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1 Uppdrag
Sweco Civil AB har på uppdrag av Mörbylånga kommun utfört en geoteknisk utredning för
en ny förbifart av Mörbylånga Kyrkby. Denna Projekterings PM beskriver översiktligt de
geotekniska förutsättningarna i projektet.

1.1 Planerade konstruktioner

- 2 alternativ till nya förbifarter mellan Guldfågelns fabrik och Mörbylånga kyrkby.

1.2 Dokumentets syfte
Utredningen syftar till att klargöra grundläggningsförutsättningarna för de blivande
lokalgatorna.

2 Underlag för projekteringen
Geotekniska undersökningar, för rubricerat projekt, har utförts av Sweco och redovisas i
”MUR/Geoteknik”, daterad 2017-11-30, för rubricerat projekt.

3 Styrande dokument
I denna PM har följande dokument använts:

- SS-EN 1997-2

- TK Geo 13

- Anläggnings AMA 17

4 Projekteringsanvisningar
Blivande konstruktioner ska dimensioneras och utföras i geoteknisk kategori 2 (GK2) och
säkerhetsklass 2.

5 Geotekniska förutsättningar

5.1 Alternativ 1

5.1.1 Topografi

Längdmätning km ca 0/000 – 0/080

Området utgörs av befintlig asfalterad väg. Marknivåerna stiger, med längdmätningen,
från nivån ca +9,0 till +11,0.

Längdmätning km ca 0/080 – 0/200

Området utgörs huvudsakligen av trädbevuxen skogsmark. Marknivåerna varierar
huvudsakligen inom intervallet ca +11,0 till +14,0.
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Längdmätning ca 0/200 – 1/412

Området utgörs huvudsakligen av åkermark. Marknivåerna varierar huvudsakligen inom
intervallet ca +11,5 till +13,5.

5.1.2 Jordlagerföljd

Km ca 0/000 – 0/080

Jorden bedöms huvudsakligen utgöras av fyllning (vägöverbyggnad) på naturligt lagrad
friktionsjord.

Km ca 0/080 – 0/200

Jorden bedöms huvudsakligen utgöras av 0,2 – 0,5 m mullhaltig ytjord (vegetationsskikt)
som vilar på morän.

Moränen utgörs av lermorän och siltmorän med varierande innehåll av sand, sten och
block. Lagringstätheten bedöms huvudsakligen ligga inom intervallet lös till mycket fast
och härleds till materialtyp 5A och tjälfarlighetsklass 4.

Km ca 0/200 – 1/412

Jorden bedöms huvudsakligen utgöras av 0,4 – 0,5 m mullhaltig ytjord (vegetationsskikt)
som via ca 0,5 – 1,5 m sand eller silt vilar på morän.

Silt har huvudsakligen påträffats i områdets norra del, längs km ca 1/200 – 1/412.

Sanden har ett varierat innehåll av silt och lagringstätheten bedöms huvudsakligen ligga
inom intervallet lös till medelfast och härleds, med hänsyn till sitt siltinnehåll, till
materialtyp 3B och tjälfarlighetsklass 2.

Siltens, som friktionsmaterial betraktad, lagringstäthet bedöms huvudsakligen ligga inom
intervallet lös till fast och härleds till materialtyp 5A och tjälfarlighetsklass 4.

Moränen utgörs av lermorän och siltmorän med varierande innehåll av sand, sten och
block. Lagringstätheten bedöms huvudsakligen ligga inom medelfast till mycket fast och
härleds till materialtyp 5A och tjälfarlighetsklass 4.

5.1.3 Grundvatten

Vattennivåer har endast mätts vid ett tillfälle i ett befintligt dike. För framtida projektering
bör grundvattenytan förutsättas ligga ca 1 – 2 m under befintlig markyta. Lokalt vid
höjdpartier kan grundvattenytan ligga något djupare.
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5.2 Alternativ 3

5.2.1 Topografi

Längdmätning km ca 0/000 – 0/080

Området utgörs av befintlig asfalterad väg. Marknivåerna stiger, med längdmätningen,
från nivån ca +9,0 till +11,0.

Längdmätning km ca 0/080 – 0/200

Området utgörs huvudsakligen av trädbevuxen skogsmark. Marknivåerna varierar
huvudsakligen inom intervallet ca +11,0 till +14,0.

Längdmätning ca 0/200 – 1/775

Området utgörs huvudsakligen av åkermark. Marknivåerna varierar huvudsakligen inom
intervallet ca +12,0 till +13,5.

Längdmätning ca 1/780 – 2/120

Området utgörs huvudsakligen plan befintlig grusväg. Marknivån ligger på ca +14,0.

5.2.2 Jordlagerföljd

Km ca 0/000 – 0/080

Jorden bedöms huvudsakligen utgöras av fyllning (vägöverbyggnad) på naturligt lagrad
friktionsjord.

Km ca 0/080 – 0/200

Jorden bedöms huvudsakligen utgöras av 0,2 – 0,5 m mullhaltig ytjord (vegetationsskikt)
som vilar på morän.

Moränen utgörs av lermorän och siltmorän med varierande innehåll av sand, sten och
block. Lagringstätheten bedöms huvudsakligen ligga inom intervallet lös till mycket fast
och härleds till materialtyp 5A och tjälfarlighetsklass 4.

Km ca 0/200 – 1/780

Jorden bedöms huvudsakligen utgöras av 0,4 – 0,5 m mullhaltig ytjord (vegetationsskikt)
som antingen direkt eller via högst ca 0,5 m sand eller silt vilar på morän.

