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FÖRORD 

Behov av geologisk och geoteknisk information - geoinformation - finns 
genom hela den kommunala plan- och byggprocessen. De kommunala för
valtningarna/bolagens verksamhet sträcker sig över hela processen 
eller del därav. Det är härvid väsentligt att samordning av geoinfor
mation som kan utnyttjas av flera förvaltningar/bolag kommer till 
stånd och att geoinformation från ett skede överförs till nästa skede 
där andra förvaltningar kan utnyttja geoinformationen. 

Föreliggande utredning har initierats och genomförts inom ramen för 
verksamheten i Geogruppen, Linköping. Denna består av representanter 
för de förvaltningar och kommunala bolag i Linköpings kommun, som i 
deras praktiska verksamhet kommer i kontakt med geologiska och geotek
niska frågor, samt geotekniker från Statens geotekniska institut. Geo
gruppens motto är att rätt person skall behandla rätt geofråga vid 
rätt tidpunkt. 

Utredningen har syftat till att skapa ett praktiskt inriktat dokument 
som skall underlätta för Linköpings kommuns tjänstemän att beakta geo
tekniska frågor i deras dagliga verksamhet. Det har inte varit möjligt 
att inom projektets ram ta fram geovägledning för alla geofrågor i 
alla skeden för alla förvaltningar/bolag. Det är författarens förhopp
ning att den framtagna vägledningen efter en tids användning utvärde
ras och kompletteras samt anpassas till andra kommuners geologiska och 
geotekniska frågeställningar. 

Efter utredningens slutförande har Linköpings kommun genomfört organi
sationsförädring, varför den organisation som utredningen bygger på ej 
längre existerar. Det har inte varit möjligt att anpassa skriften till 
den nya organisationen. Författaren ber om överseende för detta. De 
frågor och svar som rapporten behandlar är emellertid oberoende av or
ganisationsform och rapporten bör därför utan större hinder vara väg
ledande även i den nya organisationen. 

Ett varmt tack riktas till ledamöterna i Geogruppen, Linköping, för 
stöd och medverkan: Thorsten Nilsson, Bengt Boström, Bennert Engblom 
och Max Kylinger, Stadsbyggnadskontoret, Leo Elf och Eva-Lena Hansson, 
Fastighetskontoret, Lennart Johansson och Björn Dagnert, Gatukontoret, 
Gunilla Fjellmar och Göran Fagerås, Fritidsförvaltningen, Reidar Da
nielsson Anders Jörneskog, Miljökontoret, Gösta Hyden, Lars Johansson, 
Göte Ludvigsson och Jan Björk, Tekniska Verken i Linköping AB, Roland 
Falebrand, S:t Kors Fastighets AB och Göran Evers, Stångåstaden AB. 
För värdefull medverkan tackas även Lars Sandell och Mikael Klinge
fjord, Fastighetskontoret samt Ulf Bergdahl och Bengt Rydell, SGI. 

Värdefulla synpunkter har även tacksamt erhållits från geogrupperna i 
Eskilstuna, Norrköping och Nyköping samt Lars-Gunnar Hellgren, Stads
byggnadskontoret i Göteborgs kommun. 

Projektet har finansierats av Statens Råd för Byggnadsforskning, 
Stadsbyggnadskontoret, Fastighetskontoret, Gatukontoret, Fritids
förvaltningen, Miljökontoret, Tekniska verken och SGI. Till samtliga 
finansiärer riktas ett varmt tack. 

Linköping i augusti 1992 

Leif Viberg 
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VÄGLEDNING FÖR KOMMUNAL HANTERING AV GEOTEKNISKA FRÅGOR 

LÄSANVISNING 

Denna rapport består av tre delar. 

I Del 1 beskrivs projektets syfte och omfattning samt hur geofrå
gor kommer in i den kommunala verksamheten. 

I Del 2, som är rapportens huvuddel, behandlas förvaltningarna var 
och en för sig. Organisation, huvudsakliga uppgifter och behov av geo
information beskrivs för respektive förvaltning. Till varje förvalt
ningsavsnitt har utarbetats ett antal faktablad för aktuella skeden, 
förslag/objekt, geoförhållanden och geofrågor. Varje faktablad är ut
formade efter samma mall, se nedanstående exempel. 

Förvaltning: STADSBYGGNADSKONTORET, ÖVERSIKTSPLANEAVDELNINGEN 
Skede: ÖVERSIKTSPLANERING 
Planförslag: BYGGNADER, BANKAR, UPPFYLLNING 
Geoförhållande: LERA 
Geofråga: STORA SÄTTNINGAR 

PROBLEMBESKRIVNING GEOFAKTORER ATT BEAKTA VID ÖP 

GEOHJÄLPMEDEL GEOINFORMATION 

EXEMPEL PÅ GEOLÖSNINGAR VID STORA SÄTTNINGAR 

Faktabladen visar dels de geotekniska frågeställningar som kan vara 
aktuella för angivet skede/förslag och objekt/geoförhållande/geofråga 
och vilka uppgifter som behövs för att lösa dessa frågor och dels 
vilka hjälpmedel som finns och vilken information dessa hjälpmedel 
ger. Slutligen vissa exempel på hur den aktuella geofrågan kan lösas. 
Det bör observeras, att faktabladen ej ger lösningen för aktuell frå
geställning, utan syftet med exemplen på geolösningar är att visa, att 
det i de flesta fall finns flera möjligheter att lösa en geofråga. 
Vilken lösning som är den "bästa" måste analyseras mot bakgrund av de 
verkliga förutsättningarna i det aktuella fallet. 

I DEL 3 finns beskrivningar av geotekniska egenskaper hos berg och 
jord samt beskrivningar av några geofrågor. Beskrivningarna i DEL 3 
avses att i första hand utgöra komplement till faktabladen. Givetvis 
kan DEL 3 användas helt självständigt oberoende av faktabladen. 
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DEL 1 

SYFTE OCH OMFATTNING 

Med "Vägledning för kommunal hantering av geotekniska frågor" avses 
denna undersökning ett praktiskt inriktat "uppslagsverk" där den kom
munale handläggaren får hjälp att i sin dagliga gärning beakta geo
tekniska frågeställningar på rätt sätt vid rätt tidpunkt. Syftet med 
vägledningen är att den skall hjälpa handläggarna med främst följande: 

• Ge översikt över de geofrågor som är aktuella för 
respektive förvaltning 

• Komma ihåg vilka geotekniska frågor som betydelse för det 
aktuella ärendet 

• Förstå geofrågans natur och betydelse 

• Hantera geofrågorna på ett riktigt sätt, vilket innebär att 
kunna avgöra när 

o geofrågan ej har betydelse i aktuellt skede och sålunda 
ingen "geoteknisk åtgärd" behöver vidtas 

o geofrågan har betydelse i aktuellt skede och därvid 
kunna avgöra vid vilken tidpunkt och hur frågan 
skall hanteras enligt följande alternativ 

- Befattningshavaren kan själv bedöma geofrågan 
{enkla och självklara fall) 

- Behov av geoteknisk rådgivning (diskussion med 
geotekniker och vid behov sammanställning/bearbet
ning av befintliga resultat av geotekniker i de 
fall information finns, men det krävs expertkun
kunskap för att geofrågan skall kunna bedömas 
och lösas) 

- Behov av geoteknisk utredning (geoteknisk fält
och laboratorieundersökning samt rekommendationer) 
(befintlig information ej tillräcklig) 

Det är viktigt att påpeka att vägledningen inte ersätter geoteknisk 
rådgivning, utan syftet med den är att de kommunala befattningshavarna 
skall få hjälp att utnyttja geoteknisk information (inklusive geotek
nisk rådgivning) på bästa sätt och vid rätt tidpunkt. Vägledningen 
avses visa vilka mått och steg som bör vidtas för man skall komma fram 
till den bästa lösningen i varje enskilt fall. 

Någon fullständig redovisning av alla relevanta geofrågor i alla ske
den och för alla geoförhållanden har ej varit möjlig att genomföra 
inom projektets ram.De viktigaste och vanligast förekommande geofrå
gorna har redovisats dels i beskrivningarna till respektive förvalt
ning/bolag och dels ett urval geofrågor mer i detalj i de sk fakta
bladen! 
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GEOTEKNIKEN I DEN KOMMUNALA PLAN- OCH BYGGPROCESSEN 

Hanteringen av geotekniska frågor i i den kommunala plan- och byggpro
cessen har strukturerats med hänsyn till Linköpings kommuns verksamhet 

10 nivåer, se FIG 1. På de flesta nivåerna finns ett antal alterna
tiv. I figuren illustreras hanteringen med ett exempel. 

Geotekniska frågeställningar kommer in i samtliga kommunala plan-
och byggskeden och berör flera förvaltningar och kommunala bolag. 
Den geotekniska informationen är förvaltningsövergripande och 
flera förvaltningar/bolag kan utnyttja samma information. Det är 
därför viktigt att information till berörda parter ges innan åtgärder 
som har geotekniska konsekvenser beslutas och genomförs. I Linköpings 
kommun sker samordning och ges information i fall där geotekniska 
problem kan tänkas uppstå. 

De frågor som är förknippade med mark och grundvatten är åtskilliga. 
Nedan lämnas en förteckning över tänkbara geofrågor. Geofrågorna är 
kopplade till jordarts- eller grundvattenförhållanden. Många geofrågor 
är av betydelse redan i den första planeringsfasen och bör uppmärksam
mas och utredas i tidigt skede allt efter deras tekniska, ekonomiska 
och miljömässiga betydelse. 

Geofrågor 
• Bärighet 
• Sättningar 
• Stabilitet och skredrisk 
• Vibrationer 
• Grundläggning 
• Jordförstärkning 
• Schaktbarhet 
• Tjäle 
• Erosion 
• Ändring av hydrologi/grundvatten 
• Dränering 
•Lokaltomhändertagande av dagvatten - LOD 
• Avfallsdeponier 
• Tippar av schaktmassor 
• Föroreningsspridning (på annat sätt än genom deponier) 
• Markenergianläggningar 
• Täktverksamhet 
• Inverkan och påverkan av vegetation 
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FÖRVALT STEK STEK 
NINGAR PLAN BYGGN 
BOLAG AVD INSP 

SKEDEN 

FÖRSLAG 
OBJEKT 

GEOFÖRHÅL
LANDEN 

GEOFRÅGOR STABI VIBRA
LITET TIONER 

GEOHJÄLP SONDE- PROV- ÖDOMETER-
MEDEL RING TAGN FÖRSÖK 

GEOFAK BELAST
TORER NING 

GEOINFOR
MATION 

GEOLÖS KALK LÄTT INGEN LÄGRE 
NINGAR PELARE FYLLN ÅTGÄRD BANK 

(Exempel) 

GEOEKONOMI HÖGRE BYGGKOSTN LÄGRE BYGGKOSTN LÄGRE BYGGKOSTN 
LÄGRE DRIFTKOSTN HÖGRE DRIFTKOSTN LÄGRE DRIFTKOST 

FIGUR 1. Principschema som med ett exempel visar hur geotekniska 
frågor kommer in i plan- och byggprocessen i Linköpings kommun. Exem
plet består av projektering av vägbank (objekt) på kompressibel lera 
(geoförhållande) och därmed sammanhängande geofaktorer, geohjälpmedel, 
geoinformationer, geolösningar samt ekonomiska konsekvenser. Ett 
sådant flödesschema kan ritas för varje varje förslag och objekt som 
respektive förvaltning/bolag arbetar med. Figuren läses uppifrån och 
ned. 
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LAGAR OCH FÖRORDNINGAR 

Planering och byggande regleras av lagar, förordningar, normer etc. 
Flera av dessa rör geologiska och geotekniska förhållanden. I BILAGA 
1. redovisas en sammanställning över lagar som i större eller mindre 
grad reglerar behandling av geofrågor. Här skall endast redovisas 
några avsnitt ur Plan- och bygglagen och Miljöskadelagen, som är 
fundamentala med hänsyn till geofrågor. I övrigt hänvisas till nämnda 
bilaga. 

Plan- och bygglag 

2 kap 2§ 
Vid planläggning och i ärenden om bygglov och förhandsbesked skall 
lagen om hushållning med naturresurser m. m. tillämpas. 

2 kap 3§ 
Bebyggelse skall lokaliseras till mark som är väl lämpad för 
ändamålet med hänsyn till 

1. de boendes hälsa och säkerhet 
2. jord-, berg- och vattenförhållanden 

Miljöskadelag 

3§ 
Skadestånd utges för skador genom 

1. förorening av vattendrag, sjöar eller andra vattenområden 
2. förorening av grundvatten 
3. ändring av grundvattennivån 
4. luftförorening 
5. markförorening 
6. buller 
7. skakning, eller 
8. annan liknande störning 

NYBYGGNADSREGLER 

From 1991-01-01 gäller Nybyggnadsregler {NRl}, Föreskrifter och råd 
från Boverket, vid uppförande av nya byggnader. NR innebär på den geo
tekniska sidan bl a att begreppen geokonstruktioner och geotekniska 
klasser (GK) inrättats. Geokonstruktioner är sådana konstruktioner, 
som utnyttjar hållfastheten i jord- och bergmaterial för att bära 
last. Geokonstruktionerna skall hänföras till någon av de geotekniska 
klasserna GKl (små konventionella geokonstruktioner och okomplicerade 
geoförhållanden), GK2 {konventionella geokonstruktioner) eller GK3 (o
konventionella geokonstruktioner eller komplicerade geoförhållanden). 
Den geotekniska klassen bestäms av de jord-, berg- och grundvattenför
hållandena, typen av geokonstruktion och omgivningsförhållandena. Ju 
högre geotekniska klass desto högre ställs kraven på omfattning av un
dersökningar och projekteringsinsatser. Bestämning av geoteknisk klass 
är därför ett mycket viktigt beslut. 

Det har inte varit möjligt att i denna skrift ange geoteknisk klass 
för olika geoförhållanden, eftersom geoteknisk klass är beroende av 
såväl geoförhållande som geokonstruktion (byggnadstyp, schaktdjup, 
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uppfyllningshöjd etc). Geovägledningen utgör dock ett stöd för en 
sådan bestämning. 

Om tveksamhet råder om vilken geoteknisk klass som skall tillämpas, 
såsom i tidiga skeden då information är knapphändig, kan det vara 
lämpligt att tillämpa den högre klassen. 

ÖVERSIKT AV GEOTEKNISKA FRÅGOR 

I detta avsnitt ges en grov översikt av av några viktiga geotekniska 
frågor som skall beaktas i den kommunala plan- och byggprocessen 
redovisade för berg och jordarter. Se även DEL 3, sid 85-99. 

Berg 

Normalt inga problem från bärighets- och sättningssynpunkt för grund
läggning. I kuperad bergterräng kan schakt- och fyllningskostnaderna 
bli höga. Noggrann terränganpassning och massbalansering, tex med 
hjälp av digital terrängmodell, kan ge betydande kostnadsbesparingar. 

Viktiga faktorer att beakta: 

• Topografi 
• Vid grundläggning på både berg och jord inom samma byggnad måste 

åtgärder vidtas för att utjämna underlagets elasticitetsskillnader 
• Bergytans nivå viktig att bestämma vid schaktning och grundläggning, 

ofta svår att bestämma noggrant, speciellt när bergytans form växlar 
snabbt 

• Markradon 
Alunskiffer ger höga radonhalter 

• Sprickor, tex vid bergrumsarbeten, transport av lakvatten 
• Krossat bergs användbarhet som grusmaterial beror på bl a på berg 

art, glimmerhalt, vittringsgrad och kornstorlek 

Morän 

Moräns geotekniska egenskaper och och topografi varierar inom vida 
gränser. Den vanligaste moräntypen är siltig-sandig och har då i 
princip siltjordens egenskaper. Moränmark kan utgöra mycket bra bygg
nadsmark (tex flack, fast, blockfattig, sandig eller grusig morän 
eller vara mycket svårexploaterad (tex kuperad, storblockig morän). 
En viktig faktor skiljer morän från sedimentära och organiska jordar, 
nämligen blockinnehåll. 

