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Markteknisk undersökningsrapport (MUR)
Översiktlig geoteknisk undersökning
2019-10-22

OBJEKT

Uppdragsgivare är:

Vadstena kommun
592 80 VADSTENA

Kontaktperson är:
Nasos Alexis, Vadstena kommun (0143-150 61, nasos.alexis@vadstena.se)

För planerad nybyggnation å rubricerad fastighet har Hylanders Geo-Byrå AB (HGB) enligt
uppdrag utfört översiktlig geoteknisk undersökning. Vadstena kommun har påbörjat arbete
med att ta fram en detaljplan för bostadsändamål inom aktuellt område.
Aktuellt område framgår ungefärligt av figur 1 nedan. Området med lägen för utförda
undersökningar framgår på planritning G1.

Figur 1. Flygfoto över aktuellt område, källa www.hitta.se. Rödmarkerat område utgör ungefärligt
undersökningsområde.
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2

ÄNDAMÅL

I denna MUR redovisas resultatet från utförda geotekniska undersökningar för Vadstena
4:44 (planområde Tycklinge) i Vadstena. Uppdraget omfattar utredning av mark-, vatten
och grundläggningsförhållanden och har utförts av Hylanders Geo-Byrå AB. Handlingen
skall användas som underlag för fortsatt projektering av mark- och grundläggningsarbeten inom aktuellt område. Utredningens resultat utgör bl.a. underlag vid fortsatt geoteknisk handläggning av planerad byggnation.

3

UNDERLAG FÖR UNDERSÖKNINGEN

Underlag utgörs av:

Digital grundkarta – 20190131_Grundkarta.dwg
 Ledningsritningar från www.ledningskollen.se
 Jordartskartan, www.sgu.se

4

TIDIGARE UNDERSÖKNINGAR

Enligt uppgift har ingen geoteknisk undersökning tidigare utförts på platsen.

5

STYRANDE DOKUMENT

Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 (Eurokod 7) med tillhörande nationell bilaga.
Tabell 1. Planering och redovisning

Undersökningsmetod
Fältplanering och utförande
Beteckningssystem

Standard eller annat styrande dokument
SS-EN 1997-2, SGF Rapport 1:2013 samt SS-EN ISO
22475-1
SS-EN ISO 14688-1+2, IEG 2011-05-08

Tabell 2. Fältundersökningar

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument
Provtagning allmänt
Geoteknisk undersökning och provning - Provtagning genom borrnings- och utgrävningsmetoder och grundvattenmätningar - Del 1: Tekniskt utförande (EN ISO 224751:2006)
Slagsondering
SGF Metodblad tung slagsondering daterad 2006-10-01
Viktsondering (WST)
Geoteknisk undersökning och provning - Fältprovning - Del
10: Viktsondering (ISO/TS 22476-10:2005)
Skruvprovtagning
Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013, Provtagningsmetoder; skruvprovtagare
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Tabell 3. Laboratorieundersökningar

Undersökningsmetod
Klassificering
Naturlig vattenkvot
Konflytgräns

Standard eller annat styrande dokument
SS-EN ISO 14688-1+2, IEG 2011-05-08
SIS-CEN ISO/TS 17892-1:2005
F d SS 02 71 20

Tabell 4. Hydrogeologiska undersökningar

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument
Installation av grund- Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013, kapitel 10 och
vattenrör
Geoteknisk undersökning och provning - Provtagning genom borrnings- och utgrävningsmetoder och grundvattenmätningar - Del 1: Tekniskt utförande (EN ISO 224751:2006)
Avläsning
Geoteknisk undersökning och provning - Provtagning genom borrnings- och utgrävningsmetoder och grundvattenmätningar - Del 1: Tekniskt utförande (EN ISO 224751:2006)

6

POSITIONERING

Inmätnings- och avvägningsarbetena av sonderingspunkter har utförts av HGB med
GPS typ Leica iCG60 och CC80 med iCON Feild. Använt koordinatsystem är SWEREF
99 15 00 i plan. Redovisade markhöjder har angivits i RH2000.

7

BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN

7.1 Topografi
Markytan inom aktuellt område upptages av plan åkermark med svag lutning huvudsakligen mot nordväst. Avvägda punkter varierar mellan nivån +90,2 (punkt 2) och +95,7 (punkt
19). Området gränsar i väster till Tycklingevägen, i söder till Klostergatan, i sydost till
Motalavägen och i övriga delar till åkermark. Strax norr om Motalavägen löper en gång/cykelväg och där förekommer även en gård med ett antal byggnader (Karlsfrid).
Sjön Vättern ligger ca 350 m norr om området.

