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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
AFRY har på uppdrag av Norrköpings kommun utfört en geoteknisk utredning.  

Orsaken är att det finns planer på att göra området till ett planområde. Området ligger 
cirka 8 km väster om Norrköping. Området heter Klinga.  

Det aktuella planområdet har gulmarkerats, se Figur 1-1.  

Figur 1-1. Översiktsbild över det aktuella områdets ungefärliga utbredning. 
(Kartkälla Google Map) 

Det aktuella områdets utbredning är cirka 60 ha. 

Utförda geotekniska undersökningar och resultat därav, redovisas i handling [1]. 

Inom det aktuella området har beställaren börjat projektering av; gator, en 
Landskapsvall samt system för både hantering av VA och dagvatten i det aktuella 

planområdet. 

De gator som ska anläggas är Skalles väg med GC-väg, Skalles väg 2 med GC-väg, 
gata som ansluter mot Alsättersvägen samt en separat GC-väg, se Figur 1-2. 

I systemet för dagvattenhantering ska det finnas ett antal öppna diken som leder 

dagvatten till 4 dagvattendammar, se deras placering i Figur 1-2. 
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Figur 1-2 Översiktlig bild vilken visar 4 dagvattendammar med tillhörande 
öppna diken, planerade gator, en landskapsvall samt VA-ledningar med en 
pumpstation. (Källa: Tyréns) 

Tanken är att de öppna diken ska leda bort nederbörd och smältvatten från de 
planerade fastigheterna till dagvattendammarna.  

3 av dagvattendammarna (dagvattendamm 1, 2 och 3) kommer att anläggas genom 
schakt i befintlig jord.  

Dagvattendamm 4 kommer att anläggas genom en kombination av schakt och 
uppfyllning. För att underlätta möjligheten att leda bort vatten från 
dagvattendammen, kommer dess botten att schaktas ner max 1,5 meter i befintlig 
mark, se Figur 1-3.  

Figur 1-3 Principskiss av en av dagvattendammarna (dagvattendamm 4). Den 

kommer att anläggas genom en kombination av schakt och fyll.  

Kravet på dagvattendammens volym säkerställs genom att omgivande mark kommer 
att fyllas upp och kommer att fungera som dagvattendammens begränsning, se Figur 
1-3.  

Det planerade VA-systemet ska bestå av vatten- och avloppsledningar där 

avloppsledningarna i huvudsak är självfallsledningar. VA-ledningarna kopplas till en 
pumpstation som transporterar bort avloppsvattnet från området mot Norrköping i 
tryckledningar. VA-ledningarna kommer att anläggas djupare än de öppna dikena.  

De planerade aktiviteterna förväntas ge upphov till följande arbeten och geotekniska 
frågeställningar, se Tabell 1-1. 

  

Matjord 0,2m 

Dagvattendamm 4, totalt djup 4,5 meter 
Fyllning 

Fyllning 

Schakt 1,5 m 

Dagvattendamm 1 

Dagvattendamm 2 

Dagvattendamm 3 

Dagvattendamm 4 

Skalles väg 

Landskapsvall 

Pumpstation 

Gata som ansluter 

mot Alsättersvägen 

Skalles väg 2 

GC-väg 
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Tabell 1-1 Redovisning av planerade arbeten med tillhörande utföranden och 
geotekniska frågeställningar. 

Aktivitet Utförande Geotekniska 

frågeställningar 

1.Gator Uppfyllning  Sättningar 

2.Landskapsvall Uppfyllning Sättningar 

3.Dagvattenhantering  Permanenta schakter för 
diken och 
dagvattendammar 

Stabilitet* 

Öppna schakter Bottenupptryckning 

Fyll vid dagvattendamm 4 Sättningar** 

4.VA-system med ledningar 
och pumpstation  

Tillfälliga schakt  Stabilitet 

Öppna schakter Bottenupptryckning 

*= Stabilitetsberäkningar har enbart utförts i lerjord. 
**= Sättningar förväntas på grund av belastningsökningar, då området kring dagvattendamm 4 
kommer att fyllas upp.  

1.2 Syfte, mål och begränsningar 
Syftet med de undersökningar som har utförts har varit att utreda de geotekniska 
förhållandena vid delar av området.  

Tanken är att dessa undersökningar ska ligga till grund för fortsatt projektering. 
Strukturen i rapporten är därför att nödvändiga uppgifter för fortsatt projektering 

redovisas i kap 6 ”Grundläggnings-rekommendationer”. I kap 1 – 5 redovisas 
bakomvarande information.  

Målet med de geotekniska undersökningarna har varit att: 

• Redovisa tolkningar av erhållna resultat från fältundersökningarna.  

• Redovisa grundläggningsrekommendationer baserat på erhållna resultat och 

redovisade geotekniska frågeställningar i Tabell 1-1. Vid alla beräkningar har 

projektörens utformningar använts. Där avsteg har gjorts exempelvis slänter som 

flackats ut, redovisas dessa.  

Hela planområdet innefattas inte av de geotekniska undersökningarna. De geotekniska 
undersökningarna innefattar endast de områden där gator, landskapsvall samt system 

för VA och dagvattenhantering är planerad.  

Några av de tolkningar av resultaten som presenteras är baseras på 
sättningsberäkningar där fyllningsarbeten planeras. Enligt Figur 1-2 kommer fyllningar 

att förekomma vid Skalles väg, Landskapsvallen och vid Dagvattendamm 4 samt en 
serviceväg till de dagvattendammarna.  

Tanken är att material som schaktas i området ska användas för dessa fyllningar. Det 
är emellertid inte känt vilka sättningsegenskaper fyllningsmaterialet vid 

Landskapsvallen och Dagvattendamm 4 kommer att ha. Det är därför inte möjligt att i 
detta läge beräkna sättningar i fyllningsjorden. Sättningsberäkningarna kommer därför 
enbart att beröra de sättningar som uppstår i den underliggande lerjorden.  

