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1 Uppdrag
På uppdrag av Mariestads kommun har Sweco genomfört en geoteknisk fältundersökning
samt okulärbesiktning av området. Undersökningen har syftat till att klarlägga rådande
jordlagerföljd samt finkorniga sediments hållfasthet med avseende stabilitet och
sättningar. Den okulära besiktningen har syftat till att kontrollera jordartskartans
tillförlitlighet samt mäta radonhalt från berg och i markluften. Detta för som underlag för
det fortsatta detaljplanearbetet.

Föreliggande handling är underlag till detaljplan. För kommande detaljprojektering-
och byggskede ska kompletterande geoteknisk utredning och eventuellt
kompletterande undersökning utföras i anpassning till planerad byggnation

2 Befintliga förhållanden och planerad byggnation
Mer detaljerad information angående topografi, se MUR 30041096_MUR Geoteknik.

Området kan med fördel delas in i fyra delområden, baserat på utförd geoteknisk
undersökning: Norra delen, södra delen, sumpskogen och fastmarksområdet.

Figur 1-Områdesindelning inom DP, 1.(Grön) – Norra delen, 2.(Gul)-Fastmarksområdet, 3.(Röd) -
Södra delen och 4.(Blå) – Sumpskogen.
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Mer detaljerad information angående topografi, se MUR 30041096_MUR Geoteknik.

3 Styrande dokument
· IEG Rapport 4:2010 – Tillståndsbedömning/klassificering av naturliga slänter och

slänter med befintlig bebyggelse och anläggningar

· Jordens hållfasthet - Tillämpningsdokument SS-EN ISO 14688–1 och 14688–2:2004

· Jordens benämning - Tillämpningsdokument SS-EN ISO 14688–1 och 14688–2:2004

4 Inmätning och utsättning
Se MUR 30041096_MUR Geoteknik

5 Underlag
Se MUR 30041096_MUR Geoteknik

6 Utförd geoteknisk besiktning
Platsbesök utfördes 12/4 av Anders Nilsson och Marcus Bergwall, Sweco. Vid tillfället för
platsbesiktningen var det uppehåll. Platsbesiktningen utfördes i huvudsak på
fastmarksområdet, samt sumpskogsområdet. Inom sumpskogsområdet utfördes tre
sticksonderingar för att kontrollera djup på löst lagrade sediment, och där med verifiera
SGU:s kartors överensstämmande, se bilaga 1 och 2.

Se kapitel 7.3 och 7.4 för observationer.

7 Geoteknisk undersökning
Se MUR 30041096_MUR Geoteknik

8 Jordförhållanden

8.1 Norra delen
Generellt påträffas ett mulljordstäcke under markytan med en omfattning om 0,2–0,3 m
under markytan. Där på följer en siltig lera på djupet. Lerans mäktighet varierar mellan ca
0,5–4 m, varav de övre ca 0,5–2 m utgörs av torrskorpelera. Ställvis förekommer lager av
sand i den övre delen av leran. Under leran följer fastfriktionsjord på berg. Mäktigheten av
fastlagrad friktionsjord ovan berg har ej fastställts inom ramen för detaljplaneskedet.

De åkerholmar som förekommer på området utgörs av ett moräntäcke på berg. Ingen
undersökning har utförts på dessa, men jorddjupskartan kan antas stämma med jorddjup
om 0–3 m.

Stopp vid sondering har skett i fastfriktionsjord, då sonderingen ej kunnat drivas djupare.
Stoppen har inträffat mellan ca 1,5–5 m under markytan. Enligt jorddjupskartan är
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jorddjupen inom området 3–5 m under markytan, förutom för ett begränsat område längs
väg 202, där jorddjup mellan 5–10 m angetts.

Tabell 1- Karaktäristiska värden för jordens egenskaper
Jordart Djup u.k

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

Vägbank - 20/11 35 - - -

Torrskorpelera 1,5 17,5/7,5 32 25 - 7,1/3,7

Lera 1 5 17,5/7,5 - 25-d*2 - 3,5/0,85

Friktionsjord 20/11 38 - 30 -

8.2 Södra delen
Inom åkermarken påträffas ett mulljordstäcke om ca 0,2 m följt av en torrskorpelera var
mäktighet har uppmätts till ca 0,5 m. Därunder följer en friktionsjord, som med
skruvprovtagning och okulär bedömning bedöms vara en moränliknande sand.

