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Sammanfattning 

På uppdrag Umifab III AB har Tyréns AB utfört en stabilitetsutredning för ny detaljplan på Ön 
6:11, Umeå kommun. Syftet med undersökningen är att ge underlag avseende 
stabilitetsförhållandena för det nya detaljplaneområdet. Detaljplanen innefattar ny bebyggelse i 
form av ett enfamiljs bostadshus samt två parhus samt eventuellt en gång-och cykelväg. 

Utredningen har omfattat en fältundersökning med CPT-sondering i två punkter samt 
upptagning av störda samt ostördaprover. På de ostörda proverna har odräneraded direkta 
skjuvförsök utförts på Luleå tekniska högskola för att utreda skjuvhållfastheten i jorden. 
Inmätning har utförst av två sektioner ner mot Lillån. Utifrån resultatet från undersökningarna 
har stabilitetsberäkningar utförts i programmet Geosuite stabilitet version 4.0 med 
beräkningsmetod Beast 2003.  

Planerad bebyggelse påverkar inte alls stabiliteten på aktuell fastighet och kan därmed utföras 
som planerat. Befintlig gångstig klarar dock inte dagens krav på säkerhet mot skred. Detta 
innebär att om befintlig stig skall göras om till en gång-och cykelväg som skall underhållas och 
snöröjas kan den inte placeras i befintligt läge utan åtgärder. Lämpliga åtgärder för att kunna 
klara säkerhetskraven är exempelvis en mindre stödfyllning i strandkanten eller att en stödmur 
utförs mot befintligt släntkrön så att cykelvägen kan dras längre in i slänten och därmed från 
strandkanten. Ett annat alternativ kan vara att lägga gång och cykelvägen uppe på släntkrön. 
Den skall då placeras minst 2 meter från släntkrön. 

Totalstabiliteten i slänten bibehålls förutsatt att ingen erosion sker. Erosion i släntfot innebär en 
ökad risk för släntskred varför det är viktigt att Lillån förblir erosionsskyddad. Det är därför 
mycket viktigt att den växtlighet som finns i slänten bibehålls alternativt att slänten 
erosionskyddas på annat sätt och att uppsikt hålls på erosionskador i nipan.  

Vatten från dräneringar, dagvatten- och spillvattenhantering får inte okontrollerat eller 
koncentrerat ledas ut över eller i slänten. 

 
  



 

 
 

 

 
Uppdrag: ,Stabilitetsutredning Ön 6:11  2015-01-19 

Beställare: UMIFAB III AB 
 
O:\UME\259154\G\_Text\PMGeoteknik.docx 

Version: 2014-03-24 

4(11) 

Innehållsförteckning 

1 Objekt och ändamål........................................................................................... 5 

2 Underlag för Projekterings PM ......................................................................... 5 

3 Styrande dokument ........................................................................................... 5 

4 Befintlig bebyggelse samt planerad/föreslagen exploatering ........................ 5 

5 Markförhållanden ............................................................................................... 5 

5.1 Allmänt ...................................................................................................................... 5 

5.2 Geotekniska förhållanden ......................................................................................... 6 

5.3 Hydrogeologiska förhållanden ................................................................................... 6 

5.3.1 Grundvattenförhållanden ........................................................................................... 6 

5.3.2 Vattenstånd i älven .................................................................................................... 6 

6 Sammanställning av härledda egenskaper ...................................................... 7 

7 Dimensionering och beräkning ........................................................................ 7 

7.1 Förutsättningar .......................................................................................................... 7 

7.2 Geoteknisk kategori och säkerhetsklass ................................................................... 8 

7.3 Dimensionering och beräkningar .............................................................................. 8 

7.3.1 Allmänt ...................................................................................................................... 8 

7.3.2 Partialkoefficienter i brottgräns .................................................................................. 8 

7.3.3 Omräkningsfaktorer ................................................................................................... 8 

7.3.4 Dimensionerande värden .......................................................................................... 9 

7.3.5 Krav och resultat ..................................................................................................... 10 

7.4 Gjorda antaganden ................................................................................................. 10 

8 Rekommendationer ......................................................................................... 10 

 

