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1 INLEDNING 

På uppdrag av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB har Structor Geoteknik Stockholm AB 
utfört en översiktlig geoteknisk undersökning och utredning på fastigheterna Raspen 1, 2 och 3 i 
Nöthagen, Nyköpings kommun. 
 
Syftet med undersökningen har varit att utgöra underlag för kommunens detaljplanearbete för 
området Nöthagen. 
 
Området är tänkt att omvandlas från dagens handel och industri till att bebyggas med 
flerbostadshus och byggnader för kontor och handel. Antal planerade våningar varierar mellan 
två till åtta. 
 
Föreliggande handling skall användas som underlag för upprättande av ny detaljplan samt för 
fortsatt utredning vad avser grundläggning, markarbeten och dagvattenhantering. 
 
2 UNDERLAG 

Planerade byggnaders översiktliga planläge i denna utredning av framgår av 
 

• strukturplaner (två olika varianter på Alternativ 1), i pdf- och dwg-format, upprättade av 
Nyréns Arkitektkontor, daterade 2017-05-09 

 
Inga tidigare geotekniska markundersökningar har kunnat hittats för området. Endast 
miljötekniska markutredningar har påträffats. Följande kända miljötekniska 
markundersökningar har tidigare utförts i delar av området eller i dess närhet: 

 
- Liljemark Consulting AB har på uppdrag av PropCon Sweden AB utfört en inventering 

av miljörisker i mark och grundvatten på fastigheterna Raspen 2 och 3. Inventeringen är 
sammanfattad i rapporten ”Miljödesktop Fogden 4 samt Raspen 2 & 3, Nyköping”, 
daterad 2016-05-04. 
 

- Liljemark Consulting AB har på uppdrag av Health Runner AB utfört en översiktlig 
miljöteknisk markundersökning på fastigheterna Raspen 2 och 3. Undersökningen är 
sammanfattad i rapporten ”Markundersökning Fogden 4 samt Raspen 2 & 3, 
Nyköping”, daterad 2016-06-08. 
 

- Liljemark Consulting AB har på uppdrag av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB 
utfört en översiktlig miljöteknisk markundersökning på fastigheten Raspen 1. 
Undersökningen är sammanfattad i rapporten ”Miljöteknisk markundersökning Raspen 
1, Nyköping”, daterad 2017-03-24. 
 

En antikvarisk förundersökning har tidigare utförts för området: 
 

- Wilund Arkitekter & Antikvarier AB har på uppdrag av Nyköpings kommun utfört en 
antikvarisk förundersökning för Nöthagen, Nyköping. Undersökningen är sammanfattad 
i en handling daterad 2015-08-03. 
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3 UTFÖRDA MARKUNDERSÖKNINGAR 

Till underlag för den geotekniska utredningen och denna PM ligger geotekniska undersökningar 
utförda av Structor Geoteknik Stockholm AB under perioden 2017-05-29 till 2017-06-08. 
 
Geotekniska undersökningar som har utförts i detta uppdrag har bestått av: 

• Jord-bergsondering klass 2 
• Trycksondering 
• CPT-sondering 
• Upptagning av störda jordprover med provtagningsskruv 
• Upptagning av ostörda jordprover med provtagningskolv 
• Installation av grundvattenrör och lodning i rören en gång 
• Geotekniska laboratoriearbeten 

 
Resultaten av utförda geotekniska undersökningar redovisas otolkade i en separat handling, 
Markteknisk undersökningsrapport Geoteknik, (MUR Geoteknik) daterad 2017-06-19 och 
upprättad av Structor Geoteknik Stockholm AB. 
 
4 MARK- OCH GRUNDLÄGGNINGSFÖRHÅLLANDEN 

4.1 Befintliga konstruktioner 

Större delen av det undersökta området är bebyggt och består av industri- eller 
kontorsbyggnader. Blommenhovsvägen gränsar i norr och järnvägsspår i syd. E4 går på bro 
över området i väst. I öster gränser området mot Norra Bangårdsgatan. Ett område med 
villabebyggelse förekommer på andra sidan Blommenhovsvägen och Norra Bangårdsgatan. 
 