Stopp vid sondering har skett mellan 1,2 – 1,65 m under markytan. Enligt jorddjupskartan
varierar jorddjupet inom området 1–3 m under markytan.

8.3 Sumpskogen
Området utgörs överst av torvlager/mulljord mellan 0,5–2,5 m under markytan följt av
lera. Lerans mäktighet har uppmätts till mellan ca 0-5 m. Under leran följer ett lager med
fast lagrad friktionsjord (morän) på berg. Friktionsjordens mäktighet har ej fastställts.

Lerans hållfasthetsegenskaper har undersökts med CPT och kolvprovtagning

Stopp vid sondering har inträffat mellan 1-6 meter under markytan, med störst djup mot
norr. Mäktigheten av jordlagren av torv och lera ökar mot E20 och uppgår enligt
handlingar frän 1955 till 7m i den norra delen av området. En djupkarta, med djup till
fastfriktionsjord har tagits fram, baserat på tillgängliga undersökningar, se ritning G02.03
och G02.04.

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.



4 (13)

PM GEOTEKNIK, REV. C
2022-04-14

REVIDERING C, 2023-02-24
NY DETALJPLAN

re
po

00
2.

do
cx

 2
01

3-
06

-1
4

NAB p:\22363\30041096_mariestad._korstorp_2_1_mfl\000\19_original\doc\pm geoteknik_rev c_2023-02-22_utan revmarkering.docx

Tabell 2- Karaktäristiska värden för jordens egenskaper för ”sumpskogen”
Jordart Djup u.k

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]3

Deforma-
tionsmodul

M0/ML

[MPa]4

Torv 0,5-2,5 11,0/1,0 - - - 1/0,5

Torrskorpelera 0,5-1,5 17,5/7,5 30 25 -

Lera 1 1-6 17,5/7,5 - 10 -

Friktionsjord 20/11 38 - 30 -

8.4 Fastmarks området
Fastmarksområdena stämmer väl överens med jordartskartan, förutom det faktum att
moränen var blockrik. Majoriteten av blocken bedöms som <1m3, dock förekom block
som bedöms som <3 m3. Vid besiktningen kunder blottlagda berghällar observeras i tre
begränsande områden. Fastmarken kunde observeras i några områden, vid rotvältor och
bedöms vara en sandig silt morän. Jordmäktigheten till berg kan antas variera mellan 0–3
m under markytan

Enligt jorddjupskartan förekommer jorddjup om 0–3 m i huvudsak, men områden med
jorddjup om 3–5 m förekommer.

Geologiska formationer stämmer väl över ens med berggrundskarta med höjdryggar i
nordnordöst mot sydsydvästliga riktningar. Sprickor kunde vid fältbesöket ej observeras
och kvantifieras.

9 Stabilitet
Stabilitetsberäkning har ej utförts inom områden för planerad byggnation, förutom för
utpekad dagvattendamm i norr. Byggnader och infrastruktur ska kontrolleras i
projekteringsskede då placering av byggnader samt av dessa genererade laster bestämts
i omfattning.

3 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.

4 Vid spänningsökningar under leras förkonsolideringstryck används M0 annars ML.
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Generellt föreligger inga risker för ras och skred för befintliga förhållanden.

9.1 Norra delen
Totalstabiliteten för området bedöms generellt som tillfredställande.

En stabilitetsberäkning på området har utförts, i en sektion från väg 202 och mot
föreslagen lokalisering av fördröjningsmagasin5 Beräkningen har utförts i programvaran
Slope/W, version 11.0.1.21429.

Stabilitetsberäkningen är utförd med karaktäristiska, härledda värden. Grundvattennivån
är antagen i underkant torrskorpa, ca 1,5 m under markytan.

Trafiklasten är antagen, enligt TK Geo 13, som för karaktäristiska värden är 20 kPa

Dagvattendammen är antagen utefter den förslagskiss hämtad ur dagvattenutredningen,
med en bottennivå på +69,8, enligt uppgift från Olle Eidem (Vatten och samhällsteknik
AB)

Figur 2- Områdes karta, placering av dagvattendamm i norr.

Beräkningarna redovisar den glidyta med lägst säkerhet mot brott. I beräkningarna har
både plana- och cirkulära glidytor kontrollerats, cirkulär glidyta är dimensionerande.

Krav för lägsta tillåtna säkerhetsfaktor baseras på IEG Rapport 4:2010. Föreliggande
beräkningar är i GK 2 och i planläggningsskede (detaljplan). Beräkningarna uppfyller krav
på säkerhetsfaktor för detaljerad utredning.

