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GEOTEKNISK TERRÄNGKLASSIFICERING 
PRAKTISK KOMMUNAL TILLÄMPNING 

SAMMANFATTNING 

Detta projekt bygger på principer som utvecklats i projektet "Geotek
nisk terrängklassificering för fysisk planering", BFR projektnummer 
760785-0 och redovisas i SGI Rapport Nr 25, 1984. Syftet med förelig
gande projekt har varit att tillämpa geoteknisk terrängklassificering 
i kommunal verksamhet. 

Projektet har genomförts i Köpings kommun som ett samarbetsprojekt 
mellan Statens geotekniska institut, SGI, och Köpings kommun, i första 
hand Gatukontoret. 

Första fasen av projektet bestod av uppbyggnad av geoteknisk databank. 
Denna består dels av planinformation och dels av djupinformation. 

Planinformationen behandlades främst av Gatukontoret. Den bestod av 
inlagring av borrhålsdata i det datoriserade KOMB-systemet. 

KOMB är en förkortning av Kommunalt Mät- och Beräkningssystem, och 
utgör ett datorsystem för framställning av kommunala kartor och 
lagring och redovisning av kommunal information. Fördelen med att 
lagra borrhålsdata i KOMB-systemet är att dessa data kan kombineras 
med övrig kommunal information som finns lagrad i KOMB. Redovisning 
kan ske i valfri skala. 

Planinformationen omfattar följande uppgifter: utredningsnummer, geo
teknisk undersökningsmetod, borrhålsnummer, marknivå och jordlagerin
delning. 

För att kunna redovisa jordlagerföljd på plankartan var det nödvändigt 
att överföra uppgifterna till AutoCad, vilket samtidigt medförde för
delen att redigering av kartan blev möjlig. 

Djupinformationen omfattar geotekniska undersökningsresultat på olika 
djup under markytan: Skjuvhållfasthet, sensitivitet, naturlig vatten
kvot, flytgräns, densitet, grundvattennivå och förkonsoliderings
tryck. 

Dessa data har lagrats in på magnetband i HP bordsdator modell 9846B. 
De inlagrade data har sedan ritats upp i sammanstälningsdiagram för 
underlag för klassificering av lerområdens egenskaper. 

Med hjälp av kartor över jordlagerföljd, sammanställningsdiagram, geo
logiska kartor och flygbildstolkning har geoteknisk terrängklassifice
ring utförts. Kartor med beskrivningar över geotekniska terrängmönster 
och geotekniska terrängenheter har framställts. 

För varje geoteknisk terrängklass har Planeringsråd upprättats. I 
Planeringsråden beskrivs de geotekniska förutsättningarna och hur de 
bör beaktas vid planering av bebyggelse och anläggningar. 

De geotelmiska terrängklasskartornas användningsområden i kommunal 
verksamhet har bes~rivits. 
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GEOTEKNISK TERRÄNGKLASSIFICERING -
PRJ\KTISK KOMMUNAL TILLÄMPNING 

BAKGRUND, SYITE OCH OMFATTNING 

I projektet "Geoteknisk terrängklassificering för fysisk planering", 
BFR projektnummer 760785-0, Viberg (1984}, har principerna för geotek
nisk terrängklassificering och redovisningsteknik utvecklats samt 
provats i några olika geotekniska regioner. 

Syftet med föreliggande projekt har varit att tillämpa geoteknisk ter
rängklassificering i kommunal verksamhet. 

I projektet har också ingått att vidareutveckla den geotekniska data
banken. 

Projektet har utförts inom Köpings kommun, en kommun som är intressant 
ur såväl kommunal som geoteknisk synvinkel. Köping är en medelstor 
kommun med en organisation som liknar många kommuner i Sverige. De 
geologiska och geotekniska förhållandena inom tätorten är varierande 
med bebyggelsen förlagd på såväl fast mark (berg, morän, rullstensås} 
som lös mark (lös lera). 

De geologiska och geotekniska förhållandena är representativa för 
många kommuner som ligger under Högsta kustlinjen (HK). 

Demonstrationsprojekt utgörs av flera moment: 

• Uppbyggnad av datoriserad databank 
• Bildande av geotekniska terrängklasser och framtagande av karta 

över geotekniska terrängklasser 
• Utnyttjande av geotekniska terrängklasser i kommunen 
• Utvärdering och redovisning 

KÖPINGS TOPOGRAFI OCH GEOLOGI 

Topografi 
Topografiskt kan Köpings centralort med omgivningar karaktäriseras som 
slättlanskap, FIG 1. Två åar. Valstaån och Kölstaån, flyter samman i 
norra delen av Köping och bildar Köpingsån som ett par km sydvästut 
mynnar i Galten. en vik i Mälaren. 

Köping ligger till större delen på låglänt plan lermark. Köpingsåsen 
löper V om Köpingsån och Valstaån genom Köpings centrala delar - Gamla 
Stan. Gamla kyrkogården. Mellankyrkogård.en och Nya kyrkogården, FIG 2. 
Åsen är relativt flack och når som mest ca 10 m över omgivande mark 
vid Gamla kyrkogården. 

Östra delarna av köping är mer kuperade. I SO finns en markant höj
drygg (Kanonberget. Karlbergsskogen och Ararats berg) med högsta nivå 
ca 50 mö h. Bondgårdsberget, Folkets Park och Johannisdalsskogen i NO 
är andra framträdande höjder på den östra sidan. 

Nyckelberget beläget strax:·norr om Valsta- och Kölstaåarnas förgre
ningspunkt är en markant höjd som avlöses norrut av en flackare höjd
rygg. 
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FIGUR 1. Köpings centralort med omgivningar. Utdrag ur topografiska 
kartor Eskilstuna NV och Västerås SV. 
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FIGUR 2. Köpings centralort. 
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Geologi 
De geologiska bildningarna i Köpings centralort domineras helt av det 
lösa jordtäcket. Berg förekommer inom den högre terrängen, där höj
dryggarnas topografi är betingade av berggrundens ytforrner. Berggrun
den utgörs av urberg och kan i princip betraktas som enhetlig i 
normala byggnadssammanhang. Det är därför av intresse att endast be
skriva de lösa jordlagrens bildning. 

Centralorten täcks av de geologiska jordartskartorna SGU Serie Ae nr 
18 (Eskilstuna NV) och nr 35 (Västerås SV). FIG 3. 

Jordlagren har bildats i samband med landisens rörelse framåt och dess 
avsmältning samt den därpå följande landhöjningen. 

När landisen rörde sig framåt över det blivande Köpingsområdet var den 
som mest ett par tre km tjock. Tidigare avsatta jordlager skrapades 
bort, berghällar rundades av och block bröts loss ur berggrunden. 

Under isen avlagrades sådant material i form av hårt packad botten
morän. 

När landisens front under avsmältningsskedet, ca 7900 f.Kr, stod i 
Köpings trakten började vattentransporterat material avlägsnas. I och 
utanför en stor istunnel där smältvatten rann fram under högt tryck 
bildades Köpingsåsen. När vattentrycket och därmed transportförmågan 
minskade drastiskt vid tunnelmynningen x. Utanför landisen fanns då 
ett hav, x, vars vattenyta nådde ca 150 m över nuvarande havsnivå. Ut 
i detta hav transporterades stora mängder lerslam från isälvarna. Ler
slammet sedimenterade långsamt mot botten och avsattes som lera. Slam
tillförseln varierade med smältvattenströmmarna och detta avspeglas i 
en "varvighet" hos denna lertyp, som kallas varvig lera. Den kallas 
även glacial lera eftersom den är bildad under istiden. Den varviga 
eller glaciala leran utgör huvuddelen av den totala lermäktigheten och 
uppgår som mest till ca 20 m. 

