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1 INLEDNING

1.1 BAKGRUND 
Ulricehamns kommun arbetar med att ta fram en detaljplan över fastigheten Duvered 5:2, se figur 1. 
Detaljplaneområdet är en del av Rönnåsen etapp 2. 

Figur 1. Område för detaljplan över Duvered 5:2. 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utökning av industrimark som också ska tillåta volymhandel. 
Planområdet är belägen cirka tre kilometer nordöst om Ulricehamns Centrum och avgränsas i norr av 
väg 40 i anslutning till Hössnamotet och i väster av Rönnåsen etapp 1. Området gränsar även till 
skogsmark i både öst och syd. I dagsläget består området av relativt kuperad skogsmark där stora 
delar av skogsområdet har avverkats. Marknivåerna ökar generellt i nordöstlig riktning. Vidare har 
dikeföretag lokaliserats inom planområdets nordvästra delar.

1.2 SYFTE 
Sigma Civil har på uppdrag av Ulricehamns kommun tagit fram vägområde och profiler med styrande 
höjder. Detta ska utgöra underlag till den detaljplan som kommunen planerar att ta fram.

1.3 AVGRÄNSNINGAR
Uppdraget omfattar inte dagvattenhanteringen för området kopplat till fördröjningskrav, 
översvämningsanalyser, dikeföretag med mera. Detta hanteras i ett sidouppdrag.
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Vatten, avlopp och el studeras inte men beaktas i samråd med kommunen och Ulricehamns Energi 
AB. 

Redovisning av vägar i plan redovisas endast med vägkanter för väg och GC med tillhörande 
vägområde. Sidoområden med diken och slänter redovisas endast i sektion. Redovisning i plan är inte 
detaljstuderad och kan behöva justeras i senare detaljprojektering, detta har beaktats och tagits höjd 
för vid placering av vägområde.

Inom uppdraget analyseras massbalansen för vägar och tomter men rapporten redovisar bara 
detaljerade mängder för vägarna i området då det förekommer stora osäkerheter över utformningen 
av tomterna och vilka verksamheter som blir aktuella på respektive tomt. Det anses därför inte 
relevant i detta skede att redovisa dessa mängder då felmarginalen är stor.

1.4 OMFATTNING OCH GENOMFÖRANDE
Uppdraget omfattar att ta fram profil, sektion och vägområde för två vägar, dessa kallas i rapporten 
för Förbifart och Industrigatan, se figur 2.

Figur 2. Vägsträckningar för förbifartsleden och industrigata.
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Förbifarten med en längd på ca 1000 meter uformas från befintlig cirkulation vid Hössnamotet i norr 
och sträcker sig söder ut till en av kommunen anigven anslutningspunkt. Vägen är planerad att byggas 
fram till Industrigatan för att på sikt kunna byggas ut för att fungera som en tvärförbindelse. 
Vägområdet för förbifartsleden ska dimensioneras för att rymma ett svängfält (1) som ansluter till 
den planerade servicetomten, se figur 3.

Figur 3. Åtgärder på vägarna.

Vägen kommer även ha en anslutande infart (2) vid den befintliga serviceanläggningen. Samt en 
trevägskorsning vid anslutande Industrigatan (3) med en längd på cirka 830 meter kommer utformas 
med anslutningar från planerad bebyggelse i åtanke och avslutas med en vändplats (5).

Uppdraget omfattar även att studera höjderna på tomterna i relation till massbalansen för området 
för att kunna sätta en profil med styrande höjder på gatorna. Detta kommer att utgöra ett underlag 
för detaljplanearbetet. Nedan redovisas föreslagen tomtindelning A-F som tagits fram tillsammans 
med kommunen och som ska beaktas vid utformningen, se figur 4. 
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Figur 4. Tomtindelning.