7.2 Ingenjörsgeologi
Jordarts- och jorddjupskartan enligt nedan ska endast ses som en grov geologisk bild av
området och ska ej användas för projektering på detaljnivå.
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Den ytliga jorden enligt jordartskartan (utfärdad av Sveriges geologiska undersökning,
SGU, se figur 2 nedan) bedöms i det aktuella området bestå av lerig morän (ljusblått fält
med vita hakar) samt en lokal i nordöstra delen av glacial lera (gult fält). Området gränsar
till lerig morän förutom i väster där glacial lera förekommer strax väster om området.

Figur 2. Jordartskarta, källa www.sgu.se, Sveriges geologiska undersökning. Rödmarkerat område utgör ungefärligt undersökningsområde.

Enligt jorddjupskartan som även utfärdats av Sveriges geologiska undersökning, SGU,
framgår bl.a. att uppskattat djup till berg är 5-10 m förutom i nordvästra delen där uppskattat djup till berg är mindre med redovisade djup 3-5 m, se figur 3 nedan:
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Figur 3. Jorddjupskarta, källa www.sgu.se, Sveriges geologiska undersökning. Rödmarkerat område utgör ungefärligt undersökningsområde.

8

GEOTEKNISKA FÄLTUNDERSÖKNINGAR

8.1 Utförda undersökningar
Fältarbetena är utförda med geoteknisk borrbandvagn av typen Geotech 402. Utförda
sonderingar och provtagningar i samband med undersökningen redovisas i tabell 5 nedan. Sonderingarna och provtagningarna redovisas även på ritningar bilagda i denna
rapport.
Det geotekniska fältarbetet omfattade 21 punkter vikt- och slagsondering (Vim/Slb) och
7 punkter störd jordprovtagning med skruvprovtagare (Skr). Sonderingspunkternas
lägen har valts för en jämn fördelning inom aktuellt område.
För pejling av grundvattenytor har montering utförts av 4 stycken grundvattenobservationsrör med filterspets (geotextil). Vidare har korttidsobservationer av fria vattenytor utförts i utförda provtagningshål.
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Fältarbetet omfattade även markradonmätningar i 7 punkter över området med markradondetektorer enligt ROAC-metoden. Markradondetektorerna har analyserats på
Eurofins Radon Testing Sweden AB i Luleå och erhållna resultat framgår av bilaga 2:1.
Inmätnings- och avvägningsarbeten av sonderingspunkter har utförts av HGB. Redovisade höjduppgifter på planritning G1 har erhållits från Vadstena kommun och avvägningarna utförts av Andreas Vos, mätingenjör Vadstena kommun.
Tabell 5. Utförda undersökningsmetoder
Borrpunkt

Vim

Slb

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Skr

Kv (St 2)

Vb

CPT

Hfa

Jb

Rf

Pp

Radon

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Förklaring av förkortningar: Vim – viktsondering, Slb – Slagsondering, Skr – skruvprovtagning, Kv – kolvprovtagning, CPT
– CPT-sondering, Hfa – hejarsondering, Jb – jord-/bergsondering, Rf – Installation av grundvattenobservationsrör med
filterspets, PP – installation av portrycksmätare, Rn – radonmätning av jordluft i mark

8.2 Undersökningsperiod
Fältarbetet utfördes under perioden augusti – oktober 2019.
8.3 Fältingenjör
Det geotekniska fältarbetet har utförts under ledning av Kenneth Jonsson, HGB, som
ansvarig fältingenjör.
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GEOTEKNISKA LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR

9.1 Utförda undersökningar
De upptagna jordproverna har undersökts på HGB:s laboratorium. Jordartsbenämning och
angivning av materialtyp / tjälfarlighetsklass har utförts på samtliga jordprover och på flertalet jordprover utfördes även vattenkvotsbestämning, . Jordprovsanalyserna redovisas
på bilaga 1:1-1:2.
9.2 Undersökningsperiod
Geotekniska laboratoriearbeten utfördes under augusti 2019.
9.3 Laboratorieingenjör
Geotekniska laboratoriearbeten utfördes med Johan Hylander, HGB, som ansvarig
laboratorieingenjör.

