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1 OBJEKT OCH ÄNDAMÅL
På uppdrag av Lövgrens fastigheter har Tyréns utfört en översiktlig geoteknisk
utredning vid fastigheterna Mässhaken 9, Mässhaken 10, Mässhaken 11, Mässhaken
15 samt i närhet till Mässhaken 2. Syftet med den geotekniska utredningen är att
utreda markförhållandena inför antagande av detaljplan genom att översiktligt
fastställa de geotekniska förutsättningarna inom undersökningsområdet. Ungefärlig
utbredning av undersökningsområdet markeras med rött i figur 1.

Uppdragsanvarig för Tyréns är Hanna Fritzson och handläggande geotekniker är Julia
Kristiansson.

Figur 1. Ungefärlig utbredning av undersökningsområdet markerat med rött (Google
maps).

1.1 PLANERAD BEBYGGELSE

Inom området planeras nya bostäder. Det finns även planer att utöka antalet
parkeringsplatser inom området för att uppnå ett tillfredsställande antal till antalet
boende i och med den nya bebyggelsen av bostadshus. Ett förslag som finns från
beställaren är att utforma två högre punkthus med placering mellan fastigheten
Mässhaken 9 och Mässhaken 15.
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2 UNDERLAG FÖR PM PROJEKTERINGSUNDERLAG
1) Primärkarta och höjdkarta i DWG-format, tillhandahållet av beställaren.

2) MUR (Markteknisk undersökningsrapport) Geoteknik, Mässhaken 9 m.fl.,
daterad 2020-08-31.

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

3 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR
De geotekniska fältundersökningarna utfördes den 3 till 4 juni 2020 och utförda
undersökningar redovisas i separat handling, MUR (Markteknisk undersökningsrapport)
Geoteknik Mässhaken 9 m.fl., daterad 2020-08-31.

4 MARKFÖRHÅLLANDEN

4.1 YTBESKAFFENHET OCH BEFINTLIGA KONSTRUKTIONER

Undersökningsområdet består till största del av gräsmark kring de befintliga
bostadshusen med tillhörande asfalterade ytor såsom parkering och gångvägar. Träd
samt planterad växtlighet såsom häck och rabatt finns över området. Befintliga
bostadshus varierar mellan ca 2 till 4 våningar med tillhörande källare.

Figur 2. Foto från platsbesök den 9 juni 2020. Foto taget från Mässhaken 2 mot
Mässhaken 10.
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4.2 TOPOGRAFI

Marken i området är relativt flack med mindre nivåskillnader mellan fastigheterna.
Marknivån är något högre i den östra delen av området mot Storgatan med en relativt
svag terrassering mot västra delen av området och Borgmästaregatan. Marknivån
mellan undersökningspunkterna varierar mellan ca +105 och +107 (RH 2000).

4.3 JORDLAGER

Enligt SGU:s jordartkarta består de ytliga jordlagren inom området av isälvssediment
med mäktigheter om ca 30 till 50 m enligt SGU:s jorddjupskarta.

Figur 3. Ungefärlig utbredning av undersökningsområdet markerat med svart på
SGU:s jordartskarta (www.sgu.se).

Efter utförda undersökningar kan jordlagerföljden generaliseras enligt följande:
Överst i jordlagerföljden påträffas ett lager av sandig mulljord/mulljordig sand med en
mäktighet om ca 0,5 m. Inom vissa delar av området har fyllning av mulljord, grus och
sand påträffats ned ca 0,5 m till 1 m under markytan. Under mulljord/fyllning
förekommer naturligt avlagrad sand av olika kornstorlekar mellan fin- till grövre
mellansand. Sandjordar tolkats förekomma mellan ca 5 m till 12 m under markytan
och övergår till fast lagrad friktionsjord eller morän mot större djup.

Stopp mot sten, block eller berg har erhållits vid en borrpunkt vid ca 13,5 m under
markytan. Större djup har påträffats i området utan att stopp erhållits (ca 15 m under
markytan).
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4.4 HYDROGEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN

Två grundvattenrör installerades i området vilka är placerad på fastigheten Mässhaken
11 (norra delen av undersökningsområdet) respektive Mässhaken 9 (södra delen av
undersökningsområdet). Grundvattenrören avlästes i samband med funktionskontroll
och installation den 4 juni samt vid avläsning den 9 juni. Vid båda tillfällena var
samtliga rör torra och grundvattnets trycknivå kunde ej avläsas. Grundvattnets
trycknivå bedöms därav befinna sig djupare än ca +96 respektive +98 vilket motsvarar
djupare än ca 9 respektive 10 m under markytan, se tabell 2 nedan.

Tabell 1. Avläsnings grundvattnets trycknivå.

