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1.

Objekt
På uppdrag av Katrineholms Kommun och Sörmland Vatten AB har Ramboll Sweden AB
utfört en geoteknisk undersökning för planerade vägar, VA-stråk samt dagvattendammar
inför exploatering av området Finntorp i Katrineholm.

Figur 1. Ungefärligt undersökningsområde markerat med röd polygon. Google Earth, 2020.

1.1

Dokumentets syfte

Denna utredning och detta dokument har till syfte att dokumentera de geotekniska
förutsättningarna för vidare projektering av exploateringsområdet, huvudsakligen avseende
väg, VA samt dagvattenhanteringen. Syftet är även att bedöma grundvattenförhållandena
inom undersökningsområdet samt eventuell förekomst av grundvattendelare.
Omfattningen av undersökningen är planerad för geoteknisk kategori 2 (GK2).
Denna PM är ett projekteringsunderlag och behandlar endast rekommendationer och
synpunkter för projekteringsskedet. Detta dokument som är till för beställaren och
projektörer och skall ej skickas med i ett förfrågningsunderlag. Vid totalentreprenad
ansvarar entreprenören för eget val av dimensioneringsparametrar och sina valda
konstruktionslösningar.
Utförda fält- och laboratoriearbeten är redovisade i separat Markteknisk
undersökningsrapport geoteknik, MUR/Geo.
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2.

Utförda undersökningar
2.1

Tidigare utförda undersökningar

Tidigare geotekniska undersökningar utgörs av:
-

Geotekniska undersökning för de västra delarna av undersökningsområdet, utförd av
Ramboll 2020-09-03, uppdragsnummer 1320048538.

-

Översiktlig geoteknisk undersökning för den nordöstra delen av undersökningsområdet,
utförd av AFRY 2019-12-18, uppdragsnummer 776185.

2.2

Nu utförda undersökningar

2.3

Övrigt underlag

Markteknisk undersökningsrapport (MUR), Finntorp, Katrineholms Kommun, daterad 202103-29.

Vid upprättande av föreliggande PM har följande material nyttjats:

-

Plan- och profilmodeller över planerade vägar och VA-stråk, erhållna av Rambolls
projektörer

-

”Dagvattenutredning Lövåsen Finntorp”, WSP 2017-06-12, uppdragsnummer
10244913.

3.

Befintliga förhållanden
3.1

Topografi

Undersökningsområdet utgörs huvudsakligen av kuperad, nyligen avverkad
blandskogsmark där mindre skogspartier som ej ännu avverkats förekommer. Sten och
block i ytan förekommer över större delen av området, undantaget de låglänta, flackare
delarna inom borrpunkterna 21R01 – 21R08 – R2026 – R2019 i söder samt inom 21R41 –
19A01 – 19A02 – 21R39 i norr (se ritning G-10.1-001).
Marknivåerna befinner sig på mellan ca +45 och +60 (RH 2000), med de lägsta nivåerna
förekommandes längst i norr, och de högsta nivåerna förekommandes längs höjdryggar och
lokala mindre höjdpartier.
En befintlig, delvis asfalterad väg löper genom området och tangerar i söder samt längst i
norr ungefärlig placering av planerad gata.
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3.2

Befintliga konstruktioner

3.3

Geologiska förhållanden

Markförlagda ledningar samt befintlig väg utgör de befintliga konstruktionerna inom det
undersökta området.

Enligt SGU:s jordartskarta (figur 2) utgörs de ytliga jordarna i undersökningsområdet av
huvudsakligen av sandig morän (blått fält med vita prickar). På lokala höjdpartier i
områdets centrala del samt längs i söder förekommer postglacial sand samt svallsediment
av grus (orangea fält med vita prickar). I det låglänta området i söder förekommer enligt
jordartskartan glacial lera (gult fält) samt postglacial lera (ljusgult fält med vita L). I det
låglänta området i norr förekommer enligt jordartskartan glacial ler (gult fält). Längst i
sydväst, närmast järnvägen förekommer enligt jordartskartan kärr- och mossetorv (beige
fält med och utan blå prickar). Enstaka inslag av berg i dagen (rött fält) förekommer längs i
väst/sydväst.
Enligt SGU:s jorddjupskarta (figur 3) uppgår jorddjupen huvudsakligen till mellan 3 och 10
meter, med större förekommande jorddjup längst i norr.

