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1 Objekt 

På uppdrag av Sydnärkes Byggförvaltning har Sweco AB utfört en översiktlig 

geoteknisk undersökning för detaljplan på Norra bergen 49, Askersund. Det 

aktuella undersökningsområdet är markerat enligt figur 1 nedan.  

 

 Figur 1 Principiell skiss över aktuellt undersökningsområde 

 

2 Ändamål 

Projekterings PM Geoteknik syftar till att beskriva geotekniska förhållanden samt 
rekommendationer avseende grundläggning inom exploateringsområdet. 

 

3 Underlag  

Underlag för undersökningen har varit: 

• Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Geoteknik för objektet, upprättad av 
Sweco Civil AB, daterad 2018-09-07  
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4 Styrande dokument 

Denna rapport ansluter till SS-EN 1997–1 och 2, med tillhörande nationell bilaga. 

5 Geoteknisk kategori 

Undersökningar har utförts enligt geoteknisk kategori 2 (GK2) för konstruktion. 

6 Utförda geotekniska undersökningar 

Utförda geotekniska undersökningar för området behandlas i Markteknisk 

undersökningsrapport (MUR). 

7 Geotekniska förhållanden 

Utförda sonderingar redovisas i Markteknisk undersökningsrapport (MUR) med 

tillhörande ritningar, daterade 2018-09-07 

De geotekniska förhållandena kan delas in i 3 områden, se figur 2. 

 

 

7.1 Jordlager 

Område 1 

Under vegetationsskiktet består jorden av 0-1 m humus följt av 1 m sand som 

lägger sig på grusigsandigsiltig morän. Bergnivån är uppmätt till +95 vilket 

motsvarar ca 7,9 m under markytan. Berget är överlagrat av morän.  

 

Figur 2 Undersökt område uppdelat i tre delar 
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Område 2 

Området utgörs av ett fastmarksområde med mycket berg i dagen. Bergnivån 

uppmätt till +104 vilket motsvarar 0,15 m under markytan.    

Område 3 

Översta lagret av jorden utgörs av 0-2 m fyllning följt av 1 m torrskorpelera. 

Därunder är det varvig lera med siltiga finsandskikt ner till ca 13,6 m. Bergnivån är 

uppmätt till +86 vilket motsvarar 13,6 m under markytan.  

 

7.2 Geohydrologiska förhållanden 

De hydrogeologiska undersökningarna är korttidsobservationer och har omfattat 

installation av ett grundvattenrör i samband med fältundersökningen. 

Grunvattennivån är uppmätt till +94,9 vilket motsvarar ca 5,2 m under markytan. 

7.3 Materialtyp och tjälfarlighetsklass 

Materialtyp och tjälfarlighetsklass på förekommande jordarter redovisas enligt 

tabell 1. 

Tabell 1. Materialtyp och tjälfarlighetsklass 

Jordart Materialtyp Tjälfarlighetsklass 

Fyllning 3B 2 

vCl(dc) 4B 3 

vCl_sifsa_ 4B 3 

vCl_si_fsa_ 5A 4 

Morän  3B 2 

 

7.4 Sättningar 

Inga provtagningar för sättningsberäkningar har utförts. Jordarten i det undersökta 

området betraktas som ej sättningskänslig.  

7.5 Markarbete 

Alla schaktarbeten ska bedrivas med hänsyn till aktuella jordarters egenskaper och 

rådande väderleks- /grundvattenförhållanden. Vid schaktarbetet skall föreskrifter 

och rekommendationer i ”Schakta säkert-en handbok om säkerhet vid schaktning” 

beaktas. 
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8 Slutsats 

Bedömningen efter platsbesöket och den geotekniska undersökningen är att 

planerad byggnation är möjlig då det inte föreligger risk för skred eller 

instabilitetsproblem inom området.  

Stora delar av område 2, se figur 2, utgörs av berg i dagen vilket medför att 

sprängning kan vara nödvändigt för grundläggning av byggnader. Marken är 

djupare på vissa ställe speciellt i område 3 men enligt utförda sonderingarna så är 

marken fast och anses klara av en ytliggrundläggning.  

När beslut tagits om exakta lägen för byggnationer ska en kompletterande 

geoteknisk undersökning utföras i syfte att klarlägga de geotekniska förhållandena 

som i sin tur ger underlag för grundläggningsförutsättningar.  

 


