerat och tillståndet då vattenströmningen upphört och
portrycken återgått till jämviktläget betecknas
som dränerat. Bortsett från krafter från extraordinära händelser (explosioner, jordbävningar och liknande) sker belastning inte momentant utan förs på under ett mer utdraget förlopp. Grovkorniga material (grus, sand, etc.)
är så vattengenomsläppliga att något odränerat
stadium normalt aldrig inträffar utan portrycksförändringarna hinner utjämnas i samma
takt som de skapas. Å andra sidan är naturliga
leror och andra material som t ex används som
tätskikt så täta att ett praktiskt taget odränerat
tillstånd råder i dem under en relativt lång tid
efter en spänningsförändring.

I grovkorniga material som sand och grus tas
normalt endast hänsyn till dränerad skjuvhållfasthet medan såväl odränerad som dränerad
hållfasthet måste beaktas i finkornigare material. Den hållfasthet som blir dimensionerande
i det senare fallet beror på den effektiva normalspänningsnivån.
Skjuvhållfastheten som funktion av effektiv
normalspänning redovisas i figur 3.1. Vid låga
effektiva normalspänningsnivåer ger de dränerande parametrarna en lägre skjuvhållfasthet
medan det vid högre effektiva normalspänningsnivåer är den odränerade skjuvhållfastheten som är lägst (se även kapitel 5). Detta beaktas vid en s k kombinerad analys, där det
lägsta värdet av dränerad respektive odränerad
hållfasthet vid den aktuella effektiva normalspänningsnivån väljs.

För inte helt vattenmättade material sker i
princip samma spänningsändringar men här
finns också en gasfas. Denna medför att portrycksökningarna blir mindre än i ett vattenmättat material. Är gasmängden stor blir utjämningen snabbare eftersom genomsläpplighet för gas är större än för vatten. Är gasmängden begränsad förekommer gasen som
isolerade blåsor varvid tryckutjämningen går
långsammare. De hålrum som vattnet kan
strömma i blir då färre och genomsläppligheten därmed mindre.

Figur 3.1.
Skjuvhållfasthet som
funktion av effektiv
normalspänning.
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4. Bestämning av skjuvhållfasthet
Oavsett om det gäller att säkerställa en deponis totalstabilitet eller dess släntstabilitet (kapitel 5), måste skjuvhållfastheten i de material
som berörs bestämmas. För beräkning av totalstabilitet måste skjuvhållfastheten i undergrund, avfall, samt de i sluttäckningen ingående materialen vara känd. För beräkning av
deponins släntstabilitet är det främst de två
sistnämnda som är viktiga att fastställa.

Skredkommissionens anvisningar (1995). Senare rekommendationer beträffande hållfasthetsbestämning i silt finns i SGI Information
Nr 16, och i lermorän i SGI Varia 480 samt
SGI Rapport 59. Se även avsnitt 4.4.

4.2 Avfall
Direkt bestämning av skjuvhållfasthet i avfall
kan endast göras i de fall detta utgörs av ett
relativt homogent och finkornigt material som
har deponerats på ett enhetligt sätt. Hållfasthetsprovningen görs då på motsvarande sätt
som för naturliga jordmaterial och provningsmetod väljs med ledning av vilket naturligt
jordmaterial som mest liknar avfallet. I lerliknande material kan t ex ofta vingförsök utföras, medan CPT-sonderingar normalt kan användas i ler-, silt- och sandliknande material.
Provtagning och laboratorieförsök kan också
göras med vanlig geoteknisk utrustning i leroch siltliknande material. Provningen bör därvid vara så omfattande att ett statistiskt underlag för bedömning av dimensionerande värden
erhålls och så att eventuella delområden med
sämre egenskaper kan lokaliseras. Tolkningen
av resultat måste göras med stor försiktighet.
Utvärdering av såväl vingförsök som CPTsondering görs med halvempiriska metoder
enligt erfarenheter från naturliga jordmaterial.
Detta eftersom motsvarande erfarenhetsvärden
för olika typer av avfall inte föreligger. I vissa
fall kan det bli aktuellt att kalibrera utvärderingarna av fältmetoderna mot direkta skjuvförsök eller triaxialförsök genomförda i laboratorium.

I detta avsnitt beskrivs hur skjuvhållfastheten i
olika material kan bestämmas. Några erfarenhetsvärden för material som ofta används vid
sluttäckning av deponier redovisas också.

4.1 Naturlig jord
Efter att deponeringsförordningen trätt i kraft
ställs klart större krav på att jordlagerförhållandena under och i angränsning till deponier
är väl klarlagda innan ett tillstånd kan erhållas.
Detta är inte minst nödvändigt för att säkerställa att förutsättningar för en naturlig geologisk barriär (deponeringsförordningens 19§)
föreligger. Om barriären behöver kompletteras
eller i de fall en konstgjord sådan anläggs
(20§), sker detta i princip alltid genom ett väl
dokumenterat och kontrollerat utförande, varvid bl a hållfasthetsegenskaperna noggrant
fastställs.
Förvånansvärt ofta har äldre deponier anlagts
utan att hållfastheten i undergrunden närmare
bestämts. Att i efterhand klarlägga jordlagrens
hållfasthetsegenskaper under en befintlig deponi är många gånger förenat med stora problem. Detta bl a genom att fältundersökningarna försvåras/förhindras av fasta föremål i
deponerade massor (kylskåp, rivningsavfall,
etc). I sådana fall kan man undersöka hållfastheten i jordlagren utanför deponin och försöka korrelera jordlagerföljderna här med de
som kan antas föreligga under densamma.
Härigenom kan en försiktig uppskattning göras av hållfasthetsförutsättningarna under deponin.

Dessvärre är deponier ofta inhomogena och
utgörs av heterogent sammansatt material med
avsevärda skillnader i kornstorleksfördelning.
Dessutom kan avfallets hållfasthetsegenskaper
komma att förändras med tiden beroende på
bl a nedbrytning. För sådana avfall finns det
inte någon praktiskt användbar metod att fastställa skjuvhållfastheten. I sådana fall får man
istället förlita sig på en uppskattning av minimivärden på hållfastheten genom bakåträkning av stabiliteten för den befintliga deponin
med dess geometri (se avsnitt 5.3).

Bestämning av skjuvhållfasthet i de naturliga
jordmaterial som berörs av en deponi bör normalt bestämmas med de metoder som anges i
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För beräkning
av en deponis
stabilitet måste
skjuvhållfastheten vara känd.
Dessvärre är
deponier ofta
inhomogena
och uppskattningar av minimivärden måste
göras istället.

Som exempel på erfarenhetsvärden och den
stora variation som kan föreligga kan relateras
till kanadensiska undersökningar av hushållsavfall. I äldre deponier kunde hållfastheten
ofta uttryckas med en effektiv friktionsvinkel
på ca 35 º. Senare ökade inslaget av plast i
avfallet och hållfastheten sjönk därvid med
närmare hälften av tidigare. I deponier eller
delar av deponier där avfallet var förpackat i
plastpåsar, bedömdes den effektiva friktionsvinkeln vara ca 9 º och hållfastheten därmed
endast runt en femtedel av den i hushållsavfall
utan plastinnehåll.

eller bentonit är i det avseendet bättre, även
om också dessa har begränsade möjligheter att
följa med vid sättningar med bibehållen funktion.
Amerikanska naturvårdsverket (US EPA) m fl
har genom uppföljningar i fält visat att tätheten hos syntetiska geomembran vid praktisk
tillämpning är lägre än vad laboratoriemätningar på själva membranen indikerar. Orsaken till läckagen är främst felaktig installation,
men även skador som uppstår under leverans
och utläggning. I de fall geomembran används
i kombination med ett annat tätskiktsmaterial
(s k komposittätskikt) ger de dock ett markant
bidrag till att reducera genomsläppligheten
(figur 4.1).

4.3 Tätskikt
Många gånger är det största stabilitetsproblemet för deponier förknippat med tätskiktet i
sluttäckningen. De funktionskrav som ställs på
tätskiktet gäller dess infiltrationsbegränsande
förmåga och att det är beständigt under lång
tid (”många hundra år”).

”

Många gånger
är det största
stabilitetsproblemet för deponier förknippat med tätskiktet i sluttäckningen

Vid bedömning av stabilitet för komposittätskikt är det viktigt att klarlägga friktionen
mellan de två tätskikten. Likaså vilken effekt
ett eventuellt läckage och därigenom inträngande vatten mellan tätskikten kan medföra för
hållfastheten mellan skikten.

