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1. UPPDRAG 

WSP Sverige AB har på uppdrag av Västerås Stad, utfört en översiktlig geoteknisk undersökning inför 

detaljplaneläggning inom del av fastigheten Västerås Barkaröby 15:196 vid Eriksbo, Västerås, se 

Figur 1. 

Undersökningsområdet är beläget sydväst om Västerås och söder om bostadsområdet Barkarö. 

Undersökningsområdet avgränsas av Johannisbergsvägen i öster och av bostadsområdet Eriksbo 

park i söder. Inom områdets västra delar avgränsas undersökningsområdet av skogsmark mot 

Barkarö by och av Eriksbo plantskola i norr. 

Figur 1. Aktuellt område för geoteknisk undersökning (Lantmäteriet: Min karta, bilddatum 2022-04-07). 

Föreliggande handling är ett projekteringsunderlag och behandlar endast rekommendationer och 

synpunkter i projekteringsskedet. Geotekniska krav och rekommendationer för byggskedet ska 

inarbetas i byggbeskrivningen. 

1.1 PLANERAD BYGGNATION OCH ANLÄGGNING 

Inom undersökningsområdet planeras framtagande av ny detaljplan för bostadsbyggnation med 

tillhörande lokalgator med anslutning mot Johannisbergsvägen. 

 

I samband med undersökningen har ingen förslagsskiss över planerad byggnation erhållits av 

beställaren. 

1.2 DOKUMENTETS SYFTE 

Syftet med föreliggande undersökning är att i ett tidigt skede i planprocessen dokumentera de 

geotekniska förutsättningarna som ska ligga till grund inför fastställande av detaljplan. 

2. STYRANDE DOKUMENT 

Denna rapport ansluter till Eurocode 7 del 1 (SS-EN 1997-1) och SS-EN 1997-2, med tillhörande 

nationell bilaga BFS 2019:1 – EKS 11 och SS-EN 1997-2. 
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3. UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR 

1.3 TIDIGARE UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR 

Inom den östra delen av utredningsområdet på åkermarken har det under 2019 utförts en geoteknisk 

undersökning av Sweco, benämnd DP Eriksbo, Barkarö med uppdragsnummer 11004090-100. 

1.4 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR 

Markteknisk undersökningsrapport (MUR), geoteknisk undersökning benämnd DP Barkarö Eriksbo, 

Västerås, WSP Sverige AB redovisar nu utförda undersökningar inom utredningsområdet. 

4. BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN 

1.5 TOPOGRAFISKA FÖRHÅLLANDEN 

Inmätta nivåer vid utförda undersökningspunkter varierar mellan +10 och +2 (RH2000). Marknivån 

inom området sluttar något västerut. 

I den södra delen mot bostadsområdet Eriksbo park finns ett öppet dike, inom övriga delar av 

undersökningsområdet är marken generellt plan eller lätt kuperad. 

1.6 MARKFÖRHÅLLANDEN 

Generellt består den västra delen av planområdet av skogsmark och den östra delen av åkermark 

(Figur 1). Skogsområdet kan delas in i den norra och den södra delen där vegetationen och 

markförhållandena skiljer sig. Inom det norra skogsområdet förekommer främst ung björkskog och 

marken är generellt plan (Figur 2A), inom det södra skogsområdet förekommer barrskog och marken 

är lätt kuperad och ställvis förekommer ytblock (Figur 2B). Västra delen av undersökningsområdet 

består av åkermark och marken är plan (Figur 2C). På åkermarken finns i den sydvästra delen en 

mindre kulle (pulkabacke). 

Figur 2. Bilder på markförhållanden inom planområdet. A) Norra skogsområdet med ung björkskog. Området är plant och 
stagnerande vatten förekommer. B) Södra skogsområdet med barrskog. C) Åkermark inom planområdets östra del. Bilddatum 

2022-02-28, WSP Sverige AB. 

A 

B C 
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1.7 BEFINTLIGA KONSTRUKTIONER 

Inom undersökningsområdet finns inga befintliga konstruktioner. Längs Johannisbergsvägen finns 

befintliga markförlagda ledningar.  

I anslutning till undersökningsområdet vid den norra delen finns ett befintligt bostadshus. 

5. GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN 

1.8 JORDLAGERFÖLJD 

Marken inom undersökningsområdet består överst av torrskorpelera ovan lera eller fast lagrad 

friktionsjord. Inom den östra delen i skogspartiet förekommer moränpartier i marknivå. Bergöverytan 

har inte undersökts i föreliggande undersökning. 

Det har i utförda undersökningspunkter inte påträffats några fyllnadsmassor. 

Lera 

Lerans mäktighet varierar mellan ca 1 – 9,5 m. De översta 1 – 2 metrarna är torrskorpefast och 

underlagras av en varvig lera som på större djup övergår till en siltig sulfidhaltig lera. 

