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1. Uppdrag 

Objekt 

Revidering: Sandviken kommun har tagit fram ett nytt förslag till plankarta som de 
önskar att Civilscon gör en bedömning av utifrån de geotekniska förutsättningarna.  
Mer specifikt en bedömning om planen är genomförbar utan att förstärka jorden i 
området utöver utfyllning (kvartersmark) genom att flytta gränsen för kvartersmark 
från krondiket. Den nya plankartan framgår av Figur 4. Förändringarna i den nya 
plankartan gentemot tidigare är bland annat att kvartersmarken anläggs på ett 
avstånd om ca 60 m från krondiket på den östra sida och på den västra sidan har 
kvartersmarken ett avstånd om ca 20 m till krondiket. Vidare har ytan för damm öster 
om krondiket ersatts med kvartersmark samt har vägen som tidigare gick i öst-västlig 
riktning utgått. För att dokumentera bedömningar och rekommendationer på 
plankartan har detta PM Geoteknik reviderats genom att addera text som är i kursivstil 
samt indragen från vänstra marginalen. Figurer som har adderas i revideringen har nr 
4, 7 och 8.  Reviderat PM ersätter tidigare PM Geoteknik.     

Civilscon har på uppdrag av Sandviken Kommun utfört en geoteknisk utredning vid Lövbackens 
industriområde som ligger ca 2,5 km nordost om Sandvikens centrum. Utredningen utfördes inom 
fastighet Sandviken Lövbacken 2:1, i Sandviken kommun. Bakgrunden är att Sandviken kommun skall 
ändra detaljplanen för Lövbackens industriområdet och de geotekniska förutsättningarna behöver 
utredas för att säkerställa markens lämplighet för planerad bebyggelse. Det finns ingen befintlig 
bebyggelse inom utredningsområdet, en grusväg korsar området i öst-västlig riktning.  

Inom utredningsområdet skall detaljplanen [1] möjliggöra verksamhetsmark som får bebyggas till 
50% med byggnader utan källare som får ha en maximal nockhöjd upp till 10 m. Marknivån inom 
verksamhetsmarken skall fyllas upp till nivån +66 (höjdsystem RH 2000) för att undvika översvämning 
vid ett ev. skyfall. Vilket ger en fyllnadshöjd mellan 0-2 m utifrån dagens marknivåer. Inom 
utredningsområdet finns det ett befintligt dike som löper nord-syd riktning som även finns med på 
plankartan. För orientering se Figur 2, Figur 3. 
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Figur 2 Röd markering visar planområdets omfattning. Det lila området avser undersökningsområdet för den geotekniska 
utredningen. 

 

Figur 3 utklipp från föreslagen plankarta för den västra (obebyggda delen) av Lövbackens industriområde. 
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Figur 4 Utklipp från nytt förslag till plankarta för den västra (obebyggda delen) av Lövbackens industriområde.  

Bakgrund, tidigare utredningar och markförstärkning 

1967 utfördes sonderingar inom utredningsområdet [2], resultatet från denna typ av sondering anger 
djup till fastlagrad friktionsjord eller berg. Se bilaga 1 där lösjorddjupet har tolkats utifrån resultatet 
av sonderingarna.  

Som ett led i att förstärka jorden och göra den byggbar började området fyllas ut. WSP tog fram en 
beskrivning år 2011 [3] som beskriver hur urgrävningsmassor från ett närliggande 
infrastrukturprojekt kunde nyttjas för vidare utfyllnad vid Lövbacken.  

Sandviken kommun utförde en markmiljöteknisk utredning som utfördes av Sweco [4] inom 
utredningsområdet under 2019, i utredningen tolkades det vilka delar som är utfylld och inte i 
området se Figur 5.  
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Figur 5 Ytan som bedöms vara utfylld, enligt uppgift från tidigare markmiljö utredning.  

 

Utrednings syfte är att:  

-Beskriva områdets geotekniska och geohydrologiska förhållanden.  

-Bedöma områdets totalsläntstabilitet vid fortsatt utfyllnad och specifikt mot befintliga diket.   

-Uppskatta storleken på marksättningar vid fortsatt utfyllnad.  

-Ge rekommendation för grundläggning av byggnader.  

-Ta hänsyn till klimatförändringar och belysa vilka konsekvenser det kan få sett ur ett geotekniskt 
perspektiv.    

-Ta reda på om den nya plankartan är genomförbar utan att behöva förstärka jorden, om den 
inte är genomförbar vilka anpassningar av plankartan krävs för att göra den genomförbar.  
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2. Styrande dokument 
Denna rapport ansluter till Eurokod 7 del 1 (SS-EN 1997-1) med tillhörande nationell bilaga.  

För utredningen har följande dokument tillämpats, dokumenthantering (IEG Rapport 4:2008 rev 1), 
Grunderna i Eurokod 7 (IEG Rapport 2:2008, Rev 3) och Schakta säkert 2015 TK Geo 13 Krav/Råd 
version 2.  För utredningen har specifikt dessa styrande dokument tillämpas se Tabell 1. 

Tabell 1 styrande dokument utifrån geokonstruktion    

Typ av geokonstruktion Tillämpas i utredningen  Styrande dokument  
Plattgrundläggning  IEG Rapport 7:2008 Rev 1  
Slänter och bankar X IEG Rapport 6:2008, Rev 1 
Pålgrundläggning   IEG Rapport 8:2009, Rev 2 
Stödkonstruktioner   IEG Rapport 2:2009, Rev 1 
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3. Underlag 
Som underlag till denna utredning har Civilscon använt följande underlag: 

[1] Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, ”Plankarta, Detaljplan för del av Lövbacken 2:1 
m.fl.,” Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, Sandviken, 2022-02-03. 

[2] Sandviken Kommun, ”Karta med djup från sonderingar vid Lövbacken,” Sandviken Kommun, 
Sandviken, 1967. 

[3] WSP, ”Trafikplats Sandviken, Användning av urgrävda jordmassor,” Okänd, Sandviken, 2011-10-
19. 

[4] Sweco , ”Markundersökning Lövbacken i Sandviken,” Sandviken kommun, Sandviken, 2019-11-
07. 

[5] Civilscon, ”Geoteknisk markundersökning Lövbacekn, Markteknisk undersökningsrapport -MUR,” 
Sandviken Kommun, Sandviken, 2022. 

[6] SGU, ”Jordartskarta kartvisare SGU,” SGU, 11 11 2020. [Online]. Available: 
https://www.sgu.se/produkter/kartor/kartvisaren/jordkartvisare/jordarter-125-000-1100-000/. 
[Använd 07 10 2022]. 

 

 Samtliga hänvisar till nivåer i rapporten är i höjdsystem RH 2000. 
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4. Nu utförd undersökning 
Civilscon har i september utfört en fältundersökning, se marktekniskundersökningsrapport [5]. Tre 
stycken undersökningspunkter utförs i en sektion mot det befintliga diket. Vald sektion att undersöka 
har identifierats som den mest kritiska sektionen, baserat på vetskap om befintliga lösjordlagerdjup 
[2], planerad användning av marken [1], samt beskrivning [3]. I samband med fältundersökningen 
utfördes inmätningar av marknivån vid undersökningspunkterna och vid dikesbotten (ca +62,3) samt 
av vattennivån i diket (ca +63) i den valda sektionen.   
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5. Geotekniska förhållanden  
Materialtyp och tjälfarlighetsklass 

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. 

Jordlagerföljd 

Jorden består i den undersöka sektionen överst av humusjord alternativt fyllnadsmaterial ovan torv 
(mellan- till högförmultnad) som underlagras av gyttja på friktionsjord ovan berg. Se bilaga 2 med 
tolkad jordlagerföljd.  

Fyllnadsmaterial 

Fyllnadsmaterialet består mestadels av lera som innehåller av silt- och sandskikt (5B/4), mäktighet 
om ca 0- 2,5 m.  

Torv  

Torven är i vid ytan mellan torv (H7,Von Post) i den nedre delen av jordlagret är torven 
högförmultnad (H8). Uppmätt vattenkvot är mellan 300-500%. Torven har en mäktighet om 2-3 m.  

Uppmätt odränerad skjuvhållfasthet i torven medelst vingborrsförsök har reducerats med ca 60% 
med stöd av TK Geo 13, då brottet sker utanför vingens periferi. Sedan har den uppmätta odränerade 
skjuvhållfastheten reducerats utifrån en hög antagen konflytgräns. Resultatet från CPT-sonderingen 
har i Conrad utvärderats som en lera/gyttja och reducerats utifrån en hög antagen konflytgräns. Valt 
värde för torvens odränerade skjuvhållfasthet är 6 kPa (se kapitel 6). För den torv, som sedan tidigare 
är belastad med fyllning, har en odränerad skjuvhållfasthet som är 9 kPa valts, dvs 3 kPa högre. Ur 
resultat från CPT-sonderingens data framgår att torven ska klassas som möjligen odränerad i den 
övre delen och odränerad i den nedre delen. 

Hållfasthetsmässigt utvärderas jorden som en kohesionjord med odränerad skjuvhållfasthet som är 
extremt låg. Valda värden kan ses som representativa för hela utredningsområdet.     

Gyttja  

Vid ca 3 m djup från markytan övergår jorden i den undersökta sektionen till gyttja (6B/1) med 
vattenkvot om ca 200 % och en konflytgräns om ca 220 %, vilket ger att jorden har en plastiskt 
konsistens. Jordlagret har en mäktighet mellan 0-2,5 m. Ett tunt lager av finsand har noterats i 
torven. Ur resultat från CPT-sonderingens data framgår att gyttjan ska klassas som odränerad.  

Valt värde för gyttjans odränerade skjuvhållfasthet är 6 kPa (se kapitel 6). 

Hållfasthetsmässigt utvärderas jorden som en kohesionsjord  med odränerad skjuvhållfasthet som är 
extremt låg. Valda värden kan ses som representativa för hela utredningsområdet.     

Friktionsjord 

Friktionsjorden under gyttjan är inte närmare undersökt.  
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Bergöverytan  

Bergöverytan återfinns ca 10-20 från marköverytan enligt data från SGUs jorddjupskarta [6].   

Geohydrologi  

Grundvattennivån i jorden inom utredningsområdet styrs av det dränerade diket som ligger mitt i 
området och dränerar på nivån ca +63.  
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6. Beräkningsförutsättningar  

Allmäna geotekniska förutsättningar 
Tabell 2 allmänna geotekniska förutsättningar 

Typ av geoteknisk konstruktion Släntstabilitet 

Säkerhetsklass: SK2, γd= 0,91 

Geoteknisk kategori GK2 

Laster 

Geoteknisk last vid ogynnsamma lastsituationer uttrycks som, se även Tabell 3.   

𝛾𝐺, 𝑔 ∗ 𝐺 + 𝛾 , ∗ 𝑄 = 1,0 

Partialkoffecient för variabel geoteknisk last är:   
𝛾 , = 1,4 

Partialkoffecient för permanent geoteknisk last är:   

𝛾 , = 1,0 
Tabell 3 sammanställning av laster som används i stabilitetsberäkningen 

Typer av laster Karakteristisk last 
(kPa/m2) 

Dimensionerande last 
(kPa/m2) 

Trafiklast* (Qk) 15 19 
Last från markhöjning med 0,5 m (Gkj) 10  10  

*Uppgifter med stöd från Tk Geo 13 version 2.  

Dimensionerande jordegenskaper för Stabilitetsberäkning 

Dimensionerande värden tas fram genom följande samband:  𝑋 = ∙ 𝑋  

Där partialkoefficient, γm  är enligt Tabell 4 nedan. 

Tabell 4: partialkoefficienter, γm 

Materialegenskap γm 

Friktionsvinkel, ø’ 1,3 

Skjuvhållfasthet,  1,5 

Tyngd, γ 1,0 

Elasticitetsmodul, E/M 1,0 

Karakteristiskt värde för odränerad skjuvhållfasthet erhålls genom att ett försiktigt valt värde väljs 
genom grafisk sammanställning och en ingenjörsmässig bedömning där geologin/jordlagerföljd, 
historisk (fyllning) vägs in se Figur 6. Därför görs ingen reducering med äta-faktor av valt uppmätt 
värde med stöd av TK Geo 13. Dränerade egenskaper är erhållen från tabellvärden alt. 
erfarenhetsvärlden. 



 

Sida 13 av 20 
Civilscon AB  
Org.nr. 559319-0886 
www.civilscon.se 

 
 

 
Figur 6 valt värde odränerad skjuvhållfasthet 

 

Dimensionerande jordegenskaper blir således enligt  

 

 

 

Tabell 5. 
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Tabell 5 Valda och dimensionerade hållfasthetsvärden 

Jordlager  Tunghet 
Yvalt 

Valt, φ´ 
(0) 

Dim, φd´ 
(0) 

Valt, C´ 
(kPa) 

Dim, 
C´dim 
(kPa) 

Valt Cu, 
(kPa) 

Valt Cu 

dim, (kPa) 

Torv 
obelastad  

12 28* 22 2 1,3 6 4 

Torv  
Belastad  

13 29* 23 2 1,3 9 6 

Gyttja  12,5 29* 20 0,6 0,4 6 4 
Bef. fyllning 
lera  

18 30 24 1,3 0,8 14 8 

Ny fyllning  
Grus 

19* 35* 28 0 0 - - 

Erosionskydd 
Opackad 
krossmaterial 

18* 37* 31 0 0 - - 

Stödben, 
sprängsten 

19 40 32 0 0 - - 

Morän  20* 38* 31 0 0 - - 
* Valts med stöd av TK Geo Version 13 version 2.  

Förutsättning för stabilitetsberäkning  

Släntstabilitetsberäkningarna har utförts med lamellmetoden, där jämvikt i krafter och moment 
utvärderas (Morgenstern-Price) i programmet Plaxis 2D LE. Som resultat erhålls ett förhållanden 
mellan mothållande genom pådrivande krafter/moment, då beräkningen är utförd med 
partialkoefficienter erhålls tillräcklig säkerhet om förhållandet är större eller lika med 1,0 (avrundning 
till en decimaltal). En grundvattenlinje läggs in i programmet, trycknivån i jorden antas vara 
hydrostatisk från den. Tunna lager av friktionsjord tas inte med i beräkningen, dels för att vara på 
säkra sida samt att beräkningen skall kunna representera ett större område. För varje fall görs en 
analys där leran, torven, gyttjan har odränerad egenskaper och en beräkning där dessa jordar har 
dränerade egenskaper.   
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7. Stabilitetsberäkning  
Vid utförande av beräkning valdes en ogynnsam grundvattenlinje-linje, där grundvattennivån ligger 
strax under bef. marknivå. Detta för att beakta en framtida klimatförändring med mer frekventa regn 
som mättar jorden och sänker dess hållfasthet. En väglast (19 kPa) har placerats i ytterkant av 
verksamhetsområdet samt en last för ev. framtida markhöjning inom kvartersmark med 0,5 m (10 
kPa) vilket är en höjning utöver höjning till nivån +66. Markhöjningen i planen till +66 simuleras med 
en jordlager. Väglasten har kontrollerats så att det är en ogynnsam last (dvs. pådrivande).  

Vid resultat där den erhållna kritiska glidytan är liten har även en större glidyta tagits med i 
redovisningen, för att visa att även ev. större brott i jorden har beaktats.   

För att bedöma totalstabiliteten mot krondiket utifrån den nya förslaget till plankarta, 
se figur 4, utfördes en beräkning i den sektion där undersökningar utfördes, sektion A-
A enligt Figur 7. Utöver de utfördes en beräkning i sektion B-B och C-C. I dessa 
sektioner användes jordlagerföljd och jordegenskaper från sektion A-A men djupen 
anpassades enligt resultat från slagsondering [2]. Bedömningen gjordes att i 
sektionerna B-B och C-C, där jorddjupet är litet, underlagras torven av morän. 
Beräkningar i sektion A-A redovisas i bilaga 3. 

 
Figur 7 skiss på beräkningssektion i plan med tolkade jorddjup.  
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Följande beräkningar har utförts se Tabell 6 för resultat, för beräkningarna i sin helhet se ”bilaga 3 
Stabilitetsberäkningar”.   

Tabell 6 Resultat från stabilitetsberäkningar  

Befintliga förhållanden 
Typ av analys  Säkerhetsfaktor  

 
Odränerad analys  1,5 
Dränerad analys  1,0 

Föreslagen plangräns 
Typ av analys  Säkerhetsfaktor  

 
Odränerad analys  0,3 
Dränerad analys  0,9 

Alternativ med förstärkning och justering av plangräns 
Typ av analys  Säkerhetsfaktor  

 
Odränerad analys  1,0 
Dränerad analys  1,3 

Alternativ där plangräns flyttas från diket så att förstärkning ej 
krävs 

Typ av analys  Säkerhetsfaktor  
 

Odränerad analys  1,0 
Dränerad analys  2,0 
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8. Sättningar  
Utifrån erhållen data från undersökning 2022 kan följande sättning storlek väntas vid uppfyllnad ovan 
jungfrulig jord se Tabell 7, bedömning bygger på väglednings från TK Geo 13 samt Empiri/erfarenhet 
från deformations egenskaper hos gyttja/torv i Gästrikland.  

Där jorden består av torv kommer majoriteten (70-80%) av sättningen ha skett efter ca 4 månader, 
där det även finns gyttja/lera under torven (där jorden är som mäktigast) förväntas majoriteten (70-
80 %) av sättningen skett efter ca 2 år. 

Det är okänt om pågående sättningar sker i jorden idag från tidigare utlagd fyllning. Läggs fyllning ut 
över det området där fyllning finns idag kommer en ny sättning att bildas dock mindre än vid 
belastning av jungfrulig jord.     

Tabell 7 Förväntad sättning vid markuppfyllnad ovan jungfrulig jord 

Uppfyllnads tjocklek (m) Förväntad sättning (cm)  
0,5  15-20 cm  
1  20-35 cm  
1,5 35-50 cm  
2 50-70 cm  
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9. Rekommendationer  
Grundläggning av byggnader 

Grundläggning av byggnader kan först bestämmas efter att geotekniska undersökningar har utförts i 
varje byggnads specifika läge. Grundförstärkning, dvs antingen urgrävning av lösjord med återfyllnad 
av grövre friktionsjord, alternativt pålgrundläggning , kommer att erfordras för grundläggning av 
planerade byggnader.   

Uppfyllnad av mark, totalsläntstabilitet 

Planen ej genomförbar sett till totalsläntstabilitet, utan att förstärkningar av jorden eller åtgärder  
genomförs.   

För att kunna fylla upp marknivån till +66 i kvartersmark behöver åtgärder vidtas för att inte orsaka 
totalstabilitetsbrott mot befintligt dike eller mot angränsande fastighet i söder och/eller lokala brott i 
jorden. Tillräcklig säkerhet mot stabilitetsbrott i jorden erhålls inte mot det befintliga diket (enligt 
underlag plankarta) även om en hållfasthetstillväxt i torven beaktas från ny fyllning.    

Förslag på två princip alternativ för att erhålla totalstabilitet mot diket vid utfyllnad:  

Alternativ 1: Jorden under det befintliga diket grävs ur och ersätts med friktionsjord och en ledning 
förläggs och ersätter det öppna diket. Ledningen motfylls med krossmaterial. Verksamhetsmarken 
fylls ut med ett försiktigt förfarande*  

Alternativ 2 utformning av dike likt förslag i stabilitetsutredning, där dikesformen ändras och förses 
med erosionsskydd, ett stödben av krossmaterial anläggs där lösjord grävs ur i en sektion mellan 5-10 
m från dikesmitt. Plangräns för ”Park dike” utökas och kvartersmarken börjar ca 20 m från dikesmitt. 
Utöver det erfordras att en lägre belägen väg/tryckbank anläggs mellan diket och kvartersmarken. 
När stödbenen och tryckbanken (vägen) är utlagd kan verksamhetsmarken fyllas upp. Som 
förtydligande erfordras förstärkningen på bådas sidor om diket.  All fyllning görs med ett försiktigt 
förfarande*.  

*Med försiktigt förfarande vid utläggning menas i detta fall att fyllning läggs ut i palltjocklekar om 
maximalt 0,5 m med liggtider mellan varje pall om 4 veckor. Uppföljning av sättningsförlopp bör 
utföras, t.ex. med peglar.  

I södra delen av planområdet bör fyllningsslänten från verksamhetsmark till damm utföras med en 
lutning om 1:3 eller flackare samt att dammbotten inte är djupare än +64 i syfte att erhålla tillräcklig 
säkerhet mot stabilitetsbrott.  

Vid uppfyllnad kommer stora marksättningar att ske, se kapitel 8 för bedömning av storlek och 
tidsförlopp. Hänsyn till tidsförlopp bör beaktas vid planering och anläggande.  

För att det nya förslaget till plankarta  skall vara genomförbar, d.v.s. utan att behöva 
förstärka jorden, behöver kvartersmarken anläggas på ett avstånd om minst:  

 -43 m från mitten av krondiket på den östra sidan om diket, d.v.s. i linje med ytterkant 
på föreslagen vändpplats, se figur 4.   

-25 m från mitten av krondiket på den västra sidan om diket. 
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- Rödstreckat område, se figur 8, ändras från kvartersmark till park-/naturmark.   

 
Figur 8 utklipp från ny plankarta som visa inringat område som skall ändras från kvartersmark till park/damm för att inte riskera 
skred eller massundanträngning.  

  



 

Sida 20 av 20 
Civilscon AB  
Org.nr. 559319-0886 
www.civilscon.se 

 
 

10. Vidare arbeten  
Kompletterande undersökningar med t.ex. sticksondering bör utföras i dikesbotten för att kartlägga 
djup för urgrävning/återfyllning förutsatt att alternativ 1, kulvertering av dike ska genomföras. 
Kompletterande undersökning med sticksondering/viktsondering erfordras i linjen för stödbenen om 
alternativ 2 ska genomföras, för att erhålla mäktigheten av lösjord som behöver skiftas ut.     

Om det nya planförslaget, se figur 4, ändras till att beakta de rekommendationer som 
ges i kap. 9, erfordras inga kompletterande fysiska undersökningar.  

Utöver det behöver stor vikt läggas på att ta fram erforderliga projektering, arbetsbeskrivningar och 
kontrollprogram för schakt och utfyllnads momenten, se även [3]. Detta gäller oavsett val av 
principlösning i kap. 9. 

Vid kulvertering av befintligt dike bör konsult som har tagit fram dagvattenutredningen för området 
konsulteras.  



Bilaga 1 tolkade lösjordsdjup från sondering utförd 1967 
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