Ovanpå den glaciala leran lagrades den postglaciala (efter istiden), 
som bildades när delar av landskapet på grund av landhöjningen kom upp 
ur vattnet och började bearbetas av vågorna. Det finare materialet som 
sköljdes bort blandades med orgnaiskt material till den x (2-6 vikt
procent organiskt material) att gyttjig lera bildades. 

Den gyttjiga leran förekommer främst i terrängens lägsta partier på 
båda sidor om Köpingsåsen genom Köping. Även Köpingsåsen har svallats 
under landhöjningen. Den har dock haft ett skyddat läge varför svall
ningseffekten varit relativt måttlig. Detsamma gäller för moränslutt
ningarna. 

Fyllning har stor utbredning inom de bebyggda områdena. 

En jord.lagerprofil genom Köpings centrala del har upprättats med stöd 
av den geotelmiska databanken, FIG 4. Läget för profilen framgår av 
FIG 2. 
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FIGUR 3. Utdrag ur jordartskartorna SGU serie Ae nr 18 och 35. Skala 
1:50 000. 
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FIGUR 4. Längdprofil över jordlagerföljd genom Köping längs Karls
dalgatan, Torggatan, genom S:t Olovsskolan till Pungbovägen. 
Profilens läge framgår av FIG 2. 
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PRINCIPER FÖR GEOTEKNISK TERRÄNGKLASSIFICERING 

Principerna för geoteknisk terrängklassificering beskrivs i Viberg 
(1984). Delar av sammanfattningen återges här något modifierade med 
hänsyn till föreliggande projekt. 

Iden till geoteknisk terrängklassificering bygger på principer från 
ett australiensiskt och ett amerikanskt terrängklassificeringssystem. 
Hypotesen - som modifierats för svensk terräng - är att terrängav
snitt som är topografiskt, geologiskt och geohydrologiskt lika har 
samma geotekniska egenskaper, se Fig 5. 

KANO TERRANG A OKÄND TERRÄNG B 

KANJ GEOLOGI ?LM~:.,:.GGr~;-..C :.. GEOLOGI SOM A 

TQPQGKJ\1-""I :,..yTi Qvh'f~:;: TOPOGRAFI • • • A 

GEOHYORDLOG1 GEOHYORUU)GI A 
VEG[TAT!ON VEGETATION . ~- t.. 

GEOTEKNISKA EGENSKAPER GEOTEKNIK SOM A 
((NL UNOERSOKNINGARJ 

0 

FIGUR 5. Princip för geoteknisk terrängklassificering. 

Klassificeringssystemet är hierarkiskt uppbyggt med komponentnivå som 
mest detaljerad nivå, därefter enhet, mönster och region. De olika 
klassificeringsnivåerna illustreras i Fig 6. 
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FIGUR 6. Klassificeringsnivåer i geotekniskt terrängklassificerings
system. 

Klassificeringsnivåerna har olika generaliseringsgrader i den geotek
niska informationen och de kan tillämpas på olika plannivåer enligt 
den nya plan- och byggnadslagen (PBL}, se Tab 1. Systemet kan även an
vändas för förnyelseplanering. 

Första momentet i klassificeringen är att bildas k referensklasser. 
Detta utförs inom väl undersökta områden med hjälp av befintliga 
geotekniska undersökningsresultat. som sammanställs med datorteknik. 
Referensklassernas geotekniska egenskaper definieras och beräkningar 
av kapacitet och konsekvenser kan göras. För varje referensklass kan 
kapacitet och konsekvenser anges. 
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Tabell 1. Samband mellan terrMngklassificeringsnivåer och planerings
nivåer. 

Geoteknisk terräng- Planeringsnivå enl 
klassificeri~gs9ivå förslag till ny plan-

och bygglag (PBL) 

Terrängregion Riks- och regionplan 

Terräng111önster Översiktsplan 
(för hela kommunen 

I 
Fördjupad översiktplan 

(för del av kommunen) 
Terrängenhet 

Detaljplan 

Terrängkomponent Projektering 

Byggande 

De geotekniska förhållandena varierar för olika terrängtyper. It ex 
lerterräng är sättnings-, stabilitets- och bärighetsfrågorna av 
största betydelse, medan schaktnings-, fyllnings-. dränerings- och 
tjälfrågorna ofta är viktigast i moränsluttningar. För varje referens
klass anges de geotekniska frågor som kan inverka på planeringen. 
Sättningar, stabilitet, bärighet, schaktning och fyllning, dränering, 
tjälfarlighet, markradonrisk, markenergiresurser, grusresurser anges i 
den mån frågorna har betydelse. De geotekniska förutsättningarna pre
senteras i varje referensklass som PLANERINGSRÅD, där de olika geotek
niska frågornas inverkan på planeringen beskrivs. Varje terrängklass 
illustreras med en principbild av terrängens uppbyggnad, FiG 4. 

GEOTEKNISK TERRÄNGKLASS: Mäktig lös överkonsoliderad lera - MLÖLe 

PLANERINGSRÅD 

Grundläggning 
Uppfyllning 
Grundvattensänkning 
Bärighet 
Stabilitet 
Schaktning 
Markradon 
Markenergi 
Geotekniska frågor 
att utreda 

FIGUR 3. Exempel på illustration av terrängklass. 
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Vid geoteknisk terrängklassificering av okänd terräng avgränsas 
områden med likartade bildningssätt, topografi och geohydrologi med 
hjälp av geologiska kartor, flygbildstolkning och fältkontroller. Geo
tekniska egenskaper bestäms i enstaka punkter. I lerområden används en 
lätt fältutrustning - som kan bäras och skötas av en person - och med 
vilken lerdjup, skjuvhållfasthet mm kan bestämmas. Terrängområdenas 
egenskaper jämförs med referensklasserna. När egenskaperna hos ett 
"okänt" terrängområde passar in på en referensklass, ges terrängom
rådet referensklassens namn och egenskaper. Därmed kan också referens
klassens "planeringsråd" överföras till terrängområdet, och det blir 
alltså möjligt för planeraren att beakta de varierande geotekniska 
förutsättningarna inom ett planområde. 

Den geotekniska terrängklassificeringstekniken har testats främst i 
Östergötland och i viss mån även i sydvästra Sverige, Viberg (1984). 
Försöksverksamheten har koncentrerats till klassificeringsnivåerna 
mönster och enhet. 

I Köping har samtliga klassificeringsnivåer redovisats. Tonvikten 
ligger dock på mönster och enhet. 

Klassificeringsnivån region har bedömts vara av mindre intresse från 
kommunal synpunkt och klassificeringsnivån komponent tillhör detalje
rad planering och projekteringsstadierna. 

UPPBYGGNAD AV DATORISERAD GEOTEKNISK DATABANK 

Allmänt 

Med datoriserad geoteknisk databank/databas avses att information om 
geotekniska undersökningar finns i digital form och kan lagras och 
behandlas i dator. 

Två typer av information kan särskiljas: Information som finns på 
plankarta (planinformation) och information om jord och grundvatten 
som är knuten till visst djup under markytan/viss nivå (djupin
formation). 

Planinformationen omfattar borrpunkters 

• planlägen (x- och y-koordinat) 
• typ av undersökning 
• vem som utfört undersökningen 
• littera/projektnummer el likn 
• borrhålsnummer 

Djupinformationen omfattar 

• markytans nivå 
• mätresultat på olika nivåer, tex 

sonderingsmotstånd 
vingborrvärden 
laboratorieresultat 
grundvattennivåer 

Under 1980-talet har flera olika typer av geotekniska databanker 
utvecklats. Här ges en kortfattad redovisning. 
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Ett förslag till ce,1tL'c:: g,:cd,itaban~ utarbetades av Lundin et al 
(1973). 