Viktiga faktorer att beakta: 

• Sammansättning 
• Topografi 
• Blockhalt 
• Grundvattennivå 
• Bergnivå 
• Markradonhalt {ju grövre sammansättning desto större risk för hög 

radonhalt) 
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Sand och grus 

I allmänhet bästa byggnadsmarken. Lämplig för de flesta typer av 
byggnader och anläggningar. Olämplig mark för avfallstippar och 
annan förorenande aktiviteter pga stor vattengenomsläpplighet. 

Viktiga faktorer att beakta: 

• Sättningsrisk för befintlig bebyggelse grundlagd på löst lagrad sand 
• Sandslänter är lätteroderade 
• Användbarhet som materialresurs 
• Markradon 

Silt 

Bra byggnadsmark om väldränerade och torra förhållanden råder. Silt 
kommer lätt i flytning vid vattenmättnad som vid schaktning under 
grundvattenytan och i slänter vid regn, tjällossning eller utströmman
de grundvatten. Silt är den tjälfarligaste jordarten och är dessutom 
lätteroderad. 

Viktiga faktorer att beakta: 

• Grundvattennivå 
e Tjälning 
• Erosion 
• Jordflytning i schakter och slänter 

Lera 

Inom plan lermark är ofta sättningar som avgör markens byggbarhet. 
Storleken på sättningarna beror på en kombination av lerans egenskaper 
och belastning, se FIG 7, sid 93. 

Fast lera är normalt god byggnadsmark. Lös normalkonsoliderad lera är 
normalt kostsam att bebygga om framtida sättningar skall undvikas. 
Sättningar i sådan lera uppstår för såväl belastningar på markytan som 
grundvattensänkningar och kan pågå under mycket lång tid. Markbygg
nadskostnaderna för exploatering av sättningsbenägen lermark kan mini
meras om belastningar, byggnaders sättningstålighet och eventuella 
grundförstärkningsåtgärder anpassas till lerans geotekniska egenska
per. Dessutom kan restriktioner om grundvattennivå, belastningar och 
vegetation behöva införas. I planskedet är det särskilt viktigt att 
konsekvenserna av föreslagna gatu- och marknivåer analyseras. Såväl 
exploateringskostnader som drift- och underhållskostnader måste beak
tas. 

I lutande lermark måste risken för skred beaktas. 

Viktiga faktorer att beakta: 

• Sättningar (storlek och tidsförlopp) 
• Grundvattennivå och partryck 
• Skredrisk 
• Markvibrationer 
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Organisk jord {gyttja. dy och torv) 

Organiska jordar har normalt dålig bärighet och är starkt sättnings
benägna. Dessutom är dessa jordar gasbildande. Det är i de flesta fall 
olämpligt att grundlägga byggnader och sättningskänsliga anläggningar 
direkt på organisk jord. De organiska jordarnas mäktighet och underlag 
är avgörande för deras lämplighet som byggnadsmark, se FIG 8, sid 94. 
Tunna lager(< 0,5 å 1,0 m) med organisk jord på icke-kompressibelt 
underlag kan lätt grävas ur och återfyllas så att god byggnadsmark kan 
erhållas. 

Viktiga faktorer att beakta: 

• Den organiska jordens mäktighet 
e Underligande jordlagers kompressibilitet och mäktighet 
• Grundvattennivå 
•Organiskjord olämplig som fyllningsmaterial i fyllningar och bankar 

som skall belastas 
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DEL 2 

Redovisning av förvaltningars/bolags organisation, arbetssätt och 
geotekniska frågeställningar samt redovisning av ett urval geofrågor i 
sk faktablad. 
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STADSBYGGNADSKONTORET, ÖVERSIKTSPLANEAVDELNINGEN 

Organisation och arbetsuppgifter 

Stadsbyggnadskontorets organisation framgår av FIGUR 2. 

Översiktsplaneringen handhas av översiktsplaneavdelningen på Stads
byggnadskontoret. 

jsTADSBYGGNADSCHEFI 

lsTABI 

I I I I 
ÖVERSIKTS- DETALJ- BYGG- BYGGNADS-
PLANE- PLANE- LOV- INSPEK-
AVDELNING AVDELNING AVDELNING TIONEN 

----- f------
DISTRIKT DISTRIKT 
Centrum Centrum 
Söder Söder 
Norr Norr 

FIGUR 2. Stadsbyggnadskontorets organisation. 

Översiktsplaneavdelningens uppgifter framgår av BILAGA 2. 

I arbetsuppgifterna ingår följande frågor där jord-, berg- och 
grundvatten/ytvatten har betydelse: 

• Bedömning och val av utbyggnadsriktningar 
• Bedömning och bestämning av markanvändning 
• Beaktande av bevarandeintressen 
• Hänsyn till fornminnen 
• Hushållning med naturresurser 
• Upprättande av miljökonsekvensbeskrivningar 
• Utredningar i strategiskt viktiga lokaliseringsfrågor 
• Besvarande av remisser angående trafik-, naturresurs- och 

täktfrågor mm 

Geotekniska frågeställningar 

De frågeställningar i ÖP som är beroende av de geotekniska 
förutsättningarna är bl a följande: 

•Markenslämplighet för olika typer av markanvändning 
• Kunskap om problemområden så tidigt som möjligt så att sådana 

områden kan sållas bort tidigt. 
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• Frågan om dagvattendränering måste i vissa svåra fall lösas 
tidigt. Samverkan mellan geoteknik och VA-teknik är 
nödvändig. Höjdnivåerna för VA-nätet blir styrande 
för övrig höjdsättning. 

• Bevarande av större eller viktiga naturområden 
•Grovbedömning av exploateringskostnader 
• Intressekonflikter - viktning av olika intressen 
• Hantering av fornminnesfrågor 

Beträffande geotekniska och hydrologiska undersökningar och 
informationer i ÖP kan följande krav uppställas:. 

• Geoinformationen skall vara översiktlig och yttäckande. 
Detaljerad information behövs normalt inte i ÖP. 

• Geoinformationen tas fram stegvis alltefter behovet. 
• Klassindelning av marken i geotekniskt bra (billig} och 

dålig (dyr} mark önskvärd. 
•Äldregeotekniska utredningar måste användas med kritiskt 

sinnelag. 
• Geoutredningar skall utformas språkligt med tanke på 

planerarens användning av utredningen. 

Vilken geoteknisk och hydrologisk information behövs vid översiktspla
nering? 

ÖP skall ske med hänsyn till bl a teknisk-ekonomiska samt miljö- och 
hälsomässiga aspekter. För att uppnå denna målsättning måste framför 
allt risken för höga kostnader, klart negativ miljöpåverkan och hälso
farlighet utredas och undvikas. Något förenklat kan sägas att marken 
skall klassas i bra och dålig mark. Normalt kan mark med någon av ne
danstående egenskaper klassas som dålig/olämplig för exploatering 

•Storasättningar 
• Skred 
•Storavattenproblem 
•Stornegativ omgivningspåverkan 
• Stor miljöpåverkan 
e Stora schaktproblem 
• Hälsoproblem (markradon/förorenad jord) 
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FAKTABLAD 

På följande sidor redovisas faktablad över olika geofrågor. I flödes
schemat nedan visas vilka geofrågor som redovisas för Stadsbyggnads
kontoret, Översiktsplaneavdelningen. 

Förvalt STADSBYGGNADSKONTORET, 
ning: ÖVERSIKTSPLANEAVDELNINGEN 

Skede: ÖVERSIKTSPLANERING 

Plan BYGGNADER, BYGGNADER, BYGGNADER, 
förslag: BANKAR, ANLÄGGNINGAR, ANLÄGGNINGAR 

UPPFYLLNING GRÖNOMRÅDEN 

Geoför- LERA GRUND- MORÄN MARK-IALL MARK!hållande: VATTEN RADON 

I 
Geofråga: STORA STORA STORA FÖRORE-

SÄTT- GRUND- SCHAKT- NING AV 
NINGAR VATTEN- PROBLEM JORD OCH ~ -PROBLEM GRUND-

VATTEN 
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Förvaltning: 
Skede: 

STADSBYGGNADSKONTORET, 
ÖVERSIKTSPLANERING 

ÖVERSIKTSPLANEAVDELNINGEN 

Planförslag: BYGGNADER, BANKAR, UPPFYLLNING 
Geoförhållande: LERA 
Geofråga: RISK FÖR STORA SÄTTNINGAR 

PROBLEMBESKRIVNING 

Om stora marksättningar uppstår 
på grund av exploatering krävs 
grundförstärkning i många fall. 

Sättningsbenägen mark är även 
känslig för grundvattensänkning. 

Sättningar i djupa lerlager är 
långvariga och kan medföra stora 
driftskostnader. 

GEOHJÄLPMEDEL 

Geologisk karta SGU 1:50000 

Jordartskarta VIAK 1:4000 
Jordartskarta VIAK 1:20000 

Geobildtolkning 

Geodatabank 

GEOFAKTORER ATT BEAKTA VID ÖP 

• Lerförekomst 

• Normalkonsoliderad lera 

• Lerdjup >10 m 
• Tillkommande belastning 

- byggnader 
- uppfyllning 

• Grundvattensänkning 
- dränering 
- vegetation 
- långa torrperioder 

GEOINFORMATION 

e Leras utbredning 
(Observera, att lera kan 
finnas under svallsediment 
- orange färg på kartan) 

• Leras utbredning 
• Leras utbredning 

• Leras utbredning 
• Relativt lerdjup 

e Jordlagerföljd 
e Lerdjup 
• Förkonsolideringstryck 
e Kompressionegenskaper 

EXEMPEL PÅ GEOLÖSNINGAR VID SÄTTNINGSBENÄGEN LERA 

e Undvik att exploatera 
• Låg belastning i kombination med hinder för GW-sänkning 
• Sättningståliga objekt 
•Jord-eller grundförstärkning 
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Förvaltning: STADSBYGGNADSKONTORET, ÖVERSIKTSPLANEAVDELNINGEN 
Skede: ÖVERSIKTSPLANERING 
Planförslag: BYGGNADER, BANKAR, UPPFYLLNING 
Geoförhållande: LERA 
Geofråga: RISK FÖR SKRED 

PROBLEMBESKRIVNING GEOFAKTORER ATT BEAKTA VID ÖP 

Område med otillräcklig säkerhet • Lerförekomst 
mot skred (F<l.5) kan vara mycket • Marklutning större än 1:10 
dyrbara att exploatera e Slänthöjd högre än 5 m 

GEOHJÄLPMEDEL GEOINFORMATION 

Inventering av stabilitetsför- • Visar var förutsättningar för 
hållandena (skredriskkartering) skred förekommer 

EXEMPEL PÅ GEOLÖSNINGAR VID FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR SKRED 

• Utred risken för skred (i en del fall kan det räcka med en enkel 
undersökning - stabilitetsutredningen bör utföras i etapper) 

• Förstärkningsåtgärder vid otillräcklig säkerhet 
• Undvik att exploatera 



----------------
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Förvaltning: 
Skede: 
Planförslag: 
Geoförhållande: 
Geofråga: 

STADSBYGGNADSKONTORET, ÖVERSIKTSPLANEAVDELNINGEN 
ÖVERSIKTSPLANERING 
BYGGNADER, ANLÄGGNINGAR 
MORÄN 
RISK FÖR STORA SCHAKTPROBLEM 

PROBLEMBESKRIVNING 

Stora schaktproblem och därmed 
sammanhängande höga schakt-
ningskostnader. 

Svårschaktat i stor- och rik-
blockig samt i bergnära mark 
med mycket bergsprängning. 

I kraftigt lutande mark blir 
schakt- och fyllningsvolymer 
stora. 

GEOHJÄLPMEDEL 

Geologisk karta SGU 1:50000 

Geobildtolkning 

Topografisk karta 1:50000 
Ekonomisk karta 1:10000 

GEOFAKTORER ATT BEAKTA VID ÖP 

• Hög blockhalt 

• Bergnära 
• Kraftiga lutningar 

GEOINFORMATION 

• Mark med stora block 
och hög blockhalt 

• Samma som ovan med högre 
noggrannhet

1-----------------
e Lutningar 

-----------------1-----------------
Kartor med nivåkurvor i större • Lutningar kan anges med högre 
skalor än ovannämnda kartor högre noggrannhet än ovan 

Geodatabank • Förekomst av morän och djup 
till berg i provgropar

• "Bergfritt djup" i sonderings-
punkter 

EXEMPEL PÅ GEOLÖSNINGAR VID STOR- OCH RIKBLOCKIG MARK 

• Undvik 
• Noggrann terränganpassning om möjligt 

EXEMPEL PÅ GEOLÖSNINGAR VID KRAFTIGT LUTANDE MORÄNMARK 

e Undvik 
• Noggrann terränganpassning - görs bäst med stöd av digital 

terrängmodell 



-----------------
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Förvaltning: 
Skede: 

STADSBYGGNADSKONTORET, 
ÖVERSIKTSPLANERING 

ÖVERSIKTSPLANEAVDELNINGEN 

Planförslag: BYGGNADER, ANLÄGGNINGAR, GRÖNOMRÅDEN 
Geoförhållande: GRUNDVATTEN 
Geofråga: STORA GRUNDVATTENPROBLEM 

PROBLEMBESKRIVNING 

Hög GW-yta kan medföra fukt-
problem och översvämning. 

Sänkning av GW-yta kan medfö-
ra sättningar, sinande brunnar 
och uttorkning av vegetation. 