Det är inte bara provtagning för geotekniska undersökningar som utförts. Dessutom 
har två jordprover tagits och sedan analyserats för att undersöka växtmöjligheten i 
provtagen jord. Syftet med analyserna var att kunna bedöma möjligheten att använda 

den aktuella jorden vid växtetablering av Landskapsvallen. Den förväntade 
växtligheten ska klara torra förhållanden. I slutet av rapporten redovisas resultaten 
från analyserna tillsammans med gödslingsråd. 
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2 Styrande dokument 
Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 med tillhörande nationell bilaga. 

Styrande dokument är: 

• SS-EN 1997-1:2005 Eurocode 7 - Dimensionering av geokonstruktioner – Del 
1: Allmänna regler. 

För nationella val till Eurocode gäller följande dokument: 

• BFS 2015:6, EKS 10 Boverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter 
och allmänna råd (2011:10) om tillämpning av europeiska 
konstruktionsstandarder (Eurocodes). 

• TRVFS 2011:12 Trafikverkets föreskrifter om ändring i Vägverkets föreskrifter 

(VVFS 2004:43) om tillämpningen av europeiska beräkningsstandarder. 

Följande dokument är rådgivande för objektet: 

• IEG Rapport 6:2008, Rev. 1 Tillämpningsdokument Slänter och bankar, SGF. 
• IEG Rapport 2:2009, Rev. 1 Tillämpningsdokument Stödkonstruktioner, SGF. 
• IEG Rapport 4:2010 Tillståndsbedömning/klassificering av naturliga slänter och 

slänter med befintlig bebyggelse och anläggningar, SGF. 

Jords hållfasthet och deformationsegenskaper, Arbetet dimensioneras i säkerhetsklass 
2 (SK2) enligt och geoteknisk kategori 2 (GK2). 

3 Geotekniska förhållanden 
Från SGUs jordartskarta förväntas följande jordarter, se Figur 3-1. 

Figur 3-1. Jordartskarta för aktuellt område. Det aktuella områdets 
begränsningar har ungefärligt markerats med svart. (Kartkälla: SGUs 

jordartskart) 

3.1 Jordartsförhållanden 
Resultaten från genomförda geotekniska undersökningar bekräftar i huvudsak de 
förväntade jordartsförhållandena, se Figur 3-1. Baserat på undersökningar av 
jordlagerföljden har en grov uppdelning av området gjorts i tre delområden, se Figur 
3-2. 

  

Postglacial 

finlera 

Glacial lera 

Kärrtorv  

Berg i dagen  
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Figur 3-2 Det aktuella området har baserat på jordlagerflöjden, delats in i 3 
delområden. (Kartkälla: Google Map) 

Den sammanlagda arean i Figur 3-2 är mindre än det område som redovisas i Figur 
1-1. Skälet är att undersökningar inte genomförts i hela området.  

3.1.1 Jordartsförhållanden i delområde A 

Vid delområde A i Figur 3-2, finns överst ett lager av matjord som är 0,3 meter tjock. 
Därefter kommer en torrskorpelera vars mäktighet varierar mellan 1 – 1,5 meter, se 
planritning G-10.1-001 och profilritningarna G-10.2-001 och G-10.2-002 samt sektion 
L-L i profilritning G-10.2-004.  

I vissa delar av delområde A överlagrar torrskorpeleran en siltjord (silt och lerig silt). 

Siltjorden har en mäktighet på upp till cirka 1,5 meter. Siltjorden överlagrar en lerjord. 
Lerjordarnas mäktighet varierar 4 – 10 meter. Lerjorden överlagrar i sin tur en 
grovkornigare jord, vilken inte har provtagits vid alla undersökningspunkter. Resultat 
från undersökningar och från bedömningar visar att den jorden varierar mellan silt- till 
sandjord.  

3.1.2 Jordartsförhållanden i delområde B 

Vid delområde B i Figur 3-2, ligger bergöverytan vid markytan längs stor del av 
sträckan, se planritning G-10.1-002 och sektion K-K i profilritning G-10.2-004.  

I Tabell 3-1 redovisas uppmätta djup ner till bergöverytan. 

  

A 

B 
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Tabell 3-1 Bergöverytans djup under markytan vid delområde B. 

Punktnamn Djup under markytan [m] 

20AF01 11,2 

20AF02 1,3 

20AF03 2,9 

20AF04 0,4 

20AF05 3,4 

20AF06 0,0 

20AF07 1,4 

20AF08 0,0 

Resultaten i Tabell 3-1visar att det kan antas att bergschakt blir aktuellt längs delar av 

den aktuella sträckan.  

Där markytan täcks av jord, varierar jorden mellan torrskorpelera och siltjord. 
Jorddjupet är uppmätt till cirka 3,4 meter. Jorden närmast markytan är humusrik.  

3.1.3 Jordartsförhållanden vid delområde C. 

Vid delområde C i Figur 3-2, består förekommande jord av en torrskorpelera vars 
mäktighet varierar mellan 0,7 – 1,4 meter, se planritning G-10.1-002 och sektionerna 
F-F, G-G, H-H och I-I i profilritning G-10.2-001. Torrskorpeleran överlagrar en siltjord 
med en mäktighet som varierar mellan cirka 0,5 – 5 meter.  

3.2 Jordegenskaper 
Jordens fasthet har undersökts med hjälp av de tre sonderingsmetoderna; Vikt-, CPT- 

och JB-sonderingar. Där jorden varit lösare lagrad har CPT-sonderingar utförts och där 
jorden varit fastare lagrad har viktsondringarna utförts. För att säkerställa 
bergöverytans läge har JB-sonderingar utförts. 

Resultaten från CPT-sonderingarna har utvärderats i CONRAD. Redovisade resultat har 
korrigerats mot respektive materials flytgräns.  

Baserat på resultat från sonderingsmetoderna har ytterligare en uppdelning av 

området gjorts. Denna gång har de områden som redovisades i Figur 3-2 getts olika 
färgmarkeringar, se Figur 3-3. 

Figur 3-3 Färgmarkeringarna visar resultaten från de bägge 
sonderingsmetoderna.(Kartkälla: Google Map)  

A 

B 

C 

 

A 
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De olika färgerna i Figur 3-3 representerar översiktligt förekommande jords fasthet: 

• De gula området i delområde A visar var den lösast lagrade jorden har 
identifierats.  