Tekniska Verken i Linköping och Statens geotekniska institut (SGI) har 
utvecklat en databank baserad på bordsdator med digitaliseringsbord, 
Jansson et al {1984) och Viberg (1984) s 62 ff. Systemet omfattar 
såväl lagring och redo\·isning av borrhål i plan som lagring och redo
visning av geotekniska data i djupled. I detta projekt har den sist
nämnda delen av systemet anvönts som komplement till KOMB-systemets 
planinformation. 

UPPBYGGNAD AV GEOTEKNISK DAT:\BANK I KÖPING 

I Köpings kommun finns sedan länge ett arkiv för utförda geotekniska 
undersökningar. På karta i skala 1:5000 redovisas lägena för de geo
tekniska utredningarna, FIGUR 8. Tätorten har indelats i stadsdelar, 
som betecknats A-K. Inom varje delområde har de geotekniska utred
ningarna numrerats i löpande följd med delområdets bokstav före löp
numret, tex Al, A2 osv. 

I samband med detta projekt gjordes även en förfrågan till konsulter 
om ytterligare utredningar utöver de som redan fanns i arbetet. 

Den geotekniska databanken har lagrats in i det datorbaserade KOMB
systemet. KOMB är en förkortning av Kommunalt Mät- och Beräkningssy
stem. KOMB-systemet har utvecklats och drivs av kommundata, och dess 
primära uppgift är att vara ett hjälpmedel för kommuner att framställa 
digitala kartor. 

Fördelen med att lagra borrhålsdata i KOMB är att dessa data kan kom
bineras fritt med andra data som ligger i andra "skikt" i KOMB. Kart
data över centralorten föreligger i digital form, och borrhålsdata kan 
sålunda ritas upp automatiskt på dessa kartor. 

I detta projekt har kartor i skala 1:400 använts för uppritning via 
AutoCAD, se nedan. 

Kartbladsindelningen framgår av FIG 9. Inom ruta 37 förekommer borrhål 
på samtliga blad utom 7, 11, 16 och 21. 

Den geotekniska databanken har lagrats in i KOMB-systemet med följande 
uppgifter 

Utredningsnummer 
Borrhålsnummer 
Undersökningsmetod 
Marknivå 
3ordlagerindelning 
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Arbetsgången vid uppbyggnaden av den datoriserade geotekniska databan
ken i Köpings kommun har varit följande: 

1. Val av områden där geoteknisk information är av särskilt intresse. 
Fyra områden utvaldes i tätorten och dess omedelbara närhet. 

2. Utvärdering av jordlagerföljd med särskild tonvikt på lerområden. 
Utvärderingen utfördes av SGI enligt BILAGA 1. Exempel på 
utvärderingsblankett, se FIGUR 10. 

3. Digitalisering av borrhålsdata i KOMS-systemet. Borrpunkternas ko
ordinat matades in via digitaliseringsbord. Planerna med borrhål 
passades in i Köpings koordinatsystem och koordinaterna för varje 
borrhål kunde därefter digitaliseras med hjälp av puck. Vid varje 
koordinatbestämning registrerades utredningsnummer, borrhålsnum
mer, undersökningsmetod, nivå samt jordlagerföljd. 

Data om jordlagerföljd lagras i ett register varifrån data inte 
kan hämtas vid uppritning. Informationen kan skrivas ut på lista, 
se FIGUR 11. Eftersom jordlagerföljdsdata är nödvändigt att rita 
upp på kartor utfördes detta m ha AutoCAD. 

4. Inmatning av data i AutoCAD. Alla borrhålsdata som lagrats in i 
KOMB, med undantag av jordlagerföljd kunde överföras automatiskt. 
Data om jordlagerföljden måste tyvärr matas in på nytt. Med alla 
data inlagrade i AutoCAD kan alla registrerade data uppritas, se 
FIGUR 12. En stor fördel med AutoCAD är att ritningen kan redige
ras. Detta är av stort värde när borrhålen ligger tätt och siff
rorna annars skulle skrivas över varandra, se FIGUR 13. 

All digitalisering, redigering och uppritning av borrhålsdata har 
utförts av Gatukontoret, Köping. 
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FIGUR 8. Karta över geotekniska utredningars lägen i Köping. Kartan 
är indelad stadsdelsvis. Originalskala 1:5000. 
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FIGUR 9. Bladindelning för kartor inom Köpings kommun. Kartblad i 
skala 1:1000 anges med tjocka linjer, tex 37. och blad i 
1:400 utgörs av de mindre rutorna. Varje 1000-delskarta 
täcker 25 blad i skala 1:400. 
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FIGUR 10. Exempel på blankett för utvärdering av jord.lagerföljd. 
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FIGUR 11. Utskrift av registrerade borrhålsdata i KOMB-systemet. 
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FIGUR 13. Borrhålskarta med jordlagerföljd. Observera req.igering av 
data. Uppritning i AutoCAD. 
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GEOTEKNISKA REGIONER 

Region är den högsta, mest generaliserade nivån i det geotekniska ter
rängklassificeringssystemet. 

Någon kartering av geotekniska regioner har inte utfö1'tS i det ta pro
jekt. Som geoteknisk regionindelning kan den indelning i jordarts
regioner enligt G Lundqvist i Atlas över Sverige gälla, FIG 14. Köping 
ligger inom jordartsregion 11, Mälarbäckenets ler- och moränområde, 
vars yta består av 40% lera, 30% morän, övriga jordarter inklusive 
berg omfattar vardera endst mindre ytor. 

S,·crigcs indelning i 
jordarcsregioncr. Siff
rorna och bokstäver
na inom områdena 
motsvarande i to.-ten 
:mvinda. Efter G. 
Lu,11dqvist i Atlas 
över Sverige. 

,(/ 

FIGUR 14. Köping ligger inom jordartsregion 11: Mälarbäckenets ler
och moränområde med 40% lera och 30% morän. Berg, grus. 
sand. silt respektiv_e torv omfattar endast mindre ytor. 
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G0ETEKNISKA TERRÄNGMÖNSTER 

Inom ett ca 8 x 11 km stort område med Köping i centrum har geoteknis
ka terrängmönster karterats. Huvudhjälpmedel har SGU: s JordartskartOL' 
Serie Ae nr 18 och 35 varit. Informationer från geodatabanker har ut
nyttjats vid klassificeringen. 

Varje terrängmöster har beskrivits med avseende på 

• symbol på plankarta 
• schematisk profil 
• geologisk och geoteknisk karaktäristik 
• planeringsråd 
• geotekniska frågor att utreda 

De olika geotekniska terrängmönstren redovisas i BILAGA 2. 

Kartan med geotekniska terrängmönster, FIG 15 a och b, ger en geotek
nisk översikt över stora områden. Avsikten är att mönsterkartan skall 
vara ett hjälpmedel vid översiktsplane~ing. Exempel på planeringsupp
gifter är val av utbyggnadsriktning, lokalisering av bebyggelse och 
anläggningar och grov markdisposition. 

Kartan är i skala 1:50.000. Ett enkelt symbolsystem har utvecklats så 
att kartan kan läggas på den topografiska kartan utana tt störa dennas 
informationer. 