Ingrepp kan medföra förändring 
av GW-ytan inom stora områden 

GEOHJÄLPMEDEL 

Geohydrologisk inventering inom 
Linköpings tätort 

Jordartskarta VIAK 1:4000 
1:20000 

t- - - - - - - - - - - - - - - - - •I-

Jordartskarta SGU 1:50000 

1------------------ -----------------
Geodatabank • Grundvattennivåer och deras 
Grundvattennät variationer med tiden 

• Portryck i lera och deras 
variationer med tiden 

EXEMPEL PÅ GEOLÖSNINGAR VID STORA GRUNDVATTENPROBLEM 

Vid hög grundvattennivå 
• Sänkning av grundvattennivån genom dränering (denna åtgärd kan 

vara möjlig om jordlagren ej består av lera och värdefull 
vegetation ej påverkas) 

• Uppfyllning (eventuella sättningsproblem måste beaktas) 

Vid risk för sänkning av grundvattennivån och därav förorsakade 
problem som sättningar i lerlager och uttorkning av vegetation 

• Naturliga infiltrationsytor bibehålls naturliga 
• Dränering i ledningsgravar förhindras genom tex bentonitskär

mar e likn 
• Anläggning av perkolationsmagasin 

GEOFAKTORER ATT BEAKTA VID ÖP 

• GW-ytans nivå och dess års-
tidsberoende variationer 

• GW-magasins avgränsning 
• Områdens känslighet för GW-

förändringar 
• Influensområden vid GW-

förändringar 
• Infiltrationszoner 
• Topografi 

GEOINFORMATION 

• GW-magasins avgränsningar 
• Strömningsriktningar för GW 
• Områdens känslighet för GW

förändringar 

• Strömningsriktningar för GW 

• Jordarter med olika känslighet 
för GW-förändringar 
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Förvaltning: STADSBYGGNADSKONTORET, ÖVERSIKTSPLANEAVDELNINGEN 
Skede: ÖVERSIKTSPLANERING 
Planförslag: BYGGNADER, ANLÄGGNINGAR 
Geoförhållande: ALL MARK 
Geofråga: RISK FÖR FÖRORENING AV JORD OCH GRUNDVATTEN 

PROBLEMBESKRIVNING GEOFAKTORER ATT BEAKTA VID ÖP 

Risk för förorening av jord o Jordars känslighet för för-
och grundvatten föreligger orening, speciellt vatten-
speciellt vid koncentrerade genomsläpplighet 
utsläppskällor, tex avfalls- •Grundvattnetsnivå och ström-
tippar och upplag av miljöfar- ningsriktning 
liga material. Speciellt bör 
uppmärksammas äldre avfalls-
tippar, som kan förorsaka 
stora problem om de inte 
upptäcks före exploatering 

GEOHJÄLPMEDEL GEOINFORMATION 

Geologisk karta SGU 1:50000 e Utfylld mark {se särskild 
beteckning) 

~---------------- -----------------
Inventering av befintliga • Tippars lägen 
och äldre kända tippar - utförd • Klassificering av material-
av Miljö- och hälsoskydds- innehåll i tippar 
kontoret 1984

1----------------- ----------------
Stereobetraktning av äldre • Mindre, numera dolda tippar 
flygbilder kan identifieras 

EXEMPEL PÅ GEOLÖSNINGAR VID RISK FÖR FÖREKOMST AV MILJÖFARLIGT 
AVFALL 

• Undersökning och vid behov redovisning av saneringsåtgärder 
• Undvik att bebygga området 
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Förvaltning: STADSBYGGNADSKONTORET, ÖVERSIKTSPLANEAVDELNINGEN 
Skede: ÖVERSIKTSPLANERING 
Planförslag: BYGGNADER, ANLÄGGNINGAR 
Geoförhållande: MARKRADON 
Geofråga: RISK FÖR HÖGRADONMARK 

PROBLEMBESKRIVNING GEOFAKTORER ATT BEAKTA VID ÖP 

Markradon kan ge höga radonhal- • Markradonhalt klassad i 
ter inomhus, och det är därför - lågriskområde 
nödvändigt att översiktligt - normalriskområde 
klarlägga markradonförhållan- - högriskområde 
dena inom utbyggnadsområden 
i tidigt skede. 

Genom byggnadstekniska åtgärder 
av grundläggnings- och/eller 
VVS-teknisk natur kan problem 
med höga markradonhalter 
elimineras. Extrakostnader 
för detta uppgår normalt till 
ca 5 %av produktionskostnaden. 

GEOHJÄLPMEDEL GEOINFORMATION 

Kommuntäckande markradonkarte • Översikt av markradon
ring SGI 1:50000 förhållandena. Klassning av 

markradonhalten i 
- lågriskområden 
- normalriskområden 
- högriskområden _,_ _______________

1-----------------
Geodatabanken e Uppgifter om markradonhalt 
Markradonutredningar utförda klassad i 
för detaljplaner eller för bygg - lågradonmark 
lov. - normalradonmark 

- högradonmark 

EXEMPEL PÅ GEOLÖSNINGAR VID HÖGA MARKRADONHALTER 

• Byggnadsteknisk lösning 
- anpassad grundläggning 
- ventilationsteknik 
- kombination av båda ovannämnda lösningarna 

• Undvik {sällan nödvändigt, eftersom radonsäker grundläggning 
normalt är ekonomiskt möjlig) 
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STADSBYGGNADSKONTORET, DETALJPLANEAVDELNINGEN 

Organisation och arbetsuppgifter 

Detaljplaneringen handhas av detaljplaneavdelningen på Stadsbyggnads
kontoret, se organisationsschema FIGUR 2. Detaljplaneavdelningens upp
gifter framgår av BILAGA 2. 

Detaljplanearbetet börjar med upprättande av detaljplaneprogram, där 
uppgifter hämtas från ÖP-arbetet, politiska beslut etc. I programmet 
anges bl a vad och hur mycket som skall byggas samt standardkrav. Det 
egentliga detaljplanearbetet utförs i etapper, där planeraren tillsam
mans med andra förvaltningar söker sig fram till en markdisposition 
som uppfyller planprogrammets krav. Arbetet inleds med skissning. 
Planen tar därefter successivt fastare form. Den slutliga detaljplanen 
ställs ut och antas därefter av kommunstyrelsen. 

I arbetsuppgifterna ingår följande frågor där jord, berg och 
grundvatten har betydelse: 

• Skissning av markdisposition. Vilka delar skall bebyggas, med 
vad skall de bebyggas och vilka delar skall lämnas orörda 

• Bestämning av höjdnivåer (uppfyllning /avschaktning) 
• Bestämning av VA-nätets förläggning, spec dagvattenfrågans 

lösning 
•Grovinläggning av olika hustyper etc 
• Detaljerad inläggning av byggnader 

Geotekniska frågeställningar 

Geotekniska undersökningar utförs så att planområdet kan indelas i 
zoner med olika geotekniska och geohydrologiska förutsättningar. I 
vissa fall kan detaljerade undersökningar behöva utföras för enstaka 
byggnader. De geotekniska undersökningarna skall översiktligt belysa 
följande frågeställningar: 

• Sättningsbenägenhet 
• Skredrisk 
• Grundläggningsmetoder i princip och för olika våningsantal 
• Markradon 
• Risk för grundvattensänkning inom planområdet och dess omgivning 
e Schaktbarhet 
• Tjälfarlighet 
• Exploateringens inverkan på vegetetionen och vegetationens inverkan 

på framtida bebyggelse 
• Områdets vibrationskänslighet 
• Schaktmassors användbarhet 
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FAKTABLAD 

På följande sidor redovisas faktablad över olika geofrågor. I flödes
schemat nedan visas vilka geofrågor som redovisas för Stadsbyggnads
kontoret, Detaljplaneavdelningen. 

Förvalt STADSBYGGNADSKONTORET 
ning: DETALJPLANEAVDELNINGEN 

Skede: 

Planförslag: BYGGNADER BYGGNADER 
ANLÄGGNINGAR ANLÄGGNINGAR 
BANKAR 
UPPFYLLNING 

Geoför
hållande: 

Geofråga: SÄTTNINGS
BENÄGENHET 

SKREDRISK GRUND
LÄGGNING 

GRUND
LÄGGNING 

GRUND
LÄGGNING 
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Förvaltning: 
Skede: 
Planförslag: 
Geoförhållande: 
Geofråga: 

STADSBYGGNADSKONTORET, DETALJPLANEAVDELNINGEN 
DETALJPLANERING 
BYGGNADER, ANLÄGGNINGAR, BANKAR, UPPFYLLNING 
LERA 
SÄTTNINGSBENÄGENHET 

PROBLEMBESKRIVNING 

Sättningar kan förorsaka spric-
kor och lutningar i byggnader, 
brott och bakfall i ledningar, 
ojämnheter i gator, trottoarer 
etc 

Sättningar i lera uppstår fram-
för allt när lerans förkonsoli-
deringstryck överskrids på 
grund av belastningar och 
grundvattensänkning 

GEOHJÄLPMEDEL 

Geologisk karta SGU 1:50000 

"""' - - - - - - - - - - - - - - - - •t-

Jordartskarta VIAK 1:4000 
Jordartskarta VIAK 1:20000 

GEOFAKTORER ATT BEAKTA VID DP 

• Normal-eller överkonsolide-
rad lera 

• Övriga kompressionsegenskaper 
hos lera 

• Lerdjup 
• Grundvattenyta och portryck 

och deras framtida föränd-
ringar på grund av 
- dränering 
- vegetation 
- långa torrperioder 

• Belastningar 

GEOINFORMATION 

• Leras utbredning {obs - lera 
kan även förekomma under 
svallsediment - orange färg) 

• Leras utbredning 
• Leras utbredning

1----------------- 1-----------------
Geobildtolkning • Leras utbredning 

• Relativa lerdjup 
.... - - - - - - - - - - - - - - - - -i- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Översiktlig geoteknisk fält e Jordlagerföljd i borrhål 
undersökning - leras mäktighet och fasthet 

1----------------- 1------------------
• Laboratorieundersökning 

• Geodatabank 

GEOLÖSNING VID ALLTFÖR 
STORA SÄTTNINGAR 

• Minska last (lägre/lättare) 
•Flytta/undvik 
• Pålning 
• Förbelastning 
• Kompensationsgrundläggning 
• Andra lösningar 

• Ödometerförsök visar om leran 
är normal- eller överkonsoli
derad (uppgift om grund
vattennivå/portryck är 
nödvändig) 

• Kan ge samma typ av informa-
tion som fält- och laborato
rieundersökning enligt ovan 
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Förvaltning: 
Skede: 
Planförslag: 
Geoförhållande: 
Geofråga: 

STADSBYGGNADSKONTORET, DETALJPLANEAVDELNINGEN 
DETALJPLANERING 
BYGGNADER, ANLÄGGNINGAR, BANKAR, UPPFYLLNING 
LUTANDE LERMARK 
SKREDRISK 

PROBLEMBESKRIVNING 

Bebyggda områden med skredrisk 
innebär normalt stora problem 
av teknisk-ekonomisk-social/psy-
kologisk natur. 

Inom planlagt, bebyggt område 
krävs att säkerheten mot skred 
är tillfredsställande dvs' säkerhetsfaktorn, F, skall 
normalt vara större än 1.5. 

GEOHJÄLPMEDEL 

Inventering av stabilitetsför
hållanden (skredriskkartering) 
SGI skala 1:10 000 

Stabilitetsutredning, som bör 
genomföras stegvis. 

1.Kontroll av lerförekomst och 
topografi 

2.Bestämning av skjuvhållfasthet, 
grundvattennivå, portryck, 
förekommande laster, beräkning 
av säkerhetsfaktor samt rekom
mendationer 

GEOFAKTORER ATT BEAKTA VID DP 

• Förekomst av lutande lermark 
• Jordlagerföljd, speciellt 

lerdjup 
e Skjuvhållfasthet 
• Grundvattennivå och portryck 
• Släntens topografi inkl 

förkommande bottentopografi 
• Belastningar

• Nivåvariationer i ev 
vattendrag 

• Erosion 

GEOINFORMATION 

• Visar var förutsättningar för 
skred förekommer 

• Förekomst av lerlager,lerdjup 
och släntgeometri inkl ev bot
tenlutning. Resultaten visar 
om fortsatt utredning behövs 
eller ej. 

• Visar om stabiliteten är till
fredsställande (F > 1.5) eller 
ej (F < 1.5) 

• Rekommendationer om eventuella 
åtgärder med hänsyn till 
släntstabiliteten 

GEOLÖSNING VID SKREDRISK 

• 

• 

Utred risken för skred (i många fall kan det räcka med en enkel 
undersökning) 
Vid otillfredsställande stabilitet finns följande möjligheter 

- förstärkning 
- anpassning av markanvändning så att liv och egendom ej hotas 
- kombination av ovannämnda åtgärder 
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Förvaltning: STADSBYGGNADSKONTORET, DETALJPLANEAVDELNINGEN 
Skede: 
Planförslag: 
Geoförhållande: 
Geofråga: 

DETALJPLANERING 
BYGGNADER 
MORÄN 
GRUNDLÄGGNING 

PROBLEMBESKRIVNING 

Vid grundläggning på morän är 
det främst hållfasthets- och 
kompressionsegenskaperna som är 
av intresse. 

För små belastningar, typ enfa
miljshus, är det normalt till
räckligt att konstatera att 
morän förekommer. 

Det är viktigt, att fastställa 
moränförekomst och att moränen 
inte underlagras av kompressibla 
jordarter. 

GEOHJÄLPMEDEL 

Geologisk karta SGU 1:50 000 
Jordartskarta VIAK 1:4 000 

1:20 000 
Geobildtolkning 1:10 000 

(normalt) 

GEOFAKTORER ATT BEAKTA VID DP 

• Fastställande av moränföre-
komst 

• Grundmassans sammansättning 
•Block-och stenförekomst 
• Morändjup - bergnivå (vid 

grunda förhållanden) 
• Grundvattennivå 

GEOINFORMATION 

• Moränförekomst 
• Grundmassans sammansättning 

(översiktligt) 
e Blockhalt (översiktligt) 

----------------1-----------------
Geoteknisk undersökning 

Sondering 
(bör kompletteras med kalibre
rande provtagning) 

• Relativ fasthet 
e "Bergfritt djup" 
•Grovindikation om morän 
•Grovindikation om blockhalt 

- - - - - - - - - - - - - - - - .,. - - - - - - - - - - - - - - - - . 
Provgropsgrävning (med gräv • Direkt bestämning av morän-
maskin) förekomst 

• Grundmassans sammansättning 
•Block-och stenhalt 
• Fasthet (subjektivt bedömd) 
• Grundvattennivå 
• (Schaktbarhet, se sep blad) 

----------------,.----------------
Geofysisk undersökning 

Seismik 
Georadar 
Stångslingram 
Etc 

• Lagerföljd 
• Jorddjup - bergnivå 
•Grovindikation om 

fasthet 
• Grundvattennivå 

Noggrann
het vari
erar med 
metod och 
geologi 
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GEOLÖSNING VID GRUNDLÄGGNING I MORÄNMARK 

Normalt utgör morän bra underlag och grundläggning kan ske utan 
förstärkningsåtgärder. Exempel på vanliga grundläggningsmetoder är: 

• Längsgående grundsulor under bärande väggar 
(med fribärande golv, sk torpargrund) 

• Utbredda grundsulor {kvadratiska/rektangulära) under pelare 
• Hel bottenplatta 
• Plintar 



--------------
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Förvaltning: STADSBYGGNADSKONTORET, DETALJPLANEAVDELNINGEN 
Skede: DETALJPLANERING 
Planförslag: BYGGNADER 
Geoförhållande: SAND OCH GRUS 
Geofråga: GRUNDLÄGGNING 

PROBLEMBESKRIVNING GEOFAKTORER ATT BEAKTA VID DP 

Sand- och grusjordar är normalt • Sand- och grusförekomst 
mycket bra från grundläggnings- • Jordlagerföljd - speciellt 
teknisk synpunkt. Lagringstäthet viktigt att fastställa under-
är den viktigaste geotekniska lagrande jordart(er) 
egenskapen. Löst lagrad sand är • Sand- och gruslagers mäktighet 
känslig för vibrationer.Byggna- • Fasthet/lagringstäthet 
der och anläggningar grundlagda • Grundvattennivå 
på löst lagrad sand kan sätta • Jordlager i undergrunden och 
sig och skadas om de utsätts grundläggningsnivå för ev 
vibrationer. grannfastigheter/anläggningar 

GEOHJÄLPMEDEL GEOINFORMATION 

Geoogisk karta SGU 1:50 000 •Sand-och grusförekomst {ob
servera, att lera kan förekom
ma under svallsediment, som 
betecknas med orange färg) 

----------------~-----------------
Jordartskarta VIAK 1:4 000 • Visar i princip den geotek

1:20 000 niskt avgörande jordarten, tex 
Geobildtolkning varierande skala redovisas tunna sand- och 

normalt 1:10 000 gruslager på lera som lera 
~-----------------

Viktsondering (Vi) • Uppdelning i olika jordlager 
Trycksondering (Tr) möjlig. Kalibrerande provtag

ning krävs för identifiering 
av olika jordar. Trycksonde
ring ger större möjligheter 
än viktsondering att särskilja 
olika jordlager. 