10 GEOHYDROLOGISKA UNDERSÖKNINGAR
10.1 Utförda undersökningar och undersökningsperiod
För utredning av de geohydrologiska förhållandena på platsen har grundvattenobservationer utförts. Vid punkterna 1, 4, 17 och 20 har installation skett av grundvattenrör med
filterspets (typ geotextil). Grundvattenrören är benämnda med punktnummer och ett
efterföljt GW. Grundvattenrören vattenfylldes vid installation varefter kontinuerlig uppföljning skett av de sjunkande vattennivåerna i rören. Endast i röret vid punkt 17 har en
stabilisering av vattenytan verifierats under aktuell observationsperiod. Vattenytan i övriga rör har sjunkit under hela observationstiden beroende på den täta bottenjorden vid
filterspetsarna. Grundvattenröret vid punkt 4 hade vid senaste observationstillfället
191021 tagits bort av okänd person. Resultatet av grundvattenmätningarna framgår av
tabell 6 nedan.
Tabell 6. Uppmätta grundvattennivåer

Punkt

Mätperiod

1GW
4GW
17GW
20GW

190821-191021
190821-191021
190827-191021
190827-191021

Marknivå Spetsnivå
+90,48
+91,08
+91,75
+94,14

+87,26
+85,48
+88,37
+92,04

Djup till GWyta

Nivå GW-yta

Ej stabiliserad *)
Ej stabiliserad *)
1,54 m (191021)
Ej stabiliserad *)

Ej stabiliserad *)
Ej stabiliserad *)
+90,21 (191021)
Ej stabiliserad *)

*) Vattenytorna i grundvattenrören bedöms ej ha stabiliserats under mätperioden. Vid
senaste observationen av vattenytorna i gw-rören 2019-10-21 pejlades en vattenyta:
 vid punkt 1 – nivån +90,49 motsvarande 0,01 m över markytan
 vid punkt 4 – nivån +89,19 motsvarande 1,89 m under markytan (2019-09-13)
 vid punkt 20 – nivån +92,57 motsvarande 1,57 m under markytan
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Detta innebär således att grundvattenytan i respektive punkt för punkterna 1, 4 och 20
ligger på samma nivå eller lägre än ovan uppmätta. Fortlöpande avläsningar av vattennivåerna i grundvattenrören rekommenderas för fastställande av grundvattennivån och
dess tidsmässiga fluktuationer.
Korttidsobservation av eventuella fria vattenytor har utförts i hålen för utförda skruvprovtagningar. Inga fria vattenytor observerades intill aktuella provtagningsdjup 1,0-2,0 m
djup alternativt rasade hålen igen på 0,95-1,5 m djup, se bilaga 1:1-1:2. I vissa fall kan
den igenrasade nivån motsvara grundvattenytans läge.

11 RADON
Fältarbetet har omfattat markradonmätningar i 7 punkter med markradondetektorer enligt ROAC-metoden. Markradondetektorerna har analyserats på Eurofins Radon Testing
Sweden AB i Luleå och erhållna resultat framgår av tabell 7 nedan och enligt bilaga 2:1.
Tabell 7. Resultat av radonmätningar.

Punkt
kBq/m3

R4
69

R5
54

R7
70

R10
59

R12
71

R17
54

R20
99

12 MILJÖTEKNISKA MARKUNDERSÖKNINGAR
Undersökningen har ej omfattat utredning av förorenad mark (miljöteknisk markundersökning).

Hylanders Geo-Byrå AB
Geoteknik

Johan Hylander
Uppdragsansvarig
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Jordprovsanalys
Vadstena 4:44, Vadstena kommun.

Projekt

5037

Vadstena Kommun

Provtagningsdatum

Provtagningsredskap

Bilaga
1:1
Godkänd
JH
Undersökningsdatum

190828

Skr

190829

Uppdragsnummer

Uppdragsgivare

Sektion/
Borrhål

(okulär jordartsklassificering SS-EN ISO 14688-1+2)

Benämning

Djup (m)

(enligt IEG 2011-05-08)

Jordartsförkortning

Punkt 4

Provtagningshålet torrt och igenrasat på 0,95 m djup

0-0,2
0,2-0,5
0,5-0,8
0,8-1,0
stopp

Mörkbrun humushaltig SILT, enstaka tunna rottrådar - huSi
Mörkbrun något lerig TORRSKORPESILT - (cl)Sidc
Mörkbrun något lerig TORRSKORPESILT - (cl)Sidc
Gråbrun något lerig TORRSKORPESILT - (cl)Sidc

Punkt 5

Provtagningshålet torrt och igenrasat på 1,5 m djup

0-0,05
0,05-0,6
0,6-1,0
1,0-1,5
1,5-1,8
stopp

Punkt 7

Provtagningshålet torrt intill 2,0 m djup

0-0,2
0,2-0,4
0,4-0,55
0,55-1,0
1,0-1,5
1,5-1,9

Mörkbrun siltig HUMUSJORD, enstaka rottrådar - siHu
Mörkbrun något lerig TORRSKORPESILT - (cl)Sidc
Mörkbun mycket siltig TORRSKORPELERA - )si(Cldc
Gråbun och brun siltig TORRSKORPELERA - siCldc
Gråbun och brun något siltig TORRSKORPELERA - (si)Cldc
Brun något siltig TORRSKORPELERA med tunna siltskikt (si)Cldc (si)
Brungrå fast mycket siltig LERA, gruskorn (morän?) )si(Cl, gr-korn (Ti?)