Lerans vattenkvot varierar mellan 27 - 43 %. Skrymdensiteten vid rutinförsök på ostörda prover har 

uppmätts till 1,67 – 1,86 t/m3. 

 

Figur 3. Lerdjupstolkning över planområdet. Inom områdets östra delar förekommer de största lermäktigheterna (lila). Tolkad ur 

planritning benämnd G-10.1-001, WSP Sverige AB. 
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Fast botten 

Inom undersökningsområdet har ingen riktad undersökning utförts för att bestämma djup till fast botten 

eller till bergöverytan. Utförda sonderingar inom området har utförts till djup mellan 1,5 – 11,5 m under 

markytan och bedöms ha stoppslagits i fast lagrad friktionsjord. 

1.9 GEOHYDROLOGISKA FÖRHÅLLANDEN 

Grundvattnets trycknivå i leran bedöms utifrån utförda mätningar till en nivå om mellan +3,6 till +4,0, 

motsvarande 0,5 m under markytan till +0,2 m ovan markytan (artesiskt grundvatten). 

Uppmätt grundvattennivå bör beaktas som en bild av rådande grundvattenstånd vid 

korttidsobservationen. Grundvattnets trycknivå varierar naturligt med årstid, våt väderlek, 

snösmältning och torra sommarmånader. Vidare kan grundvattenförhållandena även påverkas av 

lokala uttag och återföringar av grundvatten.  

Tabell 1. Grundvattenobservationer 

Gvr-ID Marknivå  

[RH 2000] 

Datum avläsning  

[ÅÅÅÅ-MM-DD] 

Djup under markyta  

[m] 

GV-nivå  

[RH 2000] 

Kommentar 

19S002GV +3,6 2019-10-22 6,70 -3,2 Ej stabiliserat 

2022-04-11 +0,20 +3,8 Artesiskt grundvatten 

19S005GV +2,7 2019-12-04 +0,50 +3,2 Artesiskt grundvatten. 

Borttaget. 

19S008GV +4,6 2019-12-04 +0,30 +4,9 Artesiskt grundvatten. 

Borttaget. 

22W09GV +4,3 2022-03-30 0,70 +3,6  

2022-04-11 0,29 +4,0  

 

Den uppmätta torrskorpan i området om 1-2 m indikerar dock att grundvattnets trycknivå, åtminstone 

inom perioder, kan påträffas på större djup än vad som nu uppmätts.  

Inom planområdet förekom vid undersökningstillfället stora områden med stagnerande ytvatten (Figur 

4). Vid undersökningstillfället förekom stagnerande vatten inom områdets nordöstra del vid 

Johannisbergsvägen, i anslutning till bostadsområdet Eriksbo park och inom delar av det norra 

skogsområdet. 

 

Figur 4. Stagnerande vatten inom skogsområdets södra del. Bilden är tagen mot sydöst och i bakgrunden syns bostadshus i 
bostadsområdet Eriksbo park. Bilddatum 2022-02-28, WSP Sverige AB. 
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1.10 STABILITETSFÖRHÅLLANDEN 

Området är relativt plant och det förekommer inga större höjdskillnader. Området består generellt av 

lermäktigheter som varierar mellan 1 – 10 m, där de översta 1 - 2 metrarna utgörs av torrskorpefast 

lera. I den västra delen av planområdet förekommer partier med morän och förmodat ytnära berg i 

marknivå. 

Blockförekomst förekommer i marknivå inom områdets västra del. Blocken ligger stadigt på svagt 

lutande mark och det bedöms inte föreligga någon risk för att dessa ska falla ned utan yttre påverkan.  

Inom planområdet finns mindre diken som vid undersökningstillfället höll vatten. Det bedöms inte 

föreligga risk för erosion vid diken inom planområdet. Inga ytterligare vattendrag återfinns inom 

planområdet. 

Planområdets totalstabilitet är med dagens nivåer tillfredställande och utan risk för ras, skred och 

erosion. 

1.11 SÄTTNINGSFÖRHÅLLANDEN 

Inom området förekommer sättningskänsliga jordarter (lera) i mäktigheter som varierar mellan 1 – 10 

m. Lerans odränerade skjuvhållfasthet bedöms som mycket låg. 

Utifrån uppmätta grundvattentryck så förefaller leran vara överkonsoliderad med ca 15 kPa. Det finns 

dock viss risk, utifrån torrskorpans relativt mäktiga utbredning, att de höga (artesiska) grundvattentryck 

som uppmätts inte är representativa i en långtidsanalys. Om grundvattnets trycknivå istället studeras 

försiktigt, och placeras i underkant torrskorpefast lera, så kan leran istället betraktas som svagt 

överkonsoliderad/normalkonsoliderad.  