• Det orangea området i delområde A, visar var jorden är något fastare lagrad.  
• Det grå området i område C och B har undersökts med Vikt- och JB-sondering då 

jorden här är ytterligare fastare lagrad och bergöverytan förväntas vara nära 
markytan. 

3.2.1 CPT-sonderingsresultat område A (Gul) 

I det gula området finns alla dagvattendammar med näraliggande öppna diken, se 
Figur 3-3.  

Från resultat från det gula området har följande härledning utförts för att kunna 

redovisa uppmätta karaktäristiska och odränerade skjuvhållfastheten, se Figur 3-4. 

Figur 3-4 Karaktäristiska odränerade skjuvhållfasthet baserat på erhållna 
resultat från CPT-sonderingarna i det gula området. Dessa resultat har 

utvärderats i Conrad. Den svarta linjen representerar ”Valt värde”. 

Enligt ”Valt värde” sjunker den odränerade skjuvhållfastheten från cirka 50 till cirka 20 
kPa från cirka 1,5 till cirka 2 meter under markytan.  

Den odränerade skjuvhållfastheten sjunker ytterligare från cirka 20 till cirka 11 kPa 
från cirka 2 till cirka 3,5 meter under markytan.  

Från cirka 3,5 till cirka 8 meter är den odränerade skjuvhållfastheten cirka 11 kPa.  

Från cirka 8 meter till cirka 10 meter ökar den odränerade skjuvhållfastheten från 
cirka 11 till cirka 20 kPa.  

Dessutom har ett kolvprov tagits i det gula området. Provet är taget där jorden har 

varit lösast lagrad i undersökningspunkten. Provet har sedan analyserats i lab mot 

bland annat odränerad skjuvhållfasthet, se tabell 3-2. 
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Tabell 3-2 Odränerad skjuvhållfasthet analyserad i lab.  

Provnamn Provdjup 

[m] 

Odränerad skjuvhållfasthet 𝝉fu 

[kPa] 

19AF08 4 12 

Resultatet i tabell 3-2 sammanfaller med de resultat som redovisas i Figur 3-4. 

Fullständig redovisning av erhållet resultat från lab-försöken redovisas i handling [1]. 

3.2.2 CPT-sonderingsresultat område A (orange) 

I det orangea området ska pumpstation, landskapsvall och vägar byggas, se Figur 3-3. 

Resultaten från det orangea området har CONRAD-utvärderats och redovisas i Figur 

3-5. 

Figur 3-5 Karaktäristiska odränerade skjuvhållfasthet baserat på erhållna 
resultat från CPT-sonderingarna i det orangea området. Dessa resultat har 
utvärderats i Conrad. Den svarta linjen representerar ”Valt värde”. 

Undersökningspunkterna i som redovisa i Tabell 3-5, är alla hämtade från det orangea 

området, se Figur 3-3.  

Enligt ”Valt värde” sjunker den odränerade skjuvhållfastheten från cirka 60 till cirka 24 

kPa från cirka 1,3 till cirka 2,7 meter under markytan.  

Den odränerade skjuvhållfastheten sjunker ytterligare från cirka 24 till cirka 18 kPa 
från cirka 2,7 till cirka 4 meter under markytan.  

Från cirka 4 till cirka 5,5 meter är den odränerade skjuvhållfastheten cirka 18 kPa.  

Ett kolvprov är taget i det orangea området. Provet är taget där jorden har varit lösast 

lagrad vid den aktuella undersökningspunkten. Provet har sedan analyserats i lab mot 
bland annat odränerad skjuvhållfasthet, se Tabell 3-3. 
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Tabell 3-3 Odränerad skjuvhållfasthet analyserad i lab.  

Provnamn Provdjup 

[m] 

Odränerad skjuvhållfasthet 𝝉fu 

[kPa] 

19AF05B 4,5 15 

Resultatet i Tabell 3-3 sammanfaller med de resultat som redovisas i Figur 3-5. 

Baserat på genomförda provtagningar har befintliga jordtyper i Område A klassificerats 
i lab med avseende på jordtyp och tjälfarlighet, se Tabell 3-4. 

Tabell 3-4 Befintliga jordarter har översiktligt klassats efter jordtyp och 
tjälfarlighetsklass. 

Förekommande 
jordarter 

Djup under 
markytan cirka 
[m] 

Jordtyp Tjälfarlighetsklass 

Torrskorpelera 1-1,5 4B 3 

Silt och lerig Silt 1,5-3,0 5A 4 

Lera 2,5-10 4B 3 

En detaljerad redovisning av materialtyper och tjälfarlighetsklasser från provtaget 
material ges i handling [1].  

En detaljerad redovisning av resultaten finns i handling [1]. 

3.2.3 Viktsonderingsresultat område C 

Från undersökningar i det grå området i Figur 3-3 finns resultat från fyra olika 
viktsonderingar.  

I Figur 3-6 har sättningsmodulen utvärderats från erhållna viktsonderingsresultat. 

Figur 3-6 Härledda värden för jordens karaktäristiska sättningsmodul från 
utförda viktsonderingar. Den svarta linjen representerar ”Valt värde”.  

Baserat på ”Valt värde” i Figur 3-6, ligger värdet på jordarnas karaktäristiska 
sättningsmodulerna på cirka 2 MPa från markytan ner till ett djup av 2,5 meter. Från 
2,5 till 2,7 meter under markytan ökar värdet till cirka 8 Mpa. Från 2,7 meter till 6,5 

meter under markytan ligger värdet kring 8 Mpa.  
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I Figur 3-7 har de karaktäristiska friktionsvinklarna utvärderats från erhållna 
viktsonderingsresultat. 

Figur 3-7 Härledda värden för jordens karaktäristiska friktionsvinkel från 
utförda viktsonderingar. Den svarta linjen representerar ”Valt värde”.  

Baserat på ”Valt värde” i Figur 3-7, ligger jordens karaktäristiska friktionsvinkel på 
cirka 31˚ från markytan ner till ett djup av 2,5 meter. Från 2,5 till 2,7 meter under 
markytan ökar värdet från cirka 31˚ till cirka 33˚. 