Krav enligt IEG Rapport 4:2010

5 ”uppgifter från ”Dagvattenutredning tillhörande Korstorp 2:1 m fl. – område för industriverksamhet ”
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· FC> 1,7–1,5 (odränerade jordförhållanden).

· FCϕ> 1,5–1,4 (kombinerade jordförhållanden).

Erforderlig säkerhetsfaktor baserat på IEG Rapport 4:2010, för rådande förhållanden.

· FC> 1,6 (odränerade jordförhållanden).

· FCϕ> 1,4 (kombinerade jordförhållanden).

Beräkningarna redovisas i bilaga 7, resultatet sammanfattas i nedanstående tabell.
Tabell 3-Beräkningsresultat för väg 202 mot planerad dagvattendamm

Sektion Fall FC FCϕ Anmärkning

Sektion A Befintliga
förhållanden

2,75 1,88

Sektion A Befintliga
förhållande,
med
dagvattendam

2,74 1,81

Stabilitetskrav enligt ovan uppfylls i samtliga fall.

Lokal schakt kan bedrivas till 2 m under markytan med erforderlig säkerhet mot brott,
dock föreligger risk för bottenupptryckning för området. Innan lokal schakt ska utföras ska
en geoteknisk sakkunnig kontrollera rådande förutsättningar för schakt.
Inga förutsättningar för skred från E20 bedöms föreligga, för rådande topografiska- och
geotekniska-förhållanden. Vid schaktarbeten i vägens närhet, <10 m från vägkant, ska
stabilitet från E20 kontrolleras.

9.2 Södra delen
Totalstabiliteten för området bedöms som tillfredsställande, inga geotekniska
förutsättningar för skred eller ras föreligger för befintliga förhållanden.

Lokal schakt bedöms kunna bedrivas med släntlutning 1:1,5, över grundvattenytan. Vid
schakt under grundvattenytan bedöms åtgärder att krävas såsom tex tätspont.

Dagvattendammen är antagen utefter den förslagskiss hämtad ur dagvattenutredningen,
med en bottennivå på +71,5, enligt uppgift från Olle Eidem (Vatten och samhällsteknik
AB)
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Figur 3- Områdes karta, placering av dagvattendamm i syd.

Ingen stabilitetsberäkning har utförts för dagvattendamm i syd. Stabilitet för planerad
dagvattendamm bedöms som erforderlig, då släntlutning utförs i 1:1,5 som brantast.

9.3 Sumpskogen
Totalstabiliteten för området bedöms som god.
Stabilitetsförhållandet för E20 är utredd av Trafikverket, i slutet av 1950-talet. Enligt
arkivhandlingar anlades vägen på torvmarken genom nedpressning.

En senare mindre förstudie har genomförts för breddning av befintlig väg till 4-fältsväg.
Denna förstudie genomfördes 2005, där det föreskrevs att torven i läge för breddning ska
skiftas ur till fast botten. Denna breddning har ej genomförts, i stället planeras nu E20 att
flyttas väster ut.

Vid nedpressning påverkas närområdet ca 5–10 gånger djupet till fast botten. Enligt
handlingen över nedpressning av E20 från 1955 uppgår djupet till fast botten vid E20 till
7m. I förslag till detaljplan är avståndet från E20 till detaljplanegräns 40 m. För att undvika
att skador sker på E20 fordras, där djupet till fast botten överstiger 2 m vid gränsen för
detaljplanegräns mot E20, att geotekniska förstärkningsarbeten utförs. Uppskattat
påverkansområde från E20 mot aktuellt område bedöms vara max 50 m.

Inga stabilitetsberäkningar har utförts från E20 mot detaljplanelagt område. Föreslagna
förstärkningsåtgärder grundar sig i att E20 har utförts med nedpressning och att ingen
påverkan (schakt) får påverka antaget påverkansområde.

Området har delats in i delområden med avseende på djup till fast friktionsjord, se ritning
G02.01 och G02.02.
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Inom mark med djup till fast friktionsjord <2 m, innebär ingen försämring av E20
totalstabilitet mot området.

