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 UPPDRAG 

 BAKGRUND 
Sigma Civil AB har på uppdrag av Södra Skogsägarnas ekonomiska förening utfört en geoteknisk 
undersökning inför detaljplan av planerad virkesterminalen i Bäckefors. 

 PLANERAD ANLÄGGNING 
Inom aktuellt område planeras anläggning av virkesterminal innehållande ca 1,3 km nytt järnvägsspår 
anslutet till JVG 166 där ca 650 m är avsatt för på och avlastning av timmer. På östra sidan av 
på/avlastningsplatsen(vältan) planeras ca 9 hektar upplag/lagringsyta utgjorda av hårdgjorda ytor. 
Söder om upplagsytan planeras även en lagringsyta för aska, ca 0,25 hektar. Inom området kommer 
en damm att anläggas läget är idag oklart. Ny tillfarts-/arbetsväg avser att rama in virkesterminalen 
med anslutning till väg 166 väst om området. 
 
Järnvägen ämnas att följa alternativ UA9. Spår 14 och 15 i detta alternativ går under km 28+500 till 
29+350 i bank med en maximal höjd på ca 3 m. Efter km 19+475 planeras anläggningen att ligga 3,5 
m under befintlig markyta. 

 DENNA HANDLING 

 ÄNDAMÅL OCH OMFATTNING 
Denna PM avser översiktlig beskrivning av de geotekniska förutsättningarna och ge förutsättningar 
för vidare projektering inom aktuellt område.  
 
Denna PM är uppfört i ett tidigt skede och får ej användas till slutdimensionering utan lämpliga 
kompletteringar. 
 
Denna PM får inte biläggas förfrågningsunderlaget. 
 
Samtliga nivåer i denna PM avser nivåer i RH 2000 om inget annat anges.  

 STYRANDE DOKUMENT 
Denna PM har upprättats i enlighet med med SS EN 1997-2:2007 (Eurocode 1997), samt nationella 
tillämpningsdokument enligt  

Typ Årtal 

IEG 2 2008 R3 -
Tillämpningsdokument 
Grunderna i Eurokod 7 

2008 
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IEG 6 2008 R1 - Slänter 
och Bankar 

2008 

TK Geo 13  2013 

AMA-Anläggning 2013 
  

 GEOTEKNISK KATEGORI OCH SÄKERHETSKLASS 
Samtliga konstruktioner inom objektet bedöms i detta skede kunna tillhöra Geoteknisk Kategori 2 
(GK2) och Säkerhetsklass 2 (SK2).  

 UNDERLAG 

 TIDIGARE UNDERSÖKNINGAR 
Inga tidigare undersökningar har utförts inom området. 

 NU UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR 
Se tillhörande Markteknisk undersökningsrapport (MUR) upprättad av Sigma Civil 2020-10-02. 

 ÖVRIGT UNDERLAG 
• Grundkarta, tillhandahållen av Metria, 2020-06-25 
• Laserdata, tillhandahållen av Metria, 2020-05-18 
• Jordartskarta, www.sgu.se 
• Jorddjupskarta, www.sgu.se 

 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN 

 TOPOGRAFI OCH YTBESKAFFENHET 
Området kan delas in i fem områden i relation till ytbeskaffenheten, se figur 1. Högst upp i området 
mot norr (område 1), är det ett kalhygge som breder ut sig över cirka 1/3 av området. Under kalhygget, 
söder om område 1 är ett mindre, tätare parti av relativt ung skog (område 2). Längre söderut är det 
ett större område med ungskog (område 3). Parallellt med den södra delen av område 3 är det ett 
område med relativt ung skog (område 4). Längst ner i sydlig riktning är det idag ett kalhygge (område 
5).  
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Området är relativt plant. Marknivån vid utförda undersökningspunkter varierar mellan cirka +154 och 
+166 (RH2000). Topografin följer relativt jämnt och marknivån ökar mot norr. 

 
Figur 1. Översiktskarta för de fem olika område, indelade efter ytbeskaffenhet. Karta hämtad ifrån 
Lantmäteriet 2020-06-25. 

