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1. Objekt 

På uppdrag av Lima Besparingsskog har Ramboll Sweden AB utfört en geoteknisk 

undersökning som underlag för detaljplan av ett område i Västra Ärnäs. Planområdet är ca 

18 ha och ligger i anslutning till befintligt industriområde. 

 

 

Figur 1. Ungefärligt undersökningsområde för den geotekniska undersökningen, markerad 
med gul linje 

1.1 Befintlig samt blivande ytbeskaffenhet 
Undersökningsområdet är relativt flackt och varierar i plushöjd mellan ca +350 i områdets 

sydöstra och +365 i områdets nordvästra delar. Längs områdets östra del går en 

kraftledning. Markförlagda ledningar återfinns i befintliga vägar och kring befintlig industri. 

 

Undersökningsområdet har under en lång tid utgörs av produktionsskog. På senare år har 

industribyggnader upprättats och delar av området utgör grustäkt. 
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Figur 2. Historiska ortofoton 1955-1967 (vänster), 2014-2017 (höger) 

2. Syfte, begränsningar och geoteknisk kategori 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nya industritomter och ny gata. Syftet med 

den geotekniska undersökningen är att översiktligt utreda jordlager- och 

grundvattenförhållanden inom aktuellt område för att därmed ge de geotekniska 

förutsättningarna för fortsatt planarbete. 

 

Samtliga permanenta konstruktioner inom objektet bedöms kunna tillhöra Geoteknisk 

Kategori 2 (GK2) och Säkerhetsklass 2 (SK2). 

 

Föreliggande handling är ett utredningsunderlag och behandlar endast rekommendationer 

och synpunkter för detaljplaneskedet. 

3. Underlag 

Vid upprättande av denna rapport har följande material nyttjats: 

• Digitalt material i form av baskarta har tillhandahållits av kunden 

• Ledningsinformation har tillhandahållits av samtliga kända ledningsägare inom 

undersökningsområdet via www.ledningskollen.se 

• Jorddjups- och Jordartskarta från SGU 
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Enligt jordarts- och jorddjupskartan består undersökningsområdet huvudsakligen av 

isälvssediment med ett jorddjup mellan 10 och 30 meter, se Figur 3 och Figur 4. Uranhalten 

bedöms överstiga 12 Bq/kg (1,0 ppm), se Figur 5. 

 

Figur 3. Jordarter 1:25 000 – 1:100 000, SGU 
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Figur 4. Jorddjup, SGU 

 

  

Figur 5. Gammastrålning uran, SGU 
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3.1 Tidigare utförda undersökningar 
Inga tidigare undersökning har funnits att tillgå. 

3.2 Nu utförda undersökningar 
• Alister Sillars har den 2020-02-11 satt ut undersökningspunkterna i 

anslutning till fältarbetet. Använt koordinatsystem är SWEREF 99 13 30 

och höjdsystem SWEN17_RH 2000 

• Fältarbetet utfördes den 11:e till 12:e februari 2020. För det geotekniska 

fältarbetet har Alister Sillars, Ramboll Sweden AB i Falun, svarat 

4. Koordinat- och höjdsystem 

Samtliga redovisade koordinater och höjder i detta utlåtande är redovisade i 

koordinatsystem SWEREF 99 13 30 och höjdsystem SWEN17_RH 2000. 

5. Härledda värden 

5.1 Jordartsbeskrivning 
Enligt SGU’s kartunderlag består marken av isälvsediment med ett jorddjup på 10 till 30 

meter. 

 

Enligt nu utförd undersökning består marken under ett tunt skikt av mulljord av 

friktionsjord. I områdets nordvästra del består marken av sand med inslag av grus. De 

översta 1 till 3 metrarna i områdets södra och östra del består av sand. Sonderingsstopp 

har erhållits mot sten eller block på mellan 1 till 8,5 meter under markytan. 

 

Bergets nivå har inom ramen för uppdraget ej bestämts. 