Ofta ifrågasätts om membran av plast eller
gummi kan accepteras som tätskikt i topptätning på deponier, vilket främst beror på tveksamheter kring deras beständighet i 1000-årsperspektivet, däremot klarar många produkter
några hundra års-perspektiv.Kraven på beständighet pekar istället mot naturmaterial, betong2 och likartade material. Såväl lera (inklusive bentonit) som finkorniga moräner har
vanligtvis, under förutsättning att de kompakteras rätt och att de förhindras torka ut, en
tillräckligt låg permeabilitet. Även betong och
likartade produkter som självhärdande energiaskor kan ha en fullvärdig beständighet under lång tid, samtidigt som de oftast uppfyller
kravet på infiltrationsbegränsning. Å andra
sidan kan en del naturmaterial samt betong
och likartade härdande material hävdas utgöra
styva, icke eftergivliga tätskiktsmaterial. Används de för sluttäckning bryts de relativt lätt
sönder om/när differenssättningar uppstår i
avfallsmassorna. Membran av plast, gummi

4.3.1 Bentonit
Produkter innehållande bentonit är bland de
vanligast förekommande tätskiktsmaterialen
vid sluttäckning av deponier. Genom att bentonit är ett naturligt svällande lermaterial kan
det hävdas ha tillräcklig långtidsbeständighet.
Bentonit används antingen som renodlad produkt i form av bentonitgeomembran, eller som
bentonitpulver blandat med t ex sand eller
stenmjöl. Även alternativa konstruktionsmaterial innehållande bentonit förekommer (t ex
gjuterisand).
Bentonit med lämpliga svällande egenskaper
kan indelas i tre varianter; natriumbentonit,
kalciumbentonit och natriumaktiverad kalciumbentonit. Samtliga tre varianter förekommer i de produkter som saluförs på marknaden. Viktiga skillnader mellan dem är att natriumbentonits vattenuppsugande och vattenhållande förmåga är cirka 5 ggr större (materialets flytgräns är cirka 5 ggr högre) än i kalciumbentonit, vilket leder till att den också är
någon tiopotens tätare. Detta medför även att
hållfastheten i natriumbentonit ofta endast är
cirka hälften av den för kalciumbentonit

Figur 4.1.
Installation av komposittätskikt underst bestående av en bentonitmatta och ovanpå
ett plastgeomembran
(1,5 mm HDPE) med
friktionsyta.
2

Den vanligaste typen av bentonittätskikt är
GCL (Geosynthetic Clay Liner, ”bentonitmatta”/bentonitmembran). En GCL består av
två geotextilier som innesluter ett tunt bentonitskikt. Geotextilierna är normalt hopfogade
genom nålfiltning eller genomsydda, varvid
mattan har en hög initiell hållfasthet mot

Betong används i vissa fall i bottentätskikt.
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Figur 4.2. och 4.3.
Installation av GCL på
avfallsupplag.

skjuvkrafter. Detta är emellertid inte fallet
efter det att geotextilierna brutits ned. Då blir
istället skjuvhållfastheten i ren bentonit dimensionerande. Beständigheten hos den typ
av geotextilier som kringgärdar membranet
anses ligga på maximalt något hundratal år.

är. Även om inte flaken är helt parallellt orienterade från början, så blir de det efter att ett
lokalt brott uppstått i en yta och glidningen i
denna fortsätter. Friktionen sjunker därvid till
ett residualvärde som ofta är mindre än hälften av det maximala värdet, då det första
brottet inträffade och glidningen startade.

Normalt installeras GCL-våder torra (figur 4.2). Skarvning av våder sker genom att
de läggs omlott (figur 4.3), varvid ingen sammanfogning sker av våderna. Bentoniten som
är starkt hygroskopisk drar åt sig fukt från
omgivningen varigenom den sväller. För att
svällningen inte skall medföra en ökad permeabilitet, måste våden belastas snarast möjligt
efter installation. På marknaden finns även
försvällda bentonitmattor. Dessa har tillåtits
svälla redan vid tillverkningen, varefter de
valsats så att överskottsvatten tryckts ut. Försvällda GCL är oftast inte genomsydda eller
nålfiltade och har därför liten initiell hållfasthet mot skjuvbrott.

Många av de hållfasthetsvärden för bentonit
som rapporterats i litteraturen är inte relevanta
för tätskikt i deponislänter. Detta eftersom de
bestämts vid väsentligt högre överlagringstryck än de som är aktuella vid en sluttäckning
och att materialet endast fått svälla under begränsad tid. Den odränerade skjuvhållfastheten hos bentonit är hastighetsberoende och
närmar sig den dränerade när låga hastigheter
råder vid skjuvning. Detta beror på att i de
skjuvboxförsök som normalt använts blir försöken mer eller mindre dränerade vid låga
hastigheter. Vidare tyder skjuvförsök med
portrycksmätning på att inga signifikanta portryck utvecklas vid de relativt låga spänningsnivåer som gäller vid sluttäckning av deponier.

Att ange generella erfarenhetsvärden för hållfasthet i bentonit är svårt eftersom hållfastheten i stor omfattning styrs av hur materialet
hanteras. Bentonit sväller vid tillgång på vatten, varvid omfattningen på svällningen beror
på överlagringstrycket. Svällningsprocessen
kan ibland pågå under lång tid. Generellt gäller att ju större svällning som erhålls, desto
lägre blir hållfastheten (och desto högre blir
permeabiliteten). Ur täthetssynpunkt föreligger ofta kravet att ett överlagringstryck av
minst 4 kPa skall påföras innan bentoniten får
möjlighet att suga vatten. Från hållfasthetssynpunkt är det dock önskvärt att hela överlasten i
form av sluttäckningen förs på snarast möjligt.

Vid de i deponislänter aktuella spänningsnivåerna (ca 25 – 30 kPa) kan en effektiv friktionsvinkel runt 27 º i kalciumbentonit och ca 15 º
i natriumbentonit påräknas förutsatt att bentoniten fått svälla vid motsvarande överlast. Om
bentonit läggs ut torrt och ett ca 1,5 m tjockt
drän-/skyddslager av jordmaterial (≈ 27 kPa
överlagringstryck) läggs ut innan någon större
vattenupptagning hunnit ske, kan som regel en
odränerad skjuvhållfasthet av minst 15 kPa
påräknas i kalciumbentonit och minst 10 kPa i
natriumbentonit. Detta är betydligt högre värden än de som normalt anges, men de senare
avser normalt högre spänningar.

Montmorillonit, som bentonit huvudsakligen
utgörs av, består av utpräglat flakformiga partiklar. Vid höga tryck tenderar materialet att
orientera sig så att flaken ligger i samma riktning, vinkelrätt mot den största huvudspänningen. Detta medför att friktionen minskar
och friktionsvinkeln är därmed spänningsberoende och minskar ju högre vertikalspänningen

Deponiers stabilitet

Tillåts materialet suga vatten med lägre (t ex
4 kPa som gäller för att motverka svällning
som kan förorsaka högre permeabilitet) eller
helt utan överlast, sjunker friktionsvinkeln till
ca 10º i natriumbentonit och residualvärdet till
ca 6º. Motsvarande värden för kalciumbento-
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Snabb påförsel av
sluttäckningsmassor ger högre hållfasthet i
bentonitmembran (GCL).

”

I 1000-årsperspektivet kan
inte geotextilerna i bentonitmembranen tillgodoräknas.

Figur 4.5 (till höger).
Sammanfogning av
HDPE-membran med
friktionsyta genom
smältsvetsning.

nit saknas, men skulle analogt kunna antas till
ca 18º respektive ca 10º. Efter fri svällning
kan hållfastheten gå ned till omkring (2 +
0,18 σ´) kPa , vilket för ett effektivt överlagringstryck av 27 kPa ger ca 7 kPa hållfasthet.
Residualhållfastheten är därvid endast cirka
hälften. Värdena gäller för natriumbentonit.
Motsvarande värden för kalciumbentonit saknas, men principen med hållfasthetsreduktion
vid fri svällning och cirka hälften av den maximala hållfastheten som resthållfasthet kan
antas vara densamma.

•
•
•
•
•
•

HDPE (högdensitetspolyeten)
LDPE (lågdensitetspolyeten)
PVC (polyvinylklorid)
FPP (flexibel polypropen)
Butylgummi
EPDM (etenpropengummi)

Sammanfogning av syntetiska geomembran
sker normalt direkt i fält. De vanligaste fogningsmetoderna är smältsvetsning (figur 4.5),
vulkning eller limning. Samtliga typer av syntetiska geomembran sammanfogas så att skarven får en draghållfasthet som oftast är minst
lika stark som materialet i sig.

Som tidigare nämnts består en GCL av två
geotextilier som innesluter ett tunt bentonitskikt. Geotextilierna är vanligtvis hopfogade
genom nålfiltning eller genomsydda, varigenom mattan har en hög initiell hållfasthet mot
skjuvkrafter. Detta gör det till och med möjligt
att installera GCL-våder vertikalt (figur 4.4).
Beständigheten hos den typ av geotextilier
som kringgärdar membranet bedöms dock
som tidigare nämnts ligga på maximalt några
hundratal år. När geotextilernas armerande
effekt försvunnit, reduceras hållfastheten i
mattan radikalt. Då blir istället den interna
hållfastheten i bentonit eller hållfastheten i
övergångszonen mellan bentonit och omgivande material dimensionerande. (Försök har visat att hållfastheten i övergångszonen mellan
bentonit och angränsande material kan vara
lägre än i ren bentonit). Friktionen mellan en
GCL och andra material kan också försämras
genom att små mängder av bentonit trycks ut
genom hålen i geotextilierna och därvid
”smörjer” gränsskiktet till det angränsande
materialet.

