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Bilagor

Namn Typ Skala (format)

12705736-G01-2 Plan 1:1000 (A1)

12705736-G02-2 Sektion A och B H1:100 L1:200 (A1)

12705736-G03-2 Sektion C, D och E H1:100 L1:200 (A1)

12705736-G04-2 Sektion F, G och H H1:100 L1:200 (A1)
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1 Uppdrag
På uppdrag av Karlstad kommun har Sweco utfört inledande geoteknisk undersökning för
rubricerat objekt. Detta uppdrag är en kompletterande geoteknisk undersökning till
samma objekt tidigare utfört av Sweco norr om aktuellt område. Undersökningen har
syftat till att översiktligt kartlägga jordlager- och grundvattenförhållanden.

Denna handling är ett projekteringsunderlag och behandlar endast rekommendationer
och synpunkter för projekteringsskedet. Geotekniska synpunkter för byggskedet skall
inarbetas i tekniska beskrivningen, eller så skall denna handling omarbetas före
byggstart.

2 Befintliga förhållanden
Området ligger öster om Stormyrsgatan i Karlstad. I öster gränsar området mot ett
höjdparti med fast mark. Norr om undersökningsområdet utgörs idag av en mosse med
vatten i markytan.

Större delen av området utgörs av svagt kuperad terräng med gallrad granskog. Flertalet
vandringsstigar passerar genom området. Tätare skog och sly återfinns längs med
Stormyrsgatan. Sten och block förekommer i markytan inom området. I södra delen av
området återfinns berg i dagen.

Marken sluttar svagt mot norr och väster med nivåer mellan ca +81,0 till +85,5.

3 Planerad byggnation
Beställaren har tillhandahållit skisser i juni 2019 där planerade byggnader och deras
placering är redovisade i plan och sektion. Planerade byggnader utgörs av skola och
idrottshallar. Skolbyggnad uppförs i två plan utan källare och består av två
sammankopplade delar. Den norra delen ges planmått ca 65 x 16 m i genomsnitt och den
södra ca 63 x 18 m i genomsnitt. Idrottshallarna ges planmått 44 x 27 m respektive 51 x
24 m.

Uppgifter om byggnadernas exakta placering, nedförda laster, nivå på färdigt golv och
omgivande mark är för dagen ej kända.

4 Styrande dokument
Utförd markundersökningen, klassificering av jordarter och geotekniska bedömningar har
utförts enligt följande dokument:

Tabell 1  Planering och redovisning

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument

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

Totaltrycksondering SGF Rapport 1:2013, Geoteknisk fälthandbok
ISO 22476-12:2009 Geoteknisk undersökning och provning –
fältprovning – Del 12: Mekanisk spetstryckssondering

Vingförsök SGF Rapport 1:2013, Rekommenderad standard för vingförsök i
fält

5 Tidigare utförd undersökning
I angränsande område har Sweco tidigare utfört geoteknisk undersökning. Resultat från
denna undersökning har i tillämpliga delar inarbetats i nu föreliggande handling. Följande
handling har studerats.

· Stormyrsgatan, omläggning av gator. Uppdragsnummer 233.5493, daterad 2013-
08-01.

· Stockfallet 1:1, Ny skola och idrottshallar. Uppdragsnummer: 12705736, daterad
2018-12-21.

6 Nu utförd geoteknisk undersökning
Kompletterande geoteknisk undersökning har nu utförts i maj 2019, med borrbandvagn
Geotech 604. Undersökningen har omfattat:

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

· Störd jordprovtagning med skruvborr Ø60 mm har utförts inom ytjord i 17
sonderingspunkter. Upptagna jordprov har klassificerats okulärt direkt i fält med
avseende på jordart. (benämning)

· Slagsondering med hydrauliskt driven hammare Lifton R32 med stänger Ø44 mm
och geospets Ø52 mm har utförts i 18 punkter.

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

· Mätning av radonhalt i markluft har utförts i fyra punkter med
radonmätinstrumentet Markus-10.

Resultatet från utförd undersökning redovisas på till denna handling hörande ritningar.
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7 Inmätningar
Inmätning och utsättning av undersökningspunkter har utförts av Sweco med GPS-station
RTK-mätning. Aktuellt koordinat- och höjdsystem:

Koordinatsystem i plan: SWEREF 99 13 30

Höjdsystem: RH2000

8 Jordlager- och grundvattenförhållanden
Södra delen av området utgörs överst av ett tunt lager mulljord. Mulljorden underlagras
av grusig sand på fast friktionsmark. Den grusiga sanden har en mäktighet på ca 0,3 - 1,5
m. Allra längst i söder återfinns berg i dagen.

