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RITNINGAR 

Ritningsnummer  Ritning    Skala  Format 

G-10.1-001   Plan     1:2000  A1 

G-10.1-002   Plan     1:2000  A1 

G-10.1-003   Plan     1:2000  A1 

G-10.3-301   Spår 1/Sektion 0/620-1/060 H 1:100/L 1:400 A1 

G-10.3-302   Spår 1/Sektion 1/060-1/420 H 1:100/L 1:400 A1 

G-10.3-303   Spår 1/Sektion 1/420-1/800 H 1:100/L 1:400 A1 

G-10.3-304   Spår 1/Sektion 1/800-2/240 H 1:100/L 1:400 A1 

G-10.3-305   Spår 1/Sektion 1/420-1/800 H 1:100/L 1:400 A1 

G-10.3-501   Spår 2/Sektion 1/110-1/460 H 1:100/L 1:400 A1 

G-10.3-502   Spår 2/Sektion 1/460-1/900 H 1:100/L 1:400 A1 

G-10.3-503   Spår 2/Sektion 1/900-2/120 H 1:100/L 1:400 A1 

G-10.3-601   Gata 1B/Sektion 0/100-0/460 H 1:100/L 1:400 A1 

G-10.3-602   Gata 1B/Sektion 0/460-0/680 H 1:100/L 1:400 A1 
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1   Bakgrund 

På uppdrag av Bergslagens Kommunalteknik har ÅF Infrastructure AB i Örebro, 

utfört en översiktlig geoteknisk undersökning med anledning av planerade 

järnvägsspår och gator i ett planerat industriområdet, se figur 1.  

Figur 1: Fältundersökningarna har utförts inom markerat område. 

De översiktliga geotekniska undersökningarna genomfördes under februari och 

början av mars 2018.  

Undersökningspunkternas placering har anpassats till erhållet förslag över var 

järnvägsspåren och gatorna planeras.  

Det är inte klarlagt ifall övrig infrastruktur, i form av exempelvis VA-ledningar 

kommer att anläggas i anslutning till planerade gator och spår. 

2   Syfte och mål 

Syftet med dessa undersökningar var att översiktligt beskriva rådande 

geotekniska förhållanden samt utreda förutsättningar inför kommande 

exploatering. Fokus på undersökningarna låg på att ta fram bergnivåer i 

området. Detta gjordes för att bättre kunna uppskatta behov och omfattning av 

bergschakt, då dessa aktiviteter är kostnadsdrivande. Även möjligheten att 

utföra fyllningar, har beaktas.  

Till följd av besvärliga framkomlighetsmöjligheter i det aktuella området, har 

undersökningarnas omfattning minskats ner.  
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Föreliggande PM är ett projekteringsunderlag och behandlar företrädesvis 

geotekniska anvisningar och rekommendationer i projekteringsskedet.  

Redovisningen av innehållet är uppdelat längs tre delsträckor; ”Spår 1” med 

”Gata 2” och ”Gata 3”, ”Spår 2” och ”Gata 1 alt B”, se ritningar G-10.1-001 - G-

10.3-003. 

3   Underlag för PM 

Digitala ritningar med projekterade järnvägsspår och gator i dwg-format har 

erhållits som underlag. Vidare utgörs underlaget av följande handling: 

[1]. Markteknisk undersökningsrapport Geoteknik – Frövi industriområde Etapp 

3, tillhörande bilaga och ritningar. Handlingar upprättade av ÅF Infrastructure 

AB, daterade 2018-04-06. 

4   Utförda undersökningar 

En sammanställning av inom detta projekt utförda geotekniska 

fältundersökningar redovisas i separat rapport, se [1].  

5   Geotekniska förhållanden 

5.1   Jordlagerföljd 

Det aktuella området består av ett kuperad skogsmark. Delar av området är 

avverkat. 

Ett antal jordprover som klassificerats har okulärt bedömts i ute i fält. Vid 

markytan är sten- eller blockhalten delvis mycket hög. Bergöverytan finns nära 

markytan vid stora områden, se de röda områden i figur 1. 
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Figur 1 De röda områdena markerar ”Berg i dagen”, enligt SGUs jordartskarta. 