Borrpunkt
benämning

Datum
avläsning

Kommentar
avläsning

Grundvattnets
trycknivå [RH2000]

Djup under
markytan

20T02GV 2020-06-04

2020-06-09

Torrt

Torrt

< +95,7

< +95,7

> 9,1 m

> 9,1 m

20T05GV 2020-06-04

2020-06-09

Torrt

Torrt

< +97,7

< +97,7

> 9,8 m

> 9,8 m

5 HÄRLEDDA VÄRDEN
Vid utförd viktsondering har stopp erhållits generellt tidigare än vid utförd
hejarsondering. Utvärderade värden vid viktsondering varierar därav mer vid mindre
djup.

Värden är utvärderade även vid de övre jordlagren där fyllning av framförallt sand och
mulljordig sand förekommer.

Utvärderade härledda värden hänvisas till MUR (Markteknisk undersökningsrapport)
Geoteknik Mässhaken 9 m.fl., daterad 2020-06-26.

6 REKOMMENDATIONER

6.1 INLEDNING

Det aktuella området har goda geotekniska förutsättningar för vidare exploatering.
Inom området förekommer generellt olika fraktioner av sand med medelhög till hög
relativ fasthet. Inom delar av området förekommer befintlig fyllning.

Grundvattennivån har ej kunnat avläsas i installerade grundvattenrör och tolkas
förekomma generellt djupt inom området. Förekommande mark tolkas ha goda
infiltrerande egenskaper för omhändertagande av dagvatten.

6.2 GRUNDLÄGGNING

Inom delar av området förekommer okontrollerad fyllning. Eftersom den befintliga
fyllningen har ett heterogent innehåll kan dess egenskaper variera och är därmed svåra
att fastställa. Inför grundläggning ska befintlig fyllning, mulljord och växtdelar
schaktas ur och ersättas samt packas med ny kontrollerad fyllning enligt AMA
Anläggning.

Grundläggning inom undersökningsområdet med byggnader upp till tre till fyra
våningar kan sannolikt utföras med ytlig grundläggning, tillexempel platta på mark.
Vid större laster eller ett större antal våningar kan pålgrundläggning vara aktuell för att
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undvika skadliga sättningar. Grundläggningsval sker i samråd mellan geoteknisk
sakkunnig person och konstruktör för att optimera lämplig grundläggning.

Inför byggnation bör objektspecifika geotekniska undersökningar genomföras när
byggnaders utformning och lastspridning är fastställd och vidare utreda jordens
egenskaper för att fastställa val av grundläggning.

Grundläggning ska utföras frostskyddat.

För nya tillbyggnader till befintliga byggnader ska hänsyn avseende ökad belastning på
marken tas i beaktning för att unvika sättningskador mellan ny och befintlig
grundläggning. Beroende på utformning av tillbyggnad kan lättfyllnad vara aktuellt vid
stora laster.

6.3 SCHAKTARBETEN

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

Grundvattenytan tolkas ligga djupt inom området och bedöms ej vara problematiskt
vid schaktarbeten. Schaktgropar ska skyddas från ytvatten.

Schaktväggar ska anpassas så att lokal stabilitet i och kring schakter upprätthålls och
arbetet ska utföras i enlighet med publikationen Schakta säkert (Svensk byggtjänst).

6.4 ANLÄGGNING AV HÅRDGJORDA YTOR

Under nya hårdgjorda ytor rekommenderas att befintlig fyllning schaktas ur och ersätts
och packas med ny kontrollerad fyllning för att undvika differentialsättningar över den
hårdgjorda ytan.

För anläggning av hårdgjorda ytor, såsom parkering och vägar mellan byggnader, är
angivet förekommande terrassmaterial efter att eventuell mulljord och fyllning skiftats
ur. Förekommande terrassmaterial är sand/grusig sand materialtyp 2,
tjälfarlighetsklass 1.

6.5 LOKALT OMHÄNDERTAGANDE AV DAGVATTEN (LOD) OCH
GRUNDVATTENNIVÅ

Grundvattenytan ligger djupt inom området och tolkas förekomma under ca +96
respektive +98. Vid kommande markarbeten ska kontroll utföras att vatten ej påträffas
i schaktgropar då förekommande isälvsmaterial kan innehålla mindre lokala
grundvattenmagasin.

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

6.6 STABILITET OCH SÄTTNINGAR

Aktuellt undersökningsområdet är ett relativt plant område med enbart mindre
terrassering mellan fastigheterna där marknivån mellan undersökningspunkterna
varierar mellan ca +105 och +107. Området består framförallt av friktionsmaterial och
bedöms med dagens nivåer ej utgöra risk för ras eller skred. Dock ska en
objektspecifik geoteknisk granskning utföras avseende stabilitet när planerad
byggnation är fastställd för platser där marknivån ändras.

I förekommande sandjordar kan mindre sättningar förväntas vid ökad last och
förväntas uppkomma momentant vid belastning.