Ett geotekniskt terrängmönster omfattar ett område som innehåller 
flera jordarter. Normalt dominerar en jordart {eller berg) som ger 
huvudnamnet åt klassen. Avgränsningen av mönstren sker så att varje 
mönster får specifika geologiska och geotekniska egenskaper. 
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FIGUR 15 a. Karta över geotekniska terrängmönster i Köping•. Original
skala 1:50 000. 
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Bergområde 

med morän och len: 

med morän 

_!!_ med lera 

-y;- I\loränomräde 

_1!_----g:;- med berg och lera 

_tt_-zs:- med berg 

-z;;:- -"- med lera 

Sand- och grusomräde 

-rr Lerområde 

med berg och morän-=rr _It_ 

_It_7r:- med berg 

_tt_-:ar med morän 

--z- Torvomräde 

/... Mindre förekomst av berg 

-"- morän6 

0 -"- sand och grus 

""-' -"- torv 

Å Hög blockhalt 

FIGUR 15 b. Symboler för geotekniska. terrängmönster. 
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FIGUR 16. Geotekniska terrängenheter inom bladområde 37 i Köpings 
centralort. Originalskala 1:5000. Längdprofil över jord
lagerföljd, FIG 4, markerad. Beteckningar, se BIL 3. 
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FIGUR 17. Detaljerade lerdjupskurvor. Originalskala 1:400. 
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GEOTEKNISKA TERRÄNGENHETER 

Geotekniska terrängenheter har upprättats inom Köpings kommuns bladom
råde 37 omfattande ett 1200 x 1600 m stort område, FIG 16. Original
skalan är 1:5000. Inom detta område har borrpunkter med utvärderad 
jordlagerföljd digitaliserats. 

De geotekniska terrängenheterna beskrivs i BILAGA 3. 

Följande geotekniska terrängenheter förekommer 

Berg 
Morän 
Sand och gn1s 
Grund, lös-fast, normal-överkonsoliderad lera 
Mäktig, lös, normalkonsoliderad lera 

Den mäktiga leran. >5 m. är ytterligare indelad i 5 m djupintervall: 
5-10, 10-15 och >15 m. 

Det är enbart inom lerområdena som finindelningen varit möjlig att 
utföra eftersom de geotekniska undersökningarna är koncentrerade till 
lerområden. De övriga terrängenheterna berg, morän samt sand och grus 
har betydligt bättre geotekniska egenskaper än lera och behovet av 
finindelning är därför inte lika stort. 

Lerdjupskurvorna i FIG 16 behöver kommenteras lite närmare. 

Konstruktion av lerdjupskurvor skiljer sig principiellt från topogra
fisk kartering, där hela markytan kan observeras. Lerdjupskartering 
baseras enbart på punktvis observation och interpolation mellan obser
vationspunkterna. Noggrannheten i lerdjupskurvorna är normalt helt be
roende på borrpunkternas täthet. Vid jämnt lutande lerunderlag kan 
emellertid noggranna lerdjupskurvor erhållas även med hjälp av rela
tivt glest utspridda borrpunkter. 

De redovisade lerdjupskurvorna är endast verifierade på mindre ytor. 
Större delen av kurvorna är inter- och extrapolerade. Syftet med ler
djupskurvorna är att ge en principiell bild över lerdjupets variatio
ner. 

Lerdjupskurvorna har konstruerats med hjälp av den datorritade ut
skriften av jordlagerföljd vid borrhål på kartor i skala 1:400. Ett 
exempel på detaljerade lerdjupskurvor visas i FIG 17. Ej heller denna 
karta kan anses vara korrekt till alla delar. 

KOMMUNAL TILLÄMPNING 

Den geotekniska terrängklassificeringen kan användas på flera sätt 
inom en kommun. 

Den geotekiska databanken med digitaliserade borrhålsdata är ett var
dagligt hjälpmedel i alla kommunala aktiviteter där geoteknisk in
formation behövs. Geodatabanken visar direkt var geotekniska borrning
ar utförts, borrhål för borrhål, vilken typ avundersökning samt vilka 
geotekniska utredningar som borrhålen hämtats från. 
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I \·i ssa f'all kan informationen från de befintliga utredningarna va1'2 
till1-äckliga för det aktuella problemet i andra fall behöver kompletr 
Le1'<1nde undersökningar utförs. I det sistnämnda fallet skall de be-
f in tliga borrnngsresultaten utnyttjas så långt det går. Mycket gamla 
undersökningar skall användas med stor försiktighet, eftersom dåvaran
de undecsokningsmetoder kan avvika från dagen metoder. 

lksul ta ten av den gedotekniska terrängklassificeringen - region, 
möns tei.' och enhet - kan användas såsom framgår av TAB 1. 

(JeoLeknisk region är av intresse på läns- och riksplanet, varför den 
kommun<1la verksamheten endast berörs indirekt. En kommun hasr normalt 
i ;1 te behöv av geoteknisk information i sådan generaliserad form. 

Kartan över geotekniska terrängmönster, FIG 17 och BIL 2, är främst 
avsedd för översiktsplanering, dvs långsiktiga, strategiska beslut om 
markanvändningen. 

Exempel på markanvändning där geotekniska terrängmönster kan vara av 
betydelse är bebyggelse, industri och kommunikationer. Även vid plane
ring av rekreation och areella näringar kan geotekniska terrängmönster 
vara av intresse. 

I planeringsråden till de geotekniska terrängmönstren ges upplysningar 
om vilka möjligheter och begränsningar för bebyggelse exploatering som 
förekommer inom "mönstret". Terrängmönsterkartan ger möjlighet för 
planerare att jämföra olika alternativa utbyggnadsriktningar eller 
olika områden med avseende på relativa markbyggnadskostnader. 

Vid fördjupad översiktsplan är normalt terrängmönsterkartan alltför 
generaliserad. Kartan över geotekniska terrängenheter, FIG 14 och BIL 
3, är främst användbar i detaljplaneskedet. Upplysningar ges bl a om 
geotekniska möjligheter och begrä?sningar samt om geotekniska konse
kvenser av olika typer av exploatering. 
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BIL-'.\.G:\ 

GEODATABANK I KÖPINGS KOMMUN 

DIGITALISERING /\V BORRHÅLSDATA - PLANINFORMATION 

BORR!'l.~LSDATA 

Allmänt 

Internnummer på geoteknisk utedning 
Borrhålstyp (se sid 3) 
Borrhål nr {verkligt nr i undersökningen) 
Koordinater {via digitaliseringsbord) 
Markhöjd (i Köpings kommuns höjdsystem) 

Sondering 

Utvärderad lagerföljd (se sid 5) 
Typ av borrstopp (se FIG 1:1) 

Grundvattenobservation 
Öppet rör Rö 

Rf 
Provgrop Pgw 

Följande data matas in: Spetsdjup/Högsta GW-yta/Lägsta GW-yta 
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Ci~OT:~r~\TS~'.!, F\LTl.JNDERSÖKNINGSMETODER OCH DERAS BETECKNINGAR 

Sondering 

!ff hejarsondering (tex HfA) 
Jb jord-bergsondering 
SlB slagsondering 
Sti sticksondering 
Tr trycksondering 
Trp portrycksondering 
T1'S spetstrycksondering 
Vi viktsondering 
\' i rn viktsondering, maskinell vridning 

Vingsondering (Vingborrning} 

Vb vingsondering 

Störd provtagning 

K kannprovtagare 
Pg provgrop 
Ps provtagningsspets 
Skr skruvprovtagare 
Sp spadprovtagare 

Ostörd provtagning 

Kv kolvprov tagare 

Grundvattenobservation 

Pp portrycksmätning 
Rf rör med filter 
Rö öppet rör, foderrör 
Pgw provgrop 

Speciella metoder 

Fo folieprovtagare 
Ikl inklinometermätning 
Js jalusiprovtagare 
Kr kärnprovtagare 
Kvl kolvprovtagare med liten diameter, typ Borro 
Pm pressometermätning 
Pu provpumpning 
Rt rotationsborrning 
Se seismik 
Vfm vattenförlustmätning 
Vbl vingsondering med lätt utrustning, typ Borro 
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Symbol för sonderingshåls Beteckning 
avslutning, enl SGF Blad nr 2 på borrhålskarta 

Sannolikt berg B 

Block eller berg BL 

Sannolikt sten eller block ST 

Sonden kan ej neddrivas FA 
ytterligare enligt normalt 
förfarande; i speciella 
fall är orsaken angiven, 
tex virke 

Sonderingen avbruten utan FO 
att stopp erhållits 

Jord-bergsondering B+ 
(Motsvarar O eller 0 
för markering i plan) 

Sonderingsdjup ned i bedömt 
berg 

FIGUR 1:1 Bokstavsbeteckningar för sonderingshåls avslutande 
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UTVÄRDERING AV JORDLAGER FRÅN SONDERINGSDIAGRAM 

Jordlagerindelning 

princip kan tre olika jordlager definieras i ett normalt lerområde,. 
Genom att ta bort ett eller två lager kan en generell beskrivning a\· 
normalt förekommande jordlagerföljder fås. 