I den nordöstra delen av området återfinns överst ett tunt lager av mulljord.
Mulljordslagret underlagras av siltig finsand med en mäktighet på ca 0,2 – 0,6 m. Den
siltiga finsanden underlagras av siltig torrskorpelera med en mäktighet på ca 0,2 – 0,6 m.
Torrskorpeleran underlagras av morän som vilar på berg. Alternativt underlagras
torrskorpeleran av ett tunt lager finsandig siltig lera med en mäktighet på ca 0,5 m innan
den vilar på fast friktionsmark.

I den nordvästra delen av området återfinns överst ett tunt vegetationsskikt och/eller
mulljordslager som underlagras av ett lager lös sand med en mäktighet på ca 0,8 m. Det
lösa sandlagret underlagras av fastare sand med en mäktighet på ca 2,0 - 2,4 m.
Sandlagret underlagras av siltig lera. Den siltiga leran har en mäktighet på ca 1,5–1,9 m.
Leran underlagras av fast friktionsjord som vilar på berg.

Lerans odränerade skjuvhållfasthet uppgår enligt tidigare utförd undersökning till värden
mellan 20 och 25 kPa (okorrigerat värde).

Sondering har avslutats i fast friktionsjord med stopp mot sten, block eller förmodat berg
på mellan ca 0,4 och 11,5 meter under markyta.

Djup till definitiva bergnivåer har inom ramen för detta projekt ej bestämts.

Djup till fast botten ska antas variera mellan undersökningspunkterna.

Fri vattenyta i provtagningshål har noterats vid undersökningstillfället (april 2019) på ca
0,5 till 1,5 m under markytan motsvarande nivåer mellan ca +83,0 och +84,0.

Grundvattenytans läge ska förväntas variera med nederbördsmängd och årstid.

9 Radon
Radonmätning har utförts med mätinstrumentet Marcus 10 i fyra undersökningspunkter.

Undersökningspunkt Mätvärde kBq/m3 Kommentar

19SW03 10,3 Normalradon

19SW04 15,3 Normalradon
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19SW05 1,0 Lågradon

19SW12 7,0 Lågradon

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

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

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

10 Sättningar
Sättningarnas storlek är beroende av lastens intensitet, utbredning i plan och varaktighet
över tid samt jordens sättningsegenskaper och mäktighet.

I sediment bestående av sand och silt samt i underliggande friktionsjord är utvecklas
huvudsakligen endast mindre elastiska sättningar.

Större sättningar uppkommer i lera till följd av konsolidering. Sättningarnas storlek och
utveckling över tid beror av lerans mäktighet och tidigare belastningshistoria. Inom
området återfinns lera med varierande mäktighet, dock som mest med ca 1,9 m enligt nu
utförd undersökning. Lerans sättningsegenskaper är i dag inte kända. Sweco bedömer
med erfarenhet från närliggande områden att leran är normalkonsoliderad eller svagt
överkonsoliderad.

Kompletterande ostörd provtagning av leran med tillhörande rutinanalys och CRS-försök
på geotekniskt laboratorium erfordras för att bestämma lerans sättningsegenskaper och
därmed kunna beräkna sättningarnas storlek och utveckling över tid.

Då lerans mäktighet är ringa bedöms idag att överlast är en lämplig metod att ta ut
sättningar inom byggtiden. Detta ska då beaktas vid tidsplanering. Överlast påförs efter
att torv under byggnad utskiftats mot icke tjälfarlig friktionsjord eller krossmaterial.

11 Grundläggning

11.1 Ytlig grundläggning

Byggnader i området kan utföras som ytlig grundläggning under förutsättning att mindre
sättningar accepteras.

Grundläggning ska utföras frostfritt och väldränerad.

All otjänlig fyllning, organisk jord etc. under byggnad ska utskiftas med en omfattning
enligt figur CEB/2.1 AMA Anläggning 17.

Vid ytlig grundläggning ska fyllning under grundkonstruktion utföras enligt CEB.213 AMA
Anläggning 17.