Redovisade dagvattenstråk utformas och redovisas i detalj i rapport ”Dagvattenhantering Rönnåsen 
etapp 2” (u.å.), framtagen av Sweco och påverkar utformningen av Industrigatan samt tomterna, 
exempelvis i punkt 1 i figur 4 med korsande trumma samt dagvattenstråk mellan tomterna.
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2 ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR

2.1 UNDERLAG
 PM Geoteknik daterad 2019-12-17, AFRY. 
 Markteknisk undersökningsrapport daterad 2019-12-17, AFRY.
 Fotogrammetriska terrängdata från drönarfoto med markstöd inkommen 2020-01-08, 

Ulricehamns kommun.
 Plankarta, utkast av detaljplan för del av Ubbarp 8:16 ”Rönnåsen etapp 2” daterad 

2020-12-19, Ulricehamns kommun.
 Tvärsektioner från tidigare etapp, Granskningshandling daterad 2010-01-29, Ramböll.
 Normalsektioner från tidigare etapp, Bygghandling utan datering inkommen 2019-11-22, 

Ramböll.
 Kompletterande inmätning på bäck genom området, inkommen 2020-03-17, Sweco.
 Dagvattenhantering Rönnåsen etapp 2, u.å., Sweco. 

2.2 GEOTEKNIK
Enligt de geotekniska undersökningarna består marken generellt av ett lager mulljord ovan lager av 
sandmorän och/eller siltmorän. Förekomsten av block finns i den södra delen av området och i norra 
delen har torv påträffats. Djupet på mulljorden varierar mellan 0,1 till 0,6 meter och torvens mäktighet 
är cirka en meter (AFRY, 2019).

2.3 HYDROLOGI
Inom området varierar grundvattennivåerna från 0,35 till 0,80 meter (AFRY, 2019). Data ska dock ses 
som bristfällig då grundvatten endast är mätt under ett tillfälle. 

2.4 DAGVATTEN
I området finns det ledstråk som fungerar som avrinningsvägar för den befintliga markanvändningen. 
Dessa stråk bekräftades vara väldigt blöta under ett platsbesök (2019-12-17). Ett dikningsföretag 
finns i området och det behöver utredas vilket vatten som kommer från detta. 

Sweco har arbetat vidare med dagvattenhanteringen i Rönnåsens planområde. De har skissat fram 
höjder och systemutformning. Swecos förslag på dagvattenhantering redovisas i figur 5.  
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Figur 5. Förslagen dagvattenhantering av Sweco.  

I figur 5 visas avrinningsvägar för de sex tomterna och de diken som kommer att hantera dagvattnet 
från tomterna. Markytorna på tomterna enligt Sweco bör ha minst ett fall på 0,5%. Diket i norr som 
ska avvattna tomt A och delvis B bör ha en minsta längslutning på 0,1% med anslutningsnivån på 
+291,60 till ån. För att säkra avvattningen kan de övriga dikena längs vägen luta 0,5% Sweco (u.å.).  
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3 UTFORMNINGSFÖRSLAG

3.1 STYRANDE DOKUMENT
Vid dimensionering och bedömning av objektet har följande litteratur beaktats:

 Teknisk Handbok 2019:2, Göteborgs stad.
 VGU, Vägars och gators utformning, Publikation 2020:031, Trafikverket.

3.2 UTFORMNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR
Då Ulricehamns kommun saknar teknisk handbok utformas vägarna enligt VGU, dock ska Göteborgs 
stads riktlinjer gälla för utformning av sidoområden. Vid projektering av förbifarten ska det tas med 
vänstersvängfält in till servicetomten och in till industrigatan vid Rönnåsen etapp 2. Dessutom ska 
det projekteras en cirkulationsplats vid korsningen mellan förbifarten och industrigatan. Syftet med 
cirkulationen är för att kommunen ska få en uppfattning om hur stor plats den kräver då det eventuellt 
kommer att byggas en i framtiden.  Industrigatan ska utformas med en viss justering enligt vägsektion 
från etapp 1. Lutningen på vägarna får inte överstiga 5% och slänter ska ha en maxlutning på 1:3 så 
att inga vägräcken behövs.

