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1

Uppdrag
På uppdrag av Christer Dahlin har GEOHJÄLP AB utfört översiktlig geoteknisk och
hydrogeologisk undersökning på fastigheterna Västerro 2:31 – 2:34, Sundsvalls kommun.
Syftet med undersökningen var att översiktligt utreda möjligheterna till enskilda avloppslösningar för BDT- och Kl-avlopp för 4 villor. Syftet var även att utreda grundläggningsförutsättningarna, för 4 st villor.

2

Orientering
Det undersökta området är beläget ca 10 km väster om Sundsvall och finns markerat på
nedanstående översiktskarta.

Figur 1 Översiktskarta, källa eniro.se
Området utgörs i huvudsak av åkermark och skogsmark. Fastigheterna 2:31 & 2:32 ligger
i ett område som utgörs av avverkad skogsmark. Den ursprungliga marklutningen var ca
4% mot norr. Efter avverkningen har området planats ut något så att det är lite lägre i
söder och dessa massor har använts för att fylla ut slänten mot norr. Fastigheterna 2:33
& 2:34 har tidigare varit åkermark. Dessa fastigheter ligger 4-6 m lägre än 2:31 & 2:32.
Marken faller av ca 7% mot nordost.
En bäck finns rinner längs östra tomtgränsen på 2:33 & 2:34. Bäcken avleds mot norr,
mot Robäcken och därefter vidare mot Selångersfjärden. Ca 75 m öster om bäcken finns
en gammal kallkälla i en skogsdunge. Denna används dock inte längre för dricksvatten.
Längs med den anlagda vägens västra sida löper ett dike som mynnar ut i en ravin ca
140 m norr om 2:31 och där vidare till Robäcken.

3

Utförda undersökningar

3.1

Provgropsgrävning
I september 2021 utfördes platsbesök samt en översiktlig undersökning av det aktuella
området av geotekniker Maria Åström. Undersökningen omfattade provgropsgrävning i 2
punkter, se BILAGA 1.
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Provgrop 1 grävdes mellan 2:33 & 2:34. Marken bestod av 0,5 m fast torrskorpesilt på
siltig sandig morän. Materialet var brunt ner till 1,3 m under markytan och därefter grått.
Gropen grävdes till 1,7 m och grundvatten trängde in 1,4 m under markytan.
Provgrop 2 grävdes mellan 2:31 och 2:32. Under mulljorden bestod marken av siltig
sandig morän. Marken var sten- och blockrik. Provgropen grävdes ner till 1,4 m där större
block påträffades. Inget grundvatten trängde in i gropen.

Figur 2 Provgrop 1 t.v. ovh provgrop 2 t.h.
Grundvattnets huvudsakliga strömningsriktning bedöms vara mot nordost, mot bäcken.
Grundvattengradienten uppskattas till 3-4%.

3.2

Perkolationstest
Prover togs ut för perkolationstest men det visade sig att den siltiga sandiga moränen
hade låg hydraulisk kapacitet. Det tog mer än 1,5 timme för vattnet att sjunka 2,5 cm
vilket ger en maximal belastning på <15 l/m2,dygn. Den hydrauliska konduktiviteten för
moränen uppskattas till 1,5 - 2 ∙ 10-6 m/s.
Detta innebär att vanlig infiltration inte är lämpligt i de naturliga jordarna på området,
eftersom det vatten som så småningom infiltrerar i marken kommer att röra sig långsamt i
de naturliga jordlagren. Markbädd bedöms istället vara en bättre lösning. En sådan ska
bl.a. byggas upp av markbäddssand, se Figur 3, för att öka markens hydrauliska
kapacitet.
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Figur 3 Rekommenderade kravgränser för markbäddssand (ljusblått fält) samt vanligt intervall
för sand som säljs under handelsnamnet betongsand (Naturvårdsverket, 1987).

4

Vatten

4.1

Närbelägna brunnar
Området har inget kommunalt VA varför samtliga närbelägna fastigheter har egna
lösningar. De närmsta borrade brunnarna ligger 90-150 m ifrån planerade avloppsanläggningar, se BILAGA 2.

