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1 Uppdrag
På uppdrag av Ovanåkers kommun har AFRY utfört en provgropsundersökning inom
området Nabban, Alfta, som underlag för projektering av väg och kvartersmark för
framtagande av detaljplan. Området är en del av fastigheten Alfta Kyrkby 11:5, se
figur 1, och nyttjas i dagsläget som friluftsområde med motionsspår. Detaljplanens
syfte är att möjliggöra bebyggelse av enfamiljshus och säkerställa fortsatt friluftsliv.

Figur 1 Översiktskarta över Alfta och Nabban, undersökningsområdet markeras i rött.
©Lantmäteriet

2 Objekt och syfte
Nabban har ett attraktivt läge med bra utsikt och närhet till både vatten och skog.
Området planeras användas som bostadsområde med enfamiljshus med tillhörande
väg och VA, se figur 2.

Syftet med undersökningen är att utreda beskaffenheten hos befintliga jordlager samt
grundvattensituation inom undersökningsområdet inför framtagande av detaljplan.
Denna rapport har till avsikt att ge rekommendationer för väg och kvartersmark och
beskriva områdets stabilitetsförhållanden.

Detta PM är ett projekteringsunderlag och behandlar endast rekommendationer och
synpunkter för projekteringsskedet. Detta dokument är för beställaren och projektörer
och skall ej skickas med i ett förfrågningsunderlag.
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Figur 2 Skiss inför detaljplan Nabban.

3 Underlag
Vid upprättande att denna rapport har följande material nyttjats:

 Information om uppdraget erhållen från beställaren
 Jordarts-, jorddjup- och brunnskartor inhämtad från Sveriges geologiska

undersöknings (SGU) (https://www.sgu.se/)
 Laserdata från lantmäteriet
 Ledningsunderlag inhämtad från Ledningskollen (www.ledningskollen.se)
 MUR/GEO daterat 2022-05-20.

4 Geoteknisk kategori och säkerhetsklass
Samtliga permanenta konstruktioner inom objektet bedöms kunna tillhöra geoteknisk
kategori 2 (GK2) enligt SS-EN 1997-1:2005 och Säkerhetsklass 2 (SK2) enligt BFS
2015:6 EKS 10.

Denna bedömning görs eftersom grundläggning planeras ske med konventionella
bärverk och att inga svåra mark eller belastningsförhållande råder samt att risken för
allvarliga personskador är normal.
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5 Befintliga förhållanden

5.1 Topografi och ytbeskaffenhet
Området Nabban är ett skogbeklätt och lätt kuperat friluftsområde som sluttar ner mot
Kyrktjärn. Området består till största del av morän rikligt med ytblock, berg i dagen
återfinns lokalt.

Området har en höjdskillnad mellan ca +95 och +125 (RH 2000).

5.2 Befintliga anläggningar och ledningar
I anslutning till området finns ett befintligt elljusspår och i norra delen av området
finns en nedlagd slalombacke.

6 Arkivmaterial
Undersökningsområdet består enligt SGU:s jord-och jorddjupskartor av morän med en
skattad mäktighet på mellan 5-20 m, se figur 3 och 4. Intill undersökningsområdet i
norr återfinns silt-lera och i öster ett tunt lager morän på ytnära berg.

Figur 3 Skattat jorddjup, © SGU
Figur 4 Jordarter 1:25 000-1:100 000,
©SGU
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7 Geotekniska förhållanden

7.1  Nu utförda undersökningar
Fältundersökning utfördes under april månad 2022 av AFRY. Redovisning av utförda
fält- och laboratoriearbeten återfinns i separat Markteknisk undersökningsrapport,
Geoteknik (MUR/Geo).

7.2 Jordlagerföljd
Tolkning av jordlagerföljd bygger på utförd provgropsundersökning redovisad i
Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik (MUR/Geo) 2022-05-20.

