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Ritningar 

Beteckning Typ Datum Rev. datum 

G-17.1-01 Tolkad Plan + Borrhålsritning 2020-08-21 
 

G-17.2-01 Tolkade sektioner A-A – B-B 2020-08-21  

G-17.2-02 Tolkade sektioner C-C – D-D 2020-08-21  

G-17.2-03 Tolkade sektioner E-E – G-G 2020-08-21  
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1 Uppdrag 

På uppdrag av Orsa lokaler AB har Sweco utfört en geoteknisk undersökning inför 

planerad byggnation av vårdcentral och vårdboende.  

Uppdraget omfattar enbart geoteknisk beskrivning för exploatering av etapp 1.  

Föreliggande handling är ett projekteringsunderlag som syftar till att beskriva rådande 

geotekniska och geohydrologiska förhållanden samt att ge underlag för dimensionering 

av grundkonstruktioner och hårdgjorda ytor. Handlingen innehåller även 

rekommendationer för grundläggning av byggnader och markarbeten. 

Revidering avser text i kapitel 10.3 och 11 och redovisas med kursiv stil. 

Revidering B avser text i kap 2 och 10:3 och redovisas med understruken text.  

2 Objektsbeskrivning 

För etapp 1 planeras byggnation av vårdcentral och vårdboende samt tillhörande 

parkeringsplatser och infarter. Lägen för planerade byggnader och anläggningar framgår i 

figur 1. 

Byggnaderna ska uppföras i 3 våningar ovan mark. Uppgifter avseende golvnivåer och 

laster har inte erhållits.  
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Figur 1. Översiktsplan planerad byggnation. 

3 Underlag för utredningen 

[A] Markteknisk undersökningsrapport, MUR, Storgärde Orsa, upprättad av Sweco, 

nr 12707242, daterad 2020-08-21. 

[B] Illustrationsplan i DWG-format erhållen från beställaren.  

[C] Uppgifter från MSB angående högsta vattenytor inom området. 

4 Utförda undersökningar 

Utförda undersökningar redovisas i separat Markteknisk undersökningsrapport Fel! Hittar i

nte referenskälla. 

5 Befintliga förhållanden 

5.1 Topografi & ytbeskaffenhet 

Aktuellt område utgörs av som öppen betesmark med enstaka träd och buskar. I nord-

sydlig riktning genom området löper ett dike med avrinning mot söder, se planritning för 
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ungefärligt läge. Marken sluttar svagt mot befintligt dike. Marknivåerna inom det 

undersökta området varierar mellan +165,3 - +166,6. 

5.2 Befintliga anläggningar 

Befintliga byggnader finns söder och väster om området. Byggnader söder om området 

är uppförda i ett plan ovan mark sannolikt grundlagda ytligt med plattor. Byggnader väster 

om området är uppförda i 1–2 plan ovan mark med okänt grundläggningssätt. 

Slangar från äldre jordvärmeanläggning som tagits ur drift finns inom området.   

Inom området finns befintliga vatten- och fjärrvärmeledningar. 

En fornlämning finns öster om undersökningsområdet. 

6 Mark- och jordlagerförhållanden 

6.1 Jordlagerföljd 

Jordens består överst av ett ytskikt av mulljord och torv vars tjocklek varierar mellan 0.1 

och 0.8 m.  

Inom områdets västra del består jorden under ytskiktet av silt men en tjocklek av 2–4 m 

som vilar på morän. Silten har lös-medelfast lagringstäthet. Borrstopp vid hejarsondering, 

mot block eller berg, har erhållits på 11–13 m djup under markytan.  

Inom områdes östra och södra del består den naturligt lagrade jorden under ytskiktet av 

silt med sandskikt som underlagras av silt med inslag av sand och morän. Silten har 

mycket lös lagringstäthet ner till 3–4 m djup under markytan och vilar på silt med fastare 

lagringstäthet. Under silten följer fastare friktionsjord, sannolikt morän. Borrstopp vid 

hejarsondering, mot block eller berg, har erhållits på ca 12 m djup under markytan. 

I den nordöstra delen överlagras silten av gyttja vars mäktighet uppgår till 1–4 m. Gyttjan 

har mycket lös lagringstäthet. 

Tolkade jordlager redovisas schematiskt på bifogade plan och sektionsritningar. 

7 Hydrogeologiska förhållanden  

Inom området förekommer tidvis ytvatten i diken samt i områdets lågpunkter. 

Mätning av grundvatten har utförts i tre grundvattenrör vid fyra tillfällen mellan 2019-09-03 

– 2020-06-25. Mätresultaten redovisas i MUR kap 10.  

Av mätresultaten framgår att grundvattenytan har legat på 0 till 1,3 m djup under 

markytan under mätperioden. 

Grundvattenytan kan således förväntas ligga relativt ytligt under hela området. 

Enligt MSB:s utredning avseende risk för översvämning ligger marknivån inom området 

lägre än vattenytan vid högsta beräknade flöde i Dalälven (BHF) (se figur 2). 
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Figur 2. Plan med beräknade vattennivåer och flöden vid högvatten Dalälven (källa MSB:s 

översvämningsportal). Undersökningsområdet är markerat med rött. 

 

8 Geotekniska materialegenskaper 

8.1 Materialegenskaper 

Förekommande naturligt lagrad jord innehåller till stora delar silt och kan antas tillhöra 

materialtyp 5A och tjälfarlighetsklass 4 enligt AMA Anläggning 17. 

8.2 Hållfasthetsegenskaper 

Värderade medelvärden (�̅�) för jordens materialegenskaper har utvärderat med ledning 

av utförda fältundersökningar och härledda värden från MUR Fel! Hittar inte r

eferenskälla. och redovisats i tabeller nedan. Materialegenskaper för morän är 

utvärderade från hejarsondering. Materialegenskaper för silt och gyttja är utvärderade 

från spetstrycksondering (CPT). 

Tolkade jordlagerföljder redovisas på bifogade ritningar. 
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Jordlager Materialegenskap Värderat medelvärde (�̅�) 

Silt (mycket lös 

lagringstäthet) 

Friktionsvinkel () 

Odränerad skjuvhållfasthet (Cu) 

Modul (Mk) 

Tunghet ovan grundvattenytan () 

Tunghet under grundvattenytan (’) 

30º 

15 kPa 

2 MPa 

17 kN/m3 

9 kN/m3 

Silt (lös-medelfast 

lagringstäthet) 

Friktionsvinkel () 

Modul (Mk) 

Tunghet ovan grundvattenytan () 

Tunghet under grundvattenytan (’) 

33º 

10 MPa 

18 kN/m3 

10 kN/m3 

Gyttja 

 

Odränerad skjuvhållfasthet (Cu) 

Modul (Mk) 

Tunghet ovan grundvattenytan () 

Tunghet under grundvattenytan (’) 

10 kPa 

0,5 MPa 

14 kN/m3 

4 kN/m3 

Morän Friktionsvinkel () 

Modul (Mk) 

Tunghet ovan grundvattenytan () 

Tunghet under grundvattenytan (’) 

36º 

25 MPa 

20 kN/m3 

11 kN/m3 

8.3 Dimensionerande värde 

Dimensionering av ytlig grundläggning sker enligt SS-EN 1997–1 och TD 

Plattgrundläggning (IEG Rapport 7:2008) samt för pålar enligt (IEG Rapport 8:2008) 

𝑋𝑑 =
1


𝑀

∙ 𝜂 ∙ �̅� 

Partialkoefficienter: 

- E-modul:   M = 1,0 

- Odränerad skjuvhållfasthet M = 1,5 

- Friktionsvinkel:  M = 1,3 

För bestämning av karakteristiskt värde av materialparametrar för plattgrundläggning har 

följande antaganden gjorts för η- faktorer: 

För egenvikt/tunghet gäller: η=1,0.  

Tabell 1. Omräkningsfaktorer för plattgrundläggning 
Omräknings 
Faktor 

Beaktar Intervall enligt 
EN1997-1 kapitel 6 

Valt värde Motivering 

  Dränerad Dränerad  
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 Omfattning och kvalitet 
av geotekniska 
undersökningar 

0,8-1,1 0.9 Begränsad  
omfattning 

 plattans geometri och 
förmågan att omfördela 
last under plattan 

0,9-1,0 1,0 Antaget 

 Typ av brottmekanism 
segt eller sprött brott 
samt parameterns 
betydelse jämfört med 
andra dim. parametrar 

<1,1 1,1 Segt brott. Dränerad 
analys 

   0,79-(1,21) 1.0  

 

För bestämning av karakteristiskt värde av materialparametrar för pålar har följande 

antaganden gjorts för η- faktorer: 

För egenvikt/tunghet gäller: η=1,0 

Tabell 2. Omräkningsfaktorer för pålar 
Omräknings 
Faktor 

Beaktar Intervall enligt 
EN1997-1 kapitel 9 

Valt värde Motivering 

 Omfattning, variation och 
kvalitet av geotekniska 
undersökningar samt 
närhet till 
geokonstruktionen 

0,82–0,97 0,9 Begränsad 
omfattning 

 Jordvolym involverad i 
brott. 

<1,0 - Väljs av 
geokonstruktör 

 Beror av 
geokonstruktionens 
förmåga att omfördela last 
vid brott samt om segt eller 
sprött brott förväntas. 

1,0–1,1 - Väljs av 
geokonstruktör 

 Parameterns betydelse 1,0 -  

   0,7–1,0   

 

9 Sättningar och stabilitet 

I förekommande jordar av silt och gyttja uppkommer betydande sättningar vid belastning 

från byggnader och uppfyllnader över befintlig markyta. Största sättningen kan förväntas 

uppkomma inom områdets norra del där torv och gyttja förkommer. 

Sättningar av last motsvarande 1 m jordfyllning (20 kN/m2) bedöms till ca 6 cm inom 

område med silt med mycket lös - lös lagringstäthet och till ca 20 cm i den norra delen 

med gyttja. I den västra delen där silt med lös – medelfast lagringstäthet förekommer 

bedöms sättningen bli mindre än 1 cm.  

Sättningarna är tidsberoende och ca 50 % av totalsättningen kan förväntas uppkomma 

inom ett år efter det att belastning påförts.   

Någon stabilitetberäkning har inte utförts eftersom risk för otillfredsställande stabilitet inte 

bedöms föreligga med hänsyn till topografin. Uppfyllnader kan utföras till max 3 m över 

nuvarande markyta utan risk för stabilitetsbrott inom område med silt. I den norra delen 

där gyttja förekommer kan uppfyllnad ske till max 1,5 m över befintlig markyta.  
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10 Rekommendationer  

10.1 Geoteknisk kategori 

Grundläggningsarbetena bör dimensioneras, planeras, utföras och kontrolleras i 

Geoteknisk kategori 2 (GK2). Detta innebär att geotekniskt sakkunnig ska utföra 

dimensionering samt att ett projekterings-PM Geoteknik ska upprättas. 

10.2 Höjdsättning av mark 

Höjdsättning av byggnader och omgivande mark ske under beaktande av risk för 

översvämning. Enligt rekommendationer från Länsstyrelsen ska samhällsviktiga 

byggnader grundläggas som lägst på nivå + 166,8 (BHF). Övriga byggnader, 

tillfartsvägar, parkeringsytor mm kan grundläggas som lägst på nivå motsvarande 100-

årsflöde (+163,9). Nuvarande marknivå ligger på nivåer mellan +165,2 och +166,6. Detta 

innebär att uppfyllnad på 0,2–1,6 m erfordras för att uppnå krav för lägsta 

grundläggningsnivå för samhällsviktiga byggnader. 

Placering av byggnad i den norra delen som ligger på område med gyttja är olämplig med 

hänsyn till sättningar. 

10.3 Grundläggning  

Området indelas i tre delområden med olika geotekniska förutsättningar (se bifogad 

ritning G-17.0-01) 

Inom områdets västra del där fastare lager med silt förekommer bedöms att 

grundläggning av byggnader i 3 våningar kan ske med plattor på mark utan 

förstärkningsåtgärder.  

Inom områdets östra och södra delar rekommenderas att grundläggning av byggnader i 3 

våningar utförs med pålar med fribärande golv då ytlig grundläggning med plattor ger 

upphov till oacceptabla sättningar. Vid uppfyllnad av mark inom och utanför byggnadsytor 

rekommenderas att jorden förbelastas, dvs att fyllningen med eventuell överlast utläggs 

minst 6–12 månader innan byggnation sker för att reducera framtida sättningar och 

påhängslaster på pålar. Fyllningens utförande ska dokumenteras, sättningsmätningar ska 

utföras. 

Som alternativ till pålgrundläggning inom områdets östra och södra del bedöms 

grundläggning kunna ske ytligt med plattor efter förbelastning av mark med överlast. 

Liggtiden för överlasten bedöms till 12–24 månader för att sättningarna ska utbildas. 

Detta grundläggningssätt medför en längre byggtid och betydligt mer omfattande 

masshantering och kontroll och dokumentation i byggskede än vid grundläggning med 

pålar.   

I den norra delen av området, där gyttja förekommer, rekommenderas ingen exploatering 

med bebyggelse och hårdgjorda ytor på grund av stor risk för framtida sättningar i mark 

utanför bebyggda ytor.  
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Pålning rekommenderas ske med spetsbärande betongpålar. Pålarna kan förväntas 

stoppslås mot block i morän eller mot berg på 10–15 m djup under markytan. 

Förekommande ytskikt av torv och mull ska tas bort innan fyllning utläggs. Förstärkning 

av mark med geonät och fyllning med krossmaterial kan krävas för framkomlighet med 

pålkran och grävmaskiner. 

All grundläggning ska ske frostskyddat. 

10.4 Markarbeten  

Hårdgjorda ytor ska dimensioneras för materialtyp 5A och tjälfarlighetsklass 4 enligt AMA 

Anläggning 20. 

Innan fyllning utläggs ska torv och mull schaktas bort. Fyllningen ska utläggas på 

geotextil och eventuellt geonät. 

Marken bör förbelastas för att reducera sättningar (se kap 10.3). 

Hårdgjorda ytor kan med fördel frostisoleras för att reducera tjällyftningen.  

Naturligt lagrade jordar är i vattenmättat tillstånd flytjordsbenägna vilket skall beaktas i 

samband med schakt- och fyllnadsarbeten. 

10.5 Markradon 

Markradonmätning har utförts i 3 st punkter inom området. Mätningen utfördes 

momentant med instrumentet Markus10. 

De uppmätta värdena varierade mellan 0 - 22 kBq/m3, vilket medför att marken klassas 

som normalradonmark (10–50 kBq/m3). Byggnader som uppförs på normalradonmark 

skall utföras radonskyddat.  

10.6 Dagvatten  

Befintligt dike som går genom området ska ledas om och förläggas öster om 

byggnadsytor och hårdgjorda ytor. Kulvertering av dike kan ske under hårdgjorda ytor. 

Lokalt omhändertagande av dagvatten är inte möjligt på grund av hög grundvattenyta och 

täta jordlager. 

11 Kontroll 

Risk för skadliga vibrationer i omkring liggande anläggningar skall beaktas vid packning, 

pålning och andra vibrationsalstrande verksamheter. Riskanalys ska utföras. 

Inför utförandeskedet bör en kontrollplan upprättas så att krav på utförande, föreskrifter, 

ordningsföljd på olika arbetsmoment mm som anges på handlingar följs. Schaktplan ska 

upprättas och godkännas av ansvarig geoteknisk sakkunnig. 
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Vid utförande med grundläggning av byggnader på förbelastad mark erfordras 

projektering av utförandet baserat på laster från byggnader mm. Dessutom krävs en 

noggrann beskrivning av utförande, kontroll och uppföljning under byggskedet. 
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