4.2

Ny vattentäkt
Den egna vattenförsörjningen kommer att ska med en nya borrade brunnar. Dessa ska
placeras uppströms och så långt ifrån avloppen som möjligt. Det är alltid fördelaktigt att
borra gemensamt vatten för att minska risken för påverkan från avloppen.
Enligt SGU’s grundvattenkarta görs bedömningen att uttagsmöjligheterna är tämligen
goda med ett uttag på ca 600-2000 l/tim. För att säkerställa vattentillgången kan
provborrning göras, av en sakkunnig firma, för att bedöma vattentillgången.

5

Utlåtande beträffande avloppsanläggningen

5.1

Skyddsnivå
För området gäller normal skyddsnivå. Vid kontakt med leverantörer av installationer mm
för avloppsanläggningen skall detta krav anges. I nedanstående Tabell 1 redovisas
kraven för normal resp. hög skyddsnivå.
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Tabell 1 Krav på avloppsanläggning i normal resp. hög skyddsnivå. Se även HVFMS 2016:171
Hälsoskydd

Normal

Hög

Utsläpp av avloppsvatten medverkar inte till en väsentligt ökad risk för
smitta eller annan olägenhet, t ex lukt, där människor kan exponeras för
det, exempelvis genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller
badvatten.

X

X

B

Den hantering av restprodukter från anordningen som äger rum på
fastigheten, kan skötas på ett hygieniskt acceptabelt sätt.

X

X

C

Ytterligare skyddsåtgärder utöver den huvudsakliga reningen i
anordningen vidtas. T.ex. kan det finnas behov av att förbjuda vissa
utsläpp, att göra utsläppspunkten mer svårtillgänglig, att öka
anordningens robusthet eller att lägga till reningssteg som ytterligare
reducerar föroreningsinnehållet, ökar uppehållstiden, utjämnar
varierande flöden eller tar emot eventuellt bräddat vatten.

A

Miljöskydd

X

Normal

Hög

A

Teknik som begränsar användningen av vatten används, t.ex.
vattensnåla armaturer.

X

X

B

Fosfatfria tvättmedel och fosfatfria hushållskemikalier används.

X

X

C

Avloppsanordningen kan förväntas uppnå minst 90% reduktion* av
organiska ämnen (mätt som BOD5 eller BOD7).

X

X

D

Avloppsanordningen kan förväntas uppnå minst 70% reduktion* av
fosfor (tot-P).

X

X

E

Avloppsanordningen möjliggör återvinning av näringsämnen ur
avloppsfraktioner eller andra restprodukter.

X

X

F

Åtgärder vidtas för att minimera risk för smitta eller annan olägenhet för
djur.

X

X

G

Avloppsanordningen kan förväntas uppnå minst 90% reduktion* av
fosfor (tot-P).

X

H

Avloppsanordningen kan förväntas uppnå minst 50% reduktion* av
kväve (tot-N).

X

* Kan räknas om till utsläppsmängder per person och dygn alternativt till halt, se bilaga 1 i HVFMS
2016:17.

5.2

Allmänt
Utifrån rådande markförhållanden
bedöms markbädd vara den lämpligaste lösningen på de 4 tomterna.
Det finns flera olika utföranden på
markbädd:
•

1

Markbädd med infiltrationsrör i
makadambädd med underliggande förstärkningslager av
markbäddssand och därunder
uppsamlingsrör, Figur 4. Bygger
ca 1,7 m.

Figur 4 Markbädd med infiltration i makadambädd.

Havs- och Vattenmyndighetens allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten
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•

Markbädd med kompaktfilter, Figur 5, där dessa kan göras på två sätt:
o

Markbädd med underliggande sandbädd och uppsamlingsrör, bygger ca 1,4
m.

o

Horisontell markbädd med underliggande sandbädd där uppsamlingsröret
ligger i kanten på sandbädden. Denna variant blir relativt lågbyggd, ca 1 m.