3.3 FÖRBIFART
PLAN

Se Bilaga 1 för planritningar. 

PROFIL

I enlighet med Ulricehamns kommuns önskemål har profilen på förbifarten förhållits till markens 
lutning på bästa möjliga sätt samtidigt som vägens längslutning och vertikalradier uppfyller de krav 
VGU ställer på bland annat sikt. Därutöver togs det även hänsyn till fyll- och schaktmassor för att få 
en god massbalans. Profilen har konstant lutning vid anslutning till befintlig cirkulation och fram till 
infarten av trafikantservice därefter flackas den av mot korsning till Industrivägen. Se bilaga 2 för 
profilritning av förbifartsleden. 

TYPSEKTIONER

Förbifart, vänstersvängfält med refug 
Vägen breddas upp direkt efter befintlig cirkulation med ett vänstersvängkörfält vid infarten till 
trafikservicetomten. Vänstersvängfältets refug ansluts till befintlig refug vid cirkulationsplatsen. 
Vänstersvängsfältet är ca 40m långt enligt VGU. 

Förbifart, stödmur mot teknikhus (Serviceanläggning) 
Behov av stödmur uppstår vid befintliga teknikhus, där släntfot precis tangerar teknikhusen. 
Beroende på krav för fritt utrymme och avstånd till teknikhusen kan stödmurens läge ändras.



PM Väg och mark

Projektnummer 156480

Sigma Civil AB RAPPORT-093528

www.sigmacivil.se Version 0.33

Förbifart, GC med bankdike
För de ställen vägen går med lägre profil relativt befintlig terräng.
Cirkulationsplats, delvis överkörningsbar 
Alternativ till korsning med Industrivägen. Denna har samma dimensioner likt befintlig cirkulation 
från Etapp 1 och är dimensionerad för Lspec med delvis överkörningsbar yta.

Förbifart, dike på båda sidor ingen GC
Denna sektion tar vid efter korsning/cirkulation med Industrivägen för framtida utbyggnad.
Generellt för förbifartsvägen placeras belysningen i diken då stödremsan är mindre än 0,75 m detta 
enligt vägbelysningshandboken, Trafikverket. Sidoområden med 1:3 slänter och VR60 gör att inga 
vägräcken krävs, kap 7.1.4.3 VGU. 

Se bilaga 3 för typsektioner av förbifarten. 

3.4 INDUSTRIGATA
PLAN

Se bilaga 1 för planritningar. 

PROFIL

Gatans profil har till viss del följt den befintliga marklutning samtidigt som den uppfyller de krav som 
ställs från både kommunen och gällande regelverk. Profilen har till en rimlig utsträckning anpassats 
till tomternas nivåer för att få lämpliga anslutningsmöjligheter samt ligga lägre än tomterna. Den 
trumma som kommer ligga under industrigatan antas vara samma storlek som den befintliga under 
väg 40, det vill säga 1200 mm. Detta innebär att vägen från den punkten bör ligga minst 0,9 meter 
över trummans överkant. Profilritningen på industrigatan finns i bilaga 2.  

TYPSEKTIONER

I princip är industrigatans typsektion likt de vägsektioner från etapp 1 som är framtagna av Ramböll. 
Det som skiljer sig från etapp 1 är att kantsten längs med gång- och cykelbanan togs bort på önskemål 
av kommunen. Även dikesutformningen skiljer sig en aning då de aktuella dikena längs gatan är 
utformade efter figur A4 (Standardritning 363/93–4563, Teknisk handbok Göteborg). Både djupet och 
bredden på diken är varierande, detta beror på tomternas nivå gentemot vägen och placeringen på 
dikesbotten. Typsektioner för industrigatan finns under bilaga 3.  
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4 VÄGTEKNIK