• Relativ fasthet 
•Sand-och gruslagers mäktighet 

- - - - - - - - - - - - - - - - -1- - - - - - - - - - - - - - - - -

Spetstrycksondering utan (TrS) • Ger betydligt större möjlighe
eller med (TrSP) portrycksmätning ter än Vi och Tratt identi
Dilatometer fiera olika jordlager och att 

bestämma jordens fasthet och 
kompressionsegenskaper 

Provtagning med skruvborr • Benämning av jordart på upp-
tagna prover 

• Vid provtagning under grund
vattenytan kan sandjord rinna 
av provtagaren 

• Vid behov kan siktning utföras 
- - - - - - - - - - - ... - - - .... - - - - - - - - - - - - - - - -
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Provgropsgrävning med gräv
maskin 

• Benämning av jordart och be
skrivning av jordlagerföljd 
i provgrop 

• Bestämning av förekommande 
grundvattenyta 

• Bedömning av schaktbarhet 
• Bedömning av jordens lagrings

täthet 

GEOLÖSNING VID GRUNDLÄGGNING I SAND- OCH GRUSMARK 

Grundläggningsmetod väljs med hänsyn till friktionsjordens lag
ringstäthet, eventuella underliggande kompressibla lager, belast
ningens storlek och grundvattennivån. Exempel på grundläggnings
metoder är: 

• Grundsulor 
• Hel bottenplatta 
• Packning av löst lagrad 

sand före grundläggning 
• Pålning 

IMinskande lagringstäthet 
och /eller ökande belastning 
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STADSBYGGNADSKONTORET, BYGGNADSINSPEKTIONEN 

Organisation och arbetsuppgifter 

Byggnadsinspektionen ingår som en avdelning i Stadsbyggnadskontorets 
organisation enligt FIGUR 2. 

Bygglovs- och byggnadsinspektionens arbetsuppgifter omfattar hantering 
av bygg-, mark- och rivningslov, där byggloven utgör den helt domine
rande delen, se BILAGA 2. Marklov krävs endast då avsevärda föränd
ringar{> ca 1 m) av ursprunglig marknivå skall göras. Om marknivåerna 
överenstämmer med angivna markhöjder i detaljplanen behöver ej marklov 
sökas. Marklov krävs ej heller i icke planlagda områden. 

Byggnadsinspektionen kommer in efter detaljplanläggningen, när bygglov 
söks. Bygglovavdelningens ansvarsområde omfattar arkitekturen, medan 
byggnadsinspektionens ansvar omfattar de tekniska delarna av byggna
tionen. 

Handläggningen av bygglovsärenden indelas i tre skeden: 

• Informellt skede (informationskede/"skede 0") 
Kontakter mellan byggnadsnämnden och byggherren med 
information och rådgivning om vilka förutsättningar och 
villkor som gäller 

• Skede 1 (beslutsskede) 
Byggherren skall lämna in ansökningshandlingar, som bl a 
består av teknisk beskrivning, se nedan. 
Granskning av det föreslagna objektet och beslut om 
bygglov 

• Skede 2 (byggskede) 
Tillsyn över beslutade objekt genom granskning av 
handlingar och besiktningar på byggplatsen 

VVS-inspektörernas arbetsuppgifter som påverkas av geotekniska för
hållanden gäller rör i mark. 

Geotekniska frågeställningar 

I det informella skedet ger BI ofta råd till sökande hur de skall 
hantera den geotekniska delen av byggandet. Vanligen ges rådet att de 
först skall kontakta Geodatabanken för att se om tidigare geoundersök
ningar finns. Detta gäller speciellt oerfarna byggherrar, typ villa
byggare. 

I skede 1 skall byggherren fylla i och lämna in en blankett kallad 
"Översiktlig teknisk beskrivning", se BILAGA 3. Två avsnitt i blanket
ten rör geoteknik, nämligen "Undergrund" och "Grund". Normalt krävs 
geoteknisk undersökning endast för större byggnader. 

För villor och radhus är oftast geoundersökningar utförda för detalj
plan och äldre undersökningar enligt geodatabanken tillräckliga. Om 
uppgifter om de geotekniska förhållandena saknas och risk för dålig 
undergrund finns, kräver BI att den sökande utför undersökning. 

BI kräver normalt att beräkning av grundkonstruktion utförs och redo-
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visas i skede 1. 

I skede 1 utförs normalt granskning av grundkonstruktionens principi
ella utformning och grundläggningsdjup i förhållande till aktuella ge
otekniska och grundvattenförhållanden. 

Möjligheterna till avbördning av avloppsvatten och dagvatten samt drä
nering av byggnaden tillhör de normala granskningsrutinerna i skede _1. 

I skede 2 utförs såväl granskning av detaljprojekterade handlingar 
som besiktning av byggnadsarbetena. 

Granskningen utförs med hänsyn till byggherrens kompetens och erfaren
het. När det gäller frågor med geoteknisk anknytning är det främst 
grundläggningen (bärighet och sättningsegenskaper hos undergrund, 
grundläggningsmetod, grundvattennivåer och partryck} samt dränering 
och fuktskydd som granskas. 

I skede 2 görs alltid grundbottenbesiktning. Vid större grundlägg 
ningsarbeten där kvalificerad personal finns, begränsas besiktningen 
till stickprov. Besiktningen omfattar kontroll av att de verkliga geo
tekniska och grundvattenförhållandena stämmer med vad som angivits i 
ansökningshandlingarna. Exempel på andra typer av besiktningar som 
utförs allt efter behov är: 

• Pålningsarbeten 
• Grundkonstruktionens läge 
• Dränering 
o Fuktskydd 
e Armering av bottenplatta och grundsulor före gjutning 
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FAKTABLAD 

På följande sidor redovisas faktablad över olika geofrågor. I schemat 
nedan visas vilka geofrågor som redovisas för Stadsbyggnadskontoret, 
Stadsbyggnadskontoret. 

Förvalt STADSBYGGNADSKONTORET 
ning: BYGGNADSINSPEKTIONEN 

Objekt: 

Geoför
hållande: 

Geofråga: GRUNDLÄGGNING GRUNDLÄGGNING 

Skede: INFOR SKEDE SKEDE INFOR SKEDE SKEDE 
MELLT 1 2 MELLT 1 2 
SKEDE SKEDE 

--- ---
INFOR- BESLUT GRANSK- INFOR- BESLUT GRANSK-
MATION NING MATION NING 

GRUND- GRUND-
BOTTEN BOTTEN 
BESIKT- BESIKT-
NING NING 



----------------
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Förvaltning: 
Skede: 
Objekt: 
Geoförhållande: 
Geofråga: 

BYGGNAD 
MORÄN 
GRUNDLÄGGNING 

STADSBYGGNADSKONTORET, BYGGNADSINSPEKTIONEN 
INFORMELLT SKEDE (INFORMATIONSSKEDE) 

PROBLEMBESKRIVNING 

I moränmark är det viktigast 
att fastställa moränförekomst. 
Höga radonhalter och hög grund-
vattennivå kan påverka grund-
läggningsmetod respektive 
grundläggningsnivå. 

Schaktnings- och ev spräng-
ningskostnader kan bli höga 
varför hög blockhalt och grunt 
liggande berggrund förekommer. 

GEOHJÄLPMEDEL 

Geologisk karta SGU 1:50 000 
Jordartskarta VIAK 1:4 000 

1:20 000 
Geobildtolkning 1:10 000 

(normalt} 
I- - ----------------

Geoteknisk undersökning 
Sondering 
(bör kompletteras med kalibre
rande provtagning) 

~-----------------
Provgropsgrävning med gräv
maskin (normalt bästa under
sökningsmetod) 

~----------------
Geofysisk undersökning 

Seismik 
Georadar 
Stångslingram 
Etc 

GEOFAKTORER ATT BEAKTA I 
DET INFORMELLA SKEDET 

• Fastställande av morän 
• Hög blockhalt 
• Risk för bergsprängning 
• Hög grundvattenyta 
•Högradonhalt 

GEOINFORMATION 

e Moränförekomst 
• Grundmassans sammansättning 

(översiktligt) 
• Blockhalt (översiktligt) 

• Relativ fasthet 
• "Bergfritt djup" 
•Grovindikation om morän 
•Grovindikation om blockhalt 

e Direkt bestämning av morän-
förekomst 

• Grundmassans sammansättning 
•Block-och stenhalt 
• Fasthet (subjektivt bedömd} 
• Grundvattennivå 
• (Schaktbarhet, se sep blad) 

• Lagerföljd 
• Jorddjup - bergnivå 
•Grovindikation om 

fasthet 
• Grundvattennivå 

Noggrann
het vari
erar med 
metod och 
geologi 
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GEOLÖSNING VID GRUNDLÄGGNING I MORÄNMARK 

Normalt utgör morän bra underlag och grundläggning kan ske utan 
förstärkningsåtgärder. Exempel på vanliga grundläggningsmetoder är: 

Längsgående grundsulor under bärande väggar 
(med fribärande golv, sk torpargrund) 
Utbredda grundsulor (kvadratiska/rektangulära) under pelare 
Hel bottenplatta 
Plintar 



-----------------

- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Förvaltning: STADSBYGGNADSKONTORET, BYGGNADSINSPEKTIONEN 
Skede: SKEDE 1 {BESLUTSSKEDE) 
Objekt: BYGGNAD 
Geoförhållande: MORÄN 
Geofråga: GRUNDLÄGGNING 

PROBLEMBESKRIVNING GEOFAKTORER ATT BEAKTA I 
SKEDE 1 

I moränmark är det viktigast • Fastställande av morän 
att fastställa moränförekomst. • Grundmassans sammansättning 
Höga radonhalter och hög grund •Block-och stenförekomst 
vattennivå kan påverka grund • Morändjup - bergnivå (vid 
läggningsmetod respektive grunda förhållanden) 
grundläggningsnivå. e Grundvattennivå 

• Radonhalt 
Schaktnings- och ev spräng • Vid val av grundläggningsme
ningskostnader kan bli höga tod av enfamiljshus, är det 
om hög blockhalt och grunt normalt tillräckligt att kon
liggande berggrund förekommer. statera att morän förekommer. 

• För högre byggnader krävs in
formation om moränens håll
fasthet och kompressibilitet 

GEOHJÄLPMEDEL GEOINFORMATION 

Geologisk karta SGU 1:50 000 • Moränförekomst 
Jordartskarta VIAK 1:4 000 • Grundmassans sammansättning 

1:20 000 (översiktligt) 
Geobildtolkning 1:10 000 • Blockhalt (översiktligt) 

(normalt) 
- - - - - - - - - - - - - - - - -i- - - - - - - - - - - - - - - - -

Geoteknisk undersökning 
Sondering • Relativ fasthet 
(bör kompletteras med kalibre • "Bergfritt djup" 
rande provtagning) •Grovindikation om morän 

•Grovindikation om blockhalt 

Provgropsgrävning med gräv • Direkt bestämning av morän-
maskin (normalt bästa under förekomst 
sökningsmetod) • Grundmassans sammansättning 

•Block-och stenhalt 
• Fasthet (subjektivt bedömd) 
• Grundvattennivå 
• (Schaktbarhet, se sep blad) 

Geofysisk undersökning • Lagerföljd Noggrann
Seismik • Jorddjup - bergnivå het vari
Georadar •Grovindikation om erar med 
Stångslingram fasthet metod och 
Etc • Grundvattennivå geologi 
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GEOLÖSNING VID GRUNDLÄGGNING I MORÄNMARK 

Normalt utgör morän bra underlag och grundläggning kan ske utan 
förstärkningsåtgärder. Exempel på vanliga grundläggningsmetoder är: 

Längsgående grundsulor under bärande väggar 
{med fribärande golv, sk torpargrund) 
Utbredda grundsulor {kvadratiska/rektangulära) under pelare 
Hel bottenplatta 
Plintar 
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Förvaltning: STADSBYGGNADSKONTORET, BYGGNADSINSPEKTIONEN 
Skede: SKEDE 2 (BYGGSKEDE} 
Objekt: BYGGNAD 
Geoförhållande: MORÄN 
Geofråga: GRUNDLÄGGNING 

PROBLEMBESKRIVNING 

Granskning 
Vid granskningen av konstruk
tionshandlingar är det viktigt 
att kontrollera, att dokumenta
tion av moränförekomst och i fö
rekommande fall dokumentation av 
andra geofaktorer är utförd. 
Kontroll av att vald grundlägg
ningsmetod och grundläggnings
nivå är lämpliga med hänsyn till 
aktuella förhållanden. 

Grundbottenbesiktning 
Kontroll av att de verkliga geo
tekniska förhållandena stämmer 
med projekteringshandlingar och 
och av övriga förhållanden som 
har betydelse för grundläggning
en. 

GEOFAKTORER ATT BEAKTA I 
SKEDE 2 

Granskning 
• Moränförekomst 
• Grundmassans sammansättning 
• Moränmäktighet 
• Ev förekommande berg över 

grundläggningsnivå 
• Grundvattennivå 
• Vid grundläggning på både 

berg och morän inom samma 
byggnad skall särskilda åtgär
der vidtas

i-----------------
Grundbottenbesiktning 
• Verifiering av moränförekomst 

och moränens sammansättning 
• Ev bergförekomst 
e Grundvattennivå 
• Bottenuppluckring 
• Vattenströmning till schakten 
• Dräneringens utförande 



-----------------

----------------
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I 

Förvaltning: STADSBYGGNADSKONTORET, BYGGNADSINSPEKTIONEN 
Skede: 
Objekt: 
Geoförhållande: 
Geofråga: 

INFORMELLT SKEDE 
BYGGNAD 
LERA 
GRUNDLÄGGNING 

PROBLEMBESKRIVNING 

lermark är det frågor om bä
righet, stabilitet (skredrisk} 
och sättningar som kan påverka 
grundläggningen. 

Naturliga lerslänters stabili
tet skall i princip vara klar
lagd i detaljplanen. 