På Raspen 1 har Wedholms industrilokaler för tillverkning av mjölkkyltankar. Enligt uppgift 
från beställaren är byggnaderna grundlagda med platta på mark. De flesta byggnader på denna 
fastighet har källare. 
 
På Raspen 2 fanns tidigare ett slakteri fram till 1970-talet, därefter bilvårdsanläggning. Idag 
finns Wedholms mejerikärlsanläggningar samt kontorshotell. Husen har enligt uppgift källare 
och är grundlagda med platta på mark. 
 
I byggnaderna på Raspen 3 förekom tidigare bageriverksamhet, ett mjöltorn finns på området. 
Byggnaderna används idag som kontorshotell. Enligt uppgift från beställaren finns källarvåning 
i betong. Grundläggningsförhållanden är okända.  
 
I samband med den geotekniska fältundersökningen 2017-05-29 – 2017-05-31, syntes inga 
tecken på skador föranledda av sättningar på byggnader eller hårdgjorda ytor inom 
undersökningsområdet.  
 

4.2 Topografi och vegetation 

Där inte byggnader förekommer består utredningsområdet huvudsakligen av hårdgjorda 
asfalterade ytor som används till uppställnings-, parkerings- och körytor. Ett mindre antal 
gräsytor och planterade träd förekommer i området. Berg i dagen finns i anslutning till området 
i norr. Längs järnvägsspåren i syd förekommer ett långsmalt område utanför ett stängsel där det 
förekommer sly och lövträd. 
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Bild: Byggnad i sydöstra delen av Raspen 1 sett mot nordöst. 
 

.  
Bild: Växtlighet i södra delen sett mot spårområdet. 
 
Marken är relativt plan och marknivåerna varierar mellan ca +15,1 i syd till +16,6 i nordöst. 
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4.3 Jord och berg 

Enligt översiktlig kartering av jordlager redovisad i SGU:s kartvisare utgörs ytlig jord i området 
av glacial lera med övergång till postglacial sand allra längst upp nordväst och mot berg i dagen 
i norr. I öster förekommer ett område med fyllning i anslutning till Nyköping centralstation. 
 

 
Bild: Översiktlig kartering av jordarter enligt SGU:s kartvisare, hämtad 2017-08-08. 
 
Enligt nu utförda geotekniska undersökningar utgörs jordlagerföljden inom området av fyllning 
närmast markytan. Fyllningen utgörs överst av asfalt (i de fall sondering ej utförts i grönytor) 
och därunder utgörs fyllningen av grus och sand, i några punkter även av silt och lera enligt 
utförda sonderingar. Fyllningens lagertjocklek varierar mellan ca 0,3 till 1,7 m.  
 
Under fyllningen förekommer naturligt lagrad jord bestående av torrskorpelera och lera. 
Torrskorpeleran är siltig och dess lagertjocklek varierar mellan ca 1 till 3 m. 
 
Leran är av torrskorpekaraktär, innehåller siltskikt och har en lagertjocklek på mellan ca 1 till 
4,5 m. Mäktigheten är som störst i västra området enligt utförda undersökningar. Lerans 
korrigerade skjuvhållfastheter varierar mellan ca 30 – 80 kPa och har en uppmätt naturlig 
vattenkvot som varierar mellan 37 – 48%. Upptagna jordprover klassificeras som materialtyp 
4B och tjälfarlighetsklass 3 enligt AMA Anläggning 13 tabell CB/1. 
 
Under leran finns växellagrade skikt av silt, lera och sand, som i förekommande fall även är 
grusiga. Lagertjockleken bedöms variera mellan 5 och upp till drygt 20 m. Upptagna jordprover 
klassificeras som materialtyp 5A och tjälfarlighetsklass 4. 
 