4.1 STYRANDE DOKUMENT
Vid dimensionering och bedömning av objektet har följande litteratur beaktats:

 TDOK 2011:264 - TRVK Väg - Trafikverkets tekniska krav Vägkonstruktion 
 TDOK 2011:265 - TRVKB 10 - Obundna lager
 TDOK 2011:266 - TRVKB 10 - Bitumenbundna lager
 TDOK 2011:267 - TRVR Väg - Trafikverkets tekniska råd Vägkonstruktion
 TRVMB 301 - Beräkning av tjällyft i en vägkropp
 TDOK 2014;102 - Tyngre fordon på det allmänna vägnätet apportering av regeringsuppdrag

4.2 DIMENSIONERNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR
Vägar ska dimensioneras för bärighetsklass 4 (BK 4). Den stora skillnaden mellan BK1 och BK4 är att 
tillåten bruttovikt från 60 ton till 74 ton ska beaktas. De tyngre fordon som får transportera 74 ton 
fördelar sin last på fler antal axlar enligt figur 6 och figur 7 nedan, vilket gör att axeltryck, boggitryck 
och trippelaxeltryck i det närmaste förblir oförändrad mellan beräkningsklass BK1 och BK4. 

Figur 6. Exempel fordonsutseende enligt BK1

Figur 7. Typexempel fordonskombination 74 ton med BK4.

Vägarna förutsätts därför dimensioneras i programmet PMS objekt enligt normalt utförande med 
undantag att ekvivalent antal standardaxlar per tungt fordon sätts till 3,0 st. (mycket tung trafik) med 
hänsyn till den tyngre belastningsklassen BK 4.
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4.3 DIMENSIONERINGSDATA
Uppgifter om ÅDT och referenshastigheter för de båda vägarna är enligt kommunens direktiv.
Övriga indata är uppskattad efter hur vägen kommer trafikeras i framtiden med hänsyn till den nya 
detaljplanen.

FÖRBIFARTSLEDEN

ÅDT=5000f /d
ÅDTk = 2500 f/d 
ÅDTk tung = 350 f/d
Dimensioneringsperiod = 20 år
Trafikförändring personbilar per år = 1%
Trafikförändring tunga fordon per år = 1%
Standardaxlar per tungt fordon = 3,0st (mycket tung trafik)
Körfältsbredd = 3,75m
Vägtyp = Godsled
Referenshastighet = 60 km/h

INDUSTRIGATA

ÅDT = 2500 f/d 
ÅDTk =1250 f/d 
ÅDTk tung = 175 f/d
Dimensioneringsperiod = 20 år
Trafikförändring personbilar per år = 1 %
Trafikförändring tunga fordon per år = 1 %
Standardaxlar per tungt fordon = 3,0st (mycket tung trafik)
Körfältsbredd = 7,5m
Vägtyp = Godsled
Referenshastighet = 60 km/h

4.4 GEOTEKNISKA OCH HYRDROLOGISKA FÖRHÅLLANDEN VID 
DIMENSIONERING
GEOTEKNIK

Enligt skruvprovtagningen och undersökningar gjorda enligt MUR förekommer siltmorän med okänd 
utbredning i vissa av punkterna. Endast en liten del av vägen har relevant geoteknisk information 
vilket gör att siltmorän väljs som dimensionerade undergrund.

Undergrundsmaterial förbifart och industrigata

Materialtyp = 5 a
Tjälfarlighetsklass = 4



PM Väg och mark

Projektnummer 156480

Sigma Civil AB RAPPORT-093528

www.sigmacivil.se Version 0.33

HYDROLOGI

Geohydrologiska förhållanden beskriver markvatten och grundvatten och hur dessa rör sig i olika jord- 
och bergarter. De geohydrologiska förhållandena påverkar parametrar som tjäle och dränerande 
förmåga för vägterrassen och genom att göra mätningar av grundvattnet kan en dimensionerande 
nivå för objektet bestämmas.

Grundvattennivå: 0,35 - 0,80 meter

4.5 TJÄLE

Överbyggnad ska dimensioneras för aktuell klimatzon. 
Denna framgår av VVFS 2004:31 ”Vägverkets föreskrifter om 
bärförmåga, stadga och beständighet hos byggnadsverk vid byggande av vägar 
och gator”, se figur 3.  

Objektet är beläget i klimatzon 2.

4.6 DIMENSIONERINGSMETOD
Vid dimensionering av överbyggnad för objektet har följande beräkningsmetoder tillämpats.

DK 2 – EMPIRISK/MEKANISTISK DIMENSIONERING

Denna metod är avsedd att användas vid bärighets- och tjäldimensionering av ny vägkonstruktion.
Metoden är giltig för trafik större än 500 000 standardaxlar.

För fullständiga beräkningar, se bilaga 4 och 5.  

4.7 RESULTAT
Överbyggnaden uppfyller krav för bärighet och tjällyft enligt PMS objekts beräkning enligt DK2. I 
beräkning förutsattes att terrassen är väl dränerad varpå överbyggnadens dräneringsgrad sattes till 
1,0. TRVK väg föreskriver att dräneringsgraden bör vara 0,6 - 0,7 för materialtyp 5 men nämner också 
att om särskilda dräneringsåtgärder vidtas kan dessa faktorer justeras. Då vägen utformas med diken 
längs vardera sida av vägen med ett minsta djup på 0,3 meter under terrassen förutsätts 
dräneringsgraden vara god och de sämre infiltrationsegenskaperna hos terrassmaterial kan bortses 
från. Vidare utförs utskiftning till ett djup på 1000 mm för vägar med fordonstrafik och därför kommer 
översta materialet på terrassen bestå av materialtyp 1 eller 2 vilket förbättrar dräneringsförmågan 
ytterligare, se tabell 1 och 2 för vägöverbyggnader.

Figur 8. Illustration av 
klimatzoner, Röd punkt visar det 
geografiska läget för aktuellt 
projekt.
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FÖRBIFART

Tabell 1. Överbyggnad Förbifart

Överbyggnad Material Tjocklek [mm]

Slitlager ABS 16, 70/100 40

Bindlager ABb 22, 70/100 50

Bundet bärlager AG 22, 70/100 100

Obundet bärlager Bergkross 0/32 80

Förstärkningslager Bergkross 0/125 420

Skyddslager Bergkross 0/125 235

Total överbyggnad: 925

INDUSTRIGATAN

Tabell 2. Överbyggnad Industrigata
Överbyggnad Material Tjocklek [mm]

Slitlager ABS 16, 70/100 40

Bindlager ABb 22, 70/100 50

Bundet bärlager AG 22, 70/100 80

Obundet bärlager Bergkross 0/32 80

Förstärkningslager Bergkross 0/125 420

Skyddslager Bergkross 0/125 155

Total överbyggnad: 825

GÅNG- OCH CYKELBANA

Gång- och cykelbana utformas enligt Göteborgs tekniska handbok, kapitel 12BE6 (2019). 
Överbyggnaden dimensioneras som trafikbelastning GC med terrassmaterial 5. Det innebär att 
överbyggnaden klarar av enstaka fordon med en axellast <8ton vilket gör att mindre driftfordon kan 
köra på gång- och cykelbanan vid underhållsarbeten, se tabell 3 för överbyggnad.
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Tabell 3. Överbyggnad gång- och cykelbana.
Överbyggnad Material Tjocklek [mm]