Figur 2. SGU:s jordartskarta. Aktuellt undersökningsområde markerad med blå polygon.
SGU, 2021.
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Figur 3. SGU:s jorddjupskarta. Aktuellt undersökningsområde markerad med blå polygon.
SGU, 2021.

4.

Planerad anläggning
De planerade gatorna inom undersökningsområdet utgörs av en längre gata, ”Lokalgata 1”,
som löper från befintligt industriområde i norr till Uppsalavägen i sydväst. Lokalgata 1 har
en längd om ca 850 meter och löper längs i norr samt i sydväst i läge för befintlig väg. Två
mindre gator, ”Lokalgata 2” samt ”Lokalgata 3” ansluter till Lokalgata 1 i områdets centrala
del.
I gatorna planeras VA-ledningar anläggas i form av spill-, VA-, Dagvattenledningar samt i
Lokalgata 1 en överföringsledning för dricksvatten.
Av Ramboll projekterade nivåer i profil för vägyta, lägsta VA-ledning samt deras placering i
plan kan ses i Bilaga 1 till denna PM.
I områdets norra del samt i den sydvästra delen mot Uppsalavägen planeras
dagvattendammar att anläggas. De för dagvattendammarna aktuella ungefärliga ytorna kan
ses i Bilaga 1 samt i Figur 4 nedan.
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Figur 4. Aktuellt område i plan. Ungefärlig sträckning av VA-stråk och Lokalgator markerade
med blå linjer och områden aktuella för dagvattendammar markerade med gult.

5.

Geotekniska förhållanden
5.1

Jordlagerföljd

Generellt stämmer SGU:s jordartskarta över området väl överens med
undersökningsresultaten. Jordarna utgörs i stor utsträckning av sandig morän med inslag
av sten och block, och en hel del ytliga block förekommer i området. Längst i norr, i läge för
eventuell dagvattendamm förekommer ställvis lera samt fyllning ovan lera, likaså
förekommer lera i läge för den eventuella dagvattendammen i sydväst. Jorddjupen
överstiger huvudsakligen 3-5 meter i läge för planerade vägar, men i läge för och i
anslutning till den befintliga korsningen i områdets centrala del förekommer berg längs en
sträcka på mellan 0,8 och 3meters djup under markytan.
Lerdjupet i sydväst är som störst ca 4m, detta i läge för punkt 21R01. Leran bedöms som
låg till extremt låg med avseende på den odränerade skjuvhållfastheten. Konflytgränserna
varierar mellan ca 43 och 72% och vattenkvoten varierar mellan ca 32 och 71%. Leran
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bedöms vara överkonsoliderad med ca 20-60 kPa ner till ca 3m djup och
normalkonsoliderad mellan ca 3 – 4m djup under markytan.
Lerdjupet i norr är också ca 4m som mest, i läge för punkt 21R44. Leran bedöms som låg
till mycket låg med avseende på den odränerade skjuvhållfastheten. Konflytgränserna
varierar mellan ca 41 och 51% och vattenkvoten varierar mellan ca 32 och 45%. Leran
bedöms vara överkonsoliderad med mellan 30 – 150 kPa med minskande överkonsolidering
mot djupet.

5.2

Geohydrologiska förhållanden

Inom undersökningsområdet finns totalt 20st grundvattenrör installerade, vilka installerats
vid den aktuella samt den av Ramboll tidigare utförda geotekniska undersökningen.
Resultaten från utförda mätningar finns redovisade i den Marktekniska
undersöknignsrapporten, MUR för föreliggande uppdrag. Generellt har grundvattenytan
påträffats på mellan 0-2m djup i undersökningsområdet, med de högsta
grundvattennivåerna förekommande i områdets lägst belägna delar. I läge för båda ytorna
där dagvattendammar planeras har artesiska grundvattenförhållanden uppmätts, dvs. att
grundvattnets trycknivå i friktionsjordarna under den glaciala leran befinner sig över
marknivån.
WSP har sedan tidigare gjort en bedömning av förekomsten av grundvattendelare inom
området, vilken kan ses i figur 5. En bedömning har i föreliggande PM utförts av
grundvattenströmningsriktningen samt förekomst av grundvattendelare i området.
Bedömningen har baserats på djupet till förekommande berg, uppmätta grundvattennivåer
samt att grundvattenflödet sker från högre till lägre nivåer. De i Bilaga 2 bedömda
grundvattendelarna har även baserats på att grundvattenytan generellt följer topografin,
dvs att högre grundvattennivåer förekommer där terrängen befinner sig högre.