 BEFINTLIGA ANLÄGGNINGAR OCH KONSTRUKTIONER 
I sydvästra delen av området med en riktning mot nordväst går järnväg 166, vilken korsas av väg 
172 i nordostlig riktning. Det sträcker sig även en mindre grusväg mellan kalhygget (område 1) och 
den relativt unga skogen (område 2), i riktning mot öst som leder till ett hus som befinner sig utanför 
undersökningsområdet.  
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 JORDLAGERFÖLJD 
Jordlagerföljden består under mulljorden generellt av ett lager av friktionsmaterial, främst grusig 
Sand med en mäktighet varierande mellan 3 - 9 m. Friktionsmaterialet vilar på lera med medelhög till 
mycket hög fasthet. Lerans mäktighet har inte verifierats, i borrpunkt 20SC43 har sonderingen 
avbrutits vid 21 m djup utan indikation på fast botten.  
 
Leran har en odränerad okorrigerad skjuvhållfasthet varierande mellan ca 45 och 60 kPa med en 
vattenkvot mellan 32% och 49% och en konflytgräns varierande mellan 37 och 45%.  

 GRUNDVATTEN 
Inom området har 4 grundvattenrör installerats vid undersökningen 2020. Grundvattnet har under 
perioden februari 2020 till juni 2020 avlästs totalt 2 - 5 gånger. Vid ett senare tillfälle under mars 
2021 installerades ytterligare 7 grundvattenrör. Avläsningarna redovisas i tabell 1 och 2. 
 
Det ska noteras att grundvattenytan fluktuerar beroende på årstid och nederbördsförhållanden 
 
Tabell 1: Uppmätta grundvattennivåer 2020 

Grund-vattenrör 2020-02-27 2020-02-28 2020-05-20 2020-06-02 2020-06-03 

GW20SC01   4,8 m.u.my 
+155,1 

4,5 m.u.my 
+154,9 

4,6 m.u.my 
+154,9 

GW20SC14 4,7 m.u.my 
+150,1 

3,3 m.u.my 
+151,5 

3,0 m.u.my 
+151,9 

3,1 m.u.my 
+151,8 

3,1 m.u.my 
+151,7 

GW20SC40    2,6 m.u.my 
+154,5 

2,6 m.u.my 
+154,5 

GW20SC52   4,0 m.u.my 
+159,1 

Torr Torr 

 
Tabell 2: Uppmätta grundvattennivåer 2021 

Grundvattenrör 2021-
03-02 

2021-
03-03 

2021-
03-04 

2021-
03-05 

2021-
03-08 

2021-
03-10 

2021-
10-21 

GW20SC14    2,8 
m.m.my 
+152,1 

 2,8 
m.m.my 
+152,0 

3,3 
m.m.my 
+151,6 

GW20SC40    2,3 
m.m.my 
+154,8 

 3,3 
m.m.my 
+154,8 

2,5 
m.m.my 
+154,5 

GW20SC52  5,7 
m.m.my 
+157,3 

5,7 
m.m.my 
+157,3 

5,7 
m.m.my 
+157,3 

 5,7 
m.m.my 
+157,3 

5,8 
m.m.my 
+157,3 
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21SC01GW      6,7 
m.m.my 
+156,8 

6,6 
m.m.my 
+156,9 

21SC02GW   3,6 
m.m.my 
+158,5 

4,0 
m.m.my 
+158,1 

4,5 
m.m.my 
+157,6 

4,6 
m.m.my 
+157,5 

6,2 
m.m.my 
+155,9 

21SC03GW      4,9 
m.m.my 
+155,7 

4,8 
m.m.my 
+155,8 

21SC04GW  2,0 
m.m.my 
+156,1 

2,1 
m.m.my 
+156,0 

2,2 
m.m.my 
+155,9 

 2,4 
m.m.my 
+155,7 

3,1 
m.m.my 
+155,0 

21SC05GW  2,5 
m.m.my 
+154,8 

2,5 
m.m.my 
+154,8 

2,5 
m.m.my 
+154,8 

 2,6 
m.m.my 
+154,8 

2,8 
m.m.my 
+154,6 

21SC06GW 1,7 
m.m.my 
+152,6 

  1,7 
m.m.my 
+152,5 

 1,8 
m.m.my 
+152,5 

2,2 
m.m.my 
+152,1 

21SC07GW  2,0 
m.m.my 
+152,3 

 2,0 
m.m.my 
+152,3 

 2,1 
m.m.my 
+152,2 

2,4 
m.m.my 
+151,9 

 STABILITETSFÖRHÅLLANDEN 
Marken anses stabil för de förhållanden som råder idag.  
 