Djupet i m till lagrens underkant anges enligt följande: 

2/10/15 +- uk undre lager= sonderat djup 

T ' 
uk uk 
ytlager mellanlager 

Följande varianter förekommer: (se även figur 2) 

2/10/15/* Alla lager finns * Beteckning för 
0/10/15/* Övre lager saknas borrhåls avslu-
2/- /15/* Mellanlager saknas tande 
0/0 /15/* Endast undre lager finns 
0/15/15/* Endast mellanlager finns 
2/15/15/B Undre lager saknas 
0/0 /0 /B Berg i dagen (eg. jorddjup <0.5 m) 
5/- / -/B Mellan- och undre lager saknas 
-/- /15 Utvärdering av olika lager ej möjligt, 

tex slag- och sticksondering 

Vid förekomst av växlande lagerföljder görs följande markeringar: 

2/10!/15! 

10! innebär att fasta skikt av friktions- eller mellanjord ingår i ko
hesionsjordslagret. Skiktens kohesionsjordtjocklek är mindre än hälf
ten av kohesionsjordslagrets tjocklek; i detta fall är kohesionsjord
lagrets tjocklek 10-2 = 8 m och ingående kohesionsjorda tjocklek 
är mindre än 4 m. 

15! innebär att kohesionsjordskikt ingår i lagret av friktions- eller 
mellanjord. Kohesionsjordskiktens tjocklek är mindre än hälften av ko
hesionsjordlagrets tjocklek; i detta fall är kohesionsjordlagrets 
tjocklek 15-10 = 5 m och ingående kohesionsjords tjocklek är mindre än 
2,5 m. 

När sonderingen avbrutits i kohesionsjordlagret anges detta med 
beteckningen FO, tex 

2/10- /FO 

Utvärderingsmetodik 

De olika jordlagren utvärderas med hjälp av alla förekommande in
formationer. Inom ett område kalibreras sonderingsdiagrammen med hjälp 
av angivna jordartsbenämningar och övriga fält- och laboratorieresul
tat av intresse samt geologiska kartor. Finns ej provtagning i en 
handling utnyttjas förekommande provtagningar i närliggande undersök-
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ningar. Finns sektioner skissas jordlagerföljder i varje sektion. Föl
j ande princi;:x:i.' g;~l} e:,' \·id tolkning av jordlager från sonderings
diagram: 

Viktsonde1'ine; 

Fri sjunkning Sannolikt kohesionsjord 

_n_Låg och jämnt 
sonderingsmotstånd 

Ojämnt sonderings Sannolikt friktions- eller 
motstånd mellanjord 

_tt_Högt sonderings
motstånd 

Trycksondering 

Lågt och j änm t Sannolikt kohesionsjord 
spetsmotstånd 

Ojämnt spets Sannolikt friktions- eller 
motstånd mellanjord 

Högt spets _,,_ 

motstånd 

Definitionen av "lågt-högt" och "jämnt-ojämnt" skall göras för varje 
delområde med hjälp av provtagning och andra informationer. 

Arbetsgång. i princip, vid utvärdering av jordlager: 

1. Ta reda på trolig jordlagerföljd enligt geologiska kartan med be
skrivning. Studera speciellt eventuella jordlagerföljdsbeskriv
ningar. 

2. Bläddra igenom flera handlingar och tag kopior av kvalificerade 
borrhål och laboratorieresultat (för senare digitalisering av 
egenskaper) . 

3. "Kalibrera" sonderingsdiagrammen med provtagningar och övriga re
sultat. 

4. Skissa jordlagerföljd i eventuellt förekommande sektioner som stöd 
för utvärderingen. 

5. Mät djup från markyta till underkant respektive jordlager. 

6. För in resultatet i protokollet. 

7. Kontrollera med jämna mellanrum om "drift" i värderingsskalan fö
rekommer. Jämfört ex de först utvärderade diagrammen med de 
senast utvärderade. Jämförelse bör även ske med tidigare utvärde
ringar i närliggande områden. 
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BILAG.:"\ 2 
GEOTEKNISKA TERRÄNGMÖNSTER 

BERGOMRÅDE MED MORÄN 

Symbol på 
plankarta: 

Schematisk 
profil: 

GEOLOGISK OCH GEOTEKNISK KARAKTÄRISTIK 

Berg i dagen dominerar. Även terräng med tunt jordtäcke har stor 
utbredning. Lokala partier med tjockare jordlager kan förekomma. 

Stora delar är normalt starkt kuperade. 

PLANERINGSRÅD 

Schaktnings- (sprängning} och fyllningsarbeten kan bli betydande även 
vid relativt små objekt. 

Noggrann anpassning av bebyggelse och anläggningar till de topografis
ka förhållandena kan innebära avsevärda besparingar i terrasserings
kostnaderna. Digitala terrängmodeller rekommenderas som hjälpmedel vid 
detaljplanering och projektering. 

Bärighet, stabilitet och sättningar samt radonhalt utgör normalt inga 
hinder för exploatering. 

Vid hög markradonhalt bör det inte vara några problem att utföra ra
donsäkra grundläggningar. 

REKOMMENDERADE UNDERSÖKNINGAR 

Viktiga faktorer att klarlägga är bergnivå (under jord}, grundvatteni
vå och blockhalt i morän samt markradonhalt. 

Lokala förekomster av lösa jordlager (lera/organisk jord) och dess 
egenskaper skall klarläggas. 
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BERGOMRÅDE MED MORÄN OCH LERA 

Symbol på 
plankarta: 

Schematisk 
profil: 

GEOLOGISK OCH GEOTEKNISK KARAKTÄRISTIK 

Berg i dagen dominerar. Morän- och lerlager i allmänhet relativt 
tunna. Lokala partier med mäktigare morän- och lerlager kan förekom
ma. 

Den grunda leran är genomgående fast på många ställen och utgör då bra 
byggnadsmark. Inslag av los lera under fast torrskorpelera förekommer. 
Snabbt varierande lertjocklek innebär risk för ojämna sättningar. 

PLANERINGSRÅD 

Samma text som för "Bergområde med morän" med följande tillägg. Lerla
grens sättningsegenskaper skall beaktas vid planeringen. Speciellt bör 
risken för ojämna sättningar uppmärksammas. Leran är genomgående fast 
på många ställen och ger då större frihet i markdispositionen. 

REKOMMENDERADE UNDERSÖKNINGAR 

Topografi, bergnivå (under jord}, blockhalt, lerlagers sättningsegen
skaper och grundvattennivåer i morän- och lerpartier bör bestämmas i 
princip i detaljplaneskedet. 

Eventuella lokala förekomster av organisk jord skall klarläggas. 