Ytan på syntetiska geomembran är normalt
slät, vilket leder till låg friktion mot omgivande material. Vissa membrantyper kan dock
erhållas försedda med s.k. friktionsyta (det är
dock inte klarlagt hur länge själva friktionsytan är beständig i tiden). I tabell 1 ges exempel på friktionsvinklar (brottvärden utan säkerhetsmarginaler) hos olika typer av membran. Värdena är hämtade från data i litteraturen. Observera att nya produkter med andra
egenskaper fortlöpande kommer ut på marknaden.
För vidare information om beständighet, installation, kvalitetssäkring etc. avseende syntetiska geomembran, hänvisas till SGF Rapport 1:99, Tätskikt i mark. Vidare hänvisas till
anslutande standarder och pågående förslag
till standarder, varav några anges i tabell 2.
Observera att standarderna är avsedda att beskriva förhållanden där en livslängd på endast
25 år krävs. Detta är mycket viktigt att notera
då svensk deponeringsstrategi förutsätter att
deponikonstruktioner har en varaktighet på
många hundra år. Härav följer även att konventionella geotextilier för användning som
t ex materialskiljande lager inte heller kan
användas i deponeringssammanhang eftersom
deras beständighet normalt är begränsat till
något hundratal år.

Figur 4.4.
Vertikalt installerade GCL-våder.

4.3.2 Syntetiska geomembran
Syntetiska geomembran är ett samlingsbegrepp för membran framställda av olika typer
av plast eller gummi. Dimensionerna för
membranen varierar stort. Bredder finns mellan 1 – 20 m och tjocklekar mellan 0,5 – 5 mm.
De vanligaste råmaterialen som används för
framställning av syntetiska geomembran är:
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Material

Friktionsvinkel
mot sand º (grader)

HDPE

15 – 17

6 – 11

HDPE med friktionsyta

20 – 30

25 – 30

LDPE

16 – 18

7 – 12

FPP

29

8 – 15

PVC

22 – 24

10 – 24

Tabell 1.
Exempel på friktionsvinklar (brottvärden
utan säkerhetsmarginaler) för olika typer
av syntetiska geomembran. (Efter
SGF Rapport 1:99,
”Tätskikt i mark”) .

Friktionsvinkel
mot geotextil º (grader)

PVC med friktionsyta

25 – 27

11 – 28

EPDM

22 – 25

17 – 23

SS-EN 13257

Geotextilier och liknande produkter - Egenskapskrav för användning i depåer
för fast avfall

2001
2002

SS-EN 13265

Geotextilier och liknande produkter – Egenskapskrav för användning vid deponering
av flytande avfall

2001
2002

EN 13492

Geosynthetic barriers – Characteristics required for use in the construction of liquid
waste disposal sites, transfer stations or secondary containment (här anges lämpliga
testmetoder för olika parametrar)

2004

prEN 13493

Geosynthetic barriers – Characteristics required for use in the construction of solid
waste storage and disposal sites, and storages for hazardous solid materials
(här anges lämpliga testmetoder för olika parametrar)

2002

SS-EN 14196

Geosynteter – Provningsmetoder för att mäta geosyntetiska tätskikts massa

2004

SS-EN 14414

Geosynteter – Gallringsmetod för att mäta kemisk härdighet vid användning i deponier

2004

SS-EN 14415

Geosynteter – Provningsmetod för att mäta härdigheten mot lakning

2004

permeabilitet, men också dess packningsegenskaper och hållfasthet. För att bestämma hållfastheten bör i största möjliga utsträckning
konventionella, geotekniska metoder användas. Härvid måste ett så stort antal undersökningar genomföras att ett statistiskt säkerställt
resultat erhålls.

4.3.3 Alternativa
konstruktionsmaterial
Med alternativa konstruktionsmaterial avses
avfall eller andra nya material som kan användas istället för konventionella material. Inte
minst av ekonomiska skäl finns ett stort intresse att använda avfall eller andra material vid
sluttäckning av deponier och då även som
tätskikt. Ibland föreslås att sluttäckningen utgörs av endast ett lager vilket helt utgörs av
alternativa konstruktionsmaterial (t ex olika
typer av slam). För att få acceptans för alternativa konstruktionsmaterial i en sluttäckning
måste dock, förutom miljö- och beständighetsaspekter, även materialets tekniska egenskaper
vara klarlagda. Detta gäller främst materialets
Restprodukt

Några vanligt föreslagna alternativa konstruktionsmaterial för användning vid sluttäckning
av deponier samt grovt uppskattade värden på
deras hållfasthet/friktionsvinkel (brottvärden
utan säkerhetsmarginaler) framgår av tabell 3.
Observera att värdena är baserade på endast
ett fåtal mätvärden. De kan därför inte användas för stabilitetsberäkningar utan att de först
säkerställts i varje enskilt fall.

Uppskattad hållfasthet/friktionsvinkel

Självhärdande alt. stabiliserad flygaska

> 35o

Bentonitblandad gjuterisand

30 – 35o

Blandning av flygaska och rötslam (60/40) *

30 – 40 kPa

Blandning av flygaska och rötslam (40/60) *

10 – 30 kPa

Avloppsslam **

< 5 kPa

*

Starkt avhängigt vattenkvot/torrsubstanshalt (TS-halt) rötslam i detta fall ca 25 – 30 % TS-halt och typ av flygaska.
Påverkas även av tid efter härdning och kompression.
** Starkt avhängigt vattenkvot/TS-halt.

Deponiers stabilitet

Tabell 2.
Standarder och förslag till standarder
tillämpliga vid användning av geosynteter i
deponikonstruktioner.

15

Tabell 3.
Ofta föreslagna alternativa konstruktionsmaterial för sluttäckning
av deponier samt värden på hållfasthet resp.
friktionsvinkel (brottvärden utan säkerhetsmarginaler). OBS värdena är ej statistiskt
säkerställda!

skjuvhållfasthet av minst ca 15 kPa kunna
påräknas, förutsatt att materialet packats vid
lämplig vattenkvot och i erforderlig omfattning för att uppnå täthetskraven. Genomsläppligheten genom lagret är beroende av vilken
lutning och vilka dräneringsförhållanden som
föreligger.

4.3.4 Naturmaterial
De naturmaterial som kan användas som tätskikt vid sluttäckning av deponier är i princip
endast lera och finkorniga moräner (”leriga
moräner”). Båda dessa naturmaterial används
ibland även som komplement till någon annan
typ av tätskikt (komposittätskikt), eller som
skyddstäckningsmassor (figur 4.6.)

4.4 Provning
Oavsett om det gäller att säkerställa en deponis totalstabilitet eller dess släntstabilitet måste skjuvhållfastheten i de material som berörs
bestämmas. Någon efterkontroll av hållfastheten hos t ex förtillverkade delskikt på plats
(t ex GCL, geomembran), är i princip omöjligt
att genomföra.

Figur 4.6.
Utläggning av finkornig morän i sluttäckning av deponi.

4.4.1 GCL och geomembran
När det gäller GCL och geomembran är det i
första hand tillverkaren eller leverantören som
tillhandahåller uppgifter om produktens hållfasthetsegenskaper och friktion gentemot andra material. Man bör dock kontrollera hur
parametrarna bestämts och om detta skett enligt gällande standarder. Likaså bör värderas
om angivna parametrar är relevanta för den
aktuella tillämpningen och om det föreligger
restriktioner för hur produkten skall hanteras
för att dessa värden skall gälla. En avgörande
faktor är också vilken livslängd som garanteras för ingående komponenter. Om t ex den
garanterade beständigheten för en armering i
ett tätskikt understiger kraven på sluttäckningens livslängd, måste även egenskaperna utan
armering beaktas vid stabilitetsberäkningarna.

Lera
Lera föreslås ofta som tätskikt beroende på att
den är allmänt tillgänglig och att kostnaderna
är låga. Hållfasthetsegenskaperna varierar
dock kraftigt beroende på bl a vatteninnehåll
och inslag av grövre fraktioner som silt eller
sand. För att fungera som tätskikt måste lera
kompakteras, vilket förutsätter att den har
lämplig konsistens. Som tumregel gäller att
vattenkvoten (wn) bör vara minst 1,2 ggr plasticitetsgränsen (wp) för att materialet skall
kunna packas till en homogen sprickfri massa.
Samtidigt bör vattenkvoten inte överstiga ca
50 %, vilket annars leder till dålig bärighet för
de maskiner som skall utföra packningen.
Beträffande miljö- och beständighetsaspekter
bör motsvarande krav ställas som för alternativa konstruktionsmaterial. Som exempel är
sulfidlera därmed inget lämpligt sluttäckningsmaterial.

Det i princip enda sättet att erhålla relevanta
data för hållfasthet hos GCL och geomembran
samt interaktionen mellan dem och andra materiallager i en sluttäckning, är att genomföra
provning i apparaturer där det aktuella tätskiktet kan installeras och där mycket stora glidningar kan simuleras. Den vanligast använda
apparaturen är någon form av stor skjuvbox i
vilken tätskiktet med några delskikt kan byggas upp och där man kan reglera skjuvytans
läge så att olika skikt och kontaktytor kan provas. Någon sådan apparatur finns för närvarande inte tillgänglig i Sverige. Eftersom täckskiktets tjocklek normalt är begränsad till cirka 1,5 m, förekommer också fullskalemodeller
där täckskiktet byggs upp och modellen sedan
gradvis lutas tills brott uppstår.

