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1. Bakgrund 

Väg 752, som går mellan Mölnbacka och riksväg 63, är utpekad av näringslivet (inklusive 

bärighetsgruppen i Värmland) som en viktig väg. Väg 752 korsar Västra Örtens utlopp 

strax öster om Mölnbacka på en bro, se figur 1. Bron är en balkbro som byggdes 1947 och 

har bärighetsklass BK2, vilket innebär att tyngre fordon inte får åka över den.  

Trafikverket har beslutat att byta ut bron och öka bärighetsklassen till BK4 för att 

möjliggöra för tyngre transporter.  

För att inte stänga vägen under byggtiden placeras den nya bron bredvid den gamla, som 

rivs först efter att trafiken flyttats till den nya bron. 

Trafikverket ska ta fram en vägplan för ny bro och anslutande väg till bron.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Underlag för projekteringen 

2.1. Nu utförda undersökningar 

Nu utförda undersökningar som genomförts och använts som underlag. 

• Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Geo, Väg 752 Mölnbacka 

Trafikverket, 2019-06-20 

 

Figur 1 Översiktlig karta över projektområdet. Utdrag ur © Lantmäteriet, 

Geodatasamverkan. 
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2.2. Tidigare geotekniska utförda undersökningar 

Tidigare undersökningar/material som har inarbetats i denna rapport är underlag från 

äldre undersökningar och jordartskartor. 

• Beställare: Trafikverket, Konsult: Sweco, Väg 752 Bro över Mölnbacka, 

Bygghandling, MUR och Projektering PM, datum:2016-09-16 

• Jordartskarta från SGU 

• Statens Vägverk, 1981-09-23, Brosektion, Bro över V Örtens utlopp 

• Konsult: Reinertsen, 2006-02-15, Brounderhåll 2005, relationshandling, 

Beställare: Vägverket Region Väst 

3. Styrande dokument 

Följande styrande dokument har tillämpats i utredningen:  

 

4. Topografiska, geotekniska och hydrologiska 
förhållanden 

4.1. Sammanfattande beskrivning av de topografiska förhållandena 

Området lutar svag neråt mot befintlig bro. Marken består av blandskog av både 

fullvuxna löv och barrträd. Fläckvis finns det grönytor av gräs. Området delas av Västra 

Örtens utlopp till en damm. I västra delen av området är det viss bebyggelse med 

enstaka hus och ekonomibyggnader. I skogspartier kan block och sten synas. Även 

tecken på berg i dagen är synliga i närheten till området.  

4.2. Sammanfattande beskrivning av de geotekniska förhållandena 

Området består av fasta jordar på berg alternativt utfyllda fyllnadsmassor ovan den fasta 

jorden. Enligt jordartskarta, se Figur 2, finns det morän och berg i dagen markerat där 

röda färgen betyder berg och blåa färgen markerar morän. Gul färg markerar 

sedimentjord så som silt och lera dock återfinns detta utanför planerad åtgärd. Enligt 

äldre undersökning består moränen till största del av sand med grus och silt innehåll. På 

östra sidan bron finns det utfyllda massor av diverse material så som tegel, slagg, 

växtdelar, grus och sand. På västra sidan bron består jorden av naturliga fasta jordar av 

morän. 

Föreskrift nr Titel 

TDOK 2013:0667, vers 2 
TDOK 2013:0668 
IEG Rapport 
4:2010 
IEG Rapport 6:2008 

Trafikverkets TK Geo13 Krav 
Trafikverkets  TK Geo13 Råd 
Tillståndsbedömning/klassificering av naturliga slänter 
och slänter med befintlig bebyggelse och anläggningar 
Tillämpningsdokument EN 1997-1 kapitel 11 och 12, 
Slänter och bankar. 
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Djup till berg varierar över området men djup till berg ökar mot Västra Örtens utlopp. 

Generellt återfinns berget grunt under markytan.  

 

Figur 2, Jordartskarta över området 

4.3. Sammanfattande beskrivning av de hydrologiska förhållandena 

Västra Örtens utlopps vattennivå regleras av en damm söder om befintlig bro. Detta 

betyder att vattennivån i området är bestämt mellan två nivåer. Ett högsta och ett lägsta 

värde som är bestämt i en dom för vattenkraftverket och dammen. Dämningsgränsen är 

+71,14 m ö h och sänkningsgränsen är +68,77 m ö h (RH2000). I aktuellt område är det 

permeabla jordar som gör att grundvattenytan varierar med vattennivån i utloppet. 