Sättningar är den viktigaste 
frågan vid val av grundlägg
ning 

GEOHJÄLPMEDEL 

Geologisk karta SGU 1:50000 

{INFORMATIONSSKEDE} 

GEOFAKTORER ATT BEAKTA I DET 
INFORMELLA SKEDET 

• Lerförekomst 

GEOINFORMATION 

• Leras utbredning (obs - lera 
kan även förekomma under 
svallsediment - orange färg)

1------------------ ----------------
Jordartskarta VIAK 1:4000 
Jordartskarta VIAK 1:20000 

Geobildtolkning 

1------------------
Översiktlig geoteknisk fält
undersökning

1------------------
• Laboratorieundersökning 

~----------------
• Geodatabank 

• Leras utbredning 
• Leras utbredning 

• Leras utbredning 
• Relativa lerdjup 

• Jordlagerföljd i borrhål 
- leras mäktighet och fasthet 

• Ödometerförsök visar om leran 
är normal- eller överkonsoli
derad (uppgift om grund
vattennivå/portryck är 
nödvändig) 

• Kan ge samma typ av informa-
tion som fält- och laborato
rieundersökning enligt ovan 



-----------------

- ----------------
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Förvaltning: STADSBYGGNADSKONTORET, BYGGNADSINSPEKTIONEN 
Skede: 
Objekt: 
Geoförhållande: 
Geofråga: 

SKEDE 1 
BYGGNAD 
LERA 
GRUNDLÄGGNING 

PROBLEMBESKRIVNING 

Sättningar kan förorsaka spric-
kor och lutningar i byggnader, 
brott och bakfall i ledningar, 
ojämnheter i gator, trottoarer 
etc 

Sättningar i lera uppstår fram-
för allt när lerans förkonsoli-
deringstryck överskrids på 
grund av belastningar och 
grundvattensänkning 

GEOHJÄLPMEDEL 

Geologisk karta SGU 1:50000 

Jordartskarta VIAK 1:4000 
Jordartskarta VIAK 1:20000 

Geobildtolkning 

t------------------
Översiktlig geoteknisk fält
undersökning

1-----------------
• Laboratorieundersökning 

1------------------
• Geodatabank 

GEOFAKTORER ATT BEAKTA 

• Normal-eller överkonsolide-
rad lera 

• Övriga kompressionsegenskaper 
hos lera 

• Lerdjup 
e Grundvattenyta och portryck 

och deras framtida föränd-
ringar på grund av 
- dränering 
- vegetation 
- långa torrperioder 

e Belastningar 

GEOINFORMATION 

e Leras utbredning (obs - lera 
kan även förekomma under 
svallsediment - orange färg) 

• Leras utbredning 
• Leras utbredning 

• Leras utbredning 
• Relativa lerdjup 

• Jordlagerföljd i borrhål 
- leras mäktighet och fasthet 

• Ödometerförsök visar om leran 
är normal- eller överkonsoli
derad (uppgift om grundvatten
nivå/portryck är nödvändig) 

• Kan ge samma typ av informa-
tion som fält- och laborato
rieundersökning enligt ovan 

GRUNDLÄGGNINGSMETODER I LERA 

Vid acceptabla sättningar kant ex följande metoder komma ifråga: 
• Hel bottenplatta 
• Längsgående sulor (normalt möjligt endast vid fast/mycket 

fast lera som sträcker sig tillräckligt djupt) 
Vid oacceptabla sättningar kant ex följande metoder vara möjliga: 

• Förstärkt bottenplatta (förtjockad/kraftigare armerad) 
e KompensationsgrUI1dläggning (källare och/eller lättfyllning) 
• Urgrävning och åte~fyllning 
• Förbelastning 
• Pålning 



- - - - - - - - - - - - - - - -
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Förvaltning: STADSBYGGNADSKONTORET, BYGGNADSINSPEKTIONEN 
Skede: SKEDE 2 (GRANSKNING OCH BESIKTNING) 
Objekt: BYGGNAD 
Geoförhållande: LERA 
Geofråga: GRUNDLÄGGNING 

PROBLEMBESKRIVNING 

Granskning 
Förutsättningar för val av 
grundläggningsmetod och omgiv
ningspåverkan (bl arisk för 
skadlig grundvattensänkning, 
skadliga vibrationer, risk för 
skred i schaktslänter) 

f,- - - - - - - - - - - - - - - - - •I-

Grundbottenbesiktning 
Kontroll av att de verkliga geo
tekniska förhållandena stämmer 
med projekteringshandlingar och 
och av övriga förhållanden som 
har betydelse för grundläggning
en 

GEOFAKTORER ATT BEAKTA VID 
GRANSKNING OCH GRUNDBOTTEN
BESIKTNING 

Granskning 
• Lermäktighet även förI
e Jordlagerföljd grannfas-
• Grundvatten- tigheter 

och partryck 
e Förkonsolideringstryck 
• Kompressionsegenskaper 
e Effektivtryck i leran efter 

belastning - jämförelse med 
förkonsolideringstryck 

• Sättningar - skadliga eller ej 
e Vald grundläggning lämplig mht 

aktuella förutsättningar? 
• Stabilitet i schaktslänter och 

schaktbotten 
• Förutsättningar för skadliga 

vibrationer i angränsande 
fastigheter och anläggningar 

Grundbottenbesiktning 
• Lerförekomst 
• Grundvatten i slänter och 

schaktbotten - viktigt att 
skilja mellan ytvatten från 
nederbörd/ytavrinning och 
grundvatten som tränger fram 
från jorden 

• Störning/uppmjukning i schakt
bottens ytlager 

• Bottenupptryckning 
• Dräneringens utförande 
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GEOHJÄLPMEDEL 

Granskning 
Geoteknisk utredning för aktu
ellt objekt 

Geodatabanken 
Om uppgifter hämtats från geo
databanken skall referens till 
utnyttjade äldre undersökningar 
göras. 

Grundbottenbesiktning 
Okulärbesiktning 
{för jordartsbestämning bör 
okulärbesiktningen kombineras 
med enkla tester på jordprov i 
handen somt ex utrullningsprov 
och skakförsök) 

Spade 

Sticksond 
{lätt, bärbar med skarvbara 
stänger,~= 10 mm, e likn} 

GEOINFORMATION 

Granskning 
• Utredningens omfattning och 

innehåll beror av de geotek
niska förutsättningarna och 
aktuella belastningar/grund
läggningsnivå. 

• Utredningen skall innehålla 
alla nödvändiga fakta. 

Grundbottenbesiktning 
• Jordart och jordlagerföljd 

i schaktslänter 
• Jordart i schaktbottenytan 

• Ca 0.5 m djupa provgropar kan 
göras, varvid jordart, stör
ningsgrad samt ev grundvatten 
samt ev grundvatten kan be
dömas. 

• Relativ fasthet; tex kan av
göras hur djupt uppmjukning i 
fast lera sträcker sig 

•Grovbedömning av jordart 
• Lerdjup 
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FASTIGHETSKONTORET, SAMHÄLLSBYGGNADSAVDELNINGEN 

Organisation och arbetsuppgifter 

Fastighetskontorets organisation (enligt förslag april-91) framgår 
av FIGUR 3. 

Verksamhet inom fastighetskontoret som har anknytning till geotekniska 
förhållanden ligger främst inom Samhällsbyggnadsavdelningen och För
valtningsavdelningen. 

ADMINI BOSTADS BOSTADSFÖR SAMHÄLLSBYGGNAD FÖRVALTNING 
STRATION BIDRAG MEDLING 

eMarkförsörjning eByggande 
eSamhällsplanering eFörvaltning 
eGenomförande eStädning 
eLokalförsörjning 
•Bostadslån 

FIGUR 3. Fastighetskontorets organisation (enligt förslag april-91). 
Verksamheten bedrivs inom 5 avdelningar. 

Samhällsbyggnadsavdelningen har följande arbetsuppgifter där de geo
tekniska förhållandena har betydelse: 

• Ansvar för bostadsförsörjning och övrig lokalförsörjning 
inom Linköpings kommun. Genomförande av det Kommunala 
bostadsförsörjningsprogrammet (KBP) utgör den dominerande 
arbetsuppgiften 

• Ansvar för utbyggnad av arbetsplatsområden. 
(Områden för industri, kontor, affärer etc} 

• Ansvar för att markpriset täcker exploateringskostnaderna 
• Ansvar för tidplan vid exploatering 
• Projektledarskap inom exploateringsområden 

Samhällsbyggnadsavdelningen tar i samarbete med Stadsbyggnadskontoret 
fram fördjupade översiktsplaner eller program {förutsättningar) för 
detaljplan. 

Avdelningen beställer alla geotekniska undersökningar för förjupad ÖP, 
programarbete och detaljplan. 

Behovet av geoteknisk information ökar ju längre planeringprocessen 
framskrider, dvs från ÖP via fördjupad ÖP och program till detaljplan. 

Geotekniska frågeställningar 

Ett viktigt krav på geoteknisk information är att geotekniskt lätta 
och svåra markområden skall kunna särskiljas. Detta är speciellt 
viktigt när ovana byggherrar (engångsbyggare och styckehusbyggare) 
skall bygga. Fastighetskontoret beställer därför något mer detaljerade 
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geotekniska utredningar inom sådana områden än inom områden där pro
fessionella byggherrar skall bygga. 

En viktig upplysning för FK är att få reda på vilka geotekniska för
hållanden som innebär kostnadssprång i markbyggnadskostnaderna. 

Geotekniskt svåra områden: 

• Djup, lös, normalkonsoliderad lera med eller utan överlagrande 
jordlager 

•Djuporganisk jord 
•Stor-och rikblockig mark 
• Områden med riklig tillförsel av grundvatten (vanligen lutande 

mark) 
• Högradonmark 
• Silt med hög grundvattenyta 
• Områden med skredrisk - säkerhetsfaktorn F < 1.5 
• Utfylld mark där fyllnings-/tippningsmassorna är dåliga eller 

sammansättningen är okänd - okontrollerade tippar 
• Förekomst av organiskt material {förmultning, gasutveckling, 

sättningar) 
• Kuperad berg- och moränmark (lutning> 1:10} 
• Mark där bergytan ligger nära markytan 

Geotekniskt lätta områden skall ha följande egenskaper: 

• Flack mark (lutning< 1:10} 
• Lättschaktat 
• God bärighet och liten kompressibilitet 
• Låg grundvattenyta 
• Liten ytvattentillrinning 
• Låg markradonhalt 

Kostnadssprång i markbyggnadskostnaderna inträffar under bl a följande 
förhållanden: 

• När överkonsolideringen i lera överskrids av pålagd last 
• När schaktning i siltiga jordar når ned till grundvattenytan 
• När schaktning når starkt grundvattenförande lager 
• När schaktning når ned till berg 
• När mycket lösa jordlager förekommer 
• När säkerheten mot skred blir otillfredsställande, dvs F < 1.5 
• När fyllning är okänd eller dålig och åtgärder måste vidtas 
• När det visar sig att fyllningsmassor innehåller miljöfarliga 

ämnen 
• När skarvning av pålar måste tillgripas 
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FAKTABLAD 

På följande sidor redovisas faktablad över olika geofrågor. I schemat 
nedan visas vilka geofrågor som redovisas för Fastighetskontoret, Sam
hällsbyggnadsavdelningen 

Förvalt
ning: 

Skede: 

Objekt: 

Geoför
hållande: 

Geofråga: 

Skede: 
Geofråga: 

FASTIGHETSKONTORET 
SAMHÄLLSBYGGNADSAVDELNINGEN 

I 

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN 
PROGRAM FÖR DETALJPLAN 

I 
BYGGNADER 

ANLÄGGNINGAR 

I 
LERA ORGANISK FYLLNING 

JORD 

I I I 
GRUND- GRUND- GRUND-
LÄGGNING LÄGGNING LÄGGNING 

ÖVERSIKTSPLANERING 
RISK FÖR STORA SÄTTNINGAR 
RISK FÖR SKRED Se Stadsbyggnads
RISK FÖR STORA GRUNDVATTENPROBLEM kontoret, Över
RISK FÖR FÖRORENING AV JORD siktsplaneavd 
OCH GRUNDVATTEN Sid 
RISK FÖR HÖGRADONMARK 
RISK FÖR STORA SCHAKTPROBLEM 
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Förvaltning: 
Skede: 

Objekt: 
Geoförhållande: 
Geofråga: 

FASTIGHETSKONTORET, SAMHÄLLSBYGGNADSAVDELNINGEN 
FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN OCH 
PROGRAM FÖR DETALJPLAN 
BYGGNADER OCH ANLÄGGNINGAR 
LERA 
GRUNDLÄGGNING 

PROBLEMBESKRIVNING 

Geotekniskt svåra och därmed 
dyrbara områden 

Djup,lös, svagt överkonsoliderad 
eller normalkonsoliderad. 

Varje lasttillskott (byggnader, 
fyllning eller grundvattensänk-
ning) innebär sättning i leran. 
Områdena känsliga för framtida 
belastningsförändringar. 

GEOFAI<TORER ATT BEAKTA 

• Lerförekomst 
• Lerlagrens mäktighet >5 ä 10 m 
• Lerans kompressionsegenskaper 

o Förkonsolideringstryck, 0 

o Rådande tryck i leran, 0 
C 

0 - Densitet 
- Grundvatten- och por-

tryck 
o Kompressionsmodul 
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Förvaltning: FASTIGHETSKONTORET, SAMHÄLLSBYGGNADSAVDELNINGEN 
Skede: FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN OCH 

PROGRAM FÖR DETALJPLAN 
Objekt: BYGGNADER OCH ANLÄGGNINGAR 
Geoförhållande: ORGANISK JORD {GYTTJA, DY OCH TORV) 
Geofråga: GRUNDLÄGGNING 

PROBLEMBESKRIVNING GEOFAKTORER ATT BEAKTA 

Organisk jord är olämplig som •Organiskajordens mäktighet 
underlag för byggnader på grund e Grundvattennivå (normalt hög) 
av bl a stor sättningsbenägen- • Underlagrande jordarter 
het, hög grundvattenyta och risk o Sättningsbenägenhet 
för förmultning och metangasut- o Mäktighet 
veckling. Vid måttliga mäktighe-
ter och icke-kompressibla under-
liggande jordlager kan urgräv-
ning och återfyllning med bra 
material ske. 
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Förvaltning: 
Skede: 

Objekt: 
Geoförhållande: 
Geofråga: 

FASTIGHETSKONTORET, SAMHÄLLSBYGGNADSAVDELNINGEN 
FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN OCH 
PROGRAM FÖR DETALJPLAN 
BYGGNADER OCH ANLÄGGNINGAR 
FYLLNING 
GRUNDLÄGGNING 

PROBLEMBESKRIVNING 

Utfylld mark kräver alltid spe
ciell uppmärksamhet. Det är vik
tigt att uppmärksamma såväl fyll
ningens som underliggande lagers 
geotekniska egenskaper. Fyllning
ens innehåll av eventuella föro
renande ämnen måste klarläggas. 

Fyllningen kan vara utlagd under 
kontrollerade former med avseende 
på innehåll och utläggningsförfa
rande eller - vilket är vanligast 
- vara utlagd utan dokumenterad 
kontroll. 

GEOFAKTORER ATT BEAKTA 

• Fyllningens sammansättning 
o Geotekniska egenskaper 

- Sättningar 
- Bärighet 
- Tjälningsförmåga 

o Kemiska egenskaper 
- Föroreningsrisk 
- Korrosion 

e Fyllningens mäktighet 
e Underliggande lager 

- Jordart 
- Mäktighet 
- Sättningar 
- Bärighet 
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FASTIGHETSKONTORET, FÖRVALTNINGSAVDELNINGEN 

Organisation och arbetsuppgifter 

Förvaltningsavdelningen inom Fastighetskontoret har kompetens och re
surser att ombesörja byggande, drift och underhåll av Linköpings 
kommuns egna lokaler. Förvaltningsavdelningen verksamhet omfattar pro
jekterings~, bygg- och driftsskedena. Verksamheten bedrivs inom 5 di
strikt, där varje distriktsförvaltning har resurser för förvaltning av 
byggnader inklusive utförande av mindre byggnadsarbeten. Centralt 
finns resurser att uföra större byggnationer {byggherrefunktion) och 
specialistfunktioner för drift och service samt snickeri. 

Geotekniska frågeställningar 

Som byggherre kommer förvaltningsavdelningen i kontakt med geotekniska 
frågeställningar i följande sammanhang. 

Upphandling av konsulter och entreprenörer för 
projektering och byggande 
Upphandling geotekniska utredningar 
Behov av geoteknisk information 

Grundläggningsmetoder 
Schaktning/ schaktmassor 
Grundvatten 
Dränering 
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FAKTABLAD 

På följande sidor redovisas ett antal faktablad över olika geofrågor. 
schemat nedan visas vilka geofrågor som redovisas för Fastighetskon

toret, Förvaltningsavdelningen. 

Förvaltning: 

Skede: 

Förslag: 
Objekt: 

Geoförhållande: 

Geofråga: 

Geofråga: 
Geoförhållande: 

FASTIGHETSKONTORET 
FÖRVALTNINGSAVDELNINGEN 

PROJEKTERING 
BYGGANDE 

GRUND GRUND GRUND
LÄGGNING LÄGGNING LÄGGNING 

SCHAKTNING 
MORÄN Se TEKNISKA VERKEN 
SAND OCH GRUS VA-AVDELNINGEN 
SILT 
LERA 
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Förvaltning: FASTIGHETSKONTORET, FÖRVALTNINGSAVDELNINGEN 
Skede: PROJEKTERING/BYGGANDE 
Planförslag: BYGGNADER 
Geoförhållande: MORÄN 
Geofråga: GRUNDLÄGGNING 

PROBLEMBESKRIVNING 

Vid grundläggning på morän är 
det främst hållfasthets- och 
kompressionsegenskaperna som är 
av intresse. Schaktningsegenska
perna behandlas separat. 