6. MATERIALPARAMETRAR 

1.12 ODRÄNERAD SKJUVHÅLLFASTHET 

Den odränerade skjuvhållfastheten i leran är härledd från utförda CPT-sonderingar och från 

fallkonsförsök på geotekniskt laboratorium. CPT-sonderingarna är utvärderade i datorprogrammet 

Conrad enligt rekommendation i SGI Information 15. Lerans odränerade skjuvhållfasthet är beräknad 

enligt nedanstående formel. 

𝜏𝐹𝑈 =
𝑞𝑡− 𝜎𝑣0 

𝑘9+𝑘10∗𝑊𝐿
∗ (

𝑂𝐶𝑅

1,3
)

−0,2
  där k9=13,4 och k10=6,65. 

Utvärderade CPT-sonderingar presenteras i Bilaga 2, Conradutvärderingar, bilagd Markteknisk 

undersökningsrapport (MUR/Geo), WSP Sverige AB.  

Det valda värdet för den odränerade skjuvhållfastheten i leran, cu (valt), är satt till 30 kPa i leran på djup 

mellan 1 - 2 m under markytan, på djup mellan 2 – 7,5 m är det satt till 13 kPa, enligt Figur 5. 
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Figur 5. Grafen visar den 

odränerade skjuvhållfastheten 
kontra djupet under markytan. 
X-axeln illustrerar den 

odränerade skjuvhållfastheten 
(kPa) och y-axeln illustrerar djup 
under markytan i meter. 

Rödstreckad linje redovisar 
valda värden. 

 

 

1.13 FÖRKONSOLIDERINGSSPÄNNING 

Lerans förkonsolideringsspänning mot djupet har bedömts utifrån nu utförda CPT-sonderingar och 

CRS-försök. Värdena från CPT-sonderingarna är utvärderade i datorprogrammet Conrad med 

nedanstående formel enligt rekommendation i SGI Information 15.     

𝜎′𝑐 =  
𝑞𝑡− 𝜎𝑣0

𝑘1+𝑘2∗ 𝑊𝐿
  där k1=1,21 och K2=4,4.  
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Utifrån effektivspänningsanalys och studie av överkonsolideringsgrad, samt efter resultat från utförda 

CRS-försök kan leran generellt betraktas som något överkonsoliderad på djup mellan 0 – 3 m och 

normalkonsoliderad på djup större än 3 m under markytan, enligt rödstreckad linje i Figur 6. 

Det har antagits att grundvattennivån är belägen 1 m under markytan. 

Figur 6. Jordens effektivspänning kontra förkonsolideringstryck. X-axeln illustrerar spänning (kPa) och y-axeln illustrerar djup 
under markytan i meter. Rödstreckad linje redovisar valda värden. 

1.14 FRIKTIONSVINKEL OCH ELASTICITETSMODUL 

Det har i samband med undersökningen inte utförts riktade sonderingar för att utvärdera den 

underliggande friktionsjordens friktionsvinkel och elasticitetsmodul.  

Utförda vikt- och CPT-sonderingar har utförts med stoppslagning i underliggande fast lagrad 

friktionsjord och kan inte nyttjas för utvärderingen av dess materialparametrar. 
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1.15 SAMMANSTÄLLNING AV VALDA VÄRDEN 

Tabell 2. Valda värden för parametrar i jordmodellen 

Nivå ök 

(RH2000)* 

Material Mtrl. Typ 

/Tjälfarlighetsklass** 

γvalt 

(kN/m3) 

𝜑valt/cu(valt) 

(kPa) 

𝐸valt/𝑀L(valt) 

(kPa) 

+4,3 Torrskorpelera 5A/4 17 30  

+2,3 Varvig lera 5A/4 16 13 300 

+1,3 Siltig 

sulfidhaltig lera 

5A/4 17 13 500 

+0,3 Friktionsjord - - - - 

*Nivåerna varierar inom området. För fullständig redovisning hänvisas till plan- och sektionsritningar. 

**Materialtyp/Tjälfarlighetsklass enligt AMA 17 

7. GEOTEKNISKA REKOMMENDATIONER 

Grundläggning 

Information kring planerad byggnation, nivåer och laster saknas. 

Inom området planeras bostadsbyggnation med friliggande villor, radhus och parhus i ett eller två 

våningsplan.  

• Område A 

För bostadsbyggnation i ett eller två våningsplan som utförs på fast lagrad morän föreslås ytlig 

grundläggning med platta på mark. Markhöjningar inom områden där jorden består av morän ovan 

berg kan utföras relativt fritt. 

För bostadsbyggnation i ett eller två våningsplan på torrskorpefast lera, direkt ovan morän och berg, 

föreslås ytlig grundläggning med platta på mark. Markhöjningar bör begränsas till 1 m, men erfordrar 

vidare detaljerade studier i detaljprojekteringsfasen. 

