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1 Uppdrag 

På uppdrag Konsum Värmland har Sweco utfört geoteknisk undersökning för rubricerat 
objekt. Undersökningen har syftat till att i stort klarlägga jordlagerförhållanden inom aktu-
ellt område för etablering av ny Coopbutik och därmed ge de geotekniska förutsättning-
arna för grundläggning. I samband med den geotekniska undersökningen har en miljö-
teknisk markundersökning utförts. Resultat från den miljötekniska markundersökningen 
redovisas i separat rapport. 

Föreliggande handling är ett projekteringsunderlag och behandlar företrädesvis geotek-

niska synpunkter och rekommendationer i projekteringsskedet. Geotekniska synpunkter 

och rekommendationer i byggskedet ska inarbetas i bygghandling alternativt ska denna 

handling revideras. 

2 Befintliga förhållanden, planerad butikslokal 

Aktuellt område utgörs i huvudsak av gräsytor och gränsar i söder mot väg E18 och i norr 
och öster mot Mossgatan och Kyrkogårdsallén. Inom området finns ett flertal lövträd. 
Området sluttar svagt mot sydväst med marknivåer mellan +46,5 à +47,5. I områdets 
sydöstra del finns en lokal kulle bestående av blandade jordmassor, block, byggnadsres-
ter etc. Kullens högsta höjd är kring ca +51. I området sydvästra del återfinns dagvatten-
damm med bottennivåer enligt utförd lodning kring ca +44,0 à +44,6.  

Planerad butikslokal uppförs i ett plan utan källare och ges planmåtten ca 40x80 m. Ny 
butikslokal har presenterats av beställaren på översänd situationsskiss, Konsum Rud alt 
IV, upprättad av Klara Arkitektbyrå AB daterad 2013-02-27. Inom fastigheten planeras för 
kör- och parkeringsytor.  

Uppgifter om nedförda laster från byggnad, nivå på färdigt golv samt omgivande mark 
föreligger ej för dagen. 

3 Nu utförd undersökning 

Geoteknisk undersökning har nu utförts i mars 2013 med borrbandvagn Geotech 604. 
Undersökningen har omfattat följande: 

• Trycksondering med stänger Ø25 mm och vriden spets (viktsondspets) har ut-
förts i sju punkter för bestämning av jordens relativa fasthet. 

• Störd jordprovtagning med skruvborr Ø60 mm har utförts i samtliga sonderings-
punkter till ca 3,0 à 5,0 m djup under markytan. Upptagna jordprov har klassifice-
rats direkt i fält med avseende på jordart (benämning). 

• Fri vattenyta i provtagningshål har noterats som en indikation på grundvatteny-
tans läge vid undersökningstillfället. 

• Bestämning av lerans odränerade skjuvhållfasthet har utförts in-situ med 
vingsondering i två punkter på fyra nivåer i respektive punkt. Vid sondering har 
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elektriskt vinginstrument EVB-039 med vingdon 130x65 mm (Chalmersvinge) an-
vänts. 

• Ett öppet grundvattenrör med filterspets har installerats med en spetsnivå på ca 
5,0 m djup under markyta. 

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

4 Utsättning och avvägning 

Utsättning av undersökningspunkter har skett utgående från fasta kända föremål i ter-
rängen. Inmätning av undersökningspunkter har utförts med GPS-station, RTK-mätning. 

Koordinatsystem i plan: SWEREF 99 13 30 
Höjdsystem: RH2000  

5 Jordlagerförhållanden 

Under fyllning med en mäktighet från nära noll till ca 2,5 m består naturligt lagrad jord av 
finkorniga sediment som åtföljs av fast friktionsjord på berg.  I den lokala kullen återfinns 
ca 5,0 m fyllning. I sedimentens övre del har organisk jord, gyttja och torv, påträffats.  

Fyllningen utgörs huvudsakligen av halvfast lagrad grusig sandig silt med inslag av tegel, 
mulljord, block och byggnadsrester.   

Sedimenten utgörs överst av lös till halvfast lerig silt med en mäktighet upp till ca 2,6 m. 
Silten har i sin övre del torrskorpekaraktär. Enligt nu utförd provtagning förekommer or-
ganisk jord ned till ca 3,9 m djup under markytan. Härunder återfinns lös mellansensitiv 
siltig lera. Lerans mäktighet uppgår enligt nu utförda sonderingar till ca 3,2 m à 6,6 m. 
Leran vilar på fast friktionsjord. 

Leran bedöms vara normalkonsoliderad för nuvarande förhållanden. Enligt nu utförda 
vingsonderingar uppgår lerans odränerade skjuvhållfasthet till ca 16 à 23 kPa (okorrigerat 
värde). 

Utförda sonderingar har avslutats i fast friktionsjord med stopp mot sten, block eller för-
modat berg på ca 6,2 m à 11,2 m djup under markytan. 