Bilagor 

Bilaga 1 Stabilitetsberäkningar sektion A-A 

Bilaga 2 Stabilitetsberäkningar sektion B-B 

Bilaga 3 Stabilitetsberäkningar gång-och cykelväg 

 

Tillhörande dokument 

Markteknisk undersökningsrapport, MUR, geoteknik, Ny detaljplan Ön 6:11 daterad 2015-01-19 

  



 

 
 

 

 
Uppdrag: ,Stabilitetsutredning Ön 6:11  2015-01-19 

Beställare: UMIFAB III AB 
 
O:\UME\259154\G\_Text\PMGeoteknik.docx 

Version: 2014-03-24 

5(11) 

 

1 Objekt och ändamål 

På uppdrag Umifab III AB har Tyréns AB utfört en stabilitetsutredning för ny detaljplan på ÖN 
6:11, Umeå kommun. Uppdragsanvarig för Tyréns AB är Lena Mörén. Syftet med 
undersökningen är att ge underlag avseende stabilitetsförhållandena för det nya 
detaljplaneområdet. 

2 Underlag för Projekterings PM 

Samtliga utförda undersökningar samt använda tidigare undersökningar redovisas i Markteknisk 
undersökningsrapport (MUR) daterad 2015-01-20. 

3 Styrande dokument 

Följande styrande och rådgivande dokument har använts i denna undersökning: 

• SS-EN 1997-1:2005 (Eurokod 7) 

• Tillämpningsdokument slänter och bankar, EN 1997-1 kapitel 11 och 12 (IEG Rapport 
6:2008 rev 1). 

• Anvisningar för släntstabilitetsutredningar, Skredkommissionen, Rapport 3:95. 

• Trafikverkets tekniska krav för geokonstruktioner, TK Geo 11, 2011:047. 

4 Befintlig bebyggelse samt planerad/föreslagen 
exploatering 

På aktuell fastighet finns idag en större 2-plansvilla samt tillhörande uthus och garagelänga. 
Närmast älven (Lillån) löper en gångstig och i slänten finns en gammal jordkällare. Den nya 
detaljplanen innefattar ny bebyggelse i form av en villa och två parhus samt eventuellt en mer 
anlagd gång-och cykelväg längs älvskanten.  

5 Markförhållanden 

5.1 Allmänt 

Aktuellt område ligger på västra delen av Ön angränsande mot Lillån, se figur 1. Området 
består av plan gräs- och trädbevuxen tomtmark. Västra delen består av en slänt ner mot Lillån 
som ligger ca 6-7 meter ner. I slänten går en gång- och cykelstig. 
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Figur 1. Översiktsbild visande aktuellt områdes placering 

 

5.2 Geotekniska förhållanden 

Jorden består under ca 0,1 – 0,2 m mulljord av sand (Sa) med inslag av skikt med både finsand 
(FSa) och grovsand (CSa) ned till 5 – 5,5 meters djup (till nivå ca +1, RH2000). Mot djupet blir 
sanden något sulfidhaltig. Sanden underlagras av sulfidsilt ned till minst 16 meters djup under 
markytan där sonderingarna har avbrutits.  

5.3 Hydrogeologiska förhållanden 

5.3.1 Grundvattenförhållanden 

Grundvattenet är mätt en gång, den 19 november 2014, inom aktuellt område på 6 meters djup 
under markytan. Grundvattenytan bedöms kunna variera över en årscykel och bedöms inom 
området kunna ligga 1 – 2 meter högre än detta. I arkivundersökningar på Ön har 
grundvattenytan mätts till att ligga ca 3 meter under markytan. 

5.3.2 Vattenstånd i älven 

Vid tidpunkten för utförd inmätning av sektionerna, dvs 2014-11-19 var vattenståndet i Lillån 
+0,05 (i RH2000).  

Enligt uppgifter erhållna från Umeå kommun hösten/vintern 2012/2013 uppgår älvens 
vattenstånd vid Kyrkbron till följande (i RH2000): 

HHW  +2,23  

MHW  +1,73 

MW  +0,56 

MLW  -0,27   

LLW  -0,77 
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Detaljerade vattenståndsuppgifter från SMHI gällande Lillån saknas. Inofficiella vattenstånds-
uppgifter från Umeå kommun i RH2000 gällande Kolbäcksbron vid Lillån är enligt följande: 

HHW  +2,13 

MHW  +1,63 

MW  +0,46 

MLW  -0,22 

LLW  -0,77 

Undersökt område ligger precis mittemellan dessa två broar. 