För små belastningar, typ enfa
miljshus, är det normalt till
räckligt att konstatera att 
morän förekommer. 

Det är viktigt, att fastställa 
moränförekomst och att moränen 
inte underlagras av andra jord
arter. 

GEOHJÄLPMEDEL 

Geologisk karta SGU 1:50 000 
Jordartskarta VIAK 1:4 000 

1:20 000 
Geobildtolkning 1:10 000 

(normalt} 

GEOFAKTORER ATT BEAKTA VID DP 

• Fastställande av moränföre-
komst 

• Grundmassans sammansättning 
e Block- och stenförekomst 
• Morändjup - bergnivå (vid 

grunda förhållanden} 
e Grundvattennivå 

GEOINFORMATION 

• Moränförekomst 
• Grundmassans sammansättning 

(översiktligt} 
• Blockhalt (översiktligt) 

----------------~-----------------
Geoteknisk undersökning 

Sondering 
(bör kompletteras med kalibre
rande provtagning} 

Provgropsgrävning (med 
maskin) 

Geofysisk undersökning 
Seismik 
Georadar 
Stångslingram 
Etc 

gräv

e Relativ fasthet 
• "Bergfritt djup" 
•Grovindikation om morän 
e Grov indikation om blockhalt 

-~ - - - - - - - - - - - - - - - - -
• Direkt bestämning av morän-

förekomst 
• Grundmassans sammansättning 
•Block-och stenhalt 
• Fasthet {subjektivt bedömd) 
• Grundvattennivå 
• (Schaktbarhet, se sep blad) 

e Lagerföljd 
• Jorddjup - bergnivå 
•Grovindikation om 

fasthet 
e Grundvattennivå 

Noggrann
het vari
erar med 
metod och 
geologi 



52 

GEOLÖSNING VID GRUNDLÄGGNING I MORÄNMARK 

Normalt utgör morän bra underlag och grundläggning kan ske utan 
förstärkningsåtgärder. Exempel på vanliga grundläggningsmetoder är: 

Längsgående grundsulor under bärande väggar 
(med fribärande golv, sk torpargrund} 
Utbredda grundsulor {kvadratiska/rektangulära) under pelare 
Hel bottenplatta 
Plintar 
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Förvaltning: FASTIGHETSKONTORET, FÖRVALTNINGSAVDELNINGEN 
Skede: PROJEKTERING/BYGGANDE 
Planförslag: BYGGNADER 
Geoförhållande: SAND OCH GRUS {FRIKTIONSJORD) 
Geofråga: GRUNDLÄGGNING 

PROBLEMBESKRIVNING 

Sand- och grusjordar är normalt 
mycket bra från grundläggnings
teknisk synpunkt. Lagringstäthet 
är den viktigaste geotekniska 
egenskapen. Löst lagrad sand är 
känslig för vibrationer.Byggna
der och anläggningar grundlagda 
på löst lagrad sand kan sätta 
sig och skadas om de utsätts 
vibrationer. 

Grundvattnet kan röra sig rela
tivt lätt och bildar snabbt fria 
vattenytor i schakter under 
grundvattennivån. Särskilda åt
gärder måste normalt vidtas vid 
schaktning under grundvatten
nivån, tex utläggning av filter, 
pumning, djup tätspont eller 
arbete under vatten. Typen av åt
gärd beror vattenflödets storlek 

GEOHJÄLPMEDEL 

Geoogisk karta SGU 1:50 000 

Jordartskarta VIAK 1:4 000 
1:20 000 

Geobildtolkning varierande skala 
normalt 1:10 000 

Viktsondering (Vi) 
Trycksondering (Tr) 

GEOFAKTORER ATT BEAKTA 

•Sand-och grusförekomst 
• Jordlagerföljd - speciellt 

viktigt att fastställa under
lagrande jordart(er) 

•Sand-och gruslagers mäktighet 
• Fasthet/lagringstäthet 
• Grundvattennivå 
• Jordlager i undergrunden och 

grundläggningsnivå för ev 
grannfastigheter/anläggningar 

• Grundvattennivå och dess för
ändringar med klimat och års
tid 

• Storlek på grundvattenflöde i 
schakt 

GEOINFORMATION 

•Sand-och grusförekomst {ob
servera, att lera kan förekom
ma under svallsediment, som 
betecknas med orange färg) 

• Visar i princip den geotek
niskt avgörande jordarten, tex 
redovisas tunna sand- och 
gruslager på lera som lera 

• Uppdelning i olika jordlager 
möjlig. Kalibrerande provtag
ning krävs för identifiering 
av olika jordar. Trycksonde
ring ger större möjligheter 
än viktsondering att särskilja 
olika jordlager. 

• Relativ fasthet 
•Sand-och gruslagers mäktighet 
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,... - - - - - - - - - - - - - - - - •r- - ---------
Spetstrycksondering utan (TrS) 
eller med (TrSP) portrycksmätning 
Dilatometer 

~-------------
Provtagning med skruvborr 

Provgropsgrävning med gräv
maskin 

Bestämning av grundvattennivå 
och dess tidsberoende varia
tioner kan ske med öppet rör 
eller med rör försett med fil
terspets. 

• Ger betydligt större möjlighe
ter än Vi och Tratt identi
fiera olika jordlager och att 
bestämma jordens fasthet och 
kompressionsegenskaper

t-------------------
• Benämning av jordart på upp

tagna prover 
• Vid provtagning under grund

vattenytan kan sandjord rinna 
av provtagaren 

,_ • ________________ Vid behov kan siktning utföras __ 
• Benämning av jordart och be

skrivning av jordlagerföljd 
i provgrop 

• Bestämning av förekommande 
grundvattennivå 

•Grovbedömning av grundvatten
flöde 

• Bedömning av schaktbarhet 
• Bedömning av jordens lagrings

täthet 

• Grundvattennivå 
• Grundvattennivåns variationer 

GEOLÖSNING VID GRUNDLÄGGNING I SAND- OCH GRUSMARK 

Grundläggningsmetod väljs med hänsyn till friktionsjordens lag
ringstäthet, eventuella underliggande kompressibla lager, belast
ningens storlek och grundvattennivån. Exempel på grundläggnings
metoder är: 

• Grundsulor 
• Hel bottenplatta Minskande lagringstäthet 
• Packning av löst lagrad och /eller ökande belastning 

sand före grundläggning l
• Pålning 
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Förvaltning: FASTIGHETSKONTORET, FÖRVALTNINGSAVDELNINGEN 
Skede: PROJEKTERING/BYGGANDE 
Planförslag: BYGGNADER 
Geoförhållande: LERA 
Geofråga: SÄTTNINGAR/GRUNDLÄGGNING 

PROBLEMBESKRIVNING 

Sättningar kan förorsaka spric-
kor och lutningar i byggnader, 
brott och bakfall i ledningar, 
ojämnheter i gator, trottoarer 
etc 

Sättningar i lera uppstår fram-
för allt när lerans förkonsoli-
deringstryck överskrids på 
grund av belastningar och/eller 
grundvattensänkning 

GEOHJÄLPMEDEL 

Geologisk karta SGU 1:50000 

GEOFAKTORER ATT BEAKTA 

• Normal-eller överkonsolide-
rad lera 

• Övriga kompressionsegenskaper 
hos lera 

• Lerdjup 
• Grundvattenyta och portryck 

och deras framtida föränd-
ringar på grund av 
- dränering 
- vegetation 
- långa torrperioder 

e Belastningar 

GEOINFORMATION 

• Leras utbredning (obs - lera 
kan även förekomma under 
svallsediment - orange färg) 

Jordartskarta VIAK 1:4000 
Jordartskarta VIAK 1:20000 

Geobildtolkning 

Översiktlig geoteknisk fält
undersökning 

• Laboratorieundersökning 

----------------1-
• Geodatabank 

• Leras utbredning 
• Leras utbredning 

• Leras utbredning 
• Relativa lerdjup 

• Jordlagerföljd i borrhål 
- leras mäktighet och fasthet 

• Ödometerförsök visar om leran 
är normal- eller överkonsoli
derad (uppgift om grund
vattennivå/portryck är 
nödvändig} 

• Kan ge samma typ av informa-
tion som fält- och laborato
rieundersökning enligt ovan 
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GEOLÖSNING VID GRUNDLÄGGNING PÅ LERA 

Vid tillräcklig bärighet och inga eller acceptabla sättningar upp
står 
• Grundplattor {om lerans hållfasthet> 60 kPa) 
• Hel bottenplatta 

övriga fall {lämplig metod beror på de aktuella förhållandena) 
e Minska last 

o Lättare byggnad 
o Kompensationsgrundläggning 

- Källarvåning 
- Utskiftning av jord mot lätt fyllning 

• Styv grundkonstruktion {som medför att att inga deformationer 
uppstår i byggnaden) 

• Vek konstruktion {som tål uppkomna deformationer i byggnaden) 
• Förbelastning 
• Urgrävning av kompressibel lera och återfyllning med packad 

friktions jord 
• Pålning 
e Flytta/undvik 
e Andra lösningar 
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FRITIDSFÖRVALTNINGEN 

Organisation och arbetsuppgifter 

Fritidsförvaltningen ansvarar för planering, byggande och skötsel av 
kommunala grönområden, idrotts- och rekreationsanläggningar. Fritids
förvaltningen svarar även för skötsel av ca 50% av Linköpings skogs
areal omfattande stads- nära skogar och två kommunala naturreservat. 
Övrig kommunalägd skog sköts av Fastighetskontoret. Fritidsförvalt
ningen har ca 500 anställda, varav ca 250 på förvaltning av park- och 
skogsmark. Förvaltningens organisation framgår av FIG 4. 

Fritidsförvaltningens verksamhet omfattar hela plan- och byggprocessen 
från översiktsplan till drift och underhåll. 

I Linköpings kommun finns all personal med kompetens på den "gröna 
sidan" samlad på Fritidsförvaltningen. Detta innebär, att Fritids
förvaltningens personal inte bara arbetar med den egna förvaltningens 
uppgifter utan deltar även i andra förvaltningars projekt inom hela 
plan- och byggprocessen. 

Den förvaltade arealen ökar ständigt i och med exploatering av nya 
områden och ökande antal naturvårdsområden. Skötselkostnaderna ökar 
därmed också. Den kommunala ekonomin tillåter inte alltför stora ök
ningar av dessa kostnader. En viktig uppgift för Fritidsförvaltningen 
är därför att förbilliga drift och underhåll inom den förvaltade area
len. 

Som grund för Fritidsförvaltningens arbete ligger Natur- och parkpro
gram {1990-09-25), som fastställts av Kommunfullmäktige. I programmet 
fastslås, att "Den fysiska planeringen ska vara övergripande och lång
siktig och utgå från naturens förutsättningar." Möjligheterna att ge
nomföra denna målsättning avgörs i tidigt planskede när exploaterings
tal och teknik bestäms. 
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FRITIOSFORVAL TNINGENS ORGANISATION 

FROM DEN 1 JANUARI 1987 

LINKÖPINGS KOMMUN 

AVDELNINGAR CENTRALENH 
3 ST 11 ST 

VERKSAMHETSAVD' FOLKUNGAVALLEN 

. UPPLÅTELSE STÅNGEBRO 

. IDROTT/MOTION 
SPORTHALLEN 

• BAD 

* FÖRENINGAR SIMHALLEN 

• FRITIDSVERKSAMHET 

. LOKALUPPLÅTELSE 
INFORMATIONI I 

BIDRAG FÖRENINGARL _J 

F ADMINISTRATIVA AVD 
R 
I 
T • KONTORSSERVICE 
I 
D • EKONOMI 
s 
C • PERSONAL 
H IE • ARBETSMILJÖ/UTBILDN 
F UTREDNINGI I 

L J 

PARKAVD -1--~ 
SKOGSBRUK

• PROJEKTERING 

. DRIFTPLANERING BJURSUND 

. FRILUFTSLIV-
NATURVÅRD, PLANERING MASKINSTATION/

VERKSTAD/FÖRRÅD
• SKOGSPLANERING/
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FIGUR 4. Organisationsplan för Fritidsförvaltningen 
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Geotekniska frågeställningar 

Många frågeställningar i Fritidsförvaltningens uppgifter är relaterade 
till geoteknik- och vattenfrågor. 

• Naturförutsättningarna - jord, vatten och vegetation - bör styra 
exploateringsgraden i högre grad än f n. Idag är kostnaderna för 
infrastrukturen helt avgörande för exploateringsgraden. 

• Genom att ta hand om vatten inom exploateringsområden på ett natur
mässigt sätt, sk Ekologisk dagvattenhantering {ED) - utnyttjande 
av naturliga infiltrationsområden kombinerat med Lokalt omhänder
tagande av dagvatten {LOD) - bibehålls den naturliga vattenbalan
sen och lednings- och reningsbehoven blir mindre. 

• Möjligheterna att anlägga perkolationsmagasin tex under andra 
anläggningar typ bollplaner, parkeringsytor etc samt utjämnings
magasin och översilningsmarker bör utnyttjas i större utsträck
ning. Uppgifter om olika jordars lämplighet för perkolation och 
förutsättningar för dimensionering av perkolationsanläggningar 
är önskvärda. 

• För att minska risken för blöt tomtmark och fuktproblem i bygg
nader bör exploateringen anpassas till omgivande högre belägen 
naturmark med avseende på såväl nivå som avstånd. 

• Uppgifter om den befintliga vegetationen bör inkluderas i den 
geotekniska undersökningen. 

• Uppgifter om marken utanför byggnadsytorna angående jordens växt
skikt -växtbädden- och dess underlag är nödvändiga för att vege
tationen och eventuell jordförbättring samt skötsel skall kunna 
planeras på bästa sätt. 

• Inverkan av exploateringen på vegetationen och vegetationens 
effekter på byggnader och anläggningar måste klarläggas före 
exploatering. 

• Genom att spara rätt vegetation inom exploateringsområden -
trädslag och vegetationens ålder är viktiga faktorer - kan 
såväl anläggnings- som underhållskostnaderna minska. Vid val av 
vegetation måste även de förändrade förutsättningarna efter 
exploatering beaktas. 

• Vegetationens uttorkande effekt i lermark, med risk för sättnings
skador på byggnader och anläggningar, bör uppmärksammas i högre 
grad än f n. 

• Körning på byggarbetsplatser måste göras med hänsyn till befintlig 
och planerad vegetation. Viktigt att köranvisningar upprättas och 
följs. 

• Befintliga träd beaktas idag på ett tillfredsställande sätt vid 
ledningsdragning. 

• Matjordsavtagning i exploateringsområden kan vara problematisk om 
den utförs under fel årstid, så att matjordens struktur förstörs. 
Det är därför viktigt, att avschaktningen sker vid lämplig tid
punkt, tex genom separat entreprenad. För att kunna genomföra 
detta är det nödvändigt att arrendeavtalen sägs upp i god tid. 

• FF tar ofta hand om överskottsmassor. Ambitionen är att utnyttja 
massorna i bullervallar eller landskapsbildande kullar. Hur höga 
bullervallar marken kan bära måste klaras ut med geoteknisk un
dersökning. 

Översiktsplanering 
Kostnad för underhåll av mark och markanläggningar bör komma in tidigt 
i planeringen. Tillvaratagande av naturens egen förmåga att tex ta 
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hand om vatten och producera vegetation ger stora framtida besparing
ar. Exploateringstalet bör därför i högre grad än idag anpassas efter 
naturens förutsättningar. Kostnaderna för finplaneringen uppgår till 
2-3 %av de totala produktionskostnaderna. Grov uppskattning av under
hållskostnaderna vid exploatering i olika terrängtyper, tex byggande 
på åkermark jämfört med byggande i skogsmark/naturmark bör därför 
göras innan beslut om bebyggelses lokalisering tas. 