Figur 5. Av WSP bedömd grundvattendelare inom undersökningsområdet markerat med
orange, WSP 2017-06-12.

6 av 17

PM, Geoteknik
Projekt: Finntorp, Katrineholms Kommun
Unr 1320052024

5.3

Stabilitetsförhållanden

Generellt utgörs jordarna av fasta jordar av morän, där inga problem med stabiliteten
bedöms föreligga för befintliga eller planerade förhållanden.
Där lerjordar förekommer är området generellt flackt, och inga större markhöjningar är
projekterade i dessa områden, som mest ca 1,5m ovan befintliga marknivåer enligt
tillgängligt underlag. Inga problem med stabiliteten bedöms föreligga i dessa områden, men
vid större uppfyllnader/upplag och djupa schakter etc. krävs utförligare
stabilitetsberäkningar.

5.4

Sättningsförhållanden

Vid grundläggning av planerade gator och VA-stråk i moränjorden som förekommer i större
delen av området bedöms inga problem med sättningar föreligga.
Där lerjordar förekommer i norr bedöms leran ej vara sättningskänslig för planerade
markhöjningar om som mest ca 1,5m då leran bedöms vara överkonsoliderad för det
lasttillskott som markhöjningen utgör.
Där lerjordar förekommer i söder bedöms mindre sättningar över tid kunna uppstå i
samband med markhöjningar och eventuell framtida lägre grundvattennivåer. Dessa
bedöms kunna hanteras med mindre markjusteringar över tid.

5.5

Valda jordartsparametrar

Tabell 1 visar en sammanställning över de valda jordartsparametrarna inom respektive
delområde av undersökningsområdet, som valts utifrån utförda sonderingar och
provtagningar med stöd av empiri och TK Geo 13.

Tabell 1. Valda jordartsparametrar, generellt över undersökningsområdet
Jordlager
Sandig
morän
Lera, södra
området

Lera, norra
området

Djup under markytan
(m)
varierande

Tunghet
Sammanvägda medelvärden

 =36o
E=20 MPa

 /( ’)

20/(12)

1,5-2,5

Cu =15 kPa
E=3,8 MPa

17/(7)

2,5-4,0

Cu =10 kPa
E=2,5 MPa

17/(7)

1,0-3,0

Cu =20 kPa + 10kPa/meter under 1m djup
E=2,5 MPa + 1,5MPa/meter under 1m djup

17/(7)

3,0-4,0

Cu =40 kPa - 25kPa/meter under 3m djup
E=10 MPa - 6,5MPa/meter under 3m djup

17/(7)
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6.

Rekommendationer
Då de geotekniska och hydrogeologiska förhållandena samt de projekterade
förläggningsdjupen och markhöjderna varierar inom undersökningsområdet har
nedanstående rekommendationer indelats i delsträckor och delområden. För att förenkla
förståelsen av var nedanstående beskrivna delsträckor och delområden befinner sig har en
planritning upprättats där indelning i områden A-H angetts. Denna planritning finns i Bilaga
1 – Tolkade ritningar till föreliggande PM.

6.1

Lokalgata 1, 0/100 – 0/250 (A)

6.1.1

Planerad anläggning

Längs delsträckan planeras vägytan att anläggas med nivåer mellan 0,5 – 1,5m ovan den
befintliga marknivån. Lägsta vattengång för VA befinner sig mellan ca 1,5 – 2,5m under
den befintliga marknivån.
6.1.2

Grundläggning

Grundläggning av ledningar rekommenderas på normal ledningsbädd i förekommande
friktionsjordar. Grundläggning av gata rekommenderas ske på packad fyllning i
förekommande friktionsjordar. Materialavskiljande lager av geotextil av minst bruksklass N2
skall användas på schaktterrass. Då fyllning av skarpkantad sten eller sprängsten används
skall geotextil minst bruksklass N3 användas.
6.1.3

Bergschakt

Bergschakt bedöms inte aktuellt för denna delsträcka.

