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as

Arbeten i jord och berg ska utföras med betryggande säkerhet mot ras, skred eller
annan form av markbrott.
Arbeten ska bedrivas så att angivna gränsvärden för omgivningspåverkan och
brukbarhet inte överskrids.

op

För verifiering av överensstämmelse med krav på produkter gäller YE.

Utförd verifiering av överenstämmelse mellan i handlingarna angivna förhållanden
och verkliga förhållanden ska dokumenteras och rapporteras.

er

Uppfyllelse av ställda krav ska verifieras genom kontroll i enlighet med YHB.1.

åb

Ange vid upphandling utan mängdförteckning om överblivna massor ska avlägsnas
eller lämnas kvar inom arbetsområdet.
Ange om entreprenören ska utföra verifiering av överenstämmelse mellan i handlingen
angivna förhållanden och verkliga förhållanden.

ej

Ange generella krav på arbetsberedning under AFC.224 för AMA AF 12 och under
AFC.2222 för AMA AF 21 i de administrativa föreskrifterna, se AMA AF.

år

Ange restriktioner avseende tider med hänsyn till tillhandahållande av handlingar
och uppgifter från entreprenören under entreprenadtiden under AFC.242 för
AMA AF 12 och under AFC.173 för AMA AF 21 i de administrativa föreskrifterna,
se AMA AF.

-F

Ange restriktioner avseende tider med hänsyn till miljön, till exempel avseende
tidsrestriktioner för arbete i vatten, under AFC.42 för AMA AF 12 och under AFC.139
för AMA AF 21 i de administrativa föreskrifterna, se AMA AF.
Ange syn inom närliggande område under AFC.531 i de administrativa föreskrifterna,
se AMA AF.

s

Omgivningspåverkan, brukbarhet m m

R

em

is

Avser restriktioner och åtgärder för att minimera påverkan på omgivningen till följd
av arbetena.
Avser även restriktioner och åtgärder för att säkerställa att såväl tillfällig som
permanent konstruktionen uppfyller ställda krav under teknisk livslängd
(bruksgränstillstånd).
Beakta att brukbarhetskriterier används både för att formulera krav avseende tillåten
omgivningspåverkan och konstruktionens brukbarhet.
Beakta att brukbarhetskriterierna kan formuleras som krav på bland annat tillåtna
rörelser, spänningar, markvibrationer, luftstötar, luftkvalitet, föroreningshalter,
föroreningsspridning, vattenkvalitet och grundvattennivåer.
Ange
– om angivna brukbarhetskriterier avser omgivningspåverkan eller brukbarhet för
aktuell konstruktion
– eventuell geografisk eller tidsmässig begränsning av brukbarhetskriteriet
1

– acceptanskriterium, tröskelvärde och gränsvärde för aktuella brukbarhetskriterier
– åtgärdsplan vid överskridande av tröskelvärden
– om övervakning och inspektion enligt plan upprättad av beställaren ska utföras

– om prognos för omgivningspåverkan ska tas fram av entreprenören.

Ange krav på kompletterande riskanalyser under BBC.17.

op

Ange förutsättningar för prognosen (GDM) under BBB.121.

as

– krav på analys och dokumentation av genomförd övervakning respektive inspektion

Ange krav på inmätning under aktuella koder och rubriker under BJB.2.

er

Ange vem som ska utföra och bekosta syn av byggnader och anläggningar före och
efter vibrationsalstrande arbeten under AFC.122 och AFC.531 i de administrativa
föreskrifterna, se AMA AF.

åb

Ange under AFC.171 krav på dokumentation och tidsram för rapportering till myndighet
vid överskridande av tröskel- respektive gränsvärden.
Ange under AFC.172 krav på dokumentation och tidsram för rapportering till
beställaren vid överskridande av tröskel- respektive gränsvärden.

ej

Ange under AFC.263 eventuella krav på information till fastighetsägare respektive
boende.

år

Råd för val av gränsvärden för markvibrationer, buller, damm och luftstötar finns i
SS 25210 och SS 25211.
Ange under aktuell kod och rubrik

-F

– rådande förhållandens påverkan på arbetsutförande, till exempel restriktioner vid
val av maskiner, arbetsordning, träd som ska bevaras med mera
– särskilda åtgärder för att hindra skada på byggnader, anläggningar och utrustningar,
även efter hand färdigställda byggnads- och anläggningsdelar, till exempel nygjutna
konstruktioner

is

s

– maskiner och instrument samt verksamheter som är känsliga för vibrationer samt
åtgärder som behövs med anledning därav.

R

em

Kategori A, B och C
I detta kapitel indelas produktionsresultat som berör schakt och fyllning för vägar
med mera i tre kategorier, benämnda A, B och C.
Produktionsresultat i kategori A motsvarar, i det tekniska innehållet de krav som
Trafikverket ställer. Kod och rubrik i kategori A bör således åberopas där Trafikverkets
krav ska gälla och även i övrigt där stora krav ställs på färdig ytas jämnhet med mera,
till exempel vid referenshastighet 70 km/h eller högre. Bedöm, med hänsyn till
objektets storlek och karaktär, möjligheten att välja kontrollobjekt av lämplig storlek.
Kategori B har anpassats till de krav som normalt gäller vid byggande av gator,
parkeringsplatser med mera inom tätorter. Den tekniska skillnaden jämfört med
kategori A är bland annat att krav på kontrollmetod oftast saknas på färdigt
produktionsresultat och bestäms i princip av den som upprättar beskrivningen.
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as

Kategori C är avsedd att tillämpas för gångytor, parkvägar med mera samt för ytor
inom exploateringsobjekt som är sammansatta av vegetationsytor och varierande
typer av mindre vägar, planer och dylikt. Kraven på material, utförande och kontroll
är låga eller saknas och bestäms i princip av den som upprättar beskrivningen.

Entreprenadteknisk specifikation för utförande av markarbeten

op

En skriftlig entreprenadteknisk specifikation ska upprättas som komplement till
entreprenörens arbetsberedning för arbeten som kan påverka
– arbetsmiljö och säkerhet

– omgivning såsom byggnader/anläggningar, mark, vatten och luft

er

– tredje man.

åb

Dock ska skriftlig entreprenadteknisk specifikation alltid upprättas avseende arbeten
i jord
– vid schakt och/eller fyllning i/på finjord, med en nivåskillnad mellan schaktbotten
och omgivande mark eller fyllning överstigande 2,0 m

ej

– vid arbeten som utförs inom område där jordens odränerade skjuvhållfasthet
understiger 10 kPa eller där jorden klassificeras som kvicklera
– vid schakt mer än 1,0 m under grundvattenytan i silt eller friktionsjord vid samtidig
aktiv sänkning av grundvattennivån

år

– för arbetsbädd för maskin vid pålning, spontning och installation av
inblandningspelare

-F

– vid arbeten som kan befaras ha inverkan på grundvatten i omgivningen eller medföra
transport av föroreningar
– vid risk för skadliga deformationer och rörelser hos omgivande mark, ledningar,
konstruktioner och anläggningar.
Entreprenadteknisk specifikation ska innehålla

s

– detaljerad beskrivning av arbetenas utförande inklusive etapper/skeden

is

– restriktioner för utförandet (till exempel inbördes ordning, milstolpar, utrustning,
belastningar, arbetstider, vattenstånd)

R

em

– beskrivning av huvudsakliga risker
– kontrollmätningar inklusive larm- och gränsvärden
– förebyggande och avhjälpande åtgärder.
Entreprenadteknisk specifikation ska vara baserad på beräkningar eller bedömningar
och ska omfatta arbetenas samtliga skeden/etapper. Beräkningar och bedömningar
ska vara dokumenterade och biläggas underlaget.
Entreprenadteknisk specifikation ska dokumenteras enligt SS-EN 1997-1 samt
riktlinjerna i IEG Rapport 4:2008 inklusive erforderliga ritningar och skisser.
Entreprenadteknisk specifikation ska delges beställaren.
Ange tid innan aktuella arbetens utförande som entreprenadteknisk specifikation ska
delges beställaren.
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as

Identifiering, klassificering, benämning och beskrivning av jord ska baseras på
SS-EN ISO 14688-1 och SS-EN ISO 14688-2. Benämning och indelning av berg ska
baseras på SS-EN ISO 14689.
Bilaga AMA Klassificering och benämning av berg och jord ska tillämpas.
Indelning i materialtyper utförs enligt tabell AMA CB/1.

op

För provtagning och provberedning för benämning av bergtyp gäller Provtagning
och provberedning för bestämning av bergtyp, TDOK 2014:0143.

2

3A

Bergtyp B

< 10

≤2

Block- och
stenjordarter
Grovkorniga
jordarter
Bergtyp C

≤ 15

≤ 15

Blandkorniga
jordarter

≤2

16–30

≤2

≤2

31–40

≤2

is

s

Blandkorniga
jordarter

≤2

≤2

Bergtyp D

4A

Exempel

åb

Bergtyp A

-F

3B

Organisk jord
%/63 mm

4B

R

em

5A
5B

6A
6B
7

Finkorniga
> 40
jordarter
Finkorniga
> 40
jordarter
Mineraljordarter
med organisk
halt
Organiska,
mineraliska
jordarter
Organiska
jordarter
Biprodukter
Avfallsbaserade
produkter
Lättmaterial

> 40

≤2

≤ 40

≤2

Tjälfarlighetsklass

Glimmerfattig granit eller
gnejs samt andra håda och
hållfasta bergarter såsom kvartsit,
diabas, porfyr och leptit
Glimmerrik granit eller gnejs samt
andra bergarter med måttlig
hållfasthet och dålig slitstyrka,
t ex homogen kalksten
Block, Sten, Grus, Sand,
Sandigt grus, Grusig sand,
Grusmorän, Sandmorän

1

Bergarter med höga
glimmerhalter, Lerskiffer,
Vissa grovkorniga graniter
och vissa porösa sedimentära
bergarter, Mycket kraftigt
omvandlade bergarter
Lerig eller siltig sand,
Lerig eller siltig grus,
Lerig eller siltig sandmorän,
Lerig eller siltig grusmorän,
Lerig eller siltig morän
Bergarter med höga
glimmerhalter, Lerskiffer,
Kritkalksten, Leromvandlat berg,
Inte klassificerat bergmaterial
Lerig eller siltig sand,
Lerig eller siltig grus,
Lerig eller siltig sandmorän,
Lerig eller siltig grusmorän,
Lerig eller siltig morän
Lera, Lermorän

2

ej

1

Halten (vikt-%) X/Y
Finjord
Ler
0,063/
0,002/
63 mm
0,063 mm
< 10

år

Material- Benämningar
typ
Berg- och
jordmaterial

er

TABELL AMA CB/1. INDELNING I MATERIALTYPER

1

1

2

3

3

3

Silt, Lerig silt, Siltig lera,
Siltmorän, Siltig lermorän
Gyttjig lera, Dyig silt

4

6–20

Lerig gyttja, Siltig dy,
Sandig mulljord

3

> 20

Gyttja, Dy, Torv,
Mulljord
Slaggmaterial
Riven asfalt,
Krossad betong
Lättklinker

1

2–6

4

Materialtyp 1 är sprängsten av berg av kvaliteten bergtyp 1 eller 2 oberoende av
fraktion, krossat eller okrossat.
4
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Materialtyp 2 är grovjord oberoende av fraktion, krossat eller okrossat.
Materialtyp 3A är sprängsten av berg av kvaliteten bergtyp 3 oberoende av fraktion,
krossat eller okrossat.

as

Lerhalt ska bestämmas enligt SS-EN ISO 17892-4.
Organisk halt ska bestämmas enligt SS 27105 eller SS 27107.

Ange under aktuell kod och rubrik
– om vissa fraktioner ska utsorteras på schaktstället

op

Beakta att schakt ska klassas som jordschakt, bergschakt respektive blandschakt
utifrån sitt geologiska ursprung samt förutsättningar för schaktarbete.

er

– påverkande faktorer såsom tillgängligt utrymme, vind, kablar, ledningar och
restriktioner med hänsyn till miljö

åb

– förekomst av sten, block och berg

– representativa geotekniska och bergtekniska förhållanden för utförande
– restriktioner avseende arbeten i närhet till rör, kablar och ledningar.
Ange under aktuell kod och rubrik vid blandschakt

ej

– förutsättningar som ska beaktas vid utförande
– geologiskt ursprung av blandschakt.

år

Ange geologiskt ursprung av blandschakt under BBB.113.
Ange hur förorenat vatten ska tas omhand och/eller renas under aktuell kod och
rubrik under BCB.1.

-F

Ange krav på särskilda skyddsåtgärder vid arbete i vatten under BCB.17.
Ange krav på muddring under aktuell kod och rubrik under CBD.

Bergtyp

s

Bergtyp klassificeras utifrån materialens nötningsegenskap, micro-Deval (MDE) och
hållfasthetsegenskap, Los Angeles (LA).

is

Micro-Deval (MDE) ska bestämmas enligt SS-EN 1097-1.

R

em

Los Angeles (LA) ska bestämmas enligt SS-EN 1097-2.
Indelning av bergmaterial i bergtyper
– bergtyp A: MDE ≤ 15 och LA ≤ 30 och MDE+LA ≤ 40
– bergtyp B: MDE ≤ 30 och LA ≤ 45 och MDE+LA ≤ 65
– bergtyp C: MDE ≤ 45 och LA ≤ 60 och MDE+LA ≤ 90
– bergtyp D: MDE > 45 och LA > 60 och MDE+LA > 90
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as
op
er
åb
ej

FIGUR AMA CB/1. ILLUSTRATION AV INDELNING I BERGTYPER.

år

Förorenade områden

Ange under aktuell kod och rubrik

-F

– krav på grovsortering av schaktmassorna
– krav på fullständig sortering inklusive krav på fraktioner och tillåten finjordshalt
– krav på föreningshalter som definierar om massorna ska betraktas som förorenade
– krav på utrustning vid schakt.

s

Ange krav på föroreningsundersökning under BBC.15.

is

Ange krav på skyddsåtgärder under BCB.6.

R

em

Ange krav på eventuell tillfällig uppläggning av förorenade massor under BCD.1.
Ange krav på efterbehandling och sanering i mark och vatten under aktuell kod och
rubrik under BDB.
Ange avlämnande av förorenade massor under CFC.3.

Hanterbarhet
Avser massornas hanterbarhet på upplag, vid transport och avlämning.
Ange under aktuell kod och rubrik
– vilka massor som ska klassificeras som flytbenägna
– om flytbenägna massor ska behandlas, till exempel genom avvattning eller
modifiering.

6
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Beakta att massor som, utifrån egenskaperna i orört tillstånd i den aktuella geologiska
formationen, uppfyller något av kriterierna nedan kan betraktas som flytbenägna.
Massorna kan betraktas som flytbenägna om massorna tillhör

– materialtyp 4B (finkorniga jordar) med en St ≥ 30

op

as

– materialtyp 4A (blandkorniga jordar) och har en lerhalt mindre än 8 procent, vilket
normalt innebär en silthalt på 20–30 procent, jämför bilaga Nomogram för
klassificering

– materialtyp 4B (finkorniga jordar) med wL ≥ 50 procent och wL-wN ≤ 5 procent
– materialtyp 5A (finkorniga jordar) med wN ≥ 30 procent

er

– materialtyp 5B (mineraljordarter med organisk halt)

– materialtyp 6A (organiska mineraliska jordarter) och benämns dy eller gyttja.

åb

Behandling av massor

Avser behandling av massor för att förbättra massornas egenskaper för transport,
hantering, avlämning på upplag och användning.

ej

Ange i förekommande fall krav på behandling av massor.

Beakta att flytbenägna massor kan bli nödvändiga att behandla.

år

Beakta att behandling kan göras insitu eller efter schakt i separat
blandningsanläggning.

-F

Beakta att om massornas förbättrade hållfasthets- och deformationsegenskaper ska
användas för att förbättra schakt- eller släntstabilitet, reducera sättningar, begränsa
deformationer, öka bärighet och dylikt in-situ, kravställs detta som arbete med
jordförstärkning under avsnitt CDB.2.
Ange under aktuell kod och rubrik i CE krav på utförande, material, kontroll och
dokumentation av behandlade massor som används som fyllning.

is

s

Avvattning av massor
Avvattning avser minskning av jordens vatteninnehåll för att förbättra hantering av
massorna på plats samt vid transport och avlämning.

R

em

Ange under aktuell kod och rubrik
– krav på avvattning innan avlämnande av massor
– krav på vattenkvot efter avvattning.
Modifiering av massor
Vid modifiering får kalk, cement eller andra inblandningsmedel inte spridas i luft, på
markytan eller i vattendrag. Löst material som kommer upp till markytan i samband
med modifiering ska avlägsnas.
Modifiering avser förändring av jordens egenskaper genom inblandning av bindemedel
för att förbättra hantering av massorna på plats samt vid transport, avlämnande och
användning.
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Ange under aktuell kod och rubrik
– inblandningsmedel (typ och mängd inklusive toleranser)
– krav på inblandningsförfarande, till exempel inblandningsverktyg

as

– eventuella restriktioner för belastningar, framkomlighet och omgivningspåverkan
– krav på vattenbegjutning för dammbindning

op

– krav på kontroller samt dokumentation

– speciella utförandekrav och eventuella restriktioner vid användning av biprodukter,
till exempel flygaska/slagg, såsom materialegenskaper och mängd i relation till
total mängd.

er

Ange avschaktning av hinder i ytlager med mera under CBB.83. Hinder kan vara fasta
jordlager såsom torrskorpa, rotsystem, ledningar, konstruktioner eller dylikt.

åb

Ange krav på utförande, material, kontroll och dokumentation av modifierade massor
som används som fyllning under aktuell kod och rubrik under CE.
Ange krav på verifiering av hållfasthet och deformationsegenskaper av modifierade
massor som används som fyllning under aktuell kod och rubrik under CE.

ej

Ange krav på masstabilisering respektive inblandningspelare under aktuell kod och
rubrik under CDB.2.
Ange krav på ytstabilisering under aktuell kod och rubrik under CDB.3.

-F

år

Solidifiering av massor
Vid solidifiering får kalk, cement eller andra inblandningsmedel inte spridas i luft, på
markytan eller i vattendrag. Löst material som kommer upp till markytan i samband
med solidifiering ska avlägsnas.
Solidifiering avser inblandning av bindemedel i jorden för att primärt binda
föroreningar.
Ange under aktuell kod och rubrik

s

– inblandningsmedel (typ och mängd inklusive toleranser)

is

– krav på inblandningsförfarande, till exempel inblandningsverktyg

R

em

– eventuella restriktioner för belastningar, framkomlighet och omgivningspåverkan
– krav på vattenbegjutning för dammbindning
– krav på kontroller samt dokumentation.
– speciella utförandekrav och eventuella restriktioner vid användning av biprodukter,
till exempel flygaska/slagg, såsom materialegenskaper och mängd i relation till
total mängd.
Ange avschaktning av hinder i ytlager med mera under CBB.83. Hinder kan vara fasta
jordar såsom torrskorpa, rotsystem, ledningar, konstruktioner eller dylikt.
Ange krav på masstabilisering respektive inblandningspelare under aktuell kod och
rubrik under CDB.2.
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Ange krav på utförande, material, kontroll och dokumentation av solidifierade massor
som används som fyllning under aktuell kod och rubrik i CE.

Ange krav på ytstabilisering under aktuell kod och rubrik under CDB.3.

as

Ange krav på verifiering av hållfasthet och deformationsegenskaper av solidifierade
massor som används som fyllning under aktuell kod och rubrik i CE.

CBB

JORDSCHAKT

op

Ange krav på efterbehandling och sanering under aktuell kod och rubrik under BDB.

Stubbrytning ska vara utförd innan schaktning av underliggande jord utförs, om denna
jord ska användas till fyllning.

er

Schaktning ska utföras så att schaktbotten inte uppluckras.

åb

Om uppluckring sker av schaktbotten ska åtgärder vidtas innan fortsatt fyllning för
att säkerställa god bärighet för packning.

ej

Släntlutning ska anpassas till jordens sammansättning och hållfasthet och till
grundvattenförhållanden, förekommande belastningar samt till övriga rådande
förutsättningar och förhållanden. Sten och block i schaktslänt ska schaktas bort om
det finns risk för nedfall.
Återfyllning utanför teoretisk sektion ska utföras vid borttagande av icke jordfasta
sido- och bottenblock.

år

I de fall tjälning och påföljande upptining i schakt kan förorsaka skada på befintlig
konstruktion eller anläggning ska denna skyddas mot frysning.

-F

Schakt i förorenade massor ska utföras så att spridning och exponering av
föroreningarna undviks.
Förhållanden som avviker från i handlingarna angivna förutsättningar, till exempel
förekomst av avfall, föroreningar eller annat, som påträffas i samband med jordschakt,
ska anmälas till beställaren utan dröjsmål.

s

Schaktning får påbörjas först när utsättning av befintliga ledningar har utförts.

R

em

is

Vid schakt närmare befintlig kabel eller ledning än 1,0 m och då kabel måste
underschaktas och hängas upp ska kontakt tas med ledningsägaren.
Schakt närmare befintlig kabel eller ledning än 1 m ska utföras med en försiktighet
motsvarande handschakt. Närmast ledningen ska kompletterande schakt utföras som
handschakt eller metod likvärdig med handschakt.
Om skada uppkommit på kabel eller ledning ska detta omedelbart rapporteras till
ledningsägaren.
Vid schakt intill befintliga stolpar ska stolparna stöttas eller säkras på annat sätt.
Schaktmassor får inte läggas upp på trafikerade ytor.
Upplag för schaktmassor ska anordnas så att underliggande ledningar, hårdgjorda
ytor, anläggningar och byggnader inte skadas.
Upplag eller liknande får inte sträcka sig in i säkerhetszonen för järnväg eller närmare
en spänningssatt anläggningsdel än 4,0 m. Säkerhetszonen sträcker sig minst 2,20 m

TERRASSERING, PÅLNING, MARKFÖRSTÄRKNING,

9

ut från närmaste räl sedan vertikalt oavsett led, se Säkerhet vid aktiviteter i
spårområde, TDOK 2016:0289.

as

Vid bestämning av släntlutning ska de geotekniska förutsättningarna, belastningar,
schaktdjup, tidsperspektiv och grundvattensituation beaktas.

op

Gällande släntlutning ska anges. Den angivna släntlutningen gäller enligt MER
Anläggning som mätgräns vid mät- och ersättningsreglering om inte annat framgår
av handlingarna.

Ange förutsättningar för bestämning av släntlutningar som entreprenören ska utföra
under BBB.121.

er

Ange under aktuell kod och rubrik

åb

– geotekniska förhållandens eventuella påverkan på arbetsutförande såsom
restriktioner vid val av maskiner, arbetsordning, släntlutningar, schaktning under
vatten, som inte avser muddring, med mera
– vid behov restriktioner avseende placering av tillfälligt upplag och krav på särskilt
utförande av upplag
– förekommande belastningar eller belastningsrestriktioner intill schakt

ej

– eventuella krav på schaktmassors sortering

– krav på kontroller under tid som schakt står öppen

år

– om krav på schaktsläde föreligger

– om schaktyta ska skyddas mot nederbörd, uttorkning, jordflytning
– om krav på schaktbottenkontroll föreligger

-F

– om risk för hydraulisk bottenupptryckning föreligger
– eventuella begränsningar i tid då schakt får stå öppen
– om schaktning helt eller delvis berör sprängstensfyllning

s

– om särskilt schaktningsförfarande krävs, till exempel etappvis schaktning, zonschakt
vid järnväg eller schaktning under vatten som inte avser muddring

R

em

is

– om särskilt schaktningsförfarande krävs vid arbete i närhet av befintlig kabel eller
ledning
– om särskilt schaktningsförfarande krävs för att undvika skador på angränsande
vegetation och dess rotzon
– om schaktyta ska skyddas mot frysning
– förutsättningar och krav för användning av förorenade massor inom arbetsområdet
– förutsättningar och krav för transport av avfall och förorenad jord till annan plats
– om farligt avfall, definierat enligt Avfallsförordning SFS, finns eller kan uppkomma
samt erforderliga åtgärder föranledda av detta
– typ av förorening för massor som av föroreningsskäl behöver behandlas eller
deponeras
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– vid förekomst av flytbenägna massor förutsättningar och krav som ska beaktas vid
utförandet samt om massorna ska behandlas

as

– minsta schaktavstånd till spår, kontaktledningsstolpar, bryggor och andra
järnvägsanordningar.
Handboken Schakta säkert är en vägledning för att åstadkomma en säkrare arbetsmiljö
i arbeten med schaktning.

op

Ange krav på schaktansvarig under AFC.342 för AMA AF 12 och under AFC.341 för
AMA AF 21 i de administrativa föreskrifterna, se AMA AF.

er

Ange övriga för schaktningen väsentliga uppgifter, till exempel förekomst av gammal
byggnadsgrund (kallmur, rustbädd, pålar med mera), ledningar och andra hinder
under aktuell kod och rubrik under BBB.

åb

Ange eventuella åtgärder vid vattenkänsliga jordar, till exempel grundvattensänkning
eller avledning av vatten under aktuell kod och rubrik under BCB.1.
Ange eventuella åtgärder för träds och buskars rötter vid schaktning nära rotzon där
rötter ska bevaras under BCB.51.
Ange åtgärder för att hindra spridning och exponering av förorenad jord under BCB.6.

ej

Ange förutsättningar och krav för tillfällig uppläggning av avfall och förorenad jord
under BCD.1.

år

Ange stubbrytning under aktuell kod och rubrik under BFD.1. Som alternativ till
stubbrytning anges stubbfräsning under BFD.2.

-F

Ange borttagning av markvegetation och jordmån som ska utföras som separat arbete
under aktuell kod och rubrik under BFE.

Vakuumschaktning

Vid vakuumschaktning ska arbetet utföras av personal med dokumenterad erfarenhet
av metoden.

s

Ange under aktuell kod och rubrik

is

– vilka träd, ledningar och dylikt som ska skyddas genom vakuumschaktning
– om kartering av rotutbredning utförts

em

– avstånd mellan uppställningsplats för schaktfordon och schaktområde.

R

CBB.1

Jordschakt för väg, plan o d samt vegetationsyta
Ange under aktuell kod och rubrik utskiftningsdjup d (m).
Utskiftningsdjupet beräknas för kategori A utifrån den nivå på terrassytan som ger
en total tjällyftning av konstruktionen på mindre än 20 mm, Vägöverbyggnad –
Överbyggnad väg, Dimensionering och utformning, TRVINFRA-00224, kapitel 9.1.
Alternativt anges utskiftningsdjup från tabell RA CBB.1/1.

TERRASSERING, PÅLNING, MARKFÖRSTÄRKNING,
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TABELL RA CBB.1/1. UTSKIFTNINGSDJUP d (m) FÖR VÄG, PLAN O D

1

2

3

4

≤ 50

2–3

0,9

1,3

1,5

1,6

4

1,1

1,5

1,8

1,9

2–3

1,0

1,4

1,6

1,8

4

1,2

1,6

1,9

2,1

er

≥ 70

Klimatzon
5

as

Tjälfarlighetsklass

Jordarternas indelning i tjälfarlighetsklasser framgår av tabell AMA CB/1.

R

em

is

s

-F

år

ej

åb

Indelning i klimatzoner framgår av figur RA CBB.1/1.
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1,7

2,0
1,9

op

Referenshastighet VR

2,3

as
op
er
åb
ej
år
-F
s
is
em
R
FIGUR RA CBB.1/1. KLIMATZONER FÖR BESTÄMNING AV UTSKIFTNINGSDJUP.
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CBB.11

Jordschakt för väg, plan o d
Terrassen ska ha så god bärighet att lager ovanpå terrassen kan packas
tillfredsställande. Terrassytan ska utföras så att vattensamlingar inte kan uppstå.

as

Slänter ska justeras och vara jämna.

Sten och block inom angiven säkerhetszon från vägbanekant, som sticker upp mer
än 0,1 m över omgivande släntyta, ska avlägsnas.

op

Ange under aktuell kod och rubrik
– förutsatt jordart och tjälfarlighet

er

– vid schaktning i flytbenägna jordarter om terrassytan ska ges större tvärlutning än
normalt för att underlätta vattenavrinning inom områden med liten lutning
– om utskiftning av terrassmaterial ska utföras och i så fall till vilken nivå

åb

– säkerhetszon enligt VGU
– släntavrundning.

Ange åtgärder för stabilisering av terrass under aktuell kod och rubrik under CD.

ej

Ange om djupdränering av terrass ska utföras för påskyndande av terrassens dränering
eller för avsänkning av grundvattennivån under aktuell kod och rubrik under BCB.13.

Utjämning av nivåskillnad i terrass

is

s

-F

år

Schakt för utjämning av nivåskillnad i terrass ska utföras enligt figur AMA CBB.11/1, i
de fall där övergången inte utförs med utspetsning enligt CBB.12.

R

em

FIGUR AMA CBB.11/1. UTJÄMNING AV NIVÅSKILLNAD I TERRASS FÖR VÄG, PLAN O D.

CBB.111

Utjämning ska utföras med minst 8 m utspetsningslängd i den tunnare överbyggnaden.
Vid utjämning mot berg eller jordmaterial av tjälfarlighetsklass 1 ska utjämning utföras
i lutning 1:2 eller flackare.

Jordschakt kategori A för väg, plan o d
Schaktbotten ska packas med vibrerande envalsvält med statisk linjelast minst
30 kN/m eller motsvarande packningsmaskin, med minst sex överfarter eller likvärdig
packningsinsats.
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Kontroll ska utföras på otjälad terrass. Otjälad terrass anses föreligga under hösten
när jordtemperaturen är högre än eller lika med 1 °C ner till 0,2 m under terrassytan
och under våren när upptining har skett ner till 0,6 m under terrassytan.

op

as

Terrassmaterial ska kontrolleras okulärt eller i angiven omfattning genom provtagning
ner till utskiftningsdjupet d (m). Kontroll genom provtagning ska utföras ner till måttet
d i fyra slumpmässigt utvalda provpunkter/1 000 m2 enligt VVMB 908. Där kontrollen
visar varierande jordlagerföljd ökas antalet provpunkter så att variationerna klarläggs.
Om det finns inslag av organisk jord i den aktuella jordprofilen ska materialet
kontrolleras ner till minst 1 m under terrassytan. Resultat från kontroll ska snarast
inrapporteras till beställaren.

er

Ange

– om schaktbotten inte ska packas eller packas på annat sätt än i AMA angivet

åb

– om kontroll av terrassmaterial ska utföras okulärt eller genom provtagning
– ökad omfattning av provtagning till exempel med hänsyn till misstänkt
materialvariation i terrassmaterialet

– nivå för undre terrass

ej

– om och i vilken omfattning material i terrass ska provas ner till
utskiftningsdjupet d (m) från vägytan

år

– aktuella tabeller för kontroll av terrassytans bärighet enligt Obundna lager för
vägkonstruktioner, TDOK 2013:0530
– om kontroll av terrassytans bärighet ska utföras vid utförande av väg, plan och
dylikt med sammanhängande yta mindre än 5 000 m2 eller ÅDTtot mindre än 1 000

-F

– om kontroll av terrassytans bärighet ska utföras vid ombyggnad
– om bärighetskrav ska gälla vid förstärkningsåtgärder.

s

Jord av materialtyp 2, 3 och 4 med högre organisk halt än 2 procent jämställs med
jord av materialtyp 6.

Terrass

R

em

is

Om terrass har kontrollerats och överbyggnad ska påföras efter mellanliggande
tjälsäsong eller efter det att terrassen har justerats ska förnyad kontroll av nivå och
bärighet utföras.
Krav på nivå
Terrassytan ska kontrolleras och uppfylla krav på nivå enligt Obundna lager för
vägkonstruktioner, TDOK 2013:0530, avsnitt 2.1.1.
Vid utförande av undre terrassyta för fyllning av sprängsten ska nivåkontroll utföras
på terrassytan var 10:e meter på den undre terrassen enligt figur AMA CBB.111/1. Enskilt
mätvärde för nivå som är högre än 70 mm över angiven nivå för undre terrassyta är
grovt fel enligt Obundna lager för vägkonstruktioner, TDOK 2013:0530, och ska
åtgärdas.

TERRASSERING, PÅLNING, MARKFÖRSTÄRKNING,
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as
op
er

åb

FIGUR AMA CBB.111/1. KONTROLL AV NIVÅ UNDRE TERRASS.

ej

Krav på bärighet
Vid nybyggnad ska terrass med yta större än 5 000 m2 för väg med ÅDTtot ≥ 1 000
ska utföras och kontrolleras så att krav på bärighet enligt Obundna lager för
vägkonstruktioner, TDOK 2013:0530, avsnitt 2.1.2 uppfylls.

-F

Sidoområde

år

Vid utförande av undre terrass av materialtyp 2, 3, 4 eller 5A för fyllning av sprängsten
vid flexibel överbyggnad närmare än 750 mm under obunden bärlageryta, eller vid
styv överbyggnad närmare än 550 mm under obunden bärlageryta, ska terrassytan
utföras och kontrolleras så att krav på bärighet enligt Obundna lager för
vägkonstruktioner, TDOK 2013:0530, avsnitt 2.1.2 uppfylls.

Inom säkerhetszon ska slänter utföras med 100 mm jämnhetstolerans som största
tillåtna avvikelse från en 3 m lång rätskiva. Rätskiva ska vara enligt Bestämning av
ojämnheter och tvärfall med rätskiva, TDOK 2014:0136, avsnitt 1.1.

s

Innerslänt får avvika med ±0,15 m från projekterad nivå. Övrigt sidoområde får avvika
med ±0,20 m från projekterad nivå.

em

is

Dikesbotten får avvika med ±0,07 m från projekterad nivå. Dikesbotten ska ha sådan
jämnhet att vattensamlingar inte uppstår.

R

CBB.112

Jordschakt kategori B för väg, plan o d
Schaktbotten ska packas med vibrerande envalsvält med statisk linjelast minst
30 kN/m eller motsvarande packningsmaskin med minst fyra överfarter.
Kontroll ska utföras på otjälad terrass. Otjälad terrass anses föreligga under hösten
när jordtemperaturen är högre än eller lika med 1 °C ner till 0,2 m under terrassytan
och under våren när upptining har skett ner till 0,6 m under terrassytan.
Terrassmaterial ska kontrolleras okulärt eller i angiven omfattning genom provtagning
ner till utskiftningsdjupet d (m). Kontroll ska utföras ner till måttet d i fyra
slumpmässigt utvalda provpunkter/1 000 m2 enligt VVMB 908. Där kontrollen visar
varierande jordlagerföljd ökas antalet provpunkter så att variationerna klarläggs. Om
det finns inslag av organisk jord i den aktuella jordprofilen ska materialet kontrolleras

16

CB SCHAKT

ner till minst 1,0 m under terrassytan. Resultat från kontrollen ska snarast inrapporteras
till beställaren.

– eventuellt andra krav på nivå och jämnhet än i AMA angivet

as

Ange

– om kontroll av terrassmaterial ska göras okulärt eller genom provtagning

op

– ökad omfattning av provtagning till exempel med hänsyn till misstänkt
materialvariation i terrassmaterialet
– om schaktbotten inte ska packas.

Indelning i klimatzoner framgår av figur RA CBB.1/1.

Terrass

er

Jordarternas indelning i tjälfarlighetsklasser framgår av tabell AMA CB/1.

åb

Terrassyta ska utföras med 25 mm jämnhetstolerans som största tillåtna avvikelse
från en 3 m lång rätskiva lagd i godtycklig riktning. Rätskiva ska vara enligt Bestämning
av ojämnheter och tvärfall med rätskiva, TDOK 2014:0136, avsnitt 1.1.

ej

Medelvärdet för terrassyta får avvika med ±25 mm från projekterad nivå och enskilda
punkter får avvika med ±50 mm.

Sidoområde

år

Inom säkerhetszon ska slänter utföras med 100 mm jämnhetstolerans som största
tillåtna avvikelse från en 3 m lång rätskiva lagd i godtycklig riktning. Rätskiva ska vara
enligt Bestämning av ojämnheter och tvärfall med rätskiva, TDOK 2014:0136, avsnitt 1.1.

-F

Slänt och övrigt sidoområde får avvika med ±0,25 m från projekterad nivå.
Dikesbotten får avvika med ±0,07 m från projekterad nivå. Dikesbotten ska ha sådan
jämnhet att vattensamlingar inte uppstår.

CBB.113

Jordschakt kategori C för väg, plan o d samt sammansatt yta

is

s

Vid schaktning ska jordarten i undergrunden kontrolleras okulärt med fortlöpande
uppmärksamhet på att materialet överensstämmer med det i handlingarna angivna.
Avvikelse ska utan dröjsmål anmälas till beställaren.

R

em

Ange
– om schaktbotten ska packas och krav på utförandet
– eventuellt andra krav på nivå och jämnhet än i AMA angivet
– vilken materialtyp för undergrunden som förutsatts vid
överbyggnadsdimensioneringen.

Terrass
Terrassyta ska utföras med 25 mm jämnhetstolerans som största tillåtna avvikelse
från en 3 m lång rätskiva lagd i godtycklig riktning. Rätskiva ska vara enligt Bestämning
av ojämnheter och tvärfall med rätskiva, TDOK 2014:0136, avsnitt 1.1.
Medelvärdet för terrassyta får avvika med ±25 mm från projekterad nivå och enskilda
punkter får avvika med ±50 mm.
TERRASSERING, PÅLNING, MARKFÖRSTÄRKNING,
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Sidoområde
Slänt och övrigt sidoområde får avvika med ±0,30 m från projekterad nivå.

CBB.12

as

Dikesbotten får avvika med ±0,1 m från projekterad nivå. Dikesbotten ska ha sådan
jämnhet att vattensamlingar inte uppstår.

Jordschakt för utskiftning och utspetsning för väg, plan o d

op

TABELL AMA CBB.12/1. UTSPETSNINGSLÄNGD L (m)
Tjälfarlighetsklass

L

1

er

mått som ges av lutningen 1:2

2

8

16

åb

3

Vid utskiftning av jordmaterial med varierande tjällyftande egenskaper bör
utspetsningen utformas med 20 m längd om utskiftningsdjupet är 1,7 m eller större.

ej

Ange under aktuell kod och rubrik

– till exempel på profilritning var utskiftning och utspetsning ska utföras

år

– om utspetsning ska utföras med annat längdmått än i AMA angivet.

-F

Beakta behov av utskiftning vid jordarter med olika tjälfarlighetsklasser i låga
vägbankar. Utspetsning kan erfordras på bank där nivåskillnad mellan vägyta och
omgivande markyta eller mellan vägyta och högsta högvattenyta (HHW) är mindre
än utskiftningsdjupet d plus 1,0 m.

Utskiftning och utspetsning, kategori A och B av jordmaterial med
varierande tjällyftande egenskaper

R

em

is

s

Schakt för utskiftning av jordmaterial med varierande tjällyftande egenskaper ska
utföras i kategori A och B enligt figur AMA CBB.12/1. Schakt för utskiftning ska utföras
till minst utskiftningsdjupet d (m).
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Utspetsning ska påbörjas och avslutas vinkelrätt mot vägens längdriktning. Vid
utspetsning i terrass med homogent tjällyftande egenskaper ska utspetsning utföras
med längd L (m) enligt tabell AMA CBB.12/1.

as
op
er
åb
ej
år
-F
s
is
em
R

FIGUR AMA CBB.12/1. UTSKIFTNING OCH UTSPETSNING AV JORDMATERIAL MED
VARIERANDE TJÄLLYFTANDE EGENSKAPER FÖR VÄG, PLAN O D.

TERRASSERING, PÅLNING, MARKFÖRSTÄRKNING,
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Utskiftning och utspetsning kategori A, B och C av jordmaterial vid
övergång mellan berg och jord

as

Schakt för utskiftning av jordmaterial ska utföras i kategorierna A, B och C vid
övergång mellan berg och jordmaterial av tjälfarlighetsklass 2–4 i klimatzon 2–5.

op

Vid vägar och gator ska utskiftning utföras enligt figur AMA CBB.12/2 och för planer
och dylikt enligt figur AMA CBB.12/3. Schakt för utskiftning ska utföras till minst
utskiftningsdjupet d (m), mätt från vägytan. Bergets yta mot kilen ska rensas från
jord.

R

em

is

s

-F

år

ej

åb

er

Utspetsning ska påbörjas och avslutas vinkelrätt mot vägens längdriktning. Vid
utspetsning mot terrass med homogent tjällyftande egenskaper i tjälfarlighetsklass
2–4 ska utspetsning kategori A och B utföras på en längd av minst 16 m och
utspetsning kategori C utföras på en längd av minst 8 m.
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as
op
er
åb
ej
år
-F
s
is
em
R

FIGUR AMA CBB.12/2. UTSKIFTNING OCH UTSPETSNING AV JORDMATERIAL VID
ÖVERGÅNG MELLAN BERG OCH JORD FÖR VÄG OCH GATA.
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as
op
er
åb
ej
år
-F
s
is
em
R

FIGUR AMA CBB.12/3. UTSKIFTNING OCH UTSPETSNING AV JORDMATERIAL VID
ÖVERGÅNG MELLAN BERG OCH JORD FÖR PLAN O D.

Utspetsning av jordmaterial vid urgrävning av svag undergrund
Schakt för utspetsning vid urgrävning av svag undergrund ska utföras enligt
figur AMA CBB.12/4 i klimatzon 2–5.
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er

op

as

Utspetsning ska påbörjas och avslutas vinkelrätt mot vägens längdriktning från
utskiftningsdjupet d (m). Utspetsning ska utföras med längd L enligt
tabell AMA CBB.12/1.

FIGUR AMA CBB.12/4. UTSPETSNING AV JORDMATERIAL VID URGRÄVNING AV SVAG

åb

UNDERGRUND.

Utspetsning av jordmaterial vid jordschakt för trumma, rörbro och bro

ej

Schakt för utspetsning vid jordschakt för trumma, rörbro och bro ska utföras enligt
figur AMA CBB.12/5 i klimatzon 2–5.

s

-F

år

Utspetsning ska påbörjas och avslutas vinkelrätt mot vägens längdriktning från
utskiftningsdjupet d (m). Utspetsning ska utföras med längd L enligt
tabell AMA CBB.12/1.

is

FIGUR AMA CBB.12/5. UTSPETSNING AV JORDMATERIAL VID JORDSCHAKT FÖR

R

em

TRUMMA, RÖRBRO OCH BRO.

Utspetsning kategori A och B vid övergång mellan jordarter med olika
tjälfarlighetsklasser
Schakt för utspetsning vid övergång mellan jordarter med olika tjälfarlighetsklass i
klimatzon 2–5 ska utföras i kategorierna A och B enligt figur AMA CBB.12/6.
Utspetsning ska påbörjas och avslutas vinkelrätt mot vägens längdriktning. Utspetsning
ska utföras med utspetsningslängd enligt figur AMA CBB.12/6. Vid utspetsning mot
berg eller jordmaterial av tjälfarlighetsklass 1 ska utspetsning utföras i lutning 1:2 eller
flackare.

TERRASSERING, PÅLNING, MARKFÖRSTÄRKNING,
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as
op

FIGUR AMA CBB.12/6. UTSPETSNING VID ÖVERGÅNG MELLAN JORDARTER MED OLIKA

er

TJÄLFARLIGHETSKLASS FÖR VÄG, PLAN O D.

Jordschakt kategori A för utskiftning och utspetsning

åb

CBB.121

Schakt ska utföras så att krav på nivå, packning och bärighet för utskiftning och
utspetsning uppfylls enligt kraven under CBB.111.

år

ej

Nivå för undre terrass vid utskiftning ska kontrolleras genom sektionsvis avvägning
var 10:e meter på den undre terrassen enligt figur AMA CBB.111/1. Ett enskilt mätvärde
som avviker med mer än +70 mm från angiven nivå är ett grovt fel enligt Obundna
lager för vägkonstruktioner, TDOK 2013:0530, och ska åtgärdas. Ursprunglig terrassyta
behöver inte kontrolleras om samma material använts över och under ursprunglig
terrassyta.

CBB.122

Jordschakt kategori B för utskiftning och utspetsning

-F

Schakt ska utföras så att krav på nivå, packning och bärighet för utskiftning och
utspetsning uppfylls enligt kraven under CBB.112.

CBB.123

Jordschakt kategori C för utskiftning och utspetsning

CBB.13

s

Ange krav på nivå och packning.

Blockrensning i terrass för väg, plan o d

R

em

is

Block 0,1–2,0 m3 i terrass i tjälfarlighetsklass 2–4 ska tas bort till minst
utskiftningsdjupet d (m), mätt från vägytan.
Vid blockrensning ska schaktning, blockrivning, fyllning och packning utföras i ett
sammanhang.
Blockrensad terrass ska packas med vibrerande envalsvält med statisk linjelast minst
30 kN/m eller motsvarande packningsmaskin med minst åtta överfarter.
Material som måste tillföras efter blockrensning ska ha samma egenskaper som det
befintliga.
Avser blockrensning i skärning.
Ange under aktuell kod och rubrik
– till exempel med hänvisning till profilritning var blockrensning ska utföras
– utskiftningsdjup d (m) enligt tabell RA CBB.1/1
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– om annan blockstorlek än i AMA angiven ska tas bort inom utskiftningsdjupet d (m)

Blockrensning kategori A i terrass

CBB.132

Blockrensning kategori B i terrass

CBB.133

Blockrensning kategori C i terrass

CBB.14

Jordschakt för vegetationsyta

op

CBB.131

as

– om annan packning än i AMA angiven ska utföras. Om det blockrensande lagret
överstiger 0,5 m bör packning i flera lager övervägas.

er

Schakt för vegetationsyta ska utföras på ett sådant sätt att schaktbotten inte packas
och att vatten inte blir stående.

åb

Vid schaktning ska jordarten i undergrunden kontrolleras okulärt med fortlöpande
uppmärksamhet på att materialet överensstämmer med det i handlingarna angivna.
Avvikelse ska utan dröjsmål anmälas till beställaren.
Ange

ej

– vid schaktning i finsilt och i lerig jord krav på arbetsutförande för att undvika
packning och igenslamning av schaktbotten
– krav på schaktbottens jämnhet där så bedöms erforderligt

år

– mått för schaktgrop för fritt stående träd och buskar
– om schaktbotten ska utföras med fall, dränering eller dylikt

-F

– om vattengenomsläppligheten ska förbättras genom bearbetning av schaktbotten
– vilken materialtyp för undergrunden som förutsatts vid
överbyggnadsdimensioneringen.

Blockrensning i befintlig mark för väg, plan o d

R

em

is

CBB.15

s

Ange under aktuell kod och rubrik hur dränering ska utföras från schaktgrop i jord
med låg vattengenomsläpplighet och där schaktgrop är djupare än omgivande
terrassyta.

Block 0,1–2,0 m3 i befintlig mark, i tjälfarlighetsklass 2–4, ska tas bort till minst
utskiftningsdjupet d (m), mätt från vägytan.
Vid blockrensning ska schaktning, blockrivning, fyllning och packning utföras i ett
sammanhang.
Blockrensad yta ska packas med vibrerande envalsvält med statisk linjelast minst
30 kN/m eller motsvarande packningsmaskin med minst åtta överfarter.
Material som måste tillföras efter blockrensning ska ha samma egenskaper som det
befintliga.
Avser blockrensning under låg bank.
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Ange under aktuell kod och rubrik
– till exempel med hänvisning till profilritning var blockrensning ska utföras
– utskiftningsdjup d (m) enligt tabell RA CBB.1/1

as

– om annan blockstorlek än i AMA angiven ska tas bort inom utskiftningsdjupet d (m)
– om annan packning än i AMA angiven ska utföras.

Blockrensning kategori A i befintlig mark för väg, plan o d

CBB.1511

Blockrensning kategori A under underbyggnad för väg, plan o d

CBB.152

Blockrensning kategori B i befintlig mark för väg, plan o d

CBB.153

Blockrensning kategori C i befintlig mark för väg, plan o d

CBB.2

Jordschakt för byggnad

åb

er

op

CBB.151

Yta för grundplatta eller isolerskiva ska göras jämn och vara fri från löst material större
än 60 mm.

ej

Ange eventuella krav på höjdtolerans eller jämnhetstolerans som största tillåtna
avvikelse mätt från en 3 m lång rätskiva, lagd i godtycklig riktning.
Ange under aktuell kod och rubrik

-F

– terrassnivå

år

– fritt mått A mellan blivande grundsula eller dylikt och schaktsläntfot enligt
figur MER CBB.21/1 och figur MER CBB.22/1

– schaktbottennivå.

Jordschakt för grundläggning av byggnad, terrassering

CBB.22

Jordschakt för grundläggning av byggnad, detaljschaktning

s

CBB.21

is

Avser detaljschaktning för sulor, kantbalkar, hissgropar, plintgropar och liknade.

R

em

CBB.3

Jordschakt för ledning, kabel m m
Ledningsgrav ska schaktas med erforderlig breddökning och fördjupning för brunnar
och andra anordningar så att ledning och brunnar med mera kan utföras på avsett
vis.
Vid avsättning för framtida servis- eller anslutningsledningar och vid ledningens
ändpunkt ska schaktning utföras till 1,0 m utanför avsättningens rörände.
I de fall sprängstensfyllning överlagrar jord ska fyllningen schaktas bort till sådan
bredd att en minst 0,5 m bred frilagd jordyta finns kvar på vardera sidan av
färdigschaktad ledningsgrav.
Schaktmassor får inte läggas upp så att de orsakar skred i ledningsgrav.
Färdigschaktad gravbotten ska vara avjämnad och utan gropar samt fri från löst
material större än 63 mm.
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Del av färdigschaktad gravbotten, under blivande ledningsbädd, ska vara fri från löst
material större än 31,5 mm.

as

För ledning, grundplatta och isolering, som ska läggas direkt på schaktbotten samt
inom sektion för strömningsavskärande anordning, ska schaktning utföras så att den
blivande botten lämnas orörd. Återstående schaktning samt avjämning av botten ska
utföras med handredskap eller med grävmaskinsskopa utan tänder.

op

Del av färdigschaktad gravbotten för ledning, grundplatta eller isolering som ska
läggas direkt på schaktbotten ska vara fri från löst material större än 16 mm.
Ange under aktuell kod och rubrik sträckor där schaktmassor inte får läggas upp
utmed ledningsgrav.

er

Ange muddring för ledning, kabel med mera under CBD.12.

Schakt för ledning och kabel i sjö, vattendrag e d

åb

Ange påverkande faktorer såsom förhållanden i sjöbotten, tillgängligt utrymme för
schaktutrustning, karakteristiska vattenstånd, strömningsförhållanden, vågor, is,
befintliga kablar och ledningar.
Ange nivå för schaktbotten vid passage av strandkant.

ej

Ange undersökning av förekomst av sten, block, sjunktimmer och dylikt på sjöbotten
under BBC.1812.
Ange åtgärder med hänsyn till sjötrafiken under BCB.73.

år

Ange rensning av sjöbotten från sten, block, sjunktimmer och dylikt under BFG.2.
Ange yttre inspektion av befintliga ledningar och kablar i sjö, vattendrag under PCE.22.

CBB.31

-F

Ange förutsättningar med hänsyn till sjöfart eller -trafik under AFC.137 i de
administrativa föreskrifterna, se AMA AF.

Jordschakt för rörledning

s

Schaktning ska utföras så att jordens fasthet i botten och slänter inte försämras.
Schaktbotten för ledning ska ha jämn lutning mellan angivna nivåer.

R

em

is

I de fall ledningsgrav övergår från jord till berg ska schaktning för utspetsning utföras
enligt figur AMA CBB.31/1.
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as
op
er

åb

FIGUR AMA CBB.31/1. UTSPETSNING VID BERG I LEDNINGSGRAV.

Ange om schakt för ledning ska utföras i nylagd fyllning.

ej

Ange för schakt för ledning som ska utföras i nylagd fyllning till vilken nivå fyllning
ska vara utförd innan schaktning utförs, under aktuell kod och rubrik under CE.
Ange under CEC.5, för ledning som ska läggas i ledningsbank, om fyllningen ska vara
utförd till annan nivå än i AMA angiven, före schaktning av ledningsgrav.

år

Ange under aktuell kod och rubrik, om så erfordras, krav på packning av färdigschaktad
gravbotten.

-F

Beakta att vissa typer av ledningar i fyllning på grund av sättningsrisk kräver att
fyllningen först utförs och packas till en viss angiven nivå ovanför ledningen varefter
schakt för ny ledning sedan utförs genom det nyligen pålagda fyllningslagret.

Jordschakt i fyllning

is

s

I de fall ledning ska läggas i fyllning ska fyllningen före schaktning av ledningsgrav
vara utförd till minst 0,3 m över blivande lednings hjässa, dock högst till underkant
av blivande överbyggnad eller dränlager.

em

I de fall ledning ska läggas i ledningsbank ska banken vara utförd till nivå enligt CEC.5
före schaktning av ledningsgrav.

R

CBB.311

Jordschakt för va-ledning o d
Ange under aktuell kod och rubrik schaktsektioner för ledningsgrav.
Åberopa principritning CBB.311:1 om den är tillämplig och ange då
– om annan släntlutning än på principritningen ska gälla genom att ange N i uttrycket
N:1. Angiven släntlutning gäller enligt MER Anläggning som mätgräns vid
ersättningsreglering
– mått A och C om andra mått än på principritningen ska gälla
– om och var schaktning ska utföras för ledningsbädd, mått B samt schaktnivå under
berörd ledning, om annat mått än på principritningen ska gälla.
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Ange under aktuell kod och rubrik

as

– schaktsektioner för förstärkning av ledningsbädd. Åberopa principritning CBB.311:2
om den är tillämplig samt ange mått G om annat mått än på principritningen ska
gälla
– om ledningsgrav med flera ledningar i graven på olika nivåer får schaktas så att
ledningshylla lämnas kvar. Upprätta ritning för mått för sådan schakt.

Jordschakt för va-ledning

op

CBB.3111

er

Ange för schaktning vid förankring med stödblock och dylikt för tryckledning att
schaktning ska utföras så att utrymme erhålls för packning mellan schaktvägg och
förankring med stödblock.

CBB.3112

Jordschakt för dränledning

åb

För råd och anvisningar för att undvika markhävning i rörgravsbotten i samband med
schaktarbete i lös lera och siltjord se Svenskt Vatten P99, kapitel 4.

Avser jordschakt för dränledning som inte ska ligga i samma ledningsgrav som ledning
för annat ändamål.

ej

Ange jordschakt för dränledning i ledningsgrav för värmeledning under CBB.3131.
Ange ledningsbädd för dränledning under CEC.2112.

år

Dränledning för väg och järnväg

Beakta krav i Trafikverkets tekniska krav för avvattning – Avvattning, dimensionering
och utformning, TRVINFRA-00231 .

Jordschakt för gasledning

CBB.312

Jordschakt för trumma

-F

CBB.3113

Jordschakt för vägtrumma

R

em

is

CBB.3121

s

Beakta krav i Trafikverkets tekniska krav för avvattning – Avvattning, dimensionering
och utformning, TRVINFRA-00231.

Ange schaktsektioner för ledningsgrav. Åberopa vid schakt för vägtrumma
principritning CBB.3121:1 om den är tillämplig. Ange om annan släntlutning än på
principritningen ska gälla genom att ange N i uttrycket 1:N.
Beakta val av släntlutning för att säkerställa jords fasthet vid släntkrön. Ett riktvärde
är släntlutning 1:1,5.
Angiven släntlutning gäller enligt MER Anläggning som mätgräns vid
ersättningsreglering.
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Ange

as

– mått A och C om andra mått än på åberopad principritning ska gälla, till exempel
vid tjälfarlig jord, se Trafikverkets tekniska krav för avvattning – Avvattning,
dimensionering och utformning, TRVINFRA-00231
– var schaktning ska utföras för ledningsbädd samt mått B om annat mått än på
åberopad principritning ska gälla.

op

Ange om schaktning ska utföras för tjälskydd samt komplettera med schaktsektioner
för detta. Åberopa principritning CBB.3121:2 eller principritning CBB.3121:3 om någon
av dessa är tillämplig och ange då måttet a enligt tabell RA CBB.3121/1 och måtten H
och L om andra mått än de enligt åberopad principritning ska gälla.

åb

er

Ange att mått a ska mätas från den nivå som bestäms av mått e enligt principritning
CBB.3121:2 eller principritning CBB.3121:3. Om nivå finns för lägsta lågvatten ska mått
a mätas från nivån för lägsta lågvatten.
Anpassa mått A på principritning CBB.3121:1 till aktuellt behov vid utförande med
tjälskydd.
TABELL RA CBB.3121/1. MÅTT a (m) FÖR BESTÄMNING AV TJOCK TRUMBÄDDS

Tjälfarlighetsklass i terrass

ej

TJOCKLEK VID GRUNDLÄGGNING PÅ TJÄLFARLIG JORD

år

1

Klimatzon

2

3

4

5

0,9

1,3

1,5

1,6

1,7

4

1,1

1,5

1,8

1,9

2,0

-F

2–3

Jordarternas indelning i tjälfarlighetsklasser framgår av tabell AMA CB/1.
Indelning i klimatzoner framgår av figur RA CBB.1/1.

is

s

Ange utspetsning av jordmaterial under aktuell kod och rubrik under CBB.12. Se
figur AMA CBB.12/5 avseende utspetsning av jordmaterial vid jordschakt för trumma.

em

Ange isoleringens tjocklek t i principritning CBB.3121:3 under DBG.11221.

R

CBB.3122

Ange ledningsbäddens tjocklek under CEC.2121.

Jordschakt för järnvägstrumma
Ange
– utformning av jordschakt
– lägsta lågvattenyta
– trumdiameter.
Beakta val av släntlutning för att säkerställa jords fasthet vid släntkrön. Ett riktvärde
är släntlutning 1:1,5.
Ange termisk isolering under DBG.12.
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CBB.313

Jordschakt för värmeledning o d
Ange under aktuell kod och rubrik schaktsektioner för ledningsgrav.
Åberopa principritning CBB.313 om den är tillämplig och ange då

as

– om annan släntlutning än på principritningen ska gälla och genom att ange N i
uttrycket N:1. Angiven släntlutning gäller enligt MER Anläggning som mätgräns vid
ersättningsreglering

op

– mått A och C om andra mått än på principritningen ska gälla, till exempel enligt
Energiföretagens tekniska bestämmelse D:211 Läggningsanvisningar för fjärrvärmeoch fjärrkyleledningar

er

– om annan nivå för ledningsbädd än på principritningen ska gälla, till exempel för
skarvplatser

åb

– om dränering ska utföras enligt alternativ 1 eller 2 samt, om alternativ 1 anges,
bredd BD för ledningsbädd för dränledning DD.