Under den växellagrade jorden förekommer friktionsjord, vars innehåll och sammansättning inte 
är undersökt, men som troligen närmast mot bergöverytan utgörs av morän. 
 
Bergöverytans nivå är undersökta i ett fåtal punkter utspridda över området. Nivån varierar 
mellan -6,9 och +8,9 enligt utförda jord-bergsonderingar. Djupet till berg varierar i 
undersökningspunkterna mellan 11,3 och 22,7 m. Berget ligger som ytligast i de östra delarna 
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och som djupast centralt (på Raspen 2) samt i syd och nordöst (på Raspen 1). Norr om 
Blommenhovsvägen på fastigheten Raspen 1 är sannolikt djupet till berg begränsat. 

4.4 Yt- och grundvattenförhållanden 

Tre grundvattenrör har installerats i området. Grundvattenrören är benämnda 17SG102G, 
17SG105G och 17SG108G. Alla tre rör har installerats på fastigheten Raspen 1 och samtliga rör 
mäter grundvattnets trycknivå i det undre grundvattenmagasinet under leran och silten.  
 
Grundvattenrör 17SG102G och 17SG108G finns på den sydvästra respektive sydöstra delen av 
fastigheten. 17SG105G är installerad i nordöst på fastigheten.  
 
Grundvattenrör 17SG102G finns på den sydvästra delen av Raspen 1. Marknivån vid röret är 
+15,5 och spetsen sitter på nivån -1,1 i friktionsjorden. Uppmätt trycknivå i maj är +7,2, vilket 
motsvarar 8,3 m under markytan. Röret sitter med en överkörbar däcksel (lock). 
 
Grundvattenrör 17SG105G är installerad i den nordöstra delen av Raspen 1. Marknivån vid 
röret är +15,9 och spetsen sitter på nivån +4,5 i friktionsjorden. Överkant rör har nivån ca 
+17,0. Uppmätt trycknivå i maj är +7,4, vilket motsvarar 8,5 m under markytan. 
 
Grundvattenrör 17SG108G är installerad i den sydöstra delen av Raspen 1. Marknivån vid röret 
är +15,5 och spetsen sitter på nivån +4,9 i friktionsjorden. Uppmätt trycknivå i maj är +7,5, 
vilket motsvarar 8,0 m under markytan. Röret sitter med en överkörbar däcksel. 
 
Pejling av fria vattenytor i det övre grundvattenmagasinet i befintlig fyllning har gjorts i 
provtagningshål i samband med störd jordprovtagning.  
 
I de fem punkter där störd jordprovtagning utfördes var det torrt vid pejlingen i två punkter.  
I punkt 17SG120 i väster strax under E4:an pejlades en vattennivå till +14,0, vilket motsvarar ca 
1,5 m under markytan. I punkt 17SG116 i södra delen av Raspen 1 mot spårområdet pejlades en 
vattennivå till +14,2, vilket motsvarar ca 1,2 m under markytan vid punkten. I punkt 17SG107 
pejlades en vattennivå till ca +11,7, vilket motsvarar ca 4,9 under markytan vid punkten. 
Punkten ligger i mellersta norra delen mot Blommenhovsvägen.  
 
Där vatten observerades i dessa tre punkter utgörs bedömd jordart på vattennivån av fyllning 
eller naturlig jord bestående av dränerande sand och/eller grus i respektive punkt. I de två 
punkter där det var torrt utgörs fyllningen av mer finkornig jord bestående av silt och lera. 
Baserat på variationen i dessa glest utspridda punkter är det ändå tillsvidare rimligt att antaga att 
det kan förekomma flera övre grundvattenmagasin inom området, som inte nödvändigtvis 
behöver kommunicera med varandra, och med en viss variation i nivåer över året. Dränering i 
form av ledningsgravar eller andra anläggningar i mark kan inte uteslutas. 

