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1 BAKGRUND

Tyréns har på uppdrag av Fastighets AB Brunteglet utfört en geoteknisk utredning inför
planering av ett antal flerbostadshus på del av fastigheten kv. Järpen i Strängnäs. Utredningen
har utförts i samband med upprättande av detaljplan och syftar till att ge en översiktlig bild av
de geotekniska förhållandena och ge underlag för det fortsatta planarbetet. Planområdets
utbredning framgår i figur 1.1.

Figur 1.1 Aktuellt planområde (Strängnäs kommun)

2 PLANERAD BEBYGGELSE

Planförslaget innebär att området kompletteras med ny bostadsbebyggelse mellan infartsvägen
och de befintliga bostadshusen. Den föreslagna bebyggelsen varierar i höjd mellan fyra och sex
våningar. Totalt innebär förslaget ca 150-200 bostäder.

3 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR
De geotekniska undersökningarna utfördes den 30-31 januari 2017. Utförda undersökningar
redovisas i separat handling, Markteknisk undersökningsrapport (MUR/Geo), daterat 2017-02-
27.
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4 OMRÅDESBESKRIVNING
Området utgörs för närvarande av en park med vegetation i form av gräsmatta och lövträd samt
bostadshus fördelade på tre huskroppar. Området ligger i centrala Strängnäs och angränsar i
nordväst till Södertäljevägen, i nordost till Finningevägen, i sydväst till Kilenvägen och i sydost
till flerbostadshus tillhörande Björkvägen. Inom området finns flertalet ledningar i marken, både
i form av serviser till bostadshusen samt större ledningsstråk.

5 GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN

5.1 TOPOGRAFI

Marknivån inom undersökningsområdet varierar från ca +30 till +35 m (RH 2000).

5.2 JORDLAGER

Jorden i området består enligt SGU:s jordartskarta av omväxlande lera, morän och ytnära berg.

Figur 5.1 Urklipp från jordartskartan där gult är lera, blått morän och rött ytnära berg
(www.sgu.se)

Utförd undersökning visar att jorden överst består av fyllning av grusig sand och lera eller
naturlig lera med mulljord och växtdelar, generellt till ca en meters djup. Därunder finns
växlande lera med siltskikt eller en sandig morän med siltinslag. Borrstopp mot block, berg eller
fast lagrad friktionsjord har erhållits på djup mellan ca 1 och 5 m i undersökta punkter. Störst
lerdjup finns områdets nordöstra (minst 5 m) samt västra del (upp till 4,5 m).
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5.3 HYDROGEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN

Ett grundvattenrör installerades i samband med undersökningen och avlästes i samband med
detta. Grundvattnets trycknivå låg vid tillfället för undersökningen på +31,4 (RH 2000) vilket
motsvarar 2,4 m under markytan.

Grundvattnets nivå varierar naturligt med årstid och nederbörd. Jorden inom områden har
relativt låg genomsläpplighet pga. lera och siltinnehåll. Lokalt omhändertagande av dagvatten,
LOD, är därför sannolikt ej möjligt på platsen.

6 BÄRIGHET OCH SÄTTNINGAR
Markförhållandena varierar och de delar som utgörs av lera i undergrunden är känsliga mot ökad
belastning av uppfyllnad eller byggnader. Det innebär att byggnader bör grundläggas på plintar
på fast botten eller berg alternativt pålning där lerdjupen är större. Delar med mindre jorddjup
kan grävas ur och grundläggning kan ske direkt på fast botten eller berg. Grundläggning av
vägar och hårdgjorda ytor kan anläggas utan grundförstärkningsåtgärder sedan organisk jord
bortschaktats. Eftersom området innehåller ytnära berg vars exakta utbredning inte är känd kan
sprängning bli aktuellt vid anläggningsskedet.

7 STABILITET
Det föreligger ingen risk för stabilitetsproblem inom planområdet. Däremot ska lokal stabilitet i
schakter beaktas under senare anläggningsskede, särskilt eftersom jordar med siltinnehåll kan
vara flytbenägna vid nederbörd.

8 TJÄLFARLIGHET
Jordarna i området har en tjälfarlighetsklass på 2 till 4, dvs. något tjällyftande till mycket
tjällyftande jordarter och hänsyn ska tas till detta vid senare projektering av grundläggning.

9 RADON
Planområdet är inte klassat enligt Strängnäs kommuns radon-karta. En radonmätning
rekommenderas därför innan projektering av byggnaderna för att avgöra behov av eventuella
åtgärder för radonsäkring vid projekteringen. Alternativt kan grundläggningen direkt förberedas
för så kallat radonsäkert utförande.

10 PÅVERKAN PÅ KONSTRUKTIONER
Under byggfasen kan det uppstå vibrationer pga. t.ex. pålning och sprängning. Dessa vibrationer
kan orsaka skador på intilliggande byggnader eller andra konstruktioner och en riskanyls bör
utföras innan vibrationsalstrande byggnadsarbeten startar.

11 GEOTEKNISKA SYNPUNKTER

Undersökningen visar att grundläggningsförhållandena inom delar av området är sådana att
åtgärder erfordras för att undvika skadliga sättningar på framtida byggnader. När byggnaders
utformning och läge fastställs erfordras kompletterande geoteknisk undersökning i huslägena
inför fortsatt projektering.


