
Rismarksvej, Odense

Stejle skråninger
dimensioneringsovervejelser

Rismarksvej, Odense

Stejle skråninger
dimensioneringsovervejelser

DGF
Torsdag den 1. September 2005

Carsten S. Sørensen
AAU og COWI

DGF
Torsdag den 1. September 2005

Carsten S. Sørensen
AAU og COWI



Ny udfordring for danske geoteknikereNy udfordring for danske geoteknikere

• Hvorfra dansk erfaring?
- dimenisionering af skråninger
- dimenisionering af jordtrykspåvirkede skråninger
- Ørestaden

• Udenlandske erfaringer
- ja

• Robust?
- tja

• Hvornår går det galt?
- håndtering af vandtryk
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LitteraturLitteratur

• Nordic Handbook Reinforced Soils and Fills, 2002
• Code of Practice for Strengthened/reinforced soils 

and other fills, 1995
• Design methods for the Reinforcement of 

Highway Slopes by Reinforced Soil and Soil 
Nailing Techniques, 1994

• Dimensioneringshåndbogen 
(her skal der være et kapitel om emnet)
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Hvad skal dimensioneres?Hvad skal dimensioneres?

Ankre
(antal, dimension og længde)

Facing 
(type)

Dræning



Hvad er jordtryk og hvad er stabilitet?Hvad er jordtryk og hvad er stabilitet?

• Jordtryk 
(simpel geometri)

• Stabilitet 
(kompliceret geometri)

• Men det er vel det samme? 
(Det er noget med en mekanisme og noget med ligevægt!)
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Hvordan findes en brudfigur?Hvordan findes en brudfigur?

3 Krav
• Statisk ligevægt
• Kinematisk mulig
• Fysiske betingelse

Opfyldes disse krav?
• Rotation (moment)
• Forskydning (ligevægt i 1 

retning)
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Ligevægt af en tør skråning (liniebrud)Ligevægt af en tør skråning (liniebrud)
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Vandtryk i en skråning eller ejVandtryk i en skråning eller ej

DS 415 4.1
(4)P Hvor der ikke træffes særlige 
foranstaltninger til vandafledning eller forhindring 
af vandtilstrømning, skal der uanset 
beliggenheden af grundvandsspejlet regnes med, 
at revner i den øvre del af kohæsionsjord er 
vandfyldte.
(5) Indflydelse af vandfyldte revner bør 
specielt overvejes i forbindelse med 
dimensionering af jordtrykspåvirkede 
konstruktioner og ved stabilitetsanalyser af 
skråninger, afgravninger etc.
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Hvor står vandet i skråningen?
og hvad er trykket i det?
Hvor står vandet i skråningen?
og hvad er trykket i det?





Hvordan virker jordspydene?Hvordan virker jordspydene?

2 bidrag
• forskydning
• træk

Husk at spydene er stivere i 
længderetningen end i 
tværretningen
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Det overordnede beregningsprincipDet overordnede beregningsprincip



Hvordan bestemmes bæreevnen?

-Formler (Forskydning og træk)

-Forsøg   (Træk)



FacingenFacingen

• Optager belastning ved ringspændinger i nettet
• Kræver udbøjning
• Medfører at det skal være stift
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Det aktuelle projekts ”lerdel”Det aktuelle projekts ”lerdel”