Finkornig morän
Även finkorniga moräner är allmänt förekommande, varigenom de också kan utgöra ett
billigt tätskiktsalternativ. För att nå ner till de
låga permeabilitetsvärden som erfordras för
tätskikt krävs en relativt hög lerhalt i moränen
(lerhalten bör vara ≥ 5 % av finjordhalten).
Den höga finjordshalten hos lera och finkornig
morän medför att marginalen till för hög eller
för låg vattenkvot blir snäv, vilket resulterar i
att båda materialen blir känsliga för variationer i vattenkvot vid packning, t ex genom nederbörd eller uttorkning. För såväl lera som
finkornig morän gäller att den effektiva friktionsvinkeln kan sättas till 30º. För den odränerade skjuvhållfastheten torde en odränerad

Provningsapparaturen måste tillåta stora deformationer eftersom många av de material
som används (bl a bentonit, avsnitt 4.3.1), har
resthållfastheter som är mycket lägre än den
maximala hållfastheten. När brott uppstår i en
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Generellt gäller att packning av tätskikt liksom vid förprovning i laboratoriet bör genomföras på ”våta sidan”, dvs med något högre
vattenkvot i materialet än den som ger en optimal torrdensitet enligt laboratorieförsök. Detta
krävs normalt för att materialets struktur skall
bli tät och stabil. Vattenkvoten måste också
vara så hög att materialet låter sig packas till
en homogen sprickfri massa med en måttlig
packningsinsats.

del av en glidyta efter en begränsad glidning,
minskar hållfastheten inom brottzonen med
ytterligare glidning tills den når ett restvärde.
Detta måste beaktas vid långa glidytor där den
inträffade glidningen kan vara mycket olika i
de olika delar som ingår i glidkroppen och
som skall samverka. Förutom skjuvboxar kan
ringskjuvapparater användas för provning av
resthållfasthet, men dessa är egentligen inte
avsedda för provning av flerlagermodeller
utan endast för homogena material. (Denna
typ av provning används normalt inte för hållfasthetsbestämning av svenska jordar och
ringskjuvapparater förekommer i princip inte
på svenska laboratorier).

För tätskikt som kräver packning (lera, finkornig morän, aska, m fl) skall förprovning av
hållfasthet (och permeabilitet) utföras på prover som packats i olika hög grad, dvs till olika
packningsgrad. Målsättningen med försöken
blir därmed främst att bestämma den minsta
packningsgrad som behövs för att uppnå tillräcklig täthet och tillräckligt hög skjuvhållfasthet (främst odränerad sådan).

All provning måste ske med en verklighetsliknande och noga specificerad behandling av
materialet och vid de spänningar som blir aktuella i verkligheten. För t ex bentonitskikt
gäller att man får mycket olika hållfasthetsegenskaper beroende på vid vilket överlagringstryck materialet fått suga vatten samt hur
länge det fått svälla (avsnitt 4.3.1). Överlagringstrycket får inte påföras fortare än i fält
och lasten får inte bli högre än den verkliga
eftersom en alltför hög hållfasthet då uppmäts.
Provets töjning under svällningen måste vidare registreras så att man kan säkerställa att den
absoluta merparten av svällningen upphört
innan provningen utförs. Vid de relativt låga
överlagringstryck som råder i ett täckskikt är
materialens egenskaper starkt spänningsberoende. Man kan därför inte extrapolera egenskaper som uppmätts vid andra spänningar
vare sig uppåt eller nedåt och få rättvisande
värden. Eftersom det kan vara svårt att veta
den exakta slutliga utformningen av täckskiktet vid provningstillfället är det lämpligt att
utföra provningar med olika överlagringstryck, vilka då skall täcka det intervall som
kan bli aktuellt.

Den odränerade skjuvhållfastheten i inpackade
provkroppar provas lämpligtvis genom enaxliga tryckförsök (för mer noggranna bestämningar kan triaxialförsök användas och i dessa
kan även materialets permeabilitet bestämmas). Proverna torkas efter provningen varpå
uppmätt skjuvhållfasthet plottas mot torrdensitet. Från dessa kurvor och inpackningskurvorna tas sedan fram riktlinjer för hur låg vattenkvot som kan tillåtas hos materialet för att det
skall låta sig packas med en måttlig packningsinsats, vilken packningsgrad som krävs för att
en viss odränerad skjuvhållfasthet skall uppnås.
Efterkontroll i fält kan göras genom volymviktsbestämning med hjälp av t ex nukleär
densitetsmätare, vatten- eller sandvolymeter
och genom direkta hållfasthetsbestämningar
med vingförsök. På grund av de ringa provningsdjupen kan handburen vingprovningsutrustning ofta användas.

4.4.2 Andra material

Blandningar av sand, stenmjöl och bentonit
provas genom att provkroppar tillverkas med
samma blandningsförhållande och fuktighet
och, om detta är aktuellt, packas på motsvarande sätt som avses ske i fält. Provkropparna
konsolideras och provas sedan på samma sätt
som benonitskikt (se avsnitt GCL och geomembran). Eventuellt kan konsolidering och
provning av hållfasthet och permeabilitet utföras i triaxialapparat.

För andra material som skall användas i en
sluttäckning måste bl a packningsegenskaperna fastställas för att kriterier för det färdigställda lagret skall kunna upprättas, dvs vilken
lagringstäthet (torrdensitet) som måste uppnås.
Packningsförsök utförs normalt som tung alternativt lätt laboratoriestampning, laboratorievibrering, eller med hjälp av MCA-apparatur. Man skall dock vara uppmärksam på att
den packning som nämnda utrustningar är
avsedda att motsvara vanligtvis inte kan erhållas i ett tätskikt vid en sluttäckning. Orsaken
är att underlaget ofta inte utgör ett effektivt
mothåll utan ”fjädrar”.

Deponiers stabilitet
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All provning
bör efterlikna
den verkliga
situationen.

5. Deponiers stabilitet

”

Vid beräkning
av en deponis
stabilitet måste
hänsyn tas till
alla tänkbara
glidytor och belastningsfall.

I detta kapitel ges dels en grundläggande information om begreppet stabilitet och olika
typer av stabilitetsanalyser, dels underlag för
att kunna utföra stabilitetsberäkningar. Den
första delen utgör en bas för den som inte tidigare arbetat med stabilitetsfrågor, medan övriga delar även riktar sig till de geotekniker som
ska utföra stabilitetsberäkningar.

5.1 Grundläggande
information
All massa dras mot jordens centrum på grund
av tyngdkraften. På en plan markyta verkar
lika stor kraft över hela ytan och jorden är
därmed stabil. Placeras däremot en fyllning på
en viss del av ytan blir den totala tyngdkraften
här större än för omgivande mark och det
krävs mothållande krafter som är större än
denna skillnad för att området skall vara stabilt. I annat fall sker ett brott (skred) så att
fyllningen sjunker ned och marken utanför
häver sig så att marknivåerna jämnas ut tills
ett stabilt läge uppnås (figur 5.1). Säkerhetsfaktorn (F) mot skred beräknas som förhållandet mellan mothållande och pådrivande krafter. Om denna är under 1,0 inträffar skred. För
att stabiliteten skall vara tillfredställande måste säkerhetsfaktorn vara över 1 med god marginal. Enligt 27§ i Naturvårdsverkets handbok
2004:2 (tillika Allmänna Råd) skall deponier
ha en säkerhetsfaktor (F) av minst 1,5 beräknad med totalspänningsanalys eller minst 1,35
beräknad med kombinerad analys. Stabiliteten
måste därvid kunna förväntas vara säkerställd
i ett långt tidsperspektiv (”många hundra år”).
I relativt lösa, finkorniga och vattenmättade
massor beräknas den mothållande kraften normalt ur den odränerade skjuvhållfastheten τfu,
som uttrycks i kN/m2 (= kPa).

Stabiliteten mot skred i en deponi och dess
slänter beror främst på sluttäckningens mäktighet, massornas vikt och deponins släntlutning, samt på hållfasthetsegenskaperna i sluttäckningsmassor, avfall och underliggande
naturliga jordlager. Tyngden av sluttäckningsmassor och avfall verkar som pådrivande och
materialens skjuvhållfasthet som mothållande
krafter mot skred.
Vid beräkning av en deponis stabilitet måste
alla tänkbara glidytor och belastningsfall beaktas. Beroende på var de tänkbara glidytorna
är lokaliserade kan stabiliteten delas in i följande typer:
• totalstabilitet
• inre stabilitet
• släntstabilitet
Även om en översiktlig information ges om
totalstabilitet och inre stabilitet har kapitlet
koncentrerats till att beskriva deponiers släntstabilitet.

Figur 5.1.
Markyta före och
efter skred i slänt.

Figur 5.2.
Principfigur för olika
stabilitetsproblem
i en slänt.
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Totalstabiliteten och den inre stabiliteten hos
en deponi kan oftast beräknas med cirkulärcylindriska glidytor (figur 5.2), medan glidytan i
en slänt oftast är parallell med släntlutningen.
På grund av skikt och svaghetsplan i jorden
kan dock glidytor med annan form än cirkulärcylindriska vara avgörande även för totalstabilitet och inre stabilitet.

Om jord och fyllning (t ex avfall) har samma
egenskaper sker brottet normalt utmed en nära
nog cirkulärcylindrisk glidyta, där brottet inträffar längs periferin av en del av en cirkel
som skär genom jord och fyllning (figur 5.3).
Säkerhetsfaktorn F beräknas som

F=

Vid beräkning av stabilitet skiljer man på:
• odränerad analys
• dränerad analys
• kombinerad analys.

τf ⋅ r ⋅l
W ⋅a

där
τf =
r =
l =
W=

skjuvhållfastheten i kPa
radien (mothållande krafts momentarm) i m
glidytans längd genom jord och fyllning i m
tyngden av materialet i glidkroppen i
kN/m (lamellbredd)
a = glidkroppens momentarm i m

I den odränerade analysen räknar man för
fallet där ingen portrycksutjämning har skett.
Odränerad hållfasthet (kapitel 3) utnyttjas
längs hela glidytan.
Vid dränerad analys räknar man på det fall då
alla portryck i materialet återgått till jämviktsläget. Dränerad hållfasthet (kapitel 3) utnyttjas
längs hela glidytan.