Baserat på genomförda provtagningar har befintliga jordtyper i Område C klassificerats 

i lab med avseende på jordtyp och tjälfarlighet, se Tabell 3-5. 

Tabell 3-5 Befintliga jordarter har översiktligt klassats efter jordtyp och 
tjälfarlighetsklass. 

Förekommande 
jordarter 

Djup under 
markytan 
cirka [m] 

Jordtyp Tjälfarlighetsklass 

Torrskorpelera 0,7-1,4 4B 3 

Silt och lerig Silt 1-1,5 5A 4 

En detaljerad redovisning av materialtyper och tjälfarlighetsklasser från provtaget 
material ges i handling [1].  

4 Hydrogeologiska förhållanden 
Sedan tidigare har 13 grundvattenrör installerats i området. Installationerna redovisas 
i handling [1]. Inom föreliggande uppdrag har dessutom ytterligare tre grundvattenrör 

installerats.  

Uppmätta trycknivåer som redovisas i denna rapport har hämtats från ett reducerat 
antal grundvattenrör. Orsaken till det reducerade antalet är:  

• Två av grundvattenrören finns inte längre (18T04GW och 18T17GW).  

• Ett grundvattenrör hittades på området. Dess ursprung och om det fungerar är 
oklart. Detta samt att gv-rörets placering inte relevant för den geotekniska 
utredningen. Grundvattenröret har av hydrologerna getts namnet 20AF09G. Även 
om detta grundvattenrör inte används här, används det av geohydrologerna.  

• Fyra grundvattenrör är miljörör. Grundvattenrörens spetsar är installerad i lera 
(19A01G1, 19A02G1, 19A03G1 och 19A01G1). Ur geoteknisk synvinkel är 
mätvärden från dessa grundvattenrör av begränsat värde. 

I Tabell 4-1 redovisas resultat från de nio återstående grundvattenrör.  
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Figur 4-1 Uppmätta trycknivåer i förhållande till respektive grundvattenrörs 
markyta. Den svart-streckade linjen i diagrammet representerar markytan vid 
respektive grundvattenrör. 

De uppmätta tryckvattennivåerna har mer eller mindre stigit i alla grundvattenrör från 
december 2019 till februari 2020, se figur 4-1. 

Mätningarna visar också att det i flera grundvattenrör förekommer artesiskt 
grundvatten. Med detta avses att tryckvattennivån ligger ovan markyta.  

Den ungefärliga utbredningen av artesiskt grundvatten visas i Figur 4-2. 

Figur 4-2 Det blåmarkerade området representerar de område där artesiskt 
grundvatten har identifierats. 

Det är tydligt att artesiskt grundvatten finns i lägre liggande områden.  

Orsaken till de höga tryckvattennivåerna kan förklaras av rådande nederbörds- och 
jordartsförhållanden:  

• En omfattande nederbördsmängd har fallit över området under december 2019. 
Enligt SMHIs nederbördsdata föll det 243,6 mm under den aktuella perioden, mot 
normalt 175,9 mm under motsvarande period.  
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• Området är kuperat och där det artesiska vattnet har identifierats, finns en lerjord 
vid markytan vid lägre liggande områden. 

Det är emellertid inte unikt att det förekommer artesiskt grundvatten i området. Enligt 

mätningar av tryckvattennivåer som utfördes i december 2017 vid grundvattenrören 
17AF002 och 17AF003 kunde även då artesiskt grundvatten konstateras, se handling. 
[1] 

I det område i Figur 4-2 som inte är blåfärgat, har inga tryckvattennivåer mäts. Det 
kan dock antas att tryckvattennivåerna även är höga. 

När det gäller de tryckvattennivåer som mäts upp varierar dessa normalt med 

årstiden. Perioden nov-mars är nivåer vanligtvis som högst. 

5 Beräkningar 

5.1 Dimensioneringsförutsättningar 
Vid dimensioneringarna i kommande beräkningar har ingående parametrar reducerats, 

enligt handling [3].  

En reduktion av mätvärden görs med hjälp av partialsäkerhetskoefficienter enligt , se 
ekv 1. 

𝑿𝒅 =
𝟏

𝜸𝒎

∙ 𝜼 ∙ 𝑿𝒌𝒂𝒓        Ekv 1 

där: 

Xd = Dimensionerade värde 

Xkar = Karaktäristiskt värde 

𝛾m är en fast partialkoefficient vilken anpassas till respektive parametrar, enligt Tabell 

5-1. 

Tabell 5-1 Fasta partialkoefficienter som anpassas till respektive parameter 

Fast materialparameter 𝛾m 

Friktionsvinkel (tanØ) 1,3 

Odränerad skjuvhållfasthet (τfu) 1,5 

Tunghet (𝛾) 1,0 

 

𝜂 = 𝜂1* 𝜂2* 𝜂3* 𝜂4-7 (omräkningsfaktorer) 

I vårt fall är: 

𝜂 = 1 i det orangea området. 𝜂 = 0,9 i det gula området.  

5.2 Beräkningar av stabilitet  
Stabilitetsberäkningarna har utförts med hjälp av programmet ”GS Stability”. 
Släntstabiliteten kan beräknas för två olika förhållanden: 

• Odränerade analyser. Där schakter är tillfälliga har enbart dessa beräkningar 
använts. Dessa beräkningar gäller precis när schakten har utförts. I dessa 

beräkningar har belastningen från den schaktande grävmaskinen beaktats.  
• Kombinerade analyser. Dessa beräkningar gäller i driftfasen där schakterna är 

permanenta. Vid dessa beräkningar jämförs odränerade och dränerade 
förhållanden och de förhållanden som ger de lägsta värdet används. I dessa 
beräkningar har belastningen från den schaktande grävmaskinen tagits bort. 

Stabilitetsberäkningarna har utgått från de släntlutningar som redovisats i 
projekteringsunderlag. 
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En sammanställning av erhållna resultat redovisas i Tabell 5-2.  