5.2 Hydrogeologi 
Grundvattenytan har i två (2) installerade grundvattenrör uppmätts på djup mellan 1,0 och 

4,3 meter under markytan, motsvarande plushöjder mellan +351,3 och +353,1. 
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6. Förutsättningar och rekommendationer 

Förutsättningar för nedanstående rekommendationer baseras på tillhandahållen detaljplan 

för industrifastigheter och lokalgata. För förändrade användningsområden rekommenderas 

en omvärdering avseende geotekniken. Uppgifter på konstruktion, laster, färdig 

grundläggning eller marknivå föreligger ej för dagen. 

6.1 Grundläggning 
För industrimark föreslås grundläggning utföras med platta på mark alternativt plintar. All 

lös, organisk samt tjälfarlig jord skall schaktas bort ner till tjälfritt djup innan grundläggning 

utföres. Grundläggningen skall ske på icke tjälfarligt material och schaktbotten skall packas 

så att bärigheten och den dimensionerande bärförmågan uppfylls enligt gällande dokument. 

 

För industrigator gäller att all organisk jord skall bortschaktas och att dimensionering sker 

utifrån aktuella materialtyper och tjälfarlighetsklasser utefter sträckorna. 

6.2 Jordschakt 
Lokala schakter för exempelvis VA kan utföras med släntlutning 1:1,5 i friktionsjord ovan 

grundvatten. Se typsektioner i Schakta säkert, 2015, Svensk Byggtjänst. Schakter som ej 

faller inom ramen för typsektioner skall dimensionernas av geotekniker. 

 

Vid tillfälliga schakter grundare än 1,5 m kan schaktslänter utföras utan restriktioner om 

entreprenören vidtar åtgärder för att undvika brott i schaktgropen. Vid samtliga schakter 

djupare än 1,5 meter gäller att grundvattnet bör vara avsänkt minst 0,5 m under 

schaktbotten under hela schaktarbetet. 

6.3 Stabilitet 
Då marken i området är relativt plan och jordegenskaperna gynnsamma bedöms 

totalstabiliteten för planerad anläggning inom aktuellt område vara tillfredställande. 

Vibrationsalstrande aktiviteter samt erosion, speciellt i kombination med vatten, skall dock 

beaktas. 

6.4 Sättningar 
Förutsättningarna anses som goda inom området och inga större sättningar förväntas 

uppstå. Beroende av toleranskrav på blivande byggnationer skall lösa jordlager ersättas, 

alternativt skall grundläggning med plintar ner till fasta jordlager utföras. 

6.5 Hydrogeologi 
Området bedöms utgöras av ett öppet grundvattenmagasin där grundvattenytan i stora 

drag följer topografin. Grundvattenytan har i två (2) installerade grundvattenrör uppmätts 

på djup mellan 1,0 och 4,3 meter under markytan, motsvarande plushöjder mellan +351,3 

och +353,1. Avläsningar av grundvattenytan är utförda i februari 2020. Vid tiden för 

avläsning befann sig, enligt SGU’s månadskarta, grundvattennivån ”mycket över de 

normala”. 
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Figur 6. SGU:s månadskata för april månad 2016 

6.6 Erosion 
Inga tecken på yterosion har påträffats inom området. 

6.7 Markradon 
Radon har ej kontrollerats inom ramen för aktuellt uppdrag. Förekomst av markradion 

varierar med uranhalt i lokala bergarter (genom sönderfall av radium) samt jordarters 

egenskaper. Generellt kan hög uranhalt återfinnas i kvartsrika bergarter (såsom graniter, 

pegmatiter och alunskiffer). 

 

Enligt SGUs kartvisare har det aktuella området relativt låga halter av gammastrålning från 

uran. 

6.8 Framtida klimatpåverkan 
Baserat på topografi, elevation, jordmaterial och grundvattennivå bedöms områdets 

påverkan av framtida klimatförändringar som liten. 

7. Rekommendationer för fortsatta arbeten 

7.1 Grundvatten 
Mätning av grundvattennivå i installerade grundvattenrör rekommenderas utföras för att 

erhålla information om grundvattennivåns fluktuation inom området och över tid. 

Grundvattenmätningarna bör fortsätta med en viss regelbundenhet, exempelvis 1 gång per 

1-3 månader med tätare intervall under avläsningens första årscykel. 