Jordschakt för värmeledning

CBB.3132

Jordschakt för kylledning

CBB.32

Jordschakt för el- och telekabel o d

ej

CBB.3131

år

Ange schaktmått för ledningsgrav samt för kabelrännor, dragbrunnar, telebrunnar
och dylikt.
Beakta krav från kabelleverantör på minsta radie vid riktningsförändringar.

-F

Beakta anvisningar i EBR KJ 41:21 Kabelförläggning max 145 kV.
Beakta särskilda krav på schaktmått för ledningsgrav för kablar över 145 kV.
Ange nedplöjning av kabelskyddsrör under PBE.5621.
Ange tryckning och borrning av kabelskyddsrör under PBF.5621.

s

Kabelrör, kabelränna och kabelbrunn för järnväg

R

em

is

Ange

– schakt för kabelrör i underballast enligt Trafikverkets standardritning 3-801 623
och 3-801 624
– schakt för flerfackskanaler i underballast enligt Trafikverkets
standardritning 3-801 624
– schakt för kabelbrunn vid spår enligt Trafikverkets standardritning 7-801 613 och
7-801 614
– om schakt vid och under befintligt spår ska utföras under tågfri tid
– restriktioner med hänsyn till kablar, jordförbindningar och andra befintliga
spåranläggningar
– tekniska restriktioner med hänsyn till tågtrafik.
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CBB.4

Jordschakt för spåranläggning

as

Vid schaktning ska jordarten i undergrunden kontrolleras okulärt med fortlöpande
uppmärksamhet på att materialet överensstämmer med det i handlingarna angivna.
Avvikelse ska utan dröjsmål anmälas till beställaren.
Terrassen ska ha så god bärighet att fyllningslager på terrassen kan packas
tillfredsställande.

op

Terrassen ska utföras till angivna nivåer samt utföras så att vattensamlingar inte kan
uppstå.
Vid växlar ska jordschakt utföras ner till 0,50 m under befintlig rälsunderkant (RUK).

er

Efter utförd schaktning ska beställaren underrättas och beredas tillfälle att utföra
besiktning av terrassytan.

åb

Schaktbotten ska packas med vibrerande envalsvält med statisk linjelast minst
30 kN/m eller motsvarande packningsmaskin, med minst fyra överfarter.
Terrassytan ska utföras med höjdtolerans ±30 mm. Kravet gäller färdig terrass och
ska vara uppfyllt innan ovanförliggande lager får påföras.
Ange under aktuell kod och rubrik

ej

– vilken materialtyp för undergrunden som förutsatts
– justering av bank- och skärningsslänt

år

– behov av större tvärfall vid flytbenägen jord
– släntavrundning

-F

– om schaktbotten inte ska packas eller packas på annat sätt än i AMA angivet.

CBB.41

Jordschakt för järnväg, terrassering
Ange eventuell jämnhetstolerans som största tillåtna avvikelse mätt från en 3 m lång
rätskiva, lagd i godtycklig riktning.

s

Jordschakt för utskiftning och utspetsning för järnväg
Schakt för utskiftning och utspetsning ska utföras vid övergång mellan berg och
jordmaterial i tjälfarlighetsklass 2–4, enligt figur AMA CBB.42/1. Schakt ska utföras
till minst utskiftningsdjupet e (m), mätt från terrassyta. Bergets yta mot kilen ska
rensas från jord.

R

em

is

CBB.42
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Utspetsning ska påbörjas och avslutas vinkelrätt mot järnvägens längsriktning.

as
op
er
åb
ej
år
-F
s
is
em
R

FIGUR AMA CBB.42/1. UTSKIFTNING OCH UTSPETSNING MOT BERG VID SCHAKTNING
FÖR JÄRNVÄG.

Ange, till exempel på profilritning, utskiftningsdjup e (m), och utspetsningslängd
L (m), beroende på köldmängd, enligt tabell RA CBB.42/1.
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Köldmängd framgår av figur RA CBB.42/1.
TABELL RA CBB.42/1. UTSKIFTNINGSDJUP, e (m) SAMT UTSPETSNINGSLÄNGD, L (m)

Maximal köldmängd −°Cd (negativa graddygn)
900–
1200

1200–
1500

1500–
1800

e (m)

0,3

0,4

0,5

0,6

0,8

L (m)

6,0

8,0

10,0

12,0

16,0

1800–
2100

åb
ej
år
-F
s
is
em
R
34

CB SCHAKT

> 2100

op

600–
900

1,0

1,2

20,0

24,0

er

< 600

as

VID MAXIMAL KÖLDMÄNGD, −°C d

as
op
er
åb
ej
år
-F
s
is
em
R

CBB.43

FIGUR RA CBB.42/1. KÖLDMÄNGD −°C d FÖR BESTÄMNING AV UTSKIFTNINGSDJUP e.

Blockrensning i terrass för järnväg
Ange
– till exempel med hänvisning till profilritning var blockrensning ska utföras
– storlek på block som ska tas bort inom utskiftningsdjupet e (m).
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CBB.44

Jordschakt för järnväg, zonschakt
Schakt får utföras endast när spåret inte är trafikerat.

år

ej

åb

er

op

as

Schakt i befintlig banvall ska utföras enligt figur AMA CBB.44/1 och med största
tillåtna schaktlängd 3,0 m i schaktbotten. Schaktning, fyllning och packning till angivna
gränser i figur AMA CBB.44/1 ska utföras i ett sammanhang innan befintligt spår
trafikeras.

-F

FIGUR AMA CBB.44/1. JORDSCHAKT FÖR JÄRNVÄG, ZONSCHAKT.

Ange gällande skydds- och säkerhetsföreskrifter vid arbete i anslutning till spår under
AFC.143 i de administrativa föreskrifterna, se AMA AF.
Ange

s

– eventuella kompletterande krav i anslutning till figur AMA CBB.44/1

R

em

is

– krav på toleranser

CBB.45

– eventuella restriktioner med hänsyn till kablar, jordförbindningar och andra befintliga
järnvägsanläggningar
– eventuell metod eller krav på utförande
– eventuellt annat utförande än i AMA angivet.
Ange fyllning under aktuell kod och rubrik under CEB.3.

Jordschakt för järnväg i befintligt spår
Avser schaktning för rening av makadamballast med ballastrenare eller genom andra
metoder, schaktning i befintligt spår samt borttagande av överskottsmassor på
bankett.
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Ange
– krav på lyfthöjder
– krav på spårets minsta krökningsradie i höjd och sida under lyft

as

– krav på toleranser

Ange fyllning under aktuell kod och rubrik under CEB.3.

Rening av makadamballast klass 1

op

– eventuella restriktioner med hänsyn till kablar, jordförbindningar och andra befintliga
järnvägsanläggningar.

er

Ballastavfall och utskiftningsmassor ska hanteras enligt Banöverbyggnad –
Makadamballast, TRVINFRA-00019.
Ballastrening ska utföras med ballastreningsmaskin.

åb

Om ballastrening inte kan genomföras ska detta anmälas till beställaren för beslut
om åtgärd.
Ange

ej

– metod för utförande om annan än i AMA angiven

– krav på ballastbäddens totala tjocklek och tjocklek under sliper
– urgrävningsdjup under befintlig alternativt ny RÖK/RUK/SUK

år

– bredd på schakt

– nivå på befintligt frostskydd, typ cellplastisolering

-F

– krav på spårläge efter ballastrening
– tolerans mot projekterat spårläge vid ballastrening före justering.
Ange med ledning av Banöverbyggnad – Makadamballast, TRVINFRA-00019, krav
på

s

– fraktionsfördelning efter rening

is

– lutning av schaktytan mot diken

R

em

– hur kontroll ska utföras.
Ange utförd undersökning av befintliga förhållanden, till exempel makadamballastens
fraktionsfördelning och tjocklek, underballastens sammansättning, förekomst av block
och berg, förekomst av frostskydd typ slagg, kolaska och dylikt under BBB.113.
Ange krav på miljöutredning av ballastavfall under BBC.15.
Ange kontrollinmätning av spårläge under BJB.24.
Ange om överskottsmassor ska förbli beställarens egendom och i så fall
uppläggningsplats för överskottsmassorna under CFC.4.
Ange tillförande av nya ballastmassor under DCH.

Borttagande av överskottsmassor på bankett
Borttagande av överskottsmassor ska utföras enligt normalsektion.

TERRASSERING, PÅLNING, MARKFÖRSTÄRKNING,

37

Flankerna av befintlig ballast eller underballast ska plogas bort eller bortschaktas
innan ny ballast påförs så att uppdämning av vatten inte uppstår.
Ange

as

– metod för utförande

– krav på nivå för att erhålla dränering från urgrävningslåda vid ballastrening
– krav på lutning på bankettyta mot diken

op

– krav på packning av bankettyta.

– plogas ut
– bortschaktas och utplanas på lämplig plats.

er

Ange hur överskottsmassor från ballastreningen ska hanteras genom att ange om de
ska

åb

Ange om överskottsmassor ska förbli beställarens egendom och i så fall
uppläggningsplats för överskottsmassorna under CFC.4.
Ange tillförande av nya ballastmassor under DCH.

ej

Inplogning av överskottsballast

Avser inplogning av överskottsmakadam från banketter i befintligt spår.
Ange

år

– metod för utförande

-F

– krav på användning av överskottsmakadam. Normalt får endast ren makadam med
god kvalitet, som uppfyller krav på fraktionsfördelning enligt Banöverbyggnad –
Makadamballast, TRVINFRA-00019, inplogas, om ballastrening inte utförs. Förorenad
makadam får endast inplogas i samband med ballastrening
– gränsvärden på inplogningsdjup och utbredning.

CBB.5

s

Ange krav på miljöutredning under BCB.15.

Jordschakt för bro, brygga, kaj, kassun o d

is

Schaktning ska utföras så att jordens fasthet under grundläggningsnivån inte minskar.

R

em

Ange under aktuell kod och rubrik
– krav på förstärkning av schaktbotten, till exempel för punktbelastningar
– krav på kontroll, till exempel jordens lagringstäthet på och närmast under
grundläggningsnivån
– fritt mått, A, mellan blivande bottenplatta eller dylikt och schaktsläntfot, enligt
figur MER CBB.5/1
– schaktbottennivå
– schaktbottennivå för detaljschaktning.

CBB.51

Jordschakt för grundläggning av bro
Ange grundvatten- eller portryckssänkning under aktuell kod och rubrik under BCB.13.
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Ange krav på muddring av jord om schakt för grundläggning av bro ska utföras genom
muddring under CBD.12.

UTFÖRANDEKRAV

op

as

Schaktning för grundläggning med platta under grundvattennivå eller portrycksnivå
i jordlager under grundläggningsnivån ska utföras så att jordens fasthet under
grundläggningsnivån inte försämras till följd av en uppåtriktad vattenström. Schaktning
ska i sådant fall utföras i torrhet efter sänkning av grundvattennivån eller
portrycksnivån i jordlager under grundläggningsnivån till minst 0,5 m under lägsta
schaktnivå. Alternativt ska schaktningen utföras under vatten vars nivå ska anpassas
till rådande grundvattennivå eller portrycksnivå i jordlager under grundläggningsnivån.

er

Om grundvattennivån eller portrycksnivån i jordlager under grundläggningsnivån
stiger över tillåten nivå ska schakten omedelbart vattenfyllas eller belastas med jord.

åb

Efter schaktning till föreskriven nivå ska schaktbotten skyddas mot skadlig påverkan,
till exempel vid nederbörd eller risk för tjälning.
Ange

– hur utspetsning ska utföras där schakt övergår från berg till jord

– åtgärder vid svällning

ej

– bedömd risk för svällning för kohesionsjord i schaktbotten

år

– tillåten grundvattennivå eller portrycksnivå vid schakt i torrhet efter
grundvattensänkning
– eventuella särskilda krav på schaktbotten.

-F

Största risken för bottenupptryckning är i mitten av schakten eller vid lägsta
schaktbottennivå.

Jordschakt under vatten för grundläggning av bro

R

em

is

s

Vid schakt under vatten ska försiktig schaktning utföras inom 1 meter från schaktbotten
Vid schaktning ska vattennivån i schakten hållas på lägst samma nivå som omgivande
vattenyta eller på en sådan nivå att tyngden av vattnet och ett eventuellt tätt
underliggande jordlager med säkerhet överstiger portrycket i en vattengenomsläpplig
jord därunder.

Jordschakt för grundläggning av rörbro
Där sprängstensfyllning överlagrar jord ska sprängstensfyllningen schaktas bort så
att en minst 0,5 m bred frilagd jordyta finns kvar på vardera sidan av den färdiga
schakten.

KONTROLL
Kontroll av schaktning ska minst omfatta
– att jordart och lagringstäthet är de som förutsatts
– effekten av grundvattensänkning genom mätning av grundvattennivå eller portryck
på farligaste stället under schaktbotten
– mätning av vattennivå vid schakt under vatten
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– mätning av grundvattenytan innan schaktning påbörjas under kritisk nivå. Gäller
när schaktning med grundvattensänkning ska utföras

as

– mätning av portrycket i underliggande vattengenomsläpplig jord innan schaktning
påbörjas under kritisk nivå för hydraulisk bottenupptryckning
– kontroll av att finkornig jord inte transporteras bort med pumpvattnet vid
länshållning och/eller grundvattensänkning.

op

Kontroll vid plattgrundläggning ska minst omfatta kontroll av att botten inte luckras
upp i schaktgrop.
Ange

er

– eventuellt utökade krav på och omfattning av kontroll av schaktning samt kontroll
vid plattgrundläggning
– om jordarten ska kontrolleras genom att jordprov tas upp ur schaktbotten

åb

– om lagringstäthet ska kontrolleras med hjälp av sondering genom schaktbotten
när 0,5–1 m återstår till grundläggningsnivån.

Jordschakt för grundläggning av brygga, kaj o d

CBB.53

Jordschakt för grundläggning av kassun o d

CBB.54

Jordschakt för mur, trappa o d

CBB.55

Jordschakt för mast, torn o d

CBB.56

Jordschakt för fundament

-F

år

ej

CBB.52

Ange

– utförandekrav
– kontrollkrav.

Jordschakt för dike

is

CBB.61

Jordschakt för dike, avfallsanläggning, magasin m m

s

CBB.6

R

em

Dikesbotten ska ha sådan jämnhet att vattensamlingar inte uppstår.
Avser friliggande dike som inte ligger i direkt anslutning till annan jordschakt.
Här anges under aktuell kod och rubrik även förbättringsåtgärder i befintliga diken.
Ange under aktuell kod och rubrik
– dikesdjup och lutning
– om dike ska utföras V-format eller i trapetsform
– släntlutning och bottenbredd.
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Ange för järnväg
– utformning av jordschakt för bandike med ledning av Trafikverkets tekniska krav
för avvattning – Avvattning, Dimensionering och utformning, TRVINFRA-00231

CBB.611

as

– minsta schaktavstånd till spår.

Jordschakt för bankdike

op

Ange dikesläge i förhållande till bankfot.

För järnväg anges här öppet bandike och fördjupning av befintliga diken, in- och
utloppsdiken till ledningar och trummor.

Jordschakt för överdike, terrängdike o d

CBB.62

Jordschakt för avfallsanläggning

CBB.63

Jordschakt för magasin, infiltrationsbädd o d

åb

er

CBB.612

Om grundvatten påträffas ska beställaren underrättas utan dröjsmål.
Ange eventuell grundvattensänkning under aktuell kod och rubrik under BCB.13.

Jordschakt för perkolationsmagasin för dagvatten

ej

CBB.631

år

I detta avsnitt anges schaktning för anordning för uppsamling av dagvatten från
belagda ytor och tak samt för utjämning av avrinningen till recipient.
Ange under aktuell kod och rubrik schaktsektion.

Jordschakt för friliggande perkolationsmagasin

CBB.6312

Jordschakt för perkolationsmagasin i ledningsgrav

CBB.632

Jordschakt för utjämningsmagasin m m

-F

CBB.6311

is

s

Ange schaktsektioner samt i anslutning härtill om och i vilken omfattning som
schaktning ska utföras för tätskiktskonstruktion.

Jordschakt för infiltrationsbädd

CBB.64

Jordschakt för damm, bassäng, kanal o d

R

em

CBB.633

Ange schaktsektioner samt i anslutning härtill om och i vilken omfattning som
schaktning ska utföras för tätskiktskonstruktion.

CBB.7

Avtäckning av berg, urgrävning för väg, byggnad m m

CBB.71

Avtäckning av berg
Jordmaterial ska avlägsnas från bergyta enligt angiven avtäckningsklass,
tabell AMA CBB.71/1. Avtäckning ska utföras på den area som erfordras för
bergschaktningsarbete och på den yta där överbyggnad eller grundkonstruktion ska
utföras på osprängt berg.
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TABELL AMA CBB.71/1. AVTÄCKNINGSKLASSER
Avtäckningsklass

Utförandekrav
Avtäckning ska utföras så att bergytan blir fri från jord och lösa stenar

II

Avtäckning ska utföras så att bergytan i stort sett blir frilagd. Strängar
(orsakade av normala grävmaskinständer e d) och enstaka, högst 0,1 m
tjocka anhopningar av löst material får dock ligga kvar på bergytan

op

as

I

er

Bergytan ska, där bergschaktning ska utföras med släntlutning brantare än 1:1, avtäckas
minst 1,5 m utanför det område som ska sprängas. Efter sprängning ska, där
bergschaktning har utförts med släntlutning brantare än 1:2, en minst 0,5 m bred
frilagd bergyta finnas mellan bergschaktslänternas krön och intilliggande jord.

R

em

is

s

-F

år

ej

åb

Avtäckning av berg ska utföras enligt figur AMA CBB.71/1.

FIGUR AMA CBB.71/1. AVTÄCKNING VID BERGSLÄNT.

Efter avtäckning ska anmälan göras till beställaren för besiktning och beslut om
jordslänter eventuellt ska utföras med flackare lutning än angivet.
Efter bergschakt för rörledning enligt CBC.31 ska avtäckning kompletteras så att en
minst 0,5 m bred frilagd bergyta erhålls på båda sidor om det sprängda schaktet.
Generellt väljs avtäckningsklass II.
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Avtäckningsklass I ska alltid väljas då
– bergytan eller sprängbotten ligger inom detaljplanelagt område

– då överbyggnad eller grundkonstruktion ska utföras på osprängt berg
– om okulärbesiktning eller kartering ska utföras

as

– när avtäckning utförs för bro eller annan konstruktion

op

– då överbyggnadsmaterial ska framställas ur sprängstensmassorna eller ska användas
närmare än 1,5 m från grundkonstruktionens överyta.
Ange under aktuell kod och rubrik

er

– avtäckningsklass

åb

– om annat mått för avtäckning, utanför det område som ska sprängas, än i AMA
angivet ska gälla. Mindre mått kan i vissa fall vara tillämpligt med hänsyn till behov
av att begränsa schaktbredd i befintlig mark, gata eller dylikt
– om anmälan ska göras till beställaren avseende okulärbesiktning och beslut om
förförstärkning eller kartering av avtäckt yta samt vilken tidsåtgång som ska inordnas
för detta

ej

– om och hur produktionsdata ska dokumenteras och levereras.
Ange jordschakt före avtäckning av berg under aktuell kod och rubrik under CBB.

Avtäckning av bergyta, opåverkad av sprängning

CBB.712

Avtäckning av bergyta, befintlig sprängbotten

år

CBB.711

-F

Avtäckning av befintlig sprängbotten ska utföras med hänsyn till att dolor kan
förekomma. Kvarstående borrhålspipor ska blåsas rena.
Vid föreskrivet etappvis berguttag, pallsprängning och detaljschakt se CBC.

CBB.72

Urgrävning av svag undergrund

is

s

Vid schaktning ska jordarten i undergrunden kontrolleras okulärt med fortlöpande
uppmärksamhet på att materialet överensstämmer med det i handlingarna angivna.
Avvikelse ska utan dröjsmål anmälas till beställaren.

R

em

Kontroll av utförd schakt ska minst omfatta att
– schakt är utförd med föreskriven schaktbredd, schaktnivå och släntlutning
– föreskriven vattennivå i schaktgropen följs
– ingen skadlig omgivningspåverkan inträffar.
Ange under aktuell kod och rubrik
– jord som ska grävas ur
– djup eller nivå samt breddmått för urgrävning
– om och i så fall omfattning av kontroll och redovisning av utförd urgrävning
– om urgrävning ska utföras i torrhet eller under vatten
– hur urgrävningsmassor ska hanteras.
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CBB.721

Urgrävning för väg, plan o d

as

Beakta att om urgrävning ska återfyllas med ett material med annan
tjälfarlighethetsklass än omgivande terrassyta ska utspetsning utföras enligt
figur AMA CBB.12/4. Utspetsningen ska göras i omgivande terrass från
utskiftningsdjupet d. Val av utspetsningslängd för fyllning vid olika tjälfarlighetsklasser
i omgivande terrass framgår av tabell RA CBB.721/1.

op

TABELL RA CBB.721/1. UTSPETSNINGSLÄNGD L (m)

Fyllning med materialtyp

Tjälfarlighetsklass

L

1)

åb

1
2
3
4

1)

8

1)

16

8

16

16

Med mått som ges av lutningen 1:2.

ej

1)

3A och 3B

er

1 och 2

år

Ange utspetsning under aktuell kod och rubrik under CBB.12.

Urgrävning för byggnad

CBB.723

Urgrävning för ledning

-F

CBB.722

Ange schaktsektion för urgrävning. Åberopa principritning CBB.723 om den är
tillämplig samt ange nivå för urgrävning.

Urgrävning för bro, brygga, kaj, kassun o d

is

CBB.725

Urgrävning för järnväg

s

CBB.724

R

em

CBB.73

Borttagning av överlastmassor och upptryckta massor

CBB.731

Borttagning av överlastmassor

CBB.732

Borttagning av upptryckta massor

CBB.74

Jordschakt i rör, trumma, brunn o d
Jordschakt för sänkbrunn ska utföras så att snedsättning av brunn inte sker.
Vid tryckning eller borrning av ledningar enligt PBF ska rör tömmas på jordmassor
såsom jord, borrkax och borrslam.
Överskottsmassor ska avlägsnas.
Avser jordschakt vid till exempel foderrörsborrning och utförande av sänkbrunn.
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Ange särskilda krav på jordschakt inuti rör i samband med rörtryckning, jordborrning
och liknande metoder.

CBB.8

Diverse jordschakt

as

Ange under aktuell kod och rubrik
– belastningsförutsättningarna för angränsande ytor

op

– maximala djup till vilket schakten får utföras
– eventuellt krav på etappindelning av schakten

Ange krav på fyllning efter förschakt under CEB.81.

Jordschakt intill befintliga brostöd

er

– hur länge schakten får stå öppen.

CBB.82

åb

Schakt ska bedrivas så att befintliga brostöd inte skadas.

Förschakt för spont

Avser schakt för att kunna utföra spontningsarbete.

Förschakt för pålning, markförstärkning m m

ej

CBB.83

Avser schakt för att kunna utföra pålning eller markförstärkningsåtgärder med mera.

Förschakt för rivning och demontering

år

CBB.84

-F

Avser schakt för att kunna utföra demonterings- och rivningsarbete, till exempel
rivning av ledning enligt BED.11, när schakt inte utförs för ny ledning eller annan
anläggning.

Borttagning av fyllning i stenvalvsbro

Förschakt för inmätning

is

CBB.86

s

Borttagning av fyllning i stenvalvsbro vid förbättring och reparation
Fyllning ska avlägsnas i erforderlig omfattning och på sådant sätt att ojämn belastning
på valvet undviks.

R

em

Avser schakt för att kunna undersöka material och utföra inmätning.

CBB.88

Diverse förschakt

CBC

BERGSCHAKT
Allmänt
Berget ska schaktas till teoretisk bergkontur och så att fast berg inte förekommer
inom teoretisk bergkontur.
Avser både öppen sprängning och sprängning för tunnel och bergrum.
Ange särskilt bergartsegenskaper som kan påverka dispositionen av schaktmassor,
såsom berg av lösa, vittrade eller lätt nedbrytbara bergarter, till exempel alunskiffer,
kritkalksten eller leromvandlat berg under BBB.1132.
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Ange särskilt bergartsegenskaper som kan påverka borrning och sprängning under
BBB.1132.
Ange reningskrav på vatten från byggproduktion under BCB.14.

as

Ange inmätning och redovisning av bergschaktningsresultat under aktuell kod och
rubrik under BJB.2.
Ange

op

– krav på eventuellt utförande och redovisning av kartering efter avtäckning före
sprängning

– eventuella krav på schaktmassors bearbetning

er

– begränsning av inläckage av vatten i salvhål när vattenkänsliga sprängmedel, till
exempel ANFO, används

åb

– vid behov restriktioner avseende placering av tillfälligt upplag och krav på särskilt
utförande av upplag
– om föroreningar förekommer i berget och vilka åtgärder detta föranleder
– om salvor ska fotodokumenteras eller filmas

ej

– om och när sprängplan ska redovisas till beställaren
– när entreprenörens riskbedömning enligt AFS 2007:1 Sprängarbete ska redovisas
till beställaren

år

– arbeten och dokumentation som ska göras genom beställarens försorg i anslutning
till bergarbetena samt tider för dessa arbeten.

-F

Ange om beställaren sökt tillstånd hos vederbörande myndighet, berörd
anläggningsägare eller dylikt under AFC.161 i de administrativa föreskrifterna,
se AMA AF.

s

Ange om entreprenören ska söka tillstånd hos vederbörande myndighet, berörd
anläggningsägare med flera och när senast denna ansökan ska vara inlämnad under
AFC.161 i de administrativa föreskrifterna, se AMA AF.

R

em

is

Ange när anmälan till vederbörande myndighet, berörd anläggningsägare med flera
inför varje enskild sprängning senast ska göras under AFC.171 i de administrativa
föreskrifterna, se AMA AF.
Ange om och för vilka kritiska arbetsmoment och områden som arbetsberedningar
ska upprättas under AFC.224 för AMA AF 12 och under AFC.2222 för AMA AF 21 i de
administrativa föreskrifterna , se AMA AF.
Ange om arbetsberedningar ska förberedas och upprättas enligt SBUF 12456
Arbetsberedning under AFC.224 för AMA AF 12 och under AFC.2222 för AMA AF 21
i de administrativa föreskrifterna, se AMA AF.
Ange om besiktning av byggnader och anläggningar i samband med
vibrationsalstrande verksamhet ska utföras enligt den arbetsmetod som redovisas i
SS 4604860 under AFC.531 i de administrativa föreskrifterna, se AMA AF.
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Omgivningspåverkan
Anmälan ska göras till beställaren, vederbörande myndighet och berörd
anläggningsägare innan sprängningsarbete påbörjas.

as

Godkännande från vederbörande myndighet och berörd anläggningsägare ska finnas
innan arbetet påbörjas.

op

Sprängning ska utföras med hänsyn till markvibrationer, stenkast, vatten- och
luftstötvågor. Laddning och täckning ska anpassas till förhållanden i omgivningen.
Utförda mätningar av vibrationer, luftstötvågor, buller och damm ska fortlöpande
följas upp och redovisas för beställaren.

er

Sprängnings- och schaktarbete ska bedrivas och anpassas så att gällande gränsvärden
inte överskrids. Vid överskridande av gränsvärde ska beställaren informeras omgående.

åb

Om förstärkning av berg eller befintliga konstruktioner bedöms vara erforderlig före
sprängning, utöver vad som anges i handlingarna, ska detta anmälas till beställaren.
Ange om riskinventering och riskbedömning har utförts, med avseende på
omgivningspåverkan, såsom buller, vibrationer, luftstötvåg, stomljud eller dylikt,
under BBB.117.

ej

Ange om inventering av skaderisker ska utföras under BBC.17.
Ange krav på mätning avseende sprängningsinducerade vibrationer och luftstötvågor
under BBC.113.

år

Ange om beställaren tillhandahåller, installerar och underhåller mätinstrument för
vibrationsmätning och dylikt under BBC.113, för det fall då entreprenören ska utföra
vibrationsmätningar och beställaren tillhandahåller och installerar mätutrustning.

-F

Ange krav på ljudtrycksnivåmätning med avseende på buller under BBC.117.
Ange under aktuell kod och rubrik
– gränsvärden för till exempel luftstötvågor från tunnlar och stora sprängsalvor i
stenbrott

is

s

– om det finns brunnar, ledningar, tunnlar, vattentäkter, anläggningar eller dylikt som
kan skadas av borrning och sprängning

R

em

– särskilda restriktioner beträffande håldiameter, till exempel för att skydda närbelägna
brunnar och byggnader
– eventuella restriktioner vid undervattenssprängning
– krav på uppsamling och avlägsnande av borrkax
– krav på dammskydd.
Ange riktvärden på ljudkrav, till exempel gränsvärden för buller från arbetsmaskiner
under AFG.34 i de administrativa föreskrifterna, se AMA AF.
Ange krav på syn inom närliggande område under AFC.531 i de administrativa
föreskrifterna, se AMA AF.
Sprängplan
En preliminär sprängplan ska lämnas till beställaren före sprängningsarbetet påbörjas.
Sprängplanens utformning ska ta hänsyn till ställda krav och till den information om
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as

bergets geologi som beställaren tillhandahållit. Sprängplan ska innehålla uppgift om
håldimension, hålsättning, håldjup, sprängämnessorter och dimensioner,
laddningskoncentrationer, laddningsmängd per hål, beräknad största samverkande
laddning, tändartyp, tändplan och intervallnummer och där så erfordras stickmått.
Sprängplanen ska också innehålla uppgift om hur hänsyn tagits till bergets geologi,
struktur och sprickgeometri.

op

Om aktuell bergschaktningsklass och övriga krav inte innehålls ska justering av
sprängplan snarast göras. Beställaren ska informeras omgående då behov av justering
föreligger. Justerad sprängplan lämnas till beställaren och ska omfatta uppgifter
enligt ovan.

– antal hål och hålrader i salvan
– största och minsta håldjup

åb

– salvnummer med tidpunkt för sprängning

er

Sprängjournal
Underlag för sprängjournal ska vara nedtecknad innan salva avlossas. Sprängjournal
ska innehålla

ej

– total samverkande laddningsmängd
– salvans läge

– kortaste avstånd mellan salva och mätpunkt

år

– mätvärden från vibrationsmätare

– avvikelser från borr- och laddplan.

s

-F

Sprängning intill nygjuten betong
Sprängning intill nyuppförd betongkonstruktion (yngre än 28 dygn) ska utföras med
beaktande av betongens hållfasthetstillväxt och avståndet mellan sprängplats och
nyuppförd betongkonstruktion och med beaktande av riktvärden för maximal
svängningshastighet, beräknade enligt SS 4604866, och betongens härdning.

R

em

is

Borrning och laddning
Kalibrerade riktinstrument ska användas vid borrning av konturhål och hjälparhål.
Hålavstånd, borrdiameter, borrdjup och laddningskoncentration ska anpassas till
föreskrivet krav på bergschaktningsklass. Ingen del i salvan får överskrida krav på
teoretisk skadezons utbredning.
Inget vatten får förekomma i hjälparhål eller konturhål.
Då berguttaget tas ut i etapper och i flera pallar eller då detaljschakt ska utföras, ska
erforderliga åtgärder vidtas. Innan borrning för nästa salva påbörjas ska förberedande
arbete utföras så att eventuella dolor undanröjs. Kvarstående borrhålspipor ska blåsas
rena.
Teoretiskt förhållande mellan högsta tillåtna laddningskoncentration, vid öppen
sprängning och vid sprängning för tunnel, bergrum och dylikt förhållande till teoretisk
skadezons utbredning i omgivande berg framgår av tabell AMA CBC/1. Tabellen
grundar sig på håldimension 48-51 mm. För frikopplade hål reduceras skadezonen.
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TABELL AMA CBC/1. TEORETISKT FÖRHÅLLANDE MELLAN HÖGSTA TILLÅTNA
LADDNINGSKONCENTRATION I FÖRHÅLLANDE TILL TEORETISK SKADEZONS

Laddningskoncentration
D×M
0,10 kg/m
0,15 kg/m

0,4 m

0,20 kg/m

0,5 m

0,25 kg/m

0,6 m

op

0,2 m
0,3 m

er

Teoretisk skadezon

0,30 kg/m

0,8 m

0,40 kg/m
0,55 kg/m

åb

1,0 m
1,1 m

0,70 kg/m

1,2 m

0,75 kg/m

1,8 m

1,00 kg/m

ej

1,4 m
1,6 m

as

UTBREDNING I OMGIVANDE BERG

1,40 kg/m
1,60 kg/m

år

2,0 m

1,20 kg/m

1,80 kg/m
2,00 kg/m

-F

2,2 m

2,4 m

Laddningskoncentrationen i botten får högst vara 0,5 kg/m D×M.

s

Utöver angivna förhållanden i tabell AMA CBC/1 tillåts för strängemulsion
– max 0,35 kg/m i konturhål

is

– max 0,5 kg bottenladdning i konturhål

R

em

– att bottenhål får laddas fulla.
Teoretiska förhållanden som anges i tabell AMA CBC/1 fråntar inte ansvaret för att
kraven i angiven bergschaktningsklass ska uppnås.
Ange under aktuell kod och rubrik
– om begränsningar gällande typ av sprängmedel i konturhål ska gälla, till exempel
laddningskoncentration på detonerande stubin
– om elektroniska sprängkapslar ska användas
– om patronerat sprängmedel ska användas
– om strängemulsion inte får användas
– om bottenhål ska blåsas rena från vatten
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– om särskilda krav på borrkronans diameter ska gälla
– om krav på kalibrerade riktinstrument ska gälla för andra borrhål än i AMA angivet
– om kalibreringsrutin och kalibreringsfrekvens för riktinstrument ska presenteras

as

– om andra krav på rakhet än krav på kalibrerade riktinstrument ska gälla
– om registrerande borrning ska utföras

op

– om krav ska ställas på slutkontur för slänter, väggar, bottnar och tak genom
anvisningar om till exempel horisontell eller vertikal borrning för schaktbottnar
– krav på pallhöjder

er

– krav på konturhålsraden, som till exempel att alla hål inte ska laddas
– särskilda krav på laddningsföreskrifter och tändningsföreskrifter
– största salvdjup

åb

– när inmätning av konturhål och borrhålsbottnar ska utföras.
Ange arbeten med provsprängning under BBC.24.

ej

Ange om mätning och redovisning av bergschaktningsresultat ska utföras under
aktuell kod och rubrik under BJB.

-F

år

Förförstärkning – förstärkning av bergkontur innan sprängning
Förförstärkning ska utföras enligt angiven förförstärkningsklass, i enlighet med
tabell AMA CBC/2. Bultar för förförstärkning ska sättas parallellt med teoretisk
bergkontur enligt figur AMA CBC/3 eller med vinkel från teoretisk bergkontur enligt
figur AMA CBC.6/3. Bultar ska monteras i cementbruk med vattencementtal
(vct) ≤0,35. Sprängning närmare än 3 m från en ingjuten bult får utföras tidigast efter
tre dygn.
För bultstålskvalitet, cementkvalitet och för utförande av ingjutning, se CDC.14.

s

Innan sprängning påbörjas ska beställaren beredas tillfälle att avgöra slutlig omfattning
på förförstärkning.

is

Bultarnas bärande verkan, som permanent förstärkning efter sprängning, avgörs av
beställaren.

R

em

TABELL AMA CBC/2. FÖRFÖRSTÄRKNINGSKLASSER
Förförstärkningsklass

Avstånd mellan bultar

1 a; b; c; d

0,3 m

2 a; b; c; d

0,5 m

3 a; b; c; d

0,7 m

4 a; b; c; d

1,0 m

Bultdiameter vid förförstärkningsklass
a: Ø 12 mm
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b: Ø 20 mm

c: Ø 25 mm

d: Ø 32 mm

Ange under aktuell kod och rubrik
– erforderlig förförstärkning; förförstärkningsklass enligt tabell AMA CBC/2

as

– om annan bultdimension ska användas i förförstärkning än de föreskrivna i
förförstärkningsklasserna, tabell AMA CBC/2

– om montering och ingjutning av förförstärkningsbultar ska göras på annat sätt än
vad AMA föreskriver.

op

Förtätad konturhålsborrning
Vid förtätad konturhålsborrning ska centrumavståndet (c/c) mellan hålen vara max
300 mm.

åb

Ange under aktuell kod och rubrik

er

Utöver att hålavstånden i konturhålsraden alltid ska anpassas till krav på
bergschaktningsklass kan särskilda krav på förtätad konturhålsborrning ställas, till
exempel för extra skonsamhet eller ur en arkitektonisk aspekt.

– om förtätad konturhålsborrning ska utföras

– c/c-avstånd för förtätad konturhålsborrning.

år

ej

Bergrensning
Bergrensning, såväl maskinell rensning som rensning med spett, ska utföras av personal
med dokumenterad erfarenhet. All bergrensning ska avsynas av ansvarig arbetsledare
med minst fem års dokumenterad erfarenhet. Bergrensningen ska dokumenteras i
protokoll. Protokollens utformning ska godkännas av beställaren. Ifyllda protokoll
ska fortlöpande lämnas till beställaren.

-F

Bergrensning ska utföras enligt angiven klass i enlighet med tabell AMA CBC/3.
Bergrensningen ska utföras så att det kvarstående bergets stabilitet och bergkontur
inte påverkas negativt. Utförande och utrustning ska anpassas till bergets egenskaper.

is

s

Block och stenar som är instabila och som inte kan eller inte bör rensas ner ska säkras
genom bergförstärkning i form av bultning eller nät enligt aktuell kod och rubrik under
CDC.1 eller med sprutbetong enligt aktuell kod och rubrik under EBF.3 eller EBF.4.
Åtgärderna utförs enskilt eller i kombination med varandra. Vid öppen sprängning
får alternativt instabilt berg tas ner genom sprängning.

R

em

Åtgärder ska avgöras i samråd med beställaren.
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TABELL AMA CBC/3. BERGRENSNINGSKLASSER
Bergrensnings- A
klass
Väggar/slänter och tak
Lossbrytning av berg från färdigsprängd yta
som kan utföras maskinellt med tyngre hydraulisk hammare (vikt större än 750 kg) och
därefter kompletterande rensning av en
person med skrotspett.

Borttagning av material till fast berg
innefattande borttagning av löst material samt maskinell rensning med
tyngre hydraulisk hammare (vikt större
än 750 kg) och därefter kompletterande rensning av en person med skrotspett.

2

Lossbrytning av berg från färdigsprängd yta
som kan utföras maskinellt med lätt hydraulisk hammare (vikt max 450 kg) och därefter
kontroll och kompletterande rensning av en
person med skrotspett.

Borttagning av material till fast berg
innefattande borttagning av löst material samt maskinell rensning med lätt
hydraulisk hammare (vikt max 450 kg)
och därefter kontroll och kompletterande rensning av en person med skrotspett.

3

Lossbrytning av berg från färdigsprängd yta Borttagning av löst material till fast
av två personer med samverkande skrotberg med maskinell utrustning.
spett.

4

Lossbrytning av berg från färdigsprängd yta X
med maskinell utrustning.

5

Bergyta tryckspolas ren med vatten vid minst
1,2 MPa med minst 12 mm munstycke alternativt blåses bergytan ren med tryckluft vid
minst 10 bar

år

ej

åb

er

op

as

1

-F

1)

B
Bottnar och terrasser

1)

Bergyta tryckspolas ren med vatten
vid minst 1,2 MPa med minst 12 mm
munstycke alternativt blåses bergytan
ren med tryckluft vid minst 10 bar.

Används inte – krav ingår under Allmänt.

s

Kvarsittande lösgjort bergmaterial i schaktytor ska, vid risk för nedfall, schaktas bort
i samband med schakt- och utlastningsarbete.

is

Ange under aktuell kod och rubrik

R

em

– bergrensningsklass enligt tabell AMA CBC/3 om annan än i AMA angiven ska gälla
– särskilda krav på maskinell utrustning för bergrensningsklass 4A och
bergrensningsklass 3B, tabell AMA CBC/3
– vid val av bergrensningsklass 5, tabell AMA CBC/3, för slänter, väggar, tak och
bottnar, om bergyta ska rengöras med vatten eller tryckluft
– om kombination av bergrensningsklasser enligt AMA ska utföras.
Välj bergrensningsklass 5 i kombination med annan bergrensningsklass, klass 1A–4A
och klass 1B–3B.
Bergrensningsklass 1A kan användas i ovanjordsslänter men används inte i tunnlar
eller bergrum.
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Bergyta lossgjord utan sprängning
Där krav på bergschaktningsklass och/eller krav på max tillåtna vibrationsnivåer är
så höga att sprängning inte bedöms lämplig kan krav ställas på en mer skonsam
losshållningsmetod.

as

Ange under aktuell kod och rubrik var losshållning ska ske med sågning, kilning,
spräckning, slitsborrning eller annan metod.

er

op

Dokumentation
Ange under aktuell kod och rubrik om och hur produktionsdata, till exempel
sprängplaner, sprängjournaler, rensnings-, borr- och bultprotokoll, ska dokumenteras
och levereras.

Öppen sprängning

åb

Vid sprängning inom 50 meters avstånd från väg eller järnväg ska trafiken vara
avstängd. Väghållaren och banhållaren ska i god tid före sprängning kontaktas så att
det finns en rutin och plan för avstängning av trafiken.

ej

Den avtäckta bergytan ska karteras före sprängning och vid avvikelser, från den
information om bergets geologi som beställaren tillhandahållit, ska beställaren
kontaktas. Dokumentation av karteringen ska tillhandahållas beställaren fortlöpande.
Beställaren ska kallas och ges möjlighet att närvara vid karteringstillfället.
Teoretiskt släntkrön ska markeras före ansättning vid borrning.

år

Ange krav på dokumenterad erfarenhet för den som utför karteringen.

-F

Ange om beställaren ska utföra karteringen och i sådana fall att beställaren ska beredas
tid för detta arbete.
Ange under aktuell kod och rubrik
– om avstängning ska utföras inom annat mått än i AMA angivet
– utökat riskområde vid stora sprängningar som vägskärningar och stenbrott

s

– om entreprenören ska påkalla beställarens kontroll av bergytor efter sprängning

R

em

is

– om entreprenören ska påkalla beställarens kontroll av vissa bergytor före fortsatt
schaktning eller före inbyggnad och motgjutning
– vilken typ och grad av täckning och typ av splitterskydd som ska användas med
hänsyn till omgivningen
– bergartsegenskaper som påverkar stabiliteten i sprängda slänter
– om stationär radiosändare eller högspänningsledningar finns i närheten eller om
arbetsplatsen regelbundet kommer att passeras av fordon, fartyg, flygplan eller
dylikt, som kan ge upphov till oavsiktlig tändning av elsprängkapsel
– om annat krav, utöver vald avtäckningsklass enligt CBB.71, ska gälla på bergytan
inför okulärbesiktning eller kartering, till exempel om den avtäckta ytan ska rengöras
med vatten eller tryckluft
– högsta aktuella pallhöjd
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– till vilken nivå som utlastning ska göras, till terrassnivå eller till annan nivå, beakta
utlastningsalternativen under CBC.111 och CBC.41
– om detaljschakt ska utföras för gropar och ledningar efter sprängning för terrassytor

as

– om bergrensning av slänter med lutning 1:1 eller brantare ska besiktigas av opartisk
bergteknisk sakkunnig och vad som ska utföras utgående från besiktningsprotokollet,
till exempel samråd med beställaren

op

– om och hur bergschaktningsresultat ska dokumenteras, till exempel genom skanning,
foton

ej

åb

er

Borrning och laddning
Hålavvikelse i kontur- och hjälparhål får i hålbotten vara högst 0,3 m.

år

FIGUR AMA CBC/1. DEFINITION AV BORRHÅLSAVVIKELSE.

-F

Laddningarna i hålen ska vara frikopplade.
Ange under aktuell kod och rubrik
– preciserade krav på släntlutning genom att ange N i uttrycket N:1, enligt
figur AMA CBC/3

s

– avstånd, A, från teoretisk bergkontur för slänt enligt figur AMA CBC/3

R

em

is

– krav eller restriktioner på underborrning vid bergschaktning, där inte djupsprängning
föreskrivs, enligt figur AMA CBC/3
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– krav på kontur- och hjälparhåls avvikelse om annan än i AMA angiven eller om krav
avseende avvikelse även ska ställas på övriga borrhål, se definitioner i
figur AMA CBC/1 och figur AMA CBC/3.
Bergschaktningsklasser
Schaktad bergkontur och teoretisk skadezons utbredning enligt figur AMA CBC/2
ska för öppen sprängning uppfylla krav enligt angiven bergschaktningsklass i enlighet
med tabell AMA CBC/4.

as
op
er
åb
ej
år

-F

FIGUR AMA CBC/2. RELATIONER FÖR TEORETISK BERGKONTUR, SCHAKTAD
BERGKONTUR, BERGSCHAKTNINGSGRÄNS, GRÄNS FÖR TEORETISK SKADEZON

R

em

is

s

I ÖPPEN SPRÄNGNING.
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TABELL AMA CBC/4. BERGSCHAKTNINGSKLASSER, ÖPPEN SPRÄNGNING
Schaktad bergkontur
Mått (a)
i figur AMA CBC/2

Teoretisk skadezon
Mått (b)
i figur AMA CBC/2

as

Bergschaktningsklass

Slänt/vägg
A

Botten
B

Slänt/vägg
A

1

0,1

0,3

0,2

2

0,3

0,4

0,3

0,7

3

0,6

0,7

0,5

1,1

4

0,8

1,0

1,1

1,7

5

1)

1)

−

0,5

op

er

−

Botten
B

−

1)

−

1)

Schaktad bergkontur ska ligga utanför teoretisk bergkontur.

ej

1)

åb

Anmärkning: Bergschaktningsklass anges med siffra (1–5) i kombination med bokstav (A eller B) för
den del som kravet gäller. Vid enbart angiven siffra gäller angiven bergschaktningsklass såväl
slänt/vägg som botten.

Avstånd hjälparhålsrader till konturhålsrad anpassas efter krav på bergschaktningsklass
och bergkvalitet enligt figur AMA CBC/3.

R

em

is

s

-F

år

Djup på underborrning ska anpassas till krav på bergschaktningsklass,
figur AMA CBC/3. Vid angiven djupsprängning borras och losshålls berget till angiven
nivå under terrassnivå, enligt figur AMA CBC/3.
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as
op
er
åb
ej
år

-F

FIGUR AMA CBC/3. DEFINITION AV BORRHÅL, AVSTÅND HJÄLPHÅLSRADER TILL
KONTURHÅLSRAD, AVSTÅND FÖRFÖRSTÄRKNING TILL TEORETISK SLÄNT,
SLÄNTLUTNING, UNDERBORRNING OCH DJUPSPRÄNGNING VID ÖPPEN SPRÄNGNING.

R

em

is

s

För slänter med lutning flackare än 1:1 kan bergschaktningsklass 5A, tabell AMA CBC/4,
väljas där inte byggnation, planerad eller befintlig, kräver en högre skonsamhet. Där
djupsprängning ska utföras ställs inte krav på bergschaktningsklass för botten.
Ange under aktuell kod och rubrik krav på bergschaktningsklass, tabell AMA CBC/4,
om annan än i AMA angiven ska gälla. Beakta därvid behov för slänt/vägg (A) och
botten (B) i tabell AMA CBC/4
Förspräckning/Slätsprängning

Förspräckning
Vid förspräckning ska konturhål borras och sprängas före livhål och hjälparhål, se
definitioner i figur AMA CBC/3.

Slätsprängning
Vid slätsprängning ska konturhål och hjälparhål initieras sist i salvan, se definitioner
i figur AMA CBC/3.
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Ange
– om slätsprängning eller förspräckning ska utföras

– om förspräckning får utföras i salva med livhål och hjälparhål

as

– restriktioner för borrning, håldimension, hållängd, hålavstånd och försättning

– om slätsprängningsraderna, konturhål och hjälparhål, ska borras och sprängas efter
att livhål borrats, sprängts och lossgjort berg, från livhålssprängningen, lastats ut

op

– om sprängstensmassor ska lastas tillbaka som kompletterande täckning.

er

Bergrensning
Krav på bergrensningsklass ställs företrädesvis i branta slänter (lutning 1:1 eller
brantare). För flackare slänter kan krav på bergrensningsklass uteslutas eller att en
lättare bergrensningsklass väljs.

Bergschakt för väg, plan o d samt vegetationsyta

åb

CBC.1

Bergrensning ska utföras enligt klass 2A i slänter med lutning 1:1 eller brantare.
Ange under aktuell kod och rubrik

ej

– krav på bergschaktningsklass enligt tabell AMA CBC/4
– om förspräckning eller slätsprängning ska utföras.

Bergschakt för väg, plan o d

år

CBC.11

Ange under aktuell kod och rubrik justering av bank- och skärningsslänt.

-F

Ange tätning och avjämning av bergbankslänt och bergskärningsslänt under CEE.2.

CBC.111

Bergschakt kategori A för väg, plan o d
Djupsprängning ska utföras till 1,5 m under terrassnivå.
Fast berg får inte försvåra vattenavrinning.

s

Utlastning ska utföras enligt alternativ 1 eller 2, enligt figur CBC.111/1.

is

Alternativ 1 – Utlastning ska utföras i en etapp ned till 0,2 m under terrassnivån.

R

em

Alternativ 2 – Utlastning ska utföras i två etapper först till 1,0 m över terrassnivån,
sedan ned till terrassnivå.
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Byggtrafik, upplag, krossningsaktiviteter eller föroreningar får inte förekomma på
terrassytan.
För slänt i lutning 1:1 eller brantare ska angiven förspräckning av konturhål eller angiven
slätsprängning utföras.

as
op
er

FIGUR AMA CBC.111/1. DEFINITION AV UTLASTNING ENLIGT ALTERNATIV 1 RESPEKTIVE

åb

ALTERNATIV 2.

Ange

ej

– om djupsprängning ska utföras till annan nivå än 1,5 m under terrassnivå
– om entreprenören efter utlastning ska utföra provgropar för kontroll av
losshållningsdjup

år

– om krav på djupsprängning ska utgå

– om utlastning enligt alternativ 1 eller 2 ska gälla.

-F

Välj utlastningsalternativ beroende på bergets kvalitet eller tillåten
trafikering/nedsmutsning av terrassytan. Ej valt alternativ överlåter till entreprenören
att välja enligt AMA.
Ange vid alternativ 1 utförande av tätning under CEE.1112.
Ange vid alternativ 2 utförande av tätning under CEE.1111.

is

s

Ange vid val av bergschaktningsklass 4 eller 5 om laddningskoncentrationen ska
begränsas.

em

CBC.112

R

CBC.12

Bergschakt kategori B och C för väg, plan o d samt
sammansatt yta
Ange till vilken nivå som utlastning ska göras, till terrassnivå eller till annan nivå.

Bergschakt för vegetationsyta
Schaktbotten ska utföras på ett sådant sätt att vatten inte blir stående.
Ange hur dränering ska utföras, till exempel genom losshållning av berg under
terrassytan, genom djupsprängning eller annan metod.
Ange hur dränering ska utföras från schaktgrop, till exempel genom sprängning av
berg under terrassytan.
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CBC.2

Bergschakt för byggnad
Bergrensning ska utföras enligt klass 2A, tabell AMA CBC/3 i slänter med lutning 1:1
eller brantare.

as

Schaktning intill och under grundläggningsnivån för befintlig byggnad, anläggning
eller i gräns mot granntomt ska utföras enligt bergschaktningsklass 1,
tabell AMA CBC/4.

– eventuellt krav på horisontal borrning (liggarpall) i botten

op

Ange under aktuell kod och rubrik

er

– fritt mått, A, mellan blivande grundsula eller dylikt och schaktsläntfot, enligt
figur MER CBC.211/1, figur MER CBC.212/1, figur MER CBC.221/1 och
figur MER CBC.222/1
– schaktbottennivå.

åb

Ange var förförstärkning (före sprängning) av släntkrön och berghyllor krävs med
hänsyn till befintlig fastighet, anläggning eller blivande grundkonstruktion.

ej

Ange om särskilda restriktioner gäller för förstärkning i tomtgräns under aktuell kod
och rubrik under CDC.1.

CBC.21

Bergschakt för grundläggning av byggnad på sprängbotten

år

Packning av sprängbotten ska utföras med minst tio överfarter med vibrerande
envalsvält med statisk linjelast 25 kN/m eller med sex överfarter med vibratorplatta
vikt minst 600 kg. Om riklig vattenbegjutning utförs får antalet överfarter minskas
till sex respektive fyra.

Bergschakt för grundläggning av byggnad på sprängbotten,
terrassering

CBC.212

Bergschakt för grundläggning av byggnad på sprängbotten,
detaljschakt

s

-F

CBC.211

is

Avser detaljschaktning för sulor, kantbalkar, hissgropar, plintar och dylikt.

R

em

CBC.22

Bergschakt för grundläggning av byggnad på fast berg
Bergrensning ska utföras enligt bergrensningsklass 2B i tabell AMA CBC/3.
Den avtäckta bergytan ska karteras och fotograferas före sprängning och efter
sprängning, efter att bergytan rensats.
Beställaren ska kallas och ges möjlighet att närvara vid karteringstillfället.
Dokumentationen ska tillhandahållas beställaren efter respektive karteringstillfälle.
Ange under aktuell kod och rubrik krav på dokumenterad erfarenhet för den som
utför karteringen.
Ange under aktuell kod och rubrik om beställaren ska utföra karteringen och i sådana
fall att beställaren ska beredas tid för detta arbete.
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Bergschakt för grundläggning av byggnad på fast berg,
terrassering

CBC.222

Bergschakt för grundläggning av byggnad på fast berg,
detaljschakt

op

Detaljschakt för gropar och ledningar ska utföras från ovanförliggande
schaktbottennivå.

as

CBC.221

er

Efter bergrensning ska bergytan besiktigas och borrhålsbottnar avvägas. Resultaten
av kontroll, angiven fotodokumentation och avvägning ska ingå i dokumentation av
egenkontroll. Därefter ska beställarens kontroll av bergets tryckupptagande förmåga
påkallas.
Avser detaljschaktning för sulor, kantbalkar, hissgropar, plintar och dylikt.

åb

Ange

– om sprängning av grop och grav får utföras samtidigt med ovanförliggande
sprängning
– eventuella krav på fotodokumentation.

Bergschakt för ledning, kabel m m

ej

CBC.3

år

Ledningsgrav ska schaktas med erforderlig breddökning och fördjupning för ledning,
brunnar och andra anordningar så att dessa kan utföras på avsett vis.
Vid avsättning för framtida servis- eller anslutningsledningar och vid lednings ändpunkt
ska schaktning utföras till 2,0 m utanför avsättningens rörände.

-F

Packning av schaktbotten ska utföras med sex överfarter med vibratorplatta vägande
minst 600 kg. Om riklig vattenbegjutning utförs får antalet överfarter minskas till
fyra.

s

Ange vid bergschakt för ledning i tunnel eller tillhörande utrymme om tunnels
täthetskrav förutsätter att bergschakt ska utföras med ståndarborrning.
Ange under aktuell kod och rubrik om krav på max underborrning gäller.

is

Ange tätning och avjämning av sprängbotten under CEE.125.

R

em

CBC.31

CBC.311

Bergschakt för rörledning
Schaktbotten för ledning ska ha jämn lutning mellan angivna nivåer.
I de fall ledningsgrav övergår från jord till berg ska schakt för utspetsning utföras
enligt figur AMA CBB.31/1.

Bergschakt för va-ledning o d
Ange under aktuell kod och rubrik schaktsektioner för ledningsgrav.
Åberopa principritning CBB.311:1 om den är tillämplig och ange då
– mått A och C om andra mått än på principritningen ska gälla
– mått B om annat mått än på principritningen ska gälla
– släntlutning i schaktsektion genom att ange N i uttrycket N:1.
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Ange under aktuell kod och rubrik om ledningsgrav med flera ledningar i graven på
olika nivåer får schaktas så att ledningshylla lämnas kvar. Upprätta ritning med mått
vid sådan schakt.

Bergschakt för va-ledning

CBC.3112

Bergschakt för dränledning

op

CBC.3111

as

Beakta att principritningen CBB.311:1 avser schakt i jord och att lutning 1:1 tillämpas
om ingen släntlutning anges. Vid ledningsschakt i berg ställs vanligtvis schaktväggarna
brant, 5:1 eller brantare.

er

Avser bergschakt för dränledning som inte ska ligga i samma ledningsgrav som
ledning för annat ändamål.

CBC.3113

Bergschakt för gasledning

CBC.312

Bergschakt för trumma

åb

Ange bergschaktning för dränledning i ledningsgrav för värmeledning under CBC.3131.

Ange under aktuell kod och rubrik schaktsektioner för ledningsgrav.

ej

Åberopa principritning CBB.3121:1 om den är tillämplig och ange då
– mått A och C om andra mått än på principritningen ska gälla

år

– mått B om annat mått än på principritningen ska gälla
– släntlutning i schaktsektion genom att ange N i uttrycket 1:N.

-F

Beakta att släntlutning vid bergschakt normalt anges som N:1.
Beakta att principritningen CBB.3121:1 avser schakt i jord och lutning 1:1 tillämpas om
ingen släntlutning anges. Vid ledningsschakt i berg ställs vanligtvis schaktväggarna
brant, 5:1 eller brantare.

Bergschakt för järnvägstrumma

is

CBC.3122

Bergschakt för vägtrumma

s

CBC.3121

R

em

CBC.313

Bergschakt för värmeledning o d
Ange under aktuell kod och rubrik schaktsektioner för ledningsgrav.
Åberopa principritning CBB.313 om den är tillämplig och ange då
– mått A och C om andra mått än på principritningen ska gälla, till exempel enligt
Energiföretagens tekniska bestämmelse D:211 Läggningsanvisningar för fjärrvärmeoch fjärrkyleledningar
– om annan nivå för ledningsbädd än på principritningen ska gälla, till exempel för
skarvplatser
– om dränering ska utföras enligt alternativ 1 eller 2 samt, om alternativ 1 anges, bredd
BD för ledningsbädd för dränledning DD
– släntlutning i schaktsektion genom att ange N i uttrycket N:1.
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Bergschakt för värmeledning

CBC.3132

Bergschakt för kylledning

CBC.32

Bergschakt för el- och telekabel o d

op

CBC.3131

as

Beakta att principritningen CBB.313 avser schakt i jord och lutning 1:1 tillämpas om
ingen släntlutning anges. Vid ledningsschakt i berg ställs vanligtvis schaktväggarna
brant, 5:1 eller brantare.

