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1 Objekt 

Sweco Civil AB har på uppdrag av Sydnärkes Byggförvaltning utfört en översiktlig 

geoteknisk undersökning över ett område längs Banvallsvägen och Kvarnbäcken i 

Askersund. 

2 Ändamål 

Syftet med undersökningen är att översiktligt beskriva de rådande geotekniska 

förhållandena som underlag för fortsatta geotekniska utredningar samt inledande 

släntstabilitetsutredning. 

3 Underlag för PM 

Underlag utgörs av: 

 Urklipp från illustrationsplan från Sydnärkes Byggförvaltning mottaget 2016-04-

10. 

4 Styrande dokument 

 SS-EN 1997-1 och 2 med tillhörande nationell bilaga. 

 Skredkommission BFS Rapport 3:95. 

5 Utförda undersökningar 

Inom detta uppdrag redovisas utförda undersökningar i separat handling, Markteknisk 

Undersökningsrapport Geoteknik (MUR Geo) med tillhörande bilagor och ritningar, 

daterade 2015-07-13. 

6 Planerad bebyggelse 

Bostadshus och förskola är tänkt att uppföras enligt illustrationsplan (figur 1) nedan. 

Byggnaderna ska utformas enhetligt med likartad byggnadshöjd i förhållande till befintlig 

väg. Exakt planläge, grundläggningsnivåer samt eventuella fyllningsmassor har ej 

mottagits och har därför ej inarbetats i denna PM. 
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Figur 1 Illustrationsplan Lundby Askersund 

7 Geotekniska förhållanden 

7.1 Jordlager 

Jorden består i huvudsak av en varvig lera med inslag av silt och siltskikt. Leran har en 

utvecklad torrskorpa med en varierande mäktighet om 1-2 m. De största lermäktigheterna 

finns längs sektion E och F, nära Kvarnbäcken, där lerlagret uppgår till mellan 10 och 12 

m. Sonderingar får stopp mot fast morän eller berg. 

Med ledning av okulär platsbesiktning och trenden vid sonderingar bedöms marken söder 

om Banvallsvägen bestå av i huvudsak fast friktionsjord eller morän. Berg eller möjligen 

block i dagen har noterats på platsen för planerad förskola. 

7.2 Geohydrologiska förhållanden 

Vid skruvprovtagning har en markvattennivå bedömts till 1 m under markytan. Denna nivå 

har sedan använts vid beräkningar. 

Det grundvattenrör som installerades vid fältarbetet har efter funktionstest bedömts som 

ej funktionsdugligt. Detta beror med stor sannolikhet på att finkornig tät jord satt igen 

rörets filter.  

7.3 Sättningar 

Deformationsegenskaper har ej bestämts i denna utredning. Jordens höga innehåll av silt 

kan innebära att sättningarna blir förhållandevis små vid uppfyllnad. Detta måste dock 

verifieras, för förslag till komplettering se kapitel 9. 
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7.4 Stabilitet 

Kravet vid nyexploatering är att en detaljerad stabilitetsutredning utförs. Då 

grundvattenobservationsröret inte fungerat tillfredställande uppfylls för närvarande inte 

det kravet. Beräkningar har ändå utförts med antagandet att portrycket/grundvattentrycket 

befinner sig ca 1 m under markytan (utifrån observationer vid jordprovtagning) för att ge 

en uppfattning om det är rimligt att kraven på stabilitet vid nyexploatering kan uppfyllas. 

Två stabilitetsberäkningar utfördes för varje sektion (se bilaga 2 och 3). Dels med 

befintliga förhållanden och dels med en antagen uppfyllnad. Den antagna uppfyllnaden 

utgick från att marken kring byggnaden bör ligga ungefär i nivå med befintlig väg ur 

tillgänglighets och vattenavrinningssynpunkt. Då byggnaderna mellan Banvallsvägen och 

Kvarnbäcken kan anses behöva pålas tillför dessa ingen last och nivå färdigt golv kan 

med markytan ungefär i nivå med vägen antas hamna ca 0,5 m över befintlig väg. 

Markprofilen har skapats utifrån höjdkurvor i primärkarta samt kompletterande 

inmätningar med GPS(näverks-RTK) vid befintlig väg samt vid Kvarnbäcken. Jordlagren 

har tolkats utifrån okulär besiktning av platsen och sonderingar. Valda materialparametrar 

kan ses på respektive beräkningsblad. 

Vid stabilitetsberäkning för detaljerad utredning ska säkerhetsfaktorn mot skred vid 

dränerad analys ( Fc) vara större eller lika med 1,5 respektive säkerhetsfaktorn mot skred 

vid kombinerad analys Fkomb> vara större eller lika med 1,35. 

Stabilitetsberäkningar har utförts i programmet Novapoint Geosuite Stabilitet med 

cirkulärcylindriska glidytor. Beräkningar har gjorts i odränerade och kombinerade 

förhållanden enligt antaganden ovan. 

Preliminära resultat då grundvattennivån måste verifieras är: 

 Stabiliteten vid befintliga förhållanden Fc>1,5 och Fkomb>1,35 (antaget 

grundvattenytan 1 m under markytan). 

 Vid antagen uppfyllnad är säkerhetsfaktorn ej tillfredställande för sektion G-G och 

ungefär halvvägs fram till sektion F-F (antaget grundvattenytan 1 m under 

markytan). Detta illustreras av det rödskrafferade området i Bilaga 1.  

8 Rekommendationer 

På bilaga 1 visas hittills bedömda grundläggningsförutsättningar för byggnader i 

exploateringsområdet. 

För nyexploatering krävs enligt Skredkomissionens rapport 3:95 att den geotekniska 

undersökningen motsvarar minst nivå ”detaljerad utredning”. Detta uppfylls ej då 

grundvattenröret ej visat sig fungera tillfredställande (se komplettering nedan).  

Då stora delar av området vid översiktligt kan ses som stabilt för befintliga förhållanden 

bör fortsatt utredning visa hur stora sättningar som fås vid uppfyllnad.  
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9 Komplettering 

Ostörd provtagning med efterföljande kompressionsförsök på laboratorie bör utföras för 

att möjliggöra sättningsberäkningar Detta bör utföras i minst 2 punkter. Vid 

kompletteringen ska installerat grundvattenrör installeras om och om ingen 

korresponderande grundvattenyta då heller erhålls måste portrycksmätare installeras. Vid 

kompletteringen ska även ytterligare stödsonderingen utföras för att noggrannare 

bestämma ler/silt djupet. 

10 Bilagor 

Bilaga 1 Planritning med grundläggningsförutsättningar 

Bilaga 2 Stabilitetsberäkning sektion A-A – G-G med befintliga förhållanden 

Bilaga 3 Stabilitetsberäkning sektion A-A – G-G med antagen fyllning 
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