Figur 5 Princip för markbädd med kompaktfilter. T.v. med underliggande uppsamlingsrör och t.h.
horisontell markbädd med uppsamlingsrör i sidan. Källa: baga.se
Om alternativet med kompaktfilter väljs skall leverantörens anvisningar följas.
Avståndet från underkant spridningslager till högsta grundvattennivå skall vara minst 1 m
oberoende av lösning!
Val av lösning på markbädden samt fabrikat anpassas till varje tomts slutliga utformning
och ev uppfyllnad. Gemensamt är dock att det renade vattnet samlas upp i en uppsamlingsledning, leds vidare till en utloppsbrunn och därefter vidare till ett mindre sandfilter
innan det leds ut i ett närbeläget dike.
5.2.1 Tomt 2:31 och 2:32
För tomterna 2:31 och 2:32 rekommenderas att en dikesanvisning anläggs längs den
västra tomtgränsen dit det renade vattnet från markbäddarna kan ledas. Detta dike
ansluts sedan till befintliga diken norr om 2:31. De befintliga dikena leder vattnet vidare till
en vägtrumma och därifrån vidare i en ravin ner mot Robäcken. Avståndet från 2:31 till
utloppet i Robäcken är ca 230 m.
Då det renade vattnet från markbäddarna kan rinna i långa diken innan det når Robäcken
bedöms rening av partiklar och fosfor bli tillräckligt i dikena och extra fosforrening
erfordras därför inte för dessa tomter. Varje fastighet förses med en slamavskiljare på
minst 2 m3 våtvolym.
5.2.2 Tomt 2:33 och 2:34
För tomterna 2:33 och 2:34 faller marken naturligt av mot bäcken i öster. Här är det mer
osäkert hur mycket marken på resp tomt kommer att fyllas upp. Större mäktigheter med
6 (10)
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utfyllt och mer genomsläppligt material kan innebära att infiltrationsanläggningar kan
byggas upp. Då denna utredning är av översiktlig karaktär antas dock att avloppen byggs
med rådande markförhållanden.
På dessa tomter blir det mest naturligt att leda ut det renade vattnet till bäcken som rinner
längs den östra tomtgränsen. Detta medför att markbädden behöver kompletteras med
extra fosforrening. Detta sker antingen med en fällningskemikalie som doseras inomhus
och före slamavskiljaren eller med en brunn med fosforbindande medel (fosforfälla) efter
markbädden. Med fällningskemikalie inomhus krävs en slamavskiljare på minst 3 m3, då
slammängden ökar. Med fosforfälla räcker det med en slamavskiljare på 2 m3.
OM tomterna fylls upp på ett sådant sätt att det renade vattnet från markbädden kan
avledas till vägdiket i den västra tomtgränsen kan eventuellt den extra fosforreningen
uteslutas. Det är då viktigt att säkerställa att vattnet då även avleds i en trumma till den
västra sidan av vägen så att det sammanförs med vattnet från tomterna 2:31 och 2:32.
Minireningsverk kan också anläggas på dessa två tomter. Detta innebär en högre
kostnad men däremot kan en hög rening erhållas vilket innebär att fosforreningen sker i
minireningsverket. Även vid anläggande av minireningsverk ska det utgående vattnet
ledas genom ett mindre sandfilter innan det avleds till bäcken.

5.3

Lokalisering
Enligt HVFMS 2016:17 bör följande beaktas vid inrättande av en avloppsanordning:
•

Utsläpp av avloppsvatten bör lokaliseras så att påverkan på recipienten blir minsta
möjliga

•

Avstånd från ytterkanten på en avloppsanordning (med undantag för
ev. utloppsledning) till ytvatten eller dike bör vara

•

Avstånd mellan slamavskiljare och bostadshus

•

Avstånd till fastighetsgräns

•

Avstånd till vattentäkt, såväl egen som andras.
≥ 20 m
Alternativt bör horisontellt skyddsavstånd från avloppsanordning till dricksvattentäkt
motsvara grundvattnets transportsträcka under minst 2-3 månader.

•

Avstånd mellan infiltrationsytan och högsta grundvattenytan eller berg

•

Avstånd mellan slamavskiljare och tömningsbil

•

Nivåskillnad mellan tömningsbil och botten på slamavskiljaren

6

Hydrogeologiska risker

6.1

Bedömning av föroreningsrisk av befintliga vattentäkter

≥ 10-30 m
≥ 10 m
≥4m

≥1m
≤ 15 m
≤6m

För att i så stor utsträckning som möjligt vara säker på att de bakterier som ev. når grundvattnet skall hinna avdödas innan de når ev. vattentäkter, krävs ett horisontellt skyddsavstånd motsvarande minst den sträcka som grundvattnet transporteras under 2-3 månader
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Skyddsavståndet ska vara minst 20 m vid utförande med markbädd enligt ovan. De
närmaste brunnarna kommer troligen att bli de egna. Om det renade vattnet från
avloppen avleds enligt anvisningarna ovan bedöms risken för påverkan på de egna
brunnarna bli mycket små då vattnet hellre rinner i diken än tränger ner i täta jordlager.
Den närmsta brunnen ligger på 2:29. Det kortaste avståndet till denna är ca 85 m. Det
renade vattnet som avleds i diket kommer att rinna vidare ner i ravinen och vidare till
Robäcken. Risken för påverkan på denna och de övriga brunnarna nedströms bedöms bli
mycket liten.