Överslagsberäkningar har utförts vid km 28+875 där förhållandena ansetts som sämst i 
stabilitetssynpunkt. Friktionsmaterialet är som tunnast med en tjocklek på ca 2,5 m och 
järnvägsbanken är som högst i denna del av sträckan. Marken har erforderlig säkerhet mot ras och 
skred med en 3 m bank med släntlutning på 1:1,5 och en last på 100 kPa, vilket är den högsta 
dimensionerande STAX-lasten redovisad TK-Geo 2013. Ingen reduktion för dynamiskt tillstånd har 
gjorts. 
 
Då stabilitetsberäkningen klarar de värsta uppmätta förhållandena inom området anses marken 
vara stabil enligt i dagsläget planerad konstruktion. 
 
Beräkningarna har utförts enligt Eurokod EN 1997-1 med ledning av TK-Geo 13. Beräkningarna har 
utförts med karakteristiska värden. 
 
Samtliga beräkningar har utförts i SLOPE/W med analysmetoden Morgenstern-Price. 
 
Beräkningarna är utförda med dränerad analys, kombinerad analys har inte ansetts vara relevant då 
inga glidytor ligger nära kohesionsmaterialet. 
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Säkerhetsfaktorn för utförda stabilitetsberäkningar skall uppnå minst Fφ = 1,3(för säkerhetsklass 2) 
för att vara godkända. Relevanta glidytor har en säkerhetsfaktor större än 1,4. 
 
Stabilitetsberäkning redovisas i Bilaga A. 

 SÄTTNINGSFÖRHÅLLANDEN 
Förekommande lera inom området har utifrån utförda CPT-sonderingar utvärderats som 
överkonsoliderad med mellan 50 - 300 kPa. Överkonsolideringsgraden är störst i lerans överkant och 
avtar mot djupet. En överkonsolidering på 50 kPa motsvarar ca 2,5 m uppfyllnad, beroende på tunghet 
hos materialet som används vid uppfyllnad. Detta innebär att så länge framtida permanenta laster 
på marken understiger 50 kPa uppkommer endast mindre sättningar. 
Bedömning av konsolideringsförhållanden har gjorts utifrån empiri från utförda CPT-sonderingar, se 
figur 2 nedan. Detta behöver undersökas mer i detalj i kommande skeden med metoder som ger fler 
parametrar för sättningsberäkningar och när eventuella uppfyllnader och andra permanenta laster är 
framtagna. 
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     Figur 2. Sammanställning av rådande effektivtryck och förkonsolideringstryck. 

 RADON 
Radonundersökning har inte utförts inom ramen av detta projekt 
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 GRUNDLÄGGNING 

 FÖRSLAG GRUNDLÄGGNING 
Järnväg och tilliggande gator har potential att grundläggas med en bankhöjd på upp till 2,5 meter 
ovan befintlig markyta utan förstärkningsåtgärder. Materialtyp och tjälfarlighetsklass vid förväntad 
terrass bedöms vara 2 respektive 1.  
 
Kraftledningsfundament inom området har förutsättningar till att kunna grundläggas med plintar. 

 Dagvattendamm 
Då dammens läge och utformning inte är fastställd är följande beskrivningar endast generella. Jorden 
inom området för planerad dagvattendamm är endast översiktligt undersökt och består i huvudsak 
överst av sand följt lera. Lerans mäktighet har ej kartlagts.  
 