Tabell 5-2 Stabilitetsberäkningar vid planerade schakter 

Beräkningsfall1) Källdata Säkerhetsfaktor 

Anläggningsfas Driftfas 

3. Öppet dike  M-31-2-005 1,91 1,56 

3. Pumpstation Figur 3-7 0,90 2) 

3. Dagvattendamm 1 Figur 3-6 1,12 1,04 

3. Dagvattendamm 2 Figur 3-6 0,97 1,14 

3. Dagvattendamm 3 Figur 3-6 0,88 0,97 

3. Dagvattendamm 4 Figur 3-6 0,99 1,03 

4. VA pkt 26 (2,4m) Figur 3-6 0,93 2) 

4. VA pkt 23 (3,1m) Figur 3-6 0,93 2) 

1)= Från Tabell 1-1.      2)= Inte relevant 

Resultaten visar dels säkerhetsfaktorer i anläggningsfasen för tillfälliga schakter, dels 
säkerhetsfaktorer vid anläggnings- och driftfasen för permanenta schakter. 

Där säkerhetsfaktorer inte beräknats, kommer schakten att återfyllas. Det betyder att 
beräkningar av släntstabiliteter i driftfas är inte relevant.  

Resultaten redovisas i sin helhet i bilaga 1.  

De beräknade säkerhetsfaktorerna i Tabell 5-2 har reducerats, enligt redovisningen av 
partialsäkerhetskoefficienterna i kap 5.1.  

Uppställda krav på tillräcklig stabilitet baseras på antagandet att säkerhetsklass 2 

(SK2) ska uppfyllas. Under dessa förhållanden ska  säkerhetsfaktorn vara > 1.  

5.2.1 Analys av beräknade stabiliteteter 

De framräknade värdena i Tabell 5-2 kommenteras nedan. Där stabiliteten inte 
beräknats vara tillräcklig föreslås förändringar: 

• De öppna diken som ska anläggas kommer att ha tillräcklig stabilitet, i både 

anläggnings- och driftfasen. Inga förändringar föreslås 
• Stabiliteten i den tillfälliga schakten för pumpstationen är inte tillräcklig, se 

förstärkningsåtgärder i kap 6.5.  
• Schakten för dagvattendamm 1 är tillräckligt stabil, både i anläggnings- och 

driftfasen.  
• Schakterna för damm 2, 3 och 4 är inte tillräckligt stabila i anläggningsfasen, i 

driftfasen däremot kan tillräckligt stabilitet uppnås, se förslag på åtgärder i kap 
6.4. 

• De tillfälliga schakter som ska utföras för VA-ledningar i gula och orangea 

områdena, enligt Figur 3-2, är inte tillräckliga, se förslag på åtgärder kap 6.5. 

5.3 Bottenupptryckningsberäkningar  
Genomförda mätningar av tryckvattennivåer i området visar att det förekommer 
artesiskt grundvatten på områden med lägre nivåer, se Figur 4-2. 

Dessa områden sammanfaller delvis med de områden där dagvattendammarna och 

pumpstation ska anläggas. 

Resultaten från bottenupptryckningsberäkningarna visas i Tabell 5-3. 
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Tabell 5-3 Resultat från bottenupptryckningsberäkningar 

Beräkningsfall* Gstb 

[kPa] 
Gdst [kPa] Säkerhetsmarginal 

3. Dagvattendamm 1 93 80 16% 

3. Dagvattendamm 2 151 125 21% 

3. Dagvattendamm 3 109 100 21% 

3. Dagvattendamm 4 121 105 15% 

4. Pumpstation 108 105 3% 

*= Från Tabell 1-1. 

Bottenupptryckningsberäkningar har utförts baserat på föreslagen design och placering 

på de fyra dagvattendammar och för en planerad pumpstation. I anläggningsskedet för 
pumpstationen, krävs en schakt som är ca 4 meter djup.  

Beräkningarna visar inte på några risker för bottenupptryckning vid de planerade 
schakterna. 

I beräkningarna har en tryckvattennivå använts som ligger 0,5 meter ovan markytan 
förutom vid dagvattendamm 3 där uppmätt värde ligger 1,25 meter ovan markytan, 

enligt figur 4-1. Dessa värden bedöms som ett värsta scenario. 

Resultaten från beräkningarna baseras på en jämförelse mellan mothållande och 
pådrivande krafter. I beräkningarna har de mothållande parametrarna reducerats med 
hjälp av partialsäkerhetsfaktorer.  

För beräkning av bottenupptryckning, se ekv 2: 

𝟏, 𝟎 ∙ 𝑮𝒅𝒔𝒕 ≤ 𝟎, 𝟗 ∙ 𝑮𝒔𝒕𝒃 + 𝑹  (TK Geo 13, sid 18)   Ekv 2 

där: 

Gdst = Pådrivande massa (destabiliserande faktor) 

Gstb = Mothållande massa (stabiliserande faktor) 

R = Mothållande egenskaper i jord 

Där ”R” under aktuella förhållanden beräknas, enligt ekv 3. 

 

𝑅𝑙𝑒𝑟𝑎 =
𝐶𝑢𝑑∙𝑘𝑣𝑎𝑟𝑣𝑎𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑙𝑒𝑟𝑎𝑠 𝑚ä𝑘𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡∙2(𝑠𝑐ℎ𝑎𝑘𝑡𝑏𝑟𝑒𝑑𝑑+𝑠𝑐ℎ𝑎𝑘𝑡𝑙ä𝑛𝑔𝑑)

(𝑠𝑐ℎ𝑎𝑘𝑡𝑏𝑟𝑒𝑑𝑑∙𝑠𝑐ℎ𝑎𝑘𝑡𝑙ä𝑛𝑔𝑑)
  Ekv 3 

där: 

Cud = Aktuell jords odränerade skjuvhållfasthet har reducerats baserat på redovisade 
partialsäkerhetskoefficienter, se kap 5.1. 

5.3.1 Analys av framräknade värden på bottenupptryckning 

Genomförda beräkningar visar att risken för bottenupptryckning vid 
dagvattendammarna är låg, enligt Tabell 5-3.  

Detta gäller även schakten för pumpstationen, även om att marginalerna här är 

mindre.  