Sanden har ett varierat innehåll av silt och lagringstätheten bedöms huvudsakligen ligga
inom intervallet mycket lös till medelfast och härleds, med hänsyn till sitt siltinnehåll, till
materialtyp 3B och tjälfarlighetsklass 2.

Siltens, som friktionsmaterial betraktad, lagringstäthet bedöms huvudsakligen ligga inom
intervallet lös till fast och härleds till materialtyp 5A och tjälfarlighetsklass 4.

Moränen utgörs av lermorän och siltmorän med varierande innehåll av sand, sten och
block. Lagringstätheten bedöms huvudsakligen ligga inom lös till mycket fast och härleds
till materialtyp 5A och tjälfarlighetsklass 4.
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Km ca 1/780 – 2/120

Jorden bedöms huvudsakligen utgöras av fyllning (vägöverbyggnad) som antingen direkt
eller via högst ca 0,5 m sand eller silt vilar på morän.

Sanden har ett varierat innehåll av silt och lagringstätheten bedöms huvudsakligen ligga
inom intervallet mycket lös till medelfast och härleds, med hänsyn till sitt siltinnehåll, till
materialtyp 3B och tjälfarlighetsklass 2.

Siltens, som friktionsmaterial betraktad, lagringstäthet bedöms huvudsakligen ligga inom
intervallet lös till fast och härleds till materialtyp 5A och tjälfarlighetsklass 4.

Moränen utgörs av lermorän och siltmorän med varierande innehåll av sand, sten och
block. Lagringstätheten bedöms huvudsakligen ligga inom lös till mycket fast och härleds
till materialtyp 5A och tjälfarlighetsklass 4.

5.2.3 Grundvatten

Vattennivåer har endast mätts vid ett tillfälle i befintliga diken. För framtida projektering
bör grundvattenytan förutsättas ligga ca 1 – 2 m under befintlig markyta. Lokalt vid
höjdpartier kan grundvattenytan ligga något djupare.

6 Blivande konstruktioner

6.1 Alternativ 1

Km ca 0/000 – 0/080

Den blivande vägen kommer anläggas på befintlig väg.

Km ca 0/080 – 0/200

Den blivande vägen kommer huvudsakligen anläggas i ca 0,5 – 2,5 m djup skärning.

Km ca 0/200 – 1/100

Den blivande vägen kommer huvudsakligen att anläggas på ca 0,5 m hög bank eller i
högst ca 1 m djup skärning.

Km ca 1/100 – 1/412

Den blivande vägen kommer huvudsakligen att anläggas på ca 0,5 – 2,5 m hög bank.

6.2 Alternativ 3

Km ca 0/000 – 0/080

Den blivande vägen kommer anläggas på befintlig väg.

Km ca 0/080 – 0/200

Den blivande vägen kommer huvudsakligen anläggas i ca 0,5 – 2,5 m djup skärning.
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Km ca 0/200 – 0/860

Den blivande vägen kommer huvudsakligen att anläggas på ca 0,5 m hög bank eller i ca
0,5 m djup skärning.

Lokalt vid km ca 0/460 – 0/520 anläggs vägen på högst ca 1 m hög bank.

Km ca 0/860 – 1/780

Den blivande vägen kommer huvudsakligen att anläggas på ca 0,5 – 2 m hög bank.

Km ca 1/780 – 2/120

Den blivande vägen kommer anläggas på befintlig väg.

7 Geotekniska rekommendationer

7.1 Allmänt

Grundläggningsförutsättningarna för den blivande vägen är huvudsakligen goda.
Eventuellt kan den naturliga friktionsjordens innehåll av lera och silt medföra att en något
högre överbyggnad krävs med hänsyn till tjäle.

Inga grundläggningsarbeten, t.ex. fyllnings och packningsarbeten, får utföras på tjälad
jord.

Samtliga markarbeten ska utföras i enlighet med AMA Anläggning 17 om inte annat
anges nedan.

7.2 Utförande

Den blivande vägen bedöms kunna grundläggas på konventionellt sätt efter utskiftning av
mullhaltig ytjord mot ny fyllning. Innan ny fyllning påförs bör en geotextil, klass N2, läggas
mellan den naturligt lagrade friktionsjorden och den nya fyllningen.

All ny fyllning bör helst utgöras av samkrossmaterial, fraktion t.ex. 0 – 90 mm likvärdigt
förstärkningslager.

Silt i kombination med vatten är ett flytbenäget material varför problem kan föreligga om
silten friläggs och eller bearbetas i blöta förhållanden, t.ex. regn. Om silten måste skiftas
ut kan denna utskiftning utföras under vatten och då utförs fyllningen med
samkrossmaterial, fraktion 0 – 90 mm, upp till ca 20 cm ovan grundvattenytan vartefter
packning med tung envalsvält, helst minst 10 ton, utförs med tio överfarter.

Utförs eventuell utskiftning av silt i torrhet utförs fyllnings- och packningsarbete i enlighet
med AMA Anläggning 17.

Eventuell grundvattensänkning bedöms kunna utföras genom pumpning i djupare
nedförda filterförsedda pumpgropar. Eftersom jordmaterialen huvudsakligen utförs av
lermorän, siltmorän, siltig sand och silt vilka alla har relativt låg hydraulisk konduktivitet
kan grundvattensänkningen vara tidskrävande.
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7.3 Övrigt

Geotekniker ska medverka i den fortsatta projekteringen samt utföra
schaktbottenkontroller innan ny grundläggning utförs, eller ny fyllning påförs, för att
säkerställa att jordlagerföljderna (grundläggningsförutsättningarna) överensstämmer med
de i detta dokument angivna.

8 Ritningar
101G0201 - Plan och undersökningspunkt

101G1201 - Profil alternativ 1

101G1202 - Profil alternativ 3
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