6.1.4

Jordschakt

Jordschakt bedöms ske huvudsakligen i moränjord samt i befintlig gatas fyllningsjordar av
friktionsmaterial. Schakt i friktionsjord kan utföras med släntlutning 1:1,5 förutsatt att
grundvattenytan avsänkts till minst 0,5m under schaktdjupet.
6.1.5

Grundvatten

Tillfällig grundvattenavsänkning bedöms nödvändig längs hela delsträckan. Detta
rekommenderas utföras med pumpgropar. Pumpgropar installeras till 0,5m under planerad
schaktbottennivå, och grundvattenytan avsänks till nivå under planerad schaktbotten. Då
stora mängder vatten är att förvänta längs sträckan skall entreprenören säkerställa att
pumparnas kapacitet är tillräcklig för att hålla pumpgroparna torra. Pumpning skall ske
under hela tiden schakten är öppen. I samband med pumpning skall entreprenören hålla
uppsikt på om erosion uppträder i schaktväggarna. Om detta uppstår skall pumpning
avbrytas och beställare kontaktas för beslut om åtgärd.
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6.2

Lokalgata 1, 0/250 – 0/325 (B)

6.2.1

Planerad anläggning

Längs delsträckan planeras vägytan att anläggas med nivåer mellan ca 1m ovan till 0,5 m
under den befintliga marknivån. Lägsta vattengång för VA befinner sig mellan ca 2 – 2,5m
under den befintliga marknivån.
6.2.2

Grundläggning

Grundläggning av ledningar rekommenderas på normal ledningsbädd i förekommande
friktionsjordar. Grundläggning av gata rekommenderas ske på packad fyllning i
förekommande friktionsjordar. Materialavskiljande lager av geotextil av minst bruksklass N2
skall användas på schaktterrass. Då fyllning av skarpkantad sten eller sprängsten används
skall geotextil minst bruksklass N3 användas.
6.2.3

Bergschakt

Bergschakt bedöms inte aktuellt för denna delsträcka.

6.2.4
Jordschakt
Jordschakt bedöms ske huvudsakligen i moränjord. Schakt i friktionsjord kan utföras med
släntlutning 1:1,5 förutsatt att grundvattenytan avsänkts till minst 0,5m under
schaktdjupet.
6.2.5

Grundvatten

Tillfällig grundvattenavsänkning bedöms nödvändig längs hela delsträckan. Detta
rekommenderas utföras med pumpgropar. Pumpgropar installeras till 0,5m under planerad
schaktbottennivå, och grundvattenytan avsänks till nivå under planerad schaktbotten.
Pumpning skall ske under hela tiden schakten är öppen.

6.3

Lokalgata 1, 0/325 – 0/390 (C)

6.3.1

Planerad anläggning

Längs delsträckan planeras vägytan att anläggas med nivåer mellan ca 0,5m ovan till 1,0 m
under den befintliga marknivån. Lägsta vattengång för VA befinner sig mellan ca 2 – 3,5m
under den befintliga marknivån.
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6.3.2

Grundläggning

Grundläggning av ledningar rekommenderas på normal ledningsbädd i förekommande
friktionsjordar samt på berg. Grundläggning av gata rekommenderas ske på packad fyllning
i förekommande friktionsjordar. Materialavskiljande lager av geotextil av minst bruksklass
N2 skall användas på schaktterrass. Då fyllning av skarpkantad sten eller sprängsten
används skall geotextil minst bruksklass N3 användas.
6.3.3

Bergschakt

Bergschakt bedöms aktuellt för VA-schakt längs sträckan 0/330 – 0/380. Som mest bedöms
schaktdjupet i berg uppgå till ca 1,5m.

6.3.4
Jordschakt
Jordschakt bedöms ske huvudsakligen i moränjord. Schakt i friktionsjord kan utföras med
släntlutning 1:1,5 förutsatt att grundvattenytan avsänkts till minst 0,5m under
schaktdjupet.
6.3.5

Grundvatten

Tillfällig grundvattenavsänkning bedöms nödvändig längs hela delsträckan. Detta
rekommenderas utföras med pumpgropar. Pumpgropar installeras till 0,5m under planerad
schaktbottennivå eller till bergets överyta, och grundvattenytan avsänks till nivå under
planerad schaktbotten. Pumpning skall ske under hela tiden schakten är öppen.