5. Geotekniska åtgärder 

5.1. Väg 752, Västra sidan bron 

5.1.1. Vägförslag 

Planerad åtgärd på västra sidan är en ny sträckning av vägen för att öka kurvradien fram 

till bron och därmed göra det möjligt för två tunga fordon att mötas. Aktuell åtgärd ska 

vara planerat så att befintlig stenmur mot vattendraget och vattendraget i sig inte 

påverkas. 

5.1.2. Geotekniska förhållande och grundvattenförhållanden 

I området är det tunt lager mulljord överst. Mulljorden har en lagertjocklek på ca 0,2 

meter. Mulljorden underlagras av en fast morän. Moränen består av silt, grus och sand. 

Moränens lagertjocklek varierar 1 – 3 meter. I moränen finns det block och sten. Djup 

till berg på västra sidan bron är mellan 1,5 – 4,5 meter. Ställvis finns det berg i dagen 

längst planerad åtgärd. 

Grundvattennivån i området påverkas av vattennivån i Västra Örtens utlopp. 

Vattennivån får variera mellan +68,77 och +71,14 m ö h (RH2000). 
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5.1.3. Jordens användbarhet, hanterbarhet och bärighet 

Jordens siltinnehåll gör att den är tjälfarlig. Jorden på västra sidan bron kan sättas som 

materialtyp/tjälfarlighetsklass 4A/3. 

Moränens friktionsvinkel kan sättas till 35° och dess deformationsmodul till 15 MPa. 

5.1.4. Förstärkningsåtgärd 

Brostödet på västra sidan är planerat att grundläggas med stålkärnepålar. 

Stålkärnepålar har valts framför urgrävning på grund av djup till friskt berg. 

Undergrunden under stöd ska tjälskyddas. Organisk jord schaktas bort under vägbanan. 

I övrigt krävs ingen förstärkningsåtgärd. 

5.2. Väg 752, Östra sidan bron 

5.2.1. Vägförslag 

Planerad åtgärd på östra sidan av bron är en kort ny sträckning för att fort återgå till 

befintlig vägbana. Aktuell åtgärd ska vara planerat så att befintlig stenmur mot 

vattendraget inte påverkas. 

5.2.2. Geotekniska förhållande och grundvattenförhållanden 

I närheten av vattendraget är det överst fyllnadsmassor av mulljord, silt, sand, växtdelar, 

tegel och slagg. Fyllnadsmassorna har en lagertjocklek på ca 1 meter. Fyllnadsmassorna 

underlagras av fast jord av morän. Morän består av silt, sand och grus. Moränens 

lagertjocklek är varierande över området till litet från 0,5 – 2 meter. I moränen kan det 

finnas block och sten. Djup till berg på östra sidan bron är mellan 1 – 2,5 meter. 

Grundvattennivån i området påverkas av vattennivån i Västra Örtens utlopp. 

Vattennivån får variera mellan +68,77 och +71,14 m ö h (RH2000). 

5.2.3. Jordens användbarhet, hanterbarhet och bärighet 

Fyllnadsmassorna innehåller växtdelar och diverse material. Fyllnadsmassornas 

deformation- och hållfasthetsegenskaper kan inte bestämmas på grund av dess 

organiska innehåll och växtdelar. 

Jordens siltinnehåll gör att den är tjälfarlig. Jorden på östra sidan bron kan sättas som 

materialtyp/tjälfarlighetsklass 4A/3. 

Moränens friktionsvinkel kan sättas till 35° och dess deformationsmodul till 15 MPa. 

5.2.4. Förstärkningsåtgärd 

Brostöden på östra sidan planeras att grundläggas på packad fyllning på berg. 

Urgrävning har valts på grund av närheten till berg. Organisk jord schaktas bort under 

vägbanan. Fyllnadsmassorna ska schaktas bort i sin helhet under planerat åtgärd samt i 

en vinkel på 1:1 från vägkant. Fyllnadsmassorna ska ersättas med krossmaterial/krossad 

sprängsten.  
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