1,9-2,0
stopp

1)

FYLLNING [Mörkbrun något grusig sandig siltig HUMUSJORD,
växtdelar] - Mg[(gr)sasiHu,pr]
FYLLNING [Brun mycket siltig TORRSKORPELERA, enstaka
tegelrester] - Mg[)si(Cldc, tegel]
FYLLNING? [Gråbrun och mörkbrun siltig TORRSKORPELERA,
gruskorn, enstaka tunna rottrådar] - Mg?[siCldc, gr-korn]
FYLLNING? [Brun fast grusig siltig LERA, enstaka små tegelrester?] Mg?[grsiCl]
Brun något grusig något sandig siltig LERA (morän?) - (gr)(sa)siCl (Ti?)

Punkt 10

Provtagningshålet torrt intill 1,0 m djup

0-0,25
0,25-0,5
0,5-1,0
stopp

Mörkbrun siltig HUMUSJORD, enstaka tunna rottrådar - siHu
Mörkbrun lerig TORRSKORPESILT - clSidc
Brungrå något lerig TORRSKORPESILT - (cl)Sidc

Enligt AMA Anläggning 13

Den- Vatten Kon- Mtrl
sitet
kvot
flyttyp/
ρ
gräns tjälf.
1)
[t/m3] w [%] wL [%] klass

10
16
10

5A/4
5A/4
5A/4
5A/4

5A/4
14

5A/4

16

5A/4

13
10

5A/4
5A/4

14
25
22
27

5A/4
5A/4
5A/4
5A/4
5A/4

27

5A/4

13

5A/4

14
10

5A/4
5A/4
5A/4
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Vadstena 4:44, Vadstena kommun.

Projekt

5037

Vadstena Kommun

Provtagningsdatum

Provtagningsredskap

Bilaga
1:2
Godkänd
JH
Undersökningsdatum

190827

Skr

190828

Uppdragsnummer

Uppdragsgivare

Sektion/
Borrhål

(okulär jordartsklassificering SS-EN ISO 14688-1+2)

Benämning

Djup (m)

(enligt IEG 2011-05-08)

Jordartsförkortning

Punkt 12

Provtagningshålet torrt och igenrasat på 1,40 m djup

0-0,25
0,25-0,7
0,7-1,2

Mörkbrun något humushaltig SILT, enstaka tunna rottrådar - (hu)Si
Grå och brun något lerig TORRSKORPESILT - (cl)Sidc
Grå och brun något lerig TORRSKORPESILT, gruskorn - (cl)Sidc,
gr-korn
Brun något lerig sandig grusig SILT (morän?) - (cl)sagrSi (Ti?)

1,2-1,8
stopp

Punkt 17

Provtagningshålet torrt intill 1,2 m djup

0-0,25
0,25-0,6
0,6-1,0
1,0-1,2
stopp

Mörkbrun humushaltig SILT, enstaka tunna rottrådar - huSi
Brun något lerig TORRSKORPESILT - (cl)Sidc
Brun mycket siltig TORRSKORPELERA - )si(Cldc
Brun lerig TORRSKORPESILT - clSidc

Punkt 20

Provtagningshålet torrt intill 1,95 m djup

0-0,2
0,2-0,6
0,6-1,0
1,0-1,5
1,5-1,95
stopp

1)

Mörkbrun humushaltig SILT, enstaka tunna rottrådar - huSi
Mörkbrun lerig TORRSKORPESILT - clSidc
Gråbrun och mörkgrå lerig TORRSKORPESILT, gruskorn - clSidc,
gr-korn
Gråbrun sandig grusig siltig LERA (morän?) - sagrsiCl (Ti?)
Gråbrun något sandig något grusig siltig LERA (morän?) (sa)(gr)siCl (Ti?)

