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1   Bakgrund 
Finspångs kommun avser ta fram en ny detaljplan för del av fastigheten Nyhem 1:2. 

Enligt föreslagen ny detaljplan ska området, vilket i nuläget utgörs av skogs- och 

fältmark, omvandlas till ett bostadsområde. 

Aktuellt område är beläget omedelbart väster och öster om Sundsvägen i den södra 

utkanten av Finspång. Se figur 1. 

 
Figur 1. Ungefärligt läge för aktuellt planområde markeras med lila linjer. Norr är uppåt i bilden. 

2   Uppdrag och syfte 
ÅF-Infrastructure AB har på uppdrag av Finspångs kommun utfört en geoteknisk 

utredning för aktuellt område. Syftet med utredningen har varit att göra en bedömning 

av om bebyggelsen enligt den föreslagna detaljplanen är lämplig/möjlig att uppföra ur 

ett stabilitets-, sättnings- och grundvattenperspektiv. Om så är fallet har syftet vidare 

varit att ta fram inledande rekommendationer för grundläggning av byggnader inom 

kvartermark. 

Denna handling är ett inledande projekteringsunderlag och behandlar endast 

rekommendationer och anvisningar för det fortsatta detaljplanearbetet samt för den 

inledande projekteringen av eventuella byggnader inom det aktuella området. 

3   Underlag för PM 
Underlag utgörs av: 

[1] Markteknisk undersökningsrapport/Geoteknik, Sundsvägen, Finspång. Handling 

upprättad av ÅF-Infrastructure AB, uppdragsnummer 734485, daterad 2019-

11-18 

[2] PM/Stabilitetsberäkningar, Sundsvägen, Finspång. Handling upprättad av ÅF-

Infrastructure AB, uppdragsnummer 734485, daterad 2019-11-22. 
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4   Utförda undersökningar 
Inom detta uppdrag utförda undersökningar redovisas i separat handling, Markteknisk 

undersökningsrapport/Geoteknik, underlag [1]. Denna handling benämns i 

nedanstående text som MUR/Geo. 

5   Planerad bebyggelse 
Inom planerad kvartersmark kommer byggnader med en högsta byggnadshöjd om     

8 m alternativt 20 m att uppföras. 

6   Geotekniska förhållanden 
För detaljerad redovisning av de geotekniska förhållandena, se ritningar tillhörande 

MUR/Geo. Se även avsnitt 9 och 10 i MUR/Geo. 

6.1   Jordlager och berg 

Väster om Sundsvägen består jorden huvudsakligen av ca 0 – 2,5 m torrskorpelera 

följt av minst ca 0,5 – 5,5 m friktionsjord på berg. Friktionsjorden bedöms 

övervägande utgöras av något blockig siltig sandig morän. 

Väster om Sundsvägen förekommer ett flertal delområden med berg i dagen. Det 

största verifierade jorddjupet mellan dessa delområden uppgår till minst ca 6 m. 

Inom den del av planområdet som ligger öster om Sundsvägen så består jorden 

huvudsakligen av ca 1 – 2,5 m siltskiktad torrskorpelera följt av ca 0 – 1,5 m 

siltskiktad lera med en bedömd låg till medelhög odränerad skjuvhållfasthet. Leran 

följs av minst ca 0,5 – 4 m friktionsjord på berg. Friktionsjorden bedöms övervägande 

utgöras av något stenig grusig sandig siltig morän alternativt något stenig grusig siltig 

sandig morän. Invid Sundsvägen förekommer ställvis ca 0,5 – 3 m fyllningsmaterial, 

bestående av grus, sand, silt, torrskorpelera och tegel, ovan den naturligt lagrade 

torrskorpeleran. 

Öster om Sundsvägen har jorden inom planområdet en total verifierad mäktighet om 

minst ca 2 – 6 m. 

6.2   Grundvatten 

Utförda observationer av grundvattnets trycknivå i området visar på en 

grundvattentryckyta som ligger ca 1,2 – 2,6 m under markytan väster om Sundsvägen 

samt ca 0,4 – 4,9 m under markytan öster om Sundsvägen. 

7   Sättningar 
Leran öster om Sundsvägen har en relativt liten mäktighet och är övervägande 

siltskiktad. Med stor sannolikhet är leran därmed även överkonsoliderad (vilket även 

CPT-utvärderingen för punkt 17AF013 indikerar). Risken för utveckling av 

långtidssättningar av betydande storlek, vid tillkommande belastning av marken öster 

om Sundsvägen, bedöms i nuläget därför som liten. 
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8   Stabilitet 
Väster om Sundsvägen är stabiliteten tillfredsställande under rådande förhållanden. 

Risken bedöms som liten för att otillfredsställande stabilitetsförhållanden ska uppstå 

vid uppförande av planerad bebyggelse inom denna del av planområdet. 