• Område B 

Jorden består i området av lerdjup varierande mellan 2 - 4 m. Grundläggning inom denna del av 

området bör i detta skede, på grund av kvarvarande osäkerheter, förutsättas utföras med fribärande 

golv ovan stödpålar. Det rekommenderas att objektspecifika undersökningar utförs i 

detaljprojekteringsskedet. En bättre förståelse av jordar och jorddjup i lägena för planerade byggnader 

skulle kunna omvärdera ovanstående rekommendation. 

Markhöjningar bör begränsas till 0,5 m, men erfordrar vidare detaljerade studier i 

detaljprojekteringsfasen. 

• Område C  

Jorden inom område C består av mäktiga lager lera och grundläggning ska förutsättas utföras med 

fribärande golv ovan stödpålar. Ungefärliga pålningslängder kan i detta skede uppskattas till 4-10 m. 
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Markhöjningar begränsas till 0,5 m, men bör i möjlig mån undvikas. Utförs markhöjningar i anslutning 

till stödpålade byggnader kan behov av lokal lastkompensering erfordras i anslutning till entréer etc. 

Negativ mantelfriktion på pålar bör även beaktas.  

 

Figur 7. Grundläggningsrekommendationer för bostadsbyggnation i två våningsplan på torrskorpelera inom planområdet. A) ytlig 
grundläggning. B) Ytlig grundläggning, kompensationsgrundläggning eller alternativt grundläggning på plintar. C) 
Kompensationsgrundläggning. WSP Sverige AB. 

 

Planerade gator kan inom område A och B grundläggas utan någon form av förstärkning.  

Inom område C kan sättningsminskande åtgärder, genom med exempelvis lastkompensering, 

erfordras om betydande markhöjningar erfordras och/eller sättningskänslig infrastruktur planeras. 

 

Stabilitet 

Områdets totalstabilitet är med dagens nivåer tillfredställande och risk för ras, skred och erosion 

bedöms ej föreligga.  

 

Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) 

Inom området förekommer främst lera i relativt stora mäktigheter. I områdets östra del bedöms 

dagvattenhantering genom infiltration inte vara möjlig. 

Inom den västra delen av planområdet där moränpartier förekommer i marknivå erfordras ytterligare 

provtagning för att säkerställa infiltrationskapaciteten i moränen. 

Markmodelleringar kopplat till dagvattenhantering (0 – 0,5 m) kan utföras inom hela planområdet utan 

att det skapar sättningar i den underliggande leran.  

Det rekommenderas att eventuella dagvattendammar anläggs inom områden med stora 

lermäktigheter enligt Figur 3. 

 

A B 

C C 
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VA-ledningar 

VA-ledningar kan förutsättas anläggas med normal ledningsbädd inom området. 

 

Anläggning av hårdgjorda ytor 

Hårdgjorda ytor dimensioneras för materialtyp 5A och tjälfarlighetsklass 4. 

8. ÖVRIGT SAMT FORTSATT PROJEKTERING 

För byggnation erfordras objektspecifika geotekniska undersökningar för att verifiera angivna 

grundläggningsrekommendationer då mer information kring planerad byggnation finns att tillgå.  

Inom den norra delen av skogsområdet har endast ett fåtal geotekniska undersökningspunkter utförts 

eftersom vegetation omöjliggjorde geotekniska fältarbeten. Det rekommenderas att ytterligare 

geotekniska fältundersökningar utförs för att styrka de antaganden som har gjorts i föreliggande 

undersökning. 

Det rekommenderas att ytterligare grundvattenobservationer utförs i installerat grundvattenrör för att 

verifiera den nu uppmätta grundvattennivån. Det rekommenderas att mätningar utförs månadsvis 

under en tid för att få en bättre bild av grundvattenförhållandena inom området. 

Det har inte utförts någon markradonundersökning och det rekommenderas att detta utförs i samband 

med fortsatt projektering.  
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VI ÄR WSP 

 

WSP är ett av världens ledande rådgivande konsultbolag 

inom samhällsutveckling. Med cirka 55 000 medarbetare i 

över 40 länder samlar vi experter inom analys och teknik, för 

att framtidssäkra världen. Tillsammans med våra kunder tar 

vi fram innovativa lösningar för en mänsklig, trygg och 

välfungerande morgondag. Vi planerar, projekterar, designar 

och projektleder olika uppdrag inom transport och 

infrastruktur, fastigheter och byggnader, hållbarhet och miljö, 

energi och industri samt urban utveckling. Så tar vi ansvar 

för framtiden. www.wsp.com  

WSP Sverige AB 

   

121 88 Stockholm-Globen  

Besök: Arenavägen 7  

T: +46 10-722 50 00  
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