. ' 
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BERGOMRÅDE MED LERA 

Symbol på 
plankarta: 

Schematisk 
profil: 

GEOLOGISK OCH GEOTEKNISK KARAKTÄRISTIK 

Mer eller mindre snabba växlingar mellan kuperad bergterräng och 
flack lermark. Berg dominerar. Lerlagren i allmänhet tunna, men ler
djupet kan öka snabbt där lera gränsar mot branta bergytor. Djupare 
lerlager kan förekomma lokalt. 

PLANERINGSRÅD 

Exploateringen bör terränganpassas i hög grad. Risken för ojämna 
sättningar i leran skall beaktas. 

REKOMMENDERADE UNDERSÖKNINGAR 

Lerlagrens utbredning, mäktighet och sättningsegenskaper samt bärighet 
bör klarläggas i tidigt planeringsskede. 
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MORÄNOMRÅDE MED BERG 

Symbol på 
plankarta: 

Schematisk 
profil: 

GEOLOGISK OCH GEOTEKNISK KARAKTÄRISTIK 

Större sammanhängande områden med moränmark. Den relativt höga fre
kvensen av berghällar medför dels att marken blir kuperad samtidigt 
som bergnivån ligger högt inom stora delar av mönstret. Avgörande för 
byggbarheten är lutningen och blockhalt samt moräntäckets tjocklek. 
Normalt relativt svår byggnadsmark. 

PLANERINGSRÅD 

Moränytorna bör utnyttjas i första hand för bebyggelse och ledningar. 
Schakter och skärningar bör i allmänhet göras så grunda som möjligt. 
Uppfyllningar och bankar kan normalt utföras utan geotekniska hinder. 
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MORÄNOMRÅDE MED BERG OCH LERA 

Symbol på 
plankarta: 

Förekomst av hög blockhalt 

Schematisk 
profil: 

-0 

GEOLOGISK OCH GEOTEKNISK KARAKTÄRISTIK 

Något flackare mark och i allmänhet tjockare moränlager än i mönstret 
"Morän med berg" medför att byggbarheten är något bättre. Mönstret ka
rakteriseras av stora sammanhängande moränpartier med ställvis upp
stickande berghällar och lokala lerförekomster. Lerlagren är i allmän
het grunda. 

Lokala partier med hög blockhalt medför ökade markbyggnadskostnader. 

PLANERINGSRÅD 

Morän- och lerområdena bör utnyttjas i första hand och berghällarna 
undvikas. Bärighets- och sättningsproblem förekommer endast lokalt, om 
de över huvud förekommer. Nivåsättningen kan sålunda normalt utföras 
relativt oberoende av geotekniska aspekter. Troligen lätt att utföra 
radonsäkra grundläggningar. 

GEOTEKNISKA FAKTORER ATT BEAKTA/UNDERSÖKA 

Blockhalt, moränens mäktighet (bergnivå), lerans mäktighet och vid 
behov bärighets- och sättningsegenskaper, grundvattennivåer och 
markradonhalt skall beaktas i detaljplaneskede. 
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MORÄN MED LERA 

Symbol på 
plankarta: 

Schematisk 
profil: 

GEOLOGISK OCH GEOTEKNISK KARAKTÄRISTIK 

Relativt flack mark med stora sammanhängande områden med morän. Under
liggande berggrund troligen relativt flack. Alternativt är moräntäc
kets möjlighet så stor, att ojämnheter i berggrunden inklusive berg
toppar övertäckts. Lokalt förekommer hög blockhalt. 

Lokala förekomster av lera är i allmänhet grunda och fasta. 

PLANERINGSRÅD 

Terrängen bedöms som bra - mycket bra byggnadsmark, med undantag för 
lokala förekomster av hög blockhalt och ev lösa lerlager. 

Om blockhalt och ev lösa lerlager beaktas finns det inga större geo
tekniska hinder för exploatering. Markens bärighet och sättningsegen
skaper bedöms normalt vara goda och risken för att påträffa berg i 
grunda schakter bedöms vara liten. 

GEOTEKNISKA FAKTORER ATT BEAKTA/UNDERSÖKA 

Blockhalt, moräntjocklek, lerlagers mäktighet och fasthet (vid behov 
även sättningsegenskaper) grundvattennivå och markradonhalt bör be
stämmas i princip i detaljplaneskedet. 
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GRUS- OCH SANDOMRÅDE MED LERA 

Symbol på 
0plankarta: 

Schmatisk 
6 

profil: ' 
e 

<> 
u 

GEOLOGISK OCH GEOTEKNISK KARAKTÄRISTIK 

Rullstensås med en primär bildning av isälvssediment (sten, grus, 
sand). Åsen har brutits ned (svallats) av vågsvall vid landhöjningen 
och svallsediment har avlagrats utmed åsens sidor. Under svallsedimen
ten kan lera förekomma. Lerlagrens mäktighet kan öka mycket snabbt. 
Fyllning i form av avfall av olika slag kan förekomma i gamla grustäk
ter. Markradonhalten är normalt hög. 

PLANERINGSRÅD 

Marken utgör normalt mycket bra byggnadsmark. Hinder för bebyggelse 
kan eventuella förekomster av utfyllda gamla täkter utgöra. Eventuella 
lerlager under svallsediment, liksom riksen för hög markradonhalt, 
måste också uppmärksammas. 

Goda förutsättningar för grusmaterial, och utvinning av energi i form 
av grundvattenvärme. 

GEOTEKNISKA FAKTORER ATT BEAKTA/UNDERSÖKA 

Sandlagers fasthet, fyllning i gamla grustäkter, lerlager under svall
sediment, grundvattennivå och markradonhalt. 
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LEROMRÅDE MED BERG OCH MORÄ\ 

Symbol på 
plankarta: 

Schematisk 
profil: 

GEOLOGISK OCH GEOTEKNISK KARAKTÄRISTIK 

Övervägande flack-plan lermark med enstaka uppstickande holmar av berg 
och/eller morän. Lerlagren är i allmänhet grunda. men lokala partier 
med djupa lerlager kan förekomma. Lerlagrens mäktighet varierar rela
tivt snabbt. 

PLANERINGSRÅD 

Relativt bra byggnadsmark. Stora partier med fast mark (inklusive 
fast, grund lera) förekommer där exploatering kan ske utan större geo
tekniska hinder. Partier med eventuella djupa, lösa lerlager liksom 
snabba växlingar i lerlagers mäktighet måste beaktas. 

GEOTEKNISKA FAKTORER ATT BEAKTA/UNDERSÖKA 

Lerlagers mäktighet, och vid behov lerlagers sättningsegenskaper, 
blockhalt i morän, markradonhalt, grundvattennivå. 
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LEROMRÅDE MED MORAN 

Symbol på 
plankarta: 

Schematisk 
profil: 

GEOLOGISK OCH GEOTEKNISK KARAKTÄRISTIK 

Flack mark bestående av stora sammanhängande lerområden med morän. 
Leran i allmänhet grund, men djupa lösa lerlager kan förekomma. 
Snabba växlingar i lerdjup förekommer. 

PLANERINGSRÅD 

Till större delen relativt bra byggnadsmark med små eller inga geotek
niska begränsningar. Viktigt att beakta eventuella förekomster av 
djupa, lösa lerlager och snabbt växande lerdjup. Konsekvens av grund
vattensänkning måste beaktas, speciellt risken för punktering av 
grundvattendämmande trösklar. 

GEOTEKNISKA FAKTORER ATT BEAKTA/UNDERSÖKA 

Lerlagers mäktighet, och vid behov lerlagers sättningsegenskaper, 
grundvattennivå, speciellt förekomst av trösklar som dämmer upp lokala 
grundvattenbassänger. 