Av den anledningen kommer förslag på förstärkningsåtgärder att ges i kap 6 
”Grundläggningsrekommendationer”, se kap 6.5.  
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5.4 Sättningsberäkningar 
En del av de befintliga jordarterna i området är sättningsbenägna. Sättningar kan 
uppstå i den lerjord som förekommer i området. Sättningar uppstår då jorden belastas 
mer och/eller att tryckvattennivån sänks.  

5.4.1 Sättningar till följd av ökad belastning 

Det finns risk att belastningar på underliggande jord kommer att öka till följd av de 

planerade uppstå där gator, utfyllningar och Landskapsvall planeras, enligt Tabell 1-1. 
Dessa finns inom område A. 

För att hantera risken för sättningar har jordprover tagits och dess 
sättningsegenskaper har analyserats i lab, se detaljerade resultat i handling [1].  

Baserat på jordens sättningsegenskaper har sättningsberäkningar utförts efter en 

anpassning till rådande förhållande.   

En sammanställning av erhållna resultat redovisas i tabell 5-4. 

Tabell 5-4 Redovisning av erhållna resultat från sättningsberäkningar 

Beräkningsfall* Källdata** 

[CRS] 

Beräknade 
sättningar 
cirka [cm] 

Sättningshastighet (50% 
sättningarna) 

Cirka [mån] 

1. Skalles väg sektion 0/680 (0,5m) 19AF05 8 3 

2. Fyllning Landskapsvall (5m) 19AF05 50 6 

3. Utfyllning vid Dagvattendamm 4 
(2m) 

19AF15 15 3 

*= Från Tabell 1-1. 

** = Källdata har hämtats från resultat från respektive undersökningspunkters CRS-
undersökning, se handling [1].  

Sättningsberäkningarna vid gatorna har beräknats efter den förväntade belastningen 
från den planerade  vägöverbyggnaden. Dess tjocklek ska vara cirka 1 meter, se 
ritning M-31-2-005, Typsektioner.  

5.4.2 Analys av sättningsberäkningar till följd av ökad 

belastning 

Av de gator som planeras, förväntas de största sättningarna vid Skalles väg ungefär 
vid sektion 0/680. Där är här sättningsberäkningar har utförts och visar på en sättning 
på ca 8 cm, se Tabell 5-4. Vidare beräknas 50% av sättningarna utvecklats inom cirka 
3 månader. Förslag på åtgärder kommer att ges i kap 6.2 

”Grundläggningsrekommendationer”. 

Längs övriga sträckor, övriga delar av Skalles väg och övriga gator, kommer nivåerna 

på färdig gata att ligga vid nuvarande markyta. Detta gör att risken för sättningar 
förväntas bli minimala till följd av ökad belastning.  

Landskapsvallen kommer att placeras där det förekommer sättningsbenäget material 
och sättningarna har beräknats där Landskapsvallen är som högst och beräknas i 
underliggande jord till cirka 50 cm.  

Sättningarna vid Landskapsvallen har utvecklats till cirka 50 % efter cirka 6 månader. 
Förslag på åtgärder ges i kap 6.3. 

Slutligen har förväntade sättningar beräknats i underliggande material till cirka 15 cm 
och att 50% av sättningarna har utvecklats på cirka 3 månader. Förslag på åtgärder 
ges i kap 6.4.  

Genomförda sättningsberäkningar har enbart berört sättningar i den naturliga marken 
där fyllningsarbeten är planerade. Eftersom gatorna anläggs med icke 

sättningsbenäget material förväntas således bara sättningar i gatornas undergrund.  
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Detta gäller inte materialet i Landskapsvallen eller fyllningen kring dagvattendamm 4. 
I dessa fall ska schaktmassor från området användas, vilket kan antas bestå av 
sättningsbenäget material. Sättningsberäkningar har inte utförts här, se angivna 

begränsningar i kapitel 1.2. I kap 6.3 respektive kap 6.4 ges rekommendationer hur 
detta ska utföras. 

Även om det inte har genomförts beräkningar i dessa fyllningsmaterial, kan det antas 
att sättningshastigheten ungefärligt sammanfaller med förväntade 
sättningshastigheter i grundläggningarna.  

5.4.3 Sättningar till följd av sänkt tryckvattennivå 

De finns risk att de hydrogeologiska förhållandena lokalt kan komma att förändras i 
och med de planerade byggnationerna, se handling [2]. Risken ligger i att 

tryckvattennivåerna lokalt kommer att sänkas.  

Den befarade risken för förändringar är där permanenta schakter planeras, exempelvis 
vid de öppna diken kommer att anläggas för att leda dagvatten från området till 
dagvattendammarna.  

Enligt handling [2] kommer ett området inom cirka 15 meter från respektive dike att 
påverkas.  

Det finns en risk att tryckvattennivån sjunker i området till följd av installationen av de 

planerade VA-ledningarna. Orsaken är att dessa ledningar kan komma att fungera som 
dräneringsledningar. Vid anläggandet av dessa ledningar, används skyddsfyllning. 
Skyddsfyllningen består av dränerande friktionsmaterial. Rekommendationer för hur 
detta ska undvikas ges i kap 6.5.  

6 Grundläggningsrekommendationer 

6.1 Allmänt 
De grundläggningsrekommendationer som ges här följer samma ordning som ges i 
Tabell 1-1. 

Vid anläggandet gäller att förekommande matjord och humushaltig jord först ska 
schaktas bort. Matjorden kan eventuellt återanvändas vid återställningsarbeten. 

Vid all typ av schakt måste förekomsten av siltjord beaktas:  

• Siltjord är vibrationskänslig, vilket innebär att siltjorden kan uppvisa flyttillstånd 
vid schakt i anläggningsfasen.  

• Siltjord är tjälfarlig, vilket innebär att tjälskador kan uppstå. 
• Siltjord är erosionskänslig, vilket innebär att erosionsskador kan uppstå i 

schaktslänter i både anläggnings- och driftfasen. Detta gäller så länge materialet 
är obundet.  

En annan sak som måste beaktas är att den del av området som består åkermark, är 
täckdikat. En mängd dräneringsledningar är nedgrävda på ett djup av upp till cirka 0,6 

meter. Vid schakt är sannolikheten stor att några av dessa dränageledningar kommer 
att grävas av med oväntade grundvatteninflöden i schakten som följd.  