Den generella jordlagerprofilen består av ett tunt lager mulljord ovan morän på berg.
Moränen är mer siltig översta metern och övergår sedan till grövre fraktioner av sand
och grus, se figur 5 för tolkad jordlagerprofil. Vid provgrop 22AFPG07 utanför området
för byggnation observerades den översta delen av moränen ha en lerig karaktär.

Moränen är generellt blockrik men kan variera något lokalt. Vid provgrop 22AFPG03
observerades exempelvis endast ett fåtal ytblock och den övre siltmoränen innehöll
främst sten och mindre block. Moränens mäktighet är inte undersökt men är som
minst ca 1,1-3 m vid utförd provgropsgrävning.

Figur 5 Principiell jordlagerföljd.

Berg i dagen återfinns på vissa ställen och består av granitoid som är en väldigt hård
bergart och som kan innehålla något högre halter av radon. Koordinater för
observationspunkter återfinns i bilaga 1 i Markteknisk undersökningsrapport,
Geoteknik (MUR/Geo) 2022-05-20.

Mulljord (organisk)

Siltig Morän

Sandig Morän
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7.3 Tjälfarlighetsklass
Området består av morän som lokalt har en hög finjordshalt (silt). Materialtyp och
tjälfarlighetsklass vid förväntad terras, sandig siltmorän till siltmorän, bedöms vara:

 Materialtyp: 5A
 Tjälfarlighetsklass: 4

Underliggande siltig sandmorän till sandmorän bedöms vara:

 Materialtyp: 3B
 Tjälfarlighetsklass: 2

Se figur 6 för översikt över områdets tjälfarlighetsklass vid förväntad terras.

7.4 Stabilitet och bärighet
Slänt mot Kyrktjärn har en höjdskillnad på ca +95 och +125 enligt lantmäteriets
höjddata och en generell släntlutning på 1:4 med vissa partier med något brantare
släntlutning. I sluttningen mot Kyrktjärn bedöms den nuvarande risken för ras av
ytblock vara liten. Inga större block observerades befinna sig i kritiskt läge på
släntkrön eller liknande.

Stabilitetsberäkningar har utförts och redovisas under kapitel 8.

Enfamiljshus i form av exempelvis tvåvåningshus eller suterränghus med 1,5 plan
samt lågtrafikerad väg medför ej några större laster och markens bärighet bedöms
därför som tillfredställande för planerade konstruktioner.

4
2

(2)

(2)

4

4

4

4

Figur 6 Översiktlig bild över området med tjärfarlighetsklass för de olika provpunkterna, baserat på
laborationsresultat samt fältbedömning (markerat med parentes).
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7.5 Sättningar
Bortsett från det översta lagret organisk jord har inga sättningsbenägna jordarter
påträffats i området och jordegenskaperna är gynnsamma. En överslagsberäkning med
last om 20 kPa visar en totalsättning på ca 1-3 cm. Dessa sättningar är momentana
och bedöms tas ut under byggskedet.

7.6 Hydrogeologi
Under undersökningen observerades de flesta provgropar vara torra och grundvatten
påträffades endast i den provgrop närmast Kyrktjärn. Grundvatten sågs sippra in vid
1,5 m under befintlig markyta, detta är i anslutning till att lagringen gick från lerig-
siltmorän till sandig grusmorän. Isen på Kyrktjärn mättes in på ca +95.

Området där byggnaderna planeras ligger ca 130 m öster om Kyrktjärn och har
marknivåer mellan ca +117 och +125, dvs ca 20-30 m högre än Kyrktjärn. Det är
möjligt att grundvattennivån har en låg gradient upp från Kyrktjärn vilket innebär att
grundvattenytan troligtvis ligger under botten av utförda provgropar. Då endast en
avläsning av grundvattennivåerna skett bedöms mätningarna som osäkra.

Söder om undersökningsområdet har grundvatten observerats 5 m under markytan
enligt SGU:s brunnsarkiv, se figur 7. Observationspunkt har beräknats befinna sig ca
180 meter från Kyrktjärn, vilket tyder på att grundvattnet ligger generellt djupt inom
området.

Figur 7 SGU:s Brunnsarkiv ©SGU.
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Figur 8 nedan visar SGU:s karta över grundvattennivåer under början på april, inom
planområdet har grundvattennivån varit normal för årstiden. Generellt är
grundvattennivån som högst under april månad.

Figur 8 SGU:s grundvattenkarta för 2022-04-04. Små magasin (vänster) stora magasin (höger).

Inga nivåer finns för tilltänkta framtida VA-ledningar, om ledningen ska gå med
självfall finns risk att grundvatten kan påträffas beroende på grundläggningsdjup på
ledningarna.
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8 Stabilitetsberäkningar

8.1 Beräkningsanvisningar
Stabilitetsberäkning har utförts i slänt mot Kyrktjärn för att kontrollera befintlig
stabilitet och stabilitet för tilltänkta byggnationer inom planområdet. Se figur 9 för
placering av sektion som beräkningar utgått från. Sektionen har placerats i anslutning
till provgropar 22AFPG04, 22AFPG05 och 22AFPG07 för att få överblick av både
släntkrön och släntfot. Baserat på fältobservationer anses placeringen av sektionen
vara representativ för slänten.

Figur 9 Sektion A-A markerat i rött ligger till grund för stabilitetsberäkningar.

Stabilitetsberäkningarna är utförda i programmet Geostudio 2021 Slope/W med
Morganstern-Price analysmetod. Beräkningarna är utförda med plana glidytor och med
Grid och Radius genom odränerad analys.

Vald säkerhetsfaktor inom detta projekt är 1,3 för odränerad analys, detta i enlighet
med IEG Rapport 4:1010, se figur 10. Aktuell slänt är ej inom område för byggnation
men då eventuell instabilitet i slänten kan komma att påverka konstruktioner inom
planområdet har markanvändningen satts som nyexploatering även om slänten avskilt
kan klassificeras som annan mark.
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Figur 10 Val av rekommenderad säkerhetsfaktor enligt IEG rapport 2:1010 tabell 4.2. Röd
markering visar projektets aktuella markanvändning och tillståndsbedömning.

Beräkningarna är utförda med totalstabilitetsmetoden, kontroll över befintlig stabilitet
och påverkan av nybyggnation och grundvattenförändringar har utförts. Tilltänkta
byggnader och väg har i beräkningarna haft en antagen last på 20 kPa.

Där bergdjup inte bekräftats med provgropsundersökning har moränens mäktighet
satts till ca 20 m. Grundvattenytan har i beräkningarna satts nära markytan för att
visualisera ett sämsta möjliga scenario. Utöver detta har känslighetsberäkningar
utförts med olika materialparametrar och grundvattennivå.

8.2 Materialparametrar
Stabilitetsberäkningar har utförts med materialparametrar redovisade i tabell 1 med
stöd av fältobservationer och TK Geo 13 version 2.

Tabell 1 Materialparametrar

Material Tunghet (kN/m3) Friktionsvinkel
Morän 20 33
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8.3 Resultat
De uträknade glidytorna har haft en hög säkerhetsfaktor både med befintliga
förhållanden och med en tillagd last av 20 kPa. En grundvattenhöjning är det som
påverkar stabiliteten främst, dock visar utförda beräkningar att med en ytlig
grundvattenyta så är säkerhetsfaktorn erforderlig. En säkerhetsfaktor över 1,3 uppnås
även i scenario där framtida klimat höjer grundvattennivå till ungefärlig markyta.

Utförda stabilitetsberäkningar redovisas i bilaga 1 och resultaten i tabell 2.

Tabell 2 Resultat stabilitetsberäkningar

Förhållande Säkerhetsfaktor
Grundvattenyta 0,5 meter under marknivå
+ last 20 kPa

1,322

Grundvattenyta 2 meter under marknivå
+ last 20 kPa

1,667

9 Geotekniska rekommendationer
Förutsättningarna för grundläggningsrekommendationer och stabilitetsanalys är
baserat på förslagen utbyggnad av väg och 12 enfamiljshus och en antagen last på 20
kPa.

9.1 Stabilitet
Föreslaget område för bebyggelse har en tillfredställande stabilitet och inga
stabilitetsproblem förväntas.

Inte heller blockfall ses som någon risk i dagsläget, dock ska försiktighet iakttas vid
schaktning då detta kan komma att förändras om massor eller block flyttas.

9.2 Grundläggning bostäder
Grundläggning av byggnader bedöms kunna utföras med konventionella metoder
såsom till exempel platta på mark, plintar, krypgrund etcetera, med intilliggande
dräneringslager. Det vill säga att grundläggning kan utföras utan några särskilda
förstärkningsmetoder.

Jordschakt bör utföras enligt ”Schakta säkert - Säkerhet vid schaktning i jord” utgiven
av AB Svensk Byggtjänst 2015 och ha en släntlutning på minst 1:1,5. Då siltig morän
kan vara erosionskänslig bör schaktslänter täckas vid regn. Uppmärksamhet bör tas då
block kan falla ut plötsligt från schaktväggar. Organiska jordar inom området är
mycket sättningskänsliga och skall schaktas ur inför grundläggning.

Berg i dagen återfinns lokalt och förmodat berg har observerat 1,3-1,8m under
markytan. Lokal bergschakt kommer därför med största sannolikhet vara nödvändigt,
beroende på placering av väg och tomter.

All typ av fyllning skall separeras mot naturlig jord av ett materialavskiljande lager.
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9.3 Hårdgjorda ytor
Tjocklek på överbyggnad av väg bör dimensioneras för att passa materialtyp som
angetts nedan för att undvika tjällyftningsproblem.

 Materialtyp: 5A
 Tjälfarlighetsklass: 4

9.4 Anläggning av VA ledning
Beroende på nivå för tilltänkt VA-ledning så kan kompletterande undersökningar
utföras för att verifiera jorddjup och nivå på grundvatten.

9.5 Övrigt
En radonundersökning bör utföras för att kontrollera markradonet inom planområdet.
Alternativt ska byggnader uppföras med radonsäkert utförande, exempelvis genom att
golv, väggar och rörgenomföringar skall göras täta mot marken, bottenplattan
dimensioneras så att sprickor och sprickvidd begränsas m.m.
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Filnamn: Sektion A-A.gsz Skala 1:1 000 (A3)

Color Name Slope Stability Material Model Unit 
Weight 
(kN/m³)

Effective 
Friction 
Angle (°)

Berg Bedrock (Impenetrable)

Morän Mohr-Coulomb 20 33

Stabilitet Nabban D0053711

Erika Nääs

Sektion A-A

Dränerad Analys

Senast löst: 2022-04-22 13:01:12

Name: Slope Stability Last (20kPa) GV 0,5m

Analysis Type: Morgenstern-Price
Slip Surface Option: Grid and Radius
Direction of movement: Right to Left
PWP Conditions from: Piezometric Line
Minimum Slip Surface Depth: 1 m

Planerad byggnad
20kPa

Planerad byggnad
20kPa

Planerad väg
20kPa

syx197
Pil

syx197
Pil

syx197
Pil
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Effective 
Friction 
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Dränerad Analys
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Name: Slope Stability Last (20kPa) GV 2m

Analysis Type: Morgenstern-Price
Slip Surface Option: Grid and Radius
Direction of movement: Right to Left
PWP Conditions from: Piezometric Line
Minimum Slip Surface Depth: 1 m

Planerad byggnad
20kPa

Planerad byggnad
20kPa

Planerad väg
20kPa
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