6 Sammanställning av härledda egenskaper 

Jordens friktionsvinklar har utvärderats utgående från utförd CPT som utvärderats enligt TK 
Geo figur 5.2-9.  

Jordens odränerade skjuvhållfasthet har utvärderats utifrån utförd CPT-sonderingar som har 
utvärderats med programmet Conrad 3.1. Sulfidsilten har klassats som sulfidjord i Conrad vilket 
innebär att utvärderingen har skett i enlighet med SGI Rapport 69. På upptagna kolvprover av 
sulfidjorden har även odränerade direkta skjuvförsök utförts, vars resultat använts och viktats 
högt vid val av den odränerade skjuvhållfastheten i sulfidjorden. Valda härledda värden 
presenteras i tabell 1 nedan.  

 
Tabell 1. Härledda värden 

Jordmaterial 
Nivå 

[RH2000] 
Friktionsvinkel, φ [°] 

Tunghet, γ 
[kN/m3] 

Odränerad 
skjuvhållf., cu 

[kPa] 

Sand My- 33 18 - 

Sulfidsilt 
+0,61 till -

2,3 
30 20 40 

Sulfidsilt -2,3 - 30 20 40+2,38kPa/m 

 
 

7 Dimensionering och beräkning 

7.1 Förutsättningar  

Kontroll av släntstabilitet har utförts för släntens nuvarande utseende och skick. Beräkningar har 
utförts med antagande om plant spänningstillstånd (2 dimensionellt) för de bedömda brantaste 
lutningarna hos slänten. Beräkningar har utförts i brottgränstillstånd, med tillskottslast från 
planerad bebyggelse motsvarande 20 kPa vilket motsvarar ungefär en tvåvåningsbyggnad. 

Beräkningar har utförts i två sektioner, A-A och B-B i planritning G-10-01. Dessa sektioner 
bedöms som de mest representativa för aktuell fastighet och även som de ”farligaste” 
sektionerna inom fastigheten avseende planerade konstruktioner samt terrängens utformning. 
Då jorden inom undersökt område ligger inom samma geologiska bildningsområde och utförda 
sonderingsresultat är likartade för båda provtagningspunkterna bedöms jordlagren ha samma 
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egenskaper i båda profilerna. Det som skiljer de undersökta sektionerna åt, beräkningsmässigt, 
är geometrin för sektionerna.  

Vid beräkning av stabiliteten för bebyggelsen har inget tillskott av trafiklast från gång- och 
cykelvägen använts i slänten då denna trafiklast är variabel och då verkar mothållande. Vid 
beräkningarna för kontroll av cykelstigens stabilitet har en trafiklast motsvarande 5 kPa använts 
i enighet med TK Geo 11 kapitel 4.3.1. GC-vägens dimensionerande trafiklast har sedan 
beräknats med faktor 1,27 enligt ekvation 4.1b i TD slänter och bankar. 

7.2 Geoteknisk kategori och säkerhetsklass 

Stabilitetsberäkningar har utförts i geoteknisk kategori 2 (GK2) och säkerhetsklass 2 (SK2) för 
planerade byggnader. 

7.3 Dimensionering och beräkningar 

7.3.1 Allmänt 

Säkerhet mot stabilitetsbrott är bestämd i enighet med IEG´s tillämpningsdokument EN 1997-1 
kapitel 11 och 12, slänter och bankar. Dimensioneringen har skett via beräkningar enligt 
dimensioneringssätt DA3 tillsammans med hävdvunna åtgärder. 

Stabilitetsberäkningarna har utförts med programmet Geosuite stabilitet version 4.0 med 
beräkningsmetod Beast 2003. Jordlagrens dimensionerande egenskaper finns angivna i avsnitt 
7.3.4 nedan. 

7.3.2 Partialkoefficienter i brottgräns 

Partialkoefficienter för framtagande av dimensionerande materialegenskaper framgår i Tabell 2. 

 
Tabell 2 Partialkoefficienter. 