Ange schaktmått för ledningsgrav samt schaktmått för dragbrunnar, telebrunnar och
dylikt.

er

Beakta krav från kabelleverantör på minsta radie vid riktningsförändringar.
Beakta anvisningar i EBR KJ 41:21 Kabelförläggning max 145 kV.

åb

Beakta särskilda krav på schaktmått för ledningsgrav för kablar över 145 kV.

CBC.4

Bergschakt för spåranläggning

CBC.41

Bergschakt för järnväg

ej

Bergrensning ska utföras enligt klass 2A i slänter med lutning brantare än 1:1.
Borrning och sprängning ska utföras så att berget kan losshållas till angivet djup
under terrassnivå, så kallad djupsprängning.

år

Fast berg får inte försvåra vattenavrinning.

-F

Djupsprängning ska utföras till 1,5 m under terrassnivå. Vid tillåten byggtrafik ska
utlastning ske enligt alternativ 1 eller 2 enligt CBC.111.
Byggtrafik, upplag, krossningsaktiviteter eller föroreningar får inte förekomma på
terrassytan.

s

För slänt i lutning 1:1 eller brantare ska angiven förspräckning eller angiven
slätsprängning utföras.

is

Beakta för utformning av bergschakt för järnväg avsnitt 5.5 i BVS 1585.005 –
Typsektioner för bana, TDOK 2015:0198.

R

em

Ange
– krav på bergschaktningsklass enligt tabell AMA CBC/4 och erforderlig förförstärkning
med förförstärkningsklass enligt tabell AMA CBC/2
– krav på bergrensningsklass om annan än den i AMA angiven ska gälla
– till vilken nivå under terrassnivå som djupsprängning ska utföras om annat krav än
i AMA angivet ska gälla
– om utlastning ska utföras enligt alternativ 1 eller 2 enligt CBC.111
– om krav på djupsprängning ska utgå
– om förspräckning eller slätsprängning ska utföras
– största tillåtna pallhöjd
– om utlastning ska utföras efter varje salva så att nästa salva har fritt utslag.
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Välj utlastningsalternativ beroende på bergets kvalitet eller tillåten
trafikering/nedsmutsning av terrassytan. Ej valt alternativ överlåter till entreprenören
att välja enligt AMA.

CBC.5

as

Ange utförande av tätning och avjämning av terrassytan under CEE.123.

Bergschakt för bro, brygga, kaj, kassun o d
Ange under aktuell kod och rubrik

op

– fritt mått, A, mellan blivande bottenplatta, grundsula eller dylikt och schaktsläntfot,
enligt figur MER CBC.5/1
– största tillåtna djup för underborrning

er

– schaktbottennivå

– eventuellt krav på horisontal borrning (liggarpall) i botten

åb

– var förförstärkning (före sprängning) av blivande bergkrön och berghyllor krävs
med hänsyn till befintlig fastighet, anläggning eller blivande grundkonstruktion.

CBC.51

ej

Ange om särskilda restriktioner gäller för förstärkning i tomtgräns under aktuell kod
och rubrik CDC.1.

Bergschakt för grundläggning av bro
KONTROLL

år

Kontroll avseende sprickor, hålrum, nivå, lutningar samt bergart vid bergschakt för
grundläggning av bro ska minst omfatta

-F

– kontroll av sprängd bergyta efter rensning
– kontroll av naturlig bergyta efter rensning.

CBC.511

Bergschakt för grundläggning av bro på sprängbotten

is

s

Packning av sprängbotten ska utföras med minst tio överfarter med vibrerande
envalsvält med statisk linjelast 25 kN/m eller med sex överfarter med vibratorplatta
vägande minst 600 kg. Om riklig vattenbegjutning utförs får antalet överfarter minskas
till sex respektive fyra.

R

em

CBC.512

Bergschakt för grundläggning av bro på fast berg
Bergschakt ska utföras enligt bergschaktningsklass 1 i tabell AMA CBC/4.
Bergrensning ska utföras enligt klass 2B i tabell AMA CBC/3.
Den avtäckta bergytan ska karteras och fotograferas före sprängning och efter
sprängning, efter att bergytan rensats.
Beställaren ska kallas och ges möjlighet att närvara vid karteringstillfället.
Dokumentationen ska tillhandahållas beställaren efter respektive karteringstillfälle.
Mätning och redovisning av bergschaktningsresultat ska utföras. Beställaren ska kallas
till mätningen.
Ange krav på dokumenterad erfarenhet för den som utför karteringen.
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Ange om beställaren ska utföra karteringen och i sådana fall att beställaren ska beredas
tid för detta arbete.

Bergschakt för grundläggning av bro med packad fyllning
på fast berg
Bergrensning ska utföras enligt klass 3B i tabell AMA CBC/3.

Bergschakt för grundläggning av brygga, kaj o d

CBC.521

Bergschakt för grundläggning av brygga, kaj o d på
sprängbotten

op

CBC.52

as

CBC.513

CBC.522

åb

er

Packning av sprängbotten ska utföras med minst tio överfarter med vibrerande
envalsvält med statisk linjelast 25 kN/m eller med sex överfarter med vibratorplatta
vägande minst 600 kg. Om riklig vattenbegjutning utförs får antalet överfarter minskas
till sex respektive fyra.

Bergschakt för grundläggning av brygga, kaj o d på fast berg
Bergschakt ska utföras enligt bergschaktningsklass 1 i tabell AMA CBC/4.

ej

Bergrensning ska utföras enligt klass 2B i tabell AMA CBC/3.
Den avtäckta bergytan ska karteras och fotograferas före sprängning och efter
sprängning, efter att bergytan rensats.

år

Beställaren ska kallas och ges möjlighet att närvara vid karteringstillfället.
Dokumentationen ska tillhandahållas beställaren efter respektive karteringstillfälle.

-F

Mätning och redovisning av bergschaktningsresultat ska utföras. Beställaren ska kallas
till mätningen.
Ange krav på dokumenterad erfarenhet för den som utför karteringen.

Bergschakt för grundläggning av kassun o d

is

CBC.53

s

Ange om beställaren ska utföra karteringen och i sådana fall att beställaren ska beredas
tid för detta arbete.

em

CBC.54

R

CBC.541

CBC.542

Bergschakt för mur, trappa o d
Bergschakt för grundläggning av mur, trappa o d på
sprängbotten
Packning av sprängbotten ska utföras med minst tio överfarter med vibrerande
envalsvält med statisk linjelast 25 kN/m eller med sex överfarter med vibratorplatta
vägande minst 600 kg. Om riklig vattenbegjutning utförs får antalet överfarter minskas
till sex respektive fyra.

Bergschakt för grundläggning av mur, trappa o d på fast berg
Bergschakt ska utföras enligt bergschaktningsklass 1 i tabell AMA CBC/4.
Bergrensning ska utföras enligt klass 2B i tabell AMA CBC/3.
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Den avtäckta bergytan ska karteras och fotograferas före sprängning och efter
sprängning, efter att bergytan rensats.
Beställaren ska kallas och ges möjlighet att närvara vid karteringstillfället.

as

Dokumentationen ska tillhandahållas beställaren efter respektive karteringstillfälle.

Mätning och redovisning av bergschaktningsresultat ska utföras. Beställaren ska kallas
till mätningen.

op

Ange krav på dokumenterad erfarenhet för den som utför karteringen.

Ange om beställaren ska utföra karteringen och i sådana fall att beställaren ska beredas
tid för detta arbete.

Bergschakt för mast, torn o d

CBC.56

Bergschakt för fundament

CBC.561

Bergschakt för grundläggning av fundament på sprängbotten

åb

er

CBC.55

ej

Snö och is i sprängbotten ska tas bort före packning. Packning av sprängbotten ska
utföras med minst tio överfarter med vibrerande envalsvält med statisk linjelast
25 kN/m eller med sex överfarter med vibratorplatta vägande minst 600 kg. Om riklig
vattenbegjutning utförs får antalet överfarter minskas till sex respektive fyra.

CBC.562

Bergschakt för grundläggning av fundament på fast berg

år

Bergschakt ska utföras enligt bergschaktningsklass 1 i tabell AMA CBC/4.
Bergrensning ska utföras enligt klass 2B i tabell AMA CBC/3.

-F

Den avtäckta bergytan ska karteras och fotograferas före sprängning och efter
sprängning, efter att bergytan rensats.
Beställaren ska kallas och ges möjlighet att närvara vid karteringstillfället.
Dokumentationen ska tillhandahållas beställaren efter respektive karteringstillfälle.

is

s

Mätning och redovisning av bergschaktningsresultat ska utföras. Beställaren ska kallas
till mätningen.

em

Ange krav på dokumenterad erfarenhet för den som utför karteringen.

R

CBC.6

Ange om beställaren ska utföra karteringen och i sådana fall att beställaren ska beredas
tid för detta arbete.

Bergschakt för tunnel, bergrum o d
Efter bergkartering ska det exakta läget för tunnelpåslaget samt omfattning av
eventuell förstärkning av tunnelpåslag före tunnelsprängning bestämmas i samråd
med beställaren.
Bergschakt ska utföras så att schaktad bergkontur uppfyller krav enligt
bergschaktningsklass 2 i tabell AMA CBC.6/1. Teoretisk skadezon enligt figur
AMA.CBC.6/1 får vara högst 0,4 m i väggar och tak samt 1,1 m i botten.
Kvarstående berg innanför teoretisk bergkontur ska tas bort.
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Avstånd hjälparhålsrader till konturhålsrad anpassas efter krav på bergschaktningsklass
och bergkvalitet.

as

Vid borrning ska eftersträvas att frontprofilen blir bågformig så att konturhål och
närmaste strosshål ligger något efter övriga salvhål.
All slutlig bottenkontur ska borras med horisontal borrning (liggarpall). Separat
sprängning av gravar, kulvertar och gropar får utföras som stående borrning.

op

Bergrensning ska utföras enligt klass 2A i tabell AMA CBC/3.

Där betongkonstruktioner ska grundläggas på fast berg ska bergrensning dessutom
utföras enligt klass 2B i tabell AMA CBC/3.

er

Nischsprängning ska utföras med samma bergschaktningsklass, utbredning av
teoretisk skadezon och bergrensningsklass som sprängningen av omgivande kontur.

åb

Utmärkning av borrhålen vid tunnelgaveln ska utföras i sådan omfattning att borrplan
överensstämmer med beräknad. Om hjälpmedel för ansättning finns inbyggd i
borriggen behöver utsättning inte ske.

ej

Hörnhål mellan vägg och botten ska laddas som vägghål. Bottenhål och hjälparhål
nära hörnhål ska laddas med hänsyn till skadezonskravet för vägg. Se definition av
borrhål i figur AMA CBC.6/2.
Om vatten eller injekteringsmedel påträffas i samband med salvborrning ska
borrningen avbrytas. Anmälan ska göras till beställaren för beslut om åtgärd.

år

Beställaren ska beredas tid att successivt utföra bergkartering.

-F

TABELL AMA CBC.6/1. BERGSCHAKTNINGSKLASSER FÖR TUNNEL, BERGRUM O D

1)

Största tillåtna mått, utStörsta tillåtna avvikelse för
1)
tryckt som medelvärde av enskilt borrhål i vägg och
c och d, för avstånd mellan tak i förhållande till
teoretisk bergkontur
schaktad

Största tillåtna avvikelse för
enskilt borrhål i botten i
förhållande till teoretisk
bergkontur

bergkontur och teoretisk
bergkontur

1

0,25 m

0,60 m

0,70 m

2

0,30 m

0,70 m

0,80 m

3

0,35 m

0,80 m

0,90 m

4

0,40 m

0,90 m

1,00 m

Medelvärde för mått c och d i figur AMA CBC.6/1 beräknas enligt formeln (c+d)/2.

R

em

is

s

Bergschaktningsklass
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as
op
er
åb
ej
år
-F
s
is
em
R

FIGUR AMA CBC.6/1. DEFINITION AV TEORETISK BERGKONTUR, SCHAKTAD
BERGKONTUR, BERGSCHAKTNINGSGRÄNS OCH TEORETISK SKADEZON, FÖR TUNNEL,
BERGRUM O D.
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as
op
er
åb

FIGUR AMA CBC.6/2. DEFINITION AV BORRHÅL I EN SALVBORRNING FÖR TUNNEL, ORT

R

em

is

s

-F

år

ej

OCH BERGRUM.
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as
op
er
åb
ej
år
-F
s
is
R

em

FIGUR AMA CBC.6/3. DEFINITION AV FÖRFÖRSTÄRKNING, TUNNELKONTUR.

Ange
– om teoretisk bergkontur för tunnel ska markeras på bergyta innan sprängning
– om förinjektering enligt CDD.11 ska vara utförd före utsprängning
– om tillfälliga lastnischer och dylikt ska utföras
– om hörnhål vid övergången mellan vägg och botten ska utföras avfasade
– om och var begränsad salvlängd ska utföras
– om och var pilottunnel och strossning, eller annan uppdelning av salva ska utföras
– om förförstärkning av kontur ska vara utförd före utsprängning
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– erforderlig förförstärkning; förförstärkningsklass enligt tabell AMA CBC/2

– om annan bulttyp i förförstärkning ska använda än i AMA angiven
– avstånd, A, från teoretisk bergkontur enligt figur AMA CBC.6/3

op

– vinkel, v, på förförstärkningsbultar från teoretisk bergkontur enligt
figur AMA CBC.6/3

as

– om annan bultdiameter ska användas i förförstärkning än de föreskrivna i
förförstärkningsklasserna, tabell AMA CBC/2

– om borrigg ska vara försedd med riktinstrument för vertikal och horisontal inställning
– krav på montering och ingjutning av förförstärkningsbultar

er

– krav på förtätad konturhålsborrning i väggar och tak
– om särskilda krav på borrkronans diameter ska gälla

åb

– krav på bergschaktningsklass om annan än i AMA angiven ska gälla
– krav på största salvdjup och krav på delad salva

– de ytor som ska lossgöras med en alternativ metod till sprängd yta

ej

– om entreprenören ska utföra bergkartering och i sådana fall krav på dokumenterad
erfarenhet
– om elektroniska sprängkapslar ska användas.

år

Beakta att om ledningsgravar tillåts att tas ut i samband med tunnel- eller
bergrumsproduktion så ska framtagna typsektioner för tunnel-/bergrum visa en för
detta uttagssätt genomförbar lösning.

-F

Ange bergschakt för ledningsgrav under aktuell kod och rubrik under CBC.3.
Ange mätning av bergmassans stabilitet under CDC.2.
Ange om sonderingsborrning ska utföras före salvborrning.

Bergschakt för dike, deponi, magasin m m

is

CBC.7

s

Ange krav på sonderingsborrning under BBC.1322.

R

em

CBC.71

Bergschakt för dike
Avser separata diken som inte ligger i direkt anslutning till annan bergschakt.
Ange
– dikesdjup och lutning
– om dike ska utföras V-format eller i trapetsform
– om dike ska utföras stenfyllt.

CBC.73

Bergschakt för deponi

CBC.74

Bergschakt för magasin, damm, bassäng, kanal o d
Ange schaktsektion.
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CBC.75

Bergschakt av jord-, yt-, botten- och sidoblock
Ange om schakt ska utföras med sprängning eller med en alternativ sprängningsfri
metod såsom sågning, kilning, spräckning, slitsborrning och dylikt.

Sprängning under dike

as

CBC.76

Ange om massor över ursprunglig dikesnivå ska avlägsnas efter sprängning.

MUDDRING

op

CBD

Muddring får påbörjas först när utsättning av befintliga ledningar och anläggningar
har utförts.

er

Muddring närmare befintlig kabel eller ledning än 10 m ska utföras i samråd med
ledningsägaren.

åb

Om skada uppkommit på kabel eller ledning ska detta omedelbart rapporteras till
ledningsägaren.
Muddring i förorenade massor ska utföras så att spridning och exponering av
föroreningarna undviks.

ej

Beakta de geotekniska förutsättningarna, förhållanden i sjöbotten, tillgängligt utrymme
för muddringsutrustning, karakteristiska vattenstånd, vågor, is och övriga rådande
förutsättningar vid bestämning av släntlutning.

år

Gällande släntlutning ska anges. Den angivna släntlutningen gäller enligt
MER Anläggning som mätgräns vid mät- och ersättningsreglering om inte annat
framgår av handlingarna.

-F

Ange tekniska krav föranledda av myndighetsbeslut.
Ange under aktuell kod och rubrik
– krav på noggrannhet vid positionering av muddringshuvud/skopa
– om så behövs krav på särskild metod för muddring

R

em

is

s

– särskilda krav på metod för muddring vid avstånd mindre än 10 m till ledning
eller kabel
– påverkande faktorer såsom förhållanden i sjöbotten, tillgängligt utrymme för
muddringsutrustning, karakteristiska vattenstånd, vågor, is- och
strömningsförhållanden
– om muddringsmetod ska redovisas
– operativa skyddsåtgärder för att innehålla ställda krav såsom utrustning,
muddringsplan, förflyttning inom muddringsområde, muddringstid på dygnet,
muddringshastighet.
Ange resultat från utförda undersökningar av botten under BBB.11812.
Ange befintliga ledningar och kablar i eller på botten under BBB.32.
Ange krav på pejling/ramning/bottenlodning/batymetrisk mätning under BBC.112.
Ange krav på undersökning av förekomst av sten, block, sjunktimmer och dylikt på
botten under BBC.1812.
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Ange krav på mätning av turbiditet och suspenderad substans i vattenområdet under
BBC.182.
Ange kontroll av befintliga ledningar och kablar under BBC.32.

as

Ange krav på konstruerade skyddsåtgärder vid arbete i vatten, till exempel siltgardin
mot grumling, under BCB.17.
Ange åtgärder med hänsyn till sjötrafik under aktuell kod och rubrik under BCB.73.

op

Ange krav på farledmarkering med boj eller dylikt under BCB.732.

Ange rensning av botten från sten, block, sjunktimmer och dylikt under BFG.2.
Ange arbeten med sjömätning under aktuell kod och rubrik under BJB.2.

er

Ange tröskel- och gränsvärden för tillåten grumling i kapitel C.

åb

Ange under AFC.42 för AMA AF 12 och under AFC.139 för AMA AF 21 tid under året
för grumlande arbeten.
Ange förutsättningar med hänsyn till sjöfart under AFC.137 i de administrativa
föreskrifterna, se AMA AF.

ej

Ange krav på tid mellan muddring och sjömätning under AFC.42 i de administrativa
föreskrifterna, se AMA AF.

Muddring i hamn och farled

år

Efter utförd fördjupningsmuddring eller underhållsmuddring ska sjömätning utföras.
Anmälan ska göras till lotsområdet.

-F

KONTROLL
Ange

– krav på mätning före, under och efter utfört arbete beträffande partikelspridning i
muddrings-, transport- och dumpningsområde

s

– om mätning ska utföras i fasta punkter eller med ett relativt avstånd från platsen
för det grumlande arbetet

em

is

– krav på frekvens för mätning av turbiditet med direktvisande instrument samt
kalibreringskontroll genom upptagning av vattenprover för analys av suspenderad
substans på ackrediterat laboratorium.

R

CBD.1

Beakta att den av beställaren upprättade plan för övervakning och inspektion ska
innehålla ovanstående information.

Muddring av jord
Sten och block i muddringsslänt ska avlägsnas om det finns risk för nedfall.
Sjunktimmer, vrak och dylikt som påträffas vid muddring ska anmälas till beställaren.
Muddring ska bedrivas så att befintliga konstruktioner och anläggningar inte skadas.
Avser muddring av jord och sediment.
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Ange
– till vilka ramfria djup under referensyta alternativt till vilka ramfria nivåer muddring
ska utföras i förhållande till angivet höjdsystem

– eventuella krav på maximalt tillåten genomsnittlig övermuddring

as

– maximalt tillåten muddringsnivå som inte får överskridas med hänsyn till
släntstabilitet, ledningar, grundläggning av bro, kaj, ledning eller annan anläggning

op

– eventuella krav på maximal mängd muddermassor som får tippas inom angivet
område
– eventuella krav på typ av utrustning – storlek, maskinstyrka och kapacitet

er

– om förorenade muddermassor ska muddras före övriga massor och med vilken
lagertjocklek

åb

– om muddring ska utföras inom explosionsklassad zon.

Ange kompletterande krav på muddringsutrustningens prestanda
– speciell utrustning vid muddring av förorenade sediment för begränsning av
partikelspridning

ej

– minsta grävdjup från vattenlinjen
– minsta maskineffekt på mudderverkets grävutrustning

år

– krav på GPS och AIS för positionsbestämning av mudderverk, borrigg, pråmar och
andra flytetyg.
Ange vid behov restriktioner avseende placering av tillfälligt upplag för muddermassor.

-F

Ange krav på föroreningsundersökning under BBC.15.
Ange krav på skyddsåtgärder avseende hantering av förorenade massor under BCB.6.
Ange krav på eventuell tillfällig uppläggning av förorenade massor under BCD.1.
Ange krav på efterbehandling av massor under aktuell kod och rubrik under BDB.

Fördjupningsmuddring av jord

is

CBD.11

s

Ange avlämnande av förorenade massor under CFC.3.

em

Avser muddring av jord eller sediment för att etablera ett förändrat vattendjup.

R

CBD.12

Muddring av jord som förarbete till ledningsarbeten,
grundläggning, spontning o d
Avser muddring av jord som förarbete, till exempel pålning, spontning, ledningsarbeten
och grundläggning.
Ange jordschakt i vatten för grundläggning av bro under CBB.51.

UTFÖRANDEKRAV
Grundläggning av bro
Muddring inom 1 m från schaktbotten ska utföras med stor försiktighet.
Ange kompletterande krav på utförande.
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KONTROLL
Ange krav på kontroll.

Underhållsmuddring av jord

as

CBD.13

Avser muddring för att bibehålla ramfritt vattendjup i till exempel farled, hamn och
vattenled.

– effekten av landhöjning för att återställa till ramfritt djup
– risk för behov av muddring i hård botten.

Muddring av berg

er

CBD.2

op

Ange

åb

Berget ska muddras till teoretisk bergkontur och så att fast berg inte förekommer
inom teoretisk bergkontur.
Avser muddring av berg i vattendrag, sjö eller hav.
Ange

– särskilda krav på losshållning av berget

ej

– krav på färdiga slänter och botten

– om bergschaktningsklasser och bergrensningsklasser enligt CBC ska tillämpas.

JORDBORRNING

år

CBE

Ange jordborrning för rörledningar under PBF.

Hammarborrning i jord

-F

CBE.1

Avser hammarborrning i jord som inte beskrivs under annan kod i AMA, till exempel
foderrörsborrning i jord i anslutning till borrning av borrhål i berg för till exempel
vattenbrunn eller energibrunn.

BERGBORRNING

is

CBF

s

Ange dimension och krav på foderrör.

R

em

Losshållet material från borrningen ska avlägsnas.
Ange
– bergarter med uppgift om enaxlig tryckhållfasthet enligt metod SS-EN 1926
– motstånd mot fragmentering enligt metod SS-EN 1097-2
– motstånd mot nötning enligt SS-EN 1097-9
– resultat från petrografisk undersökning (med bestämning av volymprocent ingående
mineral enligt metod SS-EN 12407)
– bergartsegenskaper som kan påverka styrningen av borrningen, såsom berg av
lösa, vittrade eller lätt nedbrytbara bergarter, till exempel alunskiffer, kritkalksten
eller leromvandlat berg
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– sprick- och krosszoner med mera
– grundvattennivå.

as

Ange borrning för geoteknisk undersökning i berg under aktuell kod och rubrik under
BBC.132.
Ange krav på injektering under aktuell kod och rubrik under CDD.11 och CDE.11.

op

Ange särskilda krav på hantering av massor och borrkax.

Dokumentation

CBF.1

er

Ange under aktuell kod och rubrik om och hur produktionsdata ska dokumenteras
och levereras.

Borrning av tunnel

åb

Ange under aktuell kod och rubrik
– tunnelns dimension med eller utan inklädnad
– start- och slutpunkt
– toleranser vid start och slutpunkt

ej

– om borrning ska utföras i rak linje eller innehållande en eller flera kurvor
– höjd- och sidotoleranser från teoretisk centrumlinje om andra toleransvärden än
enligt tabell AMA CBF.11/1 ska gälla

år

– om mätning av borrhålsavvikelse ska utföras och dess omfattning
– maximalt tillåtet inläckage av grundvatten

-F

– om maskinen ska vara försedd med utrustning för nödstängning vid plötsliga
inflöden av vatten
– krav på kontroll och övervakning av borrningen
– krav på dokumentation av borrningen.

Borrning av tunnel med fullortsborrningsteknik

s

CBF.11

is

Borrningstoleranser för olika borrningsklasser ska vara enligt tabell AMA CBF.11/1.

R

em

TABELL AMA CBF.11/1. BORRNINGSTOLERANS VID BERGSCHAKT MED
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FULLORTSBORRNINGSTEKNIK
Borrningsklass Största tillåtna avvikelse från
teoretisk centrumlinje

Största tillåtna avvikelse från
teoretisk kontur

1

50 mm

70 mm utanför
50 mm innanför

2

100 mm

120 mm utanför
100 mm innanför

3

500 mm

Ange
– borrningsklass enligt tabell AMA CBF.11/1
– om infodring/inklädnad av tunnel ska utföras och i så fall hur den ska utformas

as

– om förförstärkning av kontur ska vara utförd före borrning
– om förinjektering ska utföras förbi borrfronten

op

– krav på förförstärkning

– erforderlig förförstärkning och förförstärkningsklass enligt tabell AMA CBC/2

er

– om annan bultdiameter ska användas i förförstärkning än de föreskrivna i
förförstärkningsklasserna, tabell AMA CBC/2
– avstånd, A, från teoretisk bergkontur enligt figur AMA CBC.6/3

åb

– vinkel, v, på förförstärkningsbultar från teoretisk bergkontur enligt figur AMA
CBC.6/3
– om montering och ingjutning av förförstärkningsbultar ska göras enligt CBC
– bergrensningsklass enligt tabell AMA CBC/3.

ej

Ange bergschakt för etablering av fullortsborrmaskin under aktuell kod och rubrik
under CBC.
Ange krav på förinjektering under aktuell kod och rubrik under CDD eller CDE.

Borrning av tunnel med mikrotunnelteknik

-F

CBF.12

år

Ange arbeten med infodring/inklädnad av tunnel under aktuell kod och rubrik under
EB eller GB.

Avser normalt tunnlar med diameter mindre än 4 m.
Ange

s

– om planerad mikrotunnelmetod ska redovisas, tillvägagångssätt, hantering av
grundvatten

is

– borrningsklass enligt tabell AMA CBF.11/1
– dimension och typ av infodring/inklädnad

R

em

– om kontroll av vattentäthet hos infodring/inklädnad ska utföras.
Ange arbeten med infodring/inklädnad av tunnel under aktuell kod och rubrik under
EB eller GB.

Borrning av tunnel för teknisk försörjning
Ange bergschakt för etablering av mikrotunnelutrustning under aktuell kod och rubrik
under CBC.3.
Ange typ av tryck- och mottagningsstationer (platsgjuten konstruktion, sänkbrunn,
spont eller liknade), under aktuella koder och rubriker för dessa arbeten.
Ange sådana tryck- och mottagningsstationer som ska lämnas kvar efter arbetenas
färdigställande och anpassas för att ingå i blivande ledningssystem under EBE.2154,
GBC.2512 eller PDB.114.
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CBF.2

Borrning av borrhål i berg
Om rinnande vatten påträffas ska beställaren omedelbart meddelas för beslut om
åtgärd.

as

Ange under aktuell kod och rubrik
– krav på uppsamling och avlägsnande av borrkax
– borrhålets dimension

op

– start- och slutpunkt
– toleranser vid start- och slutpunkt

– toleranser från teoretisk centrumlinje

åb

– krav på dammskydd

er

– om borrning ska utföras i rak linje eller innehållande en eller flera kurvor

– om krav på uppförande av borrprotokoll finns. Protokoll på noterade avvikelser på
berget under borrning vilka kan innebära behov av åtgärder såsom bergförstärkning
och tätning mot grundvatten

ej

– om borrning ska stoppas och kontakt tas med beställaren vid påträffande av vatten.
Om borrhål inte avser pilothål eller avser pilothål som ska rymmas upp i annan
entreprenad, ange då under aktuell kod och rubrik toleranser på borrhålets dimension
i start- och slutpunkt.

år

Ange under aktuell kod och rubrik om borrhålet är avsett att användas som pilothål
för någon av upprymningsmetoderna under CBF.3.

-F

Ange krav på kontaktinjektering mellan borrhål och rörledning/skyddsrör under
aktuell kod och rubrik under CDE.12.
Ange krav på rörledning i borrhål under aktuell kod och rubrik under PBC.
Ange krav på kontroll av riktningsavvikelser under aktuell kod och rubrik under YHB.12.

Borrning av borrhål med kärnborrning

s

CBF.21

is

Ange borrningsmetod om borrning ska utföras med annan metod än diamantborrning.

R

em

Ange
– diameter på borrkärna
– om borrkärna ska sparas och placeras i kärnlåda. Föreskriv hur borrkärnor som ska
tas tillvara ska hanteras.

Diamantborrning
Ange om borrning ska utföras med enkel-, dubbel- eller trippelkärnrör.

CBF.22

Borrning av borrhål med hammarborrning
Ange om borrkax ska tas om hand för analys.
Ange foderrörsborrning i jord i anslutning till borrning av borrhål i berg under CBE.1.
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CBF.23

Borrning av borrhål med rotationsborrning
Ange om borrkax ska tas om hand för analys.

Upprymning av borrhål i berg

as

CBF.3

Ange under aktuell kod och rubrik
– krav på uppsamling och avlägsnande av borrkax

op

– dimension, längd och riktningar för befintligt hål

– toleranser på befintligt håls dimension i start- och slutpunkt
– om befintligt hål ska tolkas

er

– eventuella provresultat för borrkärna eller borrkax ifrån befintligt hål

Ange under aktuell kod och rubrik
– dimension efter upprymning

åb

– eventuella borrprotokoll från borrning av befintligt hål.

– toleranser på borrhålets dimension i start- och slutpunkt

ej

– krav på dammskydd

år

– om krav på uppförande av borrprotokoll finns. Protokoll på noterade avvikelser på
berget under upprymning vilka kan innebära behov av åtgärder såsom
bergförstärkning och tätning mot grundvatten.
Ange krav på kontaktinjektering mellan borrhål och skyddsrör under aktuell kod och
rubrik under CDE.12.

-F

Ange krav på rörledning i borrhål under aktuell kod och rubrik under PBC.

CBF.31

Upprymning av borrhål med hammarborrning

CBF.32

Upprymning av borrhål med rotationsborrning

is

s

Ange metod om upprymning ska utföras med annan metod än konventionell
raiseborrning.

R

em

Raiseborrning

CC

Ange hur raiseborrningens startpunkt ska vara åtkomlig för montering av
raiseborrkrona och uppsamling av borrkax.

Downreaming
Ange hur uppsamling av borrkax vid borrningens slutpunkt ska utföras.

PÅLNING
Pålning ska utföras med beaktande av markförhållandenas påverkan på
arbetsutförande såsom placering av pålkran, arbetsplattform, arbetsordning,
restriktioner med avseende på vibrationer, sättningar, jordförskjutningar och stabilitet.
Dokumentation av kontroll, provning och verifiering ska uppfylla kraven i SS-EN 1997-1
samt för påltypen gällande utförandestandard.
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Utrustning som används vid installation av pålar ska uppfylla kraven i SS-EN 16228-1
och SS-EN 16288-2.
Påle som skadas ska anmälas till beställaren för beslut om åtgärd.

as

Påle ska kapas så att pålens ändyta blir vinkelrät ± 2 grader mot längdaxeln och
oskadad.

Påle med tryckfördelande platta (bankpålning) ska kapas med horisontellt sågsnitt.

op

Betongpåle ska utföras i livslängdsklass L100.
Stål- och träpåle ska utföras med 100 års livslängd.

Stålpålar ska deklareras enligt SS-EN 1090-1.

er

Pålar ska skyddas från påverkan från is.

Stålpålar ska uppfylla tillverkningskrav enligt SS-EN 1090-2.

åb

Kraftöverförande svetsar i pålar av stål ska kontrolleras enligt SS-EN 1090-2.
Uppgifter som fordras för bedömning av behov av extra pålar eller andra åtgärder
ska utan dröjsmål lämnas till beställaren.
Ange under aktuell kod och rubrik

ej

– krav på särskilt arbetsutförande

år

– restriktioner för att förhindra uppkomst av skada på byggnader, anläggningar,
utrustningar med mera
– bedömda pållängder

– dimensionerande lasteffekter för pålarna

-F

– om entreprenören ska dimensionera pålning
– vilka pålar som ska förankras i bottenplattan och hur detta ska göras
– om kontroll ska utföras och vad den ska omfatta

s

– kontrollobjektets storlek
– krav på livslängd om annan än i AMA angiven.

R

em

is

Rekommendationer avseende kontrollobjektets storlek för geoteknisk bärförmåga
finns i Pålkommissionens Rapport 106.
Ange förutsättningar för dimensionering som entreprenören ska utföra under BBB.121.
Ange omfattning av kompletterande undersökning, till exempel av bergnivå och
bergkvalitet under aktuell kod och rubrik under BBC.
Ange om entreprenören ska kontrollera förekomst av befintliga ledningar och
anläggningar innan pålning påbörjas under BBC.32.
Ange krav på permanent skyddshylsa för påle i skvalpzon avseende isnötning och
korrosion under DEY.2.
Ange krav på bygghandling för påle inklusive detaljer, till exempel pålsko och skarv,
under YJC.1.
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Ange krav på underlag relationshandlingar med pålars verkliga inmätta lägen och
lutning under aktuell kod och rubrik under YJE.1.

Spetsburna pålar
Verifiering av geoteknisk bärförmåga genom provning ska utföras enligt
SS-EN ISO 22477-1 eller SS-EN ISO 22477-4.

as

Verifiering av geoteknisk bärförmåga för tryckkraft

op

Verifiering av geotekniska bärförmåga genom hävdvunna åtgärder ska utföras enligt
rekommendationer i Pålkommissionens Rapport 106.

er

Mantelburna pålar
Verifiering av geoteknisk bärförmåga för mantelburna pålar genom provning ska
utföras enligt SS-EN ISO 22477-1 eller SS-EN ISO 22477-4.

åb

Verifiering enbart genom beräkning innebär att pålar slås till i handlingen angivna
pållängder.

ej

Analys och verifiering genom beräkning av geoteknisk bärförmåga för mantelburna
pålar kan utföras enligt Pålkommissionens Rapport 103, Rapport 106 samt Rapport 100
med supplement nr 1.
Ange under aktuell kod och rubrik

– metod för verifiering av geoteknisk bärförmåga

år

– omfattning av dynamisk provbelastning via stötvågsmätning utgående från angivna
kontrollobjekt och Tabell A.11(S) i de gällande nationella bilagorna till SS-EN 1997-1.

-F

Verifiering av geoteknisk bärförmåga för dragkraft
Verifiering av geoteknisk bärförmåga genom provning för dragbelastade pålar ska
utföras enligt SS-EN ISO 22477-1 eller SS-EN ISO 22477-4.

s

Verifiering enbart genom beräkning innebär att pålar slås till i handlingen angivna
pållängder.

R

em

is

Resultat från provning genom tryckbelastning godtas som underlag för att bestämma
den dimensionerande geotekniska bärförmågan för dragkraft under förutsättning att
mantelmotståndet vid provningen kan särskiljas ur den totala bärförmågan.

CCB

Verifiering av geoteknisk bärförmåga för dragkraft kan utföras via provning eller
beräkning.
Ange under aktuell kod och rubrik
– metod för verifiering av geoteknisk bärförmåga
– omfattning av eventuell provning och om den ska göras via tryck- eller dragförsök.

SLAGNING AV PÅLAR
UTFÖRANDEKRAV
Pålar ska utföras enligt kraven i SS-EN 12699.
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Vid lutande bergyta, där det fasta jordlagret är tunt eller saknas, ska kontroll- och
efterslagning alltid utföras.

as

Påle som skadas i samband med installation ska anmälas till beställaren för beslut om
åtgärd.
Pålningsprotokoll ska föras och rapporteras till beställaren.

op

Efter installation ska bortslagna pålars och ersättningspålars lägen redovisas på
reviderade ritningar.
Ange under aktuell kod och rubrik
– omfattning av eventuell förborrning

er

– omfattning av eventuell prylning

– omfattning och utförande av eventuell lerproppstagning

åb

– tolerans för läge i plan, beakta SS-EN 12699 avsnitt 8.2

– pållutning, beakta att maximal pållutning inte får vara flackare än 4:1 ur
arbetsmiljösynpunkt
– krav på skarvningsmetod

ej

– krav på verifiering av geoteknisk bärförmåga

– krav på minsta pållängd och geometri för mantelburna pålar

år

– krav på förborrning eller prylning där fyllningsmassor, tjäle eller andra hinder kan
skada pålen vid installation.

-F

Ange metod och till vilket djup proppdragning ska ske vid installation av pålar i lera
där pålinstallationen kan förorsaka skadlig jordundanträngning.

Pålskor

Ange under aktuell kod och rubrik
– omfattning av pålar som inte ska vara försedda med bergsko

s

– krav på annan typ av pålsko.

is

Efterslagning

R

em

Ange under aktuell kod och rubrik omfattning av efterslagning.

KONTROLL
Ange under aktuell kod och rubrik
– kontrollobjekt till läge och storlek
– typ av provning
– antal pålar som ska provas
– kriterier för kontroller
– metod och omfattning för kontroll av installerad påles krökning
– metod och omfattning för kontroll av installerad påles integritet
– krav på kontroll av åtdragningsmoment vid gängad skarv
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– krav på kontroll av svets
– eventuell rörelse- och portrycksmätning

as

– eventuell ytterligare mätning eller provning som motiveras i det specifika objektet,
till exempel extra avvägning av pålar som kan ha förskjutits
– intervall för mätning eller provning

op

– om underlag för kontrollberäkning av pålgrundläggningens verkliga bärförmåga
efter inmätning ska tas fram

– krav på utökad kontroll och inmätning vid lutande bergyta, där det fasta jordlagret
är tunt eller saknas

er

– krav på att kortare pålar ska slås före längre vid lutande berg, där det fasta jordlagret
är tunt eller saknas

åb

– krav på dokumentation

– vad som avses som närbelägen i det aktuella objektet avseende kontrollslagning.

Pålar och påldetaljer

Kontroll av pålar och påldetaljer ska omfatta

ej

– märkningen av pålelement, skarvar, bergskor och dubbar

år

– att bergskons bottenplåt är vinkelrät mot pålens centrumlinje med toleranser enligt
standard för aktuell typ av påle
– rakhet hos pålen över skarv, för pålar med skarv

-F

– att för pålar med lös dubb, låsskruven till dubben bottnar i spårets djupaste del.

Installerade pålars läge och längd
Kontroll av pålars läge och längd ska omfatta
– inmätning av alla pålars lägen, riktningar och lutningar i pålavskärningsplanet

s

– bestämning av alla pålars längd.

R

em

is

Kontroll av en pålgrupps bärförmåga ska omfatta kontrollberäkning av pålgruppen
med beaktande av alla pålars verkliga längder samt inmätta lägen, riktningar och
lutningar i pålavskärningsplanet.
Vid behov ska pålningen eller anslutande konstruktioner kompletteras baserat på
resultatet av kontrollberäkningen.
Om det efter genomförd inmätning utförs arbeten, till exempel schakt, som kan
medföra markrörelse ska en ny inmätning utföras.

Objektsanpassad kontroll
Kontrollen ska omfatta angivna objektsanpassade kontrollåtgärder samt de
kontrollåtgärder enligt nedan som föranleds av speciella utföranden.
Kontrollåtgärderna och omfattningen ska redovisas i en kontrollplan.
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Ange
– objektsanpassade kontrollåtgärder

– hur kontrollslagning respektive efterslagning ska utföras.

op

Pålslagning
Kontrollslagning och efterslagning ska utföras för spetsburna pålar.

as

– om ytterligare kontrollslagning ska utföras om stoppslagningskriteriet inte uppfylls
vid kontrollslagningen

Kontrollslagning

er

En påle får inte kontrollslås innan samtliga närbelägna pålar har stoppslagits.

Efterslagning

åb

Efterslagning av spetsburna pålar ska utföras, oavsett om kontrollslagning har utförts
eller inte, där
– pålar har lyfts eller anledning finns att misstänka att de förskjutits efter den tidigare
slagningen

ej

– portrycksändring (falska pålstopp) i den omgivande jorden kan befaras ha
uppkommit under den tidiga slagningen i siltiga jordlager.
Efterslagning ska utföras efter stoppslagningen och kontrollslagningen, men inte i
direkt anslutning till dessa slagningar.

-F

år

Efterslagningen ska utföras tidigast när stopp- eller kontrollslagningen framskridit
så långt att avståndet mellan den påle som ska efterslås och den tidigare pålningen
är ungefär lika med pållängden.
Efterslagning med fallhejare ska omfatta minst fem serier med 10 slag med den fallhöjd
som använts vid stoppslagningen. Med tryckluftshejare ska efterslagningen omfatta
minst tre serier med 30 sekunder. Sjunkningen ska vara konstant eller visa avtagande
tendens.

is

s

Slagen påles egenskaper efter installation
Kontroll av installerad påle ska, med omfattning enligt handlingen, innefatta kontroll
av

em

– pålens integritet

R

CCB.1

– pålens krökning.

Slagning av pålar av betong
Ange behov och omfattning av undersökning, till exempel av bergnivå och bergkvalitet
under aktuell kod och rubrik under BBC.
Ange krav på jord- och bergsondering under aktuell kod och rubrik under BBC.13.

MATERIAL- OCH VARUKRAV
Betongpåle ska uppfylla tillverkningskrav enligt SS-EN 12794.
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Ange under aktuell kod och rubrik
– påltyp

– eventuellt krav på lågalkalisk cement
– särskilda krav på distansmaterial

op

– omfattning av pålar som ska vara försedda med borrör och ihålig dubb

as

– exponeringsklass

– omfattning av pålar som ska vara försedda med inspektions- eller inklinometerrör.

Sprickring

er

En betongpåles överände ska vara försedd med en sprickring.

Skarvar

åb

Påle ska utföras oskarvad om beräknad längd är ≤ 13 m.

Pålskarv ska uppfylla kraven för skarvar enligt SS-EN 12794.
Pålskarv ska vara märkt med identifieringsuppgift.

ej

Ange skarvklass enligt SS-EN 12794, 4.3.8.3.

Pålskor

Förtillverkade spetsburna pålar ska förses med fastgjuten bergsko med dubb.

år

Bergsko ska uppfylla angivna krav avseende mått, stålkvaliteter och toleranser. Dubb
ska uppfylla angivna krav avseende mått, stålkvaliteter och hårdhet.

-F

Bergsko och dubb ska vara märkta med identifieringsuppgifter.

Bergsko och dubb

Ange under aktuell kod och rubrik
– krav på mått, stålkvaliteter och toleranser för bergsko

s

– krav på mått, stålkvaliteter och hårdhet för dubb.

R

em

is

Pålar med borrör och ihålig bergskodubb
Spetsburen påle, med centriskt placerat borrör, ska ha fastgjuten bergsko med
specialutformad ihålig dubb. Rördubben ska ha ytterdiametern minst 100 mm.
Bergsko och dubb ska vara märkta med identifieringsuppgifter.
Stålstången ska ha diametern 45–50 mm och längden minst 1 000 mm. Stålet i stången
ska minst vara av kvalitet S275JR enligt SS-EN 10025-1.

Inspektionsrör
För påle, med inspektions- eller inklinometerrör, ska röret bestå av sömlösa
precisionsrör med minst 50 mm invändig diameter. Röret ska gjutas in med högst
5 mm avvikelse från centrumlinjen, dock högst 1 mm vid skarvbeslag.
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Ange under aktuell kod och rubrik
– innerdiameter på rör
– om inklinometerrören ska vara spårade

as

– omfattning av rensning efter installation.

UTFÖRANDEKRAV

op

Pålelementen ska hanteras och lyftas så att skadliga spänningar inte uppstår.

Vid pålslagningen ska betongen ha uppnått erforderlig hållfasthet enligt krav.

er

Slagning av pålar med fallhejare genom jordlager där skjuvhållfastheten klassas som
mycket låg eller extremt låg ska utföras med fallhöjd högst 0,10 m.

Ange under aktuell kod och rubrik

åb

Samma typ av slagningsutrustning ska användas vid såväl produktions- som
provpålning.

– åtgärder för påle vars överände kommit lägre än pålavskärningsplanet
– pålar som ska dragförankras i grundplatta eller bottenplatta

ej

– metod för dragförankring av påle

– eventuella krav på påles hållfasthet vid slagning
– om påles ändyta ska ha annan lutning än vinkelrätt mot längdaxeln

år

– ingjutningslängd i grundplatta

– krav på ingjutningslängd för frilagd armering vid dragförankring.

-F

Pålar med borrör och ihålig bergskodubb
Resultatet från sonderingarna ska, tillsammans med information från tidigare
installerade pålar, styra installationsförfarandet av den enskilde pålen vid anslutning
till berg.

R

em

is

s

Borrör i pålar som utsätts för frysrisk ska fyllas med cementsuspension efter att
arbeten med styrdubb avslutats.
Beakta att pålar med borrör och ihålig dubb kan utföras i enlighet med principritning
CCB.1 om de används för grundläggning på bergytor som stupar brant med lera direkt
på berg.
Åberopa principritning CCB.1 om den är tillämplig.

Pålar försedda med inspektionsrör eller inklinometerrör
Inspektionsrör i pålar som utsätts för frysrisk ska fyllas med cementsuspension efter
vattenlänsning och mätning.
Inklinometerrör ska utformas så att frysning i påle och eventuell bottenplatta undviks.

Förtillverkad betongpåle
Förtillverkad betongpåle ska kontrolleras så att hejarvikt, fallhöjd och antal slag under
drivning och stoppslagning är sådana att vid dimensioneringen gjorda antaganden
om påkänningar och lastcykler inte överskrids.
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CCB.11

Slagning av pålar av betong för byggnad
Betongpåle ska gjutas in minst 100 mm i överliggande konstruktion.

Ange under aktuell kod och rubrik toleranser för ingjutningslängd.

as

Ange om annan ingjutningslängd än i AMA angiven ska gälla.

Slagning av spetsburna pålar av betong för byggnad

CCB.1111

Slagning av spetsburna pålar av betong för byggnad, utan borrör

CCB.1112

Slagning av spetsburna pålar av betong för byggnad, med borrör

CCB.112

Slagning av mantelburna pålar av betong för byggnad

CCB.12

Slagning av pålar av betong för bro

åb

er

op

CCB.111

UTFÖRANDEKRAV

Pålning för brostöd ska utföras efter pålning för anslutande vägbank eller del därav.

ej

Toleranser

Toleranser för pålars ingjutningslängd är högst +0,1 m. Minskad ingjutningslängd
tillåts inte.

år

Om större ingjutningslängd än den som anges i handlingarna utförs ska detta
omgående redovisas till beställaren.

-F

Ange ingjutningslängd i bottenplatta.

Slagning av spetsburna pålar av betong för bro

CCB.1211

Slagning av spetsburna pålar av betong för bro, utan borrör

CCB.1212

Slagning av spetsburna pålar av betong för bro, med borrör
Slagning av mantelburna pålar av betong för bro

is

CCB.122

s

CCB.121

R

em

CCB.13

Slagning av pålar av betong för väg- och järnvägsbank m m
Pålning för bank ska utföras före anslutande pålning för brostöd. Pålning ska påbörjas
närmast brostöd och drivas i riktning från detsamma.
Ange slagningsordning för bankpålning.

CCB.131

Slagning av spetsburna pålar av betong för väg- och
järnvägsbank m m

CCB.1311

Slagning av spetsburna pålar av betong för väg- och
järnvägsbank m m, utan borrör
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Slagning av spetsburna pålar av betong för väg- och
järnvägsbank m m, med borrör

CCB.132

Slagning av mantelburna pålar av betong för väg- och
järnvägsbank m m

CCB.14

Slagning av pålar av betong för ledning

CCB.141

Slagning av spetsburna pålar av betong för ledning

CCB.1411

Slagning av spetsburna pålar av betong för ledning, utan borrör

CCB.1412

Slagning av spetsburna pålar av betong för ledning, med borrör

CCB.142

Slagning av mantelburna pålar av betong för ledning

CCB.2

Slagning av pålar av stål

åb

er

op

as

CCB.1312

ej

Ange under aktuell kod och rubrik begränsningar av spänningar i stålet i förhållande
till stuklasten utgående från slagningsförhållanden, verifieringsmetod för geoteknisk
bärförmåga och kontrollomfattning med ledning av Pålkommissionens Rapport 106.

MATERIAL- OCH VARUKRAV

år

Påles centrumlinje får i obelastat tillstånd före installation avvika från räta linjen med
högst 1/600 av längden mellan två godtyckligt valda mätpunkter på minst 4 m avstånd
från varandra.

-F

Ange under aktuell kod och rubrik
– påltyp

– profil, dimension

– eventuellt krav för sträckgräns eller andra materialegenskaper hos stål

s

– annat krav på tolerans än i AMA angivet

is

– krav med avseende på korrosion (rostmån eller korrosionsskydd).

R

em

Tryckplatta
Påle ska förses med en tryckfördelande platta som fixeras vid pålskallen innan gjutning
av överliggande konstruktion.
Plåt ska vara deklarerad enligt Bilaga B i SS-EN 10025-1.

Konstruktionsrör och valsade stänger
Konstruktionsrör ska vara deklarerade enligt Bilaga D i SS-EN 10210-1 respektive
Bilaga D i SS-EN 10219-1.
Valsade stänger ska vara deklarerade enligt Bilaga B i SS-EN 10025-1.
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Skarvar
Lutningsändringen i skarven ska för en slank stålpåle vara högst 1:150 (enskilt
skarvbeslag 1:300).

as

Pålskarv ska vara märkt med identifieringsuppgift.

Pålskor och bergdubb

op

Stålpåle ska ha bergsko försedd med bergdubb.
Bergsko och bergdubb ska vara märkta med identifieringsuppgifter.
Ange under aktuell kod och rubrik

– krav på mått, stålkvaliteter och hårdhet för dubb.

åb

UTFÖRANDEKRAV

er

– krav på mått, stålkvaliteter och toleranser för bergsko

Samma slagningsutrustning ska användas vid såväl produktions- som provpålning.
Hänsyn till låg temperatur ska tas vid slagningen.

I skarvområden på ytbehandlade stålpålar ska ytbehandlingen kompletteras.

ej

Den del av en stålpåle som skadats genom slagning ska renkapas.

år

Skarvning genom stumsvetsning ska utföras av svetsare med kompetens enligt
SS-EN 1090-2.
Ange under aktuell kod och rubrik

– om och hur igjutning ska utföras

-F

– utförande av eventuellt korrosionsskydd
– utförandeklass EXC

– kvalitetsklass för svetsutförande

s

– eventuella slagningsrestriktioner, till exempel begränsning vid låg temperatur

is

– krav på sjunkningskriterier vid stoppslagning med beaktande av Pålkommissionens
Rapport 106

R

em

– om påles rakhet ska mätas efter slagning
– vid användning av slanka stålpålar begränsningar av utnyttjande i förhållande till
stuklasten
– ingjutningslängd i grundplatta eller bottenplatta om annan än i AMA angiven
– typ av tryckfördelningsplatta
– annan utformning av lastöverföringskonstruktion än i AMA angiven
– eventuell mätning eller provning som erfordras i varje särskilt fall.
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Skarvar
Ange under aktuell kod och rubrik

– svetsmetod och utformning av eventuell svetsfog i pålskarv.

Fyllning av stålrörspåle som korrosionsskydd

as

– krav på skarvning

op

Cementsuspension ska uppfylla de krav på material som krävs för att säkerställa
korrosionsskydd av pålen.

er

Igjutningen ska utföras på sådant sätt att den säkerställer att pålen helt fylls med
betong eller cementsuspension, varvid risken för separation, krympning och sjunkning
ska beaktas.

Pålskor

åb

Ange under aktuell kod och rubrik om stålpåle får utföras utan bergsko.

ej

Ange om det för stålrörspåle kan godtas att hela dubben inte är härdad om hela
underytan på dubben är försedd med påläggssvets där det yttersta skiktet är minst
5 mm tjockt och har en hårdhet som är minst 520 HV.

Fyllning av stålrörspåle för att öka konstruktiv bärförmåga

år

Betong ska uppfylla de krav på material som krävs för att säkerställa erforderlig
konstruktiv bärförmåga hos pålen.

-F

Igjutningen ska utföras på sådant sätt att den säkerställer att pålen helt fylls med
betong eller cementsuspension, varvid risken för separation, krympning och sjunkning
ska beaktas.
Beakta råd i EFFC/DFI Best Practice Guide to Tremie Concrete for Deep Foundations
för såväl fyllning som korrosionsskydd och för att öka konstruktiv bärförmåga.

Toleranser

is

s

Toleranser för pålars ingjutningslängd är högst +0,05 m. Minskad ingjutningslängd
tillåts inte.

R

em

KONTROLL
Ange under aktuell kod och rubrik
– metod för och omfattning av rakhetsmätning
– metod för och omfattning av integritetsmätning
– annan mätning eller provning som erfordras i varje enskilt fall till exempel
svetskontroll.

CCB.21

Slagning av pålar av stål för byggnad

CCB.211

Slagning av spetsburna pålar av stål för byggnad

CCB.212

Slagning av mantelburna pålar av stål för byggnad

90

CC PÅLNING

CCB.22

Slagning av pålar av stål för bro
MATERIAL- OCH VARUKRAV

as

Omfattning av ytbehandling

op

Vid ingjutning av ytbehandlade stålrörspålar i betong ska minst 50 mm av den del
som är försedd med ytbehandling vara ingjuten. Motsvarande mått ska vara minst
100 mm om gjutningen utförs mot jord.

KONTROLL
Ange under aktuell kod och rubrik

er

– omfattning av oförstörande provning i procent av stumsvetsade skarvar
– vilka delar som ska provas med oförstörande provning.

Slagning av spetsburna pålar av stål för bro

CCB.222

Slagning av mantelburna pålar av stål för bro

CCB.23

Slagning av pålar av stål för ledning

CCB.231

Slagning av spetsburna pålar av stål för ledning

CCB.24

Slagning av pålar av stål för förstärkning av befintlig
grundkonstruktion

CCB.3

Slagning av pålar av trä

-F

år

ej

åb

CCB.221

MATERIAL- OCH VARUKRAV
Påle ska ha en spetsdiameter av minst 125 mm. Diameterökning ska vara lika med
eller större än 8 mm/m.

R

em

is

s

Pålning ska utföras med pålar av friskt virke utan röta, genomgående blånadssvamp
eller djupgående insektsgångar. Lös ytbark ska vara avlägsnad före slagning. Den del
av påle som gjuts in i betong ska vara barkad.
Pålens centrumlinje får före installation avvika högst 1/100 av längden från räta linjen
mellan två godtyckligt valda mätpunkter på minst 3 m avstånd från varandra. Den
räta linjen mellan två godtyckligt valda mätpunkter på påles centrumlinje får inte i
någon punkt falla utanför pålsektionen.
Pålmaterial som används i konstruktionen ska uppfylla följande krav
– utgöras av hela trädstammar av friskt virke
– inte innehålla utpräglad tjurved eller stora kvistanhopningar
– inte innehålla lös eller genomgående röta i virket eller djupgående gångar efter
insekter
– inte ha lös ytbark
– inte vara uttorkade.
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Ange under aktuell kod och rubrik
– längd, spetsdiameter och diametertillväxt samt måttoleranser
– eventuell förstärkning med sprickring vid pålhuvud och pålspets

as

– krav på impregnering eller andra skyddsåtgärder
– om annat krav på rakhet än i AMA angivet gäller.

op

Skarvar

Pålar lika med eller kortare än 14 m ska slås oskarvade. Pålar med upp till 28 m längd
får ha en skarv.

er

Pålar får skarvas med hylsskarv. Skarvning av en underpåle av trä med en överpåle
av betong godtas utförd med hylsskarv. Lutningsändringen i skarven ska vara högst
1:75.

Skarvning ska utföras centrerat.

ej

Skarv ska kontrolleras

åb

Vid skarv för kohesionspåle ska respektive anslutande pålelements tvärsnittsarea
vara likartad så att god överföring erhålls.

Pålskor

Spetsburen träpåle eller påle som slås genom friktionsjord ska förses med sprickring.

år

Träpåle som ska slås genom fasta och stenbemängda jordlager ska vara försedd med
hel sko av plåt med en godstjocklek av minst 2,0 mm.

-F

Ange under aktuell kod och rubrik om spetsen ska vara försedd med pålsko.

UTFÖRANDEKRAV
Fallhejares massa ska vara minst 1,5 gånger sammanlagda massan av påle, knekt och
slagdyna, dock minst 1 ton.

s

Ange under aktuell kod och rubrik

is

– krav på stoppslagning med beaktande av påles funktionssätt

R

em

– annat krav på kapning och om påles ändyta ska ha annan lutning än vinkelrätt mot
längdaxeln
– krav på minsta och största diameter vid kapning
– krav på ingjutning och ingjutningslängd i grundplatta
– utformning av lastöverföringskonstruktion
– eventuellt skydd av påltopp mot röta.

Toleranser
Toleranser för pålars ingjutningslängd är högst +0,1 m. Minskad ingjutningslängd
tillåts inte.
Pålarnas centrumlinje får maximalt avvika 1 procent mellan två godtyckligt valda
punkter på 3 m avstånd.
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KONTROLL
Ange under aktuell kod och rubrik eventuell kontroll som erfordras i varje särskilt fall.