Figur 5.3.
Principen för cirkulärcylindrisk glidyta.

I kombinerad analys tar man hänsyn till att
vissa delar av en glidyta kan vara dränerade
medan andra förblir odränerade (kapitel 3).
Att så är fallet är uppenbart för glidytor som
t ex går genom lager med såväl dränerande
material som genom ett tätskikt. Utjämning av
negativa portryck i t ex fast lera kan också gå
avsevärt fortare än motsvarande utjämning av
porövertyck i lös lera. Vid detaljerade stabilitetsanalyser delas glidytan in i ett stort antal
delsträckor och i en kombinerad analys används det lägsta värdet av odränerad respektive dränerad skjuvhållfasthet för var och en av
delsträckorna. Denna analys ger den lägsta
säkerhetsfaktorn. I vissa fall krävs dock ändå
en högre säkerhetsfaktor för kombinerad analys än för det helt dränerade fallet, vilket beror
på att bestämning av odränerad skjuvhållfasthet ofta innebär en större osäkerhet än vid
bestämning av den dränerade hållfastheten.

Läget för cirkelns mittpunkt och radiens längd
beror på deponisläntens lutning och djupet till
fast botten under avfall och jord. Om slänten
är brant sker brottet längs en ”tåcirkel” som
slår upp i släntens tå. Om slänten är flackare,
djupet till fast botten är stort och deponin är
utsträckt sker brottet utmed en ”bascirkel”
som når ända ned till fast botten och slår upp
utanför slänttån. Är djupet till fast botten begränsat, uppstår en ”släntcirkel”, där cirkeln
når ned till fast botten men slår upp i slänten.
Egenskaperna i jord och fyllning är normalt
olika och de varierar dessutom vanligtvis med
djupet från markytan. I många fall kan man
inte heller uttrycka hållfastheten som en odränerad skjuvhållfasthet med ett visst värde,
utan den mothållande skjuvhållfastheten i
glidytan utgörs helt eller delvis av friktion
som är beroende av det effektiva normaltrycket, σ´N, mot glidytan. Med det effektiva trycket menas det totala normaltrycket, σN, minskat med det vattentryck, u, som råder i punkten i fråga. Den mothållande skjuvhållfastheten τf uttrycks då som τf = c´+ (σN – u) tan φ´
där c´ och φ´ är materialets effektiva hållfasthetsparametrar. (Se även avsnitt 5.3)

5.2 Totalstabilitet
Totalstabiliteten avser glidytor som startar i
överkanten av deponin, går ned i de naturliga
jordlagren och slår upp vid släntens tå eller
utanför denna (figur 5.2). Stabiliteten beror
härvid ofta främst på egenskaperna i de naturliga jordlagren. Detaljerade anvisningar för
hur dessa skall undersökas och hur stabiliteten
skall beräknas i naturliga slänter finns utarbetade av Skredkommissionen (1995). Dessa är
fullt tillämpliga också för totalstabiliteten för
deponier, med undantag för hållfastheten i
avfallet.

Deponiers stabilitet
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Vid beräkning
av stabilitet
skiljer man på
odränerad,
dränerad och
kombinerad
analys.

Som tidigare nämnts varierar både det totala
trycket och vattentrycket i jorden och därmed
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Totalstabiliteten
beräknas med
någon av de
konventionella
metoder som
anges av Skredkommissionen.

också hållfastheten. För dessa fall finns olika
beräkningsprogram med vilka man beräknar
stabiliteten för ett antal olika tänkbara glidytor. Programmet letar sig fram till den beräkningsmässigt farligaste glidytan, dvs den som
har lägst förhållande mellan mothållande och
pådrivande krafter och därmed lägst säkerhetsfaktor. Den vanligaste metoden för detta är att
använda ett s k självsökande program för cirkulärcylindriska glidytor. I dessa anges hur
jord, fyllning och djupet till fast botten ser ut
geometriskt, egenskaperna hos jord och fyllning, samt hur vattentrycken varierar. Man
anger sedan ett område i rymden ovanför slänten där centrum för en cirkulärcylindrisk glidyta kan ligga, varpå programmet steg för steg
söker av alla tänkbara cirkelformade glidytor
som har sitt centrum inom detta område och
går genom fyllning och jord men inte ned i
den fasta botten därunder. Ur dessa beräkningar fås ett minimivärde på säkerhetsfaktorn som
motsvarar den farligaste glidytan (figur 5.4).

form användas. Beräkningar av glidytor med
helt godtycklig form utförs till stor del för
hand och är relativt arbetskrävande. Ett specialfall är plana glidytor. I naturen är plana glidytor vanligast då fasta botten har en jämn,
långsträckt lutning och täcks av ett jämntjockt
materiallager med begränsad mäktighet. I sådana fall är ofta glidytor som går i ett svagare
skikt på ett visst djup och parallellt med släntens lutning farligast. Stabiliteten för dessa kan
beräknas med en enkel jämviktsekvation för
hela glidkroppen. Beräkning av plana glidytor
redovisas i avsnitt 5.4.
Totalstabiliteten beräknas med någon av de
konventionella beräkningsmetoder som anges
i Skredkommissionens anvisningar för släntstabilitetsutredningar (3:95) och som översiktligt beskrivits ovan. För denna typ av beräkningar finns flera väl etablerade beräkningsprogram och metoder, varav en del kan användas för beräkningar med såväl cirkulärcylindriska glidytor som plana glidytor, sammansatta glidytor och glidytor av godtycklig form,
allt efter vad som behövs för det aktuella fallet. Hur beräkningarna bör utföras och redovisas framgår av Skredkommissionens anvisningar.

Ibland finns svagare skikt och andra faktorer i
jorden som medför att den farligaste glidytan
inte har en cirkulärcylindrisk form (figur 5.5).
I dessa fall kan lamellmetoder med sammansatta glidytor eller glidytor av helt godtycklig

Figur 5.4.
Exempel på sökområde
för cirkelcentrum och
beräknad farligaste
glidyta (efter handbok
till SLOPE/W).

Figur 5.5.
Exempel på farligaste
glidyta med en icke
cirkulär form
(efter Janbu, 1973).
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5.3 Inre stabilitet

5.4 Släntstabilitet

Vid en första beräkning av totalstabilitet räknas ofta avfallsmassor och sluttäckning som
en yttre last med pådrivande vikt men utan
egen hållfasthet. Visar det sig att stabiliteten är
otillfredsställande för ett sådant antagande,
kan en kalibrering av en minsta erforderlig
hållfasthet i avfallsmassorna göras. Man räknar då på den inre stabiliteten för glidytor
som endast går i avfallsmassorna och får på
detta sätt fram vilken hållfasthet avfallet minst
måste ha för att deponin med dess aktuella
geometri skall vara stabil. Denna kalibrerade
minimihållfasthet kan sedan användas för avfallsmassorna i nya beräkningar av totalstabiliteten.

Stabiliteten i den yttre slänten i en deponi
inkluderande sluttäckningen måste beräknas
för alla potentiella glidytor som kan föreligga
här. Sluttäckningen är normalt uppbyggd av
flera olika delskikt (figur 2.2) och stabiliteten
för glidytor som går längs vart och ett av dessa
liksom i gränsytorna mellan dem, måste således kontrolleras. Härvid måste även tillförsäkras att beräkningsförutsättningarna är relevanta. Egenskaperna i delskikten och deras gränsytor påverkas av utläggningsförfarandet och i
vilka sekvenser de olika materialen påförs.
Restriktioner måste ofta införas t ex för anläggningstrafik vid installation av tätskikt.
Geomembran och GCL får inte utsättas för
nämnvärd last eller vridmoment innan åtminstone 0,3 m (0,5 m rekommenderas) massor
påförts. I praktiken leder detta oftast till att
man får installera tätskikt med eventuella
skyddsskikt, dränlager och ibland även delar
av skyddstäckningen samordnat och i en följd.
Alternativt anläggs temporära servicevägar
(figur 5.6) varifrån installationen sker. För
sådana servicevägar måste stabiliteten i sig
beaktas, eftersom vägen och fordon utgör en
koncentrerad last för bl a tätskiktet. Erfordras
packning av något eller några av dessa skikt,
kompliceras installationen ytterligare. Inte
minst vid packning med vibrerande vält, som
är ett av de vanligast använda packningsredskapen och som kan generera ökade portryck i
lagren och därigenom lägre hållfasthet. Under
anläggningsskedet av sluttäckningen kan även
belastningen från arbetsfordon spela en väsentlig roll för den lokala stabiliteten.