Enligt AMA Anläggning 13

Den- Vatten Kon- Mtrl
sitet
kvot
flyttyp/
ρ
gräns tjälf.
1)
[t/m3] w [%] wL [%] klass

15

5A/4
5A/4

9
8

5A/4
5A/4

18
13
11

5A/4
5A/4
5A/4
5A/4

13

5A/4
5A/4

10
11

5A/4
5A/4

13

5A/4

1

4:42

10

6
59

VADSTENA

8

4:44

7

4

7

86
5

3

4

9
3

2

2

10
1

1

8
1

7
6

3

5

7

5

atan

2

4

Veteg

4

5

9
6

6

11

3

7

8

8

41
3

2

13

5
3

2

n

egata
Havr

10

2

9
4

7
8
1

6
7

15

1
9

4:38

S:2
16

BOSTADEN
3

10

1

6

201
10
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OBJEKT

Uppdragsgivare är:

Vadstena kommun
592 80 VADSTENA

Kontaktperson är:
Nasos Alexis, Vadstena kommun (0143-150 61, nasos.alexis@vadstena.se)

För planerad nybyggnation å rubricerad fastighet har Hylanders Geo-Byrå AB enligt uppdrag utfört översiktlig geoteknisk undersökning. Vadstena kommun har påbörjat arbete
med att ta fram en detaljplan för bostadsbebyggelse inom aktuellt område.
Aktuellt område framgår ungefärligt av figur 1 nedan. Området med lägen för utförda
undersökningar framgår på planritning G1 i MUR/Geo, se kap. 4 nedan.

Figur 1. Flygfoto över aktuellt område, källa www.hitta.se. Rödmarkerat område utgör ungefärligt
undersökningsområde.
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PLANERAD BYGGNATION

Planerad detaljplaneläggning av aktuell fastighet avser byggnation för bostadsbebyggelse i olika upplåtelseformer och omfattningar.

3

ÄNDAMÅL

Syftet med den geotekniska undersökningen är att undersöka mark- och grundläggningsförhållandena i området samt att ge synpunkter på grundläggning.

4

UTFÖRDA MARKUNDERSÖKNINGAR

Denna rapport redovisar förutsättningar för planerad bebyggelse och preliminära grundläggningsrekommendationer. Utförda fält- och laboratorieundersökningar redovisas separat i Markteknisk undersökningsrapport geoteknik, MUR/Geo daterad 2019-10-22,
med tillhörande bilagor och ritningar. I det följande hänvisas till de uppgifter som framkommit och redovisas i MUR/Geo.

5

GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN

5.1 Topografi
Området ligger vid Vadstenas östra infart. Markytan inom aktuellt område upptages av
plan åkermark med svag lutning huvudsakligen mot nordväst. Avvägda punkter varierar
mellan nivån +90,2 (punkt 2) och nivån +95,7 (punkt 19). Området gränsar i väster till
Tycklingevägen, i söder till Klostergatan, i sydost till Motalavägen och i övriga delar till
åkermark. Strax norr om Motalavägen löper en gång-/cykelväg och där förekommer även
en gård med ett antal byggnader (Karlsfrid).
Sjön Vättern ligger ca 350 m norr om området.
5.2 Jordlager
Undersökningarna visar att jorden överst består av ett humushaltigt ytskikt. Det humushaltiga ytskiktet utgörs främst av silt och lera och är enligt provtagningarna 0,2 – 0,25 m förutom vid punkt 5 där endast ca 5 cm humusjord konstaterades.
Vid punkt 5 har fyllning (omgrävd jord) verifierats ned till 0,6 m djup och eventuellt även
ned till 1,5 m djup bestående av siltig torrskorpelera med inslag av tegelrester etc., se
bilaga 1:1 i MUR. Med anledning av de begränsade proverna från skruvprovtagningen
samt risken för att fyllningen rasat ned i provtagningshålet under provtagningen så är
fyllningsgränsen osäker vid punkt 5. Under 1,5 m djup är emellertid jorden fast – mycket
fast lagrad och utgörs sannolikt av lermorän.
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Under den humushaltiga jorden i övriga utförda provtagningspunkter följer främst lerig torrskorpesilt. Vid punkterna 4, 10, 12, 17 och 20 har provtagningen stoppat i torrskorpesilten
på varierande 1,0-1,2 m djup (punkt 4, 10, 17) alternativt har torrskorpesilten övergått
grövre siltig eller lerig jord (eventuellt morän) på 1,0-1,2 m djup (punkt 12, 20).
Punkt 7 avviker något från övriga punkter och där övergår torrskorpesilten på 0,4 m djup i
siltig torrskorpelera som överlagrar lermorän på ca 2 m djup.
Viktsonderingarna har i samtliga punkter kompletterats med slagsonderingar varvid framkommit att jorden ställvis är växellagrad med varierande lagringstäthet. I punkt 12 förekommer exempelvis ett lager med halvfast-fast lagring på 2,5-5 m djup. Vidare visar slagsonderingarna vid övriga punkter att ett mycket fast jordlager (sannolikt morän) förekommer med varierande tjocklek och med upp till minst 4 m tjocklek vid punkt 2.
Totaldjupen enligt slagsonderingarna inom området varierar mellan 0,7 m (punkt 21) och
7,15 m (punkt 12).
5.3

