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1. Inledning 
Väg 156 är ett viktigt pendlingstråk mellan Marks kommun och Göteborgsområdet. Den 
aktuella sträckan är smal med många utfarter, osäkra sidoområden med bergslänter och 
fasta föremål som påverkar trafiksäkerheten negativt. Vidare har sträckan en kraftig 
längslutning som ger en ojämn hastighet och ökar risken för köbildning i 
morgontrafiken mot Göteborg. 

Syftet med projektet är att förbättra standarden på befintlig sträcka för såväl 
framkomlighet och trafiksäkerhet på väg 156 samt sträva efter att uppnå kriterierna för 
en referenshastighet som motsvarar 80 km/h. 

Åtgärden omfattar 950 m norrgående stigningsfält samt 150 m övergångssträcka från 
två till ett körfält för att därefter övergå till två förskjutna trevägskorsningar i Backadal. 
Stigningsfältet startar i anslutning till korsningen med Gamla 
Hajomsvägen/Hässelbergsvägen vid Skoghem och avslutas i Backadal. Tillkommande 
körfält är 3,5 m bred och total belagd yta på väg 156 uppgår till 11,5 m. 

Utfarterna vid Backadal samlas ihop och utformas som två förskjutna trevägskorsningar. 
Vidare föreslås att ett antal enskilda utfarter utmed sträckan stängs. 

2. Utförda undersökningar 
Inom ramen för framtagande av vägplan har tidigare undersökningar utförda i 
anslutning till väg 156 söderut inventerats. Dessutom har undersökningsresultat från 
manuell torvsondering, utfört längs aktuell sträcka i tidigare utredningsskede, 
inventerats och inarbetats. 

Under november år 2017 respektive februari år 2018 utfördes kompletterande 
geotekniska undersökningar inom utredningsområdet av Markera Mark Göteborg AB. 

Utförda geotekniska fält- och laboratorieundersökningar som nyttjats i projekteringen 
redovisas i en separat handling benämnd; 

”Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Geoteknik”, upprättad av Markera Mark 
Göteborg AB, daterad 2018-04-13. 

3. Befintlig anläggning 
Befintlig väg är ca 8 m bred. Befintlig väg byggdes ut i slutet av 1950-talet. Inhämtade 
bygghandlingar tyder på en total överbyggnad på ca 70 cm på jordterrass. Enligt 
bygghandlingarna har urgrävning av större sammanhängande partier med torv utförts 
på 4 ställen längs sträckan. Återfyllning har utförts med friktionsjord eller sprängsten.  
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Väg 156 är i bra skick, inga större sättningar finns utmed sträckan och i princip inga 
sprickor förekommer i asfalten. 

4. Topografisk och geoteknisk översikt 
Utredningsområdet karaktäriseras av småkuperad terräng med ett tunt ytlager av morän 
ovanpå berg samt jordfyllda svackor med huvudsakligen siltig och sandig morän. Lokalt 
förekommer även kärrtorv. 

Marknivån längs med väg 156 stiger från ca +90 i söder till +140 i norr. 

5. Geotekniska åtgärder 
5.1 Stabilitets- och sättningskrav 

Krav på beräknad säkerhetsfaktor för stabilitetsbrott och tillåtna sättningsdifferenser för 
vägen styrs av TK Geo 13, TDOK 2013:0667 version 2.0. 

5.2 Förstärkningsåtgärder 

Förväntade samt föreslagna förstärkningsåtgärder beskrivs under kapitel 6. 

6. Beskrivning av delsträckor 
6.1 Väg 156 delsträcka km 0/000–0/230 

6.1.1  Topografi och anläggningar 
Väg 156 går genom ett bergsparti med upp till ca 6 m djup skärning. Nivån på vägen 
ökar från +90 till +102.  

6.1.2 Geotekniska förhållanden 
Planerad breddning mot öster kommer innebära bergschakt. 

6.1.3  Geotekniska åtgärder 
Vid skärningsslänter i siltig jord ska erosionsskydd utläggas. I övrigt erfordras inga 
geotekniska åtgärder längs delsträckan. 

6.2 Väg 156 delsträcka km 0/230–0/360 

6.2.1  Topografi och anläggningar 
Väg 156 går omväxlande på låg bank och i svag skärning mot väster. Österut passeras 
Gripsjön på en upp till 6 m hög vägbank. Gripsjön är ett kärr med ytan kring +102. 

