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1 Uppdrag
På uppdrag av Lantmännen fastigheter AB har Sweco utfört geoteknisk undersökning för
rubricerat objekt. Undersökningen syftar till att översiktligt bestämma rådande jordlager-
och grundvattenförhållanden och därmed ge geotekniskt underlag till upprättande av ny
detaljplan.

2 Befintliga förhållanden och planerad byggnation
Beställaren har för avsikt att bygga bostäder inom fastigheten Brödet 1 vilket erfordrar ny
detaljplan. Området utgörs idag av handels- och industriområde med ett flertal lokaler
med asfalterade eller grusade ytor runt om. Centralt i området återfinns ett parti med berg
i dagen. Brödet 1 gränsar mot Stampvägen och bostadsområde i öster, Lantmannavägen
i norr och järnväg i söder samt mot Alsterälven i väster.

Marknivåerna inom området varierar mellan ca +48,0 till +60,2.

3 Styrande dokument
Utförd markundersökning, klassificering av jordarter och geotekniska bedömningar har
utförts enligt följande dokument:

Dimensionering – SS EN 1997-1 TD Grunderna i Eurokod 7 (IEG Rapport 2:2008, Rev 3)

Dimensionering – SS EN 1997-1 TD Grunderna i Eurokod 7 (IEG Rapport 7:2008)

Tabell 1  Planering och redovisning

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument

Fältplanering SS-EN 1997-2
Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem 2001:2

Tabell 2  Fältundersökningar

Fältutförande Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013
SS-EN-ISO 22475-1:2006 Geoteknisk undersökning och provning -
Provtagning genom borrnings- och utgrävningsmetoder och
grundvattenmätningar - Del 1: Tekniskt utförande

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument

Skruvprovtagning SGF Rapport 1:2013, Geoteknisk fälthandbok

Tung slagsondering SGF Rapport 1:2013, Geoteknisk fälthandbok

Totaltrycksondering SGF Rapport 1:2013, Geoteknisk fälthandbok
ISO 22476-12:2009 Geoteknisk undersökning och provning –
fältprovning – Del 12: Mekanisk spetstryckssondering
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4 Tidigare utförda undersökningar
I närliggande område samt inom nu undersökt område har Sweco tidigare utfört
undersökningar. Resultatet från dessa undersökningar har i tillämpliga delar inarbetats i
nu föreliggande handling. Följande handlingar har studerats:

· Karlstad, Alster Brödet 1. Geoteknisk undersökning avseende ny detaljplan.
Datum: 2012-06-29. Uppdragsnummer: 2335522200

5 Nu utförd undersökning
Kompletterande geoteknisk undersökning har utförts i mars 2020 med borrbandvagn
Geotech 604. Undersökningen har omfattat följande:

· Trycksondering med stänger Ø 25 mm och vriden spets (viktsondspets) har
utförts i fyra punkter för bestämning av jordens relativa fasthet.

· Slagsondering med hydrauliskt driven hammare Lifton R32 med stänger Ø44 mm
och geospets Ø52 mm har utförts i en punkt.

· Störd jordprovtagning inom ytjord med skruvborr Ø60 mm har utförts i tio punkter.
Upptagna jordprov har klassificerats direkt i fält med avseende på jordart
(benämning).

· Fri vattenyta har noterats i provtagningshål som en indikation på
grundvattenytans läge vid undersökningstillfället.

Resultat från nu utförd undersökning redovisas på till denna handling tillhörande ritningar
och bilagor.

6 Utsättning och avvägning
Inmätning och utsättning av undersökningspunkter har utförts av Sweco med GPS.
Aktuellt plan- och höjdsystem:

Plan: SWEREF 99 13 30

Höjd: RH2000

7 Jordlager- och grundvattenförhållanden
Nu utförd kompletterande undersökning visar att översta lagret utgörs av fyllnadsmassor
innehållande finsand, sand, grus och lera ner till ett djup mellan ca 0,5 till 3,0 m under
aktuell markyta.

Skruvprovtagningarna har avslutats enligt metodstopp mellan ca 0,7 till 2,6 eller på ett
djup om ca 3,0 á 4,0 m.

Under fyllnadsmassorna återfinns lös siltig lera ner till ett djup mellan ca 2,0 till 5,2 m.

Under leran har sonderingarna nedträngt i fast friktionsmaterial troligen morän mellan ca
0,4 till 4,0 m. Sonderingarna har avslutats i fast friktionsjord mot sten, block eller mot
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förmodat berg på ett djup mellan ca 0,7 till 9,35 m. Ingen provtagning har inom ramen för
detta uppdrag utförts på friktionsjorden. Sten- och blockhalt i moränen har ej kunnat
uppskattats.

Definitiva bergnivåer har inom ramen för detta projekt ej bestämts.

Fri vattenyta i provtagningshålen har noterats vid undersökningstillfället (mars 2020) på
mellan ca 0,7 m under aktuell markyta.

8 Radon
Två olika metoder har använts för att mäta radon då rubricerat område innehåller jord och
berg i dagen.

8.1 Markluft
Radonmätning har utförts med mätinstrumentet Marcus 10 i fyra undersökningspunkter.

Undersökningspunkt Mätvärde kBq/m3 Kommentar

20SW01 1,7 Lågradon

20SW02 5,3 Lågradon

20SW09 - För tät jord / för högt vatten

20SW10 - För tät jord / för högt vatten

Utifrån utförd mätning av radonhalt i markluft klassas marken som lågradonmark.

För klassificering av radonhalt i jordluft används följande gränsvärden: < 10 kBq/m3

lågradonmark, 10 – 50 kBq/m3 normalradonmark och > 50 kBq/m3 högradonmark.

8.2 Gammastrålning
Området har undersökts med gammaspektrometer i nio undersökningspunkter på fria
berghällar. Gammaspektrometern mäter gammastrålning och delar upp det i kalium-,
uran- och toriumsönderfall. Mängden uran kan räknas om till radiumhalt i Bq/kg. I
området har mätvärden mellan 0,4 till 5,3 ppm uppmätts vilket ger 4,94 till 65,5 Bq/kg.

För klassificering av radonhalt med gammaspektrometer används följande gränsvärden:
< 60 Bq/Kg lågradonmark, 60 – 200 Bq/Kg normalradon och > 200 Bq/Kg högradonmark.

Det innebär att marken kan klassas som normalradonmark.

8.3 Resultat radonmätning

Utifrån utförda mätningar klassas marken som normalradonmark.
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9 Sättningar – generellt
Sweco bedömer att endast mindre sättningar <5 cm, kan komma att utvecklas för
byggnader i två plan inom den centrala delen av undersökt område där lermäktigheten är
mindre än 1,0 m.

Inom den sydvästra och sydöstra samt nordöstra delen bedöms sättningar om ca 10 á 20
cm kan komma att utvecklas för byggnader upp till två plan. I underliggande friktionsjord
utvecklas endas försumbara sättningar för planerad bebyggelse.

För beräkningar av förväntade sättningar erfordras kompletterande geotekniska
undersökningar på leran för att fastställa dess deformationsegenskaper samt last från
planerade byggnader, nivå färdigt golv mm.

10 Stabilitet – generellt
Områdets totalstabilitet bedöms som tillfredsställande.

I tidigare undersökning har stabilitetsberäkningar Alsterälven utförts. Området ca 15 m
från släntkrön mot Alsterälven har otillfredsställande stabilitet.

I beaktan av lokal stabilitet, djupa schakter och större uppfyllnader ska stabilitet beräknas
och värderas. Se även kap 12.

11 Grundläggning – generellt
Planerade byggnader kan grundläggas ytligt på berg eller på väl packad fyllning inom den
centrala delen med lermäktighet mindre än 1,0 m. Inom den sydvästra delen bedöms
med nuvarande underlag att det för ett sättningsfritt utförande erfordras
djupgrundläggning med spetsburna pålar. Golv utförs då som fribärande.

Vid grundläggning på berg ska undersprängning med minst 0,3 m utföras.

12 Markarbeten – generellt
Naturligt lagrad jord är mycket flytbenägen vid vattenmättnad och mekanisk påverkan.
Vidare är den mycket tjälfarlig.

Alla schaktarbeten ska bedrivas med hänsyn till aktuell jordart och rådande
grundvattenyta. Schakt ska bedrivas så att uppmjukning/uppluckring av färdig
schaktbotten ej sker.

Schakt bedöms kunna drivas som öppen schakt. Vid schakt i jord under grundvattenytan
erfordras grundvattensänkning för schakt i torrhet.

Vintertid ska färdig schaktbotten skyddas mot frysning.

Ledning bedöms kunna förläggas med normal ledningsbädd.

Materialskiljande geotextil erfordras vid terrass i naturligt lagrade sediment eller i fyllning
med hög andel finjord.
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Dimensionering av hårdgjorda ytor, vägar mm med terrass i naturligt lagrade sediment
kan ske för materialtyp 5A enligt AMA Anläggning 17 tabell CB/1.

Eventuella djupa schakter och större lokala upplag ska kontrollberäknas avseende
stabilitet innan utförande.

13 Övrigt
Med nuvarande underlag bedöms att inga hinder eller allvarliga restriktioner med
avseende på de geotekniska förutsättningarna finns för detaljplanens genomförande.

Samråd under projekteringsskedet ska ske mellan bland annat ansvariga geotekniker,
markprojektör och konstruktör.

Kompletterande geoteknisk undersökning erfordras i projekteringsskede då uppgifter om
byggnadernas läge, utbredning av laster i plan samt nivå på färdigt golv och omgivande
mark föreligger.

Karlstad 2020-05-12

Sweco Civil AB

Karlstad geoteknik

Cristoffer Schnelzer Gunnar Larsson

Handläggare Granskare

https://swecogroup.eu1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAykhhAaIA-a0gNIpJ8O2aO4BPkWwZRX8e
https://swecogroup.eu1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAykhhAaIA-a0gNIpJ8O2aO4BPkWwZRX8e
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