6.4

Lokalgata 1, 0/390 – 0/590 (D)

6.4.1

Planerad anläggning

Längs delsträckan planeras vägytan att anläggas med nivåer mellan ca 1m och 2,5m ovan
den befintliga marknivån. Lägsta vattengång för VA befinner sig mellan ca 0 – 2,5m under
den befintliga marknivån.

6.4.2

Grundläggning

Grundläggning av ledningar rekommenderas på normal ledningsbädd i förekommande
friktionsjordar. Grundläggning av gata rekommenderas ske på packad fyllning i
förekommande friktionsjordar. Materialavskiljande lager av geotextil av minst bruksklass N2
skall användas på schaktterrass. Då fyllning av skarpkantad sten eller sprängsten används
skall geotextil minst bruksklass N3 användas.
6.4.3

Bergschakt

Bergschakt bedöms inte aktuellt för denna delsträcka.
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6.4.4
Jordschakt
Jordschakt bedöms ske huvudsakligen i moränjord. Schakt i friktionsjord kan utföras med
släntlutning 1:1,5 förutsatt att grundvattenytan avsänkts till minst 0,5m under
schaktdjupet.
6.4.5

Grundvatten

Tillfällig grundvattenavsänkning bedöms nödvändig längs större delen av delsträckan,
undantaget sträckan ca 0/530 – 0/580 där endast länshållning bedöms nödvändig. Tillfällig
grundvattenavsänkning rekommenderas utföras med pumpgropar. Pumpgropar installeras
till 0,5m under planerad schaktbottennivå och grundvattenytan avsänks till nivå under
planerad schaktbotten. Pumpning skall ske under hela tiden schakten är öppen.

6.5

Lokalgata 1, 0/590 – 0/690 (E)

6.5.1

Planerad anläggning

Längs delsträckan planeras vägytan att anläggas med nivåer mellan ca 1m och 2m ovan
den befintliga marknivån. Lägsta vattengång för VA befinner sig mellan ca 1 – 2m under
den befintliga marknivån.

6.5.2

Grundläggning

Grundläggning av ledningar rekommenderas på normal ledningsbädd i förekommande
friktionsjordar samt på berg. Grundläggning av gata rekommenderas ske på packad fyllning
i förekommande friktionsjordar. Materialavskiljande lager av geotextil av minst bruksklass
N2 skall användas på schaktterrass. Då fyllning av skarpkantad sten eller sprängsten
används skall geotextil minst bruksklass N3 användas.
6.5.3

Bergschakt

Bergschakt bedöms aktuellt för VA-schakt längs hela delsträckan. Som mest bedöms
schaktdjupet i berg uppgå till ca 2m.

6.5.4
Jordschakt
Jordschakt bedöms ske huvudsakligen i moränjord. Schakt i friktionsjord kan utföras med
släntlutning 1:1,5 förutsatt att grundvattenytan avsänkts till minst 0,5m under
schaktdjupet.
6.5.5

Grundvatten

Tillfällig grundvattenavsänkning bedöms nödvändig längs hela delsträckan. Detta
rekommenderas utföras med pumpgropar. Pumpgropar installeras till 0,5m under planerad
schaktbottennivå eller till bergets överyta, och grundvattenytan avsänks till nivå under
planerad schaktbotten. Pumpning skall ske under hela tiden schakten är öppen.
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6.6

Lokalgata 1, 0/690 – 0/760 (F)

6.6.1

Planerad anläggning

Längs delsträckan planeras vägytan att anläggas med nivåer mellan ca 0 och 1,5m ovan
den befintliga marknivån. Lägsta vattengång för VA befinner sig mellan ca 1,5 – 2,5m
under den befintliga marknivån.