I lermarken finns goda förutsättningar för ytjordvärme. Här och var 
kan även finnas möjligheter till djupjordvärme. 
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LEROMRÅDE MED ENSTAKA FASTMARKSÖAR 

Symbol på 
plankarta: Il 

Schematisk 
profil: 

GEOLOGISK OCH GEOTEKNISK KARAKTÄRISTIK 

Djupa, lösa lerlager med stor utsträckning. Intill fastmark kan ler
djupet variera snabbt. Lerans sättningsegenskaper avgörande för mark
byggnadskostnaderna. Stor och långvariga sättningar uppstår vid be
lastning av lerans förkonsolideringslast. 

Kraftiga vibrationer från tex tung trafik fortplantas lätt i ler
lagren. 

PLANERINGSRÅD 

Vid exploatering måste stor hänsyn till lerans sättningsegenskaper 
tas. 

För normalkonsoliderad lera ger även små belastningar och grundvatten
sänkningar sättningar. 

Överkonsoliderad lera till viss last utan att större sättningar upp
står. 

Lerans sättningsegenskaer bör bestämmas innan markdispositionen påbör
jas. 

Grundvattensänkning innebär ökad belastning på leran och skall därför 
begränsas så långt som möjligt. 

För att undvika grundförstärkningar krävs nivå- och belastningsan
passning med hänsyn till lerans egenskaper. Dessutom krävs att grund
vattensänkning förhindras. 

När beräknade sättningar blir oacceptabla krävs grundförstärkning tex 
pålning, kompensationsgrundläggning. 

För banker och fyllningar kan dessutom kalk- eller cementpelare an
vändas. 

Lermark utmed fastmark bör uppmärksammas eftersom varierande lerdjup 
ger upphov till ojämna sättningar. 

Risk för skred vid vattendrag eller andra slänter måste beaktas. 

Goda förutsättningar för såväl yt- som djupjordvärme. 
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GEOTEKNISKA FAKTORER ATT BEAKTA/UNDERSÖKA 

Lerlagrens mäktighet, sättnings- och bärighetsegenskaper, grundvatten
nivå och vid behov skredrisk. 

Lerans sättningsegenskaper och grundvattennivå bör klarläggas innan 
markdisposition sker. 

Skredrisk utreds vid behov i tidigt skede. 
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BILAGA 3 

GEOTEKNISKA TERRÄNGENHETER 

PLANERINGSRÅD 

BERG 

KARTBETECKNING LAGERFÖLJD 

BESKRIVNING 

Kalt berg och berg täckt med tunt (<0,5 m) jordlager. 

I området Kanonberget - Karlbergsskogen förekommer granit och peg
matit. I övrigt består berggrunden av gnejs och gnejsgranit. 

PLANERINGSRÅD 

Grundläggning 

Normalt inga grundläggningsproblem för de flesta typer av byggnader. 
Vid mycket stora laster krävs speciella undersökningar av bergets be
skaffenhet. 

Uppfyllning_och_grundvattensänkning 

Ingen begränsning av uppfyllningshöjder. Grundvattensänkning i bergom
råden kan påverka områden på långa avstånd genom grundvattnets trans
port i sprickor. 

Sprängning erfordras. Sprängningsvolymen bör minimeras av kostnads
skäl. Sprängning ger vibrationer som kan påverka befintlig bebyggelse. 

Markenergi 

Berget kan eventuellt utnyttjas som energilager och -källa. Exempelvis 
borrhålslager, grundvattenvärme och lagring i bergrum. 

Markradon 

Vid höga radonhalter kan radonproblemet lösas lätt genom grundläggning 
meds k torpargrund. 
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Geotekniska_frågor_att_utreda 

Bergytans varierande lutningar förorsakar kostsamma schakt- och fyll
ningsarbeten och bör karteras noggrant för terränganpassning av bygg
nader och anläggningar. Vid djupa schakter, tunnlar och bergrum måste 
förutsättningarna för grundvattensänkning kartläggas. Förutsättningar 
för markenergi utreds vid behov och markradon alltid för bostads
bebyggelse. 

Vid stora belastningar på berg, djupa schakter eller berganläggningar 
utreds bergets egenskaper, tex vittring, orientering och lutning hos 
sprickor, eventuella svaghetszoner. 
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MORÄN 

KARTBETECKNING LAGERFÖLJD 

BESKRIVNING 

Sandig-siltig (sandig-moig} sammansättning med normal blockhalt. 

Fast lagrad. Mäktighet normalt 1-3 m. Större moräntäcken på sydsidan 
av berghällar kan ha 5-10 m mäktighet. 

PLANERINGSRÅD 

Grundläggning 

Moränens egenskaper medför att all normal bostadsbebyggelse (upp till 
3-4 våningar} från bärighets- och sättningssynpunkt kan grundläggas 
utan speciella förstärkningsåtgärder. Höga grundvattenytor fordrar 
dock åtgärder för källarhus. 

UppfJllning_och_grundvattensänkning 

Inga restriktioner för uppfyllning från bärighetssynpunkt. Lokal 
grundvattensänkning i moränmark vållar normalt inga geotekniska pro
blem. Vegetationen påverkas dock. Om grundvattensänkningen sprider sig 
till lerområden kan stora konsekvenser fås, se lera. 

Schaktning_och_fJllning 

Moränens ringa djup medför risk för bergsprängning vid grundläggning 
och ledningsschakter. Vid schaktning under grundvatten blir moränen 
lätt flytande. Antalet djupa schakter bör av nämnda skäl minimeras. 
Blockhalten i markytan är normal, på djupet är den okänd. Moränen kan 
användas som fyllning it ex uppfyllningar och vägbankar, dock ej 
under byggnader. 

Moränen har i allmänhet hög kapillärsugande förmåga och dränering 
under och kring byggnader är därför nödvändig. Markfuktproblemen bör 
uppmärksammas. 

Moränmaterialet r tjälfarligt och tjälfrågan måste beaktas. 
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Markenergi_ 

Moränen är inte lämplig för markenergi. 

Markradon 

Moränen har genom sin relativt grovkorniga karaktär förutsättningar 
att avge markradon. 

Geotekniska_frågor_att_~~E~~~ 

Moränens mäktighet - bergytans nivå - grundvattennivån, blockhalt och 
markradonavgången är de viktigaste frågorna att utreda i detalj
planeringen. 
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GRUS OCH SAND 

KARTBETECKNING LAGERFÖLJD 

BESKRIVNING 

Terrängenheten består av Köpingsåsen. 

Omväxlande lager av sand och grus. Kilar av lera förekommer i gräns
zonen mot lerområden. 

PLANERINGSRÅD 

Grundläggning 

Normalt inga restriktioner för grundläggning. Grundläggning under 
grundvattenytan svårt. Grundvatten dock normalt på stort djup. Risk 
för snedsättningar i gränszonen mot lerområden på grund av lerkilar 
under svallgrus. I ogynnsamma fall kan även skredrisk uppstå i denna 
gränszon. 

Den snabba ökningen av lerdjupet i gränszonen medför att även små si
doförflyttningar vinkelrätt mot åsen har stor betydelse för grund
läggningen. 

Löst lagrad sand förekommer, varför äldre byggnader grundlagda på sand 
kan sätta sig vid vibrationer orsakade av tex pålning och spontning. 

Uppfyllning_och_grundvattensänkning 

Se morän. 

Schaktning_och_fillning 

Normalt inga problem. Länshållning under grundvattenytan svårt på 
grund av starkt vattenflöde. 

Gruset är en materialresurs, som dock inte är möjlig att utnyttja på 
grund av dess läge. 

Markenergi 

Eventuellt finns förutsättningar för grundvattenvärme. 

Markradon 

Stor risk för höga markradonflöden. 
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Geotekniska_frågor_att_utreda 

Friktionsjordens fasthet, eventuella förekomster ~v körtlar e~~e:· 
kilar av lera, förekomst av utfyllda täkter, grundvattennivå och 
markradon är exepel på faktorer som bör klarläggas före exploatering. 