6.2

Bedömning av bakteriespridning och närsaltsläckage till ytvatten
Om avloppsanläggningarna utförs enligt anvisningarna ovan, kommer utloppsvattnet att
transporteras till mot diket i väster eller bäcken i öster.
Från diket i väster kommer vattnet att spädas ytterligare med övrigt dagvatten och på
vägen ner mot Rogbäcken kommer eventuella kvarvarande bakterier och närsalter att
avsättas i till växtlighet och organiskt material i jorden.
Det vatten som avleds till bäcken i öster kommer att ha en extra fosforrening. Detta
innebär att påverkan av närsalter minimeras. Utspädningen i bäcken blir relativt stor
under vattnets transporttid ner till anslutningen till Robäcken drygt 600 m längre ner.
Risken för påverkan på ytvattnen bedöms således bli mycket liten.

6.3

Övrigt
Ytterligare information om enskilda avlopp kan läsas i Naturvårdsverkets faktablad, vilka
går att ladda ner från Naturvårdsverkets hemsida www.naturvardsverket.se. Även
Avloppsguiden, www.avloppsguiden.se är en informativ hemsida.

7

Geotekniska rekommendationer
Grundkonstruktioner dimensioneras och utförs i Geoteknisk kategori 1 och säkerhetsklass 1.

7.1

Bärighet
Markens bärighet bedöms vara tillräcklig för villor. För överslagsberäkning av grundkonstruktioner kan dimensionerande grundtrycksvärde2 på fd=100 kPa användas den fasta
torrskropesilten och fd=200 kPa för den siltiga sandiga moränen. Husen kan grundläggas
antigen med platta på mark eller på plintar.

7.2

Stabilitet
De naturliga jordarna medför goda förutsättningar för grundläggning av planerade
byggnader. Områdets totalstabilitet bedöms vara tillfredsställande för de antagna
belastningar och grundläggningsarbeten som blir aktuella.

2
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Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder,
BFS 2011:10, EKS8
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7.3

Sättningar
En ökad belastning av jordlagren medför alltid risk för sättningar. Då byggnaderna
kommer att utgöras av villor bedöms sättningarna i de ytliga jordlagren ske momentant
och bli små.

7.4

Schakt & fyllning
De förekommande massorna på 2:33 och 2:34 är lättschaktade. En del stenar eller block
har noterats. På 2:31 och 2:32 är massorna däremot mer svårschaktade då en mängd
sten och större block förekommer.
Urgrävda siltiga massor kan återanvändas som fyllning där inga särskilda krav på
tjälskjutning eller liknande erfordras, t.ex. för gräsmatta. De naturliga siltiga jordarna är
störningskänsliga och flytbenägna varför schakt bör ske vid torr väderlek för att inte
orsaka ras i schakten samt förstöra schaktbotten.
Utfyllnad för byggnader ska utföras med icke tjällyftande massor som packas väl. För att
undvika ojämna tjällyftningar bör utfyllnadsmassorna vara jämntjocka under
byggnaderna. Fyllning ska uppfylla materialtyp 2 och tjälfarlighetsklass 1 enligt tabell
CE/1 i AMA 17 och packas enligt tabell CE/4. Innan utfyllnad skall det översta organiska
lagret avschaktas. En sakkunnig geotekniker bör besiktiga schaktbotten innan utfyllning
sker.

7.5

Dränering
Dränerande lager ska utföras av minst 15 cm dräneringsgrus eller tvättad makadam. Det
är viktigt att kontrollera materialet vid leverans så att det verkligen är tvättat (d.v.s. fritt
från finmaterial) i annat fall kan materialet suga fukt underifrån.
Kring husgrunderna läggs dräneringsledningar för avledande av vatten. Dräneringen dras
ut till ett dike eller någon lågpunkt en bit från byggnaden.
Takavvattningen dras ut till samma utloppsledning om det går, annars till en egen
utsläppspunkt.