6.6.2

Grundläggning

Grundläggning av ledningar rekommenderas på normal ledningsbädd i förekommande
friktionsjordar. Grundläggning av gata rekommenderas ske på packad fyllning i
förekommande friktionsjordar. Materialavskiljande lager av geotextil av minst bruksklass N2
skall användas på schaktterrass. Då fyllning av skarpkantad sten eller sprängsten används
skall geotextil minst bruksklass N3 användas.
6.6.3

Bergschakt

Bergschakt bedöms inte aktuellt för denna delsträcka.
6.6.4
Jordschakt
Jordschakt bedöms ske huvudsakligen i moränjord samt i befintlig vägs fyllning av
friktionsmaterial. Schakt i friktionsjord kan utföras med släntlutning 1:1,5 förutsatt att
grundvattenytan avsänkts till minst 0,5m under schaktdjupet.
6.6.5

Grundvatten

Tillfällig grundvattenavsänkning bedöms nödvändig längs hela delsträckan. Detta
rekommenderas utföras med pumpgropar. Pumpgropar installeras till 0,5m under planerad
schaktbottennivå, och grundvattenytan avsänks till nivå under planerad schaktbotten. Då
stora mängder vatten är att förvänta längs sträckan skall entreprenören säkerställa att
pumparnas kapacitet är tillräcklig för att hålla pumpgroparna torra. Pumpning skall ske
under hela tiden schakten är öppen. I samband med pumpning skall entreprenören hålla
uppsikt på om erosion uppträder i schaktväggarna. Om detta uppstår skall pumpning
avbrytas och beställare kontaktas för beslut om åtgärd.

6.7

Lokalgata 1, 0/760 – 0/860 (G)

6.7.1

Planerad anläggning

Längs delsträckan planeras vägytan att anläggas med nivåer mellan ca 0 och 1m ovan den
befintliga marknivån. Lägsta vattengång för VA befinner sig mellan ca 1,5 – 2,5m under
den befintliga marknivån.

12 av 17

PM, Geoteknik
Projekt: Finntorp, Katrineholms Kommun
Unr 1320052024

6.7.2

Grundläggning

Grundläggning av ledningar rekommenderas på normal ledningsbädd i förekommande
lerjordar. Grundläggning av gata rekommenderas ske på packad fyllning i förekommande
lerjordar. Materialavskiljande lager av geotextil av minst bruksklass N2 skall användas på
schaktterrass. Då fyllning av skarpkantad sten eller sprängsten används skall geotextil
minst bruksklass N3 användas.
6.7.3

Bergschakt

Bergschakt bedöms inte aktuellt för denna delsträcka.
6.7.4
Jordschakt
Jordschakt bedöms ske huvudsakligen i lerjord samt i befintlig vägs fyllning av
friktionsmaterial. Schakt kan utföras med släntlutning 1:1 förutsatt att grundvattenytan
avsänkts till minst 0,5m under schaktdjupet.
6.7.5

Grundvatten

Risk för hydraulisk bottenupptryckning och bottenuppluckring föreligger längs delsträckan.
Grundvattnets trycknivå måste avsänkas till 0,5m under schaktbotten. Detta
rekommenderas ske med slitsade s.k. blödarrör av slitsade PVC-rör, diameter 160mm, som
installeras ned ett c/c avstånd om ca 5m jämnt fördelade längs delsträckan. Efter
installation skall rören renspolas för att säkerställa god funktion. Rören drivs genom leran
till underliggande friktionsjord innan schakt och som kapas efterhand schakten utförs.
Grundvattenytans trycknivå kan kontrolleras innan schakt utförs i det av Ramboll
installerade grundvattenröret 21R02GV. Efter avslutat arbete tätas rören med betong,
kvarlämnas och redovisas på relationshandling.
Förslag på ungefärlig placering och antal blödarrör kan ses i Bilaga 3 till denna PM
Geoteknik.
För att minimera volymerna i samband med grundvattensänkningen inom delsträckan
rekommenderas att delsträckan påbörjas i samband med eller strax efter att tillfällig
grundvattensänkning utförts för den angränsande delsträckan ”F”.

6.8

Lokalgata 2, 0/000 – 0/100 (H)

6.8.1

Planerad anläggning

Längs delsträckan planeras vägytan att anläggas med nivåer mellan ca 0m och 0,5 m ovan
den befintliga marknivån. Lägsta vattengång för VA befinner sig mellan ca 1 – 3,5m under
den befintliga marknivån.
6.8.2

Grundläggning

Grundläggning av ledningar rekommenderas på normal ledningsbädd i förekommande
friktionsjordar. Grundläggning av gata rekommenderas ske på packad fyllning i
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förekommande friktionsjordar. Materialavskiljande lager av geotextil av minst bruksklass N2
skall användas på schaktterrass. Då fyllning av skarpkantad sten eller sprängsten används
skall geotextil minst bruksklass N3 användas.
6.8.3

Bergschakt

Bergschakt bedöms inte aktuellt för denna delsträcka.