Jordlagerföljden består av ett tunt lager mull närmast markytan, följt av lerjord 

ovanpå grovkornigt jord ovan bergöverytan. Den grovkorniga jorden består av 

sandjord och/eller morän.  

5.2   Jordens materialegenskaper 

Jordens lagringstäthet har undersökts med totalt 10 st viktsonderingar. Vidare 

har störd provtagning av befintlig jord genomförts med hjälp av skruvprovtagare.  

Den provtagna jorden har okulärt bedömts i fält. Baserat på dessa bedömningar 

har materialtyper och tjälfarlighetsklasser hämtats från AMA Anläggning 17. 

Aktuella materialparmetrar på jordens deformations- och hållfasthetsegenskaper 

har valts dels baserade på utförda viktsonderingar och dels baserade på 

konservativa erfarenhetsvärden.  

Redovisningen av resultaten är uppdelad efter Spår 1 tillsammans med Gata 2 

och 3, Spår 2 samt Gata 1 alt B, enligt planritningarna G-10.1–001 – G-10.1–

003. 

I figur 1 framgår det att den dominerande jordarten under växttäcket är morän. 

Genomförda undersökningar som styrdes till lågpunkter visar även på 

förekomsten av relativt fast lerjord, dels som torrskorpelera , dels som siltig lera.  

Den dominerande moränen i området har sandig siltig karaktär och klassas som 

materialtyp 3B samt tjälfarlighetsklass 2 (något tjällyftande jordarter). 
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Baserat på erfarenhetsvärden för sandig siltig morän bedöms dess friktionsvinkel 

till 38 grader och E-modul till 40 MPa. 

Lerjorden klassas som materialtyp 5A och tjälfarlighetsklass 4 (mycket 

tjällyftande jordarter).  

Då lerjorden var relativt fast lagrad undersöktes dess egenskaper med 

viktsondering. Baserat på resultat från viktsondering samt TR Geo 13 – 

Trafikverkets tekniska råd för geokonstruktion görs en uttolkning av lerjordens 

friktionsvinklar och E-modul. Friktionsvinkeln sätt till ca 26 grader och E-modulen 

till ca 2 MPa. 

I SGUs jordartskarta, se handling [1], förekommer även kärrtorv. 

5.3   Hydrogeologiska förhållanden 

Ingen installation av grundvattenrör har utförts i samband med de aktuella 

geotekniska undersökningarna.  

I samband med skruvprovtagningen noterades grundvattennivåer vid några 

undersökningspunkter längs spår 2. Vid punkterna 18AF507 och 18AF511 låg 

grundvattennivå 0,1 respektive 0,3 meter under markytan. Vid punkten 18AF522 

identifierades ingen grundvattennivå. Grundvattenytan låg här således mer än 

0,7 meter under markytan.  

Grundvattennivån varierar årligen med årstid och nederbördsförhållanden. De 

högsta värdena uppnås vanligen under perioden februari-april. 

5.4   Tjäle 

Tjäldjupet är beroende av rådande lufttemperatur samt vatteninnehållet i 

marken. I aktuellt område under rådande förhållanden, är ett tjäldjup på cirka 

1,4 m att förvänta.  

Förekommande jordars tjälfarlighet variera mellan något (tjälfarlighetsklass 2) 

till mycket tjälfarlig (tjälfarlighetsklass 4).  

6   Stabilitet och sättningar 

Utifrån rådande geometri och belastning föreligger inga stabilitetsproblem i 

området. Risk för lokala stabilitetsproblem kan dock uppstå vid djupa schakter 

och stora uppfyllnader. 

Jordlager som innehåller lera kan vara sättningsbenägna. Sättningarnas storlek 

och tidsförlopp är beroende främst av påförd tillskottslast samt jordens 

mäktighet och kompressionsegenskaper. Då projekterad marknivå ligger under 

befintlig marknivå kommer ingen tillskottslast att påföras jorden. Det innebär att 

sättningsrisken i området bedöms som liten.   
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7   Grundläggningsförutsättningar 

7.1   Geoteknisk kategori 

Grundläggnings- och markarbeten skall dimensioneras, planeras, utföras och 

kontrolleras i geoteknisk kategori 2 (GK 2). 