Med avseende på hydraulisk bottenupptryckning i dagvattendammen finns det, enligt tolkningen av 
de undersökningar som gjorts i områdets närhet, tillräckligt med tät lera för att säkerställa att 
dammens botten inte trycks upp, detta har dock inte bekräftats i exakt läge för dagvattendammen. 
 
Det finns dock risk för att grundvatten tränger in i dammen då grundvattenyta påträffats ca 2,5-3 m 
under markytan i området.  
 
Dammen bedöms därför behöva förses med tät duk så att dagvattnet ej kommer i kontakt med 
grundvatten. Beroende på bottennivå för damm och grundvattennivå finns risk för att tätduken flyter 
upp. Detta kan motverkas genom att en fyllning läggs ovanpå duken.  
 
Undersökning av lerans mäktighet och grundvattennivå i dammens exakta läge behöver utföras i 
senare skede och därefter kan ovanstående bedömning av risken för hydraulisk bottenupptryckning 
säkerställas. 
 
Även stabilitetsberäkningar för dammens slänter behöver utföras i senare skede, när utformning och 
läge för damm finns framme. 
 

 SCHAKT OCH FYLLNING 
Det bedöms att schakt kan hållas öppen med släntlutning 1:1. Verklig släntlutning skall väljas av 
entreprenören, utifrån rådande förhållanden och väderlek. 
 
Schakter skall ske enligt schakta säkert, 2015. 
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 PARAMETRAR FÖR GRUNDLÄGGNING 
Dimensionering sker enligt SS-EN 1997-1.  
 
Då ett lågt värde är ogynnsamt ska den geotekniska parameterns dimensionerande värde sättas till: 

𝑋𝑋𝑑𝑑 =
1
𝛾𝛾𝑚𝑚

∙ 𝜂𝜂𝑋𝑋� 

Då ett högt värde är ogynnsamt (t.ex. vid negativ mantelfriktion) ska den geotekniska parameterns 
dimensionerande värde sättas till: 

𝑋𝑋𝑑𝑑 = 𝛾𝛾𝑚𝑚
1
𝜂𝜂
∙ 𝑋𝑋� 

𝑋𝑋𝑑𝑑 = 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑣𝑣ä𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝å 𝑑𝑑𝑒𝑒𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑒𝑒𝑑𝑑𝑝𝑝𝑑𝑑𝑑𝑑. 
𝛾𝛾𝑚𝑚 = 𝑝𝑝𝑑𝑑𝑑𝑑𝑝𝑝𝑑𝑑𝑑𝑑𝑝𝑝𝑒𝑒𝑑𝑑𝑑𝑑𝑝𝑝𝑝𝑝𝑑𝑑𝑝𝑝𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑝𝑝 𝑝𝑝ö𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑝𝑝𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑝𝑝𝑝𝑝𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑝𝑝𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑 𝑏𝑏𝑑𝑑𝑑𝑑𝑝𝑝𝑝𝑝𝑒𝑒𝑑𝑑ä𝑑𝑑𝑑𝑑𝑝𝑝𝑑𝑑𝑝𝑝𝑝𝑝𝑑𝑑å𝑝𝑝𝑑𝑑𝑑𝑑. 
𝜂𝜂 = 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑ä𝑒𝑒𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑒𝑒𝑑𝑑𝑝𝑝𝑑𝑑𝑒𝑒𝑝𝑝𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑑𝑑𝑑𝑑 ℎä𝑑𝑑𝑑𝑑𝑛𝑛𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑑𝑑𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑑𝑑𝑑𝑑ä𝑒𝑒𝑑𝑑𝑑𝑑ℎ𝑑𝑑𝑝𝑝𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑 𝑗𝑗𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑒𝑒𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑒𝑒𝑑𝑑𝑝𝑝𝑑𝑑𝑑𝑑. 
𝑋𝑋� = 𝑣𝑣𝑑𝑑𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑣𝑣ä𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑏𝑏𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑝𝑝 𝑝𝑝å 𝑒𝑒𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑒𝑒𝑝𝑝𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑝𝑝𝑑𝑑𝑑𝑑𝑒𝑒𝑑𝑑 𝑣𝑣ä𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑. 
 
