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INLEDNING

Detta PM skall ej utgöra del av förfrågningsunderlag eller bygghandling. Sammanställning av
tidigare och nu utförda undersökningar redovisas i en separat rapport MUR, Markteknisk
undersökningsrapport.
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1 OBJEKT OCH ÄNDAMÅL
På uppdrag av Mjölby kommun har Tyréns utfört en översiktlig geoteknisk utredning i Eldslösa,
Mjölby. Inom området Eldslösa pågår utredning av Tyréns avseende geoteknik samt förorenad
mark. Inom den större delen enligt Figur 1.1 utförs en övergripande geoteknisk kartering och i
de tre exploateringsområdena utförs översiktlig geoteknisk utredning för respektive område 1, 2
och 3 inför antagande av detaljplan. Rubricerad rapport och utredning omfattar
exploateringsområde 1.

Syftet med den geoteknisk utredningen är att utreda markförhållandena inför antagande av en
detaljplan genom att översiktligt fastställa de geotekniska förutsättningarna.

Uppdragsansvarig för Tyréns är Emma Kruse.

Figur 1.1. Översikt ungefärlig utbredning av samtliga undersökningsområdena avseende
geoteknik i Eldslösa markerat med gult samt markering i rött för aktuellt undersökningsområde
för rubricerad rapport. Översiktsbild tillhandahållen av beställare.
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2 UNDERLAG FÖR PROJEKTERINGS PM
1) Grundkarta och höjdkarta i DWG-format, tillhandahållen av beställaren.

2) MUR (Markteknisk undersökningsrapport) Eldslösa exploateringsområde 1, daterad
2019-12-15.

3) SGU:s jordarts- och jorddjupskarta (www.sgu.se)

3 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR
De geotekniska undersökningarna utfördes under perioden 24 till 25 samt den 28 oktober 2019.
Utförda undersökningar redovisas i separat handling Markteknisk undersökningsrapport (MUR),
daterad 2019-12-15.

4 OMRÅDESBESKRIVNING
Det aktuella området ligger i den östra delen av Mjölby, strax utanför centrala Mjölby. Området
ska exploateras för framförallt bebyggelse i form av bostadshus.

Aktuellt område, exploateringsområde 1, är ett kuperat landskap med huvudsakligen barr- och
lövskog med stigar som sträcker sig genom området. I norra delen av området finns en
fotbollsplan och i den centrala delen av området finns en större öppen gräsbevuxen yta.
Människor promenerar längst befintliga stigar där bostäder och förskola återfinns strax väster
om området. Norr om området återfinns bostäder och kolonilotter och öster om området ligger
Bockarpsdeponin. Söder om området ansluter exploateringsområde 2.
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5 GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN

5.1 TOPOGRAFI

Marknivån mellan undersökningspunkterna varierar mellan ca +135 och +146 (RH 2000). Marken
i området varierar med högre höjder och lägre dalar. En plats med en lägre sänka i förhållande
till omgivningen har observerats i områdets nordöstra del med ungefärlig position enligt Figur
5.1. Foto taget vid platsbesök tyds enligt Figur 5.2 där fotot är taget från den högre marknivån.

Figur 5.1. Översikt ungefärlig utbredning av en lokalt lägre benägen marknivå.

Figur 5.2. Foto från platsbesök taget från den högre marknivån med sänka bortom stigen. Fotot
är taget med en riktning mot nordost.
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5.2 JORDLAGER

Enligt SGU:s jordartskarta består de ytliga jordlagren i området av isälvssediment med delar av
hög blockfrekvens, postglacial -sand och -finsand samt fyllning med underliggande
isälvssediment (Figur 5.3). Enligt SGU:s jorddjupskarta förekommer jordmäktigheter om ca 5 till
20 m.

Figur 5.3. Ungefärlig utbredning av undersökningsområdet markerat med svart på SGU:s
jordartskarta (www.sgu.se).

Jordlagerföljden i området generaliseras efter utförda undersökningar enligt följande:
Under ett ca 0,2 till 0,3 m tjock lager av humushaltig siltig sand följer siltig sand ned till ca 2 till
3 m under markytan. Den siltiga sanden övergår till siltig sand med enstaka gruskorn ned till ca
5 m under markytan där den övergår till en något mer moränlikande jord.