4.5 Sättningsförhållanden 

Baserat på ett fåtal nu utförda CPT-sonderingar, kan antas att förekommande lera är 
överkonsoliderad, d v s jorden har varit utsatt för en högre belastning än vad den har idag och 
tål nya laster upp till en viss nivå utan att besvärande marksättningar inträffar.  
 
Överkonsolideringsgraden (förhållandet mellan förkonsolideringsspänning och rådande 
effektivspänning i jorden) minskar mot djupet. Troligen är leran starkt överkonsoliderad i de 
översta 3 m för att därefter mot djupet successivt minska.  
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4.6 Markradon och gammastrålning 

Förekomst av markradon i befintlig fyllningsjord och naturligt lagrad jord därunder är okänd. 

4.7 Markföroreningar 

Markföroreningar i området har tidigare undersökts av Liljemark Consulting AB, se avsnitt 2 
Underlag. 
 
På Raspen 2 och 3 har det i området påträffats förhöjda halter av metaller samt ytliga halter av 
PAH. På en del i det östra området förekom tjärasfalt. 
 
På Raspen 1 har det i ett fåtal punkter i fyllningsjorden påträffats halter av bly och PAH som 
överskrider riktvärden för KM, känslig markanvändning (bostäder). Förhöjda halter av 
trikloreten, cis-1,2-dikloreten, nickel och arsenik påträffades i prov från ett grundvattenrör. 
Något förhöjda halter av metaller och zink förekom i prov från övriga grundvattenrör. 
 
5 MARK- OCH GRUNDLÄGGNINGSARBETEN 

5.1 Grundläggning 

Merparten av befintliga byggnader är enligt uppgift grundlagda med platta på mark.  
 
Beroende av laster från nya byggnader är det är möjligt att grundlägga vissa lättare/lägre 
byggnader med ytgrundläggning i form av plattor eller sulor på packad fyllning ovan naturlig 
jord. 
 
Tyngre byggnader grundläggs med djupgrundläggning med spetsbärande pålar. Medeltunga 
byggnader kan troligen grundläggas med mantelburna pålar (friktionspålar) där djupet till fast 
botten av morän är stort och där det är oekonomiskt att göra spetsbärande pålar– se exempel 
undersökningspunkt 17SG120. 
 
Behovet av vattentät konstruktion för garage, källare eller andra delar under dagens marknivåer 
är avhängigt av framtida högsta dimensionerande grundvattennivå samt på vilken lägsta nivå 
som dränering kan utföras och tillåtas.  

5.2 Schakt- och fyllningsarbeten 

Förekomsten av silt i befintlig fyllningsjord och därunder i naturlig jord gör att det skall 
förutsättas att schakter och bottnar kan vara tjälfarliga vid kall väderlek och flytbenägna i 
vattenmättat tillstånd. Även erosion i siltiga schaktslänter kan inträffa vid nederbörd och av 
smältvatten. Som en åtgärd för att minimera detta problem under utförandet kan schaktslänter 
och schaktbottnar därför behöva skyddas med presenningar och/eller isolering. 
 
Förekomsten av sand i befintlig fyllningsjord och som skikt i leran därunder gör att det skall 
förutsättas att schakter och bottnar kan vara erosionsbenägna i vattenmättat tillstånd. 
 
Schakter skall hållas läns. Länshållet vatten skall renas från oljeföroreningar, slam och sediment 
innan det leds bort. 
 
Schaktbottnar skall skyddas mot frysning. I övrigt skall de utföras jämna och utan uppstickande 
stenar eller andra föremål. Rötter och annat organiskt material skall avlägsnas. 
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All bitumenbundna lager (asfalt) ska rivas där nya byggnader, hårdgjorda ytor och grönytor 
planeras. Vid misstanke om förorenad asfalt skall beställaren tillkallas för beslut om åtgärd. 
Upplagda bitumenbundna lager skall tillfälligt förvaras på tätt underlag innan de transporteras 
bort från platsen. 
 
