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Bilaga

Grafisk tolkning av jordlagerföljden i området.
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1 Uppdrag
ÅF Infrastructure AB har på uppdrag av Bergslagens kommunalteknik utfört en
översiktlig geotekniska undersökningar ett område med anledning av ett planerat
bostadsområde strax väster om de centrala delarna av Lindesberg, se figur 1.

Figur 1 Översiktlig vy av undersökningsområdet. I figuren har aktuellt område
markerats i förhållande till samhället Lindesberg. Källa Google Earth. Norr är
uppåt i figuren.

2 Bakgrund och syfte
Ett nytt bostadsområde planeras utanför Lindesberg. För detta ändamål har
geotekniska undersökningar genomförts med tyngdpunkt på de förutsättningar
som krävs för att anlägga gator och VA-ledningar. Undersökningarna
genomfördes september 2016.
Att syftet förändrats kommer innebära att det i
grundläggningsrekommendationerna finns förslag på kompletterande
undersökningar.
Föreliggande PM har för avsikt att översiktligt ge geotekniska råd och anvisningar
inför planerad exploatering.

3 Underlag för PM
Underlag utgörs av:
[1]. Markteknisk undersökningsrapport Geoteknik. Torphyttan Lindesberg, ÅF
Infrastructure AB, uppdragsnummer 72258801 daterad 2016-10-10.
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4 Utförda undersökningar
En sammanställning av inom detta projekt utförda geotekniska
fältundersökningar redovisas i separat rapport, se [1].

5 Områdesbeskrivning
5.1 Topografi
Det aktuella området består idag av åkermark. Marknivån ligger mellan cirka
nivåerna +82 och +77 i de undersökta punkterna. Marklutning sker mot söder.
I figur 2 visas förväntad jordlagerföljd, enligt SGUs jordartskarta.
Postglacial silt

Glacial silt

Morän

Postglacial finsand

Figur 2: Jordartskarta. Ungefärligt undersökningsområde har markerats. Norr är
uppåt i figuren.
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Enligt SGU:s jordartskarta förväntas det ytliga jordlagret i huvudsak bestå av
glacial silt och postglacial silt, se figur 2. I den norra delen förekommer morän
och i den sydligaste delen förekommer postglacial finsand och morän.

Enligt SGUs jorddjupskarta varierar befintlig jorddjup mellan 3 – 10 meter.

6 Geotekniska förhållanden
Resultat från utförda geotekniska undersökningar redovisas nedan.

6.1 Jordlagerföljd
I bilaga 1 redovisas en grafisk tolkning av jordlagerföljden, baserat på resultat
från genomförda geotekniska undersökningar.
Det är tydligt att markytan lutar samt att lerjordens tjocklek ökar, här i sydlig
riktning.
Vid markytan finns en siltig jord med en bedömd tjocklek på upp till 3 meter.
Den siltiga jorden överlagrar en grovkornig moränjord i den norra delen och i den
södra delen överlagras moränjorden av en lerig jord. Den leriga jordens tjocklek
varierar upp till 5 meter. Moränjordens tjocklek har inte bestämts.

6.2 Jordens materialegenskaper
Materialparametrar för rådande jordarter redovisas i tabell 1.
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Tabell 1 Materialparametrar.
Jordart

Siltig
jord

Emodul*

Friktionsvinkel*

Odränerad
skjuvhållfasthet

[Mpa]

[°]

[kPa]

3

28

Lerig
jord
Morän

20

Materialtyp

Tjälfarlighetsklass

20

5A

4

10

4B

3

4A

3

35

* redovisade värden baseras på konservativa erfarenhetsvärden.
Siltiga jordar är mycket flytbenägna i vattenmättat tillstånd. Det innebär att det
vid schakt finns risk att jorden hamnar i flytjordstillstånd, vilket kan orsakas av
nederbörd, grundvatten, upptining eller mekanisk bearbetning.

6.3 Hydrogeologiska förhållanden
Inga noteringar av grundvattennivåer har gjorts.
Baserat på den varierande marknivåer och rådande jordlagerföljder gör att det
finns risk för artesiskt grundvatten. Det innebär i sådana fall att grundvattenytan
ligger mycket marknära eller till och med strax ovan befintlig markyta. Detta
påverkar bland annat möjligheten att kunna schakta i jord
Eftersom marken brukats som åkermark har risken för artesiskt grundvatten
emellertid minskats genom att området troligen har täckdikats. Täckdikningen
har förändrat de hydrologiska förhållandena vid markytan. På djup större än 1
meter under markytan kvarstår dock de ursprungliga förhållande.

