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1

Objekt
På uppdrag av SBK Värmland AB har Sweco genomfört en okulär besiktning och jordsamt markkartering vid rubricerat objekt. Syftet med besiktningen var att kontrollera och
bekräfta rådande jordlagerförhållanden mot SGU:s jordartskarta vilket användes som
underlag för att värdera markförhållandena för detaljplaneskedet.
Föreliggande handling är ett underlag för ny detaljplan.

2

Befintliga förhållanden och planerad byggnation
Aktuellt område ligger i anslutning till Noresunds herrgård och Eda GK golfbana i Eda
Kommun. Detaljplanen innefattar en utveckling av herrgårdens och golfklubbens
faciliteter innefattande sju nya annex till herrgården, utveckling av strandområde med
småbåtsbrygga, bastu mm samt nya parkeringsytor, se Figur 1. För småbåtsbryggan
finns även en alternativ plats föreslagen som ligger ca 650 m österut, se Figur 2.
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Figur 1: Situationsplan över detaljplanen visande platsen för planerade nya annex (A-G),
småbåtsbrygga mm samt parkeringsytor.

Området för golfbanan ligger på en halvö som sträcker sig ut i sjön Hugn. Befintliga
byggnader ligger generellt på en höjd där nivån är ca +111 med slänter med svag lutning
runt om. Åt väst, norr och öst går slänten ned mot sjön, där nivån är ca +89 (RH 2000).
Marken för de sju planerade annexen består idag av gräsmatta med ett fåtal träd.
Markytan är här förhållandevis flack med undantag av annexet längst i väst (G) som
angränsar till en slänt med lutning ca 1:4.

repo002.docx 2013-06-14

2 (5)
PM GEOTEKNIK – DP EDA SKARBOL 1:77 & 1:2
2021-08-27
DETALJPLAN
EDA SKARBOL 1:77 OCH DEL AV 1:2, NY DETALJPLAN

BD p:\22363\30029331_eda_kommun,_skarbol_1_77_och_del_av_1_2\000\19_original\doc\30029331_eda skarbol 1_77_pm_210827.docx

Marken vid läget för planerad småbåtsbrygga består idag av skog och sly med berghällar
närmast vattenbrynet. Markytan lutar här förhållandevis brant ned mot sjön. Vid den
alternativa platsen för småbåtsbryggan i öst består marken idag av tät skog och sly. Även
här sluttar terrängen ned mot sjön men med mindre lutning än platsen i väst.

3

Utförd geoteknisk besiktning
Ett platsbesök för okulärbesiktning utfördes 2021-08-10 av Daniel Björn, Sweco. Vid
tillfället för besöket var det halvklart till soligt och ca +20OC.

3.1

Underlag
Underlag som legat till grund för föreliggande handling är följande:

4

•

Situationsplan för Detaljplan Noresund; fastigheterna Skarbol 1:77 och del av
Skarbol 1:2, upprättad av SBK Värmland AB daterad 2021-05-28.

•

Jordartskarta från SGU

•

Jorddjupskarta från SGU

Jordlager- och grundvattenförhållanden
Enligt SGU:s jordartskarta består området av lera vid platsen för annex A-C, morän för
annex D-G och småbåtsbryggan samt berg i dagen/ytnära berg för parkeringsytorna och
den alternativa platsen i öst för småbåtsbryggan, se Figur 1, Figur 2 och Bilaga 1. Enligt
SGU:s jorddjupskarta bedöms djup till berg för området ligga mellan 0–3 m, se Bilaga 2.

Figur 2: Jordartkarta från SGU med skiss över områdena som berör detaljplanen.
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En handhållen sticksond användes vid okulärbesiktningen för att kontrollera
jordförhållandena på plats. Lera återfanns vid platsen för annex B medan jorden vid
annex A och C bestod mestadels av sand. Vid platserna för övriga annex kunde
sticksonden endast stickas ned till ca 0,3–0,4 m djup vilket bedöms visa på att jorden
därunder består av den morän som anges på jordartkartan.
Vid platsen för småbåtsbryggan kunde vid okulärbesiktningen konstateras berg i dagen
närmast strandkanten med mycket blockig jord i slänten inåt land.
För den alternativa platsen för småbåtsbryggan samt för parkeringsytorna har
förhållandena enligt jordartskartan bekräftats vid okulärbesiktningen.
Ingen information avseende grundvatten har tagits fram för detta PM.