Exempel på viktiga faktorer i detta sammanhang är möjligheter till in
filtration, vattendelare, höjd- och lutningsförhållanden, befintlig 
naturlig vegetation samt befintligt dräneringssystem. 

Detaljplan 
Höga exploateringstal medger ej optimalt utnyttjande av ett områdes 
naturresurser med avseende på tex infiltration och bevarande av den 
mest ekonomiska vegetationen. 

Hanteringen av överskottsmassor bör behandlas i detaljplanens genom
förandebeskrivning. Viktiga frågor är huvudmannaskap för masshante
ringen, utrymmesbehov och på vilket sätt skall massorna användas. 

En beskrivning av tipplatser med angivande av vilka typer av massor 
som kan tippas skulle underlätta massplaneringen. 

Packning av blivande grönytor genom byggtransporter under byggnads
skedet försvårar etableringen av vegetation. 

Rätt vegetation (typ, ålder) skall sparas. Den måste sedan skyddas 
under byggnadstiden med hjälp av höga skadestånd så att förstörelse 
undviks. 

Projektering 
Fritidsförvaltningen utför projektering själv, men anlitar även 
konsulter. Fastighetskontoret är en stor beställare. 

Inför projekteringen ställer FF upp kravspecifikationer för växtkvali
tet (buskar, träd och gräsytor), uppbyggnad av vägar, gång- och cykel
banor samt lekplatser.Tex anges om beläggningen skall utgöras av 
genomsläppligt material eller bestå av asfalt. 

Byggskede 
Fritidsförvaltningen utför nästan alltid kommunens markanläggningar 
och grönytor i egen regi. 

Kontroll och besiktning utförs under byggnadstiden och efter avslutade 
arbeten. 

Drift 
Drifts- och underhållskostnader för tillkommande parkytor är ett 
ökande problem. 

Avbördning av dagvatten är ett problem i södra Linköping, där 
utbyggnaden sker inom samma vattendelare som den befintliga. 
Fördröjningsmagasin i form av dammar och översilningsängar (tex 
med högt gräs) diskuteras. 

Tipplan, dvs plan över lämpliga platser, där schaktmassor kan tip
pas, skall tas fram över hela kommunen och speciellt i tätorten i 
samband med Grushållningsplanen. 
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FAKTABLAD 

På följande sidor redovisas faktablad över olika geofrågor. I schemat 
nedan visas vilka geofrågor som redovisas för Fritidsförvaltningen. 

Förvaltning: IFRITIDSFÖRVALTNINGEN 

I 
Skede: ÖVERSIKTSPLAN 

DETALJPLAN 

I 

Objekt: 
AV 

HA

LOKALT OMHÄNDERTAGANDE 
DAGVATTEN - LOD 

(EKOLOGISK DAGVATTEN-
NTERING - ED) 

I 
Geoförhållande: BERG 

JORDARTER 
GRUNDVATTEN 

I 
Geofråga: INFILTRATION 

PERKOLATION 
MAGASINERING 
AV DAGVATTEN 
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Förvaltning: 
Skede: 

Objekt: 

Geoförhållande: 
Geofråga: 

FRITIDSFÖRVALTNINGEN 
ÖVERSIKTSPLAN 
DETALJPLAN 
LOKALT OMHÄNDERTAGANDE AV DAGVATTEN - LOD 
(EKOLOGISK DAGVATTENHANTERING - ED) 
BERG, JORDARTER OCH GRUNDVATTEN 
INFILTRATION, PERKOLATION OCH MAGASINERING AV 
DAGVATTEN 

PROBLEMBESKRIVNING 

INFILTRATION 
Infiltration innebär att vatten 
tränger igenom markytan. Avgö
rande för hur mycket vatten som 
kan infiltrera i markytan 
per tids- och ytenhet - infiltra
tonskapacitet (IK)- är markytans 
beskaffenhet. Om tillförseln av 
vatten till markytan överstiger 
markytans infiltrationskapacitet 
upphör infiltrationen och ytvat
ten bildas. 

PERKOLATION 
Perkolation av vatten innebär 
att vatten rinner nedåt i 
lagren under markytan. 

Perkolation kan ske så länge 
lagrets {lagrens) magasinsvolym 
ej fylld. 

MAGASINERING 
Magasinering av infiltrerat och 
perkolerat vatten sker i jordens 
porer och eventuella strukturer. 
Magasinsvolymen är en avgörande 
faktor. 

GEOFAKTORER ATT BEAKTA 

• Porositet - ju större porer 
desto högre IK 

o friktionsjordar har hög IK 
kohesionsjordar har låg IK 

o packning minskar IK 
• Markvegetation, typ gräs 

ökar IK genom rotsystemen 
• Sprickor ökar IK 

o torksprickor i lera 
o bergsprickor 

• Vissnad vegetation och annat 
material på marken minskar IK 

• Frusen mark har IK = 0 
• Infiltrationen kan ej vara 

högre än perkolationen (se 
nedan} 

• Marklutning 

• Porositet - permeabilitet 
• Strukturer 

o Skikt 
o Sprickor 
o Gångar av 
o Rotsystem 

• Porositet 
• Strukturer 

o Skikt 
o Sprickor 
o Gångar av 
o Rotsystem 

grävande djur 

grävande djur 

• Mäktighet hos magasinslager 
• Från magasinet avrinnande 

vattenmängd 
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GEOHJÄLPMEDEL GEOINFORMATION 

Geoogisk karta SGU 1:50 000 •Visarjordart på 0.5 m djup 
och är därför väl lämpad för 
översiktlig analys av ytor 
för infiltration. 

För analys av perkolation och 
magasinering krävs normalt in
formation även om lager under 
0,5 m djup.Vid användning av 
geologiska kartan måste kartans 
uppbyggnad beaktas. 

----------------~---------------- -
Jordartskarta VIAK 1:4 000 • Visar i princip den geotek

1:20 000 niskt avgörande jordarten, tex 
Geobildtolkning varierande skala redovisas tunna sand- och 

normalt 1:10 000 gruslager på lera som lera 

Väl lämpade för översiktlig 
analys av perkolation och 
magasinering. 

Vid analys av infiltration 
måste kartornas uppbyggnad 
beaktas. 

~---------------- ~---------------- -
Sondering • Bestämning av jordarter, 
Provtagning jordlagerföljd och mäktighet. 

Vid behov siktning av prover 
för uppskattning av permeabi
litet. 

- - - - - - - - - - - - - - - - -i- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Grundvattenrör • Bestämning av grundvattennivå. 
GW-nivåns variationer med års
tid och nederbörd normalt 
nödvändig information. 

Ringinfiltrometer • Ger punktvis information om 
(infiltrationsförsök i fält) markytans infiltrationskapaci

tet. 

EXEMPEL PÅ LOD-ANLÄGGNINGAR 

Infiltrationsytor 
• Naturmark 
• Anlagd mark 

o Gräsytor 
o Grus- sten- och plattbelagda gångar och planer 
o Hårdgjorda ytor med genomsläpplig beläggning 

Perkolationsmagasin 
o Naturlig jord med tillräckligt hög permeabilitet och magasins

volym 
o Anlagda magasin (förlagda i befintliga anläggningar som gator, 

vägar, gångar, planer, ledningsgravar etc eller i naturmark) 
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GATUKONTORET 

Organisation och arbetsuppgifter 

Gatukontoret svarar för planering, projektering, byggande och drift av 
kommunala gator. Gatukontorets organisation och arbetsuppgifter 
framgår av FIGUR 5. 

Vad beträffar normer, standard, råd och anvisningar använder 
Gatukontoret handboken ARGUS (Handbok med allmänna råd om gators 
utförande och standard), MarkAMA och BYA (Vägverkets anvisningar). 

Geotekniska frågeställningar 

Planeringsskeden 
I planskedet samarbetar Gatukontoret med Stadsbyggnadskontoret. GK kan 
påverka gators plan- och höjdlägen i relativt liten utsträckning ef
tersom gators lägen i hög grad styrs av andra planelement och befint
liga anläggningar. Gatorna hamnar därför ofta på den sämsta marken. 

Gatunivåerna bestäms i detaljplanen i samråd med GK. Projekteringen av 
gator sker parallellt med detaljplanearbetet. 

Det är viktigt att gatuprojektören har kunskap om de geotekniska för
hållandena i planeringsskedena. GK utnyttjar vanligen de geotekniska 
undersökningar som utförts för VA-utredningarna. Detta material är 
oftast tillräckligt, speciellt i tidiga projekteringsskeden. Vid behov 
gör GK egna upphandlingar av geotekniska utredningar. Vid genomförande 
av dessa sker diskussioner med geoteknikerna. 

Arbetsplane- och byggskedena 
Detaljerade geotekniska undersökningar krävs för detaljprojekteringen 
då grundläggning och eventuella förstärkningsåtgärder skall bestämmas 
och byggskedets geotekniska problemställningar skall lösas. 

Exempel på geotekniska frågeställningar är grundläggning- och för 
stärkningsmetoder, grundvattennivå, schaktbarhet, stabilitet i schakt 
slänter och schaktbottnar, användning av schaktmassor samt val av 
massor till överbyggnad. 

Principen för GK vid val av material till överbyggnad är att inte 
använda högre kvalitet än vad som är nödvändigt med hänsyn till aktu
ella trafiklaster och vägens funktion. För högkvalitativa beläggningar 
tas material från grustäkter i angränsande kommuner, medan material 
till andra typer av beläggningar och bärlager tas från närmare belägna 
täkter. 

Sättningar i gator är normalt inget problem. Återfyllning av led
ningssträckor inom gatumark kan dock medföra sättningar, när fyllning
en inte packats tillräckligt. Relativt långvariga sättningar kan in
träffa i finkornig fyllning, som består av svårpackade klumpar vilka 
successivt bryts ned av tjäle och nedsipprande vatten. 

De geotekniska beskrivningarna måste, utöver de traditionella inne
hållet, även omfatta praktiskt inriktade beskrivningar av hur schakt
nings- och grundläggningsarbetena skall utföras. Behov av geotekniska 
kontroller skall anges. Geoteknikern bör även besöka byggarbetsplat
serna i högre grad än f n. 
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Hantering av massöverskott bör utredas tidigt så att eventuella 
geotekniska undersökningar fört ex bullervallar och tipplatser 
hinner utföras i god tid. 

Det är också nödvändigt att medvetenheten om geoteknikens betydelse är 
hög i alla led ute på arbetsplatserna. 
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IFÖRVALTNINGSCHEFI 

PL,\NERINGSSTAB 
Biträda gatuchefen med 
planering och samordning.-------< 
Utredningar·:. 
Ars-och.flerårsbudget, 
gatuprogram.. 

UTREDNINGS- OCH 
KONSTRUKTIONSAVDELNING 

Arbetsplaner 
besiktning 
Bibliotek 
Bygghandling 
Ekonomisk uppföljning 
och redovisning 
Exploateringsbudget 
Inköp ritkontorsmaterial 
Nybyggnadskartor 
Planyttranden 
Projektledning 
Ritkontor 
Ritningsarkiv/kopierings
maskin (skötsel) 
Statsbidragsärenden 
(byggande) 
Upphandling 
utredningar 

BYGG-OCH DRIFTLEDNINGS
AVDELNING 

Beläggningsarbeten 
Besiktningar 

,, Brounderhåll 
Byggledning 
Driftbudget 
Ekonomisk uppföljning 
Enskilda vägar 
Entreprenadkontroll 
Gaturegister 
Markupplåtelse,taxeärende 
Mätning 
Renhålln. sommar/vinter 
Skadereglering 
Statsbidr drift/underhåll 
Torghandel 
Trafikbelysning 
Trafikräkning 

··utredning 
Utsättning 

TRAFIKAVDELNING 

Besiktning 
Drift/underh trafikanordn 
GOi-vägar 
Kollektivtrafik 
Liggare over LTF 
LTF 
Markupplåtelse/tillstånd 
Parkering 
Trafikolyckor 
Trafikritningar 
Trafikräkningar 
Trafiksignaler 
Trafikövervakning 
Upphandling 
Utredning 
Vägmarkeririgar 
Vägmärken/gatunamn 

ADMINISTRATIV 
AVDELNING 

ADB 
Administrativa utredningar 
Arbetsmiljö 
Diarium/arkiv 
Ekonomi (exkl budget) 
Inköp 
Kopiering 
KR/AR 
Maskinskrivning 
Personalfrågor 
Posthantering 
Sekreteraruppgifter 
Utbildning 

FIGUR 5. Organisation för Gatukontoret. 



67 

FAKTABLAD 

På följande sidor redovisas faktablad över olika geofrågor. I schemat 
nedan visas vilka geofrågor som redovisas för Gatukontoret. 

Förvaltning: GATUKONTORET 

Skede: ÖVERSIKTS- DETALJ
PLANERING PLANERING 

Planförslag: LOKALISERING UTREDNING AV 
AV GATOR/VÄGAR SLUTLIGA PLAN
OCH BROAR OCH PROFILLÄGEN 

FÖR GATOR/VÄGAR 
OCH BROAR 

Geoförhållande: BERG BERG 
JORD JORD 

Geofråga: GEOTEKNISKA GEOTEKNISKA 
MÖJLIGHETER MÖJLIGHETER 
OCH BEGRÄNS OCH BEGRÄNS
NINGAR NINGAR 

Geofråga: SCHAKTNING 
Geoförhållande: MORÄN Se TEKNISKA VERKEN 

SAND OCH GRUS VA-AVDELNINGEN 
SILT 
LERA 



68 

Förvaltning: GATUKONTORET 
Skede: ÖVERSIKTSPLANERING 
Planförslag: LOKALISERING AV GATOR/VÄGAR OCH BROAR 
Geoförhållande: BERG OCH JORD 
Geofråga: GEOTEKNISKA MÖJLIGHETER OCH BEGRÄNSNINGAR 

GEOTEKNISK MARKGRUPP GEOFAKTORER ATT BEAKTA 

BRA MARK 

Berg o Mycket bra bärighet för bank 
Grus, sand • Skärning ger material 

r-- - - - - - - - - - - - - - - - ,__ - - - - - - - - - - - - - - -

MEDELGOD MARK 

Morän • I regel bra/mycket bra bärig
Grund lera/silt het för bank 
Djup, överkonsoliderad lera/silt • Skärningar kan ge schakt

nings- och grundvattenproblem 
• Tjälproblem kan uppstå 

I- - - - - - - - - - - - - - - - - -i- - - - - - - - - - - - - - - - -

DÅLIG MARK 
Djup nomalkonsoliderad lera/silt • Sättnings-, bärighets- och 
Organisk jord stabilitetsproblem kan uppstå 

för bank 
• Tjälproblem kan uppstå 
• Problem med grundvatten, flyt

jord och stabilitet kan uppstå 
i skärningar 
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Förvaltning: GATUKONTORET 
Skede: DETALJPLANERING 
Planförslag: UTREDNING AV SLUTLIGA PLAN- OCH PROFILLÄGEN FÖR 

GATOR/VÄGAR OCH BROAR 
Geoförhållande: BERG OCH JORD 
Geofråga: GEOTEKNISKA MÖJLIGHETER OCH BEGRÄNSNINGAR 

BETECKNING SKÄRNING BANK ANVÄNDBARHET AV 

Råd Geofaktor Råd Geofaktor SCHAKTMASSOR 
att beakta att beakta 

Berg i dagen Djup vid *Bergkvalitet Fritt *Stabilitet Lämpligt för bank, 
eller berg behov av *Sprickor/slag val vid branta förstärknings- och 
med tunt bergmate- *Stabilitet sluttningar bärlager. 
jordtäcke rial Lämplighet för belägg-

ning beror på berg-
Grundast kvalitet 
möjlig 
i övriga 
fall 

Morän Djup vid *Bergnivå Fritt *Sammansättning Grova moräner kan an-
behov av *Sammansättning val *Ytliga block vändas till bärlager 
material *Block/sten *Ytvatten och förstärkningslager 

*Grund- och *Tjäle 
ytvatten övriga moräner kan an-

*Flytjord vändas till bank och 
*Tjäle förstärknungslager. 
*Byggperiod Blockhalt, flyt benägen-
*Terrassering het och tjälfarlighet 

måste dock beaktas 

Grundast 
möjlig i 
övriga 
fall 

Sand, grus Djupast *Sammansättning Fritt *Sammansättning Användbarheten främst 
möjlig *Mäktighet val beroende av kornfördel-
vid *Grundvatten- ningen 
material- nivå 
behov *Material-

kvalitet 

Silt Undvik *Flytjord Fritt *Sammansättning 
skärning *Grundvatten- val 

nivå 
*Erosion 
*Byggperiod 
*Terrassering Kan användas i bank 

endast om wN <40 %, 
Grund lera Grundast *Grundvatten- Fritt *Lerdjup Särskild utredning för 

möjlig nivå val vid *Skjuvhållfast- dräneringsåtgärder, 
*Stabilitet genomgående het stabilitet, sättningar 
*Lerdjup torrskorpa och tjälrisk krävs vid 

detaljprojektering. 
Djup lera Grundast *Stabilitet Bankhöjd *Sättningar Får ej användas i 

möjlig beror av *Bärighet överbyggnad. 
lerans *Stabilitet 
egenskaper 
som måste 
undersökas 

Organisk Undvik *Grundvatten- Fritt val *Mäktighet Får ej användas i bank 
jord skärning nivå vid mycket *Underlagrande eller överbyggnad 

*Stabilitet grunda jord 
*Dränering lager. 

