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

2 Befintliga förhållanden
Aktuellt område utgörs idag till största del av skogs- och slymark samt öppen mark. I
området finns bebyggelse, bl.a. en förskola. Del av området har tidigare nyttjats som
växtplantage och odling för Karlstad kommun. Delar av växthus, jordhögar mm återfinns i
området. För utförligare information angående tidigare markanvändning, se PM ”Historik
Kroppkärr”

I området finns idag fyra fastigheter som ligger mellan Kroppkärrs gård i söder och E18 i
norr. I väster gränsar det mot ett villaområde och koloniområdet vid södra Kroppkärr.

3 Planerad byggnation
I området så planeras för flerfamiljshus och befintlig förskola planeras bli utbyggd.

4 Underlag
· Kommunskiss över området, daterad 09/02-17, försäljningsbroschyr södra

kroppkärr samt fastighet och planområdes ritning. Översända av Pär Adolfsson
15/02-17

· Digital primärkarta ”s_kropkärr_170112”, Översänd av Pär Adolfsson 15/02-17

5 Inmätning och utsättning
Utsättning av undersökningspunkter har utförts med totalstation av Swecos mätavdelning
den 16/5-17, höjderna har kompletterats med NNH-data.

Koordinatsystem: Sweref 99 1330
Höjdsystem: RH2000

6 Nu utförd geoteknisk undersökning
· Trycksondering har utförts med Ø25 mm och vridenspets i 35 punkter för

bedömning av jordens relativa fasthet (lagringstäthet).

· Störd provtagning med skruvborr Ø60 mm har utförts ner till max 3 meter under
markytan i samtliga 38 punkter. Upptagna jordprover har klassificerats direkt i fält
med avseende på jordart (benämning).

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

Undersökningarna redovisas på till denna handling tillhörande ritningar.
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7 Jordlager- och grundvattenförhållanden
Området utgörs enligt utförda undersökningar överst av en mulljord följt av en siltig sand /
sandig silt, vars mäktighet varierar mellan 0,5-5,5 m. Härefter återfinns skiktad lera. Leran
är i sin övre del torrskorpeutbildad. Lerans mäktighet uppgår enligt utförd undersökning till
som mest c:a 6 m. Leran är ställvis skiktad med sand och silt. Lerans hållfasthets- och
deformationsparametrar är inom ramen för detta uppdrag ej närmare undersökt.

Under leran följer en friktionsjord med moränkaraktär. Friktionsjordens överkant ligger på
mellan c:a 0,5 – 7 meter djup under rådande markyta.

Utförda trycksonderingar har avslutats på mellan ca 0,5 – 17 meter under markytan.
Djupaste undersökningar i områdets södra del, grundaste trycksonderingar återfinns
längs områdets östra sida.

I samband med undersökningstillfället uppmättes grundvattenytan i provtagningshålen på
mellan c:a 1 à 3 m djup. Grundvattenytan ska förväntas variera med årstid och
nederbörd.

8 Radon
Radonmätningar har utförts i tre punkter inom aktuellt område. Mätningarna utfördes med
ROAC-behållare, som placerades ut 24/5-17 och hämtades upp 30/5-17. Resultatet
redovisas nedan, och återfinns i sin helhet i bilaga 1

17SW01 – 10 kB/m3

17SW16 – 8 kB/m3

17SW24 – 60 kB/m3

9 Sättningar
Sättningar ska förväntas kunna uppkomma i lös finkornig sedimentjord. Sättningarnas
storlek är beroende av bl.a. lastökningen på jorden, de finkorniga sedimentens mäktighet
och belastningshistoria.

För att noggrant bestämma risken för sättningar ska kompletterande undersökningar och
laboratorieanalyser utföras.

10 Stabilitet
Totalstabiliteten bedöms som tillfredsställande.

I beaktan av lokal stabilitet, djupa schakter, inom delar med finkornig jord, ska stabiliteten
enskilt utredas.

11 Grundläggning
Grundläggning kommer behöva ske dels som djupgrundläggning inom områden med lös
mäktig finkornig jord och dels möjligt att utföra ytligt med hel styv bottenplatta inom delar
med fast mark.


