7.6

Isolering
I Sverige indelas jordar i 4 olika tjälfarlighetsklasser, där 1 motsvara en icke tjällyftande
jord och 4 en mycket tjällyftande jord.
Jorden på fastigheten bedöms överlag tillhöra tjälfarlighetsklass 3-4, enligt Anläggnings
AMA. Eftersom tjälfritt djup är ca 2 m är det lämpligt att isolera både vid platta på mark
och vid plintgrundläggning.
Ovanpå dräneringslagret läggs markisolering. För platta på mark med golvvärme
rekommenderas minst 30 cm isolering och utan golvvärme 10-15 cm. Isoleringen bör
dras ut minst 120 cm utanför plattan för att förhindra att tjälen tränger ner under.
Kvalitén på markisoleringen skall väljas så att den klarar den påkänning som kommer
från byggnaden. Detta är särskilt viktigt under kantförstyvningar samt under plintar.
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För att undvika ojämna tjällyftningar bör även ouppvärmda byggnadsdelars
grundläggning frostisoleras, t.ex. trappa.

7.7

Radonmätning
Radon är en ädelgas som bildas vid radioaktivt sönderfall av radium, som i sin tur är en
sönderfallsprodukt till uran. Grundämnena uran och radium förekommer i varierande
omfattning i alla bergarter, och därmed också i jordarter och i byggnadsmaterial där
bergartsmineral ingår. Radon från marken är den vanligaste källan till radon i byggnader.
Det finns alltid tillräckligt med radongas i marken för att orsaka radonhalter inomhus. Hur
höga halterna blir beror bland annat på de geologiska förhållandena och på om huset är
otätt mot marken.
Den luft som finns i marken har alltid hög radonhalt, från 5 till 200 kBq/m3, där 10-50
kBq/m3 betecknas som normalradonmark. Eftersom lufttrycket inomhus oftast är lägre än
utomhus kan radonhaltig jordluft lätt sugas in i huset. Om marken släpper igenom luft och
husets grund är otät har den radonhaltiga luften särskilt lätt att ta sig in. Inomhus kan
radonhalten då bli hög. Utomhus däremot späds radonet snabbt ut.
Under försommaren 2021 utfördes radonmätning i två punkter på den östra delen av
Västerro 2:2. Halterna uppmättes till 17 och 14 kBq/m3, vilket utgör normalradonmark
(BFR R85:1988). Eftersom markförhållandena på de aktuella tomterna till stor del
överensstämmer med området på Västerro 2:2 kan man anta att normalradonmark även
gäller här. Radonskyddande åtgärder bör utföras vid grundläggningen.
Om grundläggningen på husen är tänkta att utföras med hel betongplatta utgör det ett
gott skydd mot radon. Eventuella sprickor och andra otätheter kan dock försämra
radonskyddet. Därför bör rörgenomföringar, eventuella ursparningar i betongplattan och
luckor tätas. Det är även viktigt att täta inuti skyddsrör. Täta även vertikala fogar mellan
kantelement vid platta på mark eller motsvarande. Husen bör även i övrigt göras så
lufttäta som möjligt mot marken.
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2:29, borrad 2004,
tot 112 m , 3 m till
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tätad med cement,
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2:28, borrad 2003,
tot 112 m , 4 m till
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Topografiskt underlag:
Ur GSD-Vägkartan.
© Lantmäteriet.
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2:26 Ingen uppgift
om vatten

2:25 Energibrunn,
men ingen uppgift
om vatten

2:24 Ingen uppgift
om vatten

2:27 Energibrunn,
men ingen uppgift
om vatten

Utdrag ur Brunnsakrivet

Bilaga 2

Läs mer om kartvisaren på www.sgu.se

Detta är en utskrift från kartvisaren
Brunnar. I kartvisaren kan du hämta
uppgifter om en enskild brunns läge
och tekniska data såsom djup,
jorddjup, foderrörslängd, dimensioner,
vattenkapacitet och vad brunnen
används till. Uppgifterna gäller främst
bergborrade brunnar och utgörs av de
uppgifter som brunnsborrare sedan
1976 enligt lag måste skicka in till SGU.
Informationen används flitigt, både
som praktisk upplysning till allmänhet
och brunnsborrare och för
forskningsändamål, t.ex. statistiska
bearbetningar.
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