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1 Uppdrag 
GeoMind har i uppdrag av Ekologigruppen utfört en geoteknisk undersökning för 
planerad dagvattendamm i Salem inklusive hantering av upplag av uppschaktade 
massor. Ungefärligt område redovisas i Figur 1. Syftet med utredningen är att klargöra 
områdets mark- och grundläggningsförhållanden. 
 
Denna redovisning är ett projekteringsunderlag för den planerade anläggningen och ska 
inte användas som bygghandling, förfrågningsunderlag e.d.  
 

 
Figur 1 Planerad dagvattendamm och områden för upplag av uppschaktade massor. Lägena är inte 
bestämda utan kan komma att ändras. Streckad svart linje visar område som idag till viss del är uppfyllt och 
där ytterligare 2 m massor eventuellt kommer att läggas upp.  

2 Objektsbeskrivning 
Området för den planerade dagvattendammen utgörs idag av en skogsbevuxen våtmark 
skog. Delar av skogen är skyddsvärd och har ett högt naturvärde. Längs med områdets 
nordöstra sida går ett dike intill en gång- och cykelväg. Nord och nordväst om området 
går Garnuddsvägen och Bintebovägen, åt sydväst ligger ett bostadsområde och åt sydöst 
fortsätter skogsområdet ner till sjön Uttran.   



  

 
 

ProjekteringsPM – Geoteknik 
Dagvattendamm Salem, Salems kommun 4 (9) 
 

 

2.1 Planerad byggnation 

Utformningen av den planerade dagvattendammen är fortfarande under utredning. I 
dagsläget planerad utformning redovisas i Figur 1. Dammen kommer generellt vara ca 1 
m djup med en djupdel på som mest 2 m.   
 
Uppschaktade massor planeras att läggas upp på omkringliggande mark. Planerade 
lägen för upplag redovisas i Figur 1. 

3 Markförhållanden 

3.1 Jordlagerförhållanden 

Enligt SGU:s (Sveriges geologiska undersökning) jordartskarta består marken i området 

av kärrtorv.  

Dagvattendammen 

Marknivån varierar mellan ca +18,1 och +18,5.  

Enligt de geotekniska undersökningarna består marken överst av mellan 1–3,5 m torv, 

och i de västra delarna följt av ca 1–1,5 m gyttja. Därunder följer mellan 5,5–7,5 m lera 

varierat med siltskikt och sandskikt. Ställvis har leran noterats som sulfidfläckig. Under 

leran finns ett ca 3–7,5 m tjockt lager silt. Silten varvas med ler- och sandskikt. Under det 

varviga siltlagret påträffas återigen lera. Stopp vid fastare material erhålls på mellan 12,5 

och 22 m.  

I de översta ca 3 metrarna som framför allt utgörs av torv och gyttja, bedöms den 

odränerade korrigerade skjuvhållfastheten som extremt låg, < 5 kPa. Sedan ökar 

skjuvhållfastheten och ligger runt ca 20 kPa på 12 m djup där leran övergår till silt. I leran 

under silten är den odränerade skjuvhållfastheten ca 20 kPa.  

I de översta metrarna som utgörs av torv och gyttja ligger vattenkvoten på över 100 %. 

Som mest har 500 % noterats på laboratorium, men högre vattenkvoter kan förekomma.   

Friktionsvinkeln i silten har utvärderats från CPT-sonderingar till ca 30 grader. 

Uppfyllt område väster om planerad dagvattendamm 

Marknivån varierar mellan ca +20,1 och +20,4. 

Enligt de geotekniska undersökningarna består marken översta av ca 2,5–4 m fyllning. 

Fyllningen består varierande av grusigt, sandigt, lerigt gyttjigt material med inslag av 

enstaka växtrester. Under fyllningen följer ett ca 3,25 m tjock lager gyttja över ett par 

meter fastare material, troligtvis silt, som sedan övergår till lösare material, troligtvis 

lera, i ca 0,5 m innan stopp erhållits vid fast material vid ca 9 m djup.  
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Gyttjans odränerade korrigerade skjuvhållfasthet varierar mellan ca 10–30 kPa.  

Vattenkvoten i gyttjan varierar mellan ca 70 och 130 %.  

Friktionsvinkeln i silten är utvärderad till ca 30 grader. 

3.2 Geohydrologiska förhållanden 

Ett grundvattenrör är installerat och en mätning är utförd. Mätningen visar på en 

grundvattennivå på +18.1 vilket är i nivå med markytan. 

4 Sättningar 
Överslagsberäkningar visar att en uppfyllnad på 1 m kan ge så mycket som 0,5 m 
sättning.   

5 Stabilitet 
Stabilitetsberäkningar har utförts för dagvattendammens slutgiltiga skede.  
 
Stabilitetsberäkningar har även utförts för ett eventuellt upplag på ca 2 m massor i 
området väster om dagvattendammen som till viss del redan är uppfyllt idag.  

5.1 Kravspecifikation 

För stabilitetsberäkningar gäller säkerhetsklass 2 (SK2). För SK2 gäller att 
säkerhetsfaktorn Fc >1,5 vid beräkningar med totalsäkerhetsanalys. Beräkningarna har 
utförts med totalsäkerhetsanalys då projektet är i ett tidigt skede och har utförts i syfte 
att få en indikation på släntlutningar och schaktdjup som fungerar med avseende på 
stabiliteten för den planerade anläggningen. 