Jordens materialegenskaper

Leran vid punkt 7 är allmänt siltig och dess vattenkvoter, , har uppmätts till 22-27 %.
Övriga uppmätta vattenkvoter på den leriga siltjorden är varierande 10-16 % bl.a. beroende på siltinnehåll.
De störda provtagningar som har utförts visar allmänt att den naturligt lagrade jorden är
mindre sättningskänslig för måttlig belastning.
Materialegenskaperna för den naturligt lagrade jorden bedöms generellt tillhöra materialtyp 5A och tjälfarlighetsklass 4, se vidare bilaga 1:1-1:2 i MUR.
Beträffande preliminära värderade medelvärden (𝑋) för jordens materialparametrar, se
kap. 6.2.
5.4 Yt- och grundvattenförhållanden
För utredning av de geohydrologiska förhållandena på platsen har grundvattenobservationer utförts. Vid punkterna 1, 4, 17 och 20 har installation skett av grundvattenrör med
filterspets (typ geotextil). Grundvattenrören är benämnda med punktnummer och ett
efterföljt GW. Grundvattenrören vattenfylldes vid installation varefter kontinuerlig uppföljning skett av de sjunkande vattennivåerna i rören. Endast i röret vid punkt 17 har en
stabilisering av vattenytan verifierats under aktuell observationsperiod. Vattenytan i övriga rör har sjunkit under hela observationstiden beroende på den täta bottenjorden vid
filterspetsarna. Grundvattenröret vid punkt 4 hade vid senaste observationstillfället
191021 tagits bort av okänd person. Resultatet av grundvattenmätningarna framgår av
tabell 1 nedan.
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Marknivå Spetsnivå
+90,48
+91,08
+91,75
+94,14

+87,26
+85,48
+88,37
+92,04

Djup till GWyta

Nivå GW-yta

Ej stabiliserad *)
Ej stabiliserad *)
1,54 m (191021)
Ej stabiliserad *)

Ej stabiliserad *)
Ej stabiliserad *)
+90,21 (191021)
Ej stabiliserad *)

Tabell 1. Uppmätta grundvattennivåer

*) Vattenytorna i grundvattenrören bedöms ej ha stabiliserats under mätperioden. Vid
senaste observationen av vattenytorna i gw-rören 2019-10-21 pejlades en vattenyta:
 vid punkt 1 – nivån +90,49 motsvarande 0,01 m över markytan
 vid punkt 4 – nivån +89,19 motsvarande 1,89 m under markytan (2019-09-13)
 vid punkt 20 – nivån +92,57 motsvarande 1,57 m under markytan
Detta innebär således att grundvattenytan i respektive punkt för punkterna 1, 4 och 20
ligger på samma nivå eller lägre än ovan uppmätta. Fortlöpande avläsningar av vattennivåerna i grundvattenrören rekommenderas för fastställande av grundvattennivån och
dess tidsmässiga fluktuationer.
Korttidsobservation av eventuella fria vattenytor har utförts i hålen för utförda skruvprovtagningar. Inga fria vattenytor observerades intill aktuella provtagningsdjup 1,0-2,0 m
djup alternativt rasade hålen igen på 0,95-1,5 m djup, se bilaga 1:1-1:2 (MUR). I vissa
fall kan den igenrasade nivån motsvara grundvattenytans läge.
5.5 Markradon
Markradonmätningarna har skett med markradondetektorer enligt metod ROAC. Radonmätningar utfördes vid punkterna R2, R4, R9, R12, R14, R17 och R22 enligt nedan med
läge enligt plan å ritning G1 (se MUR). I nämnda punkter uppmättes radonhalter enligt
nedanstående tabell 2:

Punkt
kBq/m3

R4
69

R5
54

R7
70

R10
59

R12
71

R17
54

R20
99

Tabell 2. Resultat av radonmätningar

För lera, finsilt och lerig morän gäller att gränsen lågradonmark / normalradonmark ligger
vid 60 kBq/m3. För övriga jordar klassificeras normalradonmark inom intervallet 10-50
kBq/m3 i jordluft och högradonmark >50 kBq/m3 i jordluft, se bilaga 2:2 i MUR. Naturligt
lagrad jordgrund inom de uppmätta platserna utgörs i huvudsak av silt.
Med anledning av ovanstående föreslås preliminärt att området som helhet klassificeras
som högradonmark med radonsäkert byggande. Kompletterande radonmätningar förordas vid detaljprojektering för utredning av eventuell lägre riskklassificering.
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5.6 Markföroreningar
Undersökningen har ej omfattat utredning av förorenad mark (miljöteknisk markundersökning).