Så låg som *Sättningar 
möjligt i *Bärighet 
övriga fall *Förstärkning 
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MILJÖKONTORET 

Organisation och arbetsuppgifter 

Miljökontoret arbetar med miljö- och hälsofrågor i hela plan- och 
byggprocessen. Organisationen framgår av FIGUR 6. 

IINFORMATÖR I CHEF : KANSLII I I 

I I 
MILJÖSKYDD HÄLSOSKYDD JOUR FÖR LÖPANDE 

ÄRENDEN 

• Miljötillsyn • Dricksvatten • Avlopp 
• Planfrågor e Livsmedelstillsyn • Bygglov 

- Buller • Bostadshygien e Klagomål 
- Luft e Allmänt hälsoskydd 
- Vatten 
- Försurning 

• Djurskydd 

FIGUR 6. Organisationsplan för Miljökontoret. 

Miljökontoret får planer på remiss och yttrar sig över: 

e Dagvattenhantering 
e Spillvattenhantering 
• Avfallshantering 
• Buller 
• Lokalklimat (dimma, fukt, vindar) 
• Markradon 
• Grundvatten (gäller översiktsplan) 

Geotekniska frågeställningar 

Miljökontorets verksamhet beträffande tippar och täkter har följande 
omfattning: 

• Granskning av planer över nya tippar och täkter 
MK är remissinstans till länstyrelsen vid tillstånds
prövning av nya grustäkter enligt Miljöskyddslagen och 
Naturresurslagen 

• Miljötillsyn i pågående tippar och täkter 
• Granskning av muddringsplaner 
e Synpunkter på funktionen för bullervallar vid planering 

qch projektering av sådana 
t Vid anskaffning och användning av vämepump är användaren 

enligt Hälsovårdslagen §7a skyldig att anmäla värmepumps 
innehavet till Miljökontoret. Eftersom köldmedia är mer 
eller mindre farliga och föroreningsrisk kan föreligga 
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beroende på läge i förhållande till vattentäkter, brun
nar, avloppsanläggningar, gödselbrunnar etc kan Miljö
kontoret ge värdefull information i sådana fall. 

Miljökontoret har tillsammans med Räddningstjänsten beredskap för mil
jökatastrofer - förorening i jord och vatten på grund av utsläpp av 
olja och andra kemikalier. Miljöriskkarta över Östergötland och geolo
giska kartan används i sådana fall. Vattentäkter inspekteras på plat
sen. 

Specifika arbetsuppgifter inom Miljökontoret som berör geologiska och 
geotekniska förhållanden beskrivs nedan. 

Radon 

Vid nybebyggelse såväl inom tätorten som på landsbygden görs alltid en 
bedömning av om bostaden kan komma att påverkas av markradon. I många 
fall görs också sådana bedömningar vid om- och tillbyggnader och för 
befintliga bostäder. Vid exploateringar som fordrar planläggning görs 
regelmässigt markradonundersökningar. I andra fall görs bedömningarna 
med hjälp av den kommuntäckande översiktliga markradonundersökningen, 
geologiska kartan och eventuellt utförda radonundersökningar. 

Infiltrationsanläggningar 

Vid byggande av bostäder, utan tillgång till kommunalt avlopp görs 
nästan alltid en jordanalys för att utröna om marken lämpar sig för 
infiltration av avloppsvatten. Analys görs dock inte om det är uppen
bart att marklagren har låg genomsläpplighet. Även grundvattenytans 
höjd är av intresse. Antalet undersökta områden ökar ständigt. Analys
protokollen finns arkiverade på respektive fastighet. 

Naturvårdsverket har givit ut sex informationsblad för självbyggare om 
planering och provtagning för infiltrationsanläggningar: 

"Planera för avlopp" (Faktablad 1), 
"Jordprovtagning, grundvttenundersökning och beräkning av 
infiltrationsyta för små avloppsanläggningar" (Faktablad 2) 

"Tilloppsledningar, slamavskiljare och fördelningsbrunnar" 
(Faktablad 3) 

"Infiltrationsanläggningar" (Faktablad 4) 
"Markbäddar" (Faktablad 5) 
"Skötsel av avloppsanläggningar" (Faktablad 6) 

Avfallsupplag 

En inventering av gamla avfallsupplag har utförts. Bedömningen av 
risken för miljöpåverkan från dessa görs i första hand med hjälp av 
jordartsförhållanden, grundvattenströmmar, ytvatten och topografiska 
förhållanden. 

Kontoret deltager alltid i prövningar av avfallsupplag enligt Miljö
skyddslagen. Många olika typer av upplag förekommer. Geologi och geo
teknik, grund- och ytvatten samt topografiska förhållanden ingår 
alltid i bedömningsunderlaget. 

MilJ.ökontoret tar aktiv del vid genomförandet av "Avfallsplan för 
Linköpings kommun 1989-1994" 
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Försurning 

Området norr om Roxen är mest försurningskänsligt i kommunen. Kontoret 
utför undersökningar av såväl yt- som grundvatten inom detta område 
för att bevaka utvecklingen. Geologiska data spelar stor roll vid be
dömningar av försurningen. 

Utlakning av närsalter 

Bedömning av utlakningsrisker görs ofta mot bakgrund av geologiska 
kartan samt kunskaper om jordarter som finns hos respektive jordbruka
re. Bedömningarna görs i samband med nyetablering av jordbruk samt vid 
miljöskyddstillsyn hos jordbrukarna. 

Fukt och mögel 

Fukt- och mögelfrågor i bostäder och lokaler somt ex daghem och 
skolor behandlas inom hälsoskyddet (bostadshygien). Miljökontoret har 
möjlighet att lägga synpunkter på ventilation i bygglovsskedet. 
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FAKTABLAD 

På följande sidor redovisas faktablad över olika geofrågor. I schemat 
nedan visas vilka geofrågor som redovisas för Miljökontoret. 

Förvaltning: 

Skede: 

Planförslag: 

Geoförhållande: 

Geofråga: 

MILJÖKONTORET 

ÖVERSIKTS PLANERING 
DETALJPLANERING 

AVFALLSUPPLAG 

RISK FÖR 
FÖRORENING 
AV JORD OCH 
GRUNDVATTEN 
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Förvaltning: MILJÖKONTORET 
Skede: ÖVERSIKTS- OCH DETALJPLANERING 
Planförslag: AVFALLSUPPLAG 
Geoförhållande: ALL MARK 
Geofråga: RISK FÖR FÖRORENING AV JORD OCH GRUNDVATTEN 

PROBLEMBESKRIVNING GEOFAKTORER ATI BEAKTA 

Förslag till nya avfallsupplag • Topografi 
skall granskas med hänsyn till • Jordarter 
risken för förorening av jord e Jordlagerföljd inkl skikt 
och grundvatten samt recipien e Mäktighet hos olika jordlager 
ter och ev vattentäkter. • Permeabilitet hos jordlager 

• Berg (i förekommande fall) 
Upplagsområdet och dess omgiv o Bergytans lutning 
ning, speciellt terrängen mel o Sprickor och sprickriktning 
lan upplaget och recipienten, (av särskilt intresse är 
måste analyseras noggrant med uthålliga sprickor, som 
avseende på yt- och grundvatten kan transportera lakvatten 
strömning till och från upplaget. långa sträckor 
Risken för överraskande grundvat • Grundvatten 
tenstråk, tex genom sprickor i o Nivå och dess variation 
berg måste beaktas. med årstiden 

o Strömningsriktningar 
Lakvattnets utspädning i yt- och o Flödens storlek 
grundvatten liksom jordens kapa
citet för fastläggning av föro • Sättningar i upplaget 
reningar skall klarläggas. • Sättningar i underliggande 

jordlager 
Vid permanenta upplag måste ef • Stabilitet i upplagets slänter 
fekter på mycket lång sikt beak • Stabilitet i underliggande 
tas. Vid tillfälliga upplag skall jordlager 
bedömningen omfatta den tid upp • Tillgång på täckningsmaterial 
laget existerar, men också tiden 
efter upplagets borttagande be
träffande eventuell framtida ut
lakning av fastlagda miljöfarliga 
ämnen pga förändringar, tex 
minskning av pH. 

GEOHJÄLPMEDEL GEOINFORMATION 

Topografiska kartan 
Ekonomiska kartan 

e Marklutningar 
• Ytavrinning 
• Sankmarker 

- - - - - - - - - - - - - - -

Flygbilder (stereobetraktning) 
- 1-o- - - - - - - - -

• Marklutningar 
• Ytavrinning 
• Sankmarker 
• Markanvändning, 

- - - - - - -

spec vegetation 
- - - - - - - - - - - - - - -

Geologiska kartan SGU serie Ae 
Skala 1:50 000 

- -1-- - - - - - - - - - - - - - - - -

• Jordarter och berg i dagen 
(Observera, att kartan visar 
jordart på 0.5 m djup - annan 
jordart kan förekomma under 
karterad jordart) 

• Mäktighet hos jordlager i glest 
utspridda punkter 
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VIAK:s jordartskartor e Jordarter och berg i dagen 
Skala 1:4 000 (centralorten) (I princip visas det för grund

1:20 000 (ytterområden) läggning avgörande jordlagret) 
• Inom lerområden visa lerdjup 

och fasthet i grova drag) 
• Geohydrologisk översikt som vi

sar grundvattenströmning i 
princip 

Geodatabanken Punktvis förekomst av geotekniska 
fält- och laboratorieundersök
ningar 
• Jordarter och jordjup 
• Geotekniska egenskaper 
• Grundvattennivåer 

GEOLÖSNINGAR VID DEPONERING AV AVFALL 

Lokaliseringen av avfallsupplag bör ske så att det lakvatten som 
kommer ut i grundvattnet späds ut tillräckligt innan det når recipi
enten. Även fastläggning av föroreningarna till fasta jordpartiklar 
minskar belastningen på recipienter. Geotekniska faktorer enligt 
ovan måste även beaktas. 

Lokalisering nära grundvattendelaren ger följande fördelar: 

Lokalisering i inströmningsområden 
Grundvattnet kan få långa och djupa transportbanor 
Vattentäkter är ovanliga 
Inströmning av yt- och grundvatten till upplaget minimeras 

Lokalisering i andra lägen kan givetvis ske om miljömässiga och geo
tekniska krav kan beaktas. 
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TEKNISKA VERKEN, VATTEN- OCH RENHÅLLNINGSVERKET 

Organisation och uppgifter 

Vatten- och renhållningsverket (V) är huvudman för de allmänna vatten
och avloppsanläggningarna omfattande ledningsnät, pumpstationer och 
reningsanläggningar inom Linköpings kommun. V svarar för planering, 
projektering, byggande och drift av de allmänna VA-anläggningarna. V 
är remissinstans för VA-frågor vis kommunens översiktliga och detalje
rade planläggning. 

Geotekniska frågeställningar 

Utredningar i planeringsskedena 

När förslag till översiktsplan eller detaljplan erhålls från stads
byggnadskontoret skall V utreda de VA-tekniska förutsättningarna för 
området. Utredningen skall bl a ge svar på följande frågor: 

• U-områdens lägen och utrymmesbehov för ledningar, pumpsta
tioner, bassänger mm 
Ofta är det trångt om utrymme och ledningsgravarna kommer nä
ra byggnader. Det är därför viktigt, att tillåtna släntlut
ningar styr ledningsgravarnas avstånd till byggnader så att 
dessa inte skadas vid schaktning och vid framtida repara
tioner. 

• Bebyggelsens höjdläge - eventuella behov av uppfyllning och 
dess inverkan på grundläggningsmetod och förstärkningsaåtgär
der. Schaktnings- och fyllningsvolymer 

• Möjlighet att bygga källare 
• Arbetsutförande 
• Markbyggnadskostnader - kostnader för schaktning och fyllning, 

grundläggning, förstärkningsåtgärder och grovplanering 

För att kunna ge svar på dessa frågor behövs geoteknisk information 
och kunskaper. Den geotekniska utredningen skall i detta skede ge svar 
på: 

• Förekomst av berg i dagen 
• Bergnivå under täckande jordlager 
• Grundvatten (läge, årstids- och nederbördsberoende 

variationer och strömningsriktning) 
• Förekommande jordarter och deras uppträdande vid schaktning 

ned till ledningsnivå 
• Sättningar på grund av uppfyllning 
• Sättningar i gatumark 
• Förutsättningar för infiltration och perkolation 
• Förekomst och tjocklek av matjord 

Generellt gäller vid VA-projektering: 

• Den geotekniska kunskapen om planområdet är av avgörande 
betydelse för ekonomin vid ledningsnätets utbyggnad, eftersom 
det är i utredningsskedet som ledningarnas plan- och 
~öjdlägen best~s. felaktig geoteknisk bedömning kan få 
kostsamma konsek,venser. 

• Bredder på U-områdena bestäms i utredningsskedet. Det är 
mycket viktigt att projekterade lutningar hos schaktslänter 
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intill byggnad går att utföra i verkligheten för att 
undvika tex dyrbar spontning, uppluckring av blivande 
byggnadsgrund och underminering under befintliga byggnader på 
grund av erosion. 

• Ledningar med svaga lutningar är mycket känsliga för 
sättningar med stor risk för bakfall. Problemet är speciellt 
svårbedömt när ledningarna är förlagda i utfylld mark. 

Projektering - byggande 

Under projekteringsskedet behöver de geotekniska frågeställningarna 
enligt ovan preciseras och kompletteras med tex: 

• Shaktbarhetsklasser 
• Uppgrävda massors användbarhet för återfyllning 
• Anvisningar för packning av återfyllningsmaterial 
e Ledningsbäddens utförande - vanligen samkross. Fiberduk 

används sällan i jord, men vanligen vid sprickigt berg 
e Inverkan av omgivande befintliga vattenkällor 
• Risk för grundvattensänkning 
• Behov av länshållning i schakter - pumpgropar, wellpoints 
• Tillåtna släntlutningar 
• Behov av spont 
• Behov av bentonitