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1 Uppdrag
På uppdrag av Karlstad kommun har Sweco genomfört en översiktlig geoteknisk
undersökning för rubricerat objekt. Undersökningen har syftat till att översiktligt klarlägga
jordlager- och grundvattenförhållanden och därmed ge de geotekniska förutsättningarna
för ny detaljplan.

2 Befintliga förhållanden och planerad byggnation
Aktuellt område ligger på Dingelsundet, del av fastighet Dingelsundet 2:21 och 2:87, se
figur 1. Här pågår detaljplanearbete för nytt bostadsområde med villor.

Figur 1 Karta över aktuellt område (Ur Plan-PM Dingelsundet 2:21, Karlstad kommun, daterad
2015-08-05)

Området utgörs idag i huvudsak av skog. Centralt i området går en grusväg. Befintliga
byggnader påträffas i anslutning till södra delen av området. Terrängen i området är
mycket kuperad med nivå på c:a +46,5 till +60,5 (RH2000)

Uppgifter på färdig golvnivå för planerade nya bostäder samt färdig marknivå för
tomtmark och omgivande terräng föreligger ej.

3 Styrande dokument
Dimensionering- SS EN 1997-1 TD Grunder (IEG Rapport 2:2008 rev 2)

Utförande - SS-EN 1997-2 Marktekniska undersökningar

Jordens hållfasthet - Svensk Standard SS-EN ISO 14688-1 och 14688-2:2004

Jordens benämning - Svensk Standard SS-EN ISO 14688-1 och 14688-2:2004
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(Schakta säkert, utgiven 2015 – Svensk byggtjänst)

4 Inmätning och utsättning
Läget för undersökningspunkter har bestämts utifrån beställarens planskiss över
planerade tomter och väg för aktuellt område. Utsättning och av undersökningspunkter
har utförts av Sweco Mätteknik. Undersökningspunkterna är inmätta i plan men angiven
höjd är interpolerad utifrån erhållen terrängmodell.

Koordinatsystem: SWEREF99 1330
Höjdsystem: RH2000

5 Tidigare utförd undersökning
I området har geoteknisk undersökning tidigare utförts. Resultat från den undersökningen
har i tillämpliga delar inarbetats i nu föreliggande handling. Följande handling har
studerats.

· Sweco, Dingelsundet VA, Karlstad.
Uppdragsnummer 8018725, pågår.

6 Nu utförd geoteknisk undersökning
Geoteknisk undersökning har nu utförts i december 2016 av Marcus Bergwall med
borrbandvagn 604. Undersökningen har omfattat följande:

· Trycksondering med stänger Ø25 mm och vriden spets (viktsondspets) har
utförts i två punkter för bestämning av jordens relativa fasthet.

· Slag Slagsondering med hydrauliskt driven hammare Lifton R32 med stänger
Ø44 mm och geospets Ø52 mm har utförts i 13 punkter.

· Störd jordprovtagning med skruvborr Ø60 mm har utförts ned till c:a 0,5 á 3 m
djup under markytan i fyra punkter. Upptagna jordprov har klassificerats direkt i
fält med avseende på jordart (benämning).

· Berg i dagen har karterats i samband med fältundersökningen.

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

· Mätning av radonhalt i jordluft har utförts i 3 punkter med installerade
markradondetektorer (ROAC-behållare)

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

7 Jordlager- och grundvattenförhållanden - generellt
Aktuellt område utgörs i huvudsak av berg i dagen respektive tunt jordtäcke på berg, c:a
0 till 1,3 m djup till bedömt berg.
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Under c:a 0,2 m mulljord påträffas fast friktionsjord av sandig silt och grusig siltig sand,
morän ovan berg.

I områdets sydöstra hörn respektive utmed västra sidan av befintlig grusväg har
jorddjupet uppgått till c:a 3,3 á 4,8 m under markytan. Här påträffas under c:a 0,2 m
mulljord naturligt lagrade sediment ovan fast friktionsjord. Sedimenten utgörs överst av
c:a 0,4 m grusig siltig sand följt av c:a 1,1 m siltig torrskorpelera ovan c:a 1,6 m siltig lera.
Härunder påträffas fast friktionsjord, morän, ovan berg.

Nu utförda sonderingar har drivits till stopp i fast friktionsjord, mot sten, block eller mot
förmodat berg på mellan c:a 0 á 4,8 m djup under markytan. Djup till definitiva bergnivåer
har inom ramen för detta uppdrag ej bestämts.

Fri vattenyta i undersökningspunkterna har uppmätts till c:a 1,1 á 2,5 m djup under
markytan.

I området påträffas ställvis sänkor med vattenspegel (fritt vatten).

Grundvattenytans läge ska förväntas variera med nederbördsmängd och årstid.

8 Radon
När uppgifter på planerad färdig marknivå fastställts och om de innebär grundläggning på
berg och/eller sprängning samt utfyllnad av sprängsten bör mätning med
gammaspektrometer utföras.

Utförd mätning i jordluft visar på en radonhalt på 3 kBq/m3 vilket innebär att jorden inom
området klassas som lågradonmark, se bilaga 1.

Observera att för hus som byggs direkt på berg eller större lager av sprängsten krävs
betydligt lägre halt för att klassas som högradonmark.

9 Stabilitet
Totalstabiliteten för aktuellt område bedöms tillfredsställande.

10 Sättningar
Sättningar skall förväntas kunna uppkomma vid all form av tillkommande lastökning på
finkornig jord. Sättningarnas storlek är beroende av lastens intensitet, utbredning i plan
och utveckling över tid samt  den finkorniga sedimentjorden och lerans
sättningsegenskaper och mäktighet i varje punkt.

Området utgörs i huvudsak av fastmark och här föreligger ingen sättningsrisk.

Ställvis påträffas siltig lera och här finns risk för sättningar vid påförda laster. Ytterligare
har leran lokalt en varierande mäktighet och differenssättningar kan förväntas uppstå.
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