7 Tjäle
Tjäldjupet är beroende av rådande lufttemperatur samt vatteninnehållet i
marken. I aktuellt område är ett tjäldjup på cirka 1,4 m att förvänta.

8 Stabilitet
Inga stabilitetsberäkningar har utförts för aktuellt område.
Utifrån rådande jordlagerföljder och topografi kan stabiliteten inom området
betraktas som mindre tillfredsställande.
Det höga porvattentrycket i området skapar stabilitetsproblem.
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9 Sättningar
Löst lagrade jordar av lera och silt är sättningsbenägna. Sättningarnas storlek
och tidsförlopp är beroende främst av påförd tillskottslast samt lerans mäktighet
och dess kompressionsegenskaper.
En eventuell sänkning av grundvattenytan ger samma effekt som en belastning.
Inga analyser har gjorts på leran avseende sättningsegenskaper.

10 Grundläggningsförutsättningar
10.1 Geoteknisk kategori
Grundläggnings- och markarbeten skall dimensioneras, planeras, utföras och
kontrolleras i geoteknisk kategori 2 (GK 2).

10.2 Säkerhetsklass
Grundläggnings- och markarbeten skall dimensioneras, planeras, utföras och
kontrolleras för säkerhetsklass 2 (SK 2).

11 Rekommendationer och anvisningar
De geotekniska undersökningar som är utförd, var översiktliga och anpassades
för byggandet av gator och anläggandet av VA-ledningar.
För att säkerställa grundläggningen av hus måste kompletterande geotekniska
undersökningar genomföras.
I de ytliga jordlagren kommer lagringsfasthet, tjälfarlighet och grundvattennivåer
att undersökas. Där sättningsbenägen jord förekommer, måste dessa jordlagers
sättningsegenskaper utredas. Vidare måste de sättningsbenägna jordarnas
tjocklek undersökas. Slutligen ska djupet ner till bergöverytan undersökas.
Då rådande förhållanden består av sättningsbenägen jord måste ökade
belastningar beaktas med varsamhet. Vid anläggande av byggnader förväntas
ökad belastning på dess grundläggning. Av den anledningen har området delats i
delområden baserat på möjlig grundläggning.


I den norra delen finns det områden där den sättningsbenägna jorden inte har
större tjocklek än att det kan skiftas ut där byggnader ska anläggas och där
gator ska byggas kan förbelastning användas. Med utskiftning menas att
befintlig jord schaktas bort och ersätts med icke sättningsbenägen jord. Med
förbelastning avses att aktuellt utsätts för extra belastning under en tid. Då
hinner förväntad sättning utvecklas.
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I övriga delen av området blir pålgrundläggning nödvändig för bostäder. För
gator kan sättningar undvikas med hjälp av lättfyllning eller förbelastning
enligt ovan.

11.1 Schaktarbeten
Eftersom det inte kan uteslutas att artesiskt grundvatten måste
grundvattenförhållandena klargöras före schakt.
Mark- och schaktarbeten bör, om möjligt, genomföras under perioder på året då
jorden är torr och fri från tjäle. Detta då siltjord, som är både tjälfarlig och
flytbenägen, förekommer i området.
De geotekniska förhållandena är sådana att risk för bottenupptryckning inte kan
uteslutas. Vid schakt måste risken för bottenupptryckning beaktas.
Rekommendationer som ges i ”Schakta säkert” skall beaktas.
De geotekniska undersökningarna har inte påvisat områden där bergöverytan
ligger nära markytan. Baserat på information från jorddjupskartan kan
bergschakt förväntas i de norra delarna vid schakt för VA-ledningar.
Vi schakt ovan grundvattennivån ska tillfälliga schaktslänter inte ställas brantare
än 1:2 vid friktionsjord och 1:1 vid kohesionsjord.
Vid schakt under grundvattenytan måste grundvattenytan tillfälligt sänkas då det
är friktionsjord. Vid schakt i kohesionsjord under grundvattenytan måste
särskilda åtgärder utredas.
Enligt uppgift förekommer en vattenledning i den norra delen av området. Denna
ledning måste beaktas vid schakt.

11.2 Fyllningsarbeten
Vid all utskiftning i området gäller att utskiftad jord ersätts med ett kontrollerat,
homogent och väldränerat fyllnadsmaterial. Materialet skall ej vara
sättningsbenäget och vara av icke tjällyftande karaktär.