Materialegenskaper Partialkoefficient,γγγγM 

Tunghet γd 1,0 

Odränerad skjuvhållfasthet γcu 1,5 

Effektiv kohesion  γc´ 1,3 

Friktionsvinkel γtan(ϕd ) 1,3 

7.3.3 Omräkningsfaktorer  

Omräkningsfaktorn har bedömts enligt Tabell 3 och Tabell 4 för jordens egenskaper. Tunna 
lager av likartade material har i utförda stabilitetsberäkningar slagits samman.  

 
Tabell 3 Omräkningsfaktorer friktionsvinkel 

Jordparameter Nivå* ηφφφφ (1,2) ηφφφφ (3) ηφφφφ (4, 5, 
6, 7) 

ηφφφφ (tot) 

Sand My- 0,95 1 1 0,95 

suSi +0,61- 1,0 tab 0,9 1 0,9 
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*Nivån varierar något inom området. För specifik lagerindelning se stabilitetsberäkning i bilaga 1 och 2 

 
Tabell 4 Omräkningsfaktorer skjuvhållfasthet 

Jordparameter Nivå*[RH2000] 
η(1,2)  η(3) η(4,5,6,7) ηφ 

(tot) 

Sufidsilt +0,61- 0,85 1,1 1 0,935 

      

*Nivån varierar något inom området. För specifik lagerindelning se stabilitetsberäkning i bilaga 1 och 2 

 

7.3.4 Dimensionerande värden 

Härledda egenskaper redovisade i kapitel 7 har omräknats till dimensionerande värden enligt 
samband redovisat nedan. De använda dimensionerande värdena redovisas i Tabell 5. 

Det dimensionerande värdet för geokonstruktionen beräknas enligt IEG:s tillämpningsdokument 
som: 

   

där  

γm  Fast partialkoefficient  

η Omräkningsfaktor  

Xd =  Dimensionerande värde för aktuellt material 

=             Härledd materialegenskap 

 

Tabell 5 Dimensionerande materialegenskaper för stabilitetsberäkningarna 

*Nivån varierar något inom området. För specifik lagerindelning se stabilitetsberäkning i bilaga 1 och 2 

 

I utförda stabilitetsberäkningar har vattennivån i älven antagits till -0,8, vilket är LLW vid både 
Kyrkbron och Kolbäcksbron. Aktuellt område ligger mittemellan dessa broar varför detta värde 
kan användas som LLW för området. 

Grundvattenytan har simulerats att ligga ca 2,7-3 meter under markytan för att räkna på ett 
”värsta” fall med extremt hög grundvattenyta och lågt vatten i älven. 

En last på 20 kPa från planerade byggnader har lagts på vid beräkningarna, vilket motsvarar 
ungefär ett tvåvåningshus.  

Jordmaterial 
Nivå* 

[RH2000] 

Friktionsvinkel, φ 
[°] 

Tunghet, γ 
[kN/m3] 

Odränerad 
skjuvhållf., cu 

[kPa] 

C´ 
[kPa] 

Sand My- 25,1 18 -  

Sulfidsilt +0,61till-2,3 21,4 20 24,9 0,1* cu 

Sulfidsilt -2,3 -  21,4 20 24,9+1,48 kPa/m 0,1* cu 



 

 
 

 

 
Uppdrag: ,Stabilitetsutredning Ön 6:11  2015-01-19 

Beställare: UMIFAB III AB 
 
O:\UME\259154\G\_Text\PMGeoteknik.docx 

Version: 2014-03-24 

10(11) 

7.3.5 Krav och resultat 

För säkerhetsklass 2 (SK2) ska säkerhetsfaktorn som erhålls med beräkningar i 
stabilitetsprogram överstiga FEN>1,0 i enighet med IEG´s tillämpningsdokument EN 1997-7 
kapitel 11 och 12, Slänter och bankar. För säkerhetsklass 1 (SK1) ska säkerhetsfaktorn 
överstiga FEN>0,9. Byggnader infaller under säkerhetsklass 2 medan gång och cykelvägen 
ligger under säkerhetsklass 1. 

Ett urval av utförda beräkningar redovisas i bilaga 1 till 3. Även odränerade och dränerade 
analyser är genomförda men då en kombinerad analys ger den ”farligaste” glidytan i samtliga 
fall är det dessa beräkningar som redovisas.  