Materialskiljande geotextil ska användas innan ny fyllning påförs.  
 
Rivning av befintliga byggnader, bottenplattor och grundläggning ska göras.  
Rivning av befintliga ledningar på fastigheten ska göras där dessa utgör hinder för nya 
byggnader, ytor och ledningar. 
 
Höjda marknivåer jämfört med dagens kan medföra behov av markförstärkning med lättfyllning 
med skumglas eller med lättklinker för att undvika skadliga marksättningar på asfalterade eller 
plattsatta ytor.  
 
För markförlagda ledningar kan förstärkt ledningsbädd med armerande lager av geonät 
alternativt lastkompensation med lättfyllning i resterande fyllning behövas för att undvika 
skadliga sättningar. Höjda marknivåer jämfört med dagens nivåer kan öka detta behov.  

5.3 Stabilitet och bärighet 

Överslagsmässiga bärighetsberäkningar – baserat på utförda geotekniska undersökningar - ger 
att befintlig markyta (innan schakt) tål en ytlast om ca 100 kPa med 1,3-faldig säkerhet och ca 
90 kPa med 1,5-faldig säkerhet mot brott i jorden. Detta till stor del beroende på att den övre 
delen av förekommande lera består av torrskorpelera under fyllningen. 
 
Ur stabilitetssynpunkt kan maximalt tillåten schaktsläntlutning tillsvidare förutsättas vara 1:1,5. 
Detta under förutsättning att schakt sker till mindre djup än 2,0 m, grundvattenytan ligger under 
schaktbotten och belastning i form av schaktmassor hålls på behörigt avstånd från 
schaktsläntkrön. Enligt anvisningar i handboken Schakta säkert1. 
 
Lokala djupare schakter med brant släntlutning som ska stå öppna längre tid ska undvikas och 
ska dimensioneras av entreprenör. Schaktslänter och bottnar behöver sannolikt skyddas mot 
erosion och uppmjukning. 
 
Lämpligen kompletteras med provgropsundersökning i ett senare skede för att slutligt 
detaljdimensionera schaktsläntlutning, se 7.1. 

5.4 Sättningar 

Jordens deformationsegenskaper är ej undersökta. Nu utförda tolkningar av CPT-sonderingar 
antyder dock att en höjning av marknivåer alternativt tillkommande ytlast motsvarande minst ca 
50 kPa kan göras utan att större marksättningar inträffar. Kompletterande geoteknisk 
undersökning krävs för att kunna verifiera detta och bedöma behov av eventuell 
markförstärkning enligt 5.2. 
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5.5 Markradon och gammastrålning 

Baserat på tillgängligt kartunderlag via Nyköpings kommun (http://kartor.nykoping.se/cbkort?) 
och SGU (https://apps.sgu.se/kartvisare/index.html) – se nedan - skall marken tillsvidare 
klassificeras som normal-högradonmark.  
 

 
Bild: Översiktlig kartering av gammastrålning enligt SGU:s kartvisare, hämtad 2017-08-08. 
 
Det innebär att byggnader i detta läge ska förutsättas projekterade och utförda med radonsäker 
grund. Nya fyllningar under och mot byggnader skall utföras med material med låg uranhalt. 
 
Enligt Boverkets byggregler BFS 2011:6 får radongashaltens årsmedelvärde i en ny byggnad 
inte överskrida 200 Bq/m3 i rum där personer vistas mer än tillfälligt.2 

5.6 Markföroreningar 

Hantering av befintlig förorenad asfalt, fyllningsjord, naturlig jord och vatten i mark enligt 
annan utredning av sidokonsult.  