Slitlager ABT 11, 160/220 45

Obundet bärlager Bergkross 0/32 80

Förstärkningslager Bergkross 0/125 375

Total överbyggnad: 500

MATERIALVAL BITUMENBUNDNA LAGER

Bitumenbundna lager för körbanorna är valda enligt TRVR VÄG i Tabell 7.1-5 med hänsyn till 
klimatzon två. Vidare har Asfaltsboken använts för att bestämma bindemedel för bitumenbundna 
lager (Lars-Göran Wågberg, 2013). För samtliga körbara bitumenbundna lager har beläggningstyp 
ABS valts med arbetsrecept 70/100 då beläggningens egenskaper lämpar sig för vägar med en stor 
andel tunga fordon. Stenstorlekar för de olika lagren är valda enligt rekommendationer i TRVR VÄG 
under kapitel 7.1.3, där stenstorlek i förhållande till bitumenlagrets tjocklek beaktas. Stenstorlek för 
slitlager respektive bind- och bundet bärlager är 16mm respektive 22mm. För Cykelbanor som vid 
enstaka tillfällen belastas med lättare driftfordon har beläggningstyp ABT valts med arbetsrecept 
160/220 som lämpar sig för vägar med lätt och medelstora belastningar.

MATERIALVAL OBUNDNA LAGER

För val av obundna lager har TRVKB 10, kapitel 5, 6 och 7 beaktats. För krav gällande övre 
kornstorleksgräns har förstärknings- och skyddslager betraktats som ett homogent lager varpå största 
kornstorlek satts till 125mm även på skyddslager då det enligt TRVK VÄG går att ta bort skyddslagret 
och istället göra förstärkningslagret tjockare så att samma lagertjocklek uppfylls. För obundna lager 
har 0/32 mm valt enligt TRVKB 10 i tabell 7.1-1. 

4.8 SLUTSATS 
Vägarna är dimensionerade enligt indata från tidigare geoteknisk undersökning. På grund av få 
borrpunkter i vägsträckning är det svårt att anpassa dimensioneringen till gällande förutsättningar i 
individuella sektioner. Därför togs endast två olika överbyggnader fram för de olika sträckningarna 
som utgår från olika ÅDT men med samma materialparametrar i terrassen. Detta resulterar i att vägen 
på vissa ställen kan vara överdimensionerad till följd av varierande materialparametrar. Om fler 
borrpunkter tas kan överbyggnaden längs med vägsträckorna optimeras med olika överbyggnader för 
att minska produktionskostnaderna för vägen, se mer under kapitel 6.
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5 TERRÄNGANPASSNING OCH MASSBALANS

5.1 FÖRBIFART
Vid terränganpassning av förbifartsleden har profilen förhållit sig till lutningen i marken med 
massbalansering i åtanke, se kapitel 3.3 profil. Vid massbalansberäkningen har vägens terrassyta 
jämförts med matjordsavtagningen. Resultatet av beräkningen visar att det är mer schaktmassor än 
fyll, för ett detaljerat resultat se bilaga 6. 

5.2 INDUSTRIOMRÅDE
FÖRUTSÄTTNINGAR

I överenskommelse med kommunens har följande antaganden gjorts: Terrassen på tomterna 
förutsätts ligga 0,7 meter under färdig tomtmark. Tomterna förutsätts vara horisontella plana ytor. 
Utöver kommunens anvisningar bör massbalanseringen förhålla sig till de höjder och riktlinjer Sweco 
arbetade fram gällande dagvattenhanteringen. 

INDUSTRIGATA

Industrigatan blev fast bunden till flera olika faktorer, exempelvis lämpliga anslutningar till tomterna, 
anslutning till förbifarten, ligga minst 1125 mm från dikesbotten samt 900 mm över den trumma som 
kommer ligga under vägen. Vilket i sin tur gör att massbalansen av gatan blir styrd av dessa 
omständigheter och resultatet visar att det är mer schakt med än fyll. 