Vid markenergianvändning måste grundvattennivåns variationer och 
grundvattenströmmens riktning bestämmas. 

Om gruset skall användas som materialresurs krävs undersökningar av 
kvantitet (mäktighet och utbredning) och kvalitet. 
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MÄKTIG. LÖS NORMALKONSOLIDERAD LERA 

KARTBETECKNING LAGERFÖLJD 

PLANERINGSRÅD 

Grundläggning,_uppfyllning,_grundvattensänkning 

Sättningsproblematiken påverkar exploateringen. Eftersom även små be
lastningar ger sättningar kan endast lätta och sättningståliga bygg
nadsverk grundläggas utan förstärkningsåtgärder. Viktigt att beakta är 
också sättningarnas mycket långvariga karaktär, vilket medför att 
sättningsskador kan uppstå lång tid efter exploatering. Relativt jämna 
sättningar uppstår inom ett parti med homogent lerdjup vilket kan ut
nyttjas för utläggning av tex låga och lätta vägbankar som får sjunka 
med sättningen. Successiv uppfyllning bör undvikas eftersom sådana 
ökar sättningarna. 

Sättningarna påverkar även drift- och underhållssidan. Kostnaden för 
förstärkningsåtgärder skall ställas mot framtida underhållskostnader. 

Varje parti som exploateras bör ses som en helhet från grundläggnings
synpunkt, på grund av inbördes påverkan mellan olika belastade ytor. T 
ex bör tung fyllning inte läggas kring pålade byggnader. 

Hänsyn till befintliga byggnadsverk måste tas vid exploatering, efter
som sådana kan påverkas av nya objekt. 

Exempel på tänkbara förstärkningsåtgärder är pålning, kalkpelare, lätt 
fyllning och förbelastning med vertikaldränering. 

Även små uppfyllningar och grundvattensänkningar ger långvariga sätt
ningar. Grundvattensänkning inom ett bebyggt område kan ge mycket 
svåra sättningsskador. 

Vid homogena lerdjup kan sättningståliga anläggningar, typ parker, 
lekplatser, bollplaner och parkeringsplatser uppföras på utfylld mark. 
Risken för bakfall i dräneringsledningar beroende på sättningar måste 
beaktas. 

Marken kan bära 2,5-5 m hög grusfyllning från brottsynpunkt och 
1,7-3,5 m med en säkerhetsfaktor F=l,5. Belastningar av den storleken 
ger dock stora sättningar, och markens maximala bärförmåga kan endast 
utnyttjas där sättningarna inte vållar skada. 
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Schakt_och_fyllning 

På grund av jordens lösa och sättningsbentigna karaktär medfö:' OJt:;x, 
schakter och höga fyllningar i de flesta fall höga förstärkningskost
nader. Exploatering bör anslutas så nära som möjligt till naturlig 
marknivå för att minimera förstärknings- och framtida underhållskost
nader. 

Det naturliga jordmaterialet bör normalt endast användas till upp
fyllning, bullervallar el likn, ej som underlag för byggnader och an
läggningar. 

Stabilitet 

Schaktslänters stabilitet måste uppmärksammas. Vid djupare schakter 
kan speciella förstärkningsåtgärder bli nödvändiga. 

Vid markanvändning i närheten av strandslänter som innebär belast
ningsökning eller vibrationer i jorden är det nödvändigt att upp
märksamma risken för skred. 

Geotekniska_frågor_att_utreda 

Utnyttjandet av marken är starkt beroende av sättningsproblematiken. 
Jordens sättningsegenskaper, inklusive lerdjup bör bestämmas i detalj 
för att jorden skall kunna utnyttjas på tekniskt-ekonomiskt bästa 
sätt. Noggranna sättningsberäkningar och dimensionering av alternativa 
förstärkningsåtgärder krävs för att nå detta mål. 

Grundvattenproblematiken hänger intimt samman med sättningsfrågan och 
därför bör tex nivåer och strömningsriktningar för grundvatten, in
filtrationsområden, förekomst av ev isolerade grundvattenbassänger be
stämmas. Grundvattennivåns årstidsvariationer bör också bestämmas. 

För bedömning och dimensionering av markenergianläggningar krävs in
formation om lerdjup, vattenhalter och termiska egenskaper. 

Markradonrisken bedöms genom mätning under en längre period (någon 
vecka} i kombination med momentana mätningar. Eftersom radonhalten va
rierar med väderlek och årstid är längre mätperiod att föredra. Sommar 
och höst är lämpligaste perioder. Vid snötäckt, tjälad eller vatten
mättad mark avråds markradonmätningar. 
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GRUND LÖS-FAST NORMAL-ÖVERKONSOLIDERAD LERA 

KARTBETECKNING LAGERFÖLJD 

---;; 
- / 

bo • 

PLANERINGSRÅD 

Grundläggning,_uppfyllning,_grundvattensänkning 

Det snabbt varierande lerdjupet kan innebära svårigheter vid grund
läggning. Olika grundläggningsmetoder inom en och samma byggnad kan 
bli nödvändig. Detta bör dock helst undvikas. Sättningarna utbildas 
relativt snabbt, varför förbelastning kan vara en lämplig metod. Pål
ning, kalkpelare och lätt fyllning är exempel på andra möjliga grund
läggningsmetoder. Vid pålning måste risken för sättningar i närliggan
de byggnader grundlagda på löst lagrad sand beaktas. 

Grundläggning av 1-2 våningsbyggnader kan normalt ske utan förstärk
ning. Det snabbt ökande lerdjupet från åsen räknat medför att byggna
dernas längdaxlar bör orienteras parallellt med åsens längdaxel. 

Byggnader och anläggningar grundlagda direkt på lera blir dock känsli
ga för framtida grundvattensänkningar. I sådana fall bör byggnader och 
anläggningar konstrueras så att de kan tåla vissa sättningar. 

Eftersom terrängenheten ligger nära eller i vissa lägen tom utgör 
infiltrationszon för grundvatten är det viktigt att inte förhindra 
infiltrationen med alltför stora ogenomträngliga ytor, typ asfaltytor 
och byggnader. Takvatten bör normalt återinfiltreras. 

Det är stor risk att grundvattensänkning inom terrängenheten sprider 
sig till omgivande lermark och kan orsaka sättningar. 

Schaktning_och_flllning 

Den naturliga jorden är lättschaktad. De talrika sand- och siltskikten 
kan vålla flytjordsproblemen om de är vattenförande. 

Risken för kraftigt grundvattenflöde måste beaktas vid schaktning i 
underliggande sand- och gruslager. 

Det naturliga jordmaterialet kan normalt endast användas till upp
fyllning, ej som underlag för byggnader och anläggningar. 

Stabilitet 

Risken för markgenombrott eller skred är liten. Vid större laster bör 
dock skredrisken beaktas på grund av starkt lutande fastbotten. 

Geotekniska_frågor_att_utreda 

Jordlagerföljden, lerdjupet, inslag av lös lera, sä~ningsegenskaper i 
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lös lera och grundvattennivåer är viktiga faktorer att undersöka. Ler
djupets variation är en kritisk faktor, som normalt har stor betydelse 
för exploateringen. 

Terrängenheten bör exploateras med stor hänsyn till geologiska förut
sättningar och de geotekniska egenskaperna. 
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Typiska värden för geoteknisk terrängklass: Mäktig, lös normalkonsoliderad 
lera. 
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BILAGA 5b 
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Övre diagrammet: Sättningar som funktion av utbredd belastning och lerdjup. 

Undre diagrammet: Sättningarnas tidsförlopp. 
D =lerdjup, t:.q =utbredd belastning (last pä markytan eller grundvattensänkning ) 
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