11.3 Grundvattensänkning
Vid tillfälliga schakter i friktionsjord, ska grundvattennivån tillfälligt sänkas.
Vid permanenta schakter måste åtgärder till för att undvika sättningsskador till
följd av permanent sänkt grundvattennivå.
Vid schakt till nivå under grundvattenytan skall rekommendationer enligt
”Schakta säkert” följas.
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11.4 Kontroller under byggskedet
Geotekniskt sakkunnig skall, i samband med schaktarbetena, beredas tid att
besikta schaktbotten för att säkerställa att de projekterade förhållandena
överensstämmer med de verkliga.
I samband med en schaktbottenbesiktning bör det säkerställas att ingen
grundläggning sker på tjälad mark eller på jord med organiskt innehåll.

11.5 Förslag på kompletterande geotekniska undersökningar
Det krävs vidare geotekniska undersökningar för att mer detaljerat bestämma
jordens hållfasthetsparametrar.
Där pålgrundläggning föreslås, ska djupet till bergöverytan klargöras för att
kunna uppge längden på grundpålarna. Detta görs med JB-sondering. Vidare ska
skjuvhållfastheten och sättningsegenskaper bestämmas i ovanliggande jord.
Detta görs med vikt- och/eller hejarsondering.
Där utskiftning eller förbelastning föreslås ska grundvattennivån, jordens
skjuvhållfasthet och sättningsegenskaper klargöras. Detta görs med
grundvattenrör samt vikt- och/eller hejarsondering. I gynnsamma fall kan även
provgropar grävas.
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1 Objekt
På uppdrag av Bergslagens Kommunalteknik har ÅF Infrastructure AB genomfört
geotekniska undersökningar.

2 Syfte
De geotekniska undersökningarna har genomförts för att få kunskap om de
geotekniska förhållandena med anledning av ett planerat bostadsområde med
tillhörande VA-anslutningar i Torphyttan, Lindesberg. Förutom planerna på det
nya bostadsområde, planeras även nya VA-anslutningar för befintliga boenden i
närheten.
De geotekniska undersökningarnas placering redovisas i figur 1

Figur 1: Översikt över det aktuella området där de kompletterande undersökningarna
genomfördes.

2.1 Topografi
Marken lutar mot söder. Nivån i området varierar mellan cirka +85 och cirka
+65.
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2.2 Befintliga byggnader och anläggningar
Inom området förekommer bebyggelse i form av gårdar och enskilda fastigheter.
Enligt uppgift finns en lokal vattenförening som har nedgrävda vattenledningar
vars placering är okända. I samband med schaktarbeten bör därför bevakning för
eventuella ledningsbrott beaktas.

3 Underlag
Inga tidigare geotekniska undersökningar har framkommit.

4 Geoteknisk klass
Geotekniska undersökningar är utförda i enlighet med förutsättningarna för
tillämpning av geoteknisk klass 2 (GK 2). GK2 har valts i denna utredning då
befintliga markförhållanden har bestämts med väldokumenterade och allmänt
accepterade metoder.

5 Styrande dokument
Följande styrande dokument har beaktats:
-

TK Geo 11 (Publikation 2011:047)

-

IEG Rapport 2:2008, rev 2 – Tillämpningsdokument Grunder

-

IEG Rapport 6:2008, rev 1 – Tillämpningsdokument Slänter och bankar

-

Schaktbarhetsklassificering -85, BFR Rapport R 130:1984

-

Anläggnings AMA 10

-

SGF Fälthandbok 1:96

-

SGF Fälthandbok, Miljötekniska markundersökningar (Rapport 1:2001)

-

SGF Beteckningssystem (version 2001:2)

-

Beteckningsblad Berg och Jord, SGF;s beteckningssystem till beteckningar
enlig SS-EN 14688 – 1, IEG daterad 2010-02-23

-

Skruvprovtagning – ISO 22475 – 1:2006, Geoteknisk fälthandbok SGF
Rapport 1:96

-

Viktsondering – EN-ISO-22476-10:2005, Geoteknisk fälthandbok SGF
Rapport 1:96

6 Geotekniska fältundersökningar
6.1 Utförda fältförsök
Totalt har 23 undersökningspunkter utförts med borrbandvagn i projektet.
Undersökningarna omfattar:
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-

(maskinell) viktsondering (Vim) i 18 punkter

-

Slagsondering (Slb) i 7 punkter

-

CPT i 2 punkter,

-

skruvprovtagning (Skr) i 8 punkter,

Utförda undersökningar redovisas i tillhörande ritningar nr 101 G 02 01, 101 G
03 01, 301 G 02 01 samt 301 G 03 01.