TOMTMARK

Massbalansen av tomterna utgick först och främst ifrån att få fram den lägsta tillåtna nivån som 
säkrar tomternas avvattning. Denna nivå beräknades genom att ta det längsta avrinningsavståndet 
från recipienten, se figur 9. Recipientpunkterna är i enlighet med de Swecos höjder.
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Figur 9. Svarta prickarna motsvara Recipientpunkterna. 

Lägsta tillåtna nivån beräknas med hjälp av följande formel (1). 
(1)𝑍2 = 𝑍1 + (𝑑 ∗ 𝑘)

Där: 
= recipientens nivå enligt Swecos höjder 𝑍1

 = Längsta avrinningsavstånd 𝑑
 = Lutningen på tomterna, 5 ‰𝑘

Efter att nivån blev känd togs terrassytor fram, från dessa ytor gjordes det en terränganpassning där 
Industrigatans schakt- och fyll-indata togs med i beräkningen för att få både schakt- och 
fyllmängderna att gå jämnt ut. Detaljerat resultat finns i bilaga 6.   

KÄNSLIGHETSANALYS AV HÖJDSÄTTNING PÅ TOMTMARKEN

Känslighetsanalysen är utförd för att ge mått på hur tomternas höjd påverkar massbalansen. 
Analysen omfattar övergripligt känsligheten mot att höja och sänka tomterna samt om tomterna 
ändras från plana ytor. I figur 10 redovisas resultatet av känslighetsanalysen i procent.
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(SMHI, 2020)
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Figur 10. Känslighetsanalys av tomtmark, resultat redovisas i procent. 

Resultatet av analysen tyder på att små justeringar av tomtmarken kan ge tydlig påverkan på 
massbalansen i de flesta fallen.  Det är viktigt att ha grundmängderna som redovisas i bilaga 6 i 
åtanke då det kan handla om flera tusen kubikmeter fyllning eller schakt.  
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6 VIDARE STUDIER

6.1 GEOTEKNIK
Geotekniska undersökningar som är genomförda i tidigare skede ger endast en översiktlig geoteknisk 
förståelse för vilka förutsättningar de nya vägarna ska dimensionernas efter och skulle behöva 
kompletteras. Rekommendationen är att utföra fler provtagningar i linje för den planerade vägen för 
att på ett korrekt sätt uppskatta tjälfarlighetsklass och materialtyp. Vidare förekommer torv i stor 
omfattning inom området som enligt geotekniska undersökningar har en mäktighet på 0,9 meter. Av 
erfarenhet kan mäktigheten på torv variera kraftigt och kan bli en stor ekonomisk risk om inte vidare 
undersökningar görs. Rekommendationen är att utföra fler undersökningar i karterade områden för 
torv för att säkerställa att mäktigheten för området stämmer.

6.2 HYDROLOGI
Tidigare undersökningar visar på uppmätningar vid ett enstaka tillfälle vilket endast kan se som en 
indikation på grundvattennivån vid just det tillfället. Då grundvattennivåer kan variera kraftigt över 
tid behöver de studeras vid ett flertal tillfällen för att på ett korrekt sätt kunna föreskriva åtgärder för 
att säkerställa att vägar och konstruktioner får erforderlig dränering. 

6.3 KARTERING OCH INMÄTNING
Data som ligger till grund till den terrängmodell som använts för att kalkylera schakt och fyll för vägar 
och tomter är ifrån en fotogrammetri, det vill säga att mätningarna är gjorda utifrån drönarfoton med 
markstöd. Enligt Lind1 innebär det att inmätningen kan innehålla stora fel i markhöjderna särskilt där 
ytan inte är hårdbelagd. Det innebär att mängder som redovisas i rapporten kan avvika mer än 
förväntat jämfört med en massbalans baserad på en normal mer noggrann inmätning. 
Rekommendationen är att innan fastställande av detaljplan utföra en kontroll med en kompletterande 
laserscanning för att bedöma felmarginalen i resultatet.

1 Tommy Lind GIS-ingenjör Ulricehamns kommun, e-post den 8 januari 2020. 
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