6.8.4
Jordschakt
Jordschakt bedöms ske huvudsakligen i moränjord. Schakt i friktionsjord kan utföras med
släntlutning 1:1,5 förutsatt att grundvattenytan avsänkts till minst 0,5m under
schaktdjupet.
6.8.5

Grundvatten

Tillfällig grundvattenavsänkning bedöms nödvändig längs hela delsträckan. Detta
rekommenderas utföras med pumpgropar. Pumpgropar installeras till 0,5m under planerad
schaktbottennivå, och grundvattenytan avsänks till nivå under planerad schaktbotten.
Pumpning skall ske under hela tiden schakten är öppen.

6.9

Lokalgata 3, 0/000 – 0/160 (I)

6.9.1

Planerad anläggning

Längs delsträckan planeras vägytan att anläggas med nivåer mellan ca 0,5m och 2m ovan
den befintliga marknivån. Lägsta vattengång för VA befinner sig mellan ca 2 och 2,5m
under den befintliga marknivån.

6.9.2

Grundläggning

Grundläggning av ledningar rekommenderas på normal ledningsbädd i förekommande
friktionsjordar samt på berg. Grundläggning av gata rekommenderas ske på packad fyllning
i förekommande friktionsjordar. Materialavskiljande lager av geotextil av minst bruksklass
N2 skall användas på schaktterrass. Då fyllning av skarpkantad sten eller sprängsten
används skall geotextil minst bruksklass N3 användas.
Längs sträckan 0/000 – 0/030 rekommenderas utskiftning av de förekommande siltjordarna
ner till ca 1,5m djup under markytan.
6.9.3

Bergschakt

Bergschakt bedöms aktuellt för VA-schakt längs 0/080 – 0/130 samt i anslutningen till
lokalgata 1. Som mest bedöms schaktdjupet i berg uppgå till ca 1,5m.
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6.9.4
Jordschakt
Jordschakt bedöms ske huvudsakligen i moränjord samt i början på delsträckan i siltjord.
Schakt i friktionsjord kan utföras med släntlutning 1:1,5 förutsatt att grundvattenytan
avsänkts till minst 0,5m under schaktdjupet.
6.9.5

Grundvatten

Tillfällig grundvattenavsänkning bedöms nödvändig längs hela delsträckan. Detta
rekommenderas utföras med pumpgropar. Pumpgropar installeras till 0,5m under planerad
schaktbottennivå eller till bergets överyta, och grundvattenytan avsänks till nivå under
planerad schaktbotten. Pumpning skall ske under hela tiden schakten är öppen.

6.10

Dagvattendammar

I området kring undersökningspunkt 21R44 samt i området norr om ”Lokalgata 1” sträcka
ca 0/750 – 0/850 planeras dagvattendammar att anläggas för att hantera
exploateringsområdets dagvatten. Då artesiska förhållanden påträffats i båda dessa
områden och dagvattnet skall skiljas från grundvattnet har täta dammar valts som teknisk
lösning.
I anläggningsskedet gäller att säkerheten mot hydraulisk bottenupptryckning måste
beaktas. I det fall att dagvattendammarnas tätskikt installeras under grundvattenytans
trycknivå måste grundvattenytan tillfälligt avsänkas under schaktbottennivån i byggskedet.
Dammens egentyngd ovan tätskiktet måste i permanentskedet överskrida grundvattnets
trycknivå. Varje meter/10 kPa vattentryck under grundvattenytan som tätskiktet anläggs
motsvaras av ca 0,5m krossmaterial ovan tätskiktet.
I det fall att dammvallar anläggs ovan befintlig marknivå i de områden där lerjordar
förekommer kan konsolideringssättningar förväntas över tid. Sannolikt kan dessa sättningar
tolereras, men samråd skall ske med geotekniker för att säkerställa att inga skadliga
sättningar eller risk för stabiliteten föreligger.