6.2 Undersökningsperiod
Fältundersökningar utfördes dels i april 2016, dels i september 2016.

6.3 Fältingenjör
Ansvariga fältgeotekniker har varit Johan Karlsson , ÅF-Infrastructure AB.

6.4 Utrustning
Vid fältundersökningarna har borrbandvagn av typen Geotech 604 använts.

6.5 Provtagningskategori
Fältundersökningarna har utförts enligt krav för geotekniskt fältarbete enligt
Svenska Geotekniska Föreningens (SGF:s) rekommendationer.
Provtagning är utförd i provtagningskategori A.

6.6 Inmätning och utsättning
Vid utsättning av borrpunkter har GPS med RTK använts. Utsättningen utfördes
vid första tillfället av Christian Billinger, SWECO och andra tillfället av Robin
Johansson, ÅF Infrastruktur AB.
Samtliga punkter är inmätta i plansystem SWEREF 99 15 00 och höjdsystem
RH2000. Utsättning/inmätning motsvarar mätklass B enligt Geoteknisk
Fälthandbok, SGF Rapport 1:2013.

7 Laboratorieundersökningar
Inga prover har analyserats på laboratorie inom detta uppdrag. De störda
jordprover som provtogs har analyserats okulärt på plats.

8 Hydrogeologiska undersökningar
8.1 Utförda undersökningar
Ingen installation av grundvattenrör har utförts i detta uppdrag.
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Uppdragsgivare: Samhällsbyggnad Bergslagen
Uppdragsnr: 105 30 06 Version: 1

Torphyttan geoteknik
Undertecknad har tagit del av utförda undersökningar av MUR (Markteknisk undersökningsrapport)
upprättad av ÅF-Infrastructure AB i uppdrag 722558801 den 2016-10-10. Undersökningen är utförd
med syfte att få kunskap om de geotekniska förhållandena med anledning av ett planerat
bostadsområde med tillhörande VA-anslutningar i Torphyttan, Lindesberg.
Samhällsbyggnadsförbundet i Bergslagen har för avsikt att arbeta fram en detaljplan i området och har
bett Norconsult AB att utifrån utförda undersökningar ge översiktliga rekommendationer för
detaljplaneskedet vad gäller byggbarhet.
Geotekniska slutsatser utifrån erhållet underlag:
Den geologiska kartan samt utförda geotekniska undersökningar inom detaljplaneområdet påvisar till
stor del fastmarksförhållanden såsom morän och berg (ljusblå och röda områden). Emellertid
omringas fastmarken av glacial samt postglacial lerjord (gul samt ljusgula områden) som också
bekräftas av borrningar främst utförda i utkanten eller strax utanför detaljplaneområdet med lerdjup
upp till 5 m. Inom detta skrafferade område (se figur 1) bedöms preliminärt grundläggning av
byggnader i första hand utföras med stödpålar, men gator på låg bank och VA-ledningar utan påförda
laster från t.ex. gator bedöms kunna anläggas konventionellt direkt i mark, möjligen via förstärkt
ledningsbädd. I övriga delar bedöms grundläggning av även byggnader i 1-2 plan kunna ske direkt i
mark via plattor. Objektspecifik geoteknisk undersökning skall utföras för byggnader och anläggningar
inom området och även för gator om bankhöjder högre än ca 0,5 m erfordras eller om permanenta
grundvattenavsänkningar planeras inom det skrafferade området.
Ingen infiltration av dagvatten förutsätts vara möjlig inom detaljplaneområdet p.g.a. jordens
karaktäristiska täthet (bedömd utifrån fältbenämnd provtagning).

Figur 1. Detaljplaneområdet med jordartskarta samt tolkning av utförda sonderingar
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Uppdragsgivare: Samhällsbyggnad Bergslagen
Uppdragsnr: 105 30 06 Version: 1

Utförd geoteknisk undersökning får anses vara en översiktlig undersökning utan bestämning av
odränerad skjuvhållfasthet, grundvattennivåer och laboratorieanalyser. Inför byggnation
rekommenderas kompletterande undersökningar utföras för att ge säkrare grundläggningsanvisningar
för planerade anläggningar.

Pär Axelsson

Norconsult AB, 2018-05-22
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