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1

Uppdrag / Objektbeskriving
Vaggeryds kommun avser exploatera ett nytt område längs med E4:an vid Södra
Stigamo. Inom området planeras nytt industriområde med industritomter, vägar och valedningar. Sweco har uppdrag åt Vaggeryds kommun att utföra projektering av
grovterrassering och ta fram systemlösning för tomter och VA-lösningar, varav den
geotekniska undersökningen är en del av detta uppdrag.
Undersökningen påbörjades med en översiktligt geoteknisk undersökning för hela
området under mars månad 2010. Kompletteringar för vägar och va-ledningar har sedan
utförts under september månad 2010 och januari månad 2011.
Detta PM avser rekommendationer i projekteringsskedet med avseende på
systemhandling för väg och va-ledningar.
Ritningsunderlag över området har erhållits av beställaren.

2

Omgivningsbeskrivning
Området för planerat industriområde är till ytan ca 3×1 km och består av främst av
barrskog. Vissa öppna delar återfinns i form av hyggen och åkermark. Inom området
sträcker sig flera mindre skogsvägar samt diken.
Området är mycket kuperat med en nivåskillnad på ca 35 meter med lägsta punkt i söder.
Planerad gatusektion är ca 35-40 meter bred med gatudel och gc-väg.
Planerade va-ledningar är två parallella tryckavloppsledningar (TA200 och TA110),
vattenledning (V200 och V225) och spillvattenledning (självfall). Ledningsmaterial
planeras vara plast. VA-ledningarna beskrivs i systemhandling VA.
Den geoteknisk undersökningen redovisas tillsammans med planerade vägar och valedningar på ritning 101G1101 – 101G1106 och 101G1111 – 101G1117.
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Utförda undersökningar
Under mars månad 2010 utfördes en inledande översiktlig geoteknisk undersökning.
Syftet med undersökningen har varit att översiktligt bedöma de geotekniska
förhållandena inom området. Förutsättningarna vid undersökningstillfället har gjort att
undersökningen klassas som mycket översiktlig. Vid undersökningstillfället under mars
månad 2010 var marken inom området täkt av ca 1,0 m snö. Snömäktigheten, tät skog
och den kuperade terrängen gjorde det mycket svårt att ta sig fram med borrbandvagn.
Vaggeryds kommun gjorde det dock möjligt att ta sig fram till de utförda platserna med
hjälp av hjullastare, traktor och Vaggeryds Energis bandvagn.
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Under september månad 2010 kompletterades undersökningen för planerad väglinje med
hjälp av Geomek borrvagn GH8 (hjulgående borrvagn likt skogsmaskin). Vid tillfället
fanns ingen snö men det var mycket blött i terrängen. Vaggeryds kommun hade utfört
omfattande röjningsarbeten för i stort sett hela väglinjen.
Under januari månad 2011 kompletterades undersökningen för planerade väglinje
ytterligare. Vid detta tillfälle grävdes provgropar som undersökningsmetod för att främst
bestämma bergnivån för utvalda sträckor. Även sticksondering inom torvområde i söder
utfördes. Vid undersökningstillfället var marken täkt av ca 0,4 m snö.
I den norra delen av området har en sträcka av ca 300 m ej undersökts pga att
markägare ej gett tillstånd att beträda marken.
I söder ska Fraktgatan ansluta till befintlig väg 846. Någon undersökning av hur väg 846
är uppbyggd har dock inte utförts.
Fältarbetet för vägar och va-ledningar har totalt omfattat:
•

Trycksondering med vriden spets 8 st

•

JB-sondering

6 st

•

Slagsondering

3 st

•

Skruvprovtagning

22 st

•

Provgropar

62 st

•

Sticksondering

13 st

Upptagna jordprover har analyserats okulärt i fält. Uppmätta grundvattenytor har avlästs i
utförda skruvprovtagningspunkter och provgropar vid undersökningstillfället.
Undersökningen av borrpunkterna har utförts med Geotech borrbandvagn 604D och
Geomek borrvagn GH8. För fältarbetet har Lars Freding (Sweco Jönköping), Anders
Petersson (Sweco Växjö) och Mathias Andrén (Sweco Norrtälje) ansvarat.
Provgropsgrävning har utförts med larvgående grävmaskin under ledning av Claes
Rehnstedt, Sweco i Jönköping. Claes Rehnstedt har även utfört sticksondering.
Undersökningarna redovisas i plan och profil på ritning 101G1101 – 101G1106 och
101G1111 – 101G1117.
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Utsättning avvägning
Utsättning och inmätning av borrpunkterna har skett med GPS.
Kontrollpunkt för mätningsarbetet har varit PP 4094 med höjden +219,37 belägen nordöst
om området. Där skogen varit för tät för att kunna erhålla exakt z-nivå har denna istället
genererats från terrängmodell.
Höjdsystem RH2000 och koordinatsystem RT R06 5 gon V 63,5:0.
Mätningsarbetet har utförts av Claes Rehnstedt, Sweco Jönköping.
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5

Geotekniska- och geohydrologiska förhållanden
Beskrivning av de geotekniska- och geohydrologiska förhållandena beskrivs utifrån
utförda undersökningsplatser med hänvisning till längdmätning gata för S:A
Stigamovägen och Fraktgatan. Undersökningspunkterna redovisas på ritningarna.