Slagning av pålar av trä för väg- och järnvägsbank

as

CCB.31

Pålning för bank ska utföras före anslutande pålning för brostöd. Pålning ska påbörjas
närmast brostöd och drivas i riktning från detsamma.

op

Ange slagningsordning för bankpålning.

Slagning av spetsburna pålar av trä för väg- och järnvägsbank

CCB.32

Slagning av pålar av trä för ledning

CCB.322

Slagning av spetsburna pålar av trä för ledning

CCB.33

Slagning av pålar av trä för bro, brygga, kaj o d

CCB.34

Slagning av pålar av trä för tunnel, kammare o d

CCC

TRYCKNING AV PÅLAR

ej

åb

er

CCB.311

Ange under aktuell kod och rubrik

– skarvtyp

år

– påltyp

– stopptryckningsutförande

-F

– stopptryckningslast, acceptabel krypning vid stopptryckning, acceptabel
kvarstående sjunkning efter stopptryckning och avlastning samt rakhetskrav
– typ och omfattning av mätning eller provning.

UTFÖRANDEKRAV

is

s

Om sprickbildning upptäcks i den mothållande konstruktionen under tryckning och
stopptryckning ska tryckningen avbrytas och anmälan utan dröjsmål göras till
beställaren.

R

em

Pålningsprotokoll
Pålningsprotokoll ska föras för varje påle och ska omfatta, utöver generellt
pålningsprotokoll
– nedtryckningslast och stopptryckningslast
– stopptryckningens varaktighet i tid
– eventuell krypning vid stopptryckning
– återfjädring och kvarstående sjunkning vid avlastning.

CCC.2

Tryckning av pålar av stål
Stål ska uppfylla krav enligt CCB.2.
Ange krav på korrosionsskydd.
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CCC.21

Tryckning av pålar av stål för förstärkning av befintlig
grundkonstruktion

as

Pålar ska tryckas ner successivt till stopp med hydraulisk domkraft och med befintlig
grundbalk eller grundmur eller särskilt utförd balk av betong eller stål som mothåll.
Tryckyta ska göras plan före tryckning.

– grundkonstruktionens utformning och beskaffenhet
– restriktioner för tryckningen, till exempel maximalt tryck.

Tryckning av pålar av trä

er

CCC.3

op

Ange

MATERIAL- OCH VARUKRAV

CCD

BORRNING AV PÅLAR
UTFÖRANDEKRAV

åb

Pålar ska utföras med material- och varukrav enligt CCB.3.

ej

Borrade pålar med diameter ≥ 300 mm ska utföras enligt SS-EN 1536 och borrade
pålar med diameter mindre än 300 mm ska utföras enligt SS-EN 14199.

Borrning av pålar av stål

CCD.21

Borrning av stålkärnepålar

år

CCD.2

-F

MATERIAL- OCH VARUKRAV
Distanser mellan foderrör och kärna ska vara av icke-metalliskt material. Distanserna
ska sättas fast på kärnan innan den monteras på plats.

s

Kringgjutning av stålkärnan ska utföras med cementsuspension.
Tryckhållfasthetsklassen ska minst motsvara C30/37.
Ange

R

em

is

– dimensioner och stålsort för stålkärna och foderrör. Endast standardiserade
dimensioner för rör och kärnor bör väljas
– rillors utbredning i längd på nedersta del av stålkärna.

Tryckplatta
Tryckplatta ska vara deklarerad enligt Bilaga B i SS-EN 10025-1.

Konstruktionsrör och valsade stänger
Konstruktionsrör ska vara deklarerade enligt Bilaga D i SS-EN 10210-1 respektive
Bilaga D i SS-EN 10219-1.
Valsade stänger ska vara deklarerade enligt Bilaga B i SS-EN 10025-1.
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Rillor

as

På en stålkärnepåle med mantelburen kärna som gjuts in i berg ska den nedersta
delen av stålkärnan utföras med påläggssvetsar (rillor). Rillors utbredning ska utföras
till angiven längd. Svetsarna ska vara minst 3 mm höga och ring- eller spiralformade
runt pålen med ett inbördes avstånd av 50–100 mm eller motsvarande stigning per
varv. Förvärmning ska utföras innan påläggssvetsen påförs.

op

UTFÖRANDEKRAV
Arbete ska utföras med ledning av Pålkommissionens Rapport 97.

Stålkärnepålar ska gjutas in minst 50 mm i grundplatta eller bottenplatta.

er

Ange under aktuell kod och rubrik
– krav på skarvning av stålkärna

– krav på skarvning av foderrör

åb

– åtdragningsmoment för API-skarv

– minsta diameter för borrhål i berg med hänsyn till kärnans diameter
– krav på borrningsmetod

– krav på distanser

ej

– minsta avstånd mellan stålkärna och foderrör

år

– krav på rillor (påläggssvetsar) på eventuell ingjutningsdel
– krav på rakhet (krökningsradie), största vinkeländring i skarvar samt
ansättningstolerans (läge, lutning och riktning)

-F

– förankring i bottenplatta eller dylikt av påle som påverkas av dragkraft så att hela
dragkraften kan överföras till kärnan
– behov av förinjektering i berg
– om stålkärnepålar ska gjutas in till annat mått än i AMA angivet

s

– vattencementtal i cementsuspension

is

– övriga krav på cementsuspension

R

em

– ingjutningslängd i berg.
Ange behov och omfattning av undersökning, till exempel av bergnivå och
bergkvalitet, före borrning av pålar under aktuell kod och rubrik under BBC.

KONTROLL
Kontroll ska utföras med ledning av Pålkommissionens Rapport 97.
Kraftöverförande svetsar ska kontrolleras enligt SS-EN 1090-2.
Ange
– omfattning på provning
– krav på eventuell stoppslagning
– krav på eventuell provdragning
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– geoteknisk bärförmåga för tryckkraft
– geoteknisk bärförmåga för eventuell dragkraft
– metod för verifiering av geoteknisk bärförmåga

as

– kontrollobjektets storlek
– krav på provning och kontroll

– vilka svetsar som ska betraktas som kraftöverförande.

CCD.22

Borrning av stålrörspålar, borrpålar

op

– krav på dokumentation av kontroll och provning

er

Arbete ska utföras med ledning av Pålkommissionens Rapport 104.

åb

MATERIAL- OCH VARUKRAV
Konstruktionsrör

Konstruktionsrör ska vara deklarerade enligt Bilaga D i SS-EN 10210-1 respektive
Bilaga D i SS-EN 10219-1.

ej

Tryckplatta

Tryckplatta ska vara deklarerad enligt Bilaga B i SS-EN 10025-1.

år

Påle ska förses med en tryckfördelande platta som fixeras till pålskallen innan gjutning
av överliggande konstruktion.

UTFÖRANDEKRAV

-F

Samtliga pålar ska stoppslås för att säkerställa att röret har full kontakt med berget.
Om betongen räknas som konstruktiv ska bergytan i borrhålet rensas från borrkax.
Vid igjutning av stålrörspålar ska krav enligt CCB.2 uppfyllas.

s

Ange om pålar ska igjutas.

KONTROLL

is

Kontroll ska utföras med ledning av Pålkommissionens Rapport 104.

R

em

CCE

GRÄVNING OCH GJUTNING AV PÅLAR
Påle ska uppfylla krav avseende material, utförande och kontroll i SS-EN 1536.
Slitsmur ska uppfylla krav avseende material, utförande och kontroll i SS-EN 1538.
Ange under aktuell kod och rubrik
– val, ändringar samt tillägg till standarderna SS-EN 1536 och SS-EN 1538
– hur påles geotekniska bärförmåga ska verifieras
– krav vid schaktning utan foderrör
– exponeringsklass.
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Ange krav på metod, omfattning och djup för verifiering av underliggande material
under aktuell kod och rubrik under BBC.13. Vid misstanke om inhomogent berg bör
kärnprovtagning kravställas.

Beakta råd i EFFC/DFI Guide to Support Fluids for Deep Foundations.

as

Beakta råd i EFFC/DFI Best Practice Guide to Tremie Concrete for Deep Foundations.

Grävning och gjutning av pålar av betong

CCE.12

Grävning och gjutning av pålar av betong för bro, brygga, kaj o d

CCE.121

Grävning och gjutning av pålar av betong för bro

CCF

BORRNING OCH INJEKTERING AV PÅLAR

er

op

CCE.1

Ange under aktuell kod och rubrik

åb

Mikropålar ska utföras och kontrolleras enligt SS-EN 14199.

– krav på korrosionsskydd (om inte injekterad över hela längden)
– om injekteringen ska utföras under samtidig borrning, eller efter borrningen

ej

– om kontroll ska utföras enligt Pålkommissionens Rapport 102
– hur den geotekniska bärförmågan ska kontrolleras.

Borrning och injektering av pålar av stål

CCG

VIBRERING AV PÅLAR

CCG.2

Vibrering av pålar av stål

-F

år

CCF.2

Ange krav på korrosionsskydd.

CCG.3

Vibrering av pålar av trä

s

Ange

is

– påltyp

R

em

– pållängd
– pålplan med mått och etappindelning
– ordningsföljd för slagning.

MATERIAL- OCH VARUKRAV
Pålar ska utföras med material- och varukrav enligt CCB.3.

CCH

SPECIALPÅLAR

CCH.1

Specialpålar av betong

CCH.2

Specialpålar av stål

CD
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CDB

JORDFÖRSTÄRKNING M M
Dokumentation av kontroll, provning och verifiering ska uppfylla kraven i SS-EN 1997-1
samt krav för jordförstärkningen enligt angiven utförandestandard.

as

Ange under aktuell kod och rubrik

– gällande utförandestandard
– specifika krav på dokumentation utöver de i AMA angivna
– dimensionerande livslängd

er

– om entreprenören ska dimensionera jordförstärkning.

op

– geotekniska förhållandens eventuella påverkan på arbetsutförande såsom
restriktioner vid val av maskiner, arbetsordning med mera

Ange förutsättningar för dimensionering som entreprenören ska utföra under BBB.121.

åb

Ange krav på mätningar av mark- och vattenförhållanden med mera under aktuell
kod och rubrik under BBC.
Ange vid behov krav på kompletterande geotekniska undersökningar under BBC.131.

ej

Ange om entreprenören ska kontrollera förekomst av befintliga ledningar och
anläggningar innan jordförstärkning påbörjas under aktuella koder och rubriker
under BBC.3.
Ange eventuellt hjälparbete under aktuella koder och rubriker under BCB.

år

Ange eventuella krav på ytrensning under BFG.1.
Ange krav på eventuell förschakt under CBB.83.

-F

Ange krav på bygghandling för jordförstärkning under YJC.1.
Ange krav på underlag för relationshandlingar avseende inmätt placering av
jordförstärkning under aktuell kod och rubrik under YJD.1.

Vertikaldränering

is

CDB.11

Jordförstärkning genom avvattning

s

CDB.1

Vertikaldränering ska utföras i enlighet med krav i SS-EN 15237.

R

em

Ange
– dräntyp, planutsträckning med avstånd mellan dräner samt dränlängd
– omfattning och tidpunkter för uppbyggnad av bank inklusive temporär överhöjning
– eventuella restriktioner för fyllningsförloppet
– kontrollernas omfattning i en kontrollplan
– på vilket sätt dränvattnet ska ledas bort.
Ange fyllning för kompensation av beräknad sättning under aktuell kod och rubrik
under CEB.
Ange material, tjocklek och planutsträckning för dränbädd under CEF.16.
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UTFÖRANDEKRAV
Banddräner ska kapas i dränbäddens överyta.

Dränbädden ska vara otjälad när bankmassorna fylls ut.
Dränsanden i sanddräner ska vara uppvärmd vid kall väderlek.

op

KONTROLL

as

Sanddräner ska avslutas i dränbäddens överyta.

Kontrollera

– installation av utrustning för uppföljning

er

– dränbäddens material samt att vattnet kan avbördas ur dränbädden

– vid mätning av utgångsvärden (nollmätning) för uppföljningen

åb

– dränavstånd, dränlängder samt dränavskärningsplan

– tidpunkter för utfyllning av bankmassor och fyllningsnivåer
– mätning och redovisning av rörelser, portryck och skjuvhållfasthet

ej

– vid arbete under den kalla årstiden att dränbädden är otjälad när bankmassorna
fylls ut.

Elektroosmos

CDB.2

Jordförstärkning genom stabilisering

år

CDB.12

CDB.21

-F

Ange speciella utförandekrav och eventuella restriktioner vid användning av
biprodukter, till exempel flygaska/slagg, såsom materialegenskaper och mängd i
relation till total mängd.

Injektering

Injektering ska utföras enligt krav i SS-EN 12715.

Jetinjektering

s

CDB.211

is

Jetinjektering ska utföras enligt krav i SS-EN 12716

R

em

Ange
– dimension
– pelarlängd eller injekteringsnivåer
– centrumavstånd
– krav på injekteringsmedel och blandningsförhållanden
– hållfasthetskrav
– toleranser
– befintliga anläggningars eventuella påverkan på arbetsutförande, såsom krav och
restriktioner vid närliggande rörledningar, grundkonstruktioner med mera
– krav på åtgärder för att förhindra hävning av markyta
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– krav på provning och kontroll, testpelare och dylikt och dokumentation
– krav på foderrör genom jordlager som inte ska injekteras
– krav på borrning för foderrör och injektering

as

– krav på utförande i anslutande berg
– krav på omhändertagande av returslam till deponi

op

– krav på bullerdämpande åtgärder
– om provinjektering ska göras
– omfattning och kontrollprogram

CDB.23

er

– härdningstid före berguttag.

Jordförstärkning med inblandningspelare

åb

Jordförstärkning med inblandningspelare ska utföras enligt krav i SS-EN 14679.

ej

Avser applicering av inblandningspelare i sättningsreducerande syfte och/eller för
att säkerställa tillfredställande stabilitet. Avser inblandningspelare där den ökade
skjuvhållfastheten respektive de förbättrade deformationsegenskaperna tillgodoräknas
i konstruktionen.
Ange under aktuell kod och rubrik kompletterande krav då inblandningspelarna ska
användas för andra applikationer.

år

MATERIAL- OCH VARUKRAV

-F

Samtliga inblandningsmedel ska ha sådan beständighet att den stabiliserade jorden
uppfyller ställda krav under hela den dimensionerande livslängden.

UTFÖRANDEKRAV

s

Stabilisering ska utföras i väl definierade och på platsen markerade kontrollobjekt.
Dessa ska inte vara större än att god kontroll erhålls över inblandad mängd bindemedel
inom kontrollobjektet.

R

em

is

Vid installation av singulära pelare ska använd utrustning kunna mäta och fixera
gejderns lutning med noggrannheten 0,02 m per meter eller bättre. För skivor är
motsvarande krav 0,01 m per meter eller bättre.
Inblandning ska utföras med sådan utrustning att denna i kombination med valt
förfarande och vald bindemedelsblandning ger en homogen blandning.
Inblandningsverktyget ska ha beprövad utformning.
Kalk, cement eller andra inblandningsmedel får inte spridas i luft, på markytan eller i
vattendrag. Om, trots allt, utsläpp av bindemedel uppkommer ska detta vattenbegjutas
och blandas med lera. Löst material, som kommer upp till markytan i samband med
installationen ska avlägsnas.
Pelare ska utföras vertikala. Utmatning av stabiliseringsmedel ska avbrytas i underkant
av torrskorpelera eller på i handling angivet djup under installationsyta.
Korta skivpelare ska installeras före långa singulära pelare.
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Pelare ska utföras med sådant tryck, och i övrigt på sådant sätt, att kratrar undviks.
Om kratrar uppstår ska

– kompletterande pelare installeras i fall då kraterdjupet överstiger 1,5 m.

as

– dessa fyllas med förstärkningslagermaterial vilket packas med "skopa" i fall då
kraterdjupet är mindre än 1,5 m

op

Vid skadlig hävning av markytan ska arbetet avbrytas och orsaken fastställas. Arbetet
får inte återupptas innan åtgärder har vidtagits.
Då installerade pelare lyfts vid installation av närliggande pelare ska undersökningar
vidtas så att orsaken kan klarläggas och åtgärder vidtas.

er

Upptryckta massor vid installation av inblandningspelare ska bortschaktas.
Ange under aktuell kod och rubrik

åb

– om jordförstärkning ska utföras enligt Trafikverkets tekniska krav för
geokonstruktioner TK Geo 13, TDOK 2013:0667, Bilaga A-1
– pelardiameter

– inblandningsmedel (typ, mängd inklusive toleranser)

år

ej

– krav på inblandningsförfarande, till exempel inblandningsverktyg och dess
rotationshastighet och stigning. Alternativt anges blandningsarbete enligt
Trafikverkets tekniska krav för geokonstruktioner TK Geo 13, TDOK 2013:0667, och
rotationshastighet
– nominell pelarhållfasthet och andra dimensionerande materialegenskaper

-F

– förstärkningsplan med placering av pelare, förstärkningsdjup eller pelarlängder,
etapper, särskild installationsordning, hinder och restriktioner
– eventuella restriktioner för belastningar, framkomlighet och omgivningspåverkan
– särskilt utförande för pelartoppar, till exempel vid vibrationsdämpning under järnväg

s

– om långa, singulära pelare med litet centrumavstånd (≤ 1,4 m) ska installeras i två
omgångar

is

– typ och mängd av stabiliseringsmedel

R

em

– toleranser
– om pelare ska utföras i lutning
– om utmatning av stabiliseringsmedel ska avbrytas på annan nivå än i AMA angiven
– gränsvärde för skadlig hävning
– krav på vattenbegjutning för dammbindning
– när förstärkningen tidigast får belastas
– åtgärder till följd av omgivningspåverkan till exempel om annan åtgärd vid utsläpp
av bindemedel än i AMA angiven ska tillämpas.
Ange avschaktning av hinder i ytlager med mera under CBB.83. Hinder kan vara
torrskorpa, rotsystem, ledningar, konstruktioner eller dylikt.
Ange krav på förbelastning och bedömd liggtid under CEB.73.
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Ange permanent bädd för förstärkningsarbetet under CEB.83.

Utförande intill trafikerad järnvägsbank

as

Pelarförstärkning ska ske i etapper. Inom varje etapp ska schaktning, pelarinstallation
och återfyllning vara utförda innan nästa etapp påbörjas.
För installation av pelare i närheten av befintliga ledningar ska schakt vara utförd i
sådan omfattning att installation kan utföras utan risk för skada på ledningen.

– största schaktetapplängd med hänsyn till stabilitet

op

Ange enligt Trafikverkets tekniska krav för geokonstruktioner TK Geo 13,
TDOK 2013:0667

er

– största tillåtna schaktdjup, erforderligt avstånd slipers-schaktkrön, tillåtna
släntlutningar med mera med hänsyn till stabilitet.

åb

KONTROLL

Djupstabiliseringen ska delas in i kontrollobjekt som omfattar
– en homogen geologi

ej

– en och samma typ av stabilisering, typ av och mängd bindemedel, pelardiameter
med mera
– maximalt en månads arbete.

år

Ange under aktuell kod och rubrik

– kontrollobjektens lägen och storlek

-F

– antalet kontrollpelare under produktionen per kontrollobjekt
– om det finns krav för hur kontrollpelarna ska vara fördelade över kontrollobjektet
– om kontrollpelarna ska vara grupperade eller jämnt fördelade
– vid vilken tidpunkt som kontrollpelarna ska sonderas

s

– om pelarsondering ska utföras med eller utan förborrning (KPS respektive FKPS)

R

em

is

– om långa pelare kan sonderas med omvänd pelarsondering (OPS eller FOPS)
– objektspecifika faktorer för medelvärdets relation till nominell skjuvhållfasthet för
såväl kontrollobjektet som enskilda pelare eller pelare i speciellt jordlager för
användning av vald kontrollmetod
– om pelartopparna ska schaktas fram och besiktigas
– tolerans på nivå alternativt djupet för underkant pelare.
Ange eventuella geotekniska kontroller som peglar, mätlinjer, inklinometrar och
portryck med omfattning, mätintervall och gränsvärden under aktuella koder och
rubriker under BBC.1.
Ange antalet förprovningspelare med olika inblandningsmängder per kontrollobjekt
samt övriga krav avseende förprovningspelarna under BBC.281.
Ange eventuell kontrollinmätning av rörelser och sättningar för spår under BJB.24.
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Omfattning, mätintervall och gränsvärden avseende kontroll enligt entreprenadteknisk
specifikation redovisas under C.

Utförandekontroll

as

Installationen av pelarna ska dokumenteras och sammanställas i en rapport där varje
kontrollobjekt ska redovisas separat. Sådana rapporter ska numreras löpande och
innehålla i angiven omfattning för pelare

op

– kontrollobjekt
– pelarbeteckning
– totalt antal pelare inom respektive kontrollobjekt

er

– antal installerade pelare inom kontrollobjektet i det fall rapporten avser ett inte
fullbordat kontrollobjekt

åb

– installationsdatum
– installationstidpunkt
– pelarlängd

– nivå pelartopp

ej

– pelardiameter

år

– inblandad mängd. Denna ska redovisas grafiskt som funktion av djupet och ska ha
en upplösning på minst 1 kg/m och 0,2 m. Av redovisningen ska även framgå
nominell mängd och aktuella toleranser samt andelarna av ingående
inblandningsmedel

-F

– referensbeteckning för aktuell "tankning" utformad så att spårbarhet till viss pelare
möjliggörs
– maskin och förare

– inblandningsverktyg

s

– rotationshastighet (varv/min, minst en angivelse per meter pelare)

is

– stigningshastighet (mm/varv, minst en angivelse per meter pelare)

R

em

– utmatningstryck (kPa, minst en angivelse per meter pelare)
– sektion och sidomått alternativt plan- och höjdkoordinat för överkant pelare,
beroende på hur utsättningsdata angivits. Anges tillsammans med pelarbeteckning.

Resultatkontroll
Egenskaper i den stabiliserade jorden ska verifieras i fält. Kontrollens omfattning ska
vara minst 1 procent av antalet installerade pelare vid pelarförstärkning, dock minst
åtta pelare.
Utvärdering av hållfasthet ska utföras enligt Trafikverkets tekniska krav för
geokonstruktioner TK Geo 13, TDOK 2013:0667.
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När den stabiliserade jordens egenskaper verifierats, till exempel genom
pelarsondering, ska följande dokumenteras för varje kontrollerad pelare
– aktuella data enligt ovan avseende utförandekontroll

as

– information om pelarens ålder vid kontroll
– från vilken nivå sonderingen utförts i pelaren

op

– vilken typ av utrustning/sond som används för kontrollen samt metod för beräkning
av hållfastheten
– uppmätt sonderingsmotstånd och tolkad hållfasthet redovisat grafiskt som funktion
av djupet. I redovisningen ska även framgå nominell skjuvhållfasthet.

er

Dokumentationen av uppgifterna enligt ovan ska sammanställas i en rapport där varje
definierat kontrollobjekt redovisas separat. Notera att resultat av enskilda sonderingar
ska redovisas separat. Rapporter ska numreras löpande och innehålla uppgifter om

åb

– projektområde
– kontrollobjekt

– totalt antal pelare inom respektive kontrollobjekt

ej

– antal hittills installerade och kontrollerade pelare inom kontrollobjektet då rapporten
avser ett inte fullbordat kontrollobjekt.

år

Om föreskriven hållfasthet inte uppnåtts ska antagen orsak samt förslag till åtgärd
anges i rapporten.
Hållfasthetsbedömning med FOPS får endast användas om det finns en objektspecifik
kalibrering med FKPS.

-F

Ange om kontrollens omfattning ska vara annan än i AMA angiven.
Dokumentation vid avvikelse
Speciellt ska beaktas att rörelser till följd av installation av pelare i områden med
kvicklera kan vara kritiska för stabiliteten.

R

em

is

s

All avvikelse ska dokumenteras i speciella avvikelserapporter. Dessa ska numreras
löpande. I rapporten ska förslag till åtgärder anges för att åtgärda den uppkomna
situationen (avhjälpande åtgärd) och för att förhindra upprepning (korrigerande
åtgärd). Avvikelse ska utan dröjsmål och senast dagen efter att denna upptäckts
meddelas till beställaren. Åtgärder för att undvika upprepning ska omedelbart vidtas.
Pelare där nominell hållfasthet inte uppnås, liksom kraterbildning, ska utöver
dokumentation i avvikelserapport enligt ovan även redovisas grafiskt på plan.
Exempel på avvikelser som ska dokumenteras
– toleranskrav avseende pelargeometri som inte uppfylls (plan, lutning, längd,
pelartoppsnivå)
– toleranskrav avseende utmatning av bindemedel som inte uppfylls (utmatad mängd,
stigningshastighet, rotationshastighet)
– nominell pelarhållfasthet som inte uppnås
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– restriktioner beträffande omgivningspåverkan som inte har uppfyllts (utsläpp av
inblandningsmedel till omgivningen, rörelse hos omgivningen med mera)
– andra störningar, till exempel kratrar, "uppsvällande jord" med mera

as

– områden med kvicklera

op

– om lyftning av pelare har uppkommit och från vilken nivå lyftningen har uppkommit
och om lyftningen har orsakats av något skikt eller dylikt samt åtgärder för att
förhindra ett upprepande.

Jordförstärkning med kalkpelare

CDB.232

Jordförstärkning med cementpelare

CDB.233

Jordförstärkning med kalkcementpelare

CDB.24

Jordförstärkning genom masstabilisering

åb

er

CDB.231

Jordförstärkning ska utföras enligt SS-EN 14679.

ej

Avser stabilisering där den ökade skjuvhållfastheten respektive de förbättrade
deformationsegenskaperna tillgodoräknas i konstruktionen.

MATERIAL- OCH VARUKRAV

år

Samtliga inblandningsmedel ska ha sådan beständighet att den stabiliserade jorden
uppfyller ställda krav under hela dess dimensionerande livslängd.

UTFÖRANDEKRAV

-F

Stabilisering ska utföras i väl definierade och på platsen markerade delområden.
Dessa ska inte vara större än att god kontroll erhålls över inblandad mängd bindemedel
inom delområdet. För masstabilisering ska delområdenas storlek begränsas till 25 m2
eller 125 m3.

s

Masstabilisering ska utföras enligt Trafikverkets tekniska krav för geokonstruktioner
TK Geo 13, TDOK 2013:0667, Bilaga A-2.

R

em

is

Inblandning ska utföras med sådan utrustning att denna i kombination med valt
förfarande och vald bindemedelsblandning (typ/mängd) ger en homogen blandning.
Inblandningsverktyget ska ha beprövad utformning.
Kalk, cement eller andra inblandningsmedel får inte spridas i luft, på markytan eller i
vattendrag. Om, trots allt, utsläpp av bindemedel uppkommer ska detta vattenbegjutas
och blandas med lera. Löst material som kommer upp till markytan i samband med
masstabilisering ska avlägsnas.
Ange
– inblandningsmedel (typ, mängd inklusive toleranser)
– krav på inblandningsförfarande till exempel inblandningsverktyg
– förstärkningsplan med förstärkningsdjup, etapper, särskild utförandeordning, hinder
och restriktioner
– eventuella restriktioner för belastningar, framkomlighet och omgivningspåverkan
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– typ och mängd av stabiliseringsmedel
– toleranser
– gränsvärde för skadlig hävning

as

– krav på vattenbegjutning för dammbindning
– när förstärkningen tidigast får belastas

op

– åtgärder med hänsyn till skadlig omgivningspåverkan till exempel om annan åtgärd
vid utsläpp av bindemedel än i AMA angiven ska tillämpas.

er

Ange speciella utförandekrav och eventuella restriktioner vid användning av
biprodukter, till exempel flygaska/slagg, såsom materialegenskaper och mängd i
relation till total mängd.

åb

Ange krav på sättningsuppföljning och förväntad sättning under förbelastningens
liggtid under aktuell kod och rubrik under BBC.11.
Ange avschaktning av hinder i ytlager med mera under CBB.83. Hinder kan vara
torrskorpa, rotsystem, ledningar, konstruktioner eller dylikt.

KONTROLL

ej

Ange krav på förbelastning och bedömd liggtid under CEB.73.

Masstabiliseringen ska delas in i kontrollobjekt som omfattar

år

– en homogen jordprofil

– en och samma typ av stabilisering, typ och mängd bindemedel eller dylikt
– maximalt en månads arbete.

-F

Ange

– kontrollobjektens lägen och storlek

s

– hur verifiering i djupprofilen av egenskaperna ska utföras vid masstabilisering, till
exempel med hjälp av minivingborr, CPT-sondering, kärnborrning eller dynamiska
metoder

is

– om annan omfattning av kontroll än vad som är angiven i AMA ska gälla

R

em

– objektspecifika faktorer för medelvärdets relation till nominell skjuvhållfasthet för
kontrollobjektet i speciellt jordlager för användning av vald kontrollmetod.
Ange eventuella geotekniska kontroller som peglar, mätlinjer, inklinometrar och
portryck under aktuell kod och rubrik under BBC.1.
Omfattning, mätintervall och gränsvärden avseende kontroll enligt entreprenadteknisk
specifikation redovisas under C.

Utförandekontroll
Masstabiliseringen ska dokumenteras och sammanställas i en rapport där varje
delområde ska redovisas separat. Sådana rapporter ska numreras löpande och
innehålla i angiven omfattning
– delområde
– datum för masstabilisering
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– inblandad mängd
– referensbeteckning för aktuell "tankning" utformad så att spårbarhet till visst
delområde möjliggörs

as

– maskin och förare
– inblandningsverktyg.

op

Resultatkontroll

Egenskaper i den stabiliserade jorden ska verifieras i fält. Kontrollens omfattning ska
vara minst en djupprofil per 50 m2 stabiliserad jord vid masstabilisering.

er

Utvärdering av hållfasthet ska utföras enligt Trafikverkets tekniska krav för
geokonstruktioner TK Geo 13, TDOK 2013:0667.

åb

När den stabiliserade jordens egenskaper verifierats ska följande dokumenteras för
varje kontrollobjekt
– aktuella data enligt ovan avseende utförandekontroll
– gällande kontrollomfattning

– använd utrustning

ej

– antal kontrollerade djupprofiler

år

– uppmätt tolkad hållfasthet, redovisat grafiskt som funktion av djupet. I redovisningen
ska även framgå nominell skjuvhållfasthet.

-F

Dokumentationen av uppgifterna enligt ovan ska sammanställas i en försöksrapport
där varje definierat kontrollobjekt redovisas separat. Sådana rapporter ska numreras
löpande och innehålla uppgifter om
– projektområde
– kontrollobjekt

– total volym som ska förstärkas vid masstabilisering

is

s

– hittills förstärkt volym inom kontrollobjekt vid masstabilisering då rapporten inte
avser fullbordat kontrollobjekt.

R

em

Om föreskriven hållfasthet inte uppnåtts ska antagen orsak samt förslag till åtgärd
anges i rapporten.
Dokumentation vid avvikelse
All avvikelse ska dokumenteras i speciella avvikelserapporter. Dessa ska numreras
löpande. I rapporten ska förslag till åtgärder anges för att åtgärda den uppkomna
situationen (avhjälpande åtgärd) och för att förhindra upprepning (korrigerande
åtgärd). Avvikelse ska utan dröjsmål och senast dagen efter att denna upptäckts
meddelas till beställaren.
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Exempel på avvikelser som ska dokumenteras
– toleranskrav avseende utmatning av bindemedel som inte uppfylls (utmatad mängd,
stigningshastighet, rotationshastighet)

CDB.3

as

– restriktioner beträffande omgivningspåverkan som inte har uppfyllts (utsläpp av
inblandningsmedel till omgivningen, rörelse hos omgivningen med mera).

Jordförstärkning genom ytstabilisering

op

Beakta SS-EN 16907-4 avseende krav på material och utförande vid tillämpning av
ytstabilisering i bank eller undergrund.

er

Beakta SS-EN 14227-15 avseende krav på material och utförande vid tillämpning av
ystabilisering i överbyggnad.

MATERIAL- OCH VARUKRAV

åb

Samtliga inblandningsmedel ska ha sådan beständighet att den stabiliserade jorden
uppfyller ställda krav under den dimensionerande livslängden.

UTFÖRANDEKRAV

ej

Stabilisering ska utföras i väl definierade och på platsen markerade delområden.
Dessa ska inte vara större än att god kontroll erhålls över inblandad mängd bindemedel
inom delområdet.

år

Kalk, cement eller andra inblandningsmedel får inte spridas i luft, på markytan eller i
vattendrag.

Jordförstärkning genom kalkinblandning

CDB.32

Jordförstärkning genom cementinblandning

CDB.4

Armering av jord

-F

CDB.31

Ange under aktuell kod och rubrik typ av förstärkning.

is

s

Armering av jord med geotextil och geonät anges under aktuell kod och rubrik under
DBB.

R

em

CDB.41

Armering av jord med jordspikar
Jordspikning ska utföras enligt SS-EN 14490.
Ange
– typ av jordspikar
– teknisk livslängd på jordspik
– krav på karakteristisk draghållfasthet
– krav på korrosionsskydd
– lutning och längd (djup)
– krav på installationsförfarande (verktyg, injekteringsmedel, installationsordning
med mera)
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– kontrollobjekt och antalet provningar per objekt
– provningsförfarande och dokumentation
– krav på ytbeklädnad

as

– krav på dränering.

CDB.42

Armering av jord med jordskruvar

CDB.5

Lastutbredning m m

op

Ange krav på provdragning av jordspikar under BBC.214.

er

Underlag för lastutbredning ska vara fritt från snö och is. Frusen jord som efter
upptining kan förorsaka sättning ska tinas upp och packas innan lastutbredning utförs.

Ange under aktuell kod och rubrik

åb

Utlagd lastutbredning ska skyddas mot uppfrysning.

– lager av jordmaterial under lastutbredning

– om lastutbredning får utföras på frusen jord.

CDB.51

ej

Ange platsgjuten grundplatta av betong för ledning under EBE.21511 och förtillverkad
under GBC.2511.

Lastutbredning med rustbädd

år

Virke ska vara sorterat enligt SS-EN 1611-1.
Virke till rustbädd ska vara av furu eller gran kvalitet lägst sort G4-2.

-F

För tryckimpregnerat virke av furu gäller krav enligt LFB.11.
Ange under aktuell kod och rubrik
– om okantat virke av furu eller gran kvalitet lägst sort G2-2 får användas

Rustbädd för väg, plan o d

is

CDB.511

s

– för impregnerat virke av furu träskyddsklass enligt LFB.11, se kommentarer under
LFB.1 med underordnade koder och rubriker.

R

em

Rustbädd ska utföras av plank som läggs tätt.

CDB.512

Ange
– om rundvirke ska användas
– dimension för plank eller rundvirke
– om bädden ska utföras i ett eller två skikt.

Rustbädd för ledning
Rustbädd ska utföras av 45×145 mm plank, minst 3 m långa, lagda så att skarvar
förskjuts cirka 1 m i förhållande till varandra. Bädd trycks ned till jämn anliggning i
underlag. Underslag ska utföras av reglar 45×95 mm, centrumavstånd 1 m.
Åberopa principritning CDB.512 om den är tillämplig.
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CDB.52

Lastutbredning med plåt e d

CDB.522

Lastutbredning med plåt för ledning

op

Plåt för lastutbredning ska utföras med självbärande veckad plåtprofil.

Lastutbredning med betongavjämning

CDB.532

Lastutbredning med betongavjämning för ledning

er

CDB.53

Avser betongavjämning i berggrav.

as

Ange mått för rustbädd för aktuella ledningssträckor där tillämpning av principritning
CDB.512 inte åberopas, till exempel för va-ledning och trumma som korsar väg då
måttet D/2+0,3 m från rörväggs utsida normalt tillämpas.

åb

Ange om betongledning på betongavjämning ska undergjutas med betong.
Ange tätning och avjämning av sprängbotten under CEE.125.
Ange gjutning av grundplatta av betong för ledning under EBE.21511.

Djuppackning

CDB.61

Djuppackning genom vibrering

ej

CDB.6

Arbetena ska utföras enligt SS-EN 14731.

år

Ange under aktuell kod och rubrik

– utrustning, erforderlig energi och erforderlig tid för vibreringen

-F

– packningsplan och etappindelning
– omfattning av provarbete och kontroll inklusive dokumentation.

Djuppackning med vibroflotation

CDB.612

Djuppackning med vibrosond
Djuppackning med fallvikt

is

CDB.62

s

CDB.611

R

em

Ange
– fallviktens tyngd och form, fallhöjd
– packningsplan med mått och etappindelning
– omfattning av provarbete, kontroller och dokumentation.

CDB.63

Djuppackning genom sprängning

CDC

BERGFÖRANKRING

CDC.1

Bergförankring med bult, linor och nät
Borrhålens längd och diameter ska anpassas till de aktuella bultarna.
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Hål till förankringsbultar ska borras med hänsyn till rådande förhållanden så att
borrhålen övertvärar glidplan så gynnsamt som möjligt och så att bultens
draghållfasthet utnyttjas från belastningssynpunkt.

Förankringsbultar ska förankras i stabilt bakomliggande berg.

as

Borrhål ska rengöras före montering av bult.

op

Bult som ska gjutas in får inte monteras i vattenförande borrhål. Vattenförande borrhål
ska injekteras och borras om. Med vattenförande borrhål avses ett borrhål med ett
inläckage ≥ 1 droppe per minut.

er

Vid ingjutning av bergbult får temperaturen på berg och bergbult under brukets
härdningstid inte understiga 2 °C.
Bultar och linor ska vara verifierade till nivå 1 enligt YE.

åb

Personal som arbetar med bergförankring ska vara certifierade för bultsättning enligt
Svenska Bergteknikföreningen.
Avser borrning och montering av bult, stag, linor och nät i syfte att säkra bergets
stabilitet.
Ange under aktuell kod och rubrik

ej

– om beställaren eller entreprenören är ansvarig för beslut om typ och omfattning
av kompletterande förstärkning samt tidsrymd för när beslut ska fattas

år

– om annan definition på vattenförande borrhål än i AMA angiven ska gälla
– metod för tätning, till exempel injektering
– krav på uppsamling och avlägsnande av borrkax

-F

– krav på dammskydd

– om kontrollprogram ska upprättas
– funktion, till exempel konstruktionsbult, förförstärkning, driftbultning och
permanentbultning med mera

s

– rostskyddssystem för bergbultar i olika anläggningsdelar

is

– rostskyddssystem för ingjuten och oingjuten del av bergbult.

R

em

Ange injektering av vattenförande borrhål och omborrning för bult under CDD.121.
Ange arbeten med tyngre infästningar i berg under DEQ.2.
Ange arbeten med förankringar av konstruktioner under aktuell kod och rubrik
under DJB.

KONTROLL
För ingjutna, ej förspända, bultar ska icke förstörande provning genom analys av
mekaniska vågor som sänds genom bulten utföras.
Detaljerat provningsprogram ska upprättas för förundersökning och den fortlöpande
provningen.
Ange under aktuell kod och rubrik om annan metod för kontroll än i AMA angiven
ska gälla.
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Förundersökning
Förundersökning av bultar, linor och nät som ska användas som slutlig förstärkning
ska i tillämpliga delar omfatta

as

– arbetsmetod
– okulär kontroll av ingjutning
– delmaterialkontroll

– provning av cementpastans konsistens med sättkon.

op

– provning av ingjutningens kvalitet med Boltometer eller liknande icke förstörande
provning

Ange under aktuell kod och rubrik
– antal bultar som ska provas

– ingjutningsmetod
– härdningstid

ej

– bergkvalitet för provningarna

åb

er

För andra bulttyper än ingjutna ska omfattning av förundersökning godkännas av
beställaren utgående från tidigare dokumenterade erfarenheter av aktuella metoder
och material.

år

– största tillåtna sättkonsmått

– krav på resultat från Boltometerprovning eller liknande icke förstörande provning
– mätnoggrannhet på tryckregistrering

-F

– mätnoggrannhet för deformation
– krav för godkännande.

Fortlöpande provning

s

Fortlöpande provning av bultar, linor och nät som ska användas som slutlig
förstärkning ska i tillämpliga delar omfatta

is

– delmaterialkontroll

R

em

– kontroll av cementpastans konsistens med sättkon
– okulär kontroll av ingjutning
– provning av ingjutningens kvalitet med Boltometer eller liknande icke förstörande
provning.
För andra bulttyper än ingjutna bultar ska omfattning av fortlöpande provning
godkännas av beställaren. Godkännanden kan grundas på tidigare dokumenterade
erfarenheter av material och metoder.
Kontroll med icke förstörande provning genom analys av mekaniska vågor som sänds
genom bulten ska inledningsvis utföras för 10 procent av de 200 första bultarna.
Erhålls godtagbara resultat kan provningsomfattningen minskas till 2 procent.
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Ange under aktuell kod och rubrik
– andel bultar som ska provas
– största tillåtna sättkonsmått

as

– ingjutningskrav för Boltometertest eller liknande icke förstörande provning
– mätnoggrannhet på tryckregistrering

op

– mätnoggrannhet för deformation
– krav för godkännande.

Ange mätning av förstärkningars stabilitet och lastupptagning under CDC.2.

er

Dokumentation

Provningsresultat ska sammanställas i ett provningsprogram enligt följande

åb

– provningsmetod med eventuell hänvisning till standard eller metodbeskrivning
– materialsammansättning, till exempel stålkvalitet, bruksblandning
– datum, tidpunkt och utförare för varje enskild provning

ej

– var provning utförts, till exempel objektets namn, sektionsangivelse, tak, vägg,
vänster, höger
– resultat

år

– utvärderingskriterier om detta inte finns angivet i hänvisad standard eller
metodbeskrivning
– stipulerat krav för den egenskap som provningen avser

-F

– verifiering

– övrig information och observationer som är relevanta för provningsresultatet.
Ange under aktuell kod och rubrik om och hur produktionsdata ska dokumenteras
och levereras.

Bergförankring med förspända bultar

s

CDC.11

R

em

is

Borrhålsdiametern ska vara 2–3 mm större än den oexpanderade hylsan.
Bult ska vara kil- eller expanderbult av shell- eller bailtyp. Bultens fria ände ska för
shell- eller bailtyp vara försedd med bricka och mutter för uppspänningen. Bult ska
spännas upp till högst 60 procent av flytgränsen. För att bibehålla förspänningen ska
bulten efterdras.
Förspänning ska utföras med anordning som medger mätning av angiven spännkrafts
storlek och med metod som inte roterar eller medför vridning i bulten.
Ange
– typ, längd, dimension, kvalitet och spännkraft för bult
– typ av bricka, kula och mutter.
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CDC.111

Bergförankring med förspända bultar, ingjutna
Förspänd bult för ingjutning ska vara av typ kombinationsbult med cirka 150 mm
valsad gänga i båda ändar samt försedd med expander, halvkula, mutter och bricka.

op

as

Vid systematisk bultning och bergförankrad sprutbetong, som ska ingå i slutlig
förstärkning, erfordras dubbla brickor, en inre för uppspänning vid installation och
en yttre som monteras efter det att erforderlig tjocklek på sprutbetongen uppnåtts.
Förankringsbricka ska vara undergjuten eller understoppad med cementbruk.
Bult ska gjutas in enligt tillverkarens anvisningar.
Ange

er

– ingjutningsmetod och typ av cementbruk
– maximal tid mellan bultinstallation och ingjutning.

Bergförankring med förspända bultar, ingjutna med glidlager

åb

CDC.12

ej

Bult ska minst ha diametern 26,5 mm. Borrhålsdiametern ska vara cirka 15 mm större
än ytterdiametern på glidlagrets slang. Glidlager ska utgöras av polyetenslang med
ett mellanrum injekterat med tjärepoxi eller likvärdigt. Luftningsslang ska nå till botten
av borrhålet som injekteras utifrån och in tills luftningsröret fylls. Injekteringscement
med tillsatser för att kompensera krympning ska användas. Vattencementtal, vct, ska
högst vara 0,3, vilket förutsätter flyttillsatsmedel.

år

Provdragning ska utföras enligt tillverkarens anvisningar.
Ange typ, längd, dimension, kvalitet och spännkraft för bult.

Bergförankring med förspända linor

-F

CDC.13

Förspända linor ska utföras enligt tillverkarens anvisningar.
Ange

– lintyp, linlängd, lindimension och spännkraft

s

– om linorna ska gjutas in

is

– ingjutningsmetod och typ av cementbruk.

R

em

CDC.14

Bergförankring med ingjutna bultar utan förspänning
Borrhålsdiametern ska vara minst 20 mm större än bultens diameter. Borrhålet borras
0,1 m djupare än den ingjutna bultdelen.
Bergbult ska vara av typ kamstål stålkvalitet K500B.
Bultar för säkring av block ska vara förankrade 1 m i bedömt fast berg. Bergbult ska
vara fullt ingjuten till en minsta bedömd längd av 0,4 m i löst block, i annat fall
kompletteras bulten med bricka.
Stålmaterial i bergbult ska ha en övre sträckgräns eller 0,2 m gräns av minst 500 MPa.
Gränstöjning eller brottförlängning ska vara minst 5 procent. Materialkrav avseende
kemisk sammansättning och bockningsegenskaper enligt SS 212540
(Produktspecifikation till SS-EN 10080) ska vara uppfyllda för bultar som ska svetsas
eller bockas.
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Vid krav på samverkan med sprutbetong ska bultarna förses med bricka, halvkula
och mutter eller likvärdig lastfördelande förankring. Bricka eller likvärdig lastfördelande
förankring ska vara insprutad, undergjuten, understoppad eller på annat sätt utförd
så att full anliggning mot underlaget uppnås.

as

Monterade bultar som ska provas med Boltometertest ska ha minst 0,1 m utstickande
del. Boltometertest utförs innan bricka eller lastfördelande förankring insprutas.
Cement för ingjutning ska vara av typ CEM I-SR3 enligt SS-EN 197-1.

op

Cementbruk ska ha vattencementtal, vct, ≤ 0,30.

er

Borrhålet ska fyllas med cementbruk från botten med slang. Efter det att bulten införts
i det bruksfyllda hålet ska bruket helt fylla hålrummet mellan bult och berg. Bultarna
ska monteras centriskt i borrhålet.

Ange

åb

Cementbruk för ingjutning av varmförzinkat stål ska ha sådan sammansättning att
brukets vidhäftning och täthet inte försämras av förzinkningen.

– dimension, kvalitet, längd och ingjutningsmetod för bult
– bultavstånd vid systematisk bultning

ej

– typ av bricka, kula och mutter
– system för centrering av bult

år

– maximalt bultutstick

– om expanderande cementbruk ska användas. Expanderande cementbruk ska ha
fördröjd verkan så att expansion sker efter fyllning av hålet med bruk.

-F

– om annat material än stål kan användas
– krav på annat material än stål
– om annat täthetskrav än under CDC.1 kan tillåtas

CDC.15

s

– vilka åtgärder som behöver vidtas för att annat täthetskrav ska tillåtas.

Bergförankring med ingjutna linor utan förspänning

R

em

is

Förankring med linor ska utföras med typ "standard kabelbult" med diameter
minst 15,2 mm.
Ingjutning och brickor ska utföras enligt tillverkarens anvisningar.
Linor, monteringsdetaljer och brickor ska korrosionsskyddas före montering.
Ange
– linlängd och lindimension
– eventuellt korrosionsskydd.

CDC.16

Bergförankring med friktionsbultar, firmabunden typ
Borrhålsdiameter ska vara enligt bulttillverkarens anvisningar.
Borrhålet ska vara 0,1 m djupare än bultens längd. Systembultning för förankring av
sprutbetong ska utföras med bult med bricka.
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Friktionsbultar får inte användas som permanent eller driftsförstärkning i trafiktunnlar
samt dess sidoutrymmen.
Ange

as

– typ, längd och dimension för bult
– bultavstånd vid systematisk bultning
– eventuellt korrosionsskydd

CDC.17

Bergförankring med skyddsnät

er

Skyddsnät ska utföras av flätverksnät. Nät ska ha stagtråd.

op

– hur samverkan ska ske mellan bult och sprutbetong om krav på samverkan finns.

Skyddsnät ska appliceras i samband med eller efter montering av bult.

åb

Ange
– maskvidd, tråddimension och nätkvalitet

– mått på överlapp samt hur tätt nätet ska fästas
– metod för upphängning av nät

ej

– metod för bottenförankring av nät i släntfot
– bulttyp och bultdimension

år

– vajertyp och vajerdimension

– dimension och form på bricka

CDC.18

-F

– om omfattning ska bestämmas i samråd med beställaren.

Bergförankring med diverse system
Injekteringsbar bult ska utföras enligt tillverkarens anvisningar.
Cement för ingjutning ska vara av typ CEM I-SR3 enligt SS-EN 197-1.

s

Cementbruket ska ha vattencementtal, vct, ≤ 0,40.

R

em

is

I trafiktunnlar samt dess sidoutrymmen får injekteringsbar bult endast användas i
kombination med bricka.
Vid krav på samverkan med sprutbetong ska bultarna förses med bricka, halvkula
och mutter eller likvärdig lastfördelande förankring. Bricka eller likvärdig lastfördelande
förankring ska vara insprutad, undergjuten, understoppad eller på annat sätt utförd
så att full anliggning mot underlaget uppnås.
Ange
– förankringssystem
– typ, längd, dimension och kvalitet
– om annan definition på vattenförande borrhål än under CDC.1 angivet ska gälla
– eventuellt korrosionsskydd.
Ange gitterbåge som utgör ospänd armering och som i huvudsak samverkar med
sprutbetong under EBF.312.
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Injekteringsbar bult
Ange
– bultavstånd vid systematisk bultning

as

– typ av bricka, kula och mutter
– eventuellt korrosionsskydd för injekterad del av bulten

op

– eventuellt korrosionsskydd för oinjekterad del av bulten
– system för centrering av bult
– största mått på bultutstick.

Provning av bergmassans och förstärkningarnas stabilitet

er

CDC.2

Avser provning i samband med nybyggnation av berganläggningar.

åb

Provning av bergmassans och förstärkningarnas stabilitet utförs för att långsiktigt
verifiera att gällande säkerhetskrav tillgodoses. Provning utförs till exempel vid låga
bergtäckningar, stora spännvidder och dålig bergkvalitet.

ej

Kontroll av bärande huvudsystems stabilitet kan omfatta deformations- och
spänningsmätningar och liknande.
Ange

– mätnivåer
– mätlängd

år

– antal och placering av vald utrustning

-F

– mätnoggrannhet
– mätfrekvens.

Ange kontrollmätning med konvergensmätning under BJB.25.

s

Provning av lastupptagning i förstärkningskonstruktion kan omfatta, mätning av
laster i bultar, mätning av axiella och tangentiella laster/spänningar i betong och
sprutbetong och mätning av stagkrafter.

is

Ange

R

em

– antal och placering av bultlastgivare
– antal och placering av tryckceller
– mätområde och mätnoggrannhet
– mätfrekvens.
Ange larmnivåer, utvärderingskriterier och åtgärdsprogram.
Ange hur mätdata ska dokumenteras och levereras.
Ange hur och när provning ska redovisas.
Ange om kontroll av bergmassa ska omfatta sonderingsborrning framför tunnelfront
under BBC.1322.

TERRASSERING, PÅLNING, MARKFÖRSTÄRKNING,

117

Ange kontroll av grundvatten med avseende på till exempel inläckande mängd och
kontroll av vattenkvalitet med avseende på dess aggressivitet mot betong och stål,
inklusive armering och bultar, under BBC.14.

as

KONTROLL
Fortlöpande provning

op

Kontroll av bergmassa ska omfatta kontroll av överensstämmelse mellan verkliga
berg- och grundvattenförhållanden och de förutsättningar på vilka projekteringen
baserats.

er

Dokumentation

åb

Vid bergmekanisk mätkontroll av stabilitet och belastningar på
förstärkningskonstruktion ska, utöver det som står i AMA, larmnivåer,
utvärderingskriterier om detta inte finns angivet i hänvisad standard eller
metodbeskrivning, stipulerade krav för den egenskap som provningen avser samt
övrig information och observationer som är relevanta för provningsresultatet
redovisas.

TÄTNING OCH INFILTRATION AV BERG

ej

CDD

KONTROLL

år

Beakta att hydrauliska tester för kontroll av täthet lämpligen integreras i
injekteringsutförandet inom relevanta injekteringsklasser.

Ange under aktuell kod och rubrik

-F

– krav på dokumentation

– vem som ska ansvara för upprättandet av dokumentationen
– till vem och när dokumentationen ska överlämnas

s

– vad protokoll och dylikt från utförande samt kontroller ska omfatta.

Kontroll av grundvattennivå och grundvattentryck

is

Ange

R

em

– om grundvattennivå eller grundvattentryck ska kontrolleras
– vem som ansvarar för kontroll av grundvattennivå eller tryck
– metod för mätning
– befintliga mätpunkter, läge och utformning
– eventuell nyinstallation av mätpunkter, läge och utformning
– frekvens för mätning och krav på rapportering
– åtgärdsvärden och gränsvärden
– åtgärder som ska vidtas om åtgärds- och gränsvärden för nivå och tryck uppnås.
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Kontroll av inläckage
Mätdammar bör utformas så att samma damm kan utnyttjas för mätning under såväl
entreprenadskede som driftskede.

as

Ange
– om inläckage till tunnel eller schakt ska kontrolleras
– vem som ansvarar för kontroll av inläckage

op

– metod för uppsamling och mätning av inläckage, till exempel mätning i mätvall
eller mätning av dropp

– frekvens för mätning och krav på rapportering

er

– när mätdammar eller andra installationer för mätning senast ska vara etablerade
och i funktion

– åtgärdsvärden och gränsvärden

åb

– anpassning av tidpunkt för mätning med hänsyn till vattenpåverkande verksamhet

– åtgärder som ska vidtas om åtgärds- och gränsvärden för inläckagemängder
överskrids.

ej

Kontroll av bergmassans täthet
Ange

år

– om bergmassans täthet ska kontrolleras

– metod för mätning av bergmassans täthet med hydrauliska tester som
vattenförlustmätning eller inflödesmätning

-F

– åtgärdsvärden och gränsvärden

– kontroll av bergmassans täthet som vattenförlust eller inflöde
– åtgärder som ska vidtas om åtgärds- och gränsvärden för bergmassans täthet
överskrids.

s

Ange tak- och väggdränering i tunnlar, bergrum och liknande under DEQ.1.

is

Dokumentation

em

Ange om och hur produktionsdata ska dokumenteras och levereras.

R

CDD.1

Injektering
Om tillåtet inläckage överskrids eller om andra omständigheter föreligger som bedöms
innebära att täthetskrav inte kan uppfyllas ska detta anmälas till beställaren utan
dröjsmål.
Tätning bör i första hand utföras som förinjektering med cementbaserat
injekteringsmedel.
Ange om hål för injektering ska borras i mönster som anpassas till rådande förhållanden
så att borrhålen övertvärar spricksystem så vinkelrätt som möjligt.
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För vissa bergförhållanden och kravsituationer kan andra metoder och medel än
förinjektering med cement erfordras. Analysera därvid medlets yrkeshygieniska och
miljömässiga aspekter samt dess beständighet.

as

Ange under CBC.6 åtgärd om vatten eller injekteringsmedel påträffas vid salvborrning.
Ange om andra krav ska gälla utöver de i AMA angivna gällande kompetens hos
personal som ska utföra injektering.

op

Beakta grundvattentryck och risk för lyftning av mark vid liten bergtäckning och
skada på närliggande konstruktion.

er

Beakta injekteringstryck i kombination med injekteringsvolym och risk för lyftning
(jacking) som kan innebära att större mängder injekteras.

MATERIAL- OCH VARUKRAV

åb

Delmaterial till injekteringsmedel ska förvaras torrt och i plusgrader och i övrigt
hanteras på sådant sätt att material inte förväxlas eller skadas.
Ingående komponenter ska vara verifierade till nivå 1 enligt YE.
Injekteringsmedel får inte försämra korrosionsresistensen hos stål.

ej

Injekteringsutrustningen ska vara kalibrerad avseende flöde, tryck och volym och
kalibreringsprotokoll ska uppvisas för beställaren.

år

Vatten som används vid tillverkning av injekteringsmedel ska uppfylla krav enligt
SS-EN 1008.

-F

Ange krav på hantering av kemiska produkter under AFC.151 i de administrativa
föreskrifterna, se AMA AF.

Cementbaserat injekteringsmedel
Ange under aktuell kod och rubrik egenskapskrav alternativt recept på cementbaserat
injekteringsmedel.

is

s

Egenskapskrav kan omfatta densitet, vattenseparation, volymändring, viskositet,
flytgräns, flytegenskaper, penetrationsegenskaper, filtreringsegenskaper,
hållfasthetstillväxt, sluthållfasthet med mera.

R

em

Recept bör omfatta typ av cement, vct, tillsatsmedel och blandningsförfarande.

Andra injekteringsmedel
Ange under aktuell kod och rubrik
– typ av annat injekteringsmedel
– gränsvärde för toxicitet vid handhavande och i grundvatten
– egenskapskrav alternativt recept på annat injekteringsmedel.
Egenskapskrav kan omfatta krav med hänsyn till inträngningen, till exempel viskositet
och reaktionstid, krav på hållbarhet, krav med hänsyn till långtidsfunktionen, till
exempel kemisk stabilitet, krympning och urlakning.
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Utrustning
Ange under aktuell kod och rubrik
– krav på utrustning

– krav på utrustning för inmätning av borrhål (noggrannhet, precision)

op

– krav på utrustning för mätning av vattenförlust.

as

– utrustning för registrering av tryck, flöde och tid (noggrannhet, eventuella
formatkrav på utdata)

UTFÖRANDEKRAV

er

Om omständigheter föreligger som bedöms innebära fara för stabilitet, yttre miljö,
hälsa eller säkerhet ska åtgärd omedelbart vidtas.
Ange under aktuell kod och rubrik

åb

– om injektering ska utföras enligt andra krav än i AMA angivet

– om injektering ska utföras som skärmar eller princip för annan borrhålskonfiguration

Styrning av utförandet

ej

– om flera injekteringsomgångar ska utföras i samma skärm och om detta är villkorat
av resultaten från hydrauliska tester eller andra kontroller.

Ange under aktuell kod och rubrik

-F

år

– om hydrauliska tester ska utföras före injektering för att bestämma bergmassans
täthet. Metod och vilka parametrar som ska mätas med krav på noggrannhet och
frekvens samt hur resultatet ska användas
– om vattenförlust eller annan hydraulisk test ska utföras i injekteringshål före
injektering
– omfattning av injekteringshål som ska testas

R

em

is

s

– om registrerande borrning ska utföras, med angivande av vilka parametrar som
ska registreras samt krav på bearbetning och dokumentation och hur resultatet ska
användas
– om hydrauliska tester som vattenförlustmätning ska utföras i kontrollhål efter
injekteringsomgång för att bestämma uppnådd täthet i bergmassan. Metod och
vilka parametrar som ska mätas med krav på noggrannhet och frekvens samt krav
på resultat och åtgärder om krav inte uppfylls
– omfattning och utförande av kontrollborrhål samt hur resultatet ska användas
– övriga observationer som ska göras som underlag för bestämning av vidare åtgärder
– kriterier för utförande och omfattning av ytterligare injekteringsomgång eller annan
åtgärd, kopplat till erhållna resultat från tester och observationer
– vem som är ansvarig för att bedöma om kriterier uppfyllts eller inte.
Ange omfattning och utförande av sonderingsborrning samt hur resultatet ska
användas under BBC.1322.
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Geometrier
Ange under aktuell kod och rubrik

– avstånd mellan teoretisk kontur och borrhåls ansättning
– avstånd mellan ansättningspunkter, avstånd mellan hålspetsar

op

– avstånd mellan borrhålsspets och teoretisk bergkontur (stick)

as

– geometri för skärm eller annan borrhålskonfiguration inklusive eventuell injektering
på tunnelgavel (borrhålsdiameter, antal hål, hållängd)

– geometri för kontrollborrhål, till exempel placering och längd
– om nivåinjektering ska utföras i borrhålen

er

– manschettplacering

Borrning för injektering
Ange under aktuell kod och rubrik

åb

– överlapp mellan injekteringsskärmar.

– tillåten avvikelse i ansättning och åtgärder om inte krav kan uppfyllas

ej

– tillåten borrhålsavvikelse samt kontroll av denna (mätmetod, frekvens),
dokumentation och åtgärder om kravet inte kan uppfyllas
– om foderrör ska användas

år

– om registrerande borrning ska utföras, med angivande av vilka parametrar som
ska registreras och med vilken noggrannhet

-F

– krav på uppsamling och avlägsnande av borrkax
– krav på dammskydd

– hur hålen ska skyddas mot nedsmutsning.

Injekteringsteknik

s

Ange under aktuell kod och rubrik

is

– kriterium för avslutande av injektering (volym, flöde, tid)

R

em

– injekteringstryck
– särskilda stoppkriterier, till exempel minimal injekteringstid
– kriterier för byte av egenskapskrav, recept eller injekteringsmedel
– eventuella krav på avluftning och evakuering av borrhål och sätt för hålfyllning före
start av injektering
– manschetthantering (montering, placering, stängning, öppning, borttagning)
– princip för i vilken ordning hålen ska injekteras om annan än i AMA angiven ska
gälla
– om flera hål ska injekteras samtidigt
– när injektering av flera hål med samma pump får ske
– förfarande vid samband mellan injekteringshål

122

CD MARKFÖRSTÄRKNINGSARBETEN M M

– förfarande vid ytläckage
– hantering av spill och överblivet injekteringsmedel.

KONTROLL

as

Kontroll ska utföras med avseende på att egenskapsvärde ligger inom acceptabla
gränser.

Provningsresultat ska sammanställas enligt följande

op

Dokumentation

– provningsmetod med eventuell hänvisning till standard eller metodbeskrivning

er

– materialsammansättning, till exempel bruksblandning

– datum, tidpunkt och utförare för varje enskild provning

åb

– var provning utförts, till exempel objektets namn och sektionsangivelse
– resultat

– utvärderingskriterier om detta inte finns angivet i hänvisad standard eller
metodbeskrivning

ej

– stipulerade krav för den egenskap som provningen avser
– övrig information och observationer som är relevanta för provningsresultatet.

-F

år

Förundersökning av injekteringsmedel
Förundersökning på laboratorium utförs för att fastställa injekteringsmedlets
egenskaper. Förundersökningen bör även omfatta fältmässiga mätmetoder så att
egenskaperna kan verifieras under den fortlöpande provningen.
Förundersökning i fält utförs för att fastställa att egenskaper från förundersökning
på laboratorium kan uppnås med aktuell injekteringsutrustning.
Ange under aktuell kod och rubrik

s

– omfattning av förundersökning i laboratorium

is

– omfattning av förundersökning i fält
– krav på blandningsutrustning och förfarande på laboratorium

R

em

– vilka egenskaper som ska provas och med vilka undersökningsmetoder
– antal blandningar och antal prov som ska undersökas
– krav på resultat (acceptabelt intervall för värde på egenskap, andel prov inom
acceptabelt intervall)
– åtgärd om krav inte uppfylls.
Fortlöpande kontroll av injekteringsmedel
Ange under aktuell kod och rubrik
– om fortlöpande kontroll av injekteringsmedel ska utföras
– vilka egenskaper som ska provas och med vilka undersökningsmetoder
– frekvens för provtagning och undersökning
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– krav på resultat (acceptabelt intervall för värde på egenskap)

Fortlöpande kontroll av utrustning
Ange
– krav på kontroll av upprätthållande av den funktion som specificerats

CDD.11

op

– kalibreringsintervall.

as

– åtgärd om krav inte uppfylls.

Förinjektering

er

Borrning för injekteringshål ska ske med en borrhålsdiameter mellan 48 mm och 64
mm.

åb

Injekteringshål ska renspolas inifrån och ut med vatten och luft direkt efter avslutad
borrning. Vattentrycket ska minst vara 10 bar och vattenflödet minst vara 30 liter/min.
Renspolning ska pågå tills att spolvattnet är rent. Injekteringshål ska skyddas mot
nedsmutsning direkt efter avslutad renspolning.
Injekteringsmanschett ska kunna placeras minst en meter in från hålmynningen.

ej

Manschett ska monteras tät och bibehålla täthet under injekteringen.
Injekteringen ska starta med bottenhål och sedan vidare med vägghål och takhål.

år

Nedåtlutande hål ska fyllas med injekteringsmedel från botten och utåt före
trycksättning sker.

-F

Vid samband mellan injekteringshål och ytläckage till tunneln/bergrummet ska
pågående hål injekteras klart om angivet injekteringstryck kan upprätthållas. Utflödet
ur sambandshål åtgärdas genom manschettering och parallell injektering.
Borrning får inte påbörjas närmre än 1,5 m från injekteringsborrhål förrän
injekteringsbruk i hålet uppnått en skjuvhållfasthet på 1,0 kPa mätt med fallkon.

s

Personal som arbetar med injektering ska vara certifierade för berginjektering enligt
Svenska Bergteknikföreningen.
Ange under aktuell kod och rubrik

R

em

is

– om selektiv eller kontinuerlig injektering ska göras

CDD.111

– när borrning tidigast får utföras i närheten av injekterat område, om annat krav än
i AMA angivet ska gälla
– när schaktningsarbete tidigast får utföras i närheten av injekterat område
– om och hur vattenförlustmätning och/eller inläckagemätning ska utföras.
Ange krav på sonderingsborrning under BBC.1322.

Förinjektering med cementbaserat injekteringsmedel
Förinjektering ska utföras så att största möjliga flöde vid högsta tillåtna
injekteringstryck upprätthålls till dess att stoppkriteriet uppnåtts. Dimension på slang
mellan injekteringsmanschett och injekteringspump ska vara minst 19 mm (¾”).
Ange om annat injekteringsutförande än i AMA angivet ska tillämpas.
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CDD.112

Förinjektering med icke cementbaserat injekteringsmedel

Ange om annat injekteringsutförande än i AMA angivet ska tillämpas.

CDD.12

Efterinjektering

as

Förinjektering med icke cementbaserat injekteringsmedel eller en kombination av
cementbaserade och andra injekteringsmedel ska utföras enligt leverantörens
beskrivning.

op

Personal som arbetar med injektering ska vara certifierade för berginjektering enligt
Svenska Bergteknikföreningen.
Ange

er

– hur renspolning av borrhål ska utföras, till exempel med vatten och/eller tryckluft
– restriktioner med hänsyn till dräner

– om split-spacing ska användas.

CDD.121

åb

– restriktioner med hänsyn till bergets stabilitet och utförda förstärkningar

Efterinjektering med cementbaserat injekteringsmedel

ej

Injektering av vattenförande borrhål och omborrning för bult

Ange

år

Vid vattenförande borrhål ska först det vattenförande borrhålet injekteras med
cementbruk, därefter ska hålet borras om.

– hur renspolning av borrhål ska utföras, till exempel med vatten och/eller tryckluft

-F

– särskilda kriterium för injekteringen (volym, flöde, tid)
– injekteringstryck

– injekteringsblandning

s

– om omborrning för bult ska utföras i samma läge som det injekterade borrhålet

is

– annat utförande än i AMA angivet.

Efterinjektering med icke cementbaserat injekteringsmedel

CDD.13

Kontaktinjektering

R

em

CDD.122

Kontaktinjektering ska utföras i kontaktzonen mellan berg och betong eller mellan
berg och annan yta. Kontaktinjektering ska utföras sedan betongkonstruktionen har
erhållit samma temperatur som omgivande berg.
Ange
– om kontaktinjektering ska utföras i borrhål eller i ingjutna slangar eller rör
– om och hur renspolning av borrhål ska utföras, till exempel med vatten och/eller
tryckluft
– hur långt in i berget injekteringshål ska borras och centrumavstånd
– ingjutning av rör för kontaktinjektering
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– om injekteringsslang ska användas
– materialkrav på rör eller slangar

as

– när och i vilken turordning borrhål, eventuella injekteringsslangar respektive
injekteringsrör ska injekteras.

Kontaktinjektering med cementbaserat injekteringsmedel

CDD.132

Kontaktinjektering med icke cementbaserat injekteringsmedel

CDD.14

Ridåinjektering

op

CDD.131

er

Öppna schakt och vertikalschakt under grundvattenytan ska tätas genom injektering.
Hålfyllnad ska utföras från botten och utåt med slang innan trycksättning/injektering.

Ange
– borrhålslängd och centrumavstånd

åb

Personal som arbetar med injektering ska vara certifierade för berginjektering enligt
Svenska Bergteknikföreningen.

ej

– hur renspolning av borrhål ska utföras, till exempel med vatten och/eller tryckluft
– injekteringsomgångar och längder

– om injektering ska utföras i flera nivåer

år

– om metod split-spacing ska användas
– typ av injekteringsmedel

CDD.141

-F

– om även delar över grundvattenytan ska injekteras.

Ridåinjektering med cementbaserat injekteringsmedel

Ridåinjektering med icke cementbaserat injekteringsmedel

is

CDD.142

s

Dimension på slang mellan injekteringsmanschett och injekteringspump ska vara
minst 19 mm (¾”).

R

em

CDD.2

Vatteninfiltration
Grundvattensituationen ska observeras vid utförande av infiltration. Observationerna
ska fortlöpande redovisas för beställaren.
Ange
– vem som utför infiltrationsanläggning och infiltration
– borrhål eller brunn från markyta
– borrhål från tunnel eller bergrum
– infiltration i jord eller berg
– läge, längder och centrumavstånd för borrhål och brunnar
– tillgång till ytvatten eller färskvatten och eventuell behandling före infiltration
– krav på vatten som får användas för infiltration
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– villkor för styrning
– infiltrationsflöde och vattenövertryck

– utförandet av kontroll av grundvattennivå och grundvattentryck.

as

– typ av registrering

Ange under aktuell kod och rubrik i CBC.6 utformning av nisch för infiltration från
tunnel eller bergrum.

op

Ange arbeten med tillfällig infiltrationsanläggning under BCB.121.

er

Ange driftinstruktioner under aktuell kod och rubrik under YJL.11 och
underhållsinstruktioner under aktuell kod och rubrik under YJL.12.

CDE

TÄTNING AV BERG KRING RÖRLEDNINGAR O D

åb

Avser tätning kring mediarör i borrhål i berg enligt CBF.

Beakta vid kemikalieinjektering kemiska medels yrkeshygieniska och miljömässiga
aspekter och ange under aktuell kod och rubrik särskilda krav med avseende på detta.

ej

Upprätta och redovisa en kontrollplan eller ange alternativt om entreprenören ska
upprätta kontroll- och provningsprogram.
Ange under aktuell kod och rubrik
– typ av injekteringsmedel

år

– vilka provningar som ska utföras
– metoder för provning

-F

– om injekteringsvolym ska mätas.

CDE.1

Injektering kring rörledning o d

CDE.11

Sprickinjektering kring rörledning o d

s

Avser tätning av berget, genom sprickinjektering, som förberedande arbete i samband
med borrning eller upprymning av borrhål i berg.

is

Ange under aktuell kod och rubrik

em

– lägsta tillåtna injekteringstryck

R

CDE.111

– antal borrhål och inbördes avstånd mellan borrhålen i injekteringsskärm
– när borrning för ledning tidigast får utföras inom injekterat område.

Sprickinjektering kring rörledning o d med cementbaserat
injekteringsmedel
Ange
– typ av cement och bruksblandning
– gräns för vct för olika bruksblandningar
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– tillåten andel bentonit eller svällmedel i bruksblandningen
– typgodkända tillsatsmedel och dess andel i bruksblandningen för att uppnå
erforderlig flytbarhet.

Sprickinjektering kring rörledning o d med icke cementbaserat
injekteringsmedel

CDE.12

Kontaktinjektering kring rörledning o d

op

as

CDE.112

Avser injektering av utrymme mellan bergborrhål och rörledning/skyddsrör efter
bergborrning.

er

Ange under aktuell kod och rubrik

– om rörledning/skyddsrör ska trycksättas eller på annat sätt skyddas mot
buckling/deformation

Kontaktinjektering kring rörledning o d med cementbaserat
injekteringsmedel

ej

CDE.121

åb

– högsta tillåtna injekteringstryck med avseende på rörledningens/skyddsrörets
prestanda.

Ange

– typ av cement och bruksblandning

år

– gräns för vct för olika bruksblandningar
– tillåten andel bentonit eller svällmedel i bruksblandningen

CDF

Kontaktinjektering kring rörledning o d med icke cementbaserat
injekteringsmedel

s

CDE.122

-F

– typgodkända tillsatsmedel och dess andel i bruksblandningen för att uppnå
erforderlig flytbarhet.

GEOTEKNISKA STÖDKONSTRUKTIONER

R

em

is

Arbeten ska bedrivas så att angivna gränsvärden avseende omgivningspåverkan och
bruksgränstillstånd inte överskrids.
Dokumentation av kontroll, provning och verifiering ska uppfylla kraven i SS-EN 1997
samt eventuell för geokonstruktionen gällande utförandestandard.
Förankring och godkännandeprovning av förankring av tillfälliga geotekniska
stödkonstruktioner i berg ska utföras med krav enligt DJB.1.
Förankring och godkännandeprovning av förankring av tillfälliga geotekniska
stödkonstruktioner i jord ska utföras med krav enligt DJB.21.
Ange tröskelvärden och gränsvärden för aktuella bruksbarhetskriterier avseende
omgivningspåverkan och konstruktionens brukbarhet.
Beakta att tröskelvärden och gränsvärden i kapitel C inkluderar tillåten utböjning,
vertikala och horisontella rörelser i jorden runt geotekniska stödkonstruktionen samt
tillåtna rörelser för intilliggande byggnader, ledningar och anläggningar.
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Ange krav på genomförande av beställaren upprättad plan för övervakning och
inspektion i kapitel C.
Ange under aktuell kod och rubrik

as

– krav på att entreprenören upprättar plan för övervakning och inspektion för att
säkerställa att arbetet bedrivs på ett sådant sätt att tröskelvärden respektive
gränsvärden inte överskrids

op

– krav på att entreprenören upprättar åtgärdsplan att aktivera vid överskridande av
tröskelvärdet

er

– geotekniska förhållandens eventuella påverkan på arbetsutförande, till exempel
restriktioner vid val av maskiner, arbetsordning och schaktetapper

– restriktioner eller särskilda krav med anledning av andra arbeten, till exempel pålning
intill spont

– krav på särskilt arbetsutförande

åb

– restriktioner för att förhindra uppkomst av skada på byggnader, anläggningar,
utrustningar med mera

– om entreprenören ska dimensionera geoteknisk stödkonstruktion

ej

– riskfaktorer såsom grundvattensänkning utanför konstruktionen, vinterarbete och
liknande som påverkar utförande eller kontroll

år

– särskilda krav med hänsyn till vegetation (träds rotsystem)
– krav på utförandeklass (EXC) vid stål
– krav på stödkonstruktionens täthet

-F

– krav på vattentätande åtgärder såsom injektering och tätning kring stödkonstruktion
och genomföringar.
Ange förutsättningar för dimensionering som entreprenören ska utföra under BBB.121.

s

Ange krav på rörelse-, deformations-, vibrations- och bullermätning med mera under
aktuell kod och rubrik under BBC.11.

R

em

is

Ange krav på undersökningsprovning och lämplighetsprovning av förankring under
BBC.213.
Ange åtgärd på byggnad eller anläggning som kan bli aktuell till följd av den
geotekniska stödkonstruktionens rörelser eller rörelser till följd av arbetena under
aktuell kod och rubrik under BCB.2.
Ange åtgärder i träds och buskars rotzon under BCB.51.
Ange krav på inmätning under BJB.21.
Ange förankring under aktuell kod och rubrik under DJB.
Ange om inspektion av ledning ska utföras under aktuell kod och rubrik under PCE.
Ange om kontroll av ledning ska utföras samt i så fall vilken typ av kontroll under
aktuell kod och rubrik under YHB.1.
Ange krav på bygghandling under YJC.1.
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Ange krav på drift- och underhållsinstruktioner under aktuella koder och rubriker
under YJL.1.

Spont
Spont, med undantag av glesspont, ska utföras enligt SS-EN 12063.

as

CDF.1

op

I ytor som ska vara vattentäta ska öppningar i sponten vid spontlås och liknande fyllas
igen med ett material som är vattentätt, elastiskt, övermålningsbart och har god
vidhäftning.
Stål ska uppfylla krav enligt SS-EN 10219-1 respektive SS-EN 10219-2.
Stålspont ska vara deklarerad enligt SS-EN 1090-2.

åb

er

Spont, inom vilken bergschaktning ska utföras, ska placeras så långt utanför
spränglinje, minst 0,5 m, att plats erhålls för dubbar som stöd för spontfot och för
eventuell tätning med betongklack vid övergång mellan jord och berg.

Spont ska tas bort på sådant sätt att jordrörelser begränsas och så att konstruktion
eller ledning inte rubbas eller skadas.
Spont som ska lämnas kvar ska kapas 1,2 m under blivande markyta.

ej

Beakta att förankring av spont anges under aktuell kod och rubrik under DJB.
Ange under aktuell kod och rubrik

– om spont ska eller får kvarlämnas

år

– krav på typ av spont
– spontlinjes läge

-F

– krav på förborrning

– krav på brandisolering av hammarband, strävor och dylikt
– om neddrivningsdjup ska mätas och redovisas
– om betong ska avskiljas från spont med mellanlägg

s

– om bullerdämpande åtgärder ska vidtas vid spontdrivning

is

– restriktioner beträffande vibrationer

R

em

– eventuellt korrosionsskydd
– eventuella belastningsrestriktioner.
Ange krav på bullermätning under BBC.117.
Ange krav på mätning av stagkrafter, efter godkännandeprovning, under BBC.213.
Ange åtgärd på byggnad eller anläggning som kan bli aktuell till följd av sponts rörelser
eller deformationer i undergrunden vid slagning eller dragning under aktuell kod och
rubrik under BCB.2.
Ange krav på eventuell förschakt för spont under CBB.82.
Ange om förschakt för inmätning ska utföras under CBB.86.
Ange eventuella krav på platsgjuten kantbalk vid spontfot, krönbalk eller hammarband
under aktuell kod och rubrik under EB.
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Kvarlämnad spont
Specificera spont som ska lämnas kvar.
Ange om spont som lämnas kvar ska kapas på annan nivå än i AMA angiven.

as

Ange om kvarlämnad spont respektive förankringar ska redovisas på underlag till
relationshandling under aktuell kod och rubrik under YJD.1 eller på relationshandling
under aktuell kod och rubrik under YJE.1.

op

Rostskyddsmålad permanent spont

Ange eventuella krav på rostskyddsmålning.

er

Vid ingjutning av ytbehandlade stålprofiler i betong ska minst 50 mm av den del som
är försedd med ytbehandling vara ingjuten. Motsvarande mått ska vara minst 100 mm
om gjutningen utförs mot jord.

åb

Permanent spont med katodiskt korrosionsskydd
Ange
– specifikation av anoder

Spont för ledningsgrav

ej

– lägen för anoder.

CDF.11

år

Åberopa principritning CBB.311:1 för va-ledning och principritning CBB.313 för
värmeledning, om dessa är tillämpliga.

Valfri sponttyp

CDF.12

-F

Ange om beställaren ska informeras om vilken typ av spont som kommer att användas.

Avsträvad spont

Avser spont som är avsträvad med stämp och hammarband.

s

Ange under aktuell kod och rubrik

is

– möjlighet eller restriktion mot att använda byggnadsdel, till exempel grundplatta,
plint eller pålfundament, som upplag för strävor

em

– möjlighet eller restriktion beträffande håltagning för stämp eller sträva.

Avsträvad stålspont

CDF.123

Avsträvad glesspont

R

CDF.121

Avsträvad glesspont för ledningsgrav
Ange
– typ av utfyllnadsmaterial eller utfackning mellan glesspont
– om plank och skivor för utfyllnad eller utfackning får kvarlämnas.

CDF.13

Bakåtförankrad spont
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CDF.132

Bakåtförankrad glesspont

CDF.14

Konsolspont

CDF.141

Konsolspont av stål

CDF.142

Konsolspont av typ glesspont

CDF.2

Slitsmur

as

Bakåtförankrad stålspont

op

CDF.131

Ange

åb

– val, ändringar samt tillägg till SS-EN 1538

er

Slitsmur ska uppfylla krav avseende material, utförande och kontroll i SS-EN 1538.

– hur geoteknisk bärförmåga ska verifieras
– krav vid schaktning utan foderrör
– exponeringsklass.

ej

Beakta att vid misstanke om inhomogent berg bör kärnprovtagning kravställas.
Ange krav på metod, omfattning och djup för verifiering av underliggande material
under aktuell kod och rubrik under BBC.13.

år

Beakta råd i EFFC/DFI Best Practice Guide to Tremie Concrete for Deep Foundations.

CDF.3

-F

Beakta råd i EFFC/DFI Guide to Support Fluids for Deep Foundations.

Sekantpålevägg
Ange

– specifikation av anoder

Släde, kassett

is

CDF.4

s

– lägen för anoder.

R

em

Innan arbete utförs i flyttbar spontkonstruktion (släde, kassett) ska motfyllnad utföras
på utsidan så att denna blir stabil.
Ange
– krav på typ av släde, kassett
– eventuella belastningsrestriktioner.

Släde, kassett för ledningsgrav
Flyttbar spont ska placeras så att ledning kan läggas i rak sträckning i avsedd riktning
och så att utrymme finns för packning med lämpligt packningsredskap.
Flyttbar spontkonstruktion lyfts upp successivt i samband med återfyllning och
packning runt om ledning.
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Släde, kassett för schaktgrop
Flyttbar spontkonstruktion lyfts upp successivt i samband med återfyllning och
packning.

FYLLNING, LAGER I MARK M M

as

CE

Massor som är användbara från schakt inom arbetsområdet ska bearbetas så att de
uppfyller krav för fyllning eller lager.

op

Ange under aktuell kod och rubrik

er

– speciella utförandekrav och eventuella restriktioner vid användning av
återvinningsbara massor eller alternativa anläggningsmaterial, till exempel
materialegenskaper, lagertjocklekar och packningskrav
– om fyllning med återvinningsbara massor kan accepteras

åb

– klassificeringskriterier (krav avseende halter, typer, spridningspotential) avseende
föroreningar i massor för att de ska accepteras som fyllningsmaterial.

ej

Ange om entreprenören ska göra anmälan hos vederbörande myndighet om
användning av återvinningsbara massor kräver sådan anmälan under AFC.171 i de
administrativa föreskrifterna, se AMA AF.
Beakta SS 25211 och ange under BBC.113 krav på vibrationsmätning och under BBB.117
högsta tillåtna vibrationsnivå för berörda objekt.

år

MATERIAL- OCH VARUKRAV

-F

Materialtyp 6A och 6B får inte användas för fyllning under väg, bro, byggnad, plan
eller dylikt.
Materialtyp 7 kan användas för fyllning efter särskild utredning.
Materiatyp1 bergtyp 1, materialtyp 1 bergtyp 2 eller materialtyp 3A bergtyp 3 kan
användas för krossad sprängsten, samkross och makadam.

s

Materialtyp 2 kan användas för krossad grovjord.
Beakta att användning av naturgrus ska ske restriktivt.

R

em

is

Ange under aktuell kod och rubrik särskilda krav på begränsning för användning av
naturgrus.
Ange under aktuell kod och rubrik krav på sortering och graderingskategori, eventuellt
med kompletterande krav avseende halt överkorn respektive halt underkorn.

Fyllningsmaterial
Fyllning ska utföras
– för väg, bro, byggnad med mera med material enligt tabell AMA CE/1
– för vegetationsytor med material enligt tabell AMA CE/2.
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TABELL AMA CE/1. FYLLNINGSMATERIAL FÖR VÄG, BRO, BYGGNAD M M

3A

3B

Bergtyp B

< 10

≤2

Block- och
stenjordarter
Grovkorniga
jordarter
Bergtyp C

≤ 15

≤2

≤ 15

≤2

Blandkorniga
jordarter

16–30

≤2

31–40

4B

Finkorniga
> 40
jordarter
Finkorniga
> 40
jordarter
Mineraljordarter
med organisk
halt
Organiska,
mineraliska
jordarter
Organiska
jordarter
Biprodukter
Avfallsbaserade
produkter
Lättmaterial

-F

6A
6B

R

em

is

s

7

≤2

> 40

≤2

≤ 40

≤2

år

Blandkorniga
jordarter

Glimmerfattig granit eller
gnejs samt andra håda och
hållfasta bergarter såsom kvartsit,
diabas, porfyr och leptit
Glimmerrik granit eller gnejs samt
andra bergarter med måttlig
hållfasthet och dålig slitstyrka,
t ex homogen kalksten
Block, Sten, Grus, Sand,
Sandigt grus, Grusig sand,
Grusmorän, Sandmorän

1

Bergarter med höga
glimmerhalter, Lerskiffer,
Vissa grovkorniga graniter
och vissa porösa sedimentära
bergarter, Mycket kraftigt
omvandlade bergarter
Lerig eller siltig sand,
Lerig eller siltig grus,
Lerig eller siltig sandmorän,
Lerig eller siltig grusmorän,
Lerig eller siltig morän
Bergarter med höga
glimmerhalter, Lerskiffer,
Kritkalksten, Leromvandlat berg,
Inte klassificerat bergmaterial
Lerig eller siltig sand,
Lerig eller siltig grus,
Lerig eller siltig sandmorän,
Lerig eller siltig grusmorän,
Lerig eller siltig morän
Lera, Lermorän

2

ej

≤2

4A

5B

≤2

Tjälfarlighetsklass

as

Bergtyp A

Bergtyp D

5A

Exempel

1

op

2

Organisk jord
%/63 mm

er

1

Halten (vikt-%) X/Y
Finjord
Ler
0,063/
0,002/
63 mm
0,063 mm
< 10

åb

Material- Benämningar
typ
Berg- och
jordmaterial

1

2

3

3

3

Silt, Lerig silt, Siltig lera,
Siltmorän, Siltig lermorän
Gyttjig lera, Dyig silt

4

6–20

Lerig gyttja, Siltig dy,
Sandig mulljord

3

> 20

Gyttja, Dy, Torv,
Mulljord
Slaggmaterial
Riven asfalt,
Krossad betong
Lättklinker

1

2–6

4

För klassificering av material med hänsyn till kornstorlek ska SS-EN ISO 14688-1 och
SS-EN ISO 14688-2 tillämpas.
Bilaga AMA Klassificering och benämning av berg och jord ska tillämpas.
Materialtyp 1 är sprängsten av berg av kvaliteten bergtyp A eller B oberoende av
fraktion, krossat eller okrossat.
Materialtyp 2 är grovjord oberoende av fraktion, krossat eller okrossat.
Materialtyp 3A är sprängsten av berg av kvaliteten bergtyp C oberoende av fraktion,
krossat eller okrossat.
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TABELL AMA CE/2. FYLLNINGSMATERIAL FÖR VEGETATIONSYTOR
Benämningar 1)
Berg- och
jordmaterial

11

Bergmaterial

12

Halten av (vikts-%) X/Y
20/
63 mm

2/
20 mm

2)

0,063/
20 mm

Exempel
0,002/
20 mm
Sprängsten

Fin och blandkornig
morän
Finjord
kornstorlek
> 0,02 mm

13a

13b
14
14a
14b
15

<5

> 90

> 50

< 40

> 90

> 80

> 40

5–25

> 90

> 80

> 40

25–40

> 90

Lerfri eller lerfattig grusjord, Sandig grusmorän
Lerfri eller lerfattig sandjord, Grusig sandmorän

5–15

> 80

> 40
> 25

Grusig eller sandig
siltjord,
Lerig grus- eller sandjord,
Siltig eller lerig sandmorän
Lerig siltjord, Lättlera,
Lerig siltmorän

Mellanlera, Lermorän
Styv lera och mycket styv
lera, Lermorän
Mellanlera, Styv lera och
mycket styv lera (såplera)

För benämning och indelning av material med hänsyn till kornstorleksfördelning, se begreppsbestämningar under
kornfraktion.
Inget material får vara > 63mm.

-F

2)

<5

< 15

år

1)

kornstorlek
< 0,02 mm
Finkorniga moräner
Finjord med Torrskorpekaraktär
kornstorlek
> 0,002 mm
kornstorlek
< 0,002 mm
Finjord utan Torrskorpekaraktär

< 15

> 50

er

13

< 50
> 90

åb

kornstorlek < 2 mm

ej

12a
12b

op

Grus
Stenmorän, grovoch blandkornig
morän
Grovjord
kornstorlek > 2 mm

as

Materialtyp

Kornstorleksfördelning ska bestämmas enligt SS-EN 933-1.
Lerhalt ska bestämmas enligt SS-EN ISO 17892-4.

s

Organisk halt ska bestämmas enligt SS 27107 eller SS 27105.

Bergtyp

R

em

is

Bergtyp klassificeras utifrån materialens nötningsegenskap, micro-Deval (MDE) och
hållfasthetsegenskap, Los Angeles (LA).
Micro-Deval (MDE) ska bestämmas enligt SS-EN 1097-1.
Los Angeles (LA) ska bestämmas enligt SS-EN 1097-2.
Indelning av bergmaterial i bergtyper
– bergtyp A: MDE ≤ 15 och LA ≤ 30 och MDE+LA ≤ 40
– bergtyp B: MDE ≤ 30 och LA ≤ 45 och MDE+LA ≤ 65
– bergtyp C: MDE ≤ 45 och LA ≤ 60 och MDE+LA ≤ 90
– bergtyp D: MDE > 45 och LA > 60 och MDE+LA > 90
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as
op
er
åb
ej

FIGUR AMA CE/1. ILLUSTRATION AV INDELNING I BERGTYPER.

år

UTFÖRANDEKRAV

Fyllning och packning

-F

Fyllning och packning ska utföras

– för väg, plan och dylikt samt järnväg enligt tabell AMA CE/3 i de fall denna är
åberopad under aktuell kod och rubrik

s

– för byggnad, mur, trappa, ledningar, fundament med mera enligt tabell AMA CE/4
i de fall denna är åberopad under aktuell kod och rubrik

is

– för grundläggning av och fyllning och packning mot bro enligt tabell AMA CE/5 i
de fall denna är åberopad under aktuell kod och rubrik.

Vid packning av torr bland- eller finkornig jord, materialtyperna 3B, 4 och 5, ska
packningsarbetet utökas samt packningsresultatet kontrolleras mot krävd
packningsgrad.

R

em

Packningsredskapet ska framföras med hastigheten 3,0 ±1,0 km/h.
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TABELL AMA CE/3. FYLLNING OCH PACKNING FÖR VÄG, PLAN O D SAMT JÄRNVÄG.
STÖRSTA LAGERTJOCKLEK I METER EFTER PACKNING OCH MINSTA ANTAL ÖVERFARTER
PER LAGER VID PACKNING
Materialtyp
1 och 3A
1 och 3A
2
D > 320 mm D ≤ 320 mm

Minsta antalet
överfarter
3B och 5A

as

Packningsredskap

4

min 100 kg

−

−

min 200 kg

0,20

−

0,15
0,20

0,10

1)

0,15

1)
1)

0,30

0,40
0,60

0,40

min 15 kN/m

−

0,30

min 30 kN/m

1,0

min 600 kg

0,30
0,40

Vibrerande envalsvält,
statisk linjelast

3,0/2,0

Vibrerande tandemvält,
5)
statisk linjelast

3)

0,80
1,00

0,30

0,10

6/10

2)

0,15

1)

6/10

2)

1)

0,20

6/10

2)

0,25

0,20

6/10

2)

0,55

0,40

0,30

6/10

2)

0,80

0,55

0,40

6/10

2)

1,00

0,70

0,50

6/10

2)

åb

min 65/60 kN/m

4)

1)

2)

0,30

ej

2,0/1,5

min 45 kN/m

0,55
3)

0,25

6/10

1)

−

er

min 400 kg

op

Vibratorplatta

−

0,15

−

−

6

min 10 kN/m

−

0,25

0,15

0,10

6

−

0,40

0,25

0,15

6

−

0,60

0,40

0,30

6

−

0,25

0,20

0,20

6

−

−

0,25

0,25

6

min 15 kN

−

0,20

0,20

0,20

6

min 25 kN

−

0,30

0,25

0,25

6

min 20 kN/m

-F

min 30 kN/m

år

min 5 kN/m

Statisk trevalsvält,
statisk linjelast
min 50 kN/m

s

Statisk padfotvält,
statisk linjelast
min 45 kN/m

R

em

is

Gummihjulsvält,
last/hjul

1)

Tillämpas inte vid fyllning och packning av Väg kategori A samt järnväg

2)

Det högre värdet för minsta antalet överfarter gäller vid materialtyp 1 eller 3A och D ≤ 320 mm.

3)

Den mindre lagertjockleken gäller vid fyllning och packning för väg och järnväg.

4)

Den lägre statiska linjelasten gäller den mindre lagertjockleken.

5)

Antalet överfarter gäller för vibrering på båda valsarna. Vibreras med endast en vals ska antalet
överfarter ökas i motsvarande grad.
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TABELL AMA CE/4. FYLLNING OCH PACKNING FÖR GRUNDLÄGGNING AV OCH FYLLNING
OCH PACKNING MOT BYGGNAD, MUR, TRAPPA, LEDNINGAR, FUNDAMENT M M. STÖRSTA
LAGERTJOCKLEK I METER EFTER PACKNING OCH MINSTA ANTAL ÖVERFARTER PER

Packningsredskap

Materialtyp
1 och 3A
2
D ≤ 320 mm

3B och 5A 4

−

−

0,15

0,10

−

0,30

0,30

0,25

min 50 kg

−

−

0,10

min 100 kg

−

−

min 200 kg

−

0,20

min 400 kg

0,40

0,30

min 600 kg

0,60

0,40

Handstamp
min 15 kg

min 70 kg

is
em
R
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−

6

0,10

−

6

0,20

0,15

0,10

6/10

1)

0,30

0,25

0,15

6/10

1)

0,40

0,30

0,20

6/10

1)

åb

−

0,15

0,20

0,15

0,10

6/10

1)

1,00

0,55

0,55

0,40

0,25

6/10

1)

1,50

0,80

0,80

0,55

0,35

6/10

1)

2,00

1,00

1,00

0,70

0,50

6/10

1)

Det högre värdet för minsta antalet överfarter gäller vid materialtyp 1 eller 3A och D ≤ 320 mm.

s

1)

1)

0,20

-F

min 60 kN/m

4/8

0,70

år

min 45 kN/m

0,20

ej

Vibrerande
envalsvält,
statisk linjelast

min 30 kN/m

4
4

Vibratorplatta

min 15 kN/m

0,10

er

Vibratorstamp

Minsta antalet
överfarter

op

1 och 3A
D > 320 mm

as

LAGER VID PACKNING
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TABELL AMA CE/5. FYLLNING OCH PACKNING FÖR GRUNDLÄGGNING AV OCH FYLLNING
OCH PACKNING MOT BRO. STÖRSTA LAGERTJOCKLEK I METER EFTER PACKNING OCH
MINSTA ANTAL ÖVERFARTER PER LAGER VID PACKNING

w > 3,5 %

Minsta antal
Krossad sprängsten överfarter

as

Lagertjocklek, m
Förstärkningslager och Bärlager
w=vattenkvot
w > 3,5 %
eller ej
bestämd

op

Packningsredskap

Vibratorplatta
−

0,25

0,2

≥ 400 kg

0,3

0,25

≥ 700 kg

0,35

0,3

Vibrerande
envalsvält,
statisk linjelast

−

er

0,2

≥ 300 kg

6

0,4

6

0,5

6

−

6

> 15 kN/m

0,25

> 25 kN/m

0,4

−

0,5

6

> 35 kN/m

0,5

0,25

0,6

6

> 45 kN/m

0,55

0,3

0,65

6

> 55 kN/m

0,6

0,35

0,7

6

år

ej

−

6

−

åb

≥ 200 kg

-F

Fyllning med jordmaterial, som ska packas, ska utföras med mellangraderat eller
månggraderat material.
Till fyllning som ska packas får inte användas lös lera eller flytbenägen jord med för
packning olämplig vattenkvot.

is

s

Fyllningsmaterial får inte vara tjälat och ska vara fritt från is och snö, växtrester, rötter
och annat otjänligt material.

R

em

Ange under aktuell kod och rubrik
– geotekniska förhållandens eventuella påverkan på arbetsutförande såsom
restriktioner vid val av maskiner, arbetsordning med mera
– om packning inte får utföras, till exempel under vegetationsytor
– vid fyllning i vatten hur grumling ska förhindras
– aktuell tabell för fyllning och packning
– vid fyllning i vatten om, var och när ramning ska utföras.
Fyllning och packning enligt tabell AMA CE/3–CE/6 ger normalt, för respektive
ändamål, fullgott packningsresultat. Om torra finkorniga material ska packas ska
packningsarbetet utökas. Om bättre packningsresultat ska uppnås kan det fordras
såväl minskning av lagertjocklek som ökning av antalet överfarter.
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ej

åb

er

op

as

Traktorutbredning
Traktorutbredning ska utföras enligt figur AMA CE/2 med traktorns storlek anpassad
till tippningsförfarande, massornas sammansättning och kornstorlek samt
lagertjockleken. Traktorutbredning av sprängsten ska utföras med 15–40 tons
bandtraktor och med 0,5–2,0 m lagertjocklek.

år

FIGUR AMA CE/2. TRAKTORUTBREDNING.

R

em

is

s

-F

Packning över ledning
Vid packning av fyllning över ledning ska fyllningen ha sådan tjocklek med hänsyn
till aktuell packningsmaskin att skada inte uppstår. I tabell AMA CE/6 angiven
lagertjocklek får minskas endast om det, innan packningsarbetet utförs, visas att så
kan ske utan risk för skada.
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TABELL AMA CE/6. MINSTA LAGERTJOCKLEK ÖVER RÖRLEDNING OCH ÖVER EL- OCH
TELEKABEL MED SKYDD AV RÖR ELLER KABELBLOCK O D VID PACKNING
Packningsredskap

Minsta lagertjocklek efter packning, m

15 kg

as

Handstamp
0,15

Vibratorstamp
0,25

op

70 kg

0,10

100 kg

0,10

200 kg

0,15

400 kg

0,25

600 kg

0,40

Vibrerande envalsvält, statisk linjelast
15 kN/m

åb

50 kg

er

Vibratorplatta

0,50

30 kN/m

1,0
1,5

ej

45 kN/m
60 kN/m

2,0

Vibrerande tandemvält, statisk linjelast

10 kN/m
20 kN/m

-F

30 kN/m

0,15

år

5 kN/m

0,35
0,50
0,70

Statisk trevalsvält, statisk linjelast
50 kN/m

0,80

Gummihjulsvält, last/hjul

0,50

25 kN

0,80

s

15 kN

is

Bandtraktor

R

em

10 ton

0,50

Vid andra laster än i tabellen angivna bestäms lagertjocklek genom interpolering.

KONTROLL
Provning av fyllning och packning
Provning av packningsresultat bör övervägas i de fall fyllning och packning ska utföras
på annat sätt än enligt tabell AMA CE/3–CE/6 för att uppnå bättre packningsresultat.
Provning bör även övervägas i de fall fyllning och packning utförs under ogynnsamma
omständigheter. Provning kan utföras genom direkt mätning av packad fyllnings
bärighets- och deformationsegenskaper med till exempel plattförsök, pressometer
och skruvplatta eller med indirekta metoder såsom bestämning av packningsgrad,
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sonderingar, seismisk mätning, vältmonterade packningsmätare (YPK) samt
bestämning av vattenkvot.

– om entreprenören ska utföra provning av packningsresultat
– provningsmetod
– omfattning och redovisning av provning

CEB

FYLLNING FÖR VÄG, BYGGNAD, BRO M M

er

Fyllningsmaterial av berg och jord ska ha homogen struktur.

op

– om kontroll av ramfritt djup ska utföras med krav enligt BBC.112.

as

Ange under aktuell kod och rubrik

åb

Fyllning och packning med materialtyp 3B, 4 och 5A enligt tabell AMA CE/1, ska
utföras så att vatten kan rinna av från varje utlagt lagers yta. Lagren ska packas snarast
efter utläggning.
Där tjälning och påföljande upptining i terrass kan förorsaka skada på befintlig
konstruktion eller anläggning ska terrassytor skyddas mot tjälning.

ej

Terrassen ska ha så god bärighet att lager på terrassen kan packas tillfredsställande.
Terrassyta ska utföras så att vattensamlingar inte kan uppstå.

CEB.1

år

Där ledning ska läggas i fyllning ska fyllningen vara utförd till underkant av
överbyggnad eller dränlager, eller till minst 0,3 m över översta ledningens hjässa,
före schaktning av ledningsgrav.

Fyllning för väg, plan o d samt vegetationsyta

-F

Ange under aktuell kod och rubrik om fyllning kring träd, som enligt handlingarna
ska bevaras, ska utföras.
Åberopa principritning CEB.1:1 och principritning CEB.1:2 om de är tillämpliga. Beakta
om aktuell trädart klarar en fyllning över rotzonen.

is

s

Ange under aktuell kod och rubrik om annat krav än i AMA angivet mått på 0,3 m för
fyllning över översta lednings hjässa före schaktning av ledningsgrav i fyllning ska
gälla.

R

em

CEB.11

Fyllning för väg, plan o d
Snö och is ska tas bort före fyllning och packning.
Av de fyllningsmaterial som står till förfogande ska de från bärighetssynpunkt
gynnsammaste i största möjliga mån läggas överst i fyllningen.
Fyllningsmaterial ska läggas ut så att gränsytan mellan material ur olika
tjälfarlighetsgrupper samt mellan jordmaterial och bergmaterial lutar högst 10 procent
i förhållande till den färdiga ytan ner till 1,5 m under ytan. Under denna nivå får
övergången vara brantare.
Slänter ska justeras och vara jämna.
Sten och block inom angiven säkerhetszon från vägbanekant, som sticker upp mer
än 0,1 m över omgivande markyta, ska avlägsnas.
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Ange under aktuell kod och rubrik krav på särskild packning och största tillåtna
kornstorlek i fyllning vid läget för blivande ledningsgrav. I sprängstensfyllning bör i
ledningsläge krav på största kornstorlek vara 0,8 m.

CEB.111

Fyllning med sprängsten för väg, plan o d
Fyllning ska utföras med materialtyp 1 eller 3A enligt tabell AMA CE/1.

as

Ange säkerhetszon enligt VGU.

op

Fyllning ska utföras till sådan nivå under blivande terrassyta att angiven tätning och
avjämning kan utföras.

er

Om terrassytan förorenats av jord eller nedkrossat berg ska förorenat material
avlägsnas och ersättas med nytt. Terrass av sprängsten ska vara så öppen att vatten
inte stannar på ytan.

CEB.1111

åb

Ange om terrassyta ska tätas och avjämnas under aktuell kod och rubrik under CEE.11.

Fyllning kategori A med sprängsten för väg, plan o d
Sprängstensfyllning på jord ska utföras med lagertjocklek minst 1,0 m.

ej

Sprängsten ska traktorutbredas enligt figur AMA CE/2 med lagertjocklek enligt
tabell AMA CE/3. Sprängstenslager får läggas ut på annat sätt med halva
lagertjockleken enligt tabell AMA CE/3.

år

Fyllning och packning ska utföras enligt tabell AMA CE/3. Om materialet inte ska
tätas ska ytterligare 6 överfarter utföras.
Sprängstensfyllning under vatten får läggas ut som ändtipp utan packning.

-F

Terrass

s

Krav på nivå
Om tätnings- och avjämningslager inte utförs på terrassyta av sorterad sprängsten
och krossad sprängsten ska ytan kontrolleras och uppfylla krav på nivå enligt Obundna
lager för vägkonstruktioner, TDOK 2013:0530, avsnitt 2.1.1.

em

is

Sidoområde

R

CEB.11111

Inom säkerhetszon ska slänter utföras med 100 mm jämnhetstolerans som största
tillåtna avvikelse från en 3 m lång rätskiva lagd i godtycklig riktning. Rätskiva ska vara
enligt Bestämning av ojämnheter och tvärfall med rätskiva, TDOK 2014:0136, avsnitt 1.1.
Slänt och övrigt sidoområde får avvika med ±0,25 m från projekterad nivå.

Fyllning kategori A med osorterad sprängsten för väg, plan o d
Fyllning med osorterad sprängsten får utföras upp till nivå 1,5 m under färdig väg.
Största kornstorlek får uppgå till högst 2/3 av lagertjockleken efter packning.

CEB.11112

Fyllning kategori A med sorterad sprängsten för väg, plan o d
Fyllning med sorterad sprängsten närmare färdig väg än 1,5 m ska utföras med
materialtyp 1 enligt tabell AMA CE/1. Största kornstorlek får uppgå till högst halva
lagertjockleken efter packning.
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Fyllning med sorterad sprängsten får utföras med materialtyp 3A enligt
tabell AMA CE/1 upp till nivå 1,5 m under färdig väg. Största kornstorlek får uppgå till
högst 2/3 av lagertjockleken efter packning.

as

Fyllningsmaterial ska ha kornstorleksfördelning enligt tabell AMA CEB.11112/1.
TABELL AMA CEB.11112/1. KORNSTORLEKSFÖRDELNING FÖR SORTERAD SPRÄNGSTEN
1

16

31,5

90

125

Max %

5

15

37

43

70

98

Min %

–

–

2

6

20

26

320

640

–

–

–

35

58

80

R

em

is

s

-F

år

ej

åb

Tabellvärden illustreras i nedanstående diagram.

180

op

0,063

er

Sikt, mm

Kontroll av kornstorleksfördelning ska utföras genom okulärbesiktning eller genom
stickprovsmätning av största kornstorlek.
Ange om fyllning med sorterad sprängsten på jord ska utföras med minst 0,8 m
lagertjocklek före tätning av terrass.
Beakta att terrassytan ska tätas och avjämnas.
Ange tätning och avjämning under CEE.1112.
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CEB.11113

Fyllning kategori A med grovkrossad sprängsten för väg, plan o d

as

Fyllning med grovkrossad sprängsten närmare färdig väg än 1,5 m ska utföras med
materialtyp 1 enligt tabell AMA CE/1. Största kornstorlek får uppgå till högst halva
lagertjockleken efter packning.

op

Fyllning med krossad sprängsten får utföras med materialtyp 3A enligt tabell AMA CE/1
upp till nivå 1,5 m under färdig väg. Största kornstorlek får uppgå till högst 2/3 av
lagertjockleken efter packning.
Fyllningsmaterial ska ha kornstorleksfördelning enligt tabell AMA CEB.11113/1.

0,063

1

4

16

31,5

Max %

6

17

28

40

60

Min %

–

–

2

5

90

125

180

320

90

98

–

–

40

50

98

åb

Sikt, mm

er

TABELL AMA CEB.11113/1. KORNSTORLEKSFÖRDELNING FÖR KROSSAD SPRÄNGSTEN

10

30

R

em

is

s

-F

år

ej

Tabellvärden illustreras i nedanstående diagram.

Ange om fyllning med krossad sprängsten på jord ska utföras med minst 1,0 m
lagertjocklek före tätning av terrass.
Beakta att terrassytan ska tätas och avjämnas.
Ange tätning och avjämning under CEE.1111.

TERRASSERING, PÅLNING, MARKFÖRSTÄRKNING,

145

CEB.1112

Fyllning kategori B med sprängsten för väg, plan o d
Kornstorleken på mindre avstånd än 1,0 m från terrassytan får vara högst 2/3 av
lagertjockleken efter packning.

op

as

Sprängsten ska traktorutbredas enligt figur AMA CE/2. Fyllning upp till 1 m från
terrassyta får dock utföras som ändtipp. Fyllningens yta ska avjämnas och packas
med vibrerande vält med statisk linjelast minst 30 kN/m. Antalet överfarter ska vara
minst fem.

Fyllningsmaterial på mindre avstånd än 1 m från terrassyta ska läggas ut och packas
enligt tabell AMA CE/3.

er

Ange

– eventuellt andra krav på nivå och jämnhet än i AMA angivet

Ange blockrensning under CBB.152.

åb

– om fyllning och packning på större djup än 1 m från terrassyta ska utföras enligt
tabell AMA CE/3.

Ange tätning och avjämning under CEE.112.

ej

Terrass

Om tätnings- och avjämningslager inte ska utföras

år

– ska terrassyta utföras med en 25 mm jämnhetstolerans som största tillåtna avvikelse
mätt från en 3 m lång rätskiva i godtycklig riktning. Rätskiva ska vara enligt
Bestämning av ojämnheter och tvärfall med rätskiva, TDOK 2014:0136, avsnitt 1.1

-F

– får medelvärdet för terrassyta avvika med ±25 mm från projekterad nivå och enskilda
punkter får avvika med ±50 mm.

Sidoområde

s

Inom säkerhetszon ska slänter utföras med 100 mm jämnhetstolerans som största
tillåtna avvikelse från en 3 m lång rätskiva lagd i godtycklig riktning. Rätskiva ska vara
enligt Bestämning av ojämnheter och tvärfall med rätskiva, TDOK 2014:0136, avsnitt 1.1.

is

Slänt och övrigt sidoområde får avvika med ±0,30 m från projekterad nivå.

R

em

CEB.1113
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Fyllning kategori C med sprängsten för väg, plan o d samt
sammansatt yta
Fyllning upp till terrassyta får utföras som ändtipp. Fyllningens yta ska avjämnas och
packas med vibrerande vält med statisk linjelast minst 30 kN/m. Antal överfarter ska
vara minst fem.
I fyllning på mindre djup än 1,0 m från terrassyta får kornstorleken vara högst 0,6 m.
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Om tätnings- och avjämningslager inte ska utföras

as

– ska terrassyta utföras med en 25 mm jämnhetstolerans som största tillåtna avvikelse
mätt från en 3 m lång rätskiva lagd i godtycklig riktning. Rätskiva ska vara enligt
Bestämning av ojämnheter och tvärfall med rätskiva, TDOK 2014:0136, avsnitt 1.1
– får medelvärdet för terrassyta avvika med ±25 mm från projekterad nivå och enskilda
punkter får avvika med ±50 mm.

op

Slänt och övrigt sidoområde får avvika med ±0,30 m från projekterad nivå.
Ange

– eventuellt andra krav på nivå och jämnhet än i AMA angivet

er

– om fyllning och packning på större djup än 1 m från terrassyta ska utföras enligt
tabell AMA CE/3.

åb

Ange blockrensning under CBB.153.
Ange tätning och avjämning under CEE.112.

CEB.112

Fyllning med jord- och krossmaterial för väg, plan o d

CEB.1121

ej

Fyllning och packning ska utföras med ofruset material.

Fyllning kategori A med jord- och krossmaterial för väg,
plan o d

år

Före fyllning ska stubbar, vegetation och jord med organiskt innehåll större än 6
viktprocent intill minst 2,0 m under färdig väg vara avlägsnat.

-F

Kontroll ska utföras på otjälad terrass. Otjälad terrass anses föreligga under hösten
när jordtemperaturen är högre än eller lika med 1 °C ner till 0,2 m under terrassytan
och under våren när upptining har skett ner till 0,6 m under terrassytan.
Ange

is

s

– om material i terrass ska provas med avseende på tjälfarlighet ner till
utskiftningsdjupet d (m). Detta kan erfordras vid fyllning av vägbank med låg höjd
för klarläggande av eventuellt behov av utskiftning

R

em

– om kontroll av terrassytans bärighet inte behöver göras, till exempel vid utförande
av väg, plan och dylikt med sammanhängande yta mindre än 5 000 m2
– borttagning av stubbar, vegetation och jord med organiskt innehåll större än
6 viktsprocent under aktuell kod och rubrik under BFD, BFE och CBB.

Fyllning och packning
Fyllning och packning ska utföras enligt tabell AMA CE/3.
Sten och block större än tillåtet vid fyllning och packning i lager enligt tabell AMA CE/3
och figur AMA CEB.1121/1 får placeras inom markerad zon i figur AMA CEB.1121/1. Inom
denna zon får lagertjockleken enligt tabell AMA CE/3 ökas till det dubbla. Sten och
block inom zonen får högst vara lika med zonens lagertjocklek.
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as
op

FIGUR AMA CEB.1121/1. FYLLNING KATEGORI A MED JORD- OCH KROSSMATERIAL FÖR

er

VÄG, PLAN O D.

åb

Terrass

ej

Om terrassyta har kontrollerats och lager ska påföras efter mellanliggande tjälsäsong,
eller efter det att terrassen har justerats, ska förnyad nivå- och bärighetskontroll
utföras.
Krav på nivå
Terrassytan ska kontrolleras och uppfylla krav på nivå uppfylls enligt Obundna lager
för vägkonstruktioner, TDOK 2013:0530, avsnitt 2.1.1.

R

em

is

s

-F

år

Vid utförande av undre terrass för fyllning av sprängsten ska nivåkontroll utföras var
tionde meter på den undre terrassen enligt figur AMA CEB.1121/2. Enskilt mätvärde
för nivå som är högre än 70 mm över angiven nivå för undre terrass är grovt fel.

FIGUR AMA CEB.1121/2. KONTROLL AV NIVÅ UNDRE TERRASS.

Krav på bärighet
Vid nybyggnad ska terrassyta större än 5 000 m2 för väg med ÅDTtot ≥ 1 000 utföras
så att krav på bärighet enligt Obundna lager för vägkonstruktioner, TDOK 2013:0530,
avsnitt 2.1.2 uppfylls.
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Inom ett kontrollobjekt avseende bärighet får inte den obundna överbyggnadens
tjocklek förändras.
Områden med lättfyllnad ska utgöra egna kontrollobjekt.

op

as

Vid utförande av undre terrass av materialtyp 2, 3, 4 eller 5 för fyllning av sprängsten
vid flexibel överbyggnad närmare än 750 mm under obunden bärlageryta eller vid
styv överbyggnad närmare än 550 mm under obunden bärlageryta ska terrassytan
utföras och kontrolleras så att krav på bärighet enligt Obundna lager för
vägkonstruktioner, TDOK 2013:0530, uppfylls.

Sidoområde

er

Innerslänt ska utföras med 100 mm jämnhetstolerans som största tillåtna avvikelse
från en 3 m lång rätskiva lagd i godtycklig riktning. Rätskiva ska vara enligt Bestämning
av ojämnheter och tvärfall med rätskiva, TDOK 2014:0136, avsnitt 1.1.

åb

Innerslänt får avvika med ±0,15 m från projekterad nivå.

Övrigt sidoområde får avvika med ±0,20 m från projekterad nivå.

Fyllning kategori A med grovkornig jord och krossmaterial för
väg, plan o d

ej

CEB.11211

Fyllning ska utföras med materialtyp 1 eller 2 enligt tabell AMA CE/1.

Fyllning kategori A med bland- och finkornig jord för väg,
plan o d

år

CEB.11212

Fyllning ska utföras med materialtyp 3B, 4A, 4B eller 5A enligt tabell AMA CE/1.

-F

Fyllning med materialtyp 5B får utföras utanför en linje 1:2 från släntkrön.
Jordfyllning ska läggas ut i lager som är parallella med den färdiga vägens yta.

s

Fyllning med materialtyp 3B, 4A, 4B och 5A ska, beroende på materialets graderingstal
och vattenkvot, utföras med mellanliggande dränerande lager enligt CEF.1112 och
med liggtid enligt tabell AMA CEB.11212/1 och enligt figur AMA CEB.11212/1.

is

Endast otjälade förhållanden får räknas in i liggtiden.

R

em

Fyllningsmassor med krav på liggtid enligt tabell AMA CEB.11212/1 ska spetsas ut i
vägens längsled på en längd av minst tre gånger lagrets tjocklek.
Blandkorniga och finkorniga jordar med vattenkvot som kräver liggtid kan packas i
tjockare lager än vad som anges i tabell AMA CE/3 om luftporhalten kan påvisas
understiga 10 procent i hela lagret.
Luftporhalten beräknas som:
100 × (1 - γd / γs) – w × γd / γw där
γd = densitet hos torrt material (ton/m3)
γs = 2,65 ton/m3
γw = 1,0 ton/m3
w = vattenkvot %
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γd och w kan bestämmas med isotopmätare, se Bestämning av densitet och vattenkvot
med isotopmätare, TDOK 2014:0140.

FÖR VÄG, PLAN O D
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x – enligt tabell AMA CE/3.

s

Särskild utredning – utredning hur packningsarbetet utökas med packning i tunnare lager eller flera
överfarter med välten.
Alternativt bankhöjd - om dränerande lager saknas.

is

2)

Under otjälade förhållanden.

4)

Enligt sättningsuppföljning.

R

em

3)
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as
op

FIGUR AMA CEB.11212/1. FYLLNING KATEGORI A OCH B MED BLAND- OCH FINKORNIG

er

JORD SAMT DRÄNLAGER FÖR VÄG, PLAN O D.

åb

Ange

– om vibrerande packningsmaskin inte ska användas, till exempel vid leriga material
– om krav på liggtid inte ska tillämpas.

ej

Ange krav på eventuell sättningsmätning under aktuell kod och rubrik under BBC.11.
Ange dränerande lager under CEF.1112.

CEB.1122

Fyllning kategori B med jord- och krossmaterial för väg, plan o d

år

Fyllningsmaterial på mindre djup än 3,0 m från färdig yta ska läggas ut och packas
enligt tabell AMA CE/3. Kornstorleken får i denna del av fyllningen uppgå till högst
2/3 av lagertjockleken efter packning. Anhopningar av sten och block ska bredas ut.

-F

Terrassyta ska utföras med en 25 mm jämnhetstolerans som största tillåtna avvikelse
mätt från en 3 m lång rätskiva lagd i godtycklig riktning. Rätskiva ska vara enligt
Bestämning av ojämnheter och tvärfall med rätskiva, TDOK 2014:0136, avsnitt 1.1.

s

Medelvärdet för terrassyta får avvika med ±25 mm från projekterad nivå och enskilda
punkter får avvika med ±50 mm.

R

em

is

Inom säkerhetszon ska slänter utföras med 100 mm jämnhetstolerans som största
tillåtna avvikelse från en 3 m lång rätskiva lagd i godtycklig riktning. Rätskiva ska vara
enligt Bestämning av ojämnheter och tvärfall med rätskiva, TDOK 2014:0136, avsnitt 1.1.
Slänt får avvika med ±0,25 m från projekterad nivå.
Ange
– eventuellt andra krav på nivå och jämnhet än i AMA angivet
– eventuella krav på toleranser om fyllning och packning på större djup än 3 m från
färdig yta ska utföras enligt tabell AMA CE/3
– krav för jord med organiskt innehåll.

CEB.11221

Fyllning kategori B med grovkornig jord och krossmaterial
för väg, plan o d
Fyllning ska utföras med materialtyp 1 eller 2 enligt tabell AMA CE/1.
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CEB.11222

Fyllning kategori B med bland- och finkornig jord för väg,
plan o d
Fyllning ska utföras med materialtyp 3B, 4A, 4B eller 5A enligt tabell AMA CE/1.

as

Fyllning med materialtyp 5B får utföras utanför en linje 1:2 från släntkrön.

op

Fyllning med materialtyp 3B, 4A, 4B och 5A ska, beroende på materialets graderingstal
och vattenkvot, utföras med mellanliggande dränerande lager och liggtid enligt tabell
AMA CEB.11212/1 och enligt figur AMA CEB.11212/1.
Fyllningsmassor med krav på liggtid enligt tabell AMA CEB.11212/1 ska spetsas ut i
vägens längsled på en längd av minst tre gånger lagrets tjocklek.

er

Ange om vibrerande packningsmaskin inte ska användas, till exempel vid leriga
material.

Ange dränerande lager under CEF.1112.

CEB.1123

åb

Ange eventuell sättningsmätning under aktuell kod och rubrik under BBC.11.

Fyllning kategori C med jord- och krossmaterial
för väg, plan o d samt sammansatt yta

ej

Fyllning ska utföras med materialtyp 1, 2, 3B, 4A, 4B eller 5A enligt tabell AMA CE/1.

år

Fyllning upp till terrassyta får utföras som ändtipp. Fyllningens yta ska packas med
vibrerande vält med statisk linjelast minst 30 kN/m. Antalet överfarter ska vara minst
fem.
I fyllning på mindre djup än 1,0 m från terrassytan får kornstorlek vara högst 400 mm.

-F

Terrassyta ska utföras med en 25 mm jämnhetstolerans som största tillåtna avvikelse
mätt från en 3 m lång rätskiva lagd i godtycklig riktning. Rätskiva ska vara enligt
Bestämning av ojämnheter och tvärfall med rätskiva, TDOK 2014:0136, avsnitt 1.1.
Medelvärdet för terrassyta får avvika med ±25 mm från projekterad nivå och enskilda
punkter får avvika med ±50 mm.

s

Slänt och övrigt sidoområde får avvika med ±0,30 m från projekterad nivå på.

is

Ange

R

em

– eventuellt andra krav på nivå och jämnhet än i AMA angivet

CEB.113

– om vibrerande packningsmaskin inte ska användas, till exempel vid leriga material
– om fyllning och packning på större djup än 1 m från färdig yta ska utföras enligt
tabell AMA CE/3
– om material 5B får användas i konstruktionen.

Fyllning med sprängsten, grovkornig jord och krossmaterial
efter schakt för utskiftning och utspetsning för väg, plan o d
Fyllning ska utföras i omfattning enligt figur AMA CBB.12/1–CBB.12/7.
Fyllning för utspetsning ska utföras enligt de utförandekrav som gäller för det understa
lagret i aktuell överbyggnad.
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Fyllning för utskiftning ska packas enligt tabell AMA CE/3.
Ange under aktuell kod och rubrik eventuellt andra krav på nivå och jämnhet än i
AMA angivet.

Fyllning kategori A efter schakt för utskiftning och utspetsning

as

CEB.1131

Fyllning efter schakt för utskiftning och utspetsning ska utföras med samma material
som i det understa lagret i aktuell överbyggnad.

op

Fyllning för utskiftning ska utföras, ytan ska kontrolleras och uppfylla krav på nivå
enligt Obundna lager för vägkonstruktioner, TDOK 2013:0530, avsnitt 2.1.1.

er

Fyllning för utskiftning ska utföras, ytan ska kontrolleras och uppfylla krav på bärighet
enligt Obundna lager för vägkonstruktioner, TDOK 2013:0530, avsnitt 2.1.2.

CEB.1132

åb

Överytan på utskiftning behöver inte kontrolleras om samma material använts över
och under utskiftningens överyta.

Fyllning kategori B efter schakt för utskiftning och utspetsning
Fyllning efter schakt för utskiftning och utspetsning ska utföras med materialtyp 1
eller 2 enligt tabell AMA CE/1.

ej

Terrassyta ska utföras med en 25 mm jämnhetstolerans som största tillåtna avvikelse
mätt från en 3 m lång rätskiva lagd i godtycklig riktning. Rätskiva ska vara enligt
Bestämning av ojämnheter och tvärfall med rätskiva, TDOK 2014:0136, avsnitt 1.1.

Fyllning kategori C efter schakt för utskiftning och utspetsning

år

CEB.1133

-F

Fyllning efter schakt för utskiftning och utspetsning ska utföras med materialtyp 1
eller 2 enligt tabell AMA CE/1.
Terrassyta ska utföras med en 25 mm jämnhetstolerans som största tillåtna avvikelse
mätt från en 3 m lång rätskiva lagd i godtycklig riktning. Rätskiva ska vara enligt
Bestämning av ojämnheter och tvärfall med rätskiva, TDOK 2014:0136, avsnitt 1.1.

Fyllning med biprodukter för väg, plan o d

s

CEB.114

is

Ange kategori - A eller B och C.

R

em

Ange för andra material än masugnsslagg krav på
– levererat material
– fyllning och packning
– provning av material.

MATERIAL- OCH VARUKRAV
Levererat material av masugnsslagg ska uppfylla krav enligt Alternativa material för
vägkonstruktioner, TDOK 2013:0532, avsnitt 2.2.1.

UTFÖRANDEKRAV
Fyllning och packning av masugnsslagg ska utföras enligt CEB.1121. Vid packning
klassas masugnsslagg som materialtyp 2.
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Terrass
Kategori A

as

Krav på nivå
Terrassyta ska kontrolleras och uppfylla krav på nivå enligt Obundna lager för
vägkonstruktioner, TDOK 2013:0530, avsnitt 2.1.1.

op

Krav på bärighet

er

Vid nybyggnad ska terrassyta större än 5 000 m2 för väg med ÅDTtot ≥ 1 000 utföras
och kontrolleras så att krav på bärighet enligt Obundna lager för vägkonstruktioner,
TDOK 2013:0530, avsnitt 2.1.2 uppfylls.
Om något av följande är uppfyllt gäller istället krav på packning enligt DCB.1

– objekt ≤ 5 000 m2 inklusive ramper

åb

– ÅDTtot < 1 000

– underhålls- och förstärkningsåtgärder.

ej

Kategori B och C
Terrassyta ska utföras med en 25 mm jämnhetstolerans som största tillåtna avvikelse
mätt från en 3 m lång rätskiva i godtycklig riktning. Rätskiva ska vara enligt Bestämning
av ojämnheter och tvärfall med rätskiva, TDOK 2014:0136, avsnitt 1.1.

-F

KONTROLL

år

Medelvärdet för terrassyta får avvika med ±25 mm från projekterad nivå och enskilda
punkter får avvika med ±50 mm.

Provning av material
Material i färdigt lager av masugnsslagg ska provas och uppfylla krav enligt Alternativa
material för vägkonstruktioner, TDOK 2013:0532, avsnitt 2.2.3.1.

Fyllning med alternativa anläggningsmaterial för väg, plan o d

s

CEB.115

is

Ange kategori - A eller B och C.

R

em

Ange för andra material än krossad betong krav på
– levererat material
– fyllning och packning
– provning av material.

MATERIAL- OCH VARUKRAV
Levererat material av krossad betong ska uppfylla krav enligt Alternativa material
för vägkonstruktioner, TDOK 2013:0532, avsnitt 3.2.1.

UTFÖRANDEKRAV
Fyllning och packning av krossad betong ska utföras enligt CEB.1121. Vid packning
klassas krossad betong som materialtyp 2.
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Terrass
Kategori A

as

Krav på nivå
Terrassyta ska kontrolleras och uppfylla krav på nivå enligt Obundna lager för
vägkonstruktioner, TDOK 2013:0530, avsnitt 2.1.1.

op

Krav på bärighet

er

Vid nybyggnad kategori A ska terrassyta större än 5 000 m2 för väg med
ÅDTtot ≥ 1 000 utföras så att krav på bärighet enligt Obundna lager för
vägkonstruktioner, TDOK 2013:0530, avsnitt 2.2.1 uppfylls.

åb

Kategori B och C
Terrassyta ska utföras med en 25 mm jämnhetstolerans som största tillåtna avvikelse
mätt från en 3 m lång rätskiva i godtycklig riktning. Rätskiva ska vara enligt Bestämning
av ojämnheter och tvärfall med rätskiva, TDOK 2014:0136, avsnitt 1.1.

KONTROLL
Provning av material

ej

Medelvärdet för terrassyta får avvika med ±25 mm från projekterad nivå och enskilda
punkter får avvika med ±50 mm.

Fyllning för vegetationsyta

-F

CEB.12

år

Material i färdigt lager av krossad betong ska provas och uppfylla krav enligt
Alternativa material för vägkonstruktioner, TDOK 2013:0532, avsnitt 3.2.3.1.

Fyllningsmaterial får inte innehålla för växterna skadliga ämnen.
Terrassyta ska vara fri från löst material större än 100 mm.
Terrassyta ska utformas så att vatten inte kan bli stående.

is

s

Ange till vilket djup under färdig yta olika material får förekomma eller ange vilken
materialtyp för terrassen som förutsatts vid överbyggnadsdimensioneringen.
Ange under aktuell kod och rubrik

R

em

– krav på ytjämnhet

CEB.121

– om luckring av befintlig jord ska utföras före fyllning
– om lätt packning ska utföras
– om del av fyllning, till exempel i läge för ledning, ska packas
– om större block eller stenar får finnas i terrassytan eller om annat krav än i AMA
angivet ställs på löst material på terrassytan.

Fyllning med sprängsten för vegetationsyta
Fyllning ska utföras till sådan nivå under blivande terrassyta att terrassytan kan tätas
och avjämnas.
Fyllning ska utföras med materialtyp 11, tabell AMA CE/2.
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Fyllningsmaterial får läggas ut som ändtipp.

Ange om sprängstensfyllning ska blandas med jordmaterial.

CEB.122

Fyllning med jordmaterial för vegetationsyta

op

Fyllning ska utföras med materialtyp 12, 13 eller 14, tabell AMA CE/2.

as

Fyllningens yta ska tätas, avjämnas och packas med vibrerande vält med statisk
linjelast minst 30 kN/m. Antalet överfarter ska vara minst fem.

Fyllningsmaterial får läggas ut som ändtipp.

Fyllningens överyta ska göras jämn och med fall så att vattensamlingar undviks.

er

Ange att fyllning ska utföras med materialtyp 12b–14a, tabell AMA CE/2, om fyllningen
ska ingå som en del av växtbädden.

åb

Ange vid fyllning med materialtyp 13 och 14 krav på arbetsutförande för att undvika
kraftig packning.
Ange under DCL krav på luckring av terrassytan.

Fyllning med diverse material för vegetationsyta

CEB.2

Fyllning för byggnad, golv o d

ej

CEB.128

år

Underlag för fyllning får inte vara fruset. Snö och is ska tas bort före fyllning och
packning.
Organisk halt i fyllningsmaterial ska vara 0 viktprocent.

-F

Om fyllning eller underlag har tjälat efter utförd packning ska detta anmälas till
beställaren för beslut om åtgärd, till exempel efterpackning. Före efterpackning eller
annan åtgärd ska det kontrolleras att tjäle inte finns kvar i fyllningsmassorna eller i
underlaget.

R

em

is

s

Fyllning för grundläggning av byggnad, golv och dylikt ska utföras enligt
figur AMA CEB.2/1.
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as
op
er
åb

BYGGNAD, GOLV O D.

Fyllning för grundläggning av byggnad

år

CEB.21

ej

FIGUR AMA CEB.2/1. OMFATTNING AV PACKAD FYLLNING FÖR GRUNDLÄGGNING AV

-F

Vid fyllning och packning i lager enligt tabell AMA CE/4 ska riklig vattenbegjutning
utföras. När lufttemperaturen är lägre än 0 °C ska dock fyllning och packning utföras
utan vattenbegjutning.
Ange under aktuell kod och rubrik
– om vattenbegjutning vid fyllning och packning inte behöver utföras, till exempel
vid golv med stor area såsom industrigolv, idrottshallar och dylikt

s

– eventuella andra krav på antalet överfarter vid packning än i AMA angivet

is

– eventuella andra utförandekrav än enligt figur AMA CEB.2/1.

R

em

CEB.211

Fyllning med sprängsten för grundläggning av byggnad
Fyllning ska utföras till sådan nivå under blivande terrassyta att ytan kan tätas och
avjämnas.
Fyllning ska utföras med materialtyp 1 enligt tabell AMA CE/1. Kornstorleken får vara
högst 2/3 av lagertjockleken efter packning.
Fyllningsmaterial ska bredas ut med traktor och packas enligt tabell AMA CE/4. I de
fall vattenbegjutning inte utförs ska antalet överfarter ökas till minst åtta för
vibratorplatta och minst tio för vibrerande envalsvält.
Avser fyllning bestående av okrossad och osorterad sprängsten.
Ange särskilda krav på halt 0,063/63 (finjordshalt) i de fall fyllning och packning ska
utföras under vinterförhållanden.
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Ange om terrassyta ska tätas och avjämnas under CEE.121.

CEB.212

Fyllning med krossmaterial för grundläggning av byggnad

as

Fyllning ska utföras med krossmaterial, materialtyp 1 eller 2 enligt tabell AMA CE/1.
Kornstorleken får vara högst 2/3 av lagertjockleken efter packning.

Avser fyllning bestående av krossmaterial oavsett ursprung.

op

Fyllning och packning ska utföras enligt tabell AMA CE/4. Fyllningsmaterial ska ha
en temperatur över 1 °C under packningen.

Utförande enligt denna kod och rubrik bör undvikas för arbete som planeras bli utfört
under vinterförhållanden. Välj därvid i stället CEB.211 eller CEB.213.

er

Ange

åb

– om annan materialtyp enligt tabell AMA CE/1 får användas, eventuellt krav på
packningsresultat, om resultatkontroll ska utföras samt i så fall krav på omfattning
och redovisning
– särskilda krav på halt 0,063/63 (finjordshalt) i de fall fyllning och packning ska
utföras under vinterförhållanden

CEB.213

ej

– omfattning av kontroll av fyllningsmaterialets temperatur.

Fyllning med krossad sprängsten för grundläggning av byggnad

år

Fyllning ska utföras med krossad sprängsten 22/63 mm alternativt 31,5/63 mm.
Materialet får innehålla högst 5 procent korn mindre än 2 mm. Krossmaterialet ska
framställas av materialtyp 1 enligt tabell AMA CE/1.

-F

Fyllning och packning ska utföras enligt tabell AMA CE/4. I de fall vattenbegjutning
inte utförs ska antalet överfarter ökas till minst åtta för vibratorplatta och till minst
tio för vibrerande envalsvält.
Avser fyllning bestående av krossad sprängsten med begränsning i andel finmaterial.

Fyllning med bland- eller finkornig jord för grundläggning
av byggnad

R

em

is

CEB.214

s

Utförande enligt denna kod och rubrik bör väljas för arbete som planeras bli utfört
under vinterförhållanden.

Fyllning ska utföras med materialtyp 3B, 4A, 4B eller 5A enligt tabell AMA CE/1.
Kornstorleken får vara högst 2/3 av lagertjockleken efter packning.
Fyllning och packning ska utföras enligt tabell AMA CE/4. Fyllningsmaterial ska ha
en temperatur över 1 °C under packningen.
Utförande enligt denna kod och rubrik kan väljas om det genom utredning visas att
erforderligt packningsresultat kan erhållas med aktuellt jordmaterial.
Ange
– krav på utförande och krav på packning/packningsresultat
– krav på fyllningsmaterialets vattenkvot
– särskilda åtgärder, till exempel växelvis fyllning med grövre dränerande material.
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CEB.215

Fyllning med grovkornig jord för grundläggning av byggnad
Fyllning och packning ska utföras enligt tabell AMA CE/4. Fyllningsmaterial ska ha
en temperatur över 1 °C under packningen.

as

Utförande enligt denna kod och rubrik kan väljas om det genom utredning visas att
erforderligt packningsresultat kan erhållas med aktuellt jordmaterial.
Ange

op

– krav på material
– krav på utförande

– krav på fyllningsmaterialets vattenkvot.

Fyllning under fribärande golv

åb

CEB.22

er

– krav på packning/packningsresultat

Fyllning ska utföras med materialtyp 1, 2, 3, 4 eller 5A enligt tabell AMA CE/1.
Under golv i ouppvärmd lokal ska fyllning över frostfri nivå utföras med icke tjälfarligt
material.

ej

Där pålning ska utföras efter fyllning ska fyllningsmassorna ha sådan sammansättning
att normal neddrivning av pålar är möjlig.

Ange

år

Ange krav på hur färdig yta ska avjämnas och tätas så att stöd för distansklossar
erhålls och så att betong inte kan tränga ner i fyllning under aktuell kod och rubrik
under CEE.

-F

– eventuella preciserade krav på material
– eventuella krav på packning.

CEB.3

Fyllning för spåranläggning

s

Organisk halt i jordmaterial får vara högst 2 viktprocent.

is

Snö och is ska tas bort före fyllning och packning.

R

em

Av de fyllningsmaterial som står till förfogande ska de från bärighetssynpunkt
gynnsammaste i största möjliga mån läggas överst i fyllningen.
Ange under aktuell kod och rubrik
– krav på särskild arbetsordning, till exempel fyllning etappvis i takt med schakt, vid
arbete intill trafikerat spår
– krav på packning.
Ange under DCH.16 krav på frostskydd.
Ange under DCK.15 krav på utförande av släntbeklädnad.

CEB.31

Fyllning med sprängsten för järnväg
Fyllning ska utföras med materialtyp 1 eller 3A enligt tabell AMA CE/1. Kornstorleken
får vara högst 2/3 av lagertjockleken efter packning.
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Sprängsten ska traktorutbredas enligt figur AMA CE/2 med lagertjocklek enligt tabell
AMA CE/3. Sprängstenslager får läggas ut på annat sätt med halva lagertjockleken
enligt tabell AMA CE/3.

Fyllning ska utföras till sådan nivå att ytan kan tätas och avjämnas.

as

Fyllning och packning ska utföras enligt tabell AMA CE/3. Om materialet inte ska
tätas ska ytterligare 6 överfarter utföras.

Ange tätning och avjämning av bergterrass under CEE.123.

Fyllning med jord- och krossmaterial för järnväg

er

CEB.32

op

Om terrassytan förorenats av jord eller nedkrossat berg ska förorenat material
avlägsnas och ersättas med nytt.

åb

Terrassyta ska utföras med höjdtolerans ±30 mm. Kravet avser färdig terrass och ska
vara uppfyllt innan ovanförliggande lager får påföras. Om terrass kontrollerats och
ovanförliggande lager ska påföras först efter mellanliggande tjälsäsong, eller efter
det att terrassen justerats, ska förnyad kontroll utföras. Vid kontroll ska terrassen
vara otjälad.

CEB.321

ej

Ange eventuella kompletterande krav för packning av jordslänt.

Fyllning med grov- och blandkornig jord och krossmaterial
för järnväg

år

Fyllning ska utföras med materialtyp 1, 2 eller 3B enligt tabell AMA CE/1. Kornstorleken
får vara högst lika med halva lagertjockleken efter packning.

-F

Fyllningsmaterial ska läggas ut och packas enligt tabell AMA CE/3.
Fyllningsmaterial ska ha en temperatur över 1 °C under packningen.
Tjälfarlig blandjord eller erosionskänslig grovjord i bankfyllning ska i slänt skyddas
mot erosion.

s

Ange

– omfattning av materialkontroll (normalt en siktning per 2 000 m3)

em

is

– om krav på särskild packning erfordras, erforderligt packningsresultat samt om
packningskontroll genom packningsprov ska utföras

R

CEB.322

– krav på packning och eventuella krav på till exempel lagervis eller etappvis
uppfyllnad.

Fyllning med bland- och finkornig jord för järnväg
Fyllning ska utföras med materialtyp 4A eller 5A enligt tabell AMA CE/1, dock inte
med siltig lera. Kornstorleken i fyllningen får vara högst lika med halva lagertjockleken
efter packning.
Fyllning ska utföras med mellanliggande dränerande lager enligt figur AMA CEB.322/1.
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as
op
er

FIGUR AMA CEB.322/1. FYLLNING MED BLAND- OCH FINKORNIG JORD OCH

åb

MELLANLIGGANDE DRÄNLAGER FÖR JÄRNVÄGSBANK.

Fyllningsmassor med krav på liggtid ska spetsas ut i längsled på en längd av minst
tre gånger lagrets tjocklek.

ej

Ange dränerande lager på undergrund av finkornig jord eller berg med brantare
lutning än 1:3 i järnvägens tvärriktning under CEF.141.
Ange dränerande lager i underbyggnad under CEF.142.

år

Ange
– om lutning av dränerande skikt erfordras

-F

– krav på material om annat än i AMA angivet ska användas
– restriktion mot visst material
– krav på fyllningsmaterialets vattenkvot
– eventuella krav på till exempel lagervis eller etappvis uppfyllnad

s

– erforderliga liggtider

is

– fyllningsmaterialets lagertjocklek

R

em

– packningsutförande eller krav på packningsresultat

CEB.33

– om vibrerande packningsmaskin inte ska användas, till exempel vid leriga material
– omfattning av material- och packningskontroll (normalt en jordartsbestämning och
ett packningsprov per 1 000 m2 eller 500 m3)
– restriktioner med hänsyn till väderlek.
Ange omfattning av resultatkontroll, till exempel sättningsmätning under aktuell kod
och rubrik under BBC.11.

Fyllning med jord- och krossmaterial för breddning av befintlig
järnvägsbank
Fyllning ska utföras med materialtyp 1 eller 2 enligt tabell AMA CE/1, som uppfyller
krav enligt DCH.16.
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Fyllning och packning ska utföras upp till 0,5 m under bankettnivån.

Fyllningsmaterial ska ha en temperatur på över 1 °C under packningen.

as

Fyllning och packning över 0,5 m under bankettnivån ska utföras enligt
tabell AMA CE/3.

op

Terrassyta ska utföras med höjdtolerans ±30 mm. Kravet avser färdig terrass och ska
vara uppfyllt innan ovanförliggande lager får påföras. Om terrass kontrollerats och
ovanförliggande lager ska påföras först efter mellanliggande tjälsäsong, eller efter
att terrassen justerats, ska förnyad kontroll utföras. Vid kontroll ska terrassen vara
otjälad.

er

Ange

– krav på fyllning och packning upp till 0,5 m under bankettnivån, till exempel
lagertjocklekar och ytpackning

CEB.34

åb

– om packning av jorden upp till 0,5 m under bankettnivån inte erfordras.

Fyllning med grovkornig jord och krossmaterial efter schakt för
utskiftning och utspetsning för järnväg

ej

Fyllning ska utföras med materialtyp 1 eller 2 enligt tabell AMA CE/1.
Fyllningsmaterial ska läggas ut och packas enligt tabell AMA CE/3.

Fyllning för grundläggning av bro, mur, brygga, kaj, kassun m m

år

CEB.4

Ange materialskiljande lager under fyllning för bro under CEG.122 alternativt DBB.3113.
Ange under aktuell kod och rubrik

-F

– lutning på stödfyllning om annan än enligt figur AMA CEB.4/1. För bro är detta
endast aktuellt då fyllning utförs med annat material än grus, sprängsten eller
sorterad sprängsten

s

– eventuella andra utförandekrav, till exempel vid mycket små stödmurar med låga
grundtryck, än enligt figur AMA CEB.4/1. Detta är inte aktuellt för bro

is

– om vattenbegjutning ska utföras vid packning

R

em

– material- och utförandekrav vid fyllning mot isoleringsmaterial.

MATERIAL- OCH VARUKRAV
Underlag för fyllning får inte vara fruset och ska ha en sådan beskaffenhet att
materialvandring och separation i fyllningsmaterialet inte kan ske.
Organisk halt, bestämd enligt SS 27107, i fyllningsmaterial ska vara mindre än 2
viktprocent. För krossad sprängsten anses kravet vara uppfyllt. Snö och is ska tas
bort före fyllning och packning. Kornstorleken får uppgå till högst 2/3 av
lagertjockleken efter packning. Fyllningsmaterial ska hanteras, lagras och transporteras
så att risken för separation, förorening och sammanblandning med annat material
minimeras.
Fyllningsmaterial ska ha en temperatur överstigande 0 °C under hela den tid som
arbetet med utfyllning och packning pågår. Innan bro är färdig och stöd kringfyllda
ska undergrund och packad fyllning skyddas mot frysning.
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Om fyllning eller underlag har tjälat efter utförd packning ska detta anmälas till
beställaren för beslut om åtgärd.

Fyllning och packning för bro ska utföras enligt tabell AMA CE/5 och
figur AMA CEB.4/1.

as

UTFÖRANDEKRAV

år

ej

åb

er

op

Fyllning och packning för mur, brygga, kaj, kassun med mera ska utföras enligt
tabell AMA CE/4 och figur AMA CEB.4/1.

FIGUR AMA CEB.4/1. FYLLNING OCH PACKNING FÖR BRO, MUR, BRYGGA, KAJ,

-F

KASSUN M M. MÅTT I METER.

KONTROLL

Kontroll av fyllning ska omfatta att

s

– de skilda lagren utförs med rätt tjocklek och utan separation

is

– packning sker med rätt utrustning och med fordrat antal överfarter

R

em

– temperaturförhållandena är godtagbara
– fyllningens geometri är den rätta
– kornstorleksfördelningen uppfyller kraven
– packningen i en sprängstensfyllning är tillräcklig genom avvägning av lämpliga
märkta stenar i varje lager före och efter packning
– kontrollera med sondering om det är osäkert om kraven uppfylls.

CEB.41

Fyllning för grundläggning av bro
Ange under aktuell kod och rubrik krav på speciella kontroller, till exempel
fyllningsmaterials temperatur.
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Rörbro
Rörbädd ska ha erforderlig fasthet och bärighet samt vara justerad till rätt höjd och
lutning.

as

Rörbädden ska utföras av icke tjällyftande friktionsmaterial. Materialet får inte innehålla
slagg eller annat reaktivt material, till exempel svavelkis, som kan inverka skadligt på
rör eller fogmaterial.

op

Rörbädd för rörbro av betong eller stål ska utföras med material med krav enligt
CEB.413.

er

Rörbädd för rörbro av polyeten ska utföras med bärlagermaterial med krav enligt
DCB.311.

åb

När rörbädd underlagras av sprängstensfyllning ska underlaget vara tätat innan
utläggning av rörbädden. Ett materialavskiljande lager av geotextil, bruksklass N3,
ska vara utlagt på underlaget innan rörbädden utförs.
Vid profilering av rörbädd ska profileringen utföras före det att rörbron monteras
eller lyfts på plats och stödpackning utförs.
Ange tätning och avjämning av bergterrass under CEE.124.

ej

Ange materialskiljande lager under fyllning för bro under DBB.3113.
Ange om profilering av rörbädd ska utföras.
Ange

år

– mått A på principritning om annat mått än på åberopad principritning ska gälla

CEB.411

-F

– rörbädds bredd och tjocklek.

Fyllning med sprängsten för grundläggning av bro
Fyllning ska utföras med material av vittringsbeständiga bergarter, materialtyp 1
enligt tabell AMA CE/1, med kornstorleksfördelning enligt tabell AMA CEB.411/1.

R

em

is

s

Materialet ska vara välgraderat. Tjälklumpar, snö, is, avfallsprodukter eller inblandning
av jord får inte förekomma i materialet.

164

CE FYLLNING, LAGER I MARK M M

TABELL AMA CEB.411/1. KORNSTORLEKSFÖRDELNING FÖR FYLLNING MED
SPRÄNGSTEN FÖR GRUNDLÄGGNING AV BRO
16

22,4

45

90

125

180

350

600

Max %

15

20

29

60

98

–

–

–

Min %

–

–

–

10

30

50

75

90

700

as

Sikt, mm

–

op

98

is

s

-F

år

ej

åb

er

Tabellvärden illustreras i nedanstående diagram.

em

Kontroll av kornstorleksfördelning ska utföras genom okulärbesiktning eller genom
stickprovsmätning av största kornstorlek.

R

CEB.412

Ange tätning och avjämning av packad fyllning under CEE.124.

Fyllning med sorterad sprängsten för grundläggning av bro
Fyllning ska utföras med material av vittringsbeständiga bergarter; materialtyp 1
enligt tabell AMA CE/1, med kornstorleksfördelning enligt tabell AMA CEB.412/1.
Materialet ska vara välgraderat. Tjälklumpar, snö, is, avfallsprodukter eller inblandning
av jord får inte förekomma i materialet.
Fyllning ska läggas ut med grävmaskinskopa.
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TABELL AMA CEB.412/1. KORNSTORLEKSFÖRDELNING FÖR FYLLNING MED SORTERAD
SPRÄNGSTEN FÖR GRUNDLÄGGNING AV BRO
1

16

22,4

45

90

125

180

350

600

Max %

5

16

18

20

43

52

65

82

98

Min %

–

–

–

–

26

33

48

66

90

op

as

Sikt, mm

is

s

-F

år

ej

åb

er

Tabellvärden illustreras i nedanstående diagram.

em

Kontroll av kornstorleksfördelning ska utföras genom okulärbesiktning eller genom
stickprovsmätning av största kornstorlek.

R

CEB.413

Ange tätning och avjämning av packad fyllning under CEE.124.

Fyllning med krossad sprängsten för grundläggning av bro
Kurvor över kornstorleksfördelningen för fyllningsmaterial ska bifogas vid leverans.
Inköpt material ska vara deklarerat enligt SS-EN 13242.
Fyllning ska utföras med krossad sprängsten 22/63 mm alternativt 31,5/63 mm.
Materialet får innehålla högst 5 procent korn mindre än 2 mm. Krossmaterialet ska
framställas av materialtyp 1 enligt tabell AMA CE/1.
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Beakta att detta material är lämpligt för
– grundläggning av rörbro

CEB.415

as

– fyllning och packning under vatten.

Fyllning med förstärkningslagermaterial för grundläggning
av bro

op

Ange omfattning av kontroll av materialets kornstorleksfördelning, normalt en siktning
per 2 000 m3.

MATERIAL OCH VARUKRAV

er

Kurvor över kornstorleksfördelningen för fyllningsmaterial ska bifogas vid leverans.
Inköpt material med sorteringar mindre eller lika med 0/90 ska vara deklarerade
enligt SS-EN 13242.

åb

Fyllning ska utföras med krossat material som uppfyller kraven för
förstärkningslagermaterial enligt DCB.211.

UTFÖRANDEKRAV

ej

Kornstorlek får vara högst 2/3 av lagertjockleken efter packning.

Fyllningsmaterial ska ha en temperatur över 1 °C under packningen.

CEB.42

år

Tjälklumpar, snö eller avfallsprodukter får inte förekomma i materialet.

Fyllning för grundläggning av mur, trappa m m
Ange under aktuell kod och rubrik krav på sortering/kornkurva.

-F

För större konstruktion bör samma material användas som vid grundläggning av bro.

Släntblocksmur

s

Bädd ska utföras av dränerande material, grus eller månggraderat krossmaterial av
sortering 0/31,5 eller 0/45 med största kornstorlek 63 mm.

is

Bädd ska finjusteras med sättsand eller stenmjöl av sorteringar 0/2, 0/4 eller 0/8.

Mur

R

em

Ange under aktuell kod och rubrik tjocklek på bädd.

Plattforms- och lastkajselement
Ange fyllning ner till frostdjupet enligt figur RA CEB.42/1, med material som uppfyller
krav enligt DCH.16.
Ange normalsektion eller typritning.
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as
op
er
åb
ej
år
-F
s
is
em
R
FIGUR RA CEB.42/1. FROSTDJUPSKARTA.

Beakta SS-EN 13242 vid angivande av materialkrav.
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CEB.421

Fyllning med sprängsten för grundläggning av mur, trappa m m
Fyllning ska utföras med materialtyp 1 enligt tabell AMA CE/1.

Ange krav på sortering och eventuellt kornstorleksfördelning.
Ange tätning och avjämning av bergterrass under CEE.122.

Fyllning med grus eller krossmaterial av grus för grundläggning
av mur, trappa m m

op

CEB.422

as

Fyllning ska utföras till sådan nivå att ytan kan tätas och avjämnas.

er

Fyllning ska utföras med grus eller krossmaterial av grus, materialtyp 2 enligt
tabell AMA CE/1. Fyllningsmaterial ska ha en temperatur över 1 °C under packningen.
Ange krav på sortering och eventuellt kornstorleksfördelning.

Fyllning med krossad sprängsten för grundläggning av mur,
trappa m m

åb

CEB.423

Fyllning ska utföras med krossad sprängsten, materialtyp 1 enligt tabell AMA CE/1.
Ange krav på sortering och eventuellt kornstorleksfördelning.

CEB.43

ej

Beakta att lämpliga sorteringar är 0/300, 0/150 eller 0/90.

Fyllning för grundläggning av brygga, kaj o d

år

Ange under aktuell kod och rubrik

– eventuell provning av arbeten under vatten

CEB.431

-F

– krav på packning.

Fyllning med sprängsten för grundläggning av brygga, kaj o d
Ange

s

– materialtyp eller bergtyp

is

– krav på sortering eller kornstorleksfördelning.

R

em

CEB.432

CEB.433

Fyllning med sorterad sprängsten för grundläggning av brygga,
kaj o d
Ange
– materialtyp eller bergtyp
– krav på sortering eller kornstorleksfördelning.

Fyllning med krossad sprängsten för grundläggning av brygga,
kaj o d
Ange
– materialtyp eller bergtyp
– krav på sortering eller kornstorleksfördelning.
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Fyllning med grus eller krossmaterial av grus för grundläggning
av brygga, kaj o d

CEB.44

Fyllning för grundläggning av kassun o d

as

CEB.434

Ange krav på fyllningsmaterial.

Fyllning för grundläggning av mast, torn o d
Ange krav på fyllningsmaterial.

CEB.46

op

CEB.45

Fyllning för fundament för kontaktledningsstolpe e d

er

Fyllning för fundament för belysningsstolpar

åb

Fundament ska grundläggas på väldränerad bädd, minst 300 mm djupare än
fundamentets nedsättningsdjup.

Fyllning för bädd under fundament för stolpar, transformatorer m m
Fyllning ska utföras med jord- eller krossmaterial enligt DCH.16, dock med största
kornstorlek 63 mm.

ej

Ange

– eventuella restriktioner för material

år

– eventuellt andra krav på packning än i AMA angivna
– krav på sortering och eventuellt kornstorleksfördelning.

Fyllning mot byggnad, bro, mur o d

-F

CEB.5

Fyllning ska utföras så att betongytor inte skadas.

CEB.51

Fyllning mot byggnad

s

Fyllning mot byggnad utanför dränerande lager ska utföras till överbyggnadens
underkant eller till angiven nivå.

is

Ange

R

em

– krav på material

CEB.52

– krav på fyllning och packning
– eventuella restriktioner för packningsredskap
– om packning inte får utföras.

Fyllning mot bro, mur o d
Ange om eventuell spont inte får lämnas kvar i fyllning under aktuell kod och rubrik
under CDF.1.
Ange fyllning med lättklinker under CED.1122.
Ange fyllning med cellplast under DBG.31.
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MATERIAL- OCH VARUKRAV
Bro

as

Inom 1,0 m från bro som inte är rörbro, är största tillåtna sortering 0/180 med maximalt
15 procent överkorn och största kornstorlek 250 mm.

Rörbro

op

Material för stödpackning och kringfyllning får inte innehålla slagg eller annat reaktivt
material, till exempel svavelkis, vilket kan inverka skadligt på rör eller fogmaterial.

er

Inom 1,0 m från rörbro av betong, eller stål med tjocklek ≥ 4 mm, är största tillåtna
sortering 0/90 med maximalt 20 procent överkorn och största kornstorlek 180 mm.
Inom 1,0 m från rörbro av stål med tjocklek mindre än 4 mm är största tillåtna sortering
0/45 med maximalt 15 procent överkorn och största kornstorlek 64 mm.

åb

Inom 1,0 m från rörbro av polyeten är största tillåtna sortering 0/31,5 med maximalt
15 procent överkorn och största kornstorlek 45 mm.

UTFÖRANDEKRAV

ej

Fyllning och packning intill broar och stödmurar ska utföras enligt tabell AMA CE/5.

Bro

år

Packning av fyllning närmare än 1,0 m från bottenplatta eller vertikal konstruktion
ska utföras med vibratorplatta med maximal vikt 700 kg.
Inom 2,0 m från bottenplatta eller vertikala konstruktioner får inte vibrerande vält
med större statisk linjelast än 30 kN/m användas och amplituden ska vara ≤ 1 mm.

-F

Mot brostöd ska fyllning och packning utföras samtidigt på stödets båda sidor.
Mot rambro och ändskärmsbro ska fyllning bakom ramben respektive ändskärm
utföras samtidigt i brons båda ändar.

R

em

is

s

Fyllning för koner ska utföras samtidigt med fyllning mot bro enligt
figur AMA CEB.52/1.
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as
op
er
åb
ej
år
-F

FIGUR AMA CEB.52/1. PRINCIPSKISS AVSEENDE FYLLNING MOT BRO, PACKNING I

s

LAGER.

R

em

is

Rörbro

Kringfyllning och stödpackning
Kringfyllning och stödpackning ska utföras enligt figur AMA CEB.52/2,
figur AMA CEB.52/3 eller figur AMA CEB.52/4. Kringfyllningen ska utföras med
varsamhet och fördelas lagervis på båda sidor om rörbron.
Rörbrons utsida, från släntytan fram till 1,0 m innanför släntytan, ska svepas med
geotextil, bruksklass 4. Utöver detta får inget material såsom geotextil eller dylikt
placeras mellan rörbron och kringfyllnadsmaterialet.
Packning av fyllning närmare än 1,0 m vid sidan av och 0,5 m över rörbro ska utföras
med vibratorplatta med maximal vikt 700 kg.
Inom 2 m vid sidan av och 1 m ovanför rörbro får inte vibrerande vält med större
statisk linjelast än 30 kN/m användas.
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-F

år

ej

åb

er

op

as

Stödpackning ska packas försiktigt så att inte lyftning av rörbron sker och så att
rörbron utefter hela sin längd får en jämn uppläggning längs stödpackningszonen
enligt figur AMA CEB.52/2, figur AMA CEB.52/3 eller figur AMA CEB.52/4.

R

em

is

s

FIGUR AMA CEB.52/2. FYLLNING MOT SLUTEN RÖRBRO.
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as
op
er
åb
ej
år

R

em

is

s

-F

FIGUR AMA CEB.52/3. FÖRSTÄRKT FYLLNING MOT SLUTEN RÖRBRO.
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as
op
er
åb
ej

år

FIGUR AMA CEB.52/4. FYLLNING MOT VALVBÅGE.

-F

Packning av kringfyllning under vatten ska utföras med ett vibrerande
packningsredskap monterat på en grävmaskinsarm eller med en utrustning som ger
motsvarande resultat.
Ange

– utförandekrav på stödpackning

is

s

– vilken av figur AMA CEB.52/2, figur AMA CEB.52/3 och figur AMA CEB.52/4 som
är aktuell

R

em

– aktuella mått (a1 – a4) enligt figur AMA CEB.52/2, figur AMA CEB.52/3 eller
figur AMA CEB.52/4.
Beakta att den profilerade rörbäddens utsträckning ska anpassas till rörbrons geometri.
För till exempel lågbyggda rörbroar måste profileringen utföras större än 0,5×Rb för
att stödpackning ska vara möjlig att utföra.
Beakta att stora överfyllnadshöjder medför att resterande fyllning utförs mellan
kringfyllnadszon och obunden överbyggnad.
Ange geotextil under DBB.7.
Resterande fyllning rörbro
Material till resterande fyllning under trafikerad yta ska vara av samma typ som
uppschaktat material eller som material i kringliggande bankfyllning.
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as

Resterande fyllning ska utföras homogent i horisontalled, så att risken för ojämna
sättningar minskar. Fyllningsmaterial ska läggas ut så att gränsytan mellan material
ur olika tjälfarlighetsgrupper samt mellan jord och sprängsten lutar högst 1:10 i
förhållande till vägytan ner till utskiftningsdjupet d under ytan. Under denna nivå
godtas brantare övergång.

Största kornstorlek i resterande fyllning får inte överstiga 2/3 av lagertjockleken efter
packning och får inte vara större än 320 mm.

er

op

Resterande fyllning under trafikerad yta eller överbyggnad för järnväg ska packas
enligt krav för fyllning för aktuell väg respektive järnväg. Vid packning ska dock
fyllningen över konstruktionens hjässa ha minst den tjocklek (skyddstäckning) som
anges i tabell AMA CE/6.

KONTROLL

åb

Bro

Fyllning ska uppfylla krav på bärighet enligt tabell AMA CEB.52/1. Varje fyllning är
ett eget kontrollobjekt.

ej

TABELL AMA CEB.52/1. KRAV PÅ BÄRIGHET FÖR FYLLNING MOT BRO
Fyllningens överyta exklusive 1 meters indrag från alla kanter
Samtliga kontrollobjekt undersöks

Stickprov

n≥3
Kontrollpunkterna valda och fördelade enligt VVMB 908
Enligt Bestämning av bärighetsegenskaper med statisk plattbelastning,
TDOK 2014:0141

-F

Mätförfarande

år

Kontrollobjekt

Grovt fel om enskilt mätvärde xi < Gf

Mätvariabel

Deformationsmodulen, Ev2 och Ev1, mätt i MPa

Kriterievariabler

x̅Ev2 = aritmetiska medelvärdet av mätta Ev2-värden

is

s

Grovt fel

R

em

Acceptansintervall

CEB.524

Kvoten Ev2/Ev1
xi = enskilt mätvärde Ev2
x̅Ev2 ≥ 120
I varje enskild kontrollpunkt:
Ev2/Ev1 ≤ 2,8
Antal godkända kontrollpunkter ska vara minst 2 av 3
Gf om xi < 105 MPa

Fyllning med grovkrossad sprängsten mot bro, mur o d
MATERIAL OCH VARUKRAV
Fyllning ska utföras med material som uppfyller kraven för grovkrossad sprängsten
enligt CEB.11113.
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Kornstorlek får vara högst 2/3 av lagertjockleken efter packning.

CEB.525

Fyllning med förstärkningslagermaterial mot bro, mur o d

MATERIAL OCH VARUKRAV

op

Fyllning ska utföras med krossat material som uppfyller kraven för
förstärkningslagermaterial enligt DCB.211.

as

Ange omfattning av kontroll av materialets kornstorleksfördelning, normalt en siktning
per 2 000 m3.

Kornstorlek får vara högst 2/3 av lagertjockleken efter packning.

Fyllning med bärlagermaterial mot bro, mur o d

er

CEB.526

MATERIAL OCH VARUKRAV

åb

Ange omfattning av kontroll av materialets kornstorleksfördelning, normalt en siktning
per 2 000 m3.

CEB.53

ej

Fyllning ska utföras med krossat material som uppfyller kraven för bärlagermaterial
enligt DCB.311.

Fyllning mot fundament

Fyllning och packning ska utföras enligt tabell AMA CE/4.

år

Kurvor över kornstorleksfördelningen för fyllningsmaterial ska bifogas vid leverans.
Inköpt material ska ha sortering 0/31,5 och finjordshalt mindre än 9 procent samt
vara deklarerade enligt SS-EN 13242. Materialet ska vara av materialtyp 1 eller 2.

-F

Bädd för och fyllning mot fundament ska utföras i lager om högst 150 mm och stötas
med handstamp, vikt minst 15 kg, upp till en nivå där vibratorplatta kan användas.

s

Vid fyllning i direkt anslutning till väg, plan och dylikt ska material till fyllning i
förstärknings- och bärlager utföras med material som motsvarar krav på respektive
lager under kod DCB.2 och DCB.3.

is

Avser andra fundament än brofundament.
Åberopa principritning CEB.53 om den är tillämplig.

R

em

Ange
– eventuellt annan största kornstorlek än i AMA angiven
– eventuella restriktioner för material
– tjocklek på bädd.

Fyllning mot fundament för stolpar, transformatorer m m i järnväg
Fyllning ska utföras med jord- eller krossmaterial som uppfyller krav enligt DCH.16.
Fyllning och packning ska utföras enligt tabell AMA CE/4.
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CEB.54

Fyllning mot spont
Ange
– krav på material

as

– krav eller restriktioner på fyllning och packning
– krav eller restriktioner på packningsredskap

op

– om packning inte får utföras.

Fyllning på pålar och påldäck för väg, plan, järnväg o d

CEB.61

Fyllning på pålar för väg, plan, järnväg o d

er

CEB.6

Ange under aktuell kod och rubrik tidpunkter för fyllning av lastfördelande lager och
bankfyllningsmaterial på mantelburna pålar.

åb

UTFÖRANDEKRAV

Fyllning på mantelburna pålar ska utföras tidigast vid angivna tidpunkter.

ej

Under utförandet får endast arbetsfordon som är nödvändiga för utläggningen
trafikera fyllningen.

KONTROLL

Kontroll av fyllning ska omfatta att

år

– fyllnadsmaterialet uppfyller ställda krav
– föreskriven packning utförs

-F

– ingen skadlig omgivningspåverkan uppstår.
Ange under aktuell kod och rubrik tidpunkter och eventuella krav på kompletterande
kontroll.

Fyllning för lastfördelande lager på pålar för väg, plan,
järnväg o d

s

CEB.611

R

em

is

Det lastfördelande lagret ska fyllas ut och packas så att pålar inte snedbelastas och
så att lutande pålar får tillräckligt mothåll.
Vid bankpålning med mantelburna pålar får det lastfördelande jordlagret inte läggas
ut innan pålarna har uppnått tillräcklig geoteknisk bärförmåga.
Fyllning ska utföras lagervis i längdriktningen så att pålplattor inte skadas eller rubbas
ur sina lägen. När undergrundens ytlager är löst (ingen eller dålig torrskorpa) ska
fyllning först läggas i utrymmet mellan pålplattorna och packas med vibroplatta.
Första lagret på pålplattor ska vara 0,5 m tjockt och övriga lager 0,25 m tjocka. Lagren
ska packas med tung vibratorplatta eller lätt bandfordon med minst sex överfarter
per lager.
Transport och utläggning av fyllning ska utföras med lätta bandfordon.
Ange under aktuell kod och rubrik total tjocklek för lastfördelande lager.
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CEB.6111

Fyllning för lastfördelande lager av grus på pålar för väg, plan,
järnväg o d

as

Fyllning ska utföras med grusmaterial, som ska ha graderingstal större än 5 och med
kornstorleksfördelning enligt tabell AMA CEB.6111/1. Organisk halt ska vara mindre
än 2 viktprocent.

op

För väg kategori A ska fyllning utföras med förstärkningslagermaterial enligt DCB.211.

TABELL AMA CEB.6111/1. KORNSTORLEKSFÖRDELNING FÖR LASTFÖRDELANDE LAGER
AV GRUS PÅ PÅLAR
2

Max %

10

50

Min %

–

–

5,6

er

0,063

63

–

–

0

80

åb

Sikt, mm

R

em

is

s

-F

år

ej

Tabellvärden illustreras i nedanstående diagram.

CEB.6112

Fyllning för lastfördelande lager av krossmaterial på pålar för
väg, plan, järnväg o d
Fyllning ska utföras med krossmaterial, som ska bestå av materialtyp 1, enligt
tabell AMA CE/1. Materialets graderingstal ska vara större än 5. Kornstorleksfördelning
ska vara d5 större än 0,063 mm, d50 större än 22,5 mm och d90 mindre än 200 mm. I
material större än 11,2 mm får inga okrossade korn förekomma.
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Fyllning för väg kategori A, ska utföras med krossmaterial enligt CEB.11113 och för
järnväg enligt DCH.15 eller DCH.16.

Fyllning för bankfyllning på pålar för väg, plan, järnväg o d
Fyllning ska utföras med materialtyp 1 eller 2 enligt tabell AMA CE/1.

as

CEB.612

Fyllning för bankfyllning av grovkornig jord eller krossmaterial
på pålar för väg, plan, järnväg o d

er

CEB.6121

op

Fyllning ska utföras så att pålar inte snedbelastas eller förskjuts. Fyllning och packning
ska utföras lagervis i längdriktningen över hela fyllningsbredden. Packning ska utföras
enligt tabell AMA CE/3, kategori A, dock får packning intill 2 m över det lastfördelande
lagret inte utföras med vält med större statisk linjelast än 30 kN/m.

åb

Fyllning ska utföras med grovkornig jord eller krossmaterial enligt tabell AMA CE/1.
Materialet ska ha d60 större än 2 mm och graderingstal större än 5. Organisk halt ska
vara mindre än 2 viktprocent.
För väg kategori A ska bankfyllning utföras med materialtyp 1 eller 2 enligt tabell
AMA CE/1 alternativt med förstärkningslagermaterial enligt DCB.231.

CEB.6122

ej

För järnväg ska bankfyllning utföras med krav enligt CEB.321.

Fyllning för bankfyllning av sprängsten på pålar för väg, plan,
järnväg o d

år

Bankfyllningen för väg kategori A ska utföras med krav enligt CEB.11112 eller CEB.11113
och för järnväg enligt CEB.31.

Fyllning för bankfyllning av alternativa anläggningsmaterial på
pålar för väg, plan, järnväg o d

CEB.6124

Fyllning för bankfyllning av återvinningsbara massor på pålar
för väg, plan, järnväg o d

s

Fyllning på påldäck för väg, plan, järnväg o d

is

CEB.62

-F

CEB.6123

em

För väg kategori A och järnväg ska fyllning utföras med förstärkningslagermaterial
enligt DCB.211.

Fyllning efter urgrävning m m

CEB.71

Fyllning efter urgrävning för väg, plan, byggnad, järnväg o d

R

CEB.7

MATERIAL- OCH VARUKRAV
Fyllning ska utföras med materialtyp 1–3B enligt tabell AMA CE/1 vid fyllning i torrhet.
Fyllning ska utföras med materialtyp 1, 2 eller 3A enligt tabell AMA CE/1 vid fyllning
under vatten.
Då grundvattenytan fluktuerar ska fyllning under HHW utföras med material för
fyllning under vatten.
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Ange krav på material.

UTFÖRANDEKRAV
Fyllning efter urgrävning ska packas enligt tabell AMA CE/3.

as

Ange
– utförande av packning

op

– eventuella restriktioner, till exempel viss arbetsordning.

KONTROLL
– fyllnadsmaterialet uppfyller ställda krav
– föreskriven packning utförs

åb

– ingen skadlig omgivningspåverkan uppstår.

er

Kontroll av fyllning ska omfatta att

CEB.711

Fyllning efter urgrävning för väg

CEB.7111

Fyllning efter urgrävning för väg kategori A

CEB.72

ej

Ange krav på utspetsning under CBB.12 och fyllning av utspetsning under CEB.113.

Fyllning genom nedpressning för väg, plan, järnväg o d

år

MATERIAL- OCH VARUKRAV

-F

Vid successiv nedpressning ska materialtyp 1 eller 2 enligt tabell AMA CE/1 användas.
Vid samtidig nedpressning ska materialtyp 1, 2 eller 3A enligt tabell AMA CE/1
användas.

s

Återfyllningsmassor ska vara så grovkorniga som möjligt med hög inre friktion för
att fyllningen ska få en god sammanhållning under själva nedpressningen. Maximalt
25 procent av materialet får passera sikt 2 mm.

UTFÖRANDEKRAV

R

em

is

Om kohesionsjord innehåller lager av friktionsjord riskerar fyllningen att stanna mot
dessa, vilket ska beaktas.
Den verkliga volymen bankmassor ska kontinuerligt jämföras med den
prognostiserade.
Ange
– krav på material, bland annat blockstorlek
– tillåten eftersättning för färdig produkt
– restriktioner med avseende på befintliga anläggningar och dylikt
– nedpressningsriktning
– överhöjning på tippfront
– krav på dokumentation av massåtgång.
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Ange för styrning av fyllnadsmassor
– hur fyllningsfronten ska utföras (en- eller tvåsidig kil, behov av smal förbank)

– om sprängning ska ske framför eller under fyllningsfronten

as

– om schaktning ska ske framför fyllningsfronten

– hur överhöjningens storlek varierar med bankhöjd och jordens skjuvhållfasthet.

op

Ange för schaktning framför fyllningens front
– om förberedande schaktning ska tillämpas
– hur schaktmassor ska hanteras.

er

För sprängning framför fyllningens front gäller att uppluckringssprängning ska
användas vid nedpressning i högsensitiv lera för att minska risken för okontrollerbara
skred. I torv ska sprängning undvikas på grund av dålig effekt.

åb

Ange vid fast ytlager eller vegetationstäcke över mycket lös jord om sprängning av
ytlagret ska ersätta förberedande schaktning.
Ange då ingen pressning inträffar eller om bankens sjunkning avstannar före
prognostiserad sättning om

ej

– överhöjningen tillfälligt ska ökas

– schaktning ska utföras framför tippfronten

år

– schaktning ska utföras intermittent med successiv utfyllning till dess att banken
nått avsett djup
– mekanisk omrörning av jorden framför fyllningsfronten ska göras

-F

– frontsprängning i undre delar av jordlagret ska utföras.
Se även Trafikverkets tekniska krav för geokonstruktioner Geokonstruktion,
Dimensionering och utformning, TRVINFRA-00230, kapitel 8.2 Massutskiftning.

s

Ange borttagning av överlastmassor och upptryckta massor under aktuell kod och
rubrik under CBB.73.

is

Ange behov av tryckbank till följd av överlastningsmassor under CEB.74.

Verifiering av stabiliteten
Kontroll av bankens stabilitet görs med överlast som beräkningsmässigt ska vara
stabil i säkerhetsklass 1. Liggtiden för överlasten ska vara minst en månad.
Överlasten läggs ut enligt figur AMA CEB.72/1 utan att skred inträffar.

R

em

KONTROLL
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as
op

FIGUR AMA CEB.72/1. VERIFIERING AV STABILITET GENOM ÖVERLAST.

er

Verifiering av sättningar

åb

Sättningar ska kontrolleras genom angivna mätningar under aktuella koder och
rubriker under BBC.11.
Mätningar ska utföras med sådan noggrannhet och omfattning att sättningsförloppet
kan prognostiseras så att avlastningen kan ske utan att tillåten eftersättning överskrids
av färdig konstruktion.

Fyllning för förbelastning för väg, plan, byggnad, järnväg o d
Ange

år

CEB.73

ej

Ange krav på avvägning (sättningsuppföljning) med mera under aktuella koder och
rubriker under BBC.11.

– krav på material

-F

– fyllnings tjocklek, bredd och längd. För väg och järnväg anges de sektioner som
avses
– bedömd liggtid

– perioder eller temperaturförhållanden då liggtid ej får tillgodoräknas.

is

s

Ange krav på avvägning (sättningsuppföljning) med mera under aktuella koder och
rubriker under BBC.11.
Ange borttagning av överlastmassor under CBB.731.

em

Ange materialskiljande lager av geotextil under aktuell kod och rubrik under DBB.311.

R

CEB.74

Fyllning för tryckbank för väg, plan, järnväg o d
Utläggning av tryckbank invid trafikerat spår får inte påverka järnvägsanläggning
eller tågtrafik.
Ange
– krav på material och densitet
– om tryckbanksmassor ska läggas ut i särskild ordning i förhållande till bank eller
fyllning som ska stabiliseras
– erforderliga mått samt lutning på överyta och slänt.
Ange krav på ritningar och beräkningar som visar arbetets utförande under YJC.1.
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KONTROLL
Kontroll av fyllning ska omfatta att
– fyllningsmaterialet uppfyller ställda krav på densitet

as

– tryckbankens utbredning uppfyller ställda krav

CEB.75

Fyllning för damm, bassäng, kanal o d

CEB.751

Fyllning för dammanläggning

op

– fyllningen är utförd i föreskriven ordning.

MATERIAL- OCH VARUKRAV

åb

Ange dammanläggningens konsekvensklass.

er

Beakta att fyllningsdammar ska konstrueras och utföras enligt kraven i RIDAS eller
GruvRIDAS beroende på typ av dammkonstruktion.

Ange material- och varukrav under aktuell kod och rubrik.

UTFÖRANDEKRAV

ej

Ange utförandekrav under aktuell kod och rubrik.