Fri vattenyta i provtagningshål har vid undersökningstillfället noterats på ca 1,1 m à 1,5 m 
djup under markytan motsvarande nivå ca +45,8 à +46,3. 

Stabiliserad grundvattenyta har noterats i grundvattenrör på ca 1,1 m djup under marky-
tan motsvarande nivå +45,8. Mätningen ska ses som en korttidsmätning. 

Grundvattenytans läge ska förväntas variera med nederbördsmängd och årstid. 

6 Sättningar 

Vid belastning av marken uppkommer sättningar dels i den organiska jorden och dels i de 
lösa till halvfasta sedimenten.  
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Sättningar i den organiska jorden kan komma att utvecklas dels till följd av konsolidering 
och dels till följd av nedbrytning. Sättningar inom kör- och parkeringsytor ska förväntas 
vid höjdsättning som medför högre marknivåer än nuvarande nivåer. 
 
Sättningar i leran uppkommer till följd av konsolidering. Konsolideringssättningar i leran 
utvecklas för all last som ger upphov till en nettospänningsökning i leran som överstiger 
lerans förkonsolideringstryck d v s den spänning som leran tidigare har varit belastad 
med. Sättningarnas storlek är beroende av lastens intensitet, utbredning i plan och varak-
tighet över tid samt lerans sättningsegenskaper och dessmäktighet. 

7 Stabilitet 

Stabilitetsberäkning har utförts med programvaran Geosuite Stability (Beast 2003) för 
cirkulär-cylindriska glidytor. Vid beräkningar har en antagen färdig marknivå på +47,5 
antagits. På kör- och parkeringsytor har en utbredd last om 10 kPa ansatts. 

Kontroll av stabilitet mot befintlig dagvattendamm visar på otillfredsställande säkerhet mot 
stabilitetsbrott. För att uppnå tillfredställande säkerhet med avseende på stabilitet er-
fordras att förstärkningsåtgärder utförs. Förslagsvis utförs detta med en tryckbank som 
förläggs på nivå +45,50 med en krönbredd på ca 13 m. Slänter mot befintlig dagvatten-
damm ställs i lutning 1:4. 

Föreslagen tryckbank kommer att minska tillgänglig volym i dagvattendammen varför 
dammen behöver utökas västerut/norrut. 

I detaljprojekteringsskedet erfordras kompletterande stabilitetsberäkningar för val av slut-
lig metod och utformning av förstärkningsåtgärder. 

8 Grundläggning 

Planerad butiksbyggnad bedöms för ett sättningsfritt utförande erfordra djupgrundlägg-
ning med spetsbärande pålar. Pålar kan förväntas nedtränga till minst nu utförda sonde-
ringsstopp. För bestämning av verkliga pållängder erfordras provpålning med vald påltyp. 
Installerad påles geotekniska bärförmåga ska verifieras med stötvågsmätning med tillhö-
rande analys. 

9 Dimensioneringsanvisningar 

Dimensionering utförs enligt SS-EN 1997-1 Eurokod 7: Dimensionering av geokonstrukt-
ioner kapitel 7 och Tillämpningsdokument (TD) Pålgrundläggning (IEG Rapport 8:2008 
rev 2). Grundkonstruktionerna är att hänföra till geoteknisk kategori 2 (GK2). 

I brottgränstillståndet (GEO) utförs beräkning av pålens geotekniska bärförmåga enligt 
TD Pålgrundläggning kap. 4.2.1 och 4.2.3. Den geotekniska bärförmågan verifieras ge-
nom stötvågsmätning på minst 10 % av pålarna, dock minst fyra stycken. 

I brottgränstillståndet (STR) utförs beräkning av pålens konstruktiva bärförmåga enligt TD 
Pålgrundläggning kap. 4.3. Den omkringliggande jordens dimensionerande skjuvhållfast-
het, cud, bestäms för böjknäckning ur ekvation 4.14. 
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Omräkningsfaktorer η bestäms i enlighet med TD Pålgrundläggning (IEG Rapport 8:2008 
rev 2) kapitel 4.3.3. 

η 1η2=0,95 (oberoende undersökningspunkter, avser bestämning av odränerad skjuvhåll-
fasthet) 

η 3=1,0 (homogena förhållanden, bäddmodul bestäms utifrån odränerad skjuvhållfasthet) 

η 4=1,0 (närhet till undersökningspunkter) 

η 5=1,0 (stor jordvolym) 

η 6=1,0 à 1,1 (bestäms av konstruktör beroende på hur last kan överföras till omgivande 
pålar) 

η 7=1,0 (segt brott) 

η8 =1,0 (pålmaterial) 

Hänsyn till negativ mantelfriktion skall tas vid markuppfyllnader inom 5 m från pålad 
grundkonstruktion.  