I anläggningsskedet innebär rådande förhållanden att beredskap i form av etappvisa 
schakter, erosionsskydd och pumpgropar är nödvändiga för genomförandet. För 

driftfasen bör risken för tjällyftning och erosionsskador beaktas.  

6.2 Planerade gator  
Vid anläggandet av gator kan sättningar förväntas, enligt Tabell 1-1. Förhållandena 
varierar mycket i det aktuella området där de olika gatorna ska anläggas. 
Grundläggningsrekommendationerna delas därför upp i tre delområden. I delområde A 
finns Skalles väg, Skalles väg 2, GC-vägen, se Figur 1-2.  

I delområde B finns Alsättersvägen.  
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I delområde C planeras bortersta delen av Skalles väg. I detta delområde består 
jorden inte av sättningsbenägen jord, varför inga sättningar förväntas. 

Generellt rekommenderas att asfalteringen av alla de planerade gatorna utförs efter 

ett år. 

I det aktuella området kan ett tjäldjup på cirka 1,6 meter förväntas. I Tabell 3-4 och 
Tabell 3-5 har befintlig jord klassats med tjälfarlighetsklass 3 och 4, det vill säga hög 
till mycket hög risk för tjällyftning. Åtgärder mot tjällyftning är därför nödvändiga vid 
anläggandet av gator. Vägöverbyggnader ska utformas så att tjälfarlig jord isoleras 
från frysning. 

6.2.1 Planerade gator, delområde A 

På ett ställe (vid Skalles väg sektion 0/680) förväntas sättningar upp till cirka 8 cm, se 

Tabell 5-4. Beräkningarna visar också att 50 % av sättningarna har utvecklats på 6 

månader.  

Ett sätt att snabba på förväntade sättningar, är att använda sig av förbelastning. 
Beräkningarna visar att genom att tillfälligt lägga på ytterligare 0,5 meter vägmaterial 
på det aktuella stället har sättningarna på cirka 8 cm utvecklats helt efter cirka 6 
månader. Efter 3 månader har cirka 6 av cirka 8 cm sättningar utvecklats. 

6.2.2 Planerad gata, delområde B 

Undersökningarna bekräftar information från SGUs jordartskarta att bergöverytan 
ligger vid eller nära markytan. Det kommer därför att bli bergsschakt längs 
huvuddelen av sträckan för den planerade gatan. Delar av sträckan består av naturligt 
bildad jord, vilken är sättningsbenägen (lerjord). Ingen provtagning och inga analyser 

har utförts.  

Lämplig åtgärd är att kvarvarande jord kan då antingen skiftas ur och ersättas med 

icke sättningsbenäget material eller förbelastas. Förbelastningens storlek ska överstiga 
den förväntade belastningen från den kommande vägen.  

6.3 Landskapsvallen 
Enligt Tabell 1-1 kan sättningar förväntas när Landskapsvallen ska anläggas. 
Sättningar kommer att uppstå på följande ställen:  

• I det underliggande materialet.  

• I det material som kommer att utgöra själva Landskapsvallen. Det är emellertid 
inte klarlagt vilken typ av material den ska byggas upp av. I kapitel 1.2 redogörs 
för de begränsade möjligheterna att beräkna sättningar i fyllningsmaterial som är 
sättningsbenäget.  

Beräkningar visar att sättningarna i Landskapsvallens underliggande mark förväntas bli 
cirka 50 cm, se Tabell 5-4.  

Osäkerhet kring vilket material som kommer att utgöra Landskapsvallen gör att 

grundläggningsrekommendationerna blir allmänt hållna: 

Beräkningarna visar att sättningar kommer att uppstå. Ifall Landskapsvallens funktion 
är beroende av att uppnå en viss höjd kan Landskapsvallens överhöjas i 
anläggningsskedet. Höjningen bör då minst motsvara beräknad sättning. När sedan 
förväntade sättningar har utvecklats, får dess överyta justeras.  

Den del av de förväntade sättningar som härleds till sättningar i Landskapsvallens 

material, kan minskas. Följande alternativa åtgärdsförslag ges: 

• Fyllningarna kan stabiliseras med 3 lager av grovkornigt material.  Detta görs för 
att förstärka bärigheten i de lösa massorna kan geotextil och/eller geonät 
användas. De grovkorniga materialen koncentreras i Landskapsvallen nedre delar 
med de finkorniga kan anläggas i dess övre delar. Lämpligt grovkornigt material är 
av materialtyp 1, 2, 3A, 3B, eller 4A.  



 
 

PM Geoteknik 
 

 

Sida 21 av 22 

 

• Landskapsvallen kan byggas upp av en kärna av materialtyp 1, 2, 3A, 3B, eller 4A. 
Omgivande material kan vara av sämre typ. Slutlig justering av Landskapsvallens 
överyta måste göras även i detta fall. 

De planerade fyllningarna bör utföras i etapper; i nivå och i tid. Detta görs för att inte 
försämra stabiliteten och bärigheten i underliggande och naturligt bildat material.  

6.4 Dagvattensystem  
Dagvattensystemet i detta fall innebär permanenta schakter för öppna diken och för 
fyra dagvattendammar. 

I Tabell 1-1 redovisades förväntade risker i samband med anläggandet av 
dagvattensystemet. Genomförda beräkningar visar att det inte finns risk för 

bottenupptryckning.  

Djupen på de öppna dikena varierar mellan 1,5 – 3,5 meter. I de gula och orangea 
områdena är dikenas djup cirka 2 meter, se Figur 3-3. 

Beräkningar visar att stabiliteten i de öppna dikena i det gula och orangea områdena 
är tillräcklig för projekterade diken, se Tabell 5-2.  

Under förutsättning att schaktslänter inte ställs brantare än 1:2 och att 
tryckvattennivån ligger under schaktbotten är stabiliteten tillräcklig i de grå områdena.  

Stabilitetsberäkningar visar att schakten vid dagvattendamm 1 är tillräcklig.  