6

MARK- OCH GRUNDLÄGGNINGSARBETEN

6.1 Rekommendationer för grundläggning
Utförda sonderingar och provtagningar visar att jordgrunden inom aktuellt område främst
består av silt men att lera även förekommer i vissa delar. Leran innehar emellertid en
viss överkonsolidering, vilket innebär att mindre belastningsökningar medför obetydliga
sättningstillskott framgent.
Inom hela den undersökta ytan finns goda förutsättningar för grundläggning på mark av
lättare bebyggelse typ villor, radhus etc.
För markgrundläggning av tyngre bebyggelse och/eller bebyggelse med stor utbredning
i plan kan eventuellt utskiftning av lösare ytjord mot packad friktionsjord behöva ske, för
att utjämna framtida sättningsskillnader. För tyngre bebyggelse på ojämna grundförhållanden inom fastigheten kan pålgrundläggning inte uteslutas.
All förekommande humushaltig jord och fyllning skall alltid bortschaktas under planerad
grundläggning och dess influensyta. Influensytan begränsas av en linje med lutning 1:1
under lägsta konstruktionsdel. Bortschaktad jord under planerad grundläggning och dess
influensyta utskiftas mot packad och kontrollerad fyllning, se nedan.
Det är ur sättningssynpunkt generellt lämpligt att välja relativt korta byggnadskroppar
samt välja lätt och flexibel konstruktion – träfasad medger flexibilitet vid ojämna rörelser.
Tegelväggar (fasader) utgör en tilläggsbelastning och är även sprickbenägna vid ojämna
markrörelser. Vid inhomogena grundförhållanden är rektangulär planform att föredra
framför vinkelhus.
Med hänsyn till förekomst av lokalt varierande grundförhållanden, både vad gäller jordens sammansättning och mäktighet, jämför punkt 7, rekommenderar vi en geoteknisk
översyn i samband med detaljprojektering, eventuellt med kompletterande geotekniska
undersökningar för lokalisering av svaghetszoner och dess variationer.
Jordmaterialet i schaktbotten får ej tillåtas tjäla vid kall väderlek eller uppältas i samband
med vatten. Grundkonstruktionen frostskyddas.
Vid schaktning under angivna borravslutningar samt mellan borrhål enligt ritning 5037G1 i MUR finns risk för bergschakt. Vid grundläggning ovan bergschakt beredes packad
sprängbotten om minst 0,5 m tjocklek.
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Om de byggnadstekniska förutsättningarna uppfylls kan dimensionering av grundplattor
ske i Geoteknisk kategori 1 (GK1) i enlighet med kap. 5 TD Grunderna i Eurokod 7 (IEG
Rapport 2:2008, Rev 3). Dimensionering kan då ske med dimensionerande grundtrycksvärde fd i naturligt lagrad jord enligt TD EN 1997-1 kapitel 6 Plattgrundläggning (Rapport
7:2008) . Dimensionerande grundtrycksvärde f d väljes preliminärt för medelvärdet av lera
och silt d.v.s. 75 kPa (tabell 4.1). Grundplattornas bredd och grundläggningsdjup skall
dock uppgå till minst 0,4 m.
Dimensionering sker annars i geoteknisk klass 2 och säkerhetsklass 2 varvid preliminära
dimensionerande materialparametrar väljes enligt nedan.
6.2 Preliminära värderade medelvärden
Nedanstående värderade medelvärden (𝑋) för jordens materialparametrar har tagits fram
för området utifrån utförda sonderingar och provtagningar, empiriskt ur tabeller i TK Geo
11 (Trafikverkets publikation 2011:047, TRV Geo) samt har bedömts erfarenhetsmässigt.
Djup (m)

Jordart

Tunghet, γ
(kN/m3)

Värderat medelvärde,

Partialkoefficienter

𝐗

0 – max 2
Från 2-5 m

Från 1-5 m
och
därunder

över
GVY

under
GVY

17

8

Cu = 30 kPa

17

9

Ø = 30°

gM (tanØ) = 1,3

21

11

Ø = 35°

gM (tanØ) = 1,3

Torrskorpelera/siltig
lera/lerig silt
Halvfast-fast
lagrad
mellanjord
Mycket fast
lagrad friktionsjord (sannolikt morän)

gM (cu) = 1,5

Tabell 2. Valda jordartsparametrar

6.3 Preliminära dimensionerande materialparametrar - markgrundläggning
Dimensionering av plattor sker enligt SS-EN 1997-1 och TD Plattgrundläggning (IEG
Rapport 7:2008) samt Boverkets BFS 2013:10 EKS 9, geoteknisk kategori 2 (GK2) och
säkerhetsklass 2 (SK2). Plattgrundläggning medför DA3, med partialkoefficienter på
materialparametrar och laster.
Dimensionerande värden för odränerad skjuvhållfasthet har beräknats enligt formeln:
Xd = η · 𝑋 / gM
Dimensionerande värden för friktionsvinkeln har beräknats enligt formeln:
Xd = tan-1 · ( η · tan 𝑋 / gM )
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Xd = Dimensionerande värdet för aktuellt material
𝑋 = värderat medelvärde
η = omräkningsfaktor*
gM = partialkoefficient för aktuellt material
* η består av åtta olika delfaktorer och beräknas enligt η = η1 · η2 ….· η8