6.11

Påverkan på grundvattendelare

Den i Bilaga 2 bedömda grundvattendelaren i undersökningsområdet delar av
grundvattenströmningen i området i tre huvudsakliga riktningar:
-

Från undersökningsområdets högre belägna partier i öst/sydöst mot mossen längst i
sydöst, och sedan vidare söder under järnvägen. Bedömd ungefärlig grundvattennivå i
mossen ca +55 (RH2000)

-

Från områdets centrala och västra delar ner mot österleden i väst. Bedömd ungefärlig
grundvattennivå vid ”Lokalgata 1” anslutning till Österleden ca +48,4 (RH2000)
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-

Från områdets centrala, östra/nordöstra delar i riktning mot undersökningspunkt
21R44. Bedömd grundvattennivå vid punkt 21R44 ca +45,7 (RH2000)

Jordarna i läge för den bedömda grundvattendelaren utgörs huvudsakligen av sandig morän
ovan berget. Moränjorden bedöms ha relativt god hydraulisk konduktivitet. Där planerade
lokalgator och VA-stråk är i läge för den bedömda grundvattendelaren - delsträcka D, E
samt I planeras markuppfyllnader om mellan ca 0,5 – 2,5m ovan befintliga marknivåer.
Ingen avsevärd påverkan på grundvattendelaren i området bedöms ske på grund av den
planerade markuppfyllnaden, då grundvattendelaren redan idag utgörs av lokala höjdryggar
i området.
Där bergschakt bedöms kunna bli aktuellt längs ovan nämnda delsträckor förekommer
emellertid bergschakt under grundvattenytan. Bergnivåerna där bergschakt bedöms aktuellt
varierar mellan ca +49 och +55. Detta innebär att bergschakt sker under nivån för
mossens grundvattennivå i sydöst. Risken bedöms finnas att bergschakten avlägsnar delar
av grundvattendelaren med ett mindre grundvattenflöde mot mossen som resultat.
För att minimera risken för att grundvattenströmningen påverkas rekommenderas att
mängden bergschakt minimeras i läge för grundvattendelaren samt att
strömningsavskärande fyllning/lager används med jämna mellanrum i ledningsbäddarna där
bergschakt utförs.
Schakt för fastigheter i anslutning till grundvattendelaren bedöms kunna utföras som lägst
till nivå +55 (RH2000). Vid schakt djupare än nivå +55 skall samråd ske med
geotekniker/hydrogeolog för att säkerställa att risken för påverkan på grundvattendelaren
är minimal.

7.

Dimensionering
7.1

Geoteknisk kategori och säkerhetsklass

Dimensionering av schakter och grundläggning ska utföras i geoteknisk kategori 2 (GK2) och
säkerhetsklass 2 (SK2).

7.2

Dimensioneringssätt

Dimensionering av plattor utförs enligt TD Plattgrundläggning (IEG Rapport 7:2008) och av
pålar enligt SS-EN 1997-1 och TD Pålgrundläggning (IEG Rapport 8:2008 rev 2).

Xd 

1

m

  X

(1)
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där:

γm
η

Fast partialkoefficient, se Tabell 2.
Omräkningsfaktor som tar hänsyn till osäkerheter
relaterade
till
jordens
egenskaper
och
aktuell
geokonstruktion. Det rekommenderas att aktuellt värde
bestäms i samverkan mellan geotekniker och konstruktör.

X

värderat
medelvärde,
baserat
på
härledda
parametervärden (härlett medelvärde), se tabell 1 för
aktuella värden.

Tabell 2. Partialkoefficienter för materialparametrar.

8.

Materialparametrar

m

Dränerad skjuvhållfasthet (φ’ och c’)

1,3

Odränerad skjuvhållfasthet (cu)

1,5

Tunghet (γ)

1,0

Kontroll av omgivningspåverkan
Vid schaktning och packning uppkommer vibrationer som kan påverka omgivningen negativt.
Vibrationerna sprider sig i marken och kan komma att ge upphov till skador på
omkringliggande byggnader och anläggningar. Innan vibrationsalstrande arbeten påbörjas
inom området ska en riskanalys upprättas. I denna skall minst anges omfattning av
omkringliggande byggnader och anläggningar som ska avsynas, riktvärden för vibrationer
samt behovet av vibrationsövervakning.

9.

Övrigt

Då arbetena med länshållning och grundvattensänkning bedöms som relativt omfattande
rekommenderas att arbetena om möjligt utförs under sommarhalvåret då grundvattennivåerna
kan förväntas vara lägre.
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