5

Stabilitet generellt
Stabilitetsförhållandena för planerade byggnader är gynnsamma avseende topografi,
med undantag av annex G och lägena för småbåtsbryggorna. Men då
jordlagerförhållandena är gynnsamma med mestadels friktionsjord och morän, samt att
djup till berg är litet bedöms förhållandena vad gäller totalstabilitet som tillfredställande.

6

Sättningar generellt
Sättningar kan uppkomma i området vid spänningsökningar i from av tex. fyllning,
huslaster mm. men då jordmäktigheten i området är ringa så bedöms inga
sättningsrelaterade problem föreligga.

7

Radon
Ingen radonmätning har utförts inom ramen för detta uppdrag. Innan byggnation av hus
påbörjas ska mätning av radon i markluft genomföras för att eventuellt kunna vidta
erforderliga åtgärder.

8

Grundläggning generellt
Generellt föreligger inga geotekniska problem avseende grundläggning. Vid
markutfyllningar ska matjordslager schaktas bort och tidig utläggning utföras innan
byggnation påbörjas för att undvika eventuella sättningar för byggnaderna. Byggnader
bedöms kunna grundläggas ytligt.

9

Övrigt
Inga betydande geotekniska hinder eller restriktioner föreligger för planerad detaljplan,
baserat på de förutsättningar som ligger till grund för föreliggande PM.
Samråd under projekteringsskedet ska ske mellan bland annat geotekniker,
markprojektör och konstruktör.

repo002.docx 2013-06-14

4 (5)
PM GEOTEKNIK – DP EDA SKARBOL 1:77 & 1:2
2021-08-27
DETALJPLAN
EDA SKARBOL 1:77 OCH DEL AV 1:2, NY DETALJPLAN

BD p:\22363\30029331_eda_kommun,_skarbol_1_77_och_del_av_1_2\000\19_original\doc\30029331_eda skarbol 1_77_pm_210827.docx

Kompletterande geotekniska undersökningar erfordras i projekteringsskedet när uppgifter
om byggnaders läge, markbelastning, utbredning i plan samt nivå på färdigt golv är
kända, för att bestämma mark- och grundläggningsförutsättningar.

Sweco Sverige AB
Grupp 22363 – Geoteknik
Karlstad 2021-08-27

Daniel Björn
Handläggare

Tomas Nordlander
Granskare
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Bilaga 1: Jordartskarta
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348

SGUs kartvisare

6631

6631

Om kartan
Detta är en utskrift från kartvisaren
Jordarter 1:25 000–1:100 000. Syftet är
att ge underlag för analyser av
grundvattenförhållanden, spridning av
föroreningar i mark och grundvatten,
markstabilitet, erosion, byggbarhet,
naturvärden och andra markrelaterade
frågor. Kartvisaren innehåller
information om jordart (grundlager,
underliggande lager, tunt eller
osammanhängande ytlager),
landform, blockighet i markytan,
linjeobjekt och punktobjekt. Informationen i kartan kan med fördel
användas för framställning av olika
tematiska produkter, till exempel
grundvattnets sårbarhet, markens
genomsläpplighet, erosionskänslighet
och skredrisker.
348

2021-08-09 11:12:20

Karta - automatiskt genererad via SGUs kartvisare (http://www.sgu.se/sgu/sv/produkter-tjanster/kartvisare/index.html)

Jordarter
1:25 000–1:100 000

Läs mer om kartvisaren på www.sgu.se

Sveriges geologiska undersökning (SGU)
Huvudkontor/Head Office:
Box 670
Besök/Visit: Villavägen 18
SE-751 28 Uppsala, Sweden
Tel: +46(0) 18 17 90 00
Fax: +46(0) 18 17 92 10
E-post: sgu@sgu.se
www.sgu.se
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Bilaga 2: Jorddjupskarta

1(2)
348

SGUs kartvisare

6631

6631

Om kartan
Detta är en utskrift från kartvisaren
Jorddjup. Kartvisaren presenterar en
mycket översiktlig yttäckande modell av
jordtäckets mäktighet samt
jorddjupsobservationer som samlats in
av SGU.
Jorddjupsmodellen har beräknats genom
interpolering av kända jorddjupsdata.
Osäkerheten i beräkningarna ökar med
avståndet till punkter med uppmätta
jorddjup. Om avståndet överstiger flera
hundra meter till närmaste observation
är osäkerheten i det beräknade
jorddjupet betydande.
Jorddjupsobservationer består av
jorddjupsuppgifter från olika databaser
vid SGU som innehåller uppgifter om
jorddjup eller hällobservationer.
Läs mer om kartvisaren på www.sgu.se
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