5.1

S:A Stigamovägen
•

Sektion 1/350 – 1/585
Myllatjocklek ca 0,1 m.
Fyllning med friktionsjord på sand för vägen.

•

Sektion 1/585 – 1/620
Myllatjocklek ca 0,1 m.
Schakt i sand (materialtyp 2 och tjälfarlighetsklass 1).

•

Sektion 1/620 – 1/750
Höga grundvattenytor vid undersökningstillfället.
Myllatjocklek ca 0,1 m.
För vägen schakt i sand (materialtyp 2 och tjälfarlighetsklass 1) och bergschakt.

•

Sektion 1/750 – 1/770
Höga grundvattenytor vid undersökningstillfället.
Myllatjocklek ca 0,2 m.
För vägen schakt i sand och sandig morän (materialtyp 2 och tjälfarlighetsklass
1) och bergschakt.
För va-ledningar schakt i sand och sandig siltmorän (materialtyp 4A och
tjälfarlighetsklass 3) och bergschakt.

•

Sektion 1/770 – 1/970
Höga grundvattenytor vid undersökningstillfället.
Myllatjocklek ca 0,1 m.
För vägen schakt i sandig silt (materialtyp 5A och tjälfarlighetsklass 4) och trolig
bergschakt mellan sektion 1/860 – 1/890. Geotextil rekommenderas på
jordterrass.
För va-ledningar schakt i främst sandig silt och sandig siltmorän (materialtyp 5A
och tjälfarlighetsklass 4) och bergschakt. Geotextil rekommenderas på
jordschakt.

•

Sektion 1/970 – 2/020
Höga grundvattenytor vid undersökningstillfället.
Myllatjocklek ca 0,1 m.
För vägen schakt i siltig sandig morän och siltig sand (materialtyp 3B och
tjälfarlighetsklass 2) och bergschakt.
För va-ledningar schakt i främst sandig silt och sandig siltmorän (materialtyp 5A
och tjälfarlighetsklass 4) och bergschakt.
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•

Sektion 2/020 – 2/190
Höga grundvattenytor vid undersökningstillfället.
Myllatjocklek ca 0,1 m.
För vägen schakt i sandig silt och sandig siltmorän (materialtyp 5A och
tjälfarlighetsklass 4). Geotextil rekommenderas på terrass.
För va-ledningar schakt i sandig silt och sandig siltmorän (materialtyp 5A och
tjälfarlighetsklass 4) och troligtvis bergschakt. Geotextil rekommenderas på
jordterrass.

•

Sektion 2/190 – 2/420
Höga grundvattenytor vid undersökningstillfället.
Myllatjocklek ca 0,3 m.
För vägen schakt i siltig sand och sandig siltig morän (materialtyp 3B och
tjälfarlighetsklass 2). Geotextil rekommenderas på terrass.
För va-ledningar schakt i siltig sand, sandig siltig morän, finsand och sandig
grusig morän (materialtyp 3B och tjälfarlighetsklass 2). Geotextil rekommenderas.

•

Sektion 2/420 – 3/080
Höga grundvattenytor vid undersökningstillfället.
Myllatjocklek ca 0,25 m.
För vägen schakt i finsand, siltig sand och något sandig siltig morän (materialtyp
3B och tjälfarlighetsklass 2). Geotextil rekommenderas på terrass.
För va-ledningar schakt mellan 2/420 – 2/700 i finsand och siltig finsand
(materialtyp 3B och tjälfarlighetsklass 2). Mellan 2/700 – 3/080 schakt i siltig sand
och lerig och siltig morän (materialtyp 5A och tjälfarlighetsklass 4). Geotextil
rekommenderas.

•

Sektion 3/080 – 4/236
Höga grundvattenytor vid undersökningstillfället.
Myllatjocklek ca 0,3 m. Mellan sektion 3/170 – 3/520 schakt av ytlig
mylla/organisk jord med i genomsnitt 0,5 m.
För vägen hamnar terrass i sandigt grus och grusig sand (materialtyp 2 och
tjälfarlighetsklass 1). Mellan 3/870 – 4/020 sker schakt i sand och grus och
eventuellt berg och mellan 4/110 – 4/236 sker schakt i troligtvis sand och grus.
För va-ledningar sker schakt i främst siltig sand (materialtyp 3B och
tjälfarlighetsklass 2). Geotextil rekommenderas. Ev kan berg påträffas mellan
3/870 – 4/020.
Från sektion 3/870 har inte någon undersökning utförts pga att tillträde till marken
ej tillåtits av markägare.
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5.2

Fraktgatan
•

Sektion 0/000 – 0/100
Hur befintlig väg 846 är grundlagd har inte undersökts.