I utförda beräkningar erhölls en säkerhetsfaktor FEN>1,0 på ett avstånd av 2 meter från 
släntkrön mot Lillån i sektion A-A och placering av framtida bebyggelse enligt planerat, se bilaga 
1. I sektion B-B erhölls säkerhetsfaktorn FEN>1,0 på ett avstånd av ca 1,8 meter, se bilaga 2. 
Om man skulle belasta slänten närmare släntkrön, exempelvis placera byggnad eller gång och 
cykelväg så kan en byggnad läggas som närmst 6 meter från släntkrön i sektion B-B utan att 
stabilitetskravet understigs, se bilaga 2 och 3,5 meter för sektion A-A, se bilaga 1. 

Befintlig gångstig klarar idag inte de krav på säkerhetsfaktor som gäller för säkerhetsklass 1, se 
bilaga 3. Detta innebär att om befintlig stig skall göras om till en gång-och cykelväg som skall 
underhållas och snöröjas kan den inte placeras i befintligt läge utan åtgärder. Lämpliga åtgärder 
för att kunna klara säkerhetskraven är exempelvis en mindre stödfyllning i strandkanten eller att 
en stödmur utförs mot befintligt släntkrön så att cykelvägen kan dras längre in i slänten och 
därmed från strandkanten. Ett annat alternativ kan vara att lägga gång och cykelvägen uppe på 
släntkrön. Den skall då placeras minst 2 meter från släntkrön. 
 

7.4 Gjorda antaganden 

I beräkningarna har inte inverkan av hänsyn till 3-dimensionella (ändyte-) effekter beaktats, 
vilket skulle ha en fördelaktig inverkan på den beräknade säkerheten mot brott.  

8 Rekommendationer 

Ingen nyexploatering av någon form får ske närmare än 2 m från släntkrön eftersom det då 
finns risk för stabilitetsproblem. Gång- och cykelvägen kan läggas precis i kanten av detta 
område. Om gång och cykelvägen skall anläggas i befintligt läge för gångstigen måste åtgärder 
vidtas. Exempel på åtgärd är uppfyllnad av strandlinjen i Lillån. Stödfyllningen behöver sannolikt 
inte vara speciellt omfattande men skall bestå av ej eroderbart material. 

Planerad bebyggelse påverkar inte alls stabiliteten i området. För eventuella nya byggnader 
rekommenderas att dessa inte anläggs närmare släntkrön än 6 meter. Anläggande av 
bostadshus med max två våningar längre från släntkrön än 6 m innebär dock inte någon 
nämnvärd förhöjd risk för totalstabiliteten i slänten. Vid byggandet skall byggtrafik och maskiner 
hålla ett säkerhetsavstånd på minst 6 m från släntkrön. Upplag för byggnadsmassor skall 
placeras minst 6 m från släntkrön och rekommenderas att placeras så långt bort från krönet 
som möjligt. 

Området närmast släntkrön får inte heller efter byggslut utsättas för belastningar så som 
snötippning, tung fordonstrafik m m då detta kan orsaka mindre skred som ge större följdskred.  

Totalstabiliteten i slänten bibehålls förutsatt att ingen erosion sker i nipan. Erosion i släntfot 
innebär en ökad risk för släntskred varför det är viktigt att Lillån förblir erosionsskyddad. Det är 
därför mycket viktigt att den växtlighet som finns i slänten bibehålls alternativt att slänten 
erosionskyddas på annat sätt och att uppsikt hålls på erosionskador i nipan. Skulle tecken på 
erosion uppkomma skall åtgärder vidtas, så som erosionsskydd samt återställande av 
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eroderade massor och växtlighet. Större träd (diameter > ca 15 cm) bör avverkas om de 
tenderar att börja luta och ersättas med någon snabbväxande buskvegetation (exempelvis 
någon typ av Salix). Stora träd kan lättare välta och dra med sig stora mängder jord, något som 
ökar yterosionen vilket inte är bra för totalstabiliteten. Rotvältor och välta träd bör också tas bort 
snarast för att undvika att ytterligare erosion uppkommer i slänterna. 

Vatten från dräneringar, dagvatten- och spillvattenhantering får inte okontrollerat eller 
koncentrerat ledas ut över eller i slänten. 
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