Dimensionerande värden redovisas i tabell 3 nedan, med definitioner enligt tabell 2.

Värderade medelvärden



Djup (m)

Jordart

0 – max 2

Torrskorpelera/fast lera
Halvfast-fast
lagrad mellanjord
Mycket fast
lagrad friktionsjord (sannolikt
morän)

Från 2-5 m

Från 1-5 m
och
därunder

(kPa)

30

-

γ (kN/m3)

Dimensionerande
värden, platta DA3

Ø
(º)

över
GVY

under
GVY

-

17

8

19

-

30

17

9

-

22,5

35

21

11

-

28

d

(kPa)

Ød (º)

Tabell 3. Dimensionerande värden
Η
η1·η2 η3·η4
η 5·η6
η 7·η8
ηTOT

Lera/silt
0,95
1,0
1,0
0,95

Friktionsjord
0,9
1,0
1,1
0,99

Tabell 4. Valda omräkningsfaktorer η

6.4 Schaktningsarbeten
Schaktning kan utföras på normalt sätt med slänter i lutning ca 3:1 i fast lera och 1:11:1,5 i friktionsjord till normalt ledningsdjup över grundvattenytans läge. Schaktningsarbetena inom delar av området kan försvåras vid höga grundvattenytor i kombination
med silt som kan ge jorden flytkaraktär. Risken för flytjordsproblem ökar vid regn- och
snösmältningsperioder varvid flackare slänter och länshållning erfordras.
Schaktningsarbeten under grundvattenytan i finjord medför flytjordsproblem och bör i
möjligaste mån undvikas. Vid djupare schakter för ledningar skall stabiliteten för schakten
säkerställas genom att utföra flackare slänter eller tillfälliga stödkonstruktioner.
Vid ihållande riklig nederbörd kan branta schaktslänter i friktions- och mellanjord (silt)
behöva utflackas samt eventuellt täckas med skyddslager som exempelvis presenningar
eller dylikt mot erosion.
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Om eventuell fyllningsgräns allmänt är svårtolkad och tveksamhet om jordens beskaffenhet uppkommer vid grundschakten, skall geoteknisk sakkunnig person tillkallas för schaktbottenbesiktning.
6.5 Fyllningsarbeten
All packad fyllning, under grundläggning och dess influensyta, utförs och packas i skikt i
enlighet med AMA Anläggning 13 och enligt relevant kod under kapitel CE. Erforderlig
stödfyllning och erosionsskydd i slänter till uppfyllnad tillgodoses.
Vid packad fyllning över 1 m höjd rekommenderas att packningskontroll utförs. Packningskontroll skall planeras innan uppackningen utförs och bör ske i minst 2 omgångar för säkerställande av packningsgrad.
Packningsarbeten skall utföras med försiktighet, så att instabilitet i jorden ej uppkommer.
Packningsarbeten skall omedelbart avbrytas vid minsta tecken på instabilitet i jorden och
vid osäkerhet tillkallas omgående geoteknisk sakkunnig person.

7

ALLMÄNNA REKOMMENDATIONER

I samband med den konstruktiva utformningens färdigställande rekommenderar vi ett samråd mellan geotekniker och konstruktör.
En geoteknisk översyn utföres när planerade byggnaders utformning, planläge och höjdsättning är fastställd och med beaktande av marklutningar, erforderliga uppfyllnader,
ojämna grundförhållanden etc. För markgrundläggning av tyngre byggnation erfordras i
vart fall kompletterande geo-undersökningar med sonderingar och provtagningar för att
kartera lokala variationer i grundförhållandena.
Vi rekommenderar att kontinuerlig uppföljning sker med pejling av grundvattenytor i monterade grundvattenobservationsrör. Detta för att vattenytan i samtliga rör inte hunnit stabiliseras under den tidsbegränsade mätperioden samt för att verifiera grundvattenytans
årstidsvariationer.

Hylanders Geo-Byrå AB
Geoteknik
Johan Hylander
Uppdragsansvarig
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