KONTROLL

– vattenkvot

år

Ange under aktuell kod och rubrik vilka kontroller som är relevanta och som ska göras
och vilka metoder som ska användas avseende

-F

– kornstorleksfördelning
– packningsegenskaper
– packningskontroll

s

– jämnhet och lagertjocklekar
– permeabilitet

is

– övriga kontroller.

R

em

Ange provtagningsfrekvens vid upplag eller täkt.

CEB.7511

Ange provtagningsfrekvens för på dammkroppen utlagt material.

Dokumentation
Ange under aktuell kod och rubrik krav på dokumentation.
Ange krav på kontinuerlig inmätning av dammens olika fyllningslager under aktuell
kod och rubrik under BJB.2.

Fyllning för dammkropp, tätjord
Avser tätjord i dammens tätkärna.

CEB.7512
184

Fyllning för dammkropp, filterjord
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CEB.75122

Fyllning av grovfilter

CEB.7513

Fyllning för dammkropp, stödfyllning

CEB.7514

Fyllning för dammkropp, övergångslager

CEB.7515

Fyllning för dammkropp, erosionsskydd
Avser erosionsskydd på dammkropp.

as

Fyllning av finfilter

op

CEB.75121

CEB.75151

er

Ange erosionsskydd för andra tillämpningar under aktuell kod och rubrik under DCK.2.

Fyllning av erosionsskydd, ordnad fyllning

CEB.75152

åb

Avser erosionsskydd på dammkropp som placeras ut sten för sten i ordnad form.

Fyllning av erosionsskydd, icke ordnad fyllning
Avser erosionsskydd på dammkropp som läggs ut som ett icke ordnat fyllningslager.

Fyllning för dammkropp, tåsten

ej

CEB.7516

Avser bank av tåsten som placeras i dammtån.

Ange om tåstenen ska utgöras av mellangraderat eller ensgraderat material.

Fyllning för dammkropp, diverse fyllning

CEB.76

Fyllning för erosionsskydd

-F

år

CEB.7518

Avser fyllning före utförande av erosionsskydd. Erosionsskyddet har en begränsad
tjocklek och andra krav på kornstorlek än fyllningen.
Ange krav på material och utförande.

s

Ange avjämning före utförande av erosionsskydd under CEE.32.

is

Ange erosionsskydd som tillhör dammanläggning under CEB.7515.

em

Ange erosionsskydd av betongmadrasser under DCK.22 respektive av jord- och
krossmaterial under DCK.252.

R

CEB.77

Fyllning för avfallsanläggning
Ange om och i vilken omfattning särskilda krav ska ställas på fyllningen, till exempel
avseende finmaterial eller tillsatsämne i fyllningen för kvarhållande eller fördröjning
av föroreningar.

CEB.8

Diverse fyllning

CEB.81

Fyllning efter förschakt
Avser fyllning efter förschakt, till exempel återfyllning efter schakt för att kunna utföra
separat rivningsarbete, till exempel rivning av ledning enligt BED.11, när fyllningen
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inte avser fyllning för ny ledning eller annan anläggning och aktuell fyllning inte är
del av ny anläggningsdel.

CEB.82

as

Ange krav på fyllning och packning av återfyllningsmassorna efter förschakt.
Återfyllningsmassorna får inte utgöra hinder för spontnings-, pålnings- eller andra
arbeten.

Fyllning som stödfyllning mot lätta material

op

Material till stödfyllning ska utföras med materialtyp 1, 2, 3A eller 3B enligt
tabell AMA CE/1 med kornstorlek mindre än 150 mm.

Vid bank av cellplast

åb

Vid bank av lättklinker och skumglas

er

Stödfyllning enligt figur AMA DBG.31/1 ska lyftas på plats med försiktighet och packas
med skopa eller en lätt vibratorplatta.

Stödfyllning enligt figur AMA CED.111/1 påförs med försiktighet och packas genom
minst sex överfarter med vibroplatta med vikt cirka 400 kg i maximalt 0,3 m tjocka
lager.

CEB.83

ej

Överytan på stödfyllningen ska vara minst i nivå med lättklinkerlagrets överyta.

Fyllning för bädd vid jordförstärkning

år

Avser bädd vid jordförstärkningsarbeten.
Ange i vilken omfattning bädd ska utföras.

CEC

-F

Bädd ska ges erforderlig bärighet och vara penetrerbar. Bädden ska också vara
dränerande, alternativt ska ett minst 15 cm tjockt lager med dränerande material
läggas under bädden. Vid mycket lös ytjord, skjuvhållfasthetsvärde cu mindre än
10 kPa, bör bädd och särskilda anvisningar för utläggning av bank föreskrivas.

FYLLNING FÖR LEDNING, MAGASIN M M

is

s

Fyllning ska utföras med jord med homogen struktur och utan lokala anhopningar av
sten eller block. Fyllning får inte innehålla ämnen som kan skada ledning,
korrosionsskydd eller fogmaterial. Fruset jordmaterial får inte användas.

R

em

Fyllning får inte utföras på underlag av jordmaterial som är fruset.
Schaktsida mot vilken fyllning och packning ska utföras får inte vara frusen till större
djup än 0,1 m, om jordmaterialet i schaktsidan tillhör tjälfarlighetsklass 2, respektive
0,05 m om jordmaterialet tillhör tjälfarlighetsklass 3–4.
Ange under aktuell kod och rubrik erforderliga kompletterande föreskrifter om fyllning
och packning på fruset underlag och mot frusen schaktsida.

Väg, plan o d kategori A samt järnväg
Ange att inköpta material ska vara deklarerade enligt SS-EN 13242 med
tillverkarförsäkran enligt användning utan höga säkerhetskrav, system 4.
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Ange att innan transporter får framföras över ledningar eller trummor ska fyllning till
minsta tillåtna fyllningshöjd vara utlagd och packad för
– motorväg, motortrafikled 0,8 m

as

– övrig väg, parkeringsplats 0,6 m
– GC-väg 0,4 m

– järnväg RUK 1,5 m.

op

– grönyta naturmark 0,3 m

Fyllning för förstärkning av ledningsbädd, utspetsning m m

CEC.11

Fyllning för förstärkning av ledningsbädd

er

CEC.1

åb

Fyllning ska utföras med materialtyp 1, 2, 3A eller 3B enligt tabell AMA CE/1. Materialet
ska packas enligt tabell AMA CE/4.
Ange för fyllning med materialtyp 1 och 3A enligt tabell AMA CE/1 krav på
materialskiljande lager under fyllning under DBB.31211.

ej

Ange för fyllning med materialtyp 1 och 3A enligt tabell AMA CE/1 krav på tätning
och avjämning under CEE.125.
Ange om annan materialtyp enligt tabell AMA CE/1 än i AMA angiven ska användas
och ange i så fall särskilda krav på material, graderingstal och packning.

år

Väg, plan o d kategori A samt järnväg
Ange att fyllning ska utföras med materialtyp 1 eller 2 enligt tabell AMA CE/1.

Fyllning för utspetsning för ledning

-F

CEC.12

Fyllning ska utföras med materialtyp 2 eller 3B enligt tabell AMA CE/1. Materialet ska
packas enligt tabell AMA CE/4.

s

Ange om annan materialtyp enligt tabell AMA CE/1 än i AMA angiven ska användas
och ange i så fall särskilda krav på material, graderingstal och packning.

em

is

Ange materialskiljande lager för fyllning av ensgraderat material under ledningsbädd
av mellan- eller månggraderat material under DBB.31212.

R

CEC.13

Väg, plan o d kategori A samt järnväg
Ange att fyllning ska utföras med materialtyp 1 eller 2 enligt tabell AMA CE/1.

Fyllning efter urgrävning till viss nivå för ledning
Fyllning ska utföras med materialtyp 1, 2, 3A eller 3B enligt tabell AMA CE/1. Materialet
ska packas enligt tabell AMA CE/4.
Ange för fyllning med material ur grupp 1 och 3A enligt tabell AMA CE/1, krav på
tätning och avjämning under CEE.125.

Väg, plan o d kategori A samt järnväg
Ange att fyllning ska utföras med materialtyp 1 eller 2 enligt tabell AMA CE/1.
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CEC.14

Fyllning för tjälskydd av trumma med tjock trumbädd under
ledningsbädd

as

Fyllning ska utföras med materialtyp 1 eller 2 enligt tabell AMA CE/1. Materialet ska
packas enligt tabell AMA CE/4.
Ange för fyllning med materialtyp 1 enligt tabell AMA CE/1 krav på tätning och
avjämning under CEE.125.

op

Ange för fyllning med materialtyp 1 enligt tabell AMA CE/1 krav på materialskiljande
lager under fyllning under DBB.31211.

Fyllning under och kring isolering i isolerad trumbädd, under
ledningsbädd
MATERIAL- OCH VARUKRAV

åb

CEC.15

er

Ange om annan materialtyp enligt tabell AMA CE/1 än i AMA angiven ska användas
och ange i så fall särskilda krav på material, graderingstal och packning.

Fyllning ska utföras med materialtyp 1, 2, 3A eller 3B enligt tabell AMA CE/1. Största
kornstorlek får vara 16 mm.

år

UTFÖRANDEKRAV

ej

Kornstorleksfördelningen på inköpt material ska uppfylla kraven för sortering 0/2,
0/4, 0/8 eller 0/11,2 kategori GA80 enligt SS-EN 13242.

Materialet ska packas enligt tabell AMA CE/4.

-F

Ange om annan materialtyp enligt tabell AMA CE/1 än i AMA angiven ska användas
och ange i så fall särskilda krav på material, graderingstal och packning.
Ange om och i så fall vilka krav enligt SS-EN 13242 som ska gälla.

CEC.2

s

Ange materialskiljande lager av geotextil under och kring fyllning för isolering under
DBB.31215.

Fyllning för ledningsbädd

em

is

Ledningsbädds överyta ska planeras så att ledning med tillhörande anordningar,
brunn, brandpost och dylikt kan placeras i rätt läge med anliggning mot bädd.

R

CEC.21

Ledningsbädd för rörledning
Ledningsbädd ska packas enligt tabell AMA CE/4 före rörläggning. Bädd får alternativt
packas indirekt genom packning i stödpackningszon efter rörläggning, varvid packning
av bädd ska utföras i samband med packning av kringfyllningen enligt CEC.31.
Ledningsbädd på lös lera eller löst lagrad silt utan materialskiljande lager ska inte
packas.
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Ange under aktuell kod och rubrik

as

– specificerade krav på material till ledningsbädd, såsom restriktioner för val av
materialtyp, begränsningar för användning av krossmaterial, eller om andra
kornstorlekar än i AMA angivna medges eller krävs med hänsyn till rörmaterial,
korrosionsskydd, läggningsdjup med mera

op

– om rörmaterialen i rörgraven så tillåter, om annan materialtyp enligt tabell AMA
CE/1 än i AMA angivet ska användas
– om ledningsbädd ska utföras i annan tjocklek än i AMA angiven, till exempel för
rörledning i lådformad termisk isolering

er

– om så erfordras, om ledningsbädd ska packas före rörläggning eller om ledningsbädd
ska packas indirekt, efter rörläggning, genom packning i stödpackningszon vid
packning av kringfyllning

åb

– om ledningsbädd för ledning i stor dimension ska formas efter rörledning.
Ange för ledningar på olika nivåer i samma ledningsgrav om separat ledningsbädd
ska utföras för varje enskilt lager ledningar.

ej

Ange materialskiljande lager av geotextil på ledningsbädd av ensgraderat material
under kringfyllning av mellan- eller månggraderat material under DBB.31214.

Ledningsbädd för va-ledning o d

CEC.2111

Ledningsbädd för va-ledning

år

CEC.211

-F

Ledningsbädd ska utföras med materialtyp 2 eller 3B enligt tabell AMA CE/1. Största
kornstorlek får högst vara 31,5 mm. Största kornstorlek för ledning av betong får vara
63 mm.
Ledningsbädd ska utföras med en tjocklek av 0,15 m, dock minst 0,10 m under muff.

s

Kornstorleksfördelningen på inköpt material ska uppfylla kraven för sortering 0/2,
0/4, 0/8, 0/11,2, 0/16, 0/22,4 eller 0/31,5 kategori GA80 enligt SS-EN 13242 för rör av
plast.

is

För rör av betong får även sortering 0/45 användas.

R

em

Avser ledningsbädd för va-ledning i gång- och cykelväg och gata inklusive väg, plan
och dylikt kategori B och C.
Ange där särskilda krav ställs på att ledningsbädd ska vara dränerande om
ledningsbädd och eventuell stödpackningszon ska utföras med dränerande material
av materialtyp 2 eller 3B enligt tabell AMA CE/1 och med kornstorleksfördelning enligt
tabell AMA CEC.2112/1.
Ange ledningsbädd för va-ledning i väg, plan och dylikt i kategori A samt järnväg
under CEC.2114.

CEC.2112

Ledningsbädd för dränledning
Ange kategori A, B och C, järnväg eller byggnad.
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Ange för ledningsbädd för dränledning för byggnad om bädd ska utföras till den nivå
och med den lutning dräneringsledning ska läggas. Dräneringsledning för byggnad
läggs normalt i en lutning av minst 1:200.

as

Ange vid packning med vibratorstamp och mindre vibratorplatta största lagertjocklek
för materialtyp 1 och 3A.

MATERIAL- OCH VARUKRAV

op

Väg, plan o d kategori A samt järnväg

er

Ledningsbädd ska utföras med dränerande material av materialtyp 1 eller 2 enligt
tabell AMA CE/1 och med kornstorleksfördelning enligt tabell AMA CEC.2112/1. Största
kornstorlek får vara 31,5 mm, för ledning av plast dock högst 22,4 mm. Största
kornstorlek för ledning av betong får vara 63 mm.

åb

Kornstorleksfördelning på inköpt material ska uppfylla kraven för sortering 0/8
kategori GE eller sortering 0/16 kategori GU enligt SS-EN 13285.
Andel överkorn på inköpt material ska uppfylla kategori OC80 och finmaterialhalt
kategori UF3 enligt SS-EN 13285.

R

em

is

s

-F

år

ej

Ledningsbädd över materialtyp 5 i underbyggnad ska uppfylla kraven för sortering
0/8 kategori GE enligt SS-EN 13285.
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TABELL AMA CEC.2112/1. KORNSTORLEKSFÖRDELNING FÖR MATERIAL TILL
LEDNINGSBÄDD FÖR DRÄNLEDNING OCH VÄRMELEDNING SAMT TILL KRINGFYLLNING
FÖR DRÄNLEDNING
0,25

0,5

1

2

4

8

16

Max %

2

8

19

50

91

100

–

–

Min % A

–

–

–

–

–

15

40

85

Min % B

–

–

2

15

36

65

–

op

100

90

100

–

R

em

is

s

-F

år

ej

åb

Tabellvärden illustreras i nedanstående diagram.

31,5

as

0,063

er

Sikt, mm

Väg, plan o d kategori B och C samt byggnad
Ledningsbädd ska utföras med materialtyp 2 eller 3B enligt tabell AMA CE/1. Största
kornstorlek får vara 31,5 mm.

UTFÖRANDEKRAV
Ledningsbädd ska utföras med en tjocklek av 0,15 m.
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CEC.2113

Ledningsbädd för gasledning
Avser ledningsbädd för gasledning i gång- och cykelväg och gata inklusive väg, plan
och dylikt kategori B och C samt under byggnad.

as

Ange ledningsbädd för gasledning i väg, plan och dylikt kategori A under CEC.2114.

MATERIAL- OCH VARUKRAV

op

Ledningsbädd ska utföras med materialtyp 2 eller 3B enligt tabell AMA CE/1.

I ledningsbädd får största kornstorlek för okrossat material vara högst 20 mm.
Skarpkantat material får inte förekomma.

er

UTFÖRANDEKRAV

åb

Ledningsbädd utan materialskiljande lager på lös lera eller löst lagrad silt ska inte
packas.
Ledningsbädd för gasledning med drifttryck ≤ 4 bar ska utföras enligt Energigas
Sveriges Energigasnormer, EGN.

CEC.2114

ej

Ledningsbädd för gasledning med drifttryck större än 4 bar ska utföras enligt
Naturgassystemanvisningar, NGSA.

Ledningsbädd för ledning i väg, plan o d kategori A samt järnväg
Avser ledningsbädd för va- och gasledning i väg, plan och dylikt kategori A.

år

Ange ledningsbädd i gång- och cykelväg och gata inklusive väg, plan och dylikt
kategori B och C för va-ledning under CEC.2111 och för gasledning under CEC.2113.

-F

Ange vid packning med vibratorstamp och mindre vibratorplatta största lagertjocklek
för materialtyp 1 och 3A.

MATERIAL- OCH VARUKRAV

s

Ledningsbädd ska utföras med materialtyp 1 eller 2 enligt tabell AMA CE/1. Största
kornstorlek får högst vara 31,5 mm, för ledning av plast dock högst 22,4 mm. Största
kornstorlek för ledning av betong eller stål får vara 63 mm.

R

em

is

Kornstorleksfördelning på inköpt material ska uppfylla kraven för sortering 0/2, 0/4,
0/8, 0/11,2 eller 0/16 kategori GA80 enligt SS-EN 13242. För rör av betong eller stålplåt
får även sortering 0/22,4, 0/31,5 eller 0/45 användas.

CEC.212

UTFÖRANDEKRAV
Ledningsbädd ska utföras med en tjocklek av 0,15 m, dock minst 0,10 m under muff.

Ledningsbädd för trumma
MATERIAL- OCH VARUKRAV
Ledningsbädd ska utföras med materialtyp 1 eller 2 enligt tabell AMA CE/1. Största
kornstorlek får vara 31,5 mm, för ledning av plast dock högst 22,4 mm. Största
kornstorlek för ledning av betong eller stål får vara 63 mm.
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Kornstorleksfördelningen på inköpt material ska uppfylla kraven för sortering 0/2,
0/4, 0/8, 0/11,2 eller 0/16 kategori GA80 enligt SS-EN 13242. För rör av betong eller
stålplåt får även sortering 0/22,4, 0/31,5 eller 0/45 användas.

as

UTFÖRANDEKRAV

Ledningsbädd för vägtrumma

CEC.2122

Ledningsbädd för järnvägstrumma

CEC.213

Ledningsbädd för värmeledning o d

er

CEC.2121

op

Ledningsbädd ska utföras med en tjocklek av minst 0,3 m.

åb

Ledningsbädd ska utföras dränerande med material enligt tabell AMA CEC.2112/1 och
med materialtyp 2 eller 3B enligt tabell AMA CE/1. Största kornstorlek får vara 16 mm.
Om skarpkantat material används som innehåller kornstorlekar mellan 8–16 mm ska
bäddens övre del förses med 50 mm material med största kornstorlek 8 mm.
Ledningsbädd ska utföras inom ledningsgravens hela bredd med en tjocklek av 0,15 m.

ej

Ange för väg, plan och dylikt kategori A samt järnväg att bädd ska utföras med
materialtyp 1 eller 2 enligt tabell AMA CE/1 och att största kornstorlek för ledning av
plast får vara 16 mm.

Ledningsbädd för värmeledning

CEC.2132

Ledningsbädd för kylledning

CEC.22

Ledningsbädd för el- och telekabel o d

-F

år

CEC.2131

s

Ledningsbädd under kabel utan skydd, eller under kabel med annan typ av skydd än
kabelrör, kabelränna och dylikt, ska utföras med månggraderat material av materialtyp
2 eller 3B enligt tabell AMA CE/1. Största kornstorlek får vara 8 mm för material som
inte är skarpkantat och 4 mm för skarpkantat material.

R

em

is

Ledningsbädd under kabelrör, kabelränna och dylikt ska utföras med månggraderat
material av materialtyp 2 eller 3B enligt tabell AMA CE/1. Största kornstorlek 0,1 m
närmast kabelrör får vara 20 mm och för kabelränna 31,5 mm.
Ledningsbädd ska utföras med en tjocklek av 0,10 m över kabelgravens hela bredd.
Ange under aktuell kod och rubrik
– kompletterande krav på material, till exempel begränsningar för användning av
krossmaterial för ledningsbädd under kabelrör, kabelränna och dylikt, eller om
annan största kornstorlek än 31,5 mm medges eller krävs för bädd under kabelrör,
kabelränna och dylikt
– om ledningsbädd ska packas och i så fall omfattning av packning
– eventuellt annat krav på ledningsbädds tjocklek än i AMA angivet
– eventuell typritning.
Beakta anvisningar i EBR KJ 41:21 Kabelförläggning max 145 kV.
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Kabelränna för järnväg
Ledningsbädd under kabelränna ska utföras med krossmaterial 0/31,5 mm.
Ange

as

– krav på utförande

– bredd på bankett som ska utföras för kabelränna enligt BVS 1585.005 – Typsektioner
för bana, TDOK 2015:0198

op

– bredd på ledningsbädd för kabelränna

– nivå på bädd i förhållande till RÖK och toleranser på ledningsbäddens nivå

er

– ledningsbädds tjocklek efter packning – normalt 100 mm, i ytterkurva ett större
mått, dock max 150 mm

Kabelbrunn för järnväg

åb

– toleranser på jämnhet för ledningsbädd under kabelränna.

Bädd för kabelbrunn utan botten ska utföras med krossmaterial 8/31,5 mm.
Ange

ej

– nivå på kabelbrunnens bädd, till exempel om den ska ligga över dräneringssystemets
nivå
– bädds tjocklek efter packning.

Kringfyllning

CEC.31

Kringfyllning för rörledning

-F

år

CEC.3

UTFÖRANDEKRAV

s

Vid kringfyllning ska ledningen understoppas med avpassat redskap så att den
stabiliseras och kringfyllningsmaterialet fyller hela utrymmet mellan ledningen och
underlaget. En jämn fördelning och utbredning av upplagstrycket ska erhållas mellan
underlaget och ledningens undre kvartscirkel efter packning.

Fyllning inom stödpackningszon enligt figur AMA CEC.31/1 ska utföras omedelbart
efter avslutad rörläggning och eventuell fogning.
Under byggnad och under väg, plan och dylikt samt järnväg ska kringfyllning packas
enligt tabell AMA CE/4.

R

em

is

Vid understoppning får ledningens läge inte rubbas.
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as
op
er
åb

FIGUR AMA CEC.31/1. STÖDPACKNINGSZON.

ej

Understa packningslagers tjocklek, a, ska väljas så att summan av a och b inte
överskrider angiven lagertjocklek för valt packningsredskap vid packning enligt
tabell AMA CE/4.

år

Under övriga ytor vid en ledning, eller vid flera ledningar i ledningsgraven på olika
nivå, ska kringfyllningen packas enligt tabell AMA CE/4 upp till i nivå med överkant
av översta lednings stödpackningszon.

-F

Kringfyllning på friktionsförankrad sträcka av tryckledning ska packas enligt
tabell AMA CE/4.
Kringfyllning mellan schaktvägg och förankring med stödblock mot jord ska packas
enligt tabell AMA CE/4.
Ange under aktuell kod och rubrik

R

em

is

s

– erforderliga specificerade krav på material till kringfyllning, såsom restriktioner för
val av materialtyp, begränsningar för användning av krossmaterial, eller om andra
kornstorlekar än i AMA angivna medges eller krävs med hänsyn till rörmaterial,
korrosionsskydd, läggningsdjup med mera
– om rörmaterialen i rörgraven så tillåter om andra krav på materialtyp enligt
tabell AMA CE/1 än i AMA angivet
– i de fall packningsbara jordar inom materialtyp 4 inte förekommer eller finns
tillgängliga att kringfyllning ska utföras med materialtyp 2 eller 3B enligt
tabell AMA CE/1, vilket kan medföra att en lägre hållfasthetsklass kan väljas
– för ledningsgrav under "övriga ytor" eventuella krav på packning för ledningar som
inte omfattas av packningskrav i AMA.

CEC.311

Kringfyllning för va-ledning o d
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CEC.3111

Kringfyllning för va-ledning

as

Kringfyllning ska utföras med materialtyp 2, 3B eller 4 enligt tabell AMA CE/1. Inom
stödpackningszon enligt figur AMA CEC.31/1 ska material dock vara samma som i
eventuell anslutande ledningsbädd.
Kringfyllning för ledning av plaströr med läggningsdjup större än 2,5 m ska utföras
med materialtyp 2 eller 3B enligt tabell AMA CE/1.

op

Största kornstorlek får högst vara 31,5 mm vid kringfyllning av rörledning. Enstaka
partiklar med största kornstorlek 63 mm får dock förekomma jämnt fördelade i
kringfyllningen på ett avstånd av minst 0,15 m från rörledning.

er

Största kornstorlek får högst vara 63 mm vid kringfyllning av betongrör med diameter
≤ 300 mm och kornstorlek 90 mm vid kringfyllning av betongrör med större diameter
än 300 mm.

åb

Kornstorleksfördelningen på inköpt material ska uppfylla kraven för sortering 0/2,
0/4, 0/8, 0/11,2, 0/16, 0/22,4 eller 0/31,5 kategori GA80 enligt SS-EN 13242 för rör av
plast. För rör av betong med diameter mindre än eller lika med 300 mm får även
sortering 0/45 användas. För rör av betong med diameter större än 300 mm får även
sortering 0/63 användas.

år

ej

Rörledning under byggnad ska kringfyllas med material av samma typ som i
undergrunden för byggnaden. Ledning i undergrund av materialtyp 1 och 3A ska
under byggnad och hårdgjord yta dock kringfyllas med materialtyp 2 enligt tabell
AMA CE/1.

-F

Friktionsförankrad tryckledning, krokrör och T-rör med mera med anslutande rakrör
ska kringfyllas med materialtyp 2 eller 3B enligt tabell AMA CE/1.
Utrymme mellan schaktvägg och förankring med stödblock mot jord ska fyllas med
materialtyp 2 eller 3B enligt tabell AMA CE/1.

R

em

is

s

Kringfyllning ska utföras inom ledningsgravens hela bredd och upp till 0,3 m över
översta rörlednings hjässa. Vid ledningsgrav med två eller flera ledningar på olika
nivåer får dock kringfyllningen begränsas enligt figur AMA CEC.3111/1.

FIGUR AMA CEC.3111/1. BEGRÄNSNING AV KRINGFYLLNING I LEDNINGSGRAV MED
FLERA LEDNINGAR PÅ OLIKA NIVÅ.
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Packning i ledningsgrav för va-ledning under väg, plan och dylikt och under byggnad
ska utföras enligt figur AMA CEC.3111/2.

er

op

as

Packning i ledningsgrav för va-ledning under övriga ytor ska utföras enligt
figur AMA CEC.3111/3.

-F

år

ej

PLAN O D OCH UNDER BYGGNAD.

åb

FIGUR AMA CEC.3111/2. PACKNING I LEDNINGSGRAV FÖR VA-LEDNING UNDER VÄG,

FIGUR AMA CEC.3111/3. PACKNING I LEDNINGSGRAV FÖR VA-LEDNING UNDER

is

s

ÖVRIGA YTOR.

R

em

Avser kringfyllning för va-ledning i gång- och cykelväg och gata inklusive väg, plan
och dylikt kategori B och C.
Ange om direkt packning ska utföras för betongledningar med små lutningar, se
Svenskt Vatten P99.
Ange kringfyllning för va-ledning i väg, plan och dylikt kategori A samt järnväg under
CEC.3114.
Ange där särskilda krav ställs på att kringfyllning ska vara dränerande om
kringfyllningen helt eller delvis ska utföras med dränerande material av materialtyp 2
eller 3B enligt tabell AMA CE/1 och med kornstorleksfördelning enligt
tabell AMA CEC.2112/1.
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CEC.3112

Kringfyllning för dränledning
Ange
– kategori A, B och C, järnväg eller byggnad.

as

– om kringfyllning med material ska utföras inom större del av sektion för kringfyllning
än i AMA angiven

op

– för kringfyllning för dränledning för byggnad andra krav på kornstorleksfördelning
än i AMA angivet till exempel enligt tabell AMA CEC.2112/1.

Ange vid packning med vibratorstamp och mindre vibratorplatta största lagertjocklek
för materialtyp 1 och 3A.

er

MATERIAL- OCH VARUKRAV

åb

Största kornstorlek får högst vara 31,5 mm vid kringfyllning av rörledning. Enstaka
partiklar med största kornstorlek 63 mm får dock förekomma jämnt fördelade i
kringfyllningen på ett avstånd av minst 0,15 m från rörledning.

R

em

is

s

-F

år

ej

Största kornstorlek får högst vara 63 mm vid kringfyllning av betongrör.
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TABELL AMA CEC.3112/1. KORNSTORLEKSFÖRDELNING FÖR KRINGFYLLNING FÖR
DRÄNLEDNING
0,5

2

4

8

11,2

16

31,5

Max %

0

4

5

–

–

–

–

–

Min %

–

–

–

–

0

20

40

80

45

as

0,25

–

100

op

Sikt, mm

is

s

-F

år

ej

åb

er

Tabellvärden illustreras i nedanstående diagram.

R

em

Väg, plan o d kategori A
Kringfyllning ska utföras med materialtyp 1 eller 2 enligt tabell AMA CE/1.
Kringfyllning 0,1 m närmast dränledning och till anslutande dräneringslager ska utföras
med material med kornstorleksfördelning enligt tabell AMA CEC.2112/1.
Kornstorleksfördelning på inköpt material ska uppfylla kraven för sortering 0/8
kategori GE eller sortering 0/16 kategori GU enligt SS-EN 13285.
Andel överkorn på inköpt material ska uppfylla kategori OC80 och finmaterialhalt
kategori UF3 enligt SS-EN 13285.

Väg, plan o d kategori B och C samt byggnad
Kringfyllning för dränledning ska utföras med materialtyp 2 eller 3B enligt
tabell AMA CE/1 men med kornstorleksfördelning enligt tabell AMA CEC.3112/1. Inom
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stödpackningszon enligt figur AMA CEC.31/1 ska material dock vara samma som i
eventuell anslutande ledningsbädd.

as

Rörledning under byggnad ska kringfyllas med material av samma typ som i
undergrunden för byggnaden. Ledning i undergrund av materialtyp 1 och 3A ska
under byggnad och hårdgjord yta dock kringfyllas med materialtyp 2 enligt
tabell AMA CE/1.

op

Järnväg

Kringfyllning ska utföras med materialtyp 1 eller 2 enligt tabell AMA CE/1.

er

Kringfyllning för dränledning för järnväg ska utföras med kross- och jordmaterial med
kornstorleksfördelning enligt tabell AMA CEC.3112/1.

UTFÖRANDEKRAV

CEC.3113

Kringfyllning för gasledning

åb

Kringfyllning ska utföras inom ledningsgravens hela bredd och upp till 0,3 m över
dränledningens hjässa.

ej

Avser kringfyllning för gasledning i gång- och cykelväg och gata inklusive väg, plan
och dylikt kategori B och C.
Ange område för kringfyllning.

år

Ange om andra materialkrav ska gälla än de i AMA angivna.
Ange kringfyllning för gasledning i väg, plan och dylikt kategori A samt järnväg under
CEC.3114.

-F

MATERIAL- OCH VARUKRAV
Kringfyllning ska utföras med materialtyp 2 eller 3B enligt tabell AMA CE/1.
I kringfyllning får största kornstorlek för okrossat material vara högst 20 mm.

is

s

För gasledningar av stål försedda med PE-beläggning enligt Energigas Sveriges
Energigasnormer, EGN ska kringfyllning utföras med materialtyp 2 enligt
tabell AMA CE/1.

R

em

Största kornstorlek får vara högst 8 mm.
Skarpkantat material får inte förekomma.

UTFÖRANDEKRAV
Kringfyllning för gasledning med drifttryck ≤ 4 bar ska utföras enligt Energigas
Sveriges Energigasnormer, EGN.
Kringfyllning för gasledning med drifttryck större än 4 bar ska utföras enligt
Naturgassystemanvisningar, NGSA.

CEC.3114

Kringfyllning för ledning i väg, plan o d kategori A samt järnväg
Kringfyllning ska utföras med materialtyp 1, 2 eller 3B enligt tabell AMA CE/1.
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Största kornstorlek får högst vara 31,5 mm vid kringfyllning av rörledning. Enstaka
partiklar med största kornstorlek 63 mm får dock förekomma jämnt fördelade i
kringfyllningen på ett avstånd av minst 0,15 m från rörledning.

as

Största kornstorlek får högst vara 63 mm vid kringfyllning av betongrör med diameter
≤ 300 mm och kornstorlek 90 mm vid kringfyllning av betongrör med större diameter
än 300 mm.

op

Största kornstorlek får högst vara 20 mm för okrossat material och 8 mm för krossat
material vid kringfyllning av gasledningar. Skarpkantat material får inte förekomma.

er

Kornstorleksfördelningen på inköpt material ska uppfylla kraven för sortering 0/2,
0/4, 0/8, 0/11,2, 0/16, 0/22,4, 0/31,5 eller 0/45 kategori GA80 enligt SS-EN 13242 för
rör av betong. För rör av betong större än 300 mm får även sortering 0/63 användas.

åb

Kornstorleksfördelningen på inköpt material ska uppfylla kraven för sortering 0/2,
0/4, 0/8, 0/11,2 0/16, 0/22,4 eller 0/31,5 kategori GA80 enligt SS-EN 13242 för plaströr.
Kringfyllning för va-ledningar ska utföras inom ledningsgravens hela bredd och upp
till 0,3 m över översta rörlednings hjässa. Vid ledningsgrav med två eller flera ledningar
på olika nivåer får dock kringfyllningen begränsas enligt figur AMA CEC.3111/1.

ej

Packning i ledningsgrav för va-ledning under väg, plan och järnväg ska utföras enligt
figur AMA CEC.3111/2.

år

Packning i ledningsgrav för va-ledning under övriga ytor ska utföras enligt
figur AMA CEC.3111/3.
Kringfyllning för gasledningar ska utföras enligt Energigas Sveriges Energigasnormer,
EGN.

-F

Avser kringfyllning för va- och gasledning i väg, plan och dylikt kategori A samt
järnväg.
Ange kringfyllning i gång- och cykelväg och gata inklusive väg, plan och dylikt kategori
B och C för va-ledning under CEC.3111 och för gasledning under CEC.3113.

is

s

Ange vid packning med vibratorstamp och mindre vibratorplatta största lagertjocklek
för materialtyp 1 och 3A.

CEC.312

Kringfyllning för trumma

R

em

Ange särskilda krav beroende på typ av trumma.
Ange fyllning mot rörbro inklusive stödfyllning under aktuell kod och rubrik under
CEB.52.

MATERIAL- OCH VARUKRAV
Kringfyllning ska utföras med materialtyp 1, 2 eller 3B enligt tabell AMA CE/1.
Kornstorleksfördelningen för inköpt material ska uppfylla kraven för sortering 0/2,
0/4, 0/8, 0/11,2, 0/16, 0/22,4, 0/31,5, 0/45 eller 0/63 kategori GA80 enligt SS-EN 13242
för trummor av stålplåt.
Kornstorleksfördelningen för inköpt material ska uppfylla kraven för sortering 0/2,
0/4, 0/8, 0/11,2, 0/16, 0/22,4, 0/31,5 eller 0/45 kategori GA80 enligt SS-EN 13242 för
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trummor av betong. För trummor av betong större än 300 mm får även sortering
0/63 användas.

as

Kornstorleksfördelningen för inköpt material ska uppfylla kraven för sortering 0/2,
0/4, 0/8, 0/11,2, 0/16, 0/22,4 eller 0/31,5 kategori GA80 enligt SS-EN 13242 för trummor
av plaströr.

op

Kringfyllningsmaterial ska inom 0,5 m från trumma av betong med diameter ≤ 300 mm
ha största kornstorlek 63 mm.
Kringfyllningsmaterial ska inom 0,5 m från trumma av betong med diameter större
än 300 mm och vid trumma av stål ha största kornstorlek 90 mm.

er

Kringfyllningsmaterial ska inom 0,5 m från trumma av plast ha största kornstorlek
31,5 mm. Enstaka inte skarpkantade partiklar med kornstorlek mindre än 63 mm får
dock förekomma.

åb

Kringfyllningsmaterial på längre avstånd än 0,5 m från trumma får ha största
kornstorlek 200 mm.

ej

Kringfyllningsmaterial för trumma av plast med mindre fyllningshöjd än 1,0 m och för
trumma av stål med större innerdiameter än 1 000 mm och med mindre fyllningshöjd
än 1,0 m ska utföras med material som uppfyller krav på kornstorleksfördelning enligt
tabell AMA CEC.312/1.
TABELL AMA CEC.312/1. KORNSTORLEKSFÖRDELNING FÖR MATERIAL TILL

år

KRINGFYLLNING FÖR TRUMMA
G0 0/31,5 (D=31,5) lagertjocklek ≤ 120 mm
0,063

0,5

1

2

4

8

16

31,5

Max %

7

20

26

35

46

60

78

100

Min %

2

2

6

10

18

31

50

80

45

100

s

-F

Sikt, mm

is

UTFÖRANDEKRAV

Vid grund schakt får kringfyllningen begränsas enligt figur AMA CEC.312/1.
För plåttrumma ska fyllning och packning utföras i högst 0,3 m tjocka lager parallellt
på ömse sidor om trumman så att sidoförskjutning inte uppstår.

R

em

Kringfyllning ska utföras inom ledningsgravens hela bredd och upp till 0,3 m över
trummans hjässa.

202

CE FYLLNING, LAGER I MARK M M

as
op

FIGUR AMA CEC.312/1. BEGRÄNSNING AV KRINGFYLLNING I LEDNINGSGRAV FÖR

er

TRUMMA VID GRUND SCHAKT.

åb

Kringfyllning får inte utföras på fruset underlag eller mot frusen schaktslänt till i nivå
med konstruktionens överkant. Fyllning ska läggas ut lagervis samtidigt på ömse
sidor om konstruktionen och packas enligt tabell AMA CE/5.

Kringfyllning för vägtrumma

CEC.3122

Kringfyllning för järnvägstrumma

CEC.313

Kringfyllning för värmeledning o d

år

ej

CEC.3121

Kringfyllning ska utföras med materialtyp 2, 3B eller 4 enligt tabell AMA CE/1. Största
kornstorlek får vara 16 mm för okrossat material samt 8 mm för krossat material.

-F

Inom stödpackningszon enligt figur AMA CEC.31/1 ska material dock vara samma som
i eventuell anslutande ledningsbädd. Utförande ska vara enligt anvisningar i
Energiföretagens tekniska bestämmelse D:211 Läggningsanvisningar för fjärrvärmeoch fjärrkyleledningar.

R

em

is

s

Enstaka partiklar med största kornstorlek 50 mm får dock förekomma jämnt fördelade
i kringfyllningen på ett avstånd av minst 0,15 m från rörledning, dock ej invid
mantelskarvar och ej utan godkännande av anläggningsägare.
Kringfyllning för ledning av plaströr med läggningsdjup större än 2,5 m ska utföras
med materialtyp 2 eller 3B enligt tabell AMA CE/1.
Rörledning under byggnad ska kringfyllas med material av samma typ som i
undergrunden för byggnaden. Ledning i undergrund av materialtyp 1 och 3A ska
under byggnad och hårdgjord yta dock kringfyllas med materialtyp 2 enligt tabell
AMA CE/1.
Friktionsförankrad sträcka, böjar och T-rör med anslutande rakrör ska kringfyllas med
materialtyp 2 eller 3B enligt tabell AMA CE/1.
Utrymme mellan schaktvägg och förankring med stödblock mot jord ska fyllas med
materialtyp 2 eller 3B enligt tabell AMA CE/1.
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CEC.3131

Kringfyllning för värmeledning
Kringfyllning får göras först efter godkänd röntgenkontroll, täthetskontroll,
skarvisolering, termografering och förvärmning.

as

Kringfyllning ska utföras inom ledningsgravens hela bredd och upp till 0,2 m över
värmeledningens hjässa.

op

Packning i ledningsgrav för värmeledning under väg, plan och dylikt och under
byggnad ska utföras enligt figur AMA CEC.3131/1.

år

ej

åb

er

Packning i ledningsgrav för värmeledning under övriga ytor ska utföras enligt
figur AMA CEC.3131/2.

FIGUR AMA CEC.3131/1. PACKNING I LEDNINGSGRAV FÖR VÄRMELEDNING UNDER VÄG,

R

em

is

s

-F

PLAN O D OCH UNDER BYGGNAD.

FIGUR AMA CEC.3131/2. PACKNING I LEDNINGSGRAV FÖR VÄRMELEDNING UNDER
ÖVRIGA YTOR.
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Ange
– krav på material om kringfyllning ska vara dränerande

CEC.3132

Kringfyllning för kylledning

CEC.32

Kringfyllning för el- och telekabel o d

op

– om kringfyllning ska utföras till annan nivå än i AMA angiven.

as

– etappindelning av kringfyllning med hänsyn till förläggningsmetod; friktionshämmad
förläggning, friktionsfixerad förläggning eller kall förläggning

er

Kringfyllning för kabel utan skydd eller kabel med annan typ av skydd än kabelrör,
kabelränna och dylikt ska utföras med material av materialtyp 2 eller 3B enligt
tabell AMA CE/1. Största kornstorlek får vara 8 mm för material som inte är skarpkantat
och 4 mm för skarpkantat material.

åb

Kringfyllning för kabelrör, kabelränna och dylikt ska utföras med material av
materialtyp 2, 3B eller 4 enligt tabell AMA CE/1. Största kornstorlek för kabelrör får
vara 20 mm och för kabelränna 31,5 mm.
Kringfyllning ska utföras inom kabelgravens hela bredd och upp till 0,10 m över kabel.

ej

Ange

år

– kompletterande krav på material, till exempel begränsningar för användning av
krossmaterial eller om annan kornstorlek än 8 mm medges eller krävs
– om kringfyllning ska packas och i så fall omfattning av packning.

-F

Beakta anvisningar i EBR KJ 41:21 Kabelförläggning max 145 kV.

Kabelrör, kabelränna o d för järnväg
Ange under aktuell rubrik

s

– krav på utförande. Fyllning vid och under befintligt spår ska normalt utföras
omedelbart efter schakt

is

– restriktioner med hänsyn till kablar, jordförbindningar och andra befintliga
spåranläggningar

R

em

– restriktioner med hänsyn till tågtrafik.
Ange kringfyllning mot kabelbrunn utan botten under CEC.33.
Kabelrör, kabelkanal
Kringfyllning ska utföras med underballastmaterial av grus- eller krossmaterial enligt
DCH.15 med bortsortering av material större än 20 mm närmast kabelrör och
kabelkanal.
Packning ska utföras enligt tabell AMA CE/3.
Ange
– typritning eller motsvarande
– om annan kringfyllning än i AMA angiven får användas.
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Kabelränna
Kringfyllning ska utföras med underballastmaterial av krossmaterial enligt DCH.15
med bortsortering av material större än 31,5 mm närmast kabelränna.

as

För kabelränna utmed spår ska motfyllning utföras mot yttre rännvägg i förhållande
till spåret.
Motfyllning för kabelränna ska utföras innan makadamfyllning för spår utförs.

op

I de fall kabelränna vinklar av mot skåp, byggnad och dylikt, från längsgående ränna
utmed spår, ska ytan runt rännan fyllas upp med massor så att en plan betjäningsyta
erhålls mellan skåp, byggnad och dylikt och längsgående ränna.

Avser även motfyllning mot kabelränna.
Ange

er

Släntlutning från betjäningsytan ska vara 1:3.

åb

– krav på jordmaterial som ska användas till motfyllning om annat än i AMA angivet
– hänvisning till Trafikverkets standardritning 7-801 611
– krav på packning.

Kringfyllning för avstängningsanordning, nedstigningsbrunn m m

ej

CEC.33

år

Kring avstängningsanordning, brandpost, brunnar med mera ska fyllas med ett minst
0,3 m brett lager av samma material som kringfyllningen i anslutande ledningsgrav.
Packning ska utföras som för kringfyllning i anslutande ledningsgrav.

-F

Ange eventuella kompletterande krav på kringfyllningsmaterial, mått och packning
kring avstängningsanordning, brunn med mera.
Ange om kort brandposttrumma ska ställas på en minst 0,5 m tjock dränerande bädd
av makadam med kornstorlek 8–16 mm och kringfyllas med ett minst 0,3 m brett
lager av samma material.

is

s

Ange om infiltrationsbrunn ska ställas på en minst 0,5 m tjock dränerande bädd av
makadam med kornstorlek 8–16 mm och kringfyllas med ett minst 0,3 m brett lager
av samma material.

R

em

Kabelbrunn för järnväg

CEC.34

Kringfyllning mot kabelbrunn utan botten ska i underballastmaterial vara av
krossmaterial enligt DCH.15 med bortsortering av material större än 65 mm. Över
underballasten ska kringfyllning vara av krossmaterial 0/65 mm.
Fyllning inuti brunn ska vara av krossmaterial 0/31,5 mm.

Kringfyllning för perkolationsbrunn
Kringfyllning för perkolationsbrunn ska packas under väg, plan och dylikt enligt
tabell AMA CE/4. Under övriga ytor ska inte packning utföras.
Ange under aktuell kod och rubrik krav på material i kringfyllning.
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CEC.341

Kringfyllning för perkolationsbrunn, typ 1

CEC.342

as

Ange mått för kringfyllning. Åberopa principritning PDY.21:1 eller
principritning PDY.21:2 om någon av dessa är tillämplig och ange måtten A, B, C och
H på ritningen.

Kringfyllning för perkolationsbrunn, typ 2

Kringfyllning för anordning med elektrokemiskt skydd

er

CEC.35

op

Ange mått för kringfyllning. Åberopa principritning PDY.22:1 eller
principritning PDY.22:2 om någon av dessa är tillämplig och ange måtten A och H på
ritningen.

Ange

– krav på material i kringfyllning
– krav på packning.

åb

– mått för kringfyllning

Resterande fyllning

CEC.41

Resterande fyllning för rörledning

ej

CEC.4

år

Under byggnad ska resterande fyllning utföras med material av samma typ som i
undergrunden för byggnaden.

-F

Material med största kornstorlek 300 mm får ingå jämnt fördelade i fyllningen. I
fyllning som packas får största kornstorlek uppgå till högst 2/3 av lagertjockleken
efter packning. Resterande fyllning ska utföras till överbyggnads underkant eller till
särskilt angiven nivå.
Under byggnad och under väg, plan och dylikt samt järnväg ska resterande fyllning
packas enligt tabell AMA CE/4.

s

Ange under aktuell kod och rubrik

R

em

is

– om andra materialkrav än i AMA angivna ska gälla för resterande fyllning i grav i
lös finjord eller organisk jord

CEC.411

– eventuella kompletterande krav på material för resterande fyllning i grav i andra
ytor än väg, plan och dylikt och ytor under byggnad
– krav på eventuell packning i andra ytor än väg, plan och dylikt och ytor under
byggnad
– nivå om fyllning ska utföras till annan nivå än överbyggnads underkant
– specificerade krav på material med hänsyn till avstånd till rör, läggningsdjup med
mera, såsom krav beträffande kornstorlek, användning av skarpkantat material med
mera.

Resterande fyllning för va-ledning o d
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CEC.4111

Resterande fyllning för va-ledning

as

Under väg, plan och dylikt ska resterande fyllning utföras med material av samma
typ som i underbyggnaden. Om underbyggnaden består av lös finjord eller organisk
jord ska resterande fyllning utföras med materialtyp 3B eller 4 enligt tabell AMA CE/1.
Under övriga ytor ska resterande fyllning utföras med material av samma typ som
uppschaktat material.

op

För packning av resterande fyllning för va-ledning under väg, plan och dylikt och
under byggnad gäller figur AMA CEC.3111/2.

er

För packning av resterande fyllning för va-ledning under övriga ytor gäller
figur AMA CEC.3111/3.

Avser resterande fyllning för va-ledning i gång- och cykelväg och gata inklusive väg,
plan och dylikt kategori B och C.

åb

För råd och anvisningar för att undvika markhävning i rörgravsbotten i samband med
återfyllningsarbete i lös lera och siltjord se Svenskt Vatten P99, kapitel 4.
Ange resterande fyllning för va-ledning i väg, plan och dylikt kategori A samt järnväg
under CEC.4114.

Resterande fyllning för dränledning

ej

CEC.4112

år

Ange för byggnad om resterande fyllning ska vara dränerande och i så fall utföras
med material enligt tabell AMA CEC.3112/1.
Ange fyllning över kringfyllning för dränledning för byggnad under CEB.51.

-F

Väg, plan o d kategori A

Resterande fyllning för dränledning ska utföras med materialtyp 1 eller 2 enligt
tabell AMA CE/1.
Kornstorleksfördelning på inköpt material ska uppfylla kraven för sortering 0/8
kategori GE eller sortering 0/16 kategori GU enligt SS-EN 13285.

is

s

Andel överkorn för inköpt material ska uppfylla kategori OC80 och finmaterialhalt
kategori UF3 enligt SS-EN 13285.

R

em

Inom 0,5 m från ledning ska största kornstorlek vara mindre än 200 mm.

Väg, plan o d kategori B
Resterande fyllning ska utföras med material av samma typ som i underbyggnaden.
Om underbyggnaden består av lös finjord eller organisk jord ska resterande fyllning
utföras med materialtyp 1, 2, eller 3B enligt tabell AMA CE/1.

Järnväg
Resterande fyllning för dränledning ska utföras med materialtyp 1 eller 2 enligt
tabell AMA CE/1.
Resterande fyllning för dränledning ska utföras med material med
kornstorleksfördelning enligt tabell AMA CEC.3112/1.
Inom 0,5 m från ledning ska största kornstorlek vara mindre än 200 mm.
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CEC.4113

Resterande fyllning för gasledning

as

Under väg, plan och dylikt ska resterande fyllning utföras med material av samma
typ som i underbyggnaden. Om underbyggnaden består av lös finjord eller organisk
jord ska resterande fyllning utföras med materialtyp 3B eller 4 enligt tabell AMA CE/1.
För packning av resterande fyllning för gasledning under väg, plan och dylikt och
under byggnad gäller figur AMA CEC.3111/2.

op

För packning av resterande fyllning för gasledning under övriga ytor gäller
figur AMA CEC.3111/3.

er

Under övriga ytor ska resterande fyllning utföras med material av samma typ som
uppschaktat material.

Avser resterande fyllning för gasledning i gång- och cykelväg och gata inklusive väg,
plan och dylikt kategori B och C.

Resterande fyllning för ledning i väg, plan o d kategori A
samt järnväg

ej

CEC.4114

åb

Ange resterande fyllning för gasledning i väg, plan och dylikt kategori A under
CEC.4114.

Resterande fyllning ska utföras med material av samma typ som i underbyggnaden.
Om underbyggnaden består av lös finjord eller organisk jord ska resterande fyllning
utföras med materialtyp 1, 2 eller 3B enligt tabell AMA CE/1.

år

Inom 0,5 m från ledning ska största kornstorlek vara mindre än 200 mm.

-F

För packning av resterande fyllning för va- och gasledning under väg, plan och järnväg
gäller figur AMA CEC.3111/2.
För packning av resterande fyllning för va- och gasledning under övriga ytor gäller
figur AMA CEC.3111/3.

s

Avser resterande fyllning för va- och gasledning i väg, plan och dylikt kategori A samt
järnväg.

em

is

Ange minsta packade fyllningshöjd över ledning för kategori A enligt tabell RA CEC/1
innan transporter får framföras över ledningar.

R

CEC.412

Ange resterande fyllning i gång- och cykelväg och gata inklusive väg, plan och dylikt
kategori B och C för va-ledning under CEC.4111 och för gasledning under CEC.4113.

Resterande fyllning för trumma
Resterande fyllning för trumma ska utföras med materialtyp 1, 2 eller 3B enligt
tabell AMA CE/1.
Inom 0,5 m från ledning ska största kornstorlek vara mindre än 200 mm.

CEC.4121

Resterande fyllning för vägtrumma

CEC.4122

Resterande fyllning för järnvägstrumma
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CEC.413

Resterande fyllning för värmeledning o d

as

Under väg, plan och dylikt ska resterande fyllning utföras med material av samma
typ som i underbyggnaden. Om underbyggnaden består av lös finjord eller organisk
jord ska resterande fyllning utföras med materialtyp 3B eller 4 enligt tabell AMA CE/1.
För packning av resterande fyllning i ledningsgrav för värmeledning under väg, plan
och dylikt och under byggnad gäller figur AMA CEC.3131/1.

op

För packning av resterande fyllning i ledningsgrav för värmeledning under övriga
ytor gäller figur AMA CEC.3131/2.

er

Ange under aktuell kod och rubrik etappindelning av resterande fyllning med hänsyn
till förläggningsmetod; friktionshämmad förläggning, friktionsfixerad förläggning
eller kall förläggning.

åb

Ange under aktuell kod och rubrik för väg, plan och dylikt kategori A samt järnväg
att inom 0,5 m från ledning ska största kornstorlek vara 200 mm.

Resterande fyllning för värmeledning

CEC.4132

Resterande fyllning för kylledning

CEC.42

Resterande fyllning för el- och telekabel o d

ej

CEC.4131

-F

år

Resterande fyllning över kringfyllning för kabel utan skydd eller kabel med annan typ
av skydd än kabelrör, kabelränna och dylikt ska utföras med material av samma typ
som i underbyggnaden och får intill 0,55 m i vägområde respektive 0,35 m i orörd
mark över kabel inte ha större kornstorlek än 150 mm och inte innehålla mer än
10 procent av kornstorlek 100-150 mm. Resterande fyllning närmast kringfyllning eller
kabelskydd får inte innehålla skarpa stenar.
Resterande fyllning i grav där normalt förläggningsdjup inte kan utföras får med
kabelrör inte ha större kornstorlek än 150 mm och inte innehålla mer än 10 procent
kornstorlek 100–150 mm.

R

em

is

s

Resterande fyllning över kringfyllning mot kabelskydd av typ kabelrör, kabelränna
och dylikt ska utföras med materialtyp 1, 2, 3B eller 4 enligt tabell AMA CE/1. Största
kornstorlek får inte vara större än 150 mm och inte innehålla mer än 10 procent av
kornstorlek 100–150 mm.
Ange
– kompletterande krav på material, till exempel begränsningar för användning av
krossmaterial eller om andra kornstorlekar medges eller krävs
– om resterande fyllning ska packas och i så fall omfattning av packning.
Beakta anvisningar i EBR KJ 41:21 Kabelförläggning max 145 kV.

Kabelrör o d för järnväg
Kabelrör, kabelkanal
Resterande fyllning ska 0,10 m närmast kabelskydd ha kornstorlek ≤ 20 mm.
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CEC.5

Fyllning för ledningsbank
Bankfyllning ska utföras enligt figur AMA CEC.5/1.
Bankfyllning ska utföras med materialtyp 1, 2 eller 3 enligt tabell AMA CE/1.

-F

år

ej

åb

er

op

as

Bankfyllning ska läggas ut och packas enligt tabell AMA CE/4 till i nivå med
kringfyllnings överyta för översta ledning och till bankens hela bredd innan
ledningsgrav schaktas.

is

s

FIGUR AMA CEC.5/1. FYLLNING FÖR LEDNINGSBANK.

em

Ange

R

CEC.51

– schakt, ledningsbädd och kringfyllning för ledning under aktuella koder och rubriker
i under CBB.3 och CBC.3 respektive CEC.2 och CEC.3
– under aktuell kod och rubrik täckning A och krönbredd B enligt figur AMA CEC.5/1.

Fyllning för ledningsbank, packning till färdig överyta
Bankfyllning över nivå för kringfyllning för översta ledning ska läggas ut och packas
enligt tabell AMA CE/4 till färdig överyta för bank.

CEC.52

Fyllning för ledningsbank, utan packning till färdig överyta
Bankfyllning ska läggas ut lagervis till färdig överyta för bank.

CEC.6

Fyllning för dike, magasin, infiltrationsbädd m m
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CEC.61

Fyllning för perkolationsmagasin m m
Fyllning ska utföras snarast möjligt efter schaktning.
Ange under aktuell kod och rubrik krav på fyllningsmaterial med mera.

Fyllning för friliggande perkolationsmagasin

CEC.612

Fyllning för perkolationsmagasin i ledningsgrav

op

CEC.611

as

Ange krav på materialskiljande lager av geotextil kring fyllningen under DBB.31223.

Ange i vilken utsträckning packning ska utföras med hänsyn till ledningar i graven.

Fyllning för infiltrationsbädd

er

CEC.62

Ange krav på fyllningsmaterial.

Fyllning för dike

åb

CEC.63

Stenfyllt dike

Stenmaterial till fyllning av ett stenfyllt dike ska ha kornstorlek 22,4/90 mm.

ej

Material ska uppfylla krav för kategori GC 80–20 enligt SS-EN 13242.
Stenfyllningens översida ska utformas svagt skålformig.
Minsta bottenbredd ska vara 0,4 m.

år

Botten och sidor ska förses med materialskiljande lager av geotextil.
Ange om stenfyllningens ovansida ska förses med materialskiljande lager av geotextil.

-F

Ange materialskiljande lager av geotextil under DBB.3123.
Ange jordschakt för dike under aktuell kod och rubrik under CBB.61.
Ange för eventuell dränledning projektspecifika krav för material närmast ledningen,
se CEC.3112.

is

s

Ange eventuell dränledning av betong under PBB.423 och av plast under aktuell kod
och rubrik under PBB.53.
Ange, om ledningsbädd ska utföras för dränledning, ledningsbädden under CEC.2112.

R

em

CEC.7

Strömningsavskärande fyllning
Fyllningen ska ansluta tätt mot ledningar och mot ledningsgravs väggar och botten.
Ange under aktuell kod och rubrik mått, placering med mera för strömningsavskärande
fyllning. Åberopa principritning CEC.7 om den är tillämplig och ange då överkantsnivå
för strömningsavskärande fyllning och längd L.
Ange strömningsavskärande anordning av betong i berg under EBE.21515.
Ange utökad rörgravssektion vid schaktning för strömningsavskärande fyllning under
CBB.31 respektive CBC.31.

CEC.71

Strömningsavskärande fyllning med tätjord
Fyllning ska packas enligt tabell AMA CE/4.
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Ange krav på jord.

CEC.72

Strömningsavskärande fyllning med bentonitblandad sand

as

Fyllning ska utföras med sand av materialtyp 2 enligt tabell AMA CE/1 och bentonit
i föreskrivet blandningsförhållande. Blandning ska ske i blandningsverk. Fyllningen
ska packas enligt tabell AMA CE/4 som materialtyp 4 enligt tabell AMA CE/1.
Ange

op

– typ av bentonit
– blandningsförhållande bentonit/sand.