5.2 Beräkningsmodell 

Stabilitetsberäkningar har utförts som totalstabilitetsanalys i programmet GS Stability. 
Beräkningar har utförts i 3 sektioner som kan ses i Figur 2. 
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Figur 2 Beräkningssektioner A till C 

5.3 Beräkningsförutsättningar 

5.3.1 Laster 

Massor för uppfyllnad antas ha tungheten 20 kN/m3 (20 kPa). 

5.4 Valt/karakteristiskt värde  

I tabell nedan redovisas valda värden för beräkningarna.  
 

  



  

 
 

 

 

ProjekteringsPM – Geoteknik 
Dagvattendamm Salem, Salems kommun 
P:\2339 Dagvattendamm Salem\09 Rapporter och PM\ProjekteringsPM Geoteknik Dagvattendamm Salem.docx 7 (9) 
 

 

Tabell 1 Valda värden för stabilitetsberäkningarna.  

Material Tunghet, 

 (´) 
(kN/m3) 

Friktionsvinkel, 
Φ’ (°) 

Skjuvhållfasthet 
(kPa) 

Fyllning (Sand) 18 32 - 

Fyllning uppschaktade 
massor från damm 

15 30 
3 

Torv 13 - 3–4 

Gyttja/Lera uppfyllt 
område 

14 30 
10–30 

Gyttja, dagvattendamm 14 30 3–4 

Lera, dagvattendamm 17 30 8–20 

Silt 17 30 50 

Lera under silt 18 30 20 

 

5.5 Resultat 

5.5.1 Dagvattendamm 

Stabilitetsberäkningar för planerade marknivåer för upplag och dagvattendamm visar 
tillfredsställande stabilitet i sektion A och C. I sektion B är stabiliteten inte 
tillfredställande med den föreslagna uppfyllnaden på 2 m. För tillfredställande stabilitet i 
sektion B kan uppfyllnad göras med ca 1 m massor. Stabilitetsberäkningarna redovisas i 
bilaga 1.  
 

• Sektion A enligt marknivåer från modell från Ekologigruppen 2020-06-05:  
o Fc = 1,9 
o Fkomb = 1,9 

 

• Sektion B enligt marknivåer från modell från Ekologigruppen 2020-06-05:  
o Fc = 0,9 
o Fkomb = 0,9 

 

• Sektion B med justerade till max marknivå +19,7 för att nå erforderlig säkerhet:  
o Fc = 1,7 
o Fkomb = 1,6 

 

• Sektion C enligt marknivåer från modell från Ekologigruppen 2020-06-05:  
o Fc =1,5 
o Fkomb = 1,5 

 
Beräkningarna är utförda med stående vatten på nivå +18 i dagvattendammen. Om 
vattennivån ändras kan stabiliteten påverkas.   
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5.5.2 Uppfyllt område väster om planerad dagvattendamm 

Beräkningar har utförts med ytterligare 2 m fyllnad från befintlig marknivå, vilket 
motsvarar ca 40 kPa. Uppfyllnaden påbörjas 10 m in från befintligt schaktkrön. 
Beräkningarna visar tillfredsställande stabilitet.  
 

• Sektion A med 2 m (40 kPa) ytterligare uppfyllnad:  
o Fc=1,6 
o Fkomb = 1,5 

6 Rekommendationer  

6.1 Dagvattendamm 

6.1.1 Bottenupptryckning 

Vid schakter djupare än ca +15,5, ca 3 m under befintlig markytan föreligger risk för 
bottenupptryckning. De djupast planerade schakterna är till nivå +16,85, därmed 
föreligger inte någon risk för bottenupptryckning.  

6.1.2 Släntstabilitet 

Släntstabiliteten för dagvattendammarna med de planerade bottennivåerna och 
släntlutningarna är tillfredsställande med en vattennivå på +18, schaktdjup enligt 
erhållet underlag samt maximal uppfyllnad på 1 m inom föreslagna områden som 
redovisas i Figur 1. 

6.1.3 Sättningar 

Överslagsberäkningar visar på stora sättningar även med små uppfyllnader. Dock 
bedöms dessa vara acceptabla inom detta projekt.  

6.2 Uppfyllt område väster om planerad damm 

Nivåskillnaderna mellan nuvarande marknivå i det idag uppfyllda området och området 
för planerad dagvattendamm är idag ca 2 m.  
 
Stabilitetsberäkningar visar att inom  den planerade upplagsytan kan marken fyllas upp 
med ytterligare ca 2 m massor, motsvarande ett lasttillskott på 40 kPa, till ca +22. Ett 
område på 10 m från dagens befintliga släntkrön ska lämnas fritt från uppfyllnader, se 
Figur 3.  
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Figur 3 Schematiskt visat att 10 m från befintligt schaktkrön på uppfyllt område inte får fyllas upp. Efter 10 
m kan marken fyllas upp med 2 m massor.  

6.3 Arbetsvägar och arbetsplattformar 

På grund av de mycket dåliga massorna, torv, gyttja, lös lera, är bärigheten i marken 
dålig. Uppbyggnad av arbetsplattformar kommer behöva dimensioneras för att klara 
stabiliteten och bärigheten för maskiner och arbetsfordon vid schaktarbetena. Befintlig 
mark kommer behöva förstärkas med t.ex. geonät och krossmaterial för att kunna 
utgöra arbetsvägar och arbetsplattformar för tunga laster från grävmaskiner och 
lastbilar.  

 
Ytterligare utredning behövs för att ta fram en arbetsbeskrivning för utförande. För 
denna utredning behövs bland annat inmätning av befintliga marknivåer i området, läge 
för planerade arbetsvägar och etableringsytor.  
 
 
Bilaga 1: Stabilitetsberäkningar 

 

GeoMind, Nacka 

Kristina Borgström 
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