Med inre stabilitet avses här alltså stabiliteten
i avfallet. Den beräknas normalt med cirkulärcylindriska glidytor (figur 5.2 och 5.3). Hållfastheten i avfallet är som regel mycket svår
att bestämma/uppskatta eftersom deponier
normalt är mycket inhomogena och de deponerade materialen varierar stort även inom
samma deponi. Deras karaktär kan dessutom
förändras med tiden genom t ex nedbrytning,
varvid tidigare erfarenhetsvärden inte alltid är
användbara.
Någon säkerhetsfaktor för den inre stabiliteten
kan inte beräknas utan relevanta hållfasthetsparametrar. Man kan alltså endast konstatera
att avfallet inte rasat och att F därmed är ≥ 1.
En sluttäckning av deponin kombinerat med
framtida sättningar och successivt minskande
porvattentryck resulterar normalt i att stabiliteten ökar. Ett orosmoment föreligger dock i
det faktum att när avfallsmassor bryts ned så
brukar också skjuvhållfastheten minska. Denna effekt kan vara större än ovannämnda stabilitetshöjande effekt, vilket måste tas med i
bedömningen. I de fall avfallet utgörs av lösa,
finkorniga och/eller vattenmättade massor
måste dessutom eventuella stabilitetsproblem i
samband med utläggning och packning av de
olika lagren som ingår i sluttäckningen beaktas.

Figur 5.6.
Installation av dränlager och skyddslager
på geomembran
m h a temporära
servicevägar.

Den inre stabiliteten beräknas med någon av
de klassiska beräkningsmetoder som anges i
Skredkommissionens anvisningar (3:95) och
som översiktligt beskrivits ovan. För denna
typ av beräkningar finns flera väl etablerade
beräkningsprogram och metoder, vilket mer
detaljerat beskrivs i avsnitt 5.2.

Deponiers stabilitet
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Ett avfalls
minimihållfasthet kan uppskattas genom
bakåträkning.

Det geometriska utförandet har också stor betydelse för släntstabiliteten. De dräneringsdiken som anläggs i slänttån i syfte att avleda
ytvatten från deponin kan t ex verka starkt
stabilitetsnedsättande. Deras effekt på portrycket i undergrunden måste också beaktas.
De beräknade säkerhetsfaktorerna bör därför
kompletteras med restriktioner för att säkerställa att de är relevanta.
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Vid dimensioneringen måste även beaktas att
hållfasthetsegenskaperna i många material/
produkter som används som tätskikt kan vara
tidsberoende och att de radikalt kan försämras
i de långa tidsperspektiv som en sluttäckning
skall fungera.

τ = γz sin β cos β

5.4.1 Beräkning av plana glidytor

Den odränerade skjuvhållfastheten kan uttryckas som τfu vilket ger säkerhetsfaktorn F

där
γ är glidkroppens tunghet
z är glidkroppens höjd i ett vertikalt snitt
β är glidytans lutning

I deponislänter skapas förutsättningar för plana glidytor genom att sluttäckningen byggs
upp av ett antal skikt och lager som oftast är
plana och parallella med släntens lutning. De
plana glidytorna går genom svaghetsplan i
form av skikt eller längs kontaktytor mellan
olika skikt med låg vidhäftning eller friktion
emellan. Detta innebär att vid stabilitetsberäkning måste samtliga skikt/lager och gränszoner inbegripas. Stabiliteten för glidytorna kan
beräknas med en enkel jämviktsekvation för
hela glidkroppen (figur 5.7). Den sammansatta
glidytan består överst av en plan glidyta, kallad aktiva delen som går från överytan av fyllnadsjorden till överkant glidskikt, en mellersta
plan del som går i glidskiktet och nederst en
plan glidyta, kallad passiva delen som går från
glidskiktet till överkant fyllnadsjord; antingen
i den horisontella delen nedanför släntfot (alternativ 1) eller i slänten vid släntfot (alternativ 2). Är glidytan tillräckligt lång kan man
bortse från krafterna i glidkroppens ändytor,
vilket normalt innebär att en viss extra säkerhet erhålls eftersom det passiva jordtrycket
mot glidkroppens undre del normalt är större
än det aktiva jordtrycket mot dess övre del. I
annat fall adderas det ”aktiva jordtrycket” mot
kroppens överdel till de pådrivande krafterna
och det ”passiva jordtrycket” mot dess undre
del till de mothållande krafterna. Det skall
dock observeras att en brantare lutning mot ett
dräneringsdike vid slänttån innebär en reduktion av det mothållande passiva jordtrycket.
Likaså att mycket lös jord under slänttån kan
medföra att det passiva brottet inte utvecklas i
sluttäckningsmassorna utan i den lösa jorden
därunder.

F=

τ fu
τ fu
=
τ γ z sin β cos β

För odränerad totalspänningsanalys ska säkerhetsfaktorn vara minst 1,5 enligt NV:s Allmänna Råd (2004:2).
Dränerad analys
I detta fall är den dränerade skjuvhållfastheten
τfd

τfd = c´+ σ´ tan φ´
och

σ´= (γz – γw hw) cos2 β
där
γw
hw

är vattnets tunghet
är grundvattenytans höjd över glidytan

Säkerhetsfaktorn mot dränerat brott blir

F=

c'

γz sin β cos β

+

γ z − γ w hw tan φ '
⋅
γz
tan β

För dränerad effektivspänningsanalys ska säkerhetsfaktorn vara minst 1,35 enligt NV:s
Allmänna Råd (2004:2).

5.4.3 SGI:s beräkningsmodell för
stabilitet i deponislänter
Modell
SGI har utvecklat en förenklad modell med
sammansatta plana glidytor för beräkning av
stabilitet i deponislänter. Beräkningsgången
för modellen, med vilken maximalt tillåten
släntlängd kan beräknas, redovisas i bilaga 1.

5.4.2 Förenklad modell för
plana glidytor
(se vidare Skredkommissionens Rapport 3:95,
Kapitel 7.2.2.2)
Odränerad analys
Vid långa glidytor och om hänsyn inte tas till
jordtrycken mot glidkroppen, så kan följande
modell användas. Förutsättningen är att släntlutningen på deponin och tätskiktets lutning är
lika. Den mobiliserade skjuvspänningen i glidkroppens underkant,τ, beräknas som

Modellen förutsätter att man har ett plant glidskikt med sämre hållfasthetsegenskaper än det
material som ligger ovan glidskiktet. Materialet över glidskiktet antas vara en fridränerande
friktionsjord, vilket innebär att portrycket kan
sättas till noll. Hållfasthetsegenskaperna hos
lagret ovan glidskiktet kan därvid beskrivas
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Hjälpdiagram
För att underlätta bedömningen av vilka släntlängder som kan tillåtas för ett visst material
och en viss släntlutning har diagram tagits
fram för några typiska konstruktioner, se figur 5.8 – 5.11 (med en viss tjocklek på täckskiktet, mark- och glidytans lutning, det täckande skiktets tunghet ovan glidskiktet och
dess friktionsvinkel). Diagrammen är baserade
på SGI:s beräkningsmodell för stabilitet i deponislänter och de ger en överslagsmässig
maximal släntlängd vid givna förutsättningar.
De kurvor som redovisas i diagrammen motsvarar olika hållfasthetsegenskaper i glidskikten. Hållfasthetsvärden hos olika tätskiktsmaterial och mellan dessa framgår av kapitel 4.
En avläsning i diagrammet vid säkerhetsfaktor
1,35 (på y-axeln) ger en överslagsmässig
släntlängd (på x-axeln) som kan tillåtas för ett
specifikt material med dess dränerade inre
hållfasthet eller en kombination av två specifika material med den hållfasthet som kan påräknas i kontaktytan mellan dessa. För avläsning i diagrammen i figurerna 5.12 och 5.13
används en säkerhetsfaktor för odränerade
förhållanden, det vill säga 1,5. Efter en preliminär uppskattning med hjälp av diagrammen
måste en noggrannare beräkning göras enligt
alternativ 3 i bilaga 1 för att kontrollera att
detta alternativ inte ger en kortare tillåten
släntlängd. Diagrammen gäller under förutsättning att materialet är detsamma (eller jämförbart ur materialteknisk synvinkel) i hela
täckskiktet.

med en effektiv friktionsvinkel ø´ och en effektiv kohesion lika med noll.
Egenskaperna hos jorden ovan glidskiktet beskrivs med dess tunghet γ och dess inre effektiva friktionsvinkel ø´. Egenskaperna hos glidskiktet beskrivs med dess inre effektiva kohesion c´glid och dess inre effektiva friktionsvinkel ø´glid. Lutningen hos överytan för jorden
(släntytan) ovan glidskiktet anges som vinkel
α relativt horisontalplanet. Lutningen hos
glidskiktet anges som vinkel β relativt horisontalplanet. Normalt kommer lutningen hos
glidskiktet att vara identiskt lika med lutningen hos överytan på jorden ovan glidskiktet.
Glidskiktets djup relativt överytan anges med
måttet Hs som är glidkroppens tjocklek vid
slänttån.
Beräkningen genomförs för en antagen brottfigur enligt figur 5.7 med förenklingen att
skjuvkrafterna i de vertikala gränsytorna försummas. Detta innebär att resultaten är på
säkra sidan, dvs. den beräknade säkerhetsfaktorn är lägre än om hänsyn till skjuvkrafterna
skulle tagits med. Beräkningarna förutsätts ske
enligt partialkoefficientmetoden med dimensionerande värden för egenskaperna hos glidskiktet och jorden ovan glidskiktet. Dimensionerande värden fås genom att använda brottvärden utan pålagda säkerhetsmarginaler och
dividera med en partialkoefficient som motsvarar kravet på säkerhetsfaktor, dvs. 1,35 för
dränerade parametrar. För friktionsvinkeln
läggs säkerhetsfaktorn på tan ø´. Ett beräkningsexempel redovisas i bilaga 2.

För de fall där diagrammen inte motsvarar den
aktuella konstruktionen finns ekvationer som
kan användas i bilaga 1.