5.7 LOD (Lokalt Omhändertagande av Dagvatten) 

Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) på tomtmark genom infiltration och perkolation 
ner till grundvattenmagasinet bedöms vara möjligt i gränsen mot fastmarkspartier och i kontakt 
med moränen. Inga uppenbart tydliga fastmarkspartier förekommer dock inom området 
undantaget vissa delar norr om Blommenhovsvägen och nära E4:an.  
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Bild: Översiktlig kartering av genomsläpplighet enligt SGU:s kartvisare, hämtad 2017-08-08. 
 
För merparten av dagens område förekommer lera och/eller silt till flera meters djup och där 
måste fördröjning av dagvattnet utföras i flera fördröjningsmagasin som anläggs i befintlig 
fyllning/torrskorpelera. Bottennivåerna för magasinen bör ligga över de högsta nivåerna för det 
övre grundvattenmagasinet i fyllningen. Om inte det är möjligt får botten på 
fördröjningsmagasinen göras täta. Efter fördröjning i magasinen leds dagvattnet vidare till 
kommunala va-ledningar.  
 
I enstaka punkter är det relativt begränsade lösjordsdjup med tätare lera och silt ovanför troligen 
mer dränerande jord och där kan ev. perkolationsbrunnar vara aktuellt. 
 
Kompletterande undersökningar och utredningar krävs för att kunna detaljprojektera lämpligt 
läge, nivå, storlek och omfattning på fördröjningsmagasin och ev. perkolationsbrunnar. 
 
Någon närliggande recipient finns inte.  
 
6 OMGIVNINGSPÅVERKAN 

Mark- och grundläggningsarbete i form av sprängning, schaktning, packning, pålning och  
spontning medför spridning av markvibrationer, deformationer, buller och damm.   
  
För att undvika eller minimera risker för skador hos tredje man, måste därför en riskanalys för  
vibrationsalstrande mark- och grundläggningsarbete upprättas innan schakt- och  
grundläggningsarbetet påbörjas. Riskanalysen skall innehålla gränsvärden för vibrationer,  
deformationer och buller med tillhörande kontrollprogram. 
 
I detta fall är det sannolikt inte aktuellt med några mer omfattande sprängningsarbeten, vilket 
minimerar uppkomna markvibrationer och dess utbredning i plan. En riskanalys behöver dock 
ändå upprättas med hänsyn till omgivningspåverkan av bl.a. schaktning i närheten av  
befintliga byggnader som ska bevaras och dess grundläggning samt för arbeten i närheten av 
befintliga ledningar i mark och i omgivande gator.  
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7 KOMPLETTERANDE UTREDNINGAR OCH UNDERSÖKNINGAR 

Inför fortsatt utrednings- och projekteringsarbete bör nedanstående kompletterande utredningar 
och undersökningar utföras. 

7.1 Geotekniska undersökningar 

När byggnaders slutliga placering, förslag på höjdsättning nivåer på lägsta golv och förslag på 
höjdsättning nivåer på projekterad mark är känt, behöver kompletterande geotekniska 
undersökningar utföras. 
 
Eftersom en betydande del av en den planerade ytan för nya byggnader enligt underlaget ligger i 
läge över befintliga byggnader, bör kompletterande geotekniska undersökningar ur teknisk och 
ekonomisk synpunkt utföras i flera steg.  
 
Beroende på planerad utbyggnadsordning kan det också vara aktuellt att utföra undersökningar 
uppdelade på olika delområden/nya byggnader/fastigheter var för sig. 
 
I ett sista skede i samband med detaljprojektering av grundläggning bör undersökas för nya 
byggnader efter det att de befintliga har rivits. Hindrande grundrester och fyllning under 
befintliga byggnader kan och kommer troligen att påverka val av grundläggningsmetod och 
installationssätt. Eftersom också pållängderna - under förutsättning att pålning krävs - kan bli 
betydande om de ska utföras spetsbärande, är det troligen ett dyrt antagande att samtliga pålar 
för nya byggnader i läge för befintliga byggnader ska utföras som borrade pålar.  
 