I borrpunkt 19T105 förekommer mäktiga lager av fyllning av blandat innehåll. Fyllningen är
huvudsakligen av sand med förekomst av silt, grus, lerklumpar, lerlager samt tegel-, trä- och
asfaltsrester. Vid provpunkten tolkas naturligt lagrad, grusig, siltig sand förekomma från 3,8 till
4 m under markytan. Fyllning bedöms även förekomma till viss del under den befintliga
fotbollsplanen.

Stopp mot sten, block eller fastlagrad friktionsjord har i området nåtts mellan ca 4,5 till 17,5 m
under markytan där generellt större jordmäktigheter påträffas norrut i området där marknivån är
generellt högre.



Uppdrag: 298377, Geoteknik Eldslösa 2019-12-15

Beställare: Mjölby kommun

8(12)

5.3 HYDROGEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN

Vid fältundersökningen installerades två grundvattenrör den 24 oktober 2019. Den 4 november
installerades ett grundvattenrör i exploateringsområde 2 där placeringen gränsar till aktuellt
område och av den anledningen även används vid bedömning av grundvattennivå för
exploateringsområde 1. Samtliga grundvattenrör avlästes den 3 december 2019.

Grundvattnets trycknivåer mellan de installerade grundvattenrören ligger mellan ca +129 och
+131 vilket motsvarar ca 5 till 13 m under markytan där grundvattnets trycknivå delvis följer
med den kuperade marknivån i området.

Grundvattnet varierar naturligt med årstid, våt väderlek, snösmältning och torra
sommarmånader.

Tabell 1. Avläsning grundvattnets trycknivå [m].

Grundvattenrör
benämning

Datum
avläsning

Grundvatten
trycknivå

Djup under
markytan

Anmärkning

19T102 2019-12-03 < +130,8 > 8,4 m Torr vid
avläsning

19T105 2019-12-03 + 129,1 13,2 m

19T202 (tillhörande
exploateringsområde 2)

2019-12-03 + 130, 5 4,8 m

6 SAMMANSTÄLLNING AV HÄRLEDDA EGENSKAPER
Med hänsyn till områdets böljande landskap och avståndet mellan undersökningspunkterna har
ett lågt värde för friktionsvinkel och E-modul antagits enligt tabell 2. Utvärdering av
parametrarna uppvisar en stor spridning och är därav behäftad med en stor osäkerhet.

Angivna valda värden för friktionsvinkel och E-modul ligger inom intervallet för karakteristiska
värden för löst lagrad sand och sandig morän enligt TK Geo 13. Angivna värden övergår till
intervallet för fast lagrad sand och sandig morän med djupet. Friktionsvinkel för fast lagrad sand
är 35 o och för fast lagrad sandig morän 42 o. E-modul för fast lagrad sand och sandig morän är
20 MPa. I figur 6.1 och 6.2 med valda värden tyds intervallet för karakteristiska värden för
respektive jordart.

Tabell 2. Valda värden för friktionsvinkel och E-modul.

Jordlager Djup (m) Friktionsvinkel E-modul

Sand 0–6 m 32o 5 MPa

Sand/fast lagrad
friktionsjord/morän

6–14 m 32(+1,7/m)o 5(+5/m) MPa
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Figur 6.1. Utvärderad friktionsvinkel med valda värden i svart. Intervall för karakteristiska
värden enligt TK Geo 13 för löst lagrad sand (28–35 o) och sandig morän (35–42 o) är markerat
med ljusgrått respektive grått.
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Figur 6.2. Utvärderad E-modul med valda värden i svart. Intervall för karakteristiska värden
enligt TK Geo 13 för löst lagrad sand och sandig morän (5–20 MPa) är markerat med grått.
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7 REKOMMENDATIONER

7.1 INLEDNING

Aktuellt område har goda förutsättningar för vidare exploatering ur geoteknisk synpunkt.

Inom delar av området förekommer befintlig fyllning vilken har en heterogen sammansättning
där dess egenskaper ej går att fastställa.

Lägre sänkor och lokala höjder förekommer inom området och bör vid byggnation utredas
vidare ur stabilitetssynpunkt.