FYLLNING FÖR VÄG, BYGGNAD, BRO M M MED LÄTTA
MATERIAL

åb

Snö och is ska tas bort före utläggning av material.

er

CED

Fyllning för väg, plan o d, byggnad, bro, järnväg samt
vegetationsyta m m med lätta material

CED.11

Fyllning med lättklinker för väg, plan o d, byggnad, bro, järnväg
samt vegetationsyta m m

ej

CED.1

år

Egenskaper för lättklinker ska vara deklarerade enligt SS-EN 15732. Alla
materialegenskaper som kravställs ska deklareras.
Följande egenskaper ska dock alltid deklareras

-F

– korndensitet

– torr skrymdensitet

– kornstorleksfördelning
– vattenabsorption 30 och 300 dygn

s

– friktionsvinkel

is

– tryckhållfasthet

R

em

– värmeledningstal.
Lättklinkermaterial ska ha kornstorlek som till 90 procent ligger under angiven
fraktions övre gräns. Högst 15 procent av materialet får vara finare än fraktionens
undre gräns. Vattenkvoten får vara högst 15 viktprocent räknat på torrt prov.
Skrymdensiteten vid lös lagring ska bestämmas på torkade prover.
Lättklinker får inte innehålla andra material till exempel jord.
Lättklinker får inte läggas ut på tjälat underlag.
Ange under aktuell kod och rubrik
– lättklinkerfyllningens tjocklek, bredd, släntlutning med mera
– krav på fraktionsgränser (kornfördelning) och skrymdensitet
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– om krav på särskild arbetsordning eller etappindelning ska gälla
– eventuella andra krav på packning än i AMA angivna.

CED.111

Fyllning med lättklinker för väg, plan o d samt järnväg

op

Ange krav på

as

Ange eventuell materialavskiljande geotextil under aktuell kod och rubrik under
DBB.31.

– torr skrymdensitet
– karakteristisk densitet

er

– densitet under grundvattenytan vid utläggning och efter lång tid
– tryckhållfasthet.

– korndensitet
– vattenabsorption 30 och 300 dygn

åb

Ange vid behov krav på egenskaperna enligt tabell AMA CED.111/1 för

– kornstorleksfördelning
– tryckhållfasthet

år

– värmeledningstal

ej

– friktionsvinkel om annan än i AMA angiven

– dynamisk last.

-F

Ange om nivåkontroll enligt krav i AMA inte ska utföras.
Ange krav på stödfyllning under CEB.82.
Ange släntlutning på lättfyllningen samt bankslänt.

s

I Trafikverkets tekniska krav för geokonstruktioner Geokonstruktion, Dimensionering
och utformning, TRVINFRA-00230 presenteras Trafikverkets kravställning på
projektering.

Lättklinker ska uppfylla krav på angivna egenskaper med provningsmetod och frekvens
för produktionskontroll enligt tabell AMA CED.111/1.

R

em

is

MATERIAL- OCH VARUKRAV
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TABELL AMA CED.111/1. EGENSKAPER, PROVNINGSMETODER OCH FREKVENS FÖR
PRODUKTIONSKONTROLL FÖR LÄTTKLINKER
Provningsmetod

Lägsta frekvens för
produktionskontroll

Torr skrymdensitet

SS-EN 1097-3

Enligt SS-EN 15732

Korndensitet

SS-EN 1097-6 annex C

as

Egenskap

Enligt SS-EN 15732

op

1)

SS-EN 13055-2 annex A

Kornstorleksfördelning

SS-EN 933-1

Enligt SS-EN 15732

Karaktäristisk densitet ovan
grundvattenyta

Beräkning enligt VVMB 305

1 gånger/2 år

Densitet under grundvattenyta, vid utläggning

Beräkning enligt VVMB 305

Densitet under grundvattenyta, efter lång tid

Beräkning enligt VVMB 305

Vattenabsorption,
efter 30 dygn

SS-EN 1097-6 annex C

Vattenabsorption,
efter 300 dygn

SS-EN 1097-6 annex C

1 gånger/2 år

Friktionsvinkel

VVMB 305

1 gånger/2 år

1)

åb

ej

1)

1 gånger/2 år

1 gånger/år

SS-EN 12667

1 gånger/2 år

SP metod 2563

1 gånger/2 år

-F

Dynamisk last

1 gånger/2 år

år

Värmeledningstal

Enligt SS-EN 15732

er

Tryckhållfasthet

Metoden enligt SS-EN 13055-2 Annex A kan ersättas med SS-EN 1097-11.

Lättklinker ska ha en torr skrymdensitet mellan 200–300 kg/m3.

s

Friktionsvinkel ska vara ≥ 35 grader.

is

Kornstorleken ska ha en sortering med d ≥ 8 och D ≤ 32.

R

em

Lättklinker ska vara beständigt mot kemiska ämnen som härrör från trafik, till exempel
petroleumprodukter och vägsalt.
Lättklinker ska ha god beständighet mot upprepade frysningar och tiningar.
För järnväg ska deformationen mellan den tionde och den 2 000 000:e lastväxlingen,
bestämd vid dynamiska belastningsförsök enligt SP metod 2563 där belastningen
ska variera mellan 10 och 120 kPa, inte överstiga 2 procent. Kompressionsmodulen,
bestämd vid den tionde lastväxlingen vid 80 procent av den största belastningen vid
dynamiska belastningsförsök enligt SP metod 2563 , ska vara ≥ 20 MPa.

UTFÖRANDEKRAV
Bank med lättfyllning av lättklinker ska utformas med krav på släntlutning på
lättfyllningen på 1:1,5 eller flackare samt bankslänt på 1:2 eller flackare.
Lättklinker ska packas efter att utläggningen av stödfyllning har utförts.
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Lättklinker får inte ligga närmar än 0,6 m från ytterslänt i väg- och järnvägsbank.

as

Efter avjämning ska varje lager packas genom minst sex överfarter med vibroplatta
med vikt cirka 140 kg och area ca 0,28 m2 eller med packningsutrustning med likvärdig
vikt per ytenhet. Lagret får vara maximalt 0,6 m tjockt.

åb

er

op

Vid användning av stora mängder lättklinker får packning med bandtraktor utföras
efter överenskommelse med beställaren. Lagertjockleken får då vara högst 0,5 m
före packning. Bandtraktorn ska köras jämnt över lättklinkern med 6–8 överfarter
med bandtryck högst 50 kPa.

ej

FIGUR AMA CED.111/1. EXEMPEL PÅ UPPBYGGNAD AV BANK MED LÄTTKLINKER.

år

Väg, plan o d kategori A samt järnväg

-F

Krav på nivå
Lättklinkers överyta ska kontrolleras och uppfylla krav på nivå för terrassyta enligt
Obundna lager för vägkonstruktioner, TDOK 2013:0530, avsnitt 2.1.1 enligt krav på
terrass av materialtyp 2–5. Lättklinkerterrass utgör eget kontrollobjekt.

KONTROLL

Ej certifierad produkt

R

em

is

s

Provtagning på levererat material ska utföras enligt SS-EN 932-1 och omfatta ett
provuttag per 2 500 m3. Dock minst tre delprover per objekt.
Skrymdensitet på lättklinker ska testas enligt SS-EN 1097-3. Godtagbara värden på
skrymdensiteten är mellan 0,9 och 1,1 gånger deklarerad torrdensitet enligt intyg från
leverantörens deklaration.
Kornfördelning ska kontrolleras enligt SS-EN 933-1 på högsta och lägsta angivna
värde på fraktionsgräns och får högst avvika ±5 procent från deklarerat värde angivet
i leverantörens produktdeklaration.

Certifierad produkt
För lättklinker som är certifierad enligt nivå 1 enligt YE ska produkten verifieras vid
leverans till arbetsplatsen genom kontroll av följesedel.

CED.112

Fyllning med lättklinker för byggnad, bro, mur m m
Lättklinker ska ha friktionsvinkel lägst 35 grader.
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CED.1121

Fyllning med lättklinker för grundläggning av byggnad, bro,
mur m m
– krav på utförande
– krav på packning/packningsresultat.

Fyllning med lättklinker mot byggnad, bro, mur m m

op

CED.1122

as

Ange

MATERIAL- OCH VARUKRAV

er

Lättklinker ska uppfylla krav på angivna egenskaper, provningsmetod och frekvens
för produktionskontroll enligt tabell AMA CED.111/1.
Ange krav på egenskaper enligt tabell AMA CED.111/1.

åb

UTFÖRANDEKRAV

Lättklinker ska fyllas ut i högst 0,4 m tjocka lager.

ej

Efter avjämning ska varje lager packas genom minst sex överfarter med vibroplatta
med vikt cirka 140 kg och area cirka 0,28 m2 eller med packningsutrustning med
likvärdig vikt per ytenhet.

KONTROLL

år

Provning av material för kategori A

-F

Ej certifierad produkt
Provtagning på levererat material ska utföras enligt SS-EN 932-1 och omfatta
nedanstående tre delprover per objekt eller ett provuttag per 2 000 m3.

s

Skrymdensitet på lättklinker ska testas enligt SS-EN 1097-3. Godtagbara värden på
skrymdensiteten ska vara mellan 0,9 och 1,1 gånger deklarerad torrdensitet enligt
intyg från leverantörens produktdeklaration.

em

is

Kornfördelning ska kontrolleras enligt SS-EN 933-1 på högsta och lägsta angivna
värde på fraktionsgräns och får högst avvika ±5 procent från deklarerat värde angivet
på i leverantörens produktdeklaration.

R

CED.113

Certifierad produkt
För lättklinker som är certifierad enligt nivå 1 enligt YE ska produkten verifieras vid
leverans till arbetsplatsen genom kontroll av följesedel.

Fyllning med lättklinker för vegetationsyta
Lättklinker ska fyllas ut i högst 0,6 m tjocka lager. Efter avjämning ska varje lager
packas genom minst tre överfarter med vibroplatta.

CED.114

Fyllning med lättklinker i ledningsgrav
Lättklinker ska uppfylla krav på angivna egenskaper med provningsmetod och frekvens
för produktionskontroll enligt tabell AMA CED.111/1.
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Lättklinker ska fyllas ut i högst 0,6 m tjocka lager. Efter avjämning ska varje lager
packas genom minst tre överfarter med vibroplatta.
Ange

as

– materialspecifikation och anvisningar för utläggning och packning av lättklinker

– hur fyllning kring brunnar och anordningar ska utformas.

Fyllning med skumbetong för väg, plan o d, byggnad, bro,
järnväg samt vegetationsyta m m

er

CED.12

op

– vid övergång från lättklinker vid trycksatt lednings riktningsändringar omfattningen
av konventionell fyllning

åb

Angivet värde för densitet hos skumbetongmassan gäller gjuten skumbetong. Om
förtillverkad skumbetong pumpas ska tillverkardensiteten minskas för att kompensera
den ökning av densiteten som uppstår vid pumpning.

ej

Om terrassyta för skumbetong är uppluckrad av vatten ska plastfolie läggas ut för
att förhindra att skumbetong blandas med jordmassor eller vatten. Vid torr terrassyta
ska underlaget antingen förvattnas eller förses med plastfolie för att hindra snabb
uttorkning nedåt.
Skumbetongen ska gjutas i skikt, vilkas tjocklek ska anpassas till den totala
skumbetongtjockleken, formtryck, stabilitet och till temperaturökningen i
skumbetongen.

år

Innan påföljande skikt av skumbetong gjuts ska en tryckhållfasthet på 0,2 MPa ha
uppnåtts i närmast föregående skikt.

-F

Skumbetong ska gjutas mot otjälat material. Vid gjutning då lufttemperaturen är
under 5 °C ska ytan täckas för att undvika frysning.
Vid risk för uttorkningssprickor, varm väderlek och längre exponeringstider ska ytan
skyddas mot uttorkning.

s

Skumbetongen får inte vattenhärdas, dock får vattendimning anordnas.

is

Skumbetongfyllningen får inte belastas förrän ett inträngningsmotstånd motsvarande
en tryckhållfasthet på 0,5 MPa erhållits.

R

em

Ange under aktuell kod och rubrik
– krav på densitet och fuktklass
– om krav på särskild arbetsordning eller etappindelning ska gälla
– krav på provning och dokumentation
– eventuella restriktioner för fyllning på skumbetong.

CED.121

Fyllning med skumbetong för väg, plan o d samt järnväg

CED.122

Fyllning med skumbetong mot byggnad, bro m m

CED.123

Fyllning med skumbetong för vegetationsyta
Beakta vid användning av EPDM-duk att skumbetong och EPDM-duk är inkompatibla.
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CED.13

Fyllning med skumglas för väg, plan o d, byggnad, bro, järnväg
samt vegetationsyta m m
Skumglas ska vara tillverkat av återvunnet glas.

as

Skumglas ska vara deklarerat enligt SS-EN 13055-2 med tillverkarförsäkran enligt
användning utan höga säkerhetskrav, system 4. Alla materialegenskaper som kravställs
ska deklareras.

op

Följande egenskaper ska dock alltid deklareras
– korndensitet
– torr skrymdensitet

er

– kornstorleksfördelning
– vattenabsorption 30 och 300 dygn

åb

– friktionsvinkel
– tryckhållfasthet
– värmeledningstal.

ej

Kornstorleksfördelning ska ha sorteringen 8/63 med maximalt 15 procent underkorn
och 10 procent överkorn.
Vattenkvoten får vara högst 15 viktprocent räknat på torrt prov.

år

Skrymdensiteten vid lös lagring ska bestämmas på torkade prover och den ska ligga
mellan 200–300 kg/m3.
Skumglas får inte innehålla andra material till exempel jord.

-F

Skumglas får inte läggas ut på tjälat underlag.
Ange under aktuell kod och rubrik
– skumglasets tjocklek, bredd, släntlutning med mera

s

– krav på fraktionsgränser (kornfördelning) och skrymdensitet
– om krav på särskild arbetsordning eller etappindelning ska gälla

em

is

– eventuella andra krav på packning än i AMA angivna.

R

CED.131

Ange eventuell materialavskiljande geotextil under aktuell kod och rubrik under
DBB.31.

Fyllning med skumglas för väg, plan o d samt järnväg
MATERIAL- OCH VARUKRAV
Skumglas ska uppfylla krav på angivna egenskaper med provningsmetod och frekvens
för produktionskontroll enligt tabell AMA CED.131/1.
Karakteristisk friktionsvinkel ska vara minst 42 grader.
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TABELL AMA CED.131/1. EGENSKAPER, PROVNINGSMETODER OCH FREKVENS
PRODUKTIONSKONTROLL FÖR SKUMGLAS
Provningsmetod

Lägsta frekvens för
produktionskontroll

Torr skrymdensitet

SS-EN 1097-3

Enligt SS-EN 13055

Korndensitet

SS-EN 1097-6 annex C

Enligt SS-EN 13055

Tryckhållfasthet

SS-EN 13055-2 annex A
eller SS-EN 1097-11

Enligt SS-EN 13055

SS-EN 13055-1/AC annex A

Enligt SS-EN 13055

SS-EN 933-1

Enligt SS-EN 13055

op

Kornstorleksfördelning

1)

er

Nedkrossningsmotstånd

as

Egenskap

TDOK 2016:0406

1 gånger/2 år

Densitet under grundvattenyta, efter lång tid

TDOK 2016:0406

1 gånger/2 år

Vattenabsorption,
efter 30 dygn

SS-EN 1097-6 annex C

1 gånger/år

Vattenabsorption,
efter 300 dygn

SS-EN 1097-6 annex C

1 gånger/2 år

Friktionsvinkel

TDOK 2016:0406

1 gånger/2 år

år

ej

åb

Karaktäristisk densitet ovan
grundvattenyta

SS-EN 12667

1 gånger/2 år

Dynamisk last

SP metod 2563

1 gånger/2 år

1)

-F

Värmeledningstal

För kornstorleksfördelning ska en typkurva och inte bara en sortering deklareras.

R

em

is

s

För järnväg ska deformationen mellan den 10:e och den 2 000 000:e lastväxlingen,
bestämd vid dynamiska belastningsförsök enligt SP metod 2563 där belastningen
ska variera mellan 10 och 120 kPa, inte överstiga 2 procent. Kompressionsmodulen,
bestämd vid den 10:e lastväxlingen vid 80 procent av den största belastningen vid
dynamiska belastningsförsök enligt SP metod 2563, ska vara ≥ 20 MPa.

Fyllning för väg, plan o d kategori A samt järnväg
Ange krav enligt Trafikverkets tekniska krav för geokonstruktioner Geokonstruktion,
Dimensionering och utformning, TRVINFRA-00230 och den projektspecifika
dimensioneringen på egenskaper enligt tabell AMA CED.131/1 såsom
– dimensionerande densitet enligt Bestämning av densitet och friktionsvinkel för
skumglas, TDOK 2016:0406, för karakteristisk densitet och densitet under
grundvattenytan
– för järnväg krav på nedkrossningsmotstånd
– tryckhållfasthet
– värmeledningstal.
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UTFÖRANDEKRAV
Skumglasbank för väg och järnväg ska utföras enligt figur AMA CED.131/1.
Vid utläggning får inte nivå på skumglaset överstiga stödfyllning med mer än 1,6 m.

åb

er

op

as

Efter avjämning ska varje lager packas genom två överfarter med bandtraktor med
minst 40 och maximalt 50 kPa marktryck och max 0,6 m tjockt lager efter packning.
Alternativt görs 4 överfarter med vibroplatta med vikt 100–200 kg och max 0,3 m
tjockt lager efter packning.

ej

FIGUR AMA CED.131/1. UPPBYGGNAD AV VÄG- ELLER JÄRNVÄGSBANK MED SKUMGLAS.

år

KONTROLL
Krav på material

-F

Ej certifierad produkt
För levererat material ska kontroll utföras minst en gång per 2 500 m3 av följande tre
egenskaper

s

– skrymdensitet på skumglas ska testas enligt SS-EN 1097-3. Godtagbara värden på
skrymdensiteten är ±10 procent på deklarerad torrdensitet enligt intyg från
leverantörens produktdeklaration

R

em

is

– tryckhållfastheten ska provas enligt SS-EN 1097-11 och får inte understiga 0,9 gånger
deklarerat värde enligt intyg från leverantörens typprovning
– kornfördelning ska kontrolleras enligt SS-EN 933-1 på högsta och lägsta angivna
värde på siktarna för sorteringen (d/D) och får högst avvika ±5 procent från
deklarerat värde deklarerat värde enligt prestandadeklaration.
Certifierad produkt
För skumglas som är certifierad enligt nivå 1 enligt YE ska produkten verifieras vid
leverans till arbetsplatsen genom kontroll av följesedel.

Fyllning för väg, plan o d kategori A samt järnväg
Skumglasets överyta ska kontrolleras och uppfylla krav på nivå enligt Obundna lager
för vägkonstruktioner, TDOK 2013:0530, avsnitt 2.1.1, enligt krav för terrass av
materialtyp 2-5. Skumglasterrass utgör eget kontrollobjekt.

TERRASSERING, PÅLNING, MARKFÖRSTÄRKNING,

221

Fyllning med skumglas för byggnad, bro, mur m m

CED.1321

Fyllning med skumglas för grundläggning av byggnad, bro,
mur m m

CED.1322

Fyllning med skumglas mot byggnad, bro, mur m m
För material gäller krav enligt CED.131.

as

CED.132

op

Vid utläggning får nivåskillnaden mellan skumglas och stödfyllning inte överstiga
1,6 m om lutningen på skumglaset är 1:1. Hänsyn ska tas till att packningseffekten vid
släntkrön försämras utan stödfyllning.

er

Skumglas ska fyllas ut i högst 0,3 m tjocka lager. Efter avjämning ska varje lager
packas genom minst fyra överfarter med vibroplatta med vikt 100–200 kg.

Fyllning med skumglas för vegetationsyta

CED.134

Fyllning med skumglas i ledningsgrav

åb

CED.133

ej

Skumglas ska fyllas ut i högst 0,3 m tjocka lager. Efter avjämning ska varje lager
packas med fyra överfarter med vibroplatta med vikt 100–200 kg.

CEE

TÄTNINGS- OCH AVJÄMNINGSLAGER FÖR VÄG, BYGGNAD,
JÄRNVÄG, BRO M M

år

Snö och is ska tas bort före utläggning och packning.

Tätning och avjämning av bergterrass för väg, byggnad,
järnväg, bro m m

CEE.11

Tätning och avjämning av bergterrass för väg, plan o d

-F

CEE.1

Tätning och avjämning kategori A av bergterrass för väg, plan o d

R

em

is

CEE.111

s

Tätning och avjämning av terrassen ska göras om det är nödvändigt för att klara
kraven på terrassens nivå och för att utesluta synliga håligheter. Terrass ska vara så
öppen att vatten inte stannar på ytan.

MATERIAL- OCH VARUKRAV
Levererat material ska uppfylla krav, som för förstärkningslager till belagd väg, enligt
Obundna lager för vägkonstruktioner, TDOK 2013:0530, avsnitt 6.1.1.

UTFÖRANDEKRAV
Packning ska utföras med minst sex överfarter med vibrerande vält med linjelast
30 kN/m.
Ytan på tätning och avjämning ska kontrolleras och uppfylla krav på nivå för krossad
sprängstensfyllning enligt Obundna lager för vägkonstruktioner, TDOK 2013:0530,
avsnitt 2.1.1.
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KONTROLL
Om terrass kontrollerats och ovanförliggande lager ska påföras efter det att terrassen
har justerats, ska förnyad kontroll utföras.

Tätning och avjämning kategori A av bergterrass för väg,
plan o d utan krav på lagertjocklek

as

CEE.1111

CEE.1112

op

Avser tätning av krossad sprängsten samt bergskärning vid utlastningsalternativ 2.

Tätning och avjämning kategori A av bergterrass för väg,
plan o d med krav på lagertjocklek

er

Avser tätning av sprängsten och sorterad sprängsten samt bergskärning vid
utlastningsalternativ 1.

åb

UTFÖRANDEKRAV

Tätning och avjämning ska utföras med tjocklek minst 200 mm.

KONTROLL

ej

Provning av material

Prov på kornstorleksfördelning ska tas på hela lagertjockleken minst en gång per
7 500 m3, dock minst två gånger per objekt.

Tätning och avjämning kategori B och C av bergterrass för väg,
plan o d samt sammansatt yta

-F

CEE.112

år

Material i färdigt lager ska provas och uppfylla kraven enligt Obundna lager för
vägkonstruktioner, TDOK 2013:0530, avsnitt 6.2.1.

MATERIAL- OCH VARUKRAV

s

Levererat material ska uppfylla krav som för förstärkningslager till belagd väg, enligt
Obundna lager för vägkonstruktioner, TDOK 2013:0530, avsnitt 6.1.1.

R

em

is

UTFÖRANDEKRAV

CEE.12

Terrassytan ska utföras med 12 mm jämnhetstolerans som största tillåtna avvikelse
mätt från en 3 m lång rätskiva lagd i godtycklig riktning. Rätskiva ska vara enligt
Bestämning av ojämnheter och tvärfall med rätskiva, TDOK 2014:0136, avsnitt 1.1.
Medelvärdet för terrassytan får avvika med ±25 mm från projekterad nivå och enskilda
punkter får avvika med ±40 mm.
Ange om andra krav på jämnhet än i AMA angivna ska gälla.

Tätning och avjämning av bergterrass för byggnad, mur, järnväg,
bro m m
Tätning och avjämning ska utföras med krossad sprängsten, materialtyp 1 enligt
tabell AMA CE/1.
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CEE.121

Tätning och avjämning av bergterrass för byggnad
Krossmaterialet ska ha största kornstorlek 63 mm.

as

Tätning, avjämning och packning ska utsträckas minst 0,5 m utanför
grundkonstruktion. Packning ska utföras med vibratorplatta eller vibrerande envalsvält
enligt tabell AMA CE/4.

op

Terrassytan ska utföras med 9 mm jämnhetstolerans som största avvikelse mätt från
en 3 m lång rätskiva lagd i godtycklig riktning. Rätskiva ska vara enligt Bestämning
av ojämnheter och tvärfall med rätskiva, TDOK 2014:0136, avsnitt 1.1.
Ange

er

– om andra material- eller packningskrav än i AMA angivna ska gälla för tätning och
avjämning av bergterrass för golv eller fribärande golv

CEE.122

åb

– eventuellt andra krav på toleranser än i AMA angivet.

Tätning och avjämning av bergterrass för mur, trappa,
fundament m m
Krossmaterial ska ha största kornstorlek 63 mm.

ej

Tätning, avjämning och packning ska utsträckas minst 0,5 m utanför
grundkonstruktion. Packning ska utföras med vibratorplatta eller vibrerande envalsvält
enligt tabell AMA CE/4.

år

Ange krav på toleranser.

Fundament för järnvägsanläggning

R

em

is

s

-F

Tätning och avjämning ska utföras med krossmaterial av hårda och hållfasta bergarter
med god beständighet mot vittring som uppfyller krav enligt tabell AMA CEE.122/1.
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TABELL AMA CEE.122/1. TÄTNING OCH AVJÄMNING AV BERGTERRASS FÖR FUNDAMENT
FÖR JÄRNVÄGSANLÄGGNINGAR
0,25

1

4

16

31,5

45

Max %

7

14

22

35

69

90

–

Min %

–

–

–

10

26

42

50

63

as

0,063

–

98

op

Sikt mm

R

em

is

s

-F

år

ej

åb

er

Tabellvärden illustreras i nedanstående diagram.

Graderingstalet ska vara större än 6.
Packning ska utföras med vibrerande envalsvält enligt tabell AMA CE/3.
Prov ska utföras på utlagt material.
Ange
– eventuella kompletterande krav på material, till exempel annan begränsning av
största kornstorlek
– omfattning av produktkontroll, till exempel minst en gång per levererade 500 m3,
dock minst två gånger per objekt
– restriktion för användning av fruset material.
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CEE.123

Tätning och avjämning av bergterrass för järnväg

as

Tätning och avjämning ska utföras med krossmaterial av hårda och hållfasta bergarter
med god beständighet mot vittring som uppfyller krav enligt tabell AMA CEE.123/1.
TABELL AMA CEE.123/1. KORNSTORLEKSFÖRDELNING FÖR MATERIAL TILL TÄTNING
OCH AVJÄMNING AV BERGTERRASS FÖR JÄRNVÄG
0,063 0,25

1

2

2,8

4

16

31,5

45

7

15

25

32

–

40

65

90

–

Min %

–

–

–

–

0

2

14

28

35

125

180

–

–

–

–

50

65

80

97

R

em

is

s

-F

år

ej

åb

Tabellvärde illustreras i nedanstående diagram.

90

er

Max %

63

op

Sikt,
mm

Krossmaterial ska ha största kornstorlek 200 mm.
Packning ska utföras med vibrerande envalsvält enligt tabell AMA CE/3.
Höjdtolerans ska vara ±30 mm.
Prov ska utföras på utlagt material.
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Ange
– om andra krav på material än i AMA angivna ska gälla

as

– eventuella kompletterande krav på material, till exempel annan begränsning av
största kornstorlek

– omfattning av produktkontroll, till exempel minst en gång per levererade 500 m3,
dock minst två gånger per objekt

op

– restriktion för användning av fruset material
– omfattning av provning

CEE.124

er

– särskilda åtgärder vid underballast av jord på fyllning av sprängsten.

Tätning och avjämning av bergterrass för bro

åb

Tätning och avjämning ska utföras med krossat material som uppfyller kraven för
förstärkningslagermaterial enligt DCB.211.
Tätning, avjämning och packning ska utsträckas minst 0,5 m utanför
grundkonstruktion. Packning ska utföras med vibrerande envalsvält enligt
tabell AMA CE/4.

Ange krav på toleranser.

ej

Avser tätning och avjämning av packad fyllning enligt CEB.411 eller CEB.412.

Tätning och avjämning av bergterrass i ledningsgrav

-F

CEE.125

år

Ange fyllning för grundläggning av bro på schaktbotten av berg under aktuella koder
och rubriker under CEB.41.

Krossmaterial ska ha största kornstorlek 31,5 mm.
Packning ska utföras med vibratorplatta eller vibrerande envalsvält enligt
tabell AMA CE/4.

s

Ange

– krav på toleranser

R

em

is

– om levererat material ska uppfylla krav på kornstorleksfördelning för bärlager
Go 0/31,5 till belagd väg enligt Obundna lager för vägkonstruktioner,
TDOK 2013:0530, avsnitt 7.1.1.

CEE.126

Tätning och avjämning av bergterrass för vegetationsyta

CEE.2

Tätning och avjämning av bergbankslänt och bergskärningsslänt

CEE.3

Tätning och avjämning av jordterrass
Avser avjämningslager under termisk isolering och under bank av cellplast samt
avjämning av terrass som utgörs av grovkornigt material, till exempel block- och
stenrika jordarter.
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Ange under aktuell kod och rubrik
– krav på material och packning om annat än i AMA angivet
– krav på toleranser om annat än i AMA angivet.

as

Ange termisk isolering av cellplast under DBG.111.

Ange bank av cellplast – lastreducerande lager av skivor eller block - under DBG.31.

op

MATERIAL- OCH VARUKRAV

UTFÖRANDEKRAV
Avjämningslagret under cellplast

er

Material i avjämningslager under termisk isolering av cellplast och under bank av
cellplast för väg, plan och dylikt ska uppfylla krav enligt CEG.1.

åb

Avjämningslager ska utföras med 10 mm jämnhetstolerans som största avvikelse från
en 3 m lång rätskiva lagd i godtycklig riktning. Rätskiva ska vara enligt Bestämning
av ojämnheter och tvärfall med rätskiva, TDOK 2014:0136, avsnitt 1.1.
Avjämningslager får avvika med ±20 mm från projekterad nivå.

– vara minst 0,1 m

ej

Avjämningslager under termisk isolering i väg, plan och dylikt enligt
figur AMA DBG.111/4 ska

år

– ha samma längs- och tvärlutning som terrassytan
– avjämnas och packas enligt tabell AMA CE/3.

-F

Avjämningslager under lastreducerande lager i väg plan och dylikt enligt
figur AMA DBG.31/1 ska
– vara minst 0,1 m

– avjämnas och packas enligt tabell AMA CE/3.

s

Tätning och avjämning av naturligt lagrad jord

is

CEE.31

Tätning och avjämning av jordfyllning

CEE.4

Tätning och avjämning av sprängstensfyllning

R

em

CEE.32

Tätning och avjämning av packad sprängstensfyllning för järnväg ska utföras med
krossmaterial enligt DCH.16.
Denna kod och rubrik avser tätning och avjämning av fyllning som inte utgör terrass
eller slänt, till exempel vid återfyllning efter urgrävning före påförande av ovanliggande
bankfyllning.
Ange
– krav på material
– krav på packning.
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CEF

DRÄNERANDE LAGER OCH KAPILLÄRBRYTANDE LAGER
Snö och is ska tas bort före utläggning och packning av lager.

Dränerande lager
Ange under aktuell kod och rubrik hur dränerande lager ska avvattnas.

KONTROLL

as

CEF.1

Dränerande lager för väg, plan o d samt vegetationsyta

er

CEF.11

op

Kontroll av dränerande lager ska verifiera att dränerade lager uppfyller ställda krav
på material och tjocklek.

åb

Dränerande lager ska utföras av materialtyp 1 eller 2 enligt tabell AMA CE/1, och med
kornstorleksfördelning enligt tabell AMA CEF.11/1.
TABELL AMA CEF.11/1. KORNSTORLEKSFÖRDELNING FÖR DRÄNERANDE LAGER
0,063

0,125

0,25

Max %

10

50

98

Min %

–

–

0,5

1

4

16

22,5

–

–

–

–

–

30

60

90

98

ej

Sikt, mm

0

15

R

em

is

s

-F

år

Tabellvärden illustreras i nedanstående diagram.
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Dränerande lager ska fyllas och packas enligt tabell AMA CE/3.

Dränerande lager av sand, grus eller krossmaterial för väg,
plan o d

as

CEF.111

Lager för väg, plan o d kategori A

op

Kornstorleksfördelning ska kontrolleras enligt SS-EN 933-1 minst en gång per 2 000 m3
utlagt material, dock minst två gånger per objekt. Prov ska tas på utlagt material
enligt Provtagning av obundna material, TDOK 2014:0151.

Lager för väg, plan o d kategori B och C

er

Jordmaterialets kornstorleksfördelning ska kontrolleras minst en gång per 2 000 m3
utlagt material, dock minst två gånger per objekt.

CEF.1111

åb

Ange eventuellt annat krav på kontroll av materials kornstorleksfördelning.

Dränerande lager av sand, grus eller krossmaterial under
underbyggnad för väg, plan o d

Dränerande lager av sand, grus eller krossmaterial i
underbyggnad för väg, plan o d

år

CEF.1112

ej

Dränerande lager ska dras ut minst 1,0 m utanför släntfot när terrängen lutar mer än
1:3 på nedströmssida. Lagrets tjocklek ska vara minst 0,5 m.

Dränerande lagers tjocklek ska vara minst 0,3 m. Lagrets tvärfall ska vara minst
2,5 procent.

CEF.112

-F

Ange eventuellt annan lagertjocklek än i AMA angiven.

Dränerande lager av grus eller krossmaterial för vegetationsyta
Dränerande lager ska utföras av materialtyp 11 eller 12a, tabell AMA CE/2.

s

Ange

is

– dränerande lagers tjocklek

R

em

– krav på material i dränerande lager
– hur materialtransport ska undvikas, till exempel genom att ange krav på användning
av geotextil under DBB.3133 eller material med överlappande fraktioner som hindrar
materialtransporten.

CEF.12

Dränerande lager för byggnad, bro, mur m m

CEF.121

Dränerande lager av grus eller krossmaterial för byggnad, bro,
mur m m
Dränerande lager ska utföras av grus eller kross, materialtyp 1 eller 2 enligt
tabell AMA CE/1. Material får innehålla högst 5 procent material mindre än 2 mm.
Dränerande lager ska fyllas och packas enligt tabell AMA CE/4.
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CEF.1211

Dränerande lager av grus eller krossmaterial under fyllning för
byggnad
Materialets största kornstorlek får vara 63 mm.

as

Lagrets tjocklek ska vara minst 300 mm.
Ange om annan lagertjocklek än i AMA angiven ska gälla.

Dränerande lager av grus eller krossmaterial i fyllning för
byggnad

op

CEF.1212

Ange

er

– dränerande lagers tjocklek
– krav på största kornstorlek.

Dränerande lager av grus och krossmaterial under byggnad

åb

CEF.1213

Dränerande lager under byggnad och byggnadskonstruktion ska dras ut så att det
ansluter till kringfyllning för dränledning. Dränlager ska utföras enligt
figur AMA CEF.1213/1.

s

-F

år

ej

Lagrets tjocklek ska vara minst 150 mm.

is

FIGUR AMA CEF.1213/1. FYLLNING FÖR DRÄNERING UNDER OCH MOT BYGGNAD.

em

Ange om annan lagertjocklek än i AMA angiven ska gälla.

R

CEF.1214

Dränerande lager av grus och krossmaterial mot byggnad
Dränerande lager ska utföras enligt figur AMA CEF.1213/1.
Lagrets tjocklek ska vara minst 150 mm mot väggar, kantbalkar och socklar som ska
motfyllas med jord.
Ange om annan lagertjocklek än i AMA angiven ska gälla.

CEF.1217

Dränerande lager av grus eller krossmaterial för terrängmur,
terrängtrappa o d
Materialets största kornstorlek får vara 63 mm.
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Ange dränerande lagers tjocklek.

CEF.122

Dränerande lager av lättklinker för byggnad

as

Ange under aktuell kod och rubrik
– krav på material, lagertjocklek och utförande
– hur dränerande lager ska avvattnas

op

– om fyllning ska packas
– om packning inte får utföras.

Dränerande lager av lättklinker under byggnad

er

CEF.1221

Dränerande lager ska utföras med typgodkänd lös lättklinker eller lättklinker med
likvärdiga egenskaper.

åb

Dränerande lager under byggnad och byggnadskonstruktion ska dras ut så att det
ansluter till kringfyllning för dränledning.
Lagrets tjocklek ska vara minst 170 mm under golv och kantförstyvningar.

Dränerande lager av lättklinker mot byggnad

CEF.13

Dränerande lager på byggnadskonstruktion

ej

CEF.1222

Ange under aktuell kod och rubrik

år

– dränerande lagers tjocklek

– om packning av dränerande lager ska utföras.

CEF.131

-F

Ange om lagret ska täckas med geotextil under DBB.315.

Dränerande lager av singel eller makadam på
byggnadskonstruktion

s

Materialet ska vara av materialtyp 1 eller 2. Finjordshalten ska vara mindre än 5 procent.

is

Materialet ska ha sortering 16/31,5.

em

Lagret ska avjämnas med 30 mm 8/16.

R

CEF.132

Kurvor över kornstorleksfördelningen för dränerande lager ska bifogas vid leverans.
Inköpt material ska vara deklarerat enligt SS-EN 13242.

Dränerande lager av cementbunden makadam på
byggnadskonstruktion
Materialet ska vara av materialtyp 1 eller 2. Finjordshalten ska vara mindre än 5 procent.
Materialet ska ha sortering 16/31,5 och utföras av 100 mm cementbunden makadam.
Lagret ska avjämnas med 30 mm 8/16.
Kurvor över kornstorleksfördelningen för dränerande lager ska bifogas vid leverans.
Inköpt material ska vara deklarerat enligt SS-EN 13242.
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Ange
– hur cementbindningen ska utföras

as

– cementslammans sammansättning och mängd slamma per m2.

Dränerande lager av lättklinker på byggnadskonstruktion

CEF.134

Dränerande lager av mattor o d på byggnadskonstruktion
Beakta vid anläggning av vegetationsyta på bjälklag

op

CEF.133

– takfallets längd och lutning så att tillräcklig dräneringskapacitet uppnås över hela
takytan

åb

er

– att vid stora lokala vattenflöden, till exempel där stuprör mynnar ut och vattnet ska
avledas under vegetationsskiktet, krävs ett dränerande skikt med stor
flödeskapacitet
– att dränerande skikt vid avslut mot fri kant ska utformas så att vattenavrinning inte
hindras.
Ange typ, dimension och läggningsriktning på det dränerande skiktet.

CEF.14

ej

Ange om materialskiljande lager av geotextil ska skydda det dränerande skiktet under
DBB.3133.

Dränerande lager för järnväg

år

Dränerande lager ska utföras av material enligt DCH.16.
Dränerande lagers tjocklek ska vara minst 0,5 m.

-F

Dränerande lager ska packas enligt tabell AMA CE/3.
Ange under aktuell kod och rubrik krav på kontroll av materialets
kornstorleksfördelning.

Dränerande lager av grus eller krossmaterial under
underbyggnad för järnväg

s

CEF.141

em

is

Dränerande lager ska dras ut minst 1,0 m utanför släntfot när terrängen lutar mer än
1:3 på nedströmssida.

R

CEF.142

Kontroll ska utföras av att vatten kan avbördas ur dränbädden.

Dränerande lager av grus eller krossmaterial i underbyggnad
för järnväg
Dränerande lager ska utföras enligt figur AMA CEB.322/1.
Dränerande lagers tvärfall ska vara minst 2,5 procent.

CEF.15

Dränerande lager för avfallsanläggning
Dränerande lager ska utföras av singel eller makadam. Materialet får innehålla högst
5 procent material mindre än 2 mm.
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Ange under aktuell kod och rubrik
– om särskilda materialkrav ska ställas på fyllningen för dränering, till exempel med
hänsyn till vittring eller kemiska reaktioner i dräneringen

as

– kornstorleksfördelning med hänsyn till permeabilitet

Dränerande lager under avfallsanläggning

CEF.152

Dränerande lager i avfallsanläggning

CEF.153

Dränerande lager över avfallsanläggning

CEF.16

Dränerande lager för vertikaldränering

er

CEF.151

op

– krav på packning av dränerande lager.

åb

Dränerande lager ska utföras med materialtyp 1 eller 2 enligt tabell AMA CE/1 och
med kornstorleksfördelning enligt tabell AMA CEF.11/1.
Dränerande lager ska packas enligt tabell AMA CE/3.

Kontroll ska utföras av att vatten kan avbördas ur dränbädden.

ej

Ange

– krav på vattenavledande anordningar

– tjocklek.

Dränerande och kapillärbrytande lager

-F

CEF.2

år

– krav på materialtyp och kornstorleksfördelning

s

Materialet ska vara av materialtyp 1 eller 2 enligt tabell AMA CE/1. Materialet får
innehålla högst 5 procent material mindre än 2 mm. Materialet ska genom tvättning
göras fritt från finjord respektive stenmjöl. Materialets kapillära stighöjd ska vara
mindre än 1/3 av lagrets tjocklek vid snabbtolkning av provningsresultatet eller mindre
än halva lagertjockleken vid långtidsprovning.

is

Materialet ska ha sortering 8/31,5.

R

em

Kurvor över kornstorleksfördelningen för dränerande lager ska bifogas vid leverans.
Inköpt material ska vara deklarerat enligt SS-EN 13242.
Dränerande och kapillärbrytande lager ska fyllas och packas enligt tabell AMA CE/4.
Ange under aktuell kod och rubrik
– hur kapillärbrytande lager ska avvattnas
– särskilda krav på material, lagertjocklek eller utförande
– krav på provning av kapillär stighöjd och om SS-EN 1097-10 ska tillämpas
– krav på tolerans.

KONTROLL
Kontroll av dränerande och kapillärbrytande lager ska verifiera att dränerade och
kapillärbrytande lager uppfyller ställda krav på material och tjocklek.
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Dränerande och kapillärbrytande lager för byggnad

CEF.211

Dränerande och kapillärbrytande lager av singel eller makadam
för byggnad

CEF.2111

Dränerande och kapillärbrytande lager av singel eller makadam
under byggnad

as

CEF.21

op

Dränerande och kapillärbrytande lager under byggnad och byggnadskonstruktion
ska dras ut så att det ansluter till kringfyllning för dränledning. Dränerande och
kapillärbrytande lager ska utföras enligt figur AMA CEF.1213/1.

er

Lagrets tjocklek ska vara minst 150 mm.
Ange om annan lagertjocklek än i AMA angiven ska gälla.

Dränerande och kapillärbrytande lager av singel eller makadam
mot byggnad

åb

CEF.2112

Dränerande och kapillärbrytande lager ska utföras enligt figur AMA CEF.1213/1.

ej

Lagrets tjocklek ska vara minst 150 mm mot väggar, kantbalkar och socklar med mera
som ska motfyllas med jord.
Ange om annan lagertjocklek än i AMA angiven ska gälla.

Dränerande och kapillärbrytande lager i avfallsanläggning
Ange

år

CEF.22

-F

– om särskilda materialkrav ska gälla, till exempel med hänsyn till vittring eller kemiska
reaktioner i skiktet
– dränerande lagers tjocklek.

MATERIALSKILJANDE LAGER FÖR VÄG, BYGGNAD,
BRO M M AV JORD- OCH KROSSMATERIAL

s

CEG

is

Snö och is ska tas bort före utläggning och packning av fyllning.

em

Ojämnheter i underlaget för fyllningen ska avjämnas så att underlagets lutning inte
blir brantare än 1:2.

R

CEG.1

Fyllning och packning ska utföras med ofruset material.

Materialskiljande lager under fyllning för väg, byggnad, bro,
järnväg m m
Materialskiljande lager ska utföras av jord- eller krossmaterial med
kornstorleksfördelning enligt tabell AMA CEG.1/1. Krossmaterial ska bestå av
materialtyp 1 enligt tabell AMA CE/1.
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TABELL AMA CEG.1/1. KORNSTORLEKSFÖRDELNING FÖR MATERIALSKILJANDE LAGER
TYP 1 AV JORD- OCH KROSSMATERIAL
0,125

0,25

0,5

1

4

16

Max %

10

50

98

–

–

–

–

Min %

–

–

0

15

30

60

90

22,4

as

0,063

–

98

op

Sikt, mm

is

s

-F

år

ej

åb

er

Tabellvärden illustreras i nedanstående diagram.

em

Ange under aktuell kod och rubrik lagertjocklek.

R

CEG.11

CEG.111

Materialskiljande lager under fyllning för väg, plan o d
samt järnväg
Fyllning och packning ska utföras enligt tabell AMA CE/3.

Materialskiljande lager kategori A under fyllning för väg, plan o d
Kornstorleksfördelning ska kontrolleras enligt SS-EN 933-1 minst en gång per 2 000 m3
utlagt material, dock minst två gånger per objekt. Prov ska tas på utlagt material
enligt Provtagning av obundna material, TDOK 2014:0151.
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CEG.112

Materialskiljande lager kategori B och C under fyllning för väg,
plan o d samt sammansatt yta

CEG.113

Materialskiljande lager under fyllning för järnväg
Ange krav på provning av materialets kornstorleksfördelning.

Materialskiljande lager under fyllning för byggnad, bro o d

op

CEG.12

as

Ange krav på provning av materialets kornstorleksfördelning.

Fyllning och packning för byggnad ska utföras med lämpligt packningsredskap enligt
tabell AMA CE/4.

Materialskiljande lager under fyllning för byggnad

åb

CEG.121

er

Fyllning och packning för bro ska utföras med lämpligt packningsredskap enligt
tabell AMA CE/5.

Ange om provning av materialets kornstorleksfördelning ska utföras.

CEG.122

Materialskiljande lager under fyllning för bro

ej

På siltig eller lerig schaktbotten ska ett 0,2 m materialskiljande lager av samkross
0–65 mm läggas ut innan fyllning utförs för grundläggning av bro. Packning ska
utföras som för förstärkningslagermaterial enligt tabell AMA DCB.2/1.

år

Kornstorleksfördelning ska kontrolleras enligt SS-EN 933-1 minst en gång per 2 000 m3
utlagt material, dock minst två gånger per objekt. Prov ska tas på utlagt material
enligt Provtagning av obundna material, TDOK 2014:0151.

-F

Ange om provning av materialets kornstorleksfördelning inte ska utföras.

Materialskiljande lager under vatten
Materialskiljande lager på schaktbotten under vatten ska utföras med ett jämnt utbrett
lager krossmaterial på ett sätt så att materialet inte separerar.

Materialskiljande lager under eller kring fyllning för
ledningsbädd, dränering o d

R

em

is

CEG.2

s

Ange fraktion och lagertjocklek.

Materialskiljande lager ska utföras av jord- och krossmaterial med
kornstorleksfördelning enligt tabell AMA CEG.1/1. Krossmaterial ska bestå av
materialtyp 1 enligt tabell AMA CE/1.
Fyllning och packning ska utföras enligt tabell AMA CE/4.
Ange under aktuell kod och rubrik
– lagertjocklek
– om provning av materialets kornstorleksfördelning ska utföras.

CEG.21

Materialskiljande lager under eller kring fyllning för
ledningsbädd m m
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CEG.22

Materialskiljande lager under eller kring fyllning för dränering

CEG.3

Materialskiljande lager under överbyggnad för väg, plan o d

as

Fyllning och packning ska utföras enligt tabell AMA CE/3.
Innan materialskiljande lager trafikeras av tung byggtrafik ska minst 0,3 m
förstärkningslagermaterial vara påfört som skydd.

Materialskiljande lager kategori A under överbyggnad för väg,
plan o d

op

CEG.31

er

Materialskiljande lager kan packas i samband med förstärkningslager enligt
tabell AMA CE/3.

Krav på nivå

åb

Terrassyta ska kontrolleras och uppfylla krav på nivå enligt Obundna lager för
vägkonstruktioner, TDOK 2013:0530, avsnitt 2.1.1 enligt krav för terrass av
materialtyp 2–5.

Provning av material

ej

Om terrass kontrollerats och ovanförliggande lager ska påföras efter mellanliggande
tjälsäsong, eller efter det att terrassen har justerats, ska förnyad kontroll utföras.

Materialskiljande lager kategori A under överbyggnad, på terrass
av materialtyp 4

-F

CEG.311

år

Kornstorleksfördelning för materialskiljande lager ska kontrolleras enligt SS-EN 933-1
minst en gång per 2 000 m3 utlagt material, dock minst två gånger per objekt. Prov
ska tas på utlagt material enligt Provtagning av obundna material, TDOK 2014:0151.

Materialskiljande lagers tjocklek ska vara minst 0,2 m.

Materialskiljande lager kategori A under överbyggnad, på terrass
av materialtyp 5

R

em

is

CEG.312

s

Det materialskiljande lagrets kornstorleksfördelning ska uppfylla krav enligt
tabell AMA CEG.1/1.
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Vid terrassmaterial med graderingstal Cu mellan 5 och 15 ska det materialskiljande
lagrets kornstorleksfördelning uppfylla krav enligt tabell AMA CEG.1/1. Materialets
tjocklek ska vara minst 0,2 m.
Vid terrassmaterial med graderingstal Cu mindre än 5 ska det materialskiljande lagrets
kornstorleksfördelning uppfylla krav enligt tabell AMA CEG.312/1. Materialets tjocklek
ska vara minst 0,3 m.
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TABELL AMA CEG.312/1. KORNSTORLEKSFÖRDELNING FÖR MATERIALSKILJANDE
LAGER TYP 2 AV JORD- ELLER KROSSMATERIAL
0,125

0,25

0,5

2

Max %

10

50

98

–

–

Min %

–

0

15

40

90

4

as

0,063

–

98

op

Sikt, mm

is

s

-F

år

ej

åb

er

Tabellvärden illustreras i nedanstående diagram.

R

em

CEG.32

CEG.321

Materialskiljande lager kategori B och C under överbyggnad för
väg, plan o d samt sammansatt yta
Terrassyta ska utföras med en 25 mm jämnhetstolerans som största tillåtna avvikelse
mätt från en 3 m lång rätskiva lagd i godtycklig riktning. Rätskiva ska vara enligt
Bestämning av ojämnheter och tvärfall med rätskiva, TDOK 2014:0136, avsnitt 1.1.
Medelvärdet för terrassyta får avvika med ±25 mm från projekterad nivå och enskilda
punkter får avvika med ±50 mm.

Materialskiljande lager kategori B och C under överbyggnad, på
terrass av materialtyp 4
Materialskiljande lager under överbyggnad, på terrass av materialtyp 4 enligt
tabell AMA CE/1, ska utföras av jord- och krossmaterial med kornstorleksfördelning
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enligt tabell AMA CEG.1/1. Krossmaterial ska bestå av materialtyp 1 enligt
tabell AMA CE/1.
Materialskiljande lagers tjocklek ska vara minst 0,2 m.

Materialskiljande lager kategori B och C under överbyggnad, på
terrass av materialtyp 5

as

CEG.322

op

Vid terrassmaterial med graderingstal Cu mellan 5 och 15 ska det materialskiljande
lagrets kornstorleksfördelning uppfylla krav enligt tabell AMA CEG.1/1. Materialskiljande
lagers tjocklek ska vara minst 0,2 m.

er

Vid terrassmaterial med graderingstal Cu mindre än 5 ska det materialskiljande lagrets
kornstorleksfördelning uppfylla krav enligt tabell AMA CEG.312/1. Materialskiljande
lagers tjocklek ska vara minst 0,3 m.

UTTAG AV MASSOR, AVLÄMNANDE AV MASSOR OCH
AVFALL

CFB

UTTAG AV MASSOR

åb

CF

ej

I detta avsnitt anges förutsättningar och krav för uttag av massor i täkt som beställaren
tillhandahåller.
Ange avslutning av täkt under DGB.7.

AVLÄMNANDE AV MASSOR ELLER AVFALL

CFC.3

Avlämnande av avfall och förorenade massor till
avfallsanläggning

-F

år

CFC

Arbete inom avfallsanläggningen ska bedrivas så att spridning och exponering av
föroreningar minimeras.
Ange krav på skyddsåtgärder inklusive rengöring av fordon under BCB.6.

R

em

is

s

Ange område för tillfällig uppläggning av avfall eller förorenade massor under aktuell
kod och rubrik under BCD.

Avlämnande av avfall och förorenade massor till avfallsanläggning som
beställaren anvisar eller tillhandahåller
Avser förutsättningar och krav för avlämnande av avfall och förorenade massor till
avfallsanläggning som beställaren anvisar eller tillhandahåller, till exempel för
återvinning, sortering, behandling eller deponering.
Ange
– vilken typ av avfall och förorenade massor som får avlämnas samt plats och typ av
avfallsanläggning
– brandskyddsåtgärder, åtgärd mot damning med mera
– krav på användning av särskilda transportvägar och uppställningsutrymmen inom
avfallsanläggningen
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– särskilda restriktioner för farligt avfall definierat enligt Avfallsförordning SFS
– hur avfall och förorenade massor ska klassificeras och karakteriseras enligt
Avfallsförordning SFS samt identifieras, mängdbestämmas och kontrolleras.

as

Ange krav på avvattning av massor före transport under aktuell kod och rubrik
under CB.

op

Ange om beställaren har träffat överenskommelse med transportör eller
avfallsmottagare samt om överenskommelsen innefattar ersättning som entreprenören
ska erlägga, ersättningens storlek, under AFC.163 i de administrativa föreskrifterna,
se AMA AF.

er

Avlämnande av avfall och förorenade massor till avfallsanläggning som
entreprenören tillhandahåller

CFC.4

åb

Avser avlämnande av avfall eller förorenade massor till avfallsanläggning som
entreprenören tillhandahåller.

Avlämnande av massor på upplag

ej

Massor ska läggas ut och hanteras så att efterföljande tippning inte försvåras och så
att damm och buller från verksamheten minimeras.
Avser avlämnande av massor, som tillfaller beställaren, på upplag med syfte att
möjliggöra till exempel

år

– en lagringsplats för massor som på kort eller lång sikt avses användas – cirkulär
masshantering

-F

– ett upplag där massorna genom sin placering ges en ny funktion, till exempel
tillskapande av mark i vattenområde.
Ange krav på massorna som ska avlämnas på upplag.

s

Ange om beställaren tillhandahåller erforderliga tillstånd för upplaget eller om det
ingår i entreprenörens åtagande, under AFC.161 i de administrativa föreskrifterna,
se AMA AF.

R

em

is

Avlämnande av massor till upplag som beställaren anvisar eller
tillhandahåller
Avser förutsättningar och krav för avlämnande av massor till upplag som beställaren
tillhandahåller eller anvisar.
Ange
– plan för tippning med eventuella restriktioner, till exempel med hänsyn till stabilitet
i undergrund eller tippmassor, placering av olika massor med mera
– plats för upplag
– vem som svarar för mottagning.
Ange om beställaren har träffat överenskommelse med upplagsplats samt om
överenskommelsen innefattar ersättning som entreprenören ska erlägga, ersättningens
storlek, under AFC.163 i de administrativa föreskrifterna, se AMA AF.
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Avlämnande av massor till upplag som entreprenören tillhandahåller
Avser förutsättningar och krav som beställaren har på den plats som entreprenören
tillhandahåller för lagring.

as

Ange
– beställarens krav på plats för avlämning såsom utformning, avstånd och vägstandard
för transport

op

– om entreprenören svarar för åligganden beträffande upplaget, till exempel hyra av
mark och drift av upplaget
– tidsramar för entreprenörens åtagande.

er

Ange om tillhandahållandet av upplag innefattar ersättning som entreprenören ska
erhålla, ersättningens storlek, under AFC.163 i de administrativa föreskrifterna,
se AMA AF.

åb

Ange om det åligger beställaren att betala hyra till markägaren eller om detta ingår
i entreprenörens åtagande, under AFC.163 i de administrativa föreskrifterna,
se AMA AF.

GAS- OCH VÄTSKETÄTANDE LAGER

CLB

GAS- OCH VÄTSKETÄTANDE LAGER AV JORDMATERIAL

ej

CL

år

Tätande lager ska utföras på jämnt, fast och otjälat underlag. Snö och is ska tas bort.
Underlag ska avjämnas till jämnhetstolerans 50 mm mätt från en 3 m lång rätskiva
lagd i godtycklig riktning. Rätskiva ska vara enligt Bestämning av ojämnheter och
tvärfall med rätskiva, TDOK 2014:0136, avsnitt 1.1.

-F

Jordmaterialets temperatur ska vara lägst 1 °C.
Ange under aktuell kod och rubrik
– speciella utförandekrav och eventuella restriktioner vid användning av återvunna
material, till exempel materialegenskaper, lagertjocklekar, packningskrav med mera

s

– om och hur underlaget ska prepareras före utläggning av lager

is

– typ och egenskaper på det material som ska ingå i lager

R

em

– antal lager och lagrens tjocklek
– bearbetning och packning av varje dellager
– kontroll av material och utförande
– hur kontrollresultaten ska redovisas och dokumenteras
– eventuellt skyddslager och i så fall hur det ska påföras
– under vilka väderförhållanden som arbetet inte får bedrivas
– om entreprenören ska dimensionera gas- och vätsketätande lager.
Ange förutsättningar för dimensionering som entreprenören ska utföra under BBB.121.
Ange hur fyllning av massor ovan lager ska utföras under aktuell kod och rubrik
under CE.
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CL GAS- OCH VÄTSKETÄTANDE LAGER

CLB.1

Tätande lager av jordmaterial

CLB.2

Tätande lager av bentonitblandad sand

as

Ange krav på bygghandling för gas- och vätsketätande lager under YJC.1.

Tätande lager av bentonitblandad sand ska utföras med material som blandats i
blandningsverk.

op

Innan lager får utsättas för vatten ska bearbetning och packning vara utförd samt en
vertikal belastning motsvarande minst 4 kPa vara påförd lagret.
Ange

er

– fraktion och kvalitet på sand
– typ och kvalitet på bentonit

åb

– blandningsförhållande

– vilken blandningsutrustning som ska användas och erforderlig blandningstid före
utläggning av blandningen
– hur blandningen av bentonit och sand ska lagras

– hur massor ska läggas ut.

Tätande lager av cementstabiliserat material

år

CLB.3

ej

– vid vilken vattenkvot som packning ska utföras

CLB.4

-F

Under denna rubrik anges tätande lager av cementstabiliserat material som inte utgör
biprodukter, till exempel betong.

Tätande lager av biprodukter

R

em

is

s

Under denna rubrik anges tätande lager som helt eller delvis består av biprodukter,
till exempel stabiliserad kolflygaska och rötat avloppsslam.

TERRASSERING, PÅLNING, MARKFÖRSTÄRKNING,
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