Vid schakt av dagvattendamm 2 och 3 uppnås inte tillräcklig stabilitet i 
anläggningsfasen. Noggrannare utredning krävs för att säkerställa stabiliteten i 
anläggningsfasen. Tillräcklig stabilitet uppnås emellertid i dagvattendamm 2 och 3 i 
driftfasen då ett cirka 0,3 meters lager av friktionsmaterial läggs ut på botten av 
dagvattendammarna. Stabiliteten ökar ytterligare då vatten pumpas dit.  

För att upprätthålla tillräcklig stabilitet vid dagvattendamm 4 i anläggningsfasen 

schaktas den naturligt bildade jorden först ur. Därefter fylls dagvattendammen med 

vatten.  

När vattnet i dagvattendamm 4 har fyllts på, kan de planerade fyllningarna kring 
dagvattendamm 4 utföras. På så sätt upprätthålls tillräcklig släntstabilitet samt att 
förväntad sättningsprocess inleds.  

Den uppfyllning som kommer att utföras vid dagvattendamm 4 kommer att göras där 

naturlig jord är sättningsbenägen. Detta innebär att sättningar förväntas. Dessa 
sättningar kan påverka funktionen i näraliggande diken. 

Utloppet från dagvattendamm 4 anläggs så snart sättningsprocessen avstannat, se 
Tabell 5-4. 

6.5 VA-systemet 
Anläggandet av VA-systemet innebär att VA-ledningar och en pumpstation ska 
anläggas genom schakt.  

De schakter som planeras för VA-systemet, betraktas som tillfälliga. Det betyder att 

schakten återfylls när planerad utrustning har anlagts.  

I Tabell 1-1 redovisades förväntade risker i samband med anläggandet av VA-
systemet.  

Även vid schakt för VA-ledningar, varierar förhållandena. Vid de grå områdena ska 
schaktslänter inte ställas brantare än 1:2, se Figur 3-3. 

Genomförda stabilitetsberäkningar för schakter för VA-ledningar i det gula och orangea 
områdena, visar att stabiliteten inte utan vidare kan vara tillräcklig, se Tabell 5-2. 

För schakter som är < 2,5 m djupa, erhålls tillräcklig säkerhet ifall tillfälliga schakten 
sker stegvis. Maximal schaktlängd är 8 meter. På så vis erhålls nödvändiga 3D-effekter 
från omkringliggande jord innan återfyllning görs.  
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För schakter som är > 2,5 m djupa, måste antingen schaktslänterna flackas ut till 1:3 
med successiva schakter eller att schaktsläde används.  

Ingen bottenupptryckning förväntas i de tillfälliga schakterna för VA-ledningar.  

Det finns en risk att den skyddsfyllning som fylls runt VA-ledningarna kommer att 
fungera som dränerande. Av anledning rekommenderas att strömningshindrande 
fyllningsmaterial anläggs med jämna mellan rum kring VA-ledningar i det gula och 
orangea området. Utformningen och omfattning ska vara sådan att ingen ytterligare 
dränering tillåts. 

Vid schakt för pumpstation är schaktdjupet cirka 4 meter. För att uppnå tillräcklig 

säkerhet, måste spont användas. Sponten slås minst ner i det grovkorniga material 
som överlagras av lerjord. Den grovkorniga jorden har identifierats på cirka 5,5 meters 
djup.  

Bottenupptryckningsberäkningar visar visserligen att kraven uppfylls även om 
marginalen är liten, se Tabell 5-3. För att öka marginalen rekommenderas därför att 
en Wellpoint-anläggning används innan schakt. Den sänker tryckvattennivån lokalt och 
tillfälligt.  

När schakten för pumpstationen är utförd, anläggs en grusbädd där 
betongfundamentet för pumpstationen ska placeras. Betongfundamentet måste 
dimensioneras så att: 

• Pumpstationen är tillräckligt tung för att undvika att den flyter upp ifall 
pumpsumpen måste tömmas helt. Betongfundamentets yta ska vara större än 
pumpstationens. På så sätt kommer återfyllningen att hjälpa till att förhindra att 
pumpstationen flyter upp.  

• Pumpstationen inte är för tung så det finns risk för sättningar. Den sammanlagda 
vikten hos pumpstationen får inte överstiga vikten av den bortschaktade jorden. 

6.6 Förutsättningar för växtlighet 
Från undersökningspunkterna 20AF02 och 20AF05 i delområde B i Figur 3-2 har 
jordprover tagits. Proverna har sedan analyserats av Eurofins AgroTesting Sweden AB. 
De analyser som genomförts är av typen anläggningsanalys ”Jord för torra 
förhållanden” 

Analyserna visar att finjordsandelar har uppmätts till 33 respektive 68 %. Mullhalten 
varierade. I det ena prover var mullhalten 13,6 % och i det andra 29,2 %. 

Resultaten redovisas i sin helhet i handling [1]. 

Baserat på erhållna resultat ger Eurofines följande gödslingstips:  

• pH-värdet i jorden är lågt och behöver höjas. Jorden ska därför kalkas. Föreslagen 
kalkmängd är cirka 80kg/100m2. 

• Jorden behöver gödslas. Lämpligt gödselmedel är ex konstgödsel av typen ”NPK 

15-2-8”. Föreslagen gödselmängd är cirka 5 kg/100m2.  
• Finjordshalten är för hög. För att minska finjordshalten ska sand blandas in. 

Önskvärd finjordandel är< 35 %.  

6.7 Förslag på kompletterande åtgärder 
Följande förslag på kompletterande åtgärder ges: 

• Vid schakt av dagvattendamm 2 och 3 erhålls inte tillräcklig stabilitet under 
Anläggningsfasen. Baserat på det faktum att stabiliteten är tillräcklig i Driftfasen, 
bör lämpliga arbetsmetoder utredas som i tidigt skede, skapar de förutsättningar 

som senare erhålls i Driftfasen. 
• Ett grundvattenrör bör installeras i omedelbar närhet till platsen där 

pumpstationen ska anläggas. Med hjälp av detta grundvattenröret kan den 
önskade effekten kontrolleras från Wellpoint-anläggningen som föreslås i kap 6.5.  
 