Inom mark med djup >2 m föreligger risk för försämring av E20 totalstabilitet, och fordras
geotekniska förstärkningsarbeten innan markarbeten påbörjas,

Exploatering närmare E20 än 50 m, i områden med 2–4 m djup till fast friktionsjord längs
detaljplanegräns krävs åtgärd för att säkra E20 totalstabilitet mot detaljplanelagt område.
Innan exploateringsarbeten påbörjas inom aktuellt område, (2-4 m djup till fast
friktionsjord) kan en avskärande fyllning utföras längs detaljplanegräns. Fyllningen bör
utföras etappvis schakt och fyllning, längs aktuell sträcka, ner till fast lagrad friktionsjord.
Efter färdigställandet av den avskärande fyllningen längs detaljplanegräns kan fortsatta
exploateringsarbeten utföras, på motsatt sida om avskärande fyllning, vinkelrät E20, utan
att försämra totalstabilitet för E20.

Exploatering närmare E20 än 50 m, i områden med >4 m djup till fast friktionsjord längs
detaljplanegräns krävs åtgärd för att säkra E20 totalstabilitet mot detaljplanelagt område.
Innan exploateringsarbeten påbörjas inom aktuellt område, (>4 m djup till fast
friktionsjord) kan en tillfällig konsolspont utföras längs detaljplanegräns, för att inom spont
utföra en avskärande fyllning längs detaljplanegräns. Schakt och fyllningen bör utföras
etappvis, längs aktuell sträcka, ner till fast lagrad friktionsjord. Efter färdigställandet av
den avskärande fyllningen längs detaljplanegräns kan tillfällig spont dras samt fortsatt
exploateringsarbeten utföras, på motsatt sida om avskärande fyllning, vinkelrät E20, utan
att försämra totalstabilitet för E20. Alternativt till spont och avskärande fyllning, kan KC-
pelarförstärkning utföras mellan E20 och detaljplan. KC-förstärkningen bör då utföras i 20
m långa skivor, vinkelrät E20. Förstärkningen ska utföras mellan 30-50 m öster om östra
vägkant E20.

För att KC-pelarförstärkningen ska vara möjlig att utföras, ska torven utskiftas mot
bergkross. Bergkrossen ska ha en kornstorlek som även kan passeras av
blandningsverktyget till KC-pelarmaskinen. Utskiftningen utförs successivt med schakt
och fyllning. Återfyllningsmaterialet ska även vara ”pål-bart” där byggnader planeras.

Dimensionering av spont eller KC-förstärkning utförs i senare skede. Alternativet med
spont kräver hammarband.

Ovanstående förstärkningsåtgärder är inskissad på planritning G02.01 och G02.02

Trafikverket har planer på flytt av E20, väster ut, i höjd med sumpskogen. En sådan flytt
kan innebära erforderlig förstärkning för att exploatera inom området (från
detaljplanegräns, och 10 m in på området) minskar eller försvinner.

9.4 Fastmarks området
Totalstabiliteten för området bedöms som tillfredsställande. Generellt kan slänter stå i
1:1,5 utan att risk för ras föreligger.

Lokal schakt bedöms kunna bedrivas med släntlutning 1:1,5, över grundvattenytan.
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Risk för blockutfall bedöms som låg för befintliga förhållanden. I förekommande fall av
berg i dagen bedöms dessa som fasta hällar. I förekommande fall av block i dagen,
bedöms topografin för flack för att utfall ska ske.

10 Sättningar

10.1 Norra delen
Leran i den norra delen har analyserats med avseende på lerans sättningsegenskaper i
två punkter, 22SW09 och 22SW12.

Undersökningarna och labbresultaten visar på en överkonsoliderad lera mellan 25–200
kPa. Där av kan man generellt säga att sättningar i leran till följd av nettospänningsökning
<20 kPa är försumbara.

Överslagsberäkning för området med största uppmätta lermäktighet på området (ca 3 m).
Tabell 4- Resultat sättning av överslagsberäkning, Norra delen

Last Tot. sättning
(med kryp)

50% av
sättning

70% av
sättning

90% av
sättning

1,3 m fyllning
(25 kPa)

0 - - -

2 m fyllning
(38 kPa)

4 (/8) cm 6 månader 1 år 2 år

3 m fyllning
(57 kPa)

10 (/20) cm 6 månader 1 år 2 år

Inga planerade utfyllningar eller byggnader har legat till grund för beräkningarna, utan de
ska ses som vägledande i utformningen av området. Vid fyllningar eller byggnader som
resulterar i en nettospänningsökning >20 kPa, ska dessa kontrolleras med rådande
förutsättningar.

Differenssättning för större byggnadsverk är att förväntas, och sättningen ska förväntas
öka vid större ledmäktighet.

10.2 Södra delen
Ingen lera har påträffats inom södra delen av området.

Sättningar kan ske i friktionsjorden, men är inte undersökt inom ramen för detta projekt.

Vid belastning <40 kPa kan sättningarna förväntas vara små (2–4 cm) och utbildas inom
en kort tidsperiod <3 månader.

10.3 Sumpskogen
Området bedöms som sättningskänsligt, till följd av förekommande organisk jord, och löst
lagrad lera. Inom området har flertalet CPT sonderingar utförts, samt en kolvprovtagning
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där prover utsatts för CRS- försök (komprimeringsförsök) för bestämning av
sättningsegenskaper.

Torvens sättningsegenskaper har inom ramen för detta uppdrag inte undersökts, men
bedöms som mycket sättningskännslig, sättningar i storleksordningen 2/3 av total
torvtjocklek kan förväntas, beroende på lastökning på markytan.

CPT-sonderingar visar att övre delen av leran, övre ca 1 m av leran är överkonsoliderad
mellan ca 40–350 (extrem värde 700) kPa. Enligt utförd CRS försök som utfördes i
23SW221, visar att den övre ca 1 m av leran är överkonsoliderad med ca 30 kPa.
Därunder övergår leran till normalkonsoliderad eller svagt överkonsoliderad (ca 10kPa)
för rådande förhållanden.

Nedanstående sättningsberäkning omfattar inte torven, utan behandlar endast lerans
sättningsegenskaper.

Överslagsberäkning för området med största uppmätta lermäktighet på området (ca 4,0
m).

Tabell 5- Resultat sättning av överslagsberäkning Sumpskogen
Last Tot. sättning

(med kryp)
50% av
sättning

70% av
sättning

90% av
sättning

1,3 m fyllning
(25 kPa)

16 (/32) cm 12 år 25 år 50 år

2 m fyllning
(38 kPa)

37 (/60) cm 12 år 25 år 50 år

3 m fyllning
(57 kPa)

74 (/140) cm 12 år 25 år 50 år

Leran på området är generellt mycket sättningsbenägen.

Inom områden med grundförstärkning av KC-pelare fordras överlast med liggtid, för att ta
ut sättningar. KC-pelarförstärkningen beskrivs i kap 9.3.

10.4 Fastmarks området

Ingen lera har påträffats inom södra delen av området.

Sättningar till följd av nettospänningsökning, på upp till 40 kPa, bedöms som försumbara.

11 Erosion
Risk för erosion i vattendrag/diken inom området bedöms som låg. Marktopografin i läge
för observerade diken är flack, med liten variation i höjd. Diken inom sumpskogen och
inom åkermark är sannolikt avvattning/dränerings-diken, där inga större vattenflöden
förväntas. Utpekat dike inom fastmarksområde har det liksom övriga diken en flack
lutning, även om omgivande mark har en mer varierad topografi. Inga tecken på tidigare
höga flöden inom området kunde vid platsbesöket observeras.
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12 Radon
Se MUR 30041096_MUR Geoteknik.

12.1 Resultat

Samtliga uppmätta värden klassas som lågradonmark, därmed kan hela området klassas
som lågradonmark.

13 Grundläggning generellt
All otjänlig jord såsom torv, organiskt innehållande jord, otjänlig fyllning bör, innan
grundläggningsarbetets påbörjas, schaktas bort inom planerad byggnationsyta.

Vintertid ska färdig schaktbotten skyddas mot frysning.

Återfyllning ska ske med kontrollerad och dokumenterad fyllning.

13.1 Norra delen
Naturligt lagrad jord inom området klassas som materialtyp 5A med tjälfarlighetsklass 4

Fyllningar och byggnader som innebär nettospänningsökning för jorden, på upp till 2025
kPa, bedöms kunna utföras ytligt, med försumbara sättningar (0–2 cm).

Risk förbottenupptryckning föreligger inom området. Riskerna är områdesspecifika och
ökar vid högt vattentryck och liten lermäktighet. Lokal grundvattensänkning kan krävas.

Last från upplag av material bör inom området begränsas till max 30kPa, motsvarande ca
1,5 m hög jordfyllning, utan vidare geoteknisk utredning. Upplag ska uppföras med minst
5 m avstånd från närmaste dikeskant och ej närmare allmän väg än 10 m.

13.2 Södra delen
Överliggande Naturligt lagrad jord inom området klassas som materialtyp 5A med
tjälfarlighetsklass 4. Ca 1–1,5 m under markytan klassas jorden som materialtyp 4A med
tjälfarlighetsklass 3

Fyllningar och byggnader som innebär nettospänningsökning för jorden, på upp till 40
kPa, bedöms kunna utföras ytligt, med försumbara sättningar (2–4 cm). sättningen
förväntas utbildas inom en kort tid och kan med fördel tas ut under byggtiden med
förbelastning/överlast.

Risk för bottenuppluckring/bottenupptryckning föreligger inom området. Riskerna är
områdesspecifika och ökar vid högt vattentryck och liten lermäktighet. Lokal
grundvattensänkning kan krävas.

Last från upplag av material bör inom området begränsas till max 100kPa, motsvarande
ca 5 m hög jordfyllning, utan vidare geoteknisk utredning. Upplag ska uppföras med minst
5 m avstånd från närmaste dikeskant och ej närmare allmän väg eller sumpskogsområdet
än 10 m.
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13.3 Sumpskogen
Naturligt lagrad jord inom området klassas som materialtyp 5A med tjälfarlighetsklass 4.
Torv klassas som materialtyp 6B.

Torv och underliggande lera bör i möjligaste mån grävas ur och ersättas av packad
sprängsten. Byggnader kan då grundläggas på packad fyllning.

En generell områdesindelning har gjorts utifrån de varierande förutsättningar för
grundläggning inom aktuellt område, se G02.01 och G02.02, baserat på geotekniska
undersökningar.

Generell exploatering inom områden med områden med 0-2 m till fast friktionsjord, kan
urskiftning av torv och lera ner till fast lagrad friktionsjord samt återfyllning med
kontrollerad fyllning utföras till önskad marknivå. Kontrollerad fyllning ska utföras enligt
AMA Anläggning 20 CEB, beroende på avsett ändamål för aktuellt område.

Exploatering närmare E20 än 50 m, i områden med >2 m djup till fast friktionjord, ska
geotekniska åtgärder föregå markarbeten, se kap 9.3.

Exploatering längre från E20 än 50 m, inom områden med >2m djup till fast friktionsjord
kan urskiftning av torv och lera ner till fast lagrad friktionsjord samt återfyllning med
kontrollerad fyllning utföras till önskad marknivå. Kontrollerad fyllning ska utföras enligt
AMA Anläggning 20 CEB, beroende på avsett ändamål för aktuellt område. Inom
områden med KC-förstärkning kan byggnader kräva djupgrundläggning med spetsburna
pålar för ett sättningsfritt utförande.

Hänsyn ska även tas till Trafikverkets fortsatta planer för E20 inom aktuellt område, se
kap 9.3.

Inom området ska inga upplag uppföras utan samråd med geotekniskt sakkunnig.

13.4 Fastmarksområde
Naturligt lagrad jord inom området klassas jorden som materialtyp 4A med
tjälfarlighetsklass 3.

Området bedöms som svårschaktat, då yt-/ jordblock på <3 m3 har observerats.

Fyllningar och byggnader, upp till 40 kPa, bedöms kunna utföras ytligt, med försumbara
sättningar (0–2 cm).

Bergschakt kan bli aktuellt inom vissa delar.

Inga geotekniska restriktioner föreligger avseende last genererat från upplag inom
området. Upplag ska uppföras med minst 5 m från närmaste dikeskant och ej närmare
allmän väg eller sumpskogsområdet än 10 m.
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14 Slutsats
Med nuvarande underlag bedöms att inga hinder eller allvarliga restriktioner med
avseende på de geotekniska förutsättningar och förhållanden finns för detaljplanens
genomförande, förutom inom sumpskogsområdet där geotekniska förstärkningsåtgärder
innan exploatering krävs.

I detaljprojekteringsskedet ska kompletterande geotekniska undersökningar utföras i
anpassning till varje enskilt objekt och skede. Samråd ska ske mellan geotekniker,
markprojektör och konstruktör.

15 Övrigt

15.1 Sumpskogen
Området är delvis vattensjukt, och flertalet diken korsar området och har därav låg
bärighet och låg framkomlighet med fordon.

Karlstad 2022-06-17
Sweco Civil AB
Geoteknik

Anders Nilsson Björn Hedberg
Uppdragsledare Granskning

Björn Hedberg (24 feb 2023 13:33 GMT+1)
Björn Hedberg

https://swecogroup.eu1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAACbxV1HyYWXhdofCAeuhC8JQrRsD9S_Gx
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