•

Sektion 0/100 – 0/250
Höga grundvattenytor vid undersökningstillfället.
Myllatjocklek ca 0,1 m.
För vägen krävs urgrävning av torv med varierande djup med max 4,0 m.
Geotextil utlägges efter urgrävning innan fyllning med sprängsten sker.
För va-ledningar krävs urgrävning av torv ca 2,0 m mellan 0/225 – 0/250.
Geotextil rekommenderas.

•

Sektion 0/250 – 0/680
Grundvattenytor har påträffats i närhet av gatuprofil mellan sektion 0/250 – 0/400
vid undersökningstillfället. I de högre partierna efter sektion 0/400 har inte någon
grundvattenyta påträffats vid undersökningstillfället.
Myllatjocklek ca 0,1 m.
För vägen schakt i sand och grus och risk för block (materialtyp 2 och
tjälfarlighetsklass 1). Risk för bergschakt finns vid sektion 0/310, 0/350 och 0/525.
Bergschakt mellan 0/580 – 0/680.
För va-ledningar sker schakt i sand och grus och risk för block (materialtyp 2 och
tjälfarlighetsklass 1). Bergschakt mellan 0/270 – 0/390, 0/480 – 0/560 och 0/575
– 0/680.

•

Sektion 0/680 – 0/897
Höga grundvattenytor vid undersökningstillfället.
Myllatjocklek ca 0,1 m.
För vägen schakt främst i sandig silt och siltig sand (materialtyp 5A och
tjälfarlighetsklass 4). Bergschakt vid sektion 0/730 och mellan 0/815 – 0/897.
Geotextil rekommenderas på jordterrass.
För va-ledningar krävs bergschakt med ovanliggande jord bestående av främst
sandig silt och siltig sand (materialtyp 5A och tjälfarlighetsklass 4). Blockrisk kring
sektion 0/765.
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6

Rekommendationer

6.1

Väg
Förekommande mylla/vegetation ska bortschaktas. Överbyggnad har vid
vägprojekteringen dimensionerats till 67 cm. Fyllning för väg utförs enligt AMA
Anläggning 07 kap CE.

6.2

VA-ledningar
Ledningsbädd, kringfyllning och resterande fyllning utföres enligt AMA Anläggning 07 kap
CEC.21, CEC.31 och CEC.4. Vid vattenöverskott är befintlig ler- och siltjord olämplig att
återanvända p.g.a. packningssvårigheter. Vid gynnsam väderlek får dock siltjorden
användas om blivande entreprenör kan uppvisa godkända packningsresultat
motsvarande 90 % av modifierad proctor, vilket motsvarar 5 kN vid trycksondering. För
packning av siltmaterial kan paddfotsvält krävas.
Områden med sand och grusig sand kan användas till ledningsbädd, kringfyllning och
resterande fyllning.

6.3

Schaktning
Jorden inom området kan vara svårschaktad på grund av både ytblock och jordblock.
Förekommande morän är fast lagrad och är svårschaktad varpå skopa med tänder
behövs användas.
Vid ältning och under riklig nederbörd alt. tjällossning är områden med siltjordar
flytbenägen. Vid iordningställande av schaktbotten i dessa jordarter bör skopa utan
tänder användas.
Vid provgropsgrävning vid områden med siltmaterial med höga vattenkvoter
konstaterades flytjordsbenägenheten.
Vid förekommande torvområde i söder kring gatusektion 0/200 uppvisar marken mycket
dålig bärighet då grävmaskinen körde fast och sjönk ned till hytten vid provgropstillfället.
Schaktväggar bedöms stå i lutning 1:1 med undantag av schakt under grundvattenytan
då schaktväggar flyter ut i mycket flacka lutningar.
Vid bedömning av schaktfrågor gäller generellt att anvisningar i Arbetsmiljöverket och
SGIs skrift ”Schakta säkert” ska beaktas.

6.4

Packning
Packning av befintligt siltigt och lerigt material är olämpligt. Att uppnå godkänd
packningsgrad med dessa jordarter är endast möjligt vid optimal vattenkvot.
Packning för vägen och va-ledningar ska ske enligt AMA Anläggning 07 kap CE.
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6.5

Länshållning
I utförda provgropar konstateras att i vissa områden är grundvattentillförseln mycket stor.
Instängt högt grundvatten förekommer troligtvis inom området.
Vatten i schakter föreslås länshållas genom wellpoint eller i schaktet anordnade
ingrusade pumpgropar. Eventuellt kan avledande diken anordnas.

7

Kontroller
Före sprängnings- och packningsarbeten samt grundvattensänkning bör en riskanalys
utföras.
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