För området öster om Sundsvägen har stabilitetsberäkningar utförts för sektion D1, E1 

och F1. Beräkningarna redovisas i separat handling PM/Stabilitetsberäkningar, 

underlag [2]. Beräkningsresultaten sammanfattas i avsnitt 4 i 

PM/Stabilitetsberäkningar. Eftersom vi i nuläget inte vet vilken höjdsättning som 

området kommer få, eller exakt vilken typ av byggnader som kommer uppföras inom 

området, så har beräkningarna utförts för ett mer allmänt scenario där den 

tillkommande belastningen på marken endast antas komma från en stegvis höjning av 

markytan i området (gulmarkerat område samt område för gata på ritning G-10.1-

001). Last från byggnader har alltså inte beaktats i beräkningarna. Med detta scenario 

så erhåller man en övergripande kännedom om ungefär vilken tillkommande 

belastning som jorden i området klarar av innan otillfredsställande 

stabilitetsförhållanden kan förväntas uppstå. 

Beräkningsresultaten för området öster om Sundsvägen visar att stabiliteten är 

tillfredsställande för befintliga förhållanden. Resultaten visar vidare att markytan kan 

höjas med 1,5 m, motsvarande en utbredd belastning på 30 kPa, utan att 

otillfredsställande stabilitetsförhållanden ska behöva uppstå. Det ska dock poängteras 

att beräkningarna är utförda med försiktigt valda värden för jordens 

hållfasthetsegenskaper. Via kompletterande undersökningar av lerans skjuvhållfasthet 

samt friktionsjordens friktionsvinkel så kan man eventuellt höja hållfasthetsvärdena 

och då även erhålla beräkningsresultat enligt vilka markytan kan höjas med mer än 

1,5 m (utan att otillfredsställande stabilitetsförhållanden uppstår). Förslag på 

kompletterande undersökningar anges i avsnitt 11 nedan. 

Risken för blockutfall från synligt eller ytnära berg inom planområdet bedöms i nuläget 

övergripande som liten. Risken för blockutfall från berg som kommer att avtäckas, 

samt från blivande bergskärningar inom området, ska bedömas i samband med att 

entreprenadarbetena utförs. 

9   Planerad bebyggelses genomförbarhet 
Utifrån resultaten från nu genomförd geoteknisk undersökning och utredning så 

bedöms planerad bebyggelse enligt föreslagen detaljplan som möjlig att uppföra ur ett 

sättnings-, stabilitets- och grundvattenperspektiv. Inom planområdet, och då framför 

allt öster om Sundsvägen, så kan dock åtgärder behöva vidtas innan bebyggelsen kan 

uppföras. Åtgärder som eventuellt kan bli aktuella är exempelvis förstärkning av 

jorden eller bortschaktning av torrskorpelera och lera. 

10   Grundläggning av byggnader 
Övergripande rekommenderas att laster från bostadsbyggnader inom planområdet förs 

ner till fast lagrad friktionsjord alternativt ner till berg. Eftersom torrskorpelerans och 

lerans mäktighet samt djupet till berg varierar en hel del inom området så finns det en 

påtaglig risk för att byggnader kan komma att få en delad grundläggning. Med detta 

menas att man inom ett och samma byggnadsläge kan behöva använda sig av fler än 

en grundläggningsmetod för att kunna föra ner lasterna till fast lagrad friktionsjord 

eller till berg. De grundläggningsmetoder som i nuläget bedöms kunna vara aktuella 
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att använda inom planområdet är hel bottenplatta, kantbalkar + djupa grundsulor, 

plintar och borrade spetsburna pålar. 

11   Övrigt samt rekommendationer för det fortsatta 
arbetet 
Mer ingående bedömningar av lämpliga grundläggningsmetoder, stabilitetsförhållanden 

samt eventuella erforderliga stabilitetsförbättrande åtgärder m.m. ska utföras när ett 

förslag avseende lägen för byggnader, byggnadernas utformning samt höjdsättning för 

planområdet har tagits fram. Samtidigt bör då även en bedömning av nödvändiga 

kompletterande geotekniska undersökningar utföras. För området öster om 

Sundsvägen kan det redan nu konstateras att det kan bli aktuellt med kompletterande 

sonderingar/provtagningar i form av hejarsonderingar (för mer detaljerad 

undersökning av friktionsjordens friktionsvinkel), vingförsök, kolvprovtagningar 

och/eller CPT-sonderingar (för mer detaljerad undersökning av lerans odränerade 

skjuvhållfasthet). 

För bostadsbyggnader inom planområdet kommer det troligen att krävas 

objektspecifika undersökningar för att kunna optimera valet av grundläggningsmetod. 

Mätning av grundvattentrycknivån i området bör utföras regelbundet och särskilt 

under perioder på året då trycknivån kan förväntas ligga högt (höst/vinter/vår). Minst 

en mätning per månad rekommenderas. Mätningarna kommer utgöra viktig data vid 

kommande stabilitetsberäkningar för området. 