7.2   Säkerhetsklass 

Grundläggnings- och markarbeten skall dimensioneras, planeras, utföras och 

kontrolleras för säkerhetsklass 2 (SK 2). 

8   Rekommendationer och anvisningar 

Vägar och vändplan kan grundläggas på naturlig mark, förutsatt att allt organiskt 

material schaktats bort.  

Om projekterad gata/vändplan utförs med överbyggnaden direkt på befintlig 

lermorän (se figur 3) bör tjälisolerande åtgärder vidtas för att undvika skador 

från tjällyftning. Detta kan t.ex. utföras med en isolerande cellplast eller med 

Hasopor. Alternativt kan lermoränen skiftas ut innan grundläggning.   

8.1   Schaktarbeten 

I samband med anläggandet av vändplats och gator krävs permanenta 

schaktslänter. Dessa bör inte utföras brantare än 1:2 i friktionsjord och inte 

brantare än 1:1 i förekommande lermorän, se tillhörande ritningar i [1].  

Vid schaktarbetet ska föreskrifter och rekommendationer som ges i ”Schakta 

säkert” beaktas.  

Det är viktigt att allt organiskt material (mull) schaktas bort där spår och gator 

ska anläggas. 

Att moränen i området är siltig ska beaktas vid schakt. Jorden är tjälaktiv, 

erosions- och flytbenägen. Vid vattenmättat tillstånd förlorar jorden snabbt sin 

hållfasthet och rinner ut i mycket flacka lutningar. Kunskap om rådande 

grundvattennivå är i nuläget begränsad, varför schakt föreslås att utföras 

etappvis. 

Då projekterad marknivå ligger kring +44 (vid upprättandet av detta PM) 

förväntas det att vissa schakter kommer att bli permanenta och djupa. Ett sätt 

att förstärka släntstabiliteten kan vara att förse slänter samt diken med ett 

erosionsskydd. Erosionsskyddets uppgift är dels att dränera bort utströmmande 

vatten, dels att förhindra partikeltransport d.v.s. att vatten som strömmar 

genom jorden eroderar lös finkornigt material från den befintliga jorden. Det 

rekommenderas att använda ett erosionsskydd eftersom erosion kan orsaka 
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sättningar i den befintliga jorden samt försämra dikets funktion då det sakta fylls 

igen med utströmmande, finkornigt material.  

Bergöverytan ligger nära markytan. Detta i kombination med djupa schakter 

innebär stor risk att bergschakt föreligger inom delar av området. 

8.2   Fyllningsarbeten 

Vid all eventuell utskiftning i området gäller att utskiftad jord ersätts med ett 

kontrollerat, homogent och väldränerat fyllnadsmaterial. Materialet skall ej vara 

sättningsbenäget och vara av icke tjällyftande karaktär.  

All fyllning utförs på icke tjälad jord utan inblandning av snö eller frusna massor.  

8.3   Kontroller under byggskedet 

Genomförda undersökningar är av översiktlig karaktär. Kunskapen om de 

geotekniska förhållandena har förbättrats. För att förbättra kunskapen ytterligare 

bör noggrannare geotekniska undersökningar genomföras. På så sätt blir det 

lättare att uppskatta mängden bergschakt, jordschakt och fyllning. 

Under alla förhållanden bör en schaktbottenbesiktning genomföras, i samband 

med planerade schaktarbeten. Den ska genomföras av geotekniskt kunnig 

personal för att säkerställa så att de projekterade förhållandena överensstämmer 

med de verkliga. Schaktbottenbesiktning skall utföras avseende schaktdjup, 

schaktbotten, jordlagerföljd och grundvattenförhållanden. 

Det rekommenderas att ett grundvattenrör installeras i området för att fastställa 

befintlig grundvattennivå. Kontinuerliga mätningar av grundvattennivån bör äga 

rum under schaktarbetet för att säkerställa arbetsmiljön. 

9   Övrigt 

Inför bergschakt måste en riskanalys utföras som bl.a. behandlar gränsvärden 

för tillåtna vibrationer i området. Detta utförs eftersom vibrationer som alstras av 

sprängning kan ha en negativ påverkan på närliggande hus och ledningar.  
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