7.2 GRUNDLÄGGNING

Inom delar av området förekommer okontrollerad fyllning. Eftersom den befintliga fyllningen har
ett heterogent innehåll kan dess egenskaper ej fastställas. Inför grundläggning ska befintlig
fyllning, mulljord och växtdelar skiftas ur och ersättas med ny kontrollerad fyllning enligt AMA
Anläggning 17.

Grundläggning inom området med byggnader upp till 3 våningar kan sannolikt utföras med
platta på mark eller plintar på fast lagrad mark.

Inför byggnation bör objektspecifika geotekniska undersökningar genomföras i
projekteringsskedet för att detaljerat utreda sättningsintervall för respektive byggnadsverk samt
stabilitetsutredning i de fall där marknivån ändras.

Grundläggning ska utföras frostskyddat.

7.3 SCHAKTARBETEN

Vid grundläggning kan schakt vara aktuellt beroende på utformning av planerad bebyggelse.

Schakt bör utföras i torrhet då förekommande jordarter innehåller silt vilken är flytbenägen vid
schakt under grundvattennivån, kraftig nederbörd och vibrationer.

Vid schaktarbeten ska hänsyn tas till det böljande landskapet där marknivån varierar.
Schaktväggar ska anpassas så att lokal stabilitet i och kring schakter upprätthålls och där arbetet
utförs i enighet med publikationen Schakta säkert (Svensk byggtjänst).

7.4 FYLLNINGSARBETEN ANLÄGGNING AV HÅRDGJORDA YTOR

Fyllningsarbeten inom tomtmark kan ske upp till 2 m utan att skadliga sättningar sker. Fyllning
och packning ska utföras som kontrollerad fyllning enligt AMA Anläggning 17.

Överbyggnad dimensioneras för förekommande terrassmaterial efter det att eventuella befintliga
fyllningsmassor och växtdelar skiftats ur. Förekommande terrassmaterial är siltig sand,
tillhörande materialklass 3B, tjälfarlighetsklass 2.

7.5 LOKALT OMHÄNDERTAGANDE AV DAGVATTEN (LOD)

Grundvattenytan ligger relativt djupt inom området.

Förutsättningarna för naturlig infiltration är god inom planområdet på grund av den låga
grundvattennivån samt grovkorniga jorden där infiltration generellt sker snabbare.



Uppdrag: 298377, Geoteknik Eldslösa 2019-12-15

Beställare: Mjölby kommun

12(12)

7.6 STABILITET

Aktuellt undersökningsområde är ett kuperat landskap med variation av marknivå. Marknivån
mellan undersökningspunkterna varierar mellan ca +135 och +146 där generellt en högre
marknivå förekommer norrut i området med en generellt lägre marknivå i områdets södra del.
Lokala höjder och dalar förekommer i området.

Aktuellt område består generellt av friktionsjord och bedöms med dagens nivåer ej utgöra risk
för ras eller skred. Dock bör en geoteknisk granskning, objektspecifikt, utföras när planerade
byggnader och nivåer är kända för att avgöra om en stabilitetsutredning är nödvändig för platser
där marknivån ändras. Inom delar av området förekommer lägre sänkor och lokala höjder där
man inför byggnation inom dessa områden bör utföra en stabilitetutredning.

Lokal stabilitet i schakter ska beaktas.

7.7 SÄTTNINGAR

Med avseende på områdets storlek i förhållande till antalet provtagningspunkter och avstånden
dem emellan kan sättningsberäkningar utföras översiktligt.

Sättningsberäkningar är utförda med valt värde för E-modul angivet i tabell 2. Värden är
utvärderade med empiriska erfarenhetsvärden med ledning av jordart och sonderingsmotstånd
vid utförd hejar- och viktsondering. En lastökning om ca 30 kPa ger en ungefärlig sättning om ca
5 cm.

Sättningar ökar med ökad last där sättningar i sandlager förväntas uppkomma momentant vid
belastning.

Deformationsegenskaper i den befintliga fyllningen som påträffats kan ej uppskattas. För att
undvika sättningar i dessa heterogena massor bör denna skiftas ur och ersättas med
materialbestämda packningsbara massor.