Vintertid ska färdig schaktbotten i naturligt lagrad jord skyddas mot frysning.
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Eventuellt uppstickande berg avsprängs och ersätts efter tätning med min 0,3 m
bergkross, fraktion 0-150 mm och finjordshalt <5%. Sprängbotten tätas och justeras med
sprängskärv eller bergkross 60 mm som packas.

11.2 Djupgrundläggning

För ett sättningsfritt utförande utförs byggnader med djupgrundläggning på spetsburna
pålar inom områden med organisk jord och/eller lera. Golv ska då utföras fribärande.
Pålar ska förses med bergsko och förväntas nedtränga till minst nu utförda
sonderingsdjup. Fyllning under fribärande golv enligt CEB.22 AMA Anläggning 17

12 Dimensioneringsanvisningar
Grundkonstruktionen är att hänföra till geoteknisk kategori 2 (GK2) enligt IEG Rapport
7:2008 om där angivna krav uppfylls.

Dimensionering utförs enligt SS-EN 1997-1 och TD Grunder (IEG Rapport 2:2008, rev 2),
TD Plattgrundläggning (IEG Rapport 7:2008).

Val av säkerhetsklass (SK) väljs enligt TD Grunder kap 4.

12.1 Ytlig grundläggning

Omräkningsfaktorer η bestäms i enlighet med TD Plattgrundläggning (IEG Rapport
7:2008) kapitel 3.2.3.

η1η2η3η4=0,95 (normal omfattning och kvalitet på utförda undersökningar)

η5η6 =1,0 (kvadratisk/rektangulär grundplatta)

η7η8 =1,0 (segt brott)

12.2 Härledda värden

Fast partialkoefficient γM och härledda värden på ingående jordmaterial och kan väljas
enligt följande tabeller:
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Tabell 3 Härledda värden på ingående jordmaterial (Södra delen)
Jordart Djup uk

jordlager
[c:a m u

my]

Tunghet
över/unde
r gvy g/g’
[kN/m3]

Inre Frik-
tions-

vinkel f

[°]

Odränerad
skjuv-

hållfasthet
cu [kPa]

Deforma-
tionsmod
E [MPa]1

Deforma-
tionsmodul

M0/ML

[MPa]2

Överkonso
lidering3

[kPa]

Ny fyllning enligt
CEB. 213

- 19/12 40 - 40 - -

Grusig sand 0 à 1,5 18/11 29 - 7 - -

Tabell 4 Härledda värden på ingående jordmaterial (Norra delen)
Jordart Djup uk

jordlager
[c:a m u

my]

Tunghet
över/unde
r gvy g/g’
[kN/m3]

Inre Frik-
tions-

vinkel f

[°]

Odränerad
skjuv-

hållfasthet
cu [kPa]

Deforma-
tionsmod
E [MPa]1

Deforma-
tionsmodul

M0/ML

[MPa]2

Överkonso
lidering3

[kPa]

Ny fyllning enligt
CEB. 213

- 19/12 40 - 40 - -

Sand 0 à 3,5 18/10 30 - 10 - -

Torrskorpelera 0,5 à 3,0 17/8 - 30 7,5 - -

Siltig lera 2,2 à 5,0 17/8 - 20 - ej känd ej känd

Morän 1,0 à 7,2 22/12 35 - 15 - -

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
överstiger 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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13 Markarbeten
Naturligt lagrad jord är mycket flytbenägen vid vattenmättnad. Vidare är den mycket
tjälfarlig.

Alla schaktarbeten ska utföras med beaktande av aktuell jordart och rådande
grundvattenyta. Schakt ska utföras så att uppmjukning/uppluckring av färdig schaktbotten
ej sker. Avslutande schakt ska utföras med otandad skopa.

Materialskiljande geotextil klass N3 eller högre erfordras i terrass med naturligt lagrad
jord.

Hårdgjorda ytor ska dimensioneras för materialtyp 3B enligt tabell CE/1 AMA Anläggning
17.

14 Kontroll
Kontroll av utförande och uppföljning skall ske enligt SS-EN1997-1, kapitel 4.

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

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
dokumenterad egenkontroll av entreprenören eller av kontrollant utsedd av byggherren.

Karlstad 2019-06-19

SWECO Civil AB

Karlstad Geoteknik

Farhad Safdari Gunnar Larsson

Handläggare Uppdragsledare / Granskare

https://swecogroup.eu1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAvM8g27COkUh0NMZMtOHMtFHQuiceFNaP
https://swecogroup.eu1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAvM8g27COkUh0NMZMtOHMtFHQuiceFNaP
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