Fast partialkoefficient γM och karakteristiska parametrar på ingående jordmaterial och kan 
väljas enligt nedanstående tabeller. 
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Jordart Nivå uk 

jordlager 

[RH2000] 

Tunghet 

över/under 

gvy γk/γ’k   

[kN/m3] 

Inre Frik-

tions-

vinkel φk 

[°] 

Odränerad 

skjuv-

hållfasthet 

cuk [kPa] 

Deforma-

tionsmodul 

Ek [MPa]1 

Deforma-

tionsmodul 

M0/ML 

[MPa]2 

Över-

konsolide-

ring3 

[kPa] 

Befintlig fyllning ca +45,0 à 

+46,0 

18/11 30 - 10,0 - - 

Silt ca 44,0 à 

+45,5  

18/11 - 22 - 5,0/0,8 - 

Torv, gyttja +41,0 à 

+44,0 

14/4 - 10 - Ej känd/ej 

känd 

- 

Lera ca +36,5 à 

+41,0 

17/7 - 15 - Ej känd/ej 

känd 

Ej känd 

Friktionsjord >36,5 à 

+41,0 

19/12 38 - 50 - - 

 

Parameter Partialkoefficient γM 

Tunghet γk/γ’k 1,0 

Friktionsvinkel tanφk 1,3 

Odränerad skjuvhållfasthet cuk 1,5 

Modul Ek, M0, ML 1,5 

 

10 Markarbeten 

Naturligt lagrade sediment är mycket flytbenägna vid vattenmättnad. Vidare är de mycket 
tjälfarliga. 

                                                      
1 De sättningsmoduler som anges i tabell motsvarar sättningarnas 10-årsvärde. Är grundtrycket större än vad 
som motsvarar 2/3 av plattans dimensionerande bärförmåga halveras modulen för de påkänningar som översti-
ger denna nivå. 
 
2 Vid spänningsökningar under leras förkonsolideringstryck används M0 annars ML. 
 
3 Anger differensen mellan förkonsolideringstrycket, σ’c och rådande effektiva vertikaltryck, σ’o (σ’c - σ’o) 
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Alla schaktarbeten ska bedrivas med hänsyn till aktuell jordart och rådande grundvatten-
yta. Schakt ska utföras så att uppluckring/uppmjukning av färdig schaktbotten ej sker. 
Avslutande schakt ska utföras med otandad skopa. 

Schakt kan ske som öppen schakt över grundvattenytan. Schaktslänter ställs i lutning 
1:1,5 eller flackare. Vid kraftig nederbörd kan schaktslänter erfordra tillfälligt erosions-
skydd. Vid schakt djupare än 1,8 m bedöms idag att schakt sker inom stödkonstruktion 
exempelvis schaktbox eller avsträvad spont. 

Vid schakt under grundvattenytan erfordras lokal grundvattensänkning för schakt i torrhet. 

Vid ledningsarbeten bedöms förstärkt ledningsbädd erfordras. 

Vintertid ska färdig schaktbotten skyddas mot frysning. 

Dimensionering av hårdgjorda ytor kan ske för materialtyp 5A enligt AMA Anläggning 10 
tabell CB/1. 

11 Kontroll 

Entreprenör skall upprätta ett kontrollprogram för kontroll och tilläggskontroll samt redo-
visa detta för beställaren innan arbetena påbörjas.  

Grundkontroll innebär att schaktbottenbesiktning skall utföras av geotekniskt sakkunnig 
och dokumenteras. Grundvattenytans läge skall kontrolleras och dokumenteras. 

Vid packningsarbeten skall använd utrustning, material, lagertjocklek, antal överfarter, 
väderlek och datum dokumenteras. 

Vid pålningsarbeten skall installerad påles geotekniska bärförmåga verifieras med stöt-
vågsmätning med tillhörande analys. Resultat från stötvågsmätning skall meddelas be-
ställaren eller av beställaren utsedd kontrollant/geotekniker utan dröjsmål. 

I kontrollplan skall kraven på arbetsutförande, arbetsmetoder och ordningsföljd beaktas 
enligt framtagna arbetshandlingar. 

I kontrollplanen skall vara angivet bl.a. vem som ansvarar för kontrollen, när kontroll skall 
utföras, tidsintervaller, hur kontroll och redovisning av kontrollresultat skall utföras samt 
hur åtgärder vid avvikelse skall vidtas. Kontrollen kan lämpligen utföras som dokumente-
rad egenkontroll av entreprenören eller av kontrollant utsedd av byggherren 
 
Karlstad 2012-04-24 
Sweco Infrastructure AB 
Karlstadskontoret, geoteknik 
 

 

Gunnar Larsson  Tomas Nordlander 
Handläggare   Granskning 
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