Figur 5.7.
Exempel på plan
glidyta med använda
beteckningar
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Figur 5.8
Diagram för överslagsmässig bedömning av
tillåten släntlängd vid
släntlutning 1:3 och
fyllningsmäktighet över
glidskikt 1,5 m. Vid slutlig dimensionering
måste alternativ 3 i bilaga 1 kontrolleras. Angivna hållfasthetsegenskaper är brottvärden
utan pålagda säkerhetsmarginaler.

Figur 5.9
Diagram för överslagsmässig bedömning av
tillåten släntlängd vid
släntlutning 1:3 och
fyllningsmäktighet över
glidskikt 2,0 m. Vid
slutlig dimensionering
måste alternativ 3 i bilaga 1 kontrolleras. Angivna hållfasthetsegenskaper är brottvärden
utan pålagda säkerhetsmarginaler.
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Figur 5.10
Diagram för överslagsmässig bedömning av
tillåten släntlängd vid
släntlutning 1:3,5 och
fyllningsmäktighet över
glidskikt 1,5 m. Vid
slutlig dimensionering
måste alternativ 3 i bilaga 1 kontrolleras. Angivna hållfasthetsegenskaper är brottvärden
utan pålagda säkerhetsmarginaler.

Figur 5.11
Diagram för överslagsmässig bedömning av
tillåten släntlängd vid
släntlutning 1:4 och
fyllningsmäktighet över
glidskikt 1,5 m. Vid
slutlig dimensionering
måste alternativ 3 i bilaga 1 kontrolleras. Angivna hållfasthetsegenskaper är brottvärden
utan pålagda säkerhetsmarginaler.
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Figur 5.12
Diagram för överslagsmässig bedömning av
tillåten släntlängd vid
släntlutning 1:3 och
fyllningsmäktighet över
glidskikt 1,5 m. Vid
slutlig dimensionering
måste alternativ 3 i bilaga 1 kontrolleras. Angivna hållfasthetsegenskaper är brottvärden
utan pålagda säkerhetsmarginaler.

Figur 5.13
Diagram för överslagsmässig bedömning av
tillåten släntlängd vid
släntlutning 1:4 och
fyllningsmäktighet över
glidskikt 1,5 m. Vid
slutlig dimensionering
måste alternativ 3 i bilaga 1 kontrolleras. Angivna hållfasthetsegenskaper är brottvärden
utan pålagda säkerhetsmarginaler.
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Alt. 1: Automatisk sökning efter
farligaste glidytan
Genom att ansätta det möjliga läget för rotationscentrum för den cirkulärcylindriska glidkroppen tillräckligt högt ovanför slänten i
kombination med lämpligt placerade begränsningslinjer för glidytans läge är det möjligt att
analysera näst intill plana glidytor. Glidytorna
får fortfarande cirkulärcylindrisk form, men
av sådan längd att de i praktiken blir plana.

Exempel på användning av diagrammen
Som exempel kan tas en deponislänt med ett
tätskikt av en GCL av natriumbentonit med
hållfasthetsparametrarna φ´ = 15° och c´ =
0 kPa och med 1,5 meters sluttäckning. Från
figur 5.8 och figur 5.11 kan utläsas att med en
säkerhetsfaktor av 1,35 kan tillåtas en
maximal släntlängd på ca 9 meter för släntlutning 1:3 respektive knappt 20 m för släntlutning 1:4. Diagrammen visar också att en släntlutning på närmare 1:5 måste användas för att
få en släntlängd kring 50 m vilket motsvarar
en deponihöjd av 10 m. Vid sluttäckning med
2,0 m och i övrigt samma förhållanden som
ovan blir tillåten släntlängd något längre.

Fördel:

Nackdel: Fel hanterad sökning kan ge helt fel
svar. Kräver stora kunskaper såväl i
stabilitetsanalys som i handhavande av programmet.

Exemplet gäller för en GCL av natriumbentonit men många andra syntetiska geomembran
har liknande friktionsvinklar mot sand och
ännu lägre mot geotextiler (se tabell 1). Exemplet visar dels släntlutningens stora betydelse,
dels att de tillåtna släntlängderna ofta blir
mycket begränsade och därmed inte aktuella
för verkliga fall.

Alt. 2: Halvautomatisk sökning efter
farligaste glidytan
Vissa program erbjuder även en sorts halvautomatisk sökning efter farligaste glidytan, s k
block search. Exempelvis byggs glidytan här
upp av tre linjära segment. De två brytpunkternas lägen (vänster och höger) varieras mellan punkter som definieras i ett rutnät (på samma sätt som rotationscentrum vid cirkulärcylindrisk glidyta). De bägge yttersegmentens
lutning mot horisontalplanet definieras också.

I de redovisade diagrammen har antagits att de
massor som överlagrar tätskiktet består av
fridränerande material. Om annat material
används, som t ex avloppsslam, måste detaljerade beräkningar utföras där man för varje
enskilt fall fastställer aktuella hållfasthetsparametrar och portryckets betydelse. Från kurvorna i diagrammen kan avläsas att vid ökande
krav på säkerhetsfaktor blir tillåten släntlängd
mindre och mindre. Diagrammen kan även
användas för att se vilken säkerhetsfaktor en
planerad utformning skulle få.

Fördel:

Halvautomatisk sökning för plana
glidytor då cirkulärcylindriska ej är
lämpliga att använda.

Nackdel: Kräver stor insikt i de mekanismer
som verkar vid skredrörelser för en
korrekt ansättning av blocken.
Alt. 3: Manuell definition av plana glidytor
En ytterligare variant ger möjlighet för användaren att definiera godtyckliga plana glidytor
med ett i praktiken obegränsat antal linjära
segment (det finns en övre gräns för antal segment men denna är ointressant för de vanliga
applikationerna). Det går med detta alternativ
inte att automatiskt söka efter farligaste glidytan utan ett antal olika glidytor måste analyseras.

5.4.4 Beräkningsprogram för
plana glidytor
Stabiliteten för plana, långsträckta glidytor
kan beräknas med program för cirkulärcylindriska glidytor. Härvid antas cirkelns centrum
ligga på så stort avstånd vinkelrätt ut från glidytans mittpunkt att det cirkelsegment som utgörs av glidytan närmast blir plant. De geometriska förutsättningarna måste sedan formuleras så att spänningar, vattentryck och egenskaper längs glidytan motsvarar de som råder i de
verkliga skikten och gränsytorna. En korrekt
beskrivning av situationen i en grund, plan
glidyta som skall följa ett mycket tunt skikt
eller en kontaktyta fordrar en ingående kännedom om hur programmet opererar, hur detta
speciella problem kan modelleras och hur aktiv- och passivzonerna skall ansättas.

Fördel:

Glidytans form och läge beskrivs på
ett så korrekt sätt som möjligt

Nackdel: Kräver ingående kunskaper i stabilitetsanalys och handhavande av
programmet för att ”rätt” glidyta
ska analyseras.

I princip finns tre sätt att analysera långa, plana (ytliga) glidytor i dessa program.

Deponiers stabilitet
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För samtliga tre alternativ finns ofta möjligheter att styra glidytans läge genom att t ex ange
en nivå glidytan inte får underskrida (används
bl a för att styra glidytan att gå genom ett svagare skikt i jordprofilen), samt att låsa glidytan till att gå genom vissa definierade punkter (t ex bakkant koncentrerad last).
Som angetts ovan måste programmen ofta
anpassas av operatören för att fungera som
tänkt. En omfattande efterkontroll av beräkningarna och av att alla ingående parametrar
använts på ett korrekt sätt blir därvid nödvändigt. Detta fordrar stor erfarenhet av programmet och blir trots detta ändå en något grov
approximation. Regelrätta beräkningar med
plana glidytor t ex enligt avsnitt 5.4.3 är därför normalt att rekommendera.
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6. Slutsatser och rekommendationer
Vid sluttäckning av deponier måste i första
hand kravet på infiltrationsbegränsning uppfyllas, men också en tillfredsställande stabilitet erhållas. I Sverige gäller, till skillnad från
många andra europeiska länder, dessutom att
ovannämnda krav måste upprätthållas i ett
långt tidsperspektiv (”många hundra år”), vilket bl a leder till höga krav på beständighet
hos konstruktionsmaterialen. Dessa krav kan
ibland stå i konflikt med varandra, vilket måste beaktas vid sluttäckningens utformning. Det
har ofta visat sig i projekteringshandlingar att
totalstabiliteten har behandlats för deponin,
medan stabiliteten i slänten har förbisetts.
Dessvärre förefaller just släntstabiliteten vara
den mest kritiska att kunna uppfylla. Denna
vägledning har därför fokuserats på slänternas
stabilitet och behandlar totalstabilitet och inre
stabilitet mer översiktigt.

högre täthet, medan kalciumbentonit har en
högre hållfasthet. Natriumbentonit eller natriumaktiverad kalciumbentonit är de vanligast
använda typerna i Sverige.
I deponislänter som direkt efter utläggning
av GCL täcks med 1,5 m drän-/skyddslager
av jordmaterial är spänningsnivåerna (25 –
30 kPa) och då kan överslagsmässigt en effektiv friktionsvinkel runt 27º i kalciumbentonit
och ca 15º i natriumbentonit påräknas, förutsatt att bentoniten fått svälla vid 1,5 m täckning. En odränerad skjuvhållfasthet av minst
15 kPa kan därvid påräknas i kalciumbentonit
och minst 10 kPa i natriumbentonit. Uppfylls
inte ovanstående krav gäller lägre hållfasthetsvärden (se 4.3.1).
Överslagsmässigt kan ovanstående värden
användas, men vid slutlig dimensionering
måste dessa verifieras för den specifika produkten. Om en kombination av GCL och syntetiskt geomembran används (komposittätskikt) bör beräkningar av släntstabiliteten göras för det fall som ger den lägsta skjuvhållfastheten/friktionsvinkeln. Vilket material som
ger den lägsta säkerheten kan vara olika i
byggskedet (odränerad analys för täta material) jämfört med långtidsförhållandet (dränerad
analys). För en GCL är det normalt långtidsförhållandena som styr, eftersom en GCL i
byggskedet kringgärdas av geotextilier som är
hopfogade och därigenom har en högre hållfasthet. I byggskedet måste hänsyn tas till belastning av fordon vid utläggning.