Följande stycken hantera framtagningen av dessa värden för följande konstruktion och gäller endast 
beskrivna konstruktioner som är placerade enligt: 
 

Konstruktion/grundläggning Plattgrundläggning 
Geoteknisk kategori GK 2 
Säkerhetsklass SK 2 
Design Approach DA 3 

 

 Valda värden 
Härlett-, valt-, karakteristiskt- och dimensionerat värde för korrigerad odränerad skjuvhållfasthet 
redovisas i figur 3.  
Härlett- valt-, karakteristiskt- och dimensionerat värde för friktionsvinkeln redovisas i figur 4.  
Härlett- valt-, karakteristiskt- och dimensionerat värde för E-modulen redovisas i figur 5. 
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Figur 3. Härledda värden för den odränerade skjuvhållfastheten, samt valt-, karakteristiskt- och 

dimensionerat värde.  
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Figur 4: Härledd-, vald-, karakteristisk- och dimensionerad friktionsvinkel. 
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Figur 5: Härledd-, vald-, karakteristisk- och dimensionerad E-modul. 

 

 η-värden och partialkoefficienter 
 
Tabell 3: η-värden för leran som befinner sig under den planerade järnvägen 

Delfaktor Värde för 
cu 

Motiv 

η(1, 2)  0,90 Normal svensk lera, 2 oberoende metoder 
η(3)  0,90 Metoden av typen CPT har använts  
η(4, 5, 6, 7) 1,0 Litet brott, liten konsekvens. 
η Totalt 0,81  
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Tabell 4: η-värden för friktionsmaterial för slänter och bankar inom undersökningsområde 
Delfaktor Värde för 

cu 
Motiv 

η(1, 2)  1,0 Sand och grus, fler än 3 oberoende Hfa 
η(3)  0,95 Metoden av typen CPT har använts  
η(4, 5, 6, 7) 1,0 Litet brott, liten konsekvens. 
η Totalt 0,95  

 
 
Tabell 5: Partialkoefficienter för materialparametrar. 

Materialegenskap γm 
Friktionsvinkel, φ’ (appliceras på tan φ’) 1,3 
Tunghet, γ 1,0 
Sättningsmoduler E och M  1,0 
Odränerad skjuvhållfasthet cu 1,5 
Effektiv kohession 1,3 

 

 Karakteristiska och dimensionerande värden 
 

Jordart 
Nivå 

Friktionsvinkel, 
(°) 

Odränerad korrigerad 
Skjuvhållfasthet (Cu) 

Elasticitetsmodul 
(MPa) 

Tunghet/effektiv 
tunghet (kN/m3) 

Mulljord/organisk jord 
0,2 m u my till 0,5 m u 
my 

Schaktas ur 

Sand 0,2 m u my till 
4,0 m u my 

φ’k = 38,5 
φ’d = 31,5 

 Ek = 66,5 
Ed = 66,5 

γk/γ’k = 18 / 10 
γd/γ’d = 18 / 10 

Sand 4,0 m u my till 
6,5 m u my 

φ’k = 34,5 
φ’d = 28 

 Ek = 23,8 
Ed = 23,8 

γk/γ’k = 18 / 10 
γd/γ’d = 18 / 10 

Lera 3,0 m u my till 11 
m under my 

 Cuk = 44,6 
Cud = 29,7 

 γk/γ’k = 17 / 7 
γd/γ’d = 17 / 7 

Lera 11 m u my till 21 
m under my 

 Cuk = 40,5 
Cud = 27 

 γk/γ’k = 17 / 7 
γd/γ’d = 17 / 7 

 

 VIDARE ARBETEN 
Fler CPT-sonderingar rekommenderas för att ge en tydligare bild av lerans hållfasthet. Vingförsök bör 
även utföras som komplement till CPT-sondering. För bättre insikt i lerans sättningsbenägenhet 
rekommenderas att ostörda prover tas där CRS utförs. 
 
Grundvattenrör, slagsondering, trycksondering samt CPT-sondering bör utföras vid läget av planerad 
dagvattendam.  
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