Längs delsträckan ökar vägens nivå från +102,5 i söder till +108 i norr. 
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6.2.2 Geotekniska förhållanden 
Västerut utgörs marken av fasta jordlager. 

Österut finns uppmätta torvmäktigheter på upp till ca 8–9 m. Torven är lågförmultnad i 
ytan och mellanförmultnad mot djupet. Enligt relationshandlingar har torven grävts ur 
och ersatts av friktionsjord under vägen. Enstaka sonderingar utförda ca 2 m utanför 
vägkant tyder på att utskiftning är jord ned till fast botten. Uppgifter om utskiftningens 
utbredning i sidled saknas. 

6.2.3  Geotekniska åtgärder 
Planerad breddning mot öster kommer innebära att utfyllnad av bankmassor samt 
trafiklast kommer placeras nära kärret. För att undvika tillskottsbelastning på den 
mycket sättningskänsliga torvjorden samt säkerställa tillfredsställande säkerhet mot 
stabilitetsbrott föreslås att bankpålning utförs under planerad breddning längs 
delsträckan. 

6.3 Väg 156 delsträcka km 0/360–1/100 

6.3.1  Topografi och anläggningar 
Väg 156 går på låg bank eller en upp till 5 à 6 m djup skärning genom småkuperad 
terräng med fastmark eller berg i dagen. 

6.3.2 Geotekniska förhållanden 
Jorden längs delsträckan utgörs generellt av ett tunt lager vegetationsjord ovan ett ytligt 
lager av silt eller sand som vilar på fast lagrad morän eller direkt på berg. Lokalt i 
lågpartier finns ett tunt ytlager av torv. 

6.3.3  Geotekniska åtgärder 
Vid terrasseringsschakt för planerad breddning mot öster ska all organisk jord i nivå 
med terrassbotten skiftas ur och ersättas med friktionsjord.  

Vid skärningsslänter i siltig jord ska erosionsskydd utläggas. I övrigt erfordras inga 
geotekniska åtgärder. 

6.4 Väg 156 delsträcka km 1/100–1/500 inklusive enskilda vägar 

6.4.1  Topografi och anläggningar 
Väg 156 går längs norra kanten av ett sammanhängande höjdparti med berg i dagen. 
Norr om vägen finns relativt flack betesmark.  

Breddning av väg 156 mot norr samt enskilda vägar norr om huvudvägen sker 
huvudsakligen på låg bank. Utbyggnad av enskilda vägen söder om huvudvägen sker 
omväxlande på bank och i skärning genom höjdpartiet. 

Norr om vägen går ett vattendrag i väst-östlig riktning som passerar vägen genom 
trumma i ca km 1/130. Norr om vägen vid km 1/350 finns en damm. Vid breddning av 
väg 156 samt utbyggnad av enskilda vägar kommer vattendrag och damm behöva grävas 
om till ny sträckning respektive utbredning. 
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6.4.2 Geotekniska förhållanden 
Jordlagerföljden utmed betesmarken utgörs generellt av ett tunt lager mulljord ovan ca 
1–2 m siltig sand eller sandig silt som underlagras av fast lagrad morän eller vilar på 
berg. Utförda sonderingar har stannat mot berg, block eller mycket fast lagrad morän på 
mellan 0,5 och 4,5 m djup under markytan. Lokalt kring läget för planerad damm vid 
km 1/350 finns ca 1 m torv. 

Söderut är uppmätta djup till berg, block eller fast botten normalt 1 m och det finns 
rikligt med berg i dagen. 

 6.4.3  Geotekniska åtgärder 
Omgrävt vattendrag behöver erosionsskyddas. 

Vid skärningsslänter i siltig jord ska erosionsskydd utläggas. I övrigt erfordras inga 
geotekniska åtgärder. 

7. Byggskedet 
Schakt- och fyllnadsarbeten kommer huvudsakligen att utföras ovanför 
grundvattenytan. Dock utgörs jordlagren av siltiga jordar varför flytjordsproblematik 
samt risk för uppluckring av schaktslänter föreligger vid nederbördsrika perioder. 

I anslutning till passagen förbi Gripsjön kommer installation av bankpålar samt 
tillhörande förschakt innebära att åtminstone en körbana behöver stängas av under en 
längre period. Inför utförandet av förstärkningsarbetena med bankpålning behöver 
kontrollprogram avseende vibrationer och markrörelser upprättas.
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