Speciell uppmärksamhet vad gäller blandade grundläggningsmetoder och olika påltyper för det 
sistnämnda ska ges där nya byggnader till viss del kommer att sträcka sig över en riven befintlig 
byggnad och till viss del över utvändiga idag hårdgjorda ytor. 
 
De kompletterande geotekniska undersökningarna ska utföras för följande syften: 

• Undersökning av jordens deformationsegenskaper genom ostörd jordprovtagning för att 
kunna beräkna vilka marksättningar som uppkommer av uppfyllnader och av byggnader 
föreslagna grundlagda med platta mark. Bör göras i nästa skede. 

• Undersökning av jordens pålbarhet i flera lägen med hejarsondering och med jord-
bergsondering, framförallt i ej undersökt friktionsjord under de övre lagren med lera 
och silt och därunder av silt och sand. Görs lämpligen i flera steg. 

• Undersökning av förekomsten av vid grundläggningsarbeten hindrande sten och block i 
friktionsjorden under leran/silten som kan medföra bortslagning av pålar. Görs 
lämpligen i flera steg. 

• Underlag till detaljprojektering av byggnadernas grundläggning i form av bedömda 
pålstoppsnivåer, val av lämplig påltyp samt installationsförfarande (borrade/slagna 
pålar). Görs lämpligen i flera steg. 

• Underlag till detaljprojektering för beräkning av geoteknisk bärförmåga för 
plattgrundläggning och tillåtna differenssättningar för plattor/sulor. Undersökningarna 
görs lämpligen i flera steg 

• Undersökning i några punkter genom provgropsundersökning för att fastställa verklig 
lämplig släntlutning i fyllning, övre grundvattennivåer och schaktbarhet i ytlig fyllning 
och lera/silt.  

• Undersökning i flera punkter med störd jordprovtagning för att bestämma 
jordlagerföljd. Bör göras i nästa skede. 
 



 
 
 

 

 
Raspen, 1, 2 och 3, Nöthagen, 
Nyköpings kommun 
Nya flerbostadshus, underlag 
till detaljplan 

Utrednings PM Geoteknik – 
Markförhållanden och 
grundläggning 

sid. 13(13) 

Uppdragsnummer: G17042 

 2017-08-09  

K:\G17042 Översiktlig geoutredning detaljplanearbete, Nöthagen, Nyköping\G\Dokument\G17042 Utrednings PM 
Geoteknik.docx 

7.2 Geohydrologiska undersökningar 

Installerade grundvattenrör bör lodas regelbundet, helst månadsvis för att få en hel årscykel med 
avläsningar. Detta kommer att vara användbart och nödvändigt som underlag för senare 
planering och projektering av mark- och grundläggningsarbete, speciellt för dimensionering av 
fördröjningsmagasin, dränerande nivåer och behovet av vattentäta konstruktioner.   

7.3 Markradon och gammastrålning 

En övergripande markradonundersökning som mäter markradon från befintlig fyllning och 
gammastrålning från berggrunden, bör göras som underlag för detaljprojektering och som 
underlag till beslut om byggnader kan projekteras och utföras radonskyddande jämfört med nu 
antaget radonsäkert. 

7.4 Inmätningar 

En projekteringsinmätning av marknivåer och terrängföremål bör göras i området som underlag 
för senare detaljprojektering. Ev. kan detta göras i steg uppdelat på olika delområden. 
 
Inmätningar av befintliga källarnivåer och lägsta golv i samtliga byggnader bör göras. Resultatet 
av sådan inmätning ger sedan ett underlag för att i samråd med konstruktör bedöma vilken last 
och på vilken nivå som resp. byggnad utövar på marken idag.  
 
Sådana inmätningar av befintliga byggnader ger vidare - tillsammans med bl.a. kompletterande 
undersökningar av jordens deformationsegenskaper -  förutsättningar för att kunna bedöma 
maximalt tillåtna laster på nya byggnader för att avgöra om det går att grundlägga med plattor 
utan pålar. 
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