Både totalstabilitet och släntens stabilitet måste beräknas. Stabiliteten skall vara tillfredsställande för alla dräneringsfall. Då tillfälliga
belastningar förekommer genom t ex att anläggningsfordon trafikerar ytan, är det dock
uppenbart att de tätaste materialen förblir
odränerade under den tid belastningen varar. I
sådana fall är odränerad skjuvhållfasthet mest
relevant att använda. För grövre material med
relativt hög vattengenomsläpplighet är dränerad hållfasthet relevant för normala belastningsfall.
För att uppfylla kraven på täthet, tillräcklig
stabilitet och beständighet i kombination med
en låg kostnad, föreslås ofta GCL (”bentonitmatta”) som tätskikt i sluttäckningar. En GCL
består av två geotextilier som innesluter ett
tunt bentonitskikt. Geotextilierna är normalt
hopfogade genom nålfiltning eller genomsydda, varvid mattan har en hög initiell hållfasthet
mot skjuvkrafter. Detta är emellertid inte fallet
efter det att geotextilierna brutits ned vilket
uppskattas ske inom något hundratal år. Då
blir istället skjuvhållfastheten i ren bentonit
dimensionerande. I princip förekommer tre
typer av bentonit i de GCL som saluförs på
den svenska marknaden; natrium-, kalcium,
respektive natriumaktiverad kalciumbentonit.
Ur täthetssynpunkt uppvisar natriumbentonit
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Den rekommendation på släntlutning som
gäller enligt NV:s Allmänna Råd är att den
största lutningen inte bör överskrida 1:3. I
många handlingar har detta värde angetts som
släntlutning utan att några beräkningar utförts.
Observera att många typer av tätskikt inte
klarar en så brant lutning i längden, utan
måste läggas flackare när hänsyn tas till det
långa tidsperspektivet.
Det finns program för beräkning av totalstabilitet med cirkulärcylindriska glidytor. Dessa
kan användas för beräkning av plana glidytor,
men kräver då stor insikt hos operatören av

29

”

Både totalstabilitet och släntens stabilitet
måste beräknas.

både programmet och de brottmekanismer
som gäller. Det rekommenderas därför att regelrätta beräkningar för plana glidytor används, t ex enligt SG:s beräkningsmodell för
stabilitet i deponislänter, som redovisats i kapitel 5 och i bilaga 1. Härvid kan också de
hjälpdiagram som tagits fram användas för att
underlätta och begränsa beräkningsarbetet.
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Begreppsförklaringar
Skrymdensitet, ρ, är materialets våtvikt, m,
genom materialets totala volym, V.

Plasticitetsgräns, wp, gräns där en jordart
(kohesionsjord) övergår från plastiskt till halvfast (spröd) konsistens.

Torrdensitet, ρd, är materialets torrvikt, ms,
genom materialets totala volym, V.

MCA, Moisture Condition Apparatus, apparat
utvecklad för att bedöma packbarheten hos
finkorniga fyllnadsmassor och tar fram ett
samband mellan jordmaterialets vattenkvot
och den energimängd
som åtgår för att fullt ut packa materialet.

Kompression, ε, sammantryckning av ett material vid belastning, anges i %.
Permeabilitet (k): mått på materialets förmåga att leda en vätska eller gas (materialets täthet) och mäts i m2/s.
Hydraulisk konduktivitet är materialets förmåga att leda vatten, utryckt som flödet per
tidsenhet genom en enhetsyta, vinkelrätt mot
flödesriktningen under gradienten 1 och med
hänsynstagande till vattnets egenskaper. Betecknas som K och anges i m/s.
Odränerad skjuvhållfasthet, τfu: motstånd
mot förskjutning mellan två ytor utan vattenupptagning i materialet, t ex friktion mellan
två ytor, anges i kPa (kN/m2).
Sluttäckning: Samlande term för en permanent övertäckning från överkant avfall till
markyta, se figur 2.2. Det kan bestå av utjämnings/avjämningslager, eventuellt gasdräneringsskikt, eventuellt skyddsskikt, tätskikt,
eventuellt dräneringslager, skyddslager och
vegetationsskikt.
Tätskikt: Barriär som reducerar genomträngningen av en vätska eller gas som rör sig genom konvektion och/eller diffusion.
Vattenkvot, w, kvoten uttryckt i procent av
vikten vatten över vikten av vatten och torrsubstansen.
Finjordshalt, vikt-procentuella mängden torrsubstans mindre än 0,063 mm i ett prov.
Finkorning morän, en morän med en finjordshalt större än 30 viktprocent.
Finjord, jordmaterial som är mindre än 0,063
mm.
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Bilaga 1

SGI:s Beräkningsmodell för
stabilitet i deponislänter
SGI har utvecklat en förenklad modell med
sammansatta plana glidytor för beräkning av
stabilitet i deponislänter. Glidytans utformning
redovisas i figur 1. Den sammansatta glidytan
består överst av en plan glidyta, kallad aktiva
delen, som går från överytan av fyllnadsjorden
till överkant glidskikt, en mittre plan del som
går i glidskiktet och nederst en plan glidyta,
kallad passiva delen, som går från glidskiktet
till överkant fyllnadsjord; antingen på den
horisontella delen nedanför släntfot (alternativ
1) eller i slänten vid släntfot (alternativ 2).

Den föreslagna beräkningsgången avser att
beräkna maximalt tillåten längd hos ett glidskikt (t ex tätskikt) i slänt med hänsyn till risk
för stabilitetsbrott i kontakten mellan överfyllnadsjorden och glidskiktet. Brottet kan ske i
gränsytan mellan jord och tätskikt, i
tätskiktet(n) eller i gränsytorna mellan olika
lager i ett komposittätskikt. Beräkningen genomförs för en antagen brottfigur enligt
figur B1.
Beräkningarna genomförs under förenklingen
att skjuvkrafterna i de vertikala gränsytorna
försummas. Detta innebär att analysen är på
säkra sidan, dvs säkerhetsfaktorn är högre om
hänsyn till skjuvkrafterna hade tagits.

Den förenklade modellen förutsätter att man
har ett plant glidskikt med sämre hållfasthetsegenskaper än den jord som ligger ovan glidskiktet. Jorden ovan glidskiktet antages vara
en fridränerande friktionsjord vilket innebär
att portrycket i jorden antas till noll. Hållfasthetsegenskaperna hos lagret ovan glidskiktet
förutsätts kunna beskrivas med Mohr-Coulombs brottvillkor med en effektiv kohesion lika
med noll. Egenskaperna hos jorden ovan glidskiktet beskrivs med dess tunghet γjord och
dess inre effektiva friktionsvinkeln φ´jord.

Beräkningarna görs enligt partialkoefficientmetoden med dimensionerande värden för
egenskaperna hos glidskiktet och jorden ovan
glidskiktet. Dimensionerande värden fås genom att använda brottvärden utan pålagda
säkerhetsmarginaler och dividera med en partialkoefficient som motsvarar kravet på säkerhetsfaktor, dvs 1,35 för dränerade parametrar.
För friktionsvinkeln läggs säkerhetsfaktorn på
tan φ´. All säkerhet läggs på hållfasthetsegenskaperna och dessa används lika på aktiva och
passiva sidan. Ett beräkningsexempel redovisas i bilaga 2.

Egenskaperna hos glidskiktet beskrivs med
dess inre effektiva kohesion c´glid och dess inre
effektiva friktionsvinkel φ´glid.
Lutningen hos överytan för jorden (släntytan)
ovan glidskiktet anges som vinkel α relativt
horisontalplanet. Lutningen hos glidskiktet
anges som vinkel β relativt horisontalplanet.
Normalt kommer lutningen hos glidskiktet att
vara lika med lutningen hos överytan på jorden ovan glidskiktet. Glidskiktets djup relativt överytan anges med måttet Hs som är
glidkroppens tjocklek vid slänttån.
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Bilaga 2

Beräkningsexempel
stabilitet för deponislänt
Nedanstående beräkningsexempel baseras på
den förenklade beräkningsmodell som redovisas i Bilaga 1, hänvisning sker även till
Figur B1. I exemplet går glidskiktet parallellt
med släntens överyta. Därmed förenklas beräkningarna och det blir möjligt att beräkna
tillåten släntlängd utan att genomföra iteratio-

Deponiers stabilitet

ner. I detta fall är Pa och Pp oberoende av
längden hos den plana del av glidytan som går
utefter glidskiktet. Beräkningen är utförd på
en lamellbredd av en meter. Hållfasthetsegenskaper och dimensionerande värden på egenskaper för den tänkta deponislänten är:
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