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SAMMANFATTNING

Flerbostadshus i fem våningar är planerade på fastigheterna Väghyveln 6
samt Batteriet 1-2. Byggnadernas storlek är ungefär 31,3 meter * 12,4 meter.

Marken inom undersökningsområdet är tämligen plant och består generellt
av naturligt lagrad jord (förmodad lermorän, utan verifiering från
laboratorieundersökning) ovan berg. Till följd av topografin förväntas inte
skred i naturliga slänter, men vid schaktning behöver hänsyn tas till möjlig
flytbenägenhet på grund av siltinnehållet.

Jorden har en lagringstäthet som varierar mellan fast och mycket fast vid ca
1,5-3,4 meters djup och vid ca 3,8-5,4 meters djup under markytan. Ett
svagare skikt med några decimeters mäktighet med mycket lös till lös
lagringstäthet ligger vid 3,4 meters djup samt ett ytterligare vid 5,4 meters
djup. Den täta jordens infiltrationsförmåga är låg.

Baserat på utförda undersökningar och beräkningar kan grundläggning med
platta på mark vara ett grundläggningsalternativ för byggnaderna med
avseende på markens bärighet.

Möjliga alternativ att inpassa i kommande anläggning för dagvattenhantering
är fördröjningsdammar och -magasin, svackdiken, gröna tak, regnbäddar,
stenkistor m.fl. beroende på behov som identifieras i samband med
dagvattenutredning inom området.
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TILLHÖRANDE HANDLINGAR

Markteknisk undersökningsrapport (MUR), Väghyveln 5, WSP,
2022-03-25

BILAGOR
Bilaga 1 Bärighetsberäkning
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1 UPPDRAG

WSP Sverige AB har på uppdrag av Östersunds kommun utfört en
geoteknisk undersökning som underlag inför detaljplan för delar av
fastigheterna Väghyveln 5-6, Batteriet 1-4 samt Trossen 1. Se Figur 1.1 för
placering och ungefärlig omfattning av undersökningsområdet.

Figur 1.1. Undersökningsområdet ligger i Östersunds kommun vid området Körfältet, norr om
Odenskog. Den geotekniska undersökningen utförs i vegetationsområdet inom röd streckad linje
(Lantmäteriet 2022-03-23).

1.1 PLANERAD BYGGNATION
Flerbostadshus i fem våningar är planerade inom området, på fastigheterna
Väghyveln 6 samt Batteriet 1-2.

Byggnadernas storlek är ungefär 31,3 meter * 12,4 meter.  Se Figur 1.2.

Figur 1.2. Planerade byggnader, markerade med rött (dwg-fil från beställaren, 2022-03-08)
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Begränsningar

Vid framtagande av denna handling har inte exakt utformning, laster mm.
varit känt. Därav presenteras resultat från överslagsberäkningar med av 
geoteknikern antagna lastförutsättningar.

1.2 DOKUMENTETS SYFTE
Denna utredning och detta dokument har till syfte att dokumentera de
geotekniska förutsättningarna som ska ligga till underlag för fastställande av
detaljplan.

2 STYRANDE DOKUMENT

Denna rapport ansluter till Eurokod 7 del 1 (SS-EN 1997-1) och SS-EN
1997-2, med tillhörande nationell bilaga.

Följande övriga styrande och rådgivande dokument har beaktats:
· TRVINFRA-00230, Geokonstruktion, Dimensionering och utformning,

version 1.0
· AMA Anläggning 20

3 PROJEKTERINGSANVISNINGAR

3.1 PROJEKTERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR OCH
BERÄKNINGSANVISNINGAR

Dimensionering av geokonstruktioner skall utföras enligt BFS 2019:1
(Boverket) EKS 11 med tillhörande nationella val samt SS-EN 1997-1.

Dimensionering för olika typer av geokonstruktioner görs enligt tabell I-1 BFS
2019:1 EKS 11, vilket för plattgrundläggning innebär dimensioneringssätt 3
(DA3). För pålgrundläggning tillämpas dimensioneringssätt 2 (DA2) för
geoteknisk bärförmåga och dimensioneringssätt 3 (DA3) för konstruktiv
bärförmåga.

3.2 FROSTDJUP OCH KLIMATZON
Området ligger i klimatzon 4 enligt Figur RA CBB.1/1 i AMA Anläggning 20.
Tjälfritt djup är 2,2 m enligt Figur RA CEB.42/1 i AMA Anläggning 20.

3.3 GEOTEKNISK KATEGORI OCH
SÄKERHETSKLASS

För geokonstruktioner i detta skede har geoteknisk kategori 2 (GK2) valts.
Allmänna kriterier för val av geoteknisk kategori (GK) presenteras i Figur 5.2
i IEG Rapport 2:2008, Rev 3, Grunderna i Eurokod 7.

Säkerhetsklass 2 (SK2) har valts i detta skede eftersom risken för allvarliga
personskador bedöms som normal. Val av säkerhetsklass utförs enligt BFS
2019:1 (Boverket) EKS 11.
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4 NU UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR

Markteknisk undersökningsrapport (MUR), Väghyveln 5, daterad 2022-03-
25.

5 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN

Undersökningsområdet ligger i området Körfältet i Östersund, intill
Inspektörsvägen som löper söder om undersökningsområdet.
Undersökningsområdet består av tätbebyggt område med vägar och
byggnader och skogbeklädd mark. Enligt SGU består jordarten i
undersökningsområdet av moränlera eller lerig morän, se Figur 5.1.

Figur 5.1. Jordarten i undersökningsområdet, markerat med rött, består enligt SGU av moränlera
eller lerig morän (SGU 2022-03-23).

5.1 TOPOGRAFISKA FÖRHÅLLANDEN
Marknivån i undersökningsområdet enligt Lantmäteriets höjdskuggkarta lutar
inte märkbart (Lantmäteriet 2022). I undersökningspunkterna har marknivåer
differerat mellan +352,0 m ö.h och +356,7 m ö.h.

5.2 BEFINTLIGA KONSTRUKTIONER
Befintliga konstruktioner inom området utgörs av byggnader, ledningar och
vägar.
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6 VALDA OCH DIMENSIONERANDE
PARAMETRAR

6.1 ALLMÄNT
Antaganden beträffande planerad utbyggnad kan ses i tabell nedan.  Värden
har tagits fram i enlighet med IEG 7:2008.

Tabell 6.1: Förutsättningar för analys av dimensionerande värden.

Typ av geoteknisk konstruktion plattgrundläggning

Säkerhetsklass: SK2, γd= 0,91

Geoteknisk kategori GK2

Laster och lasteffekter: Beräknas av konstruktör

6.2 BERÄKNING
Dimensionerande värden beräknas med följande formler:

(1) Dimensionerande värden, = ∙

γm  partialkoefficient
(2) Karakteristiskt värde, = ∙

η  omräkningsfaktor,  valt värde
Partialkoefficienter för ekvation 1 enligt tabell 6.2 nedan.

Tabell 6.2: partialkoefficienter, γm

Materialegenskap γm

Friktionsvinkel, ø’ 1,3

Skjuvhållfasthet, t 1,5

Tyngd, γ 1,0

Elasticitetsmodul, E/M 1,0

Omräkningsfaktorer har preliminärt antagits enligt tabell 6.3 nedan. Dessa
bör justeras vid detaljprojektering.

Tabell 6.3: η-faktorer för plattgrundläggning.

Delfaktor Värde för ø’

η1η2η3η4 1,0

η5η6 1,0

η7η8 1,0

ηtot (prod) 1,0

6.3 VALDA OCH DIMENSIONERANDE VÄRDEN
Översiktliga valda värden har valts utifrån beräknade härledda värden från
sonderingar som presenterats i markteknisk undersökningsrapport för
samma objekt samt tabellvärden för tyngder från TRVINFRA-00230, Bilaga
A. Se Tabell 6.1 samt Figur 6.1 och Figur 6.2. Marken antas te sig som en
friktionsjord.



10 | 10333373   • Väghyveln 5 FKU  • PM Geoteknik

Tabell 6.1. Valda och dimensionerade värden

Djup Tyngd E-modul Friktionsvinkel

1,5-3,4
m

γ(γ´)=18 (10)
kN/m3

Evald = 35 MPa
Edim = 35 MPa

ø’vald = 37⁰
ø’dim = 30⁰

3,4-3,8
m

γ(γ´)=18 (10)
kN/m3

Evald= 5,3 MPa
Edim = 5,3 MPa

ø’vald = 33⁰
ø’dim = 26⁰

3,8-5,4
m

γ(γ´)=20 (12)
kN/m3

Evald= 27 MPa
Edim = 27 MPa

ø’vald = 36⁰
ø’dim = 29⁰

Figur 6.1. Valda värden, markerade med svart heldragen linje, för friktionsvinkeln.
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Figur 6.2. valda värden, markerade med svart heldragen linje, för elasticitetsmodulen.

6.4 DIMENSIONERANDE GRUNDVATTEN
Grundvattenytan kan periodvis vara belägen på högre nivå än vad som nu är
uppmätt, exempelvis vid kraftig nederbörd eller snösmältning.
Dimensionerande grundvattennivå kan i preliminära bedömningar ansättas
till 2,0 m under markytan.
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7 GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN

Nedanstående jordlagerbeskrivningar med avseende på materialtyp och
tjälfarlighetsklass hänvisar till AMA Anläggning 20, Tabell CB/1. Efter jordart
anges (MX/TY), där står M för materialtyp och T för tjälfarlighetsklass.

7.1 JORDLAGERFÖLJD
Marken inom undersökningsområdet består generellt av naturligt lagrad jord
ovan berg. Jorden har en lagringstäthet som varierar mellan fast och mycket
fast vid ca 1,5-3,4 meters djup och vid ca 3,8-5,4 meters djup under
markytan. Ett svagare skikt med några decimeters mäktighet med mycket lös
till lös lagringstäthet ligger vid 3,4 meters djup samt ett ytterligare vid 5,4
meters djup.

Fyllnadsmaterial

Fyllnadsmaterialet som påträffats vid fältundersökning längst i norr på består
av lerig mullhaltig grusig sand (M3B-4A, T2-3) med en mäktighet på ca 1,5
m.

Morän

Till följd av lokalkännedom och jordförhållandena generellt inom orten
bedöms jordlager bestående av morän och då trolig lermorän utgöra
jordprofilen från markyta ned till bergöveryta.

Moränen (M3B-5A, T2-4) som påträffats vid undersökningen har vid
fältbedömning identifierats som lerig grusig sand. I ytliga lager har även
enstaka spår av växtrester setts, med mäktigheter upp till 1,5 meter. Även
siltig grusig sand (M3B-4A, T2-3) har identifierats som överlagrar den
förmodade moränen. Siltiga lagrets mäktighet är ca 0,5 meter i
förekommande fall.

Berg

Djup till berg bedöms enligt SGUs jorddjupskarta vara mellan 1-20 m, med
ökande djup i sydvästlig-nordostlig riktning, se Figur 7.1. Enligt SGU:s
berggrundskarta utgörs berget av kogstaskiffer (SGU 2022-03-23), även
kallat lerskiffer.

Vid undersökning har djup till berg på fastigheterna Väghyveln 6 samt
Batteriet 1 erhållits kring nivå +348,5 ±0,1 m. I nordostlig riktning vid Batteriet
2 stiger bergöverytan med ca 3,3 m till +351,8. Samtliga resultat från utförda
slagsonderingar och jord-bergsonderingar kan ses i Tabell 7.1.
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Tabell 7.1. Resultat från slagsondering och jord-bergsondering som avslutats mot berg eller
sten.

Undersökningspunkt Nivå
[RH2000]

Djup [m] Anmärkning/Klassificering

22W01 347,1 5,35 Stopp mot sten
22W05 348,4 4,30 Bergborrning +3m. Djup

4,3-6 m, mycket sprickigt22W07 348,5 5,85 Bergborrning +3 m. Djup
6,4-6,6 m, sprickigt berg.22W08 348,4 5,05 Bergborrning +3 m.

22W13 351,8 3,98 Bergborrning +3 m.
22W14 351,5 4,78 Stopp mot sten
22W16 349,5 6,30 Stopp mot sten

Figur 7.1. Jorddjupskarta över undersökningsområdet (markerat med rött) (SGU 2022-03-23).

7.2 GEOHYDROLOGISKA FÖRHÅLLANDEN
Grundvattenytan bedöms utifrån undersökningar ligga under 3-4 meters djup
under markytan i nordliga och östliga delarna, då installerade grundvattenrör
var torra vid kontroll. I sydvästra delen av undersökningsområdet har
grundvattennivån uppmätts till ca 2,8 meter under markytan.

7.3 STABILITETSFÖRHÅLLANDEN
Då huvudsakliga delen av undersökta jordprofilen uppvisar lagringstäthet
som varierar mellan fast och mycket fast, trots tunna lösare skikt, anses
stabilitetsförutsättningarna acceptabla för grundläggning av flervåningshus
och hårdgjorda ytor.

7.3.1 Ras och skred
Risken för ras och skred inom området i naturligt förekommande slänter i och
med den relativt plana topografin bedöms som mycket liten.



14 | 10333373   • Väghyveln 5 FKU  • PM Geoteknik

7.3.2 Stabilitetsberäkningar
Översiktliga stabilitetsberäkningar har utförts med allmänna
bärighetsekvationen under förutsättningen att hela bottenplattan för
bostadshus är bärande och lastspridande, momentet som verkar på plattan
har storleken 0, plattan är plan och grundläggs i marknivå (ingen hänsyn har
tagits till ev. lastkompensation vid ersättning av befintligt material med
fyllning) samt att liknande jordparametrar gäller för skiktet 0-1,5 meters djup
under markytan där sondering inte utförts.

Lasten för byggnaden antas utgöras av byggnadsvikt på 20 kPa per våning,
vilket för 5 våningar (utan källare) blir 100 kPa.

Resultat kan ses i Tabell 7.2, då grundtryckets dimensionerande brottvärde
(Qbd) är större än aktuellt grundtryck (Qgrund) är stabiliteten acceptabel.

Tabell 7.2. Stabilitetsberäkning för bärande och styv bottenplatta på

Geometri, platta Qbd [kPa] Qgrund [kPa]

31,3*12,4 m 882 123

7.4 SÄTTNINGSFÖRHÅLLANDEN
Då huvudsakliga delen av undersökta jordprofilen uppvisar lagringstäthet
som varierar mellan fast och mycket fast, med tunna svagare skikt. På basis
av detta förväntas eventuellt uppkommande sättningar vara hanterbara i
dimensioneringsarbetet när utformning av byggnad och
grundläggningskonstruktion tas fram.

Inga sättningsberäkningar har utförts i detta skede.

8 SLUTSATSER OCH
REKOMMENDATIONER

I den framtida planen finns ett flertal olika tänkbara scenarier som kan
påverkas av de geotekniska förhållandena. Dessa har definierats som:

· Nybyggnation av bostäder och dess utformning
· Ökad belastning på mark på grund av fyllningar och överbyggnader

för hårdgjorda ytor
· Vibrationer från gata

De geotekniska förutsättningarna samt slutsatser och rekommendationer för
dessa beskrivs nedan.

8.1 GRUNDLÄGGNING
Ur geoteknisk synvinkel är förutsättningarna för byggande vid föreslagna 
placeringar goda. 

Ytlig grundläggning av bostadshus ser ut som ett godtagbart alternativ till 
följd av den översiktliga undersökningen som är utförd, men bör verifieras 
vid nästa skede i projekteringen. 
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8.2 SCHAKT
Planering av schakter i samband med byggnation skall utföras i samråd med
geotekniker när schaktdjup kan uppskattas. Silt har identifierats inom
området enligt okulärbedömning i fält och då kan jorden vara
eroderingskänslig och flytbenägen, vilket innebär att arbetstekniska problem
kan uppstå vid arbeten under grundvattennivån eller vid kraftig nederbörd.

8.3 STABILITET
Området närmast schakter får ej användas som upplagsyta. Den påförda
lasten kan ge upphov till minskad stabilitet för slänter.

Nybyggnation

Baserat på beräkningar utförda enligt värden från kapitel 6.3 och antaganden
presenterade i kapitel 0 förväntas stabilitetsproblem inte förekomma vid ytlig
grundläggning.

Detta bör verifieras vid detaljprojektering av byggnaderna och ifall
antaganden och/eller förutsättningarna skiljer sig från verkligt utfall ska
stabiliteten kontrolleras igen.

8.4 SÄTTNINGAR
Marken ska ej belastas ovan befintliga ledningar som är känsliga för rörelser.
Konsultation med geotekniker rekommenderas vid detaljprojektering.

Nybyggnation

Då flera grundläggningsmetoder bedöms som rimliga i detta skede, behöver
projektering av byggnader ska ske i samråd med geotekniker.
Uppkommande sättningarnas storlek beror på val av grundläggningsmetod.

Uppfyllnad, väg, hårdgjorda ytor

En höjning av marken med ca 0,5 m fyllnadsmassor, motsvarar lastökning av
ca 10 kPa. En sänkning av grundvattennivån med 1 m motsvarar en ökad
belastning på 10 kPa.

8.5 VIBRATIONER
Bilar och tung trafik som passerar på gatorna runt omkring kvarteret kan ge
upphov till vibrationer i marken. I denna utredning har dock ingen hänsyn
tagits till vibrationer.

8.6 RADON
Boverkets allmänna råd är att åtgärder för att begränsa inläckage av
markradon alltid bör utföras. Vilket innebär att lägsta skyddsnivå mot radon
blir radonskyddat utförande och planerade nybyggnader bör således
dimensioneras därefter. Radonskyddat utförande innebär att åtgärder som
tätar mot inträngande jordluft görs samt att eventuell radon i fyllnadsmassor
och byggvaror beaktas.
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Radonmätning under vinterhalvåret är inte optimalt då tjäle kan blockera
markradon från att nå markytan. En kompletterande radonundersökning skall
utföras under tjälfria förhållanden för att kontrollera radonhalten i jordluften
vid placeringen av de tänkta bostadshusen.

8.7 DAGVATTEN
Till följd av att skogen fälls och ersätts delvis av byggnader och hårdgjorda
ytor kommer omhändertagande av dagvatten att erfordras vid fortsatt
projektering. Markytan bör luta från byggnader, med erforderlig höjdsättning
inom planområdet så att inga byggnadsdelar översvämmas vid skyfall och att
smältvatten eller dylikt från eventuella snöupplag kan tas omhand av
dagvattensystemet. Infiltrationsförmågan i jorden antas vara väldigt låg till
följd av den täta jorden som förekommer inom området.

Möjliga alternativ att inpassa i kommande planläggning är
fördröjningsdammar och -magasin, svackdiken, gröna tak, regnbäddar,
stenkistor m.fl. beroende på behov som identifieras i samband med
dagvattenutredning inom området.

8.8 KOMPLETTERANDE UNDERSÖKNING
Kompletterande undersökningar kan erfordras vid detaljprojektering, då
dimensioneringsparametrar skall framarbetas till konstruktör, alternativt för
förfrågningsunderlag. Dessutom behöver följande utredas vid vidare
projektering:

· Markradonförhållanden
· Dagvattenutredning
· Verifiering av förekommande jordarter genom

laboratorieundersökning
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     Projekt : Kv Väghyveln
Platta på mark Uppdrag: nr 10333373

BILAGA 1

Allmänna bärighetsekvationen
(beräknat enl SS-EN 1997-1) Programversion 1.1

Indata :
 Säkerhetsklass : 2
 Partialkoefficient TRVFS2011:12/BFS 2015:06 (Friktion 1,3/Lera 1,5)  = 1,3 Friktion
 Karakteristisk friktionsvinkel :  fk 37 o

 Skjuvhållfasthet (karakteristisk), kohesionsandel :  ck  = 0  kPa
 Jordens tunghet  :  g  = 18  kN/m³
 Jordens effektiva tunghet under grundvattenytan :  g'  = 10  kN/m³
 Ekvivalent tunghet under grundläggningsnivån :  geq  = 11,2903  kN/m³
 Överlagringstryck på grundläggningsnivån :  qd  = 0  kN/m²
 LASTER
 Partialkoefficient för säkerhetsklass (BFS 2015:6/TRVFS 2011:12):  gd = 0,91
Variabel last
 Partialkoefficeient för konstruktionslast enl BFS 2015:6/TRVFS 2011:12: 1,5
 Vertikal variabel last, karkteristiskt värde: Qk = 0  kN
 Dimensionerande variabel vertikal last:  gQ,g

.Qk  = 0  kN
 Permanent last
 Partialkoefficeient för konstruktionslast enl BFS 2015:6/TRVFS 2011:12: 1,35
 Vertikal permanent last, karkteristiskt värde: Gkj = 38 812  kN*
 Dimensionerande permanent vertikal last:  gG,g

.Gkj 47 681  kN
 Dimensionerande last V =  gG,g

.Gkj + gQ,g.Qk 47 681
 Total dimensionerande vertikal last i dimensioneringssätt 3:
 Horisontell last i breddriktningen : Hb  = 0  kN
 Horisontell last i längdriktningen : Hl  = 0  kN
 Plattans effektiva bredd : bef  = 12,4  m
 Plattans effektiva längd : lef  = 31,3  m
 Grundläggningsdjup : dmin  = 0  m
 Grundvattenyta ( djup under markyta ) : d1  = 2  m
 Markytans lutningsvinkel mot horisontalplanet :  b  = 0  °
 Lutningen hos fundamentets underkant
 relativt horisontalplanet :  a  = 0  °

Resultat :
  Grundtryckets dim.brottvärde: qbd = 882,4  kPa

  Aktuellt grundtryck: qgrund = 122,9  kPa     < qbrott  O K !

Delresultat :  Fd = 0,525  mb 1,716 30,10 o

 p/180 = 0,0175  cd = 0,000  m l 1,284
** gn = 1 Q = 1,571  m 1,716 ** Säkerhet sätts på lasten enl SS-EN 1997
 Ncd = 30,38  Nqd = 18,61  Ngd = 14,98
 dc = 1,000  dq = 1,000  dg  = 1,000
 sc  = 1,243  sq = 1,230  sg = 0,842
 ic = 1,000  iq = 1,000  ig = 1,000
 gc  = 1,000  gq = 1,000  gg = 1,000
 bc = 1,000  bq = 1,000  bg = 1,000
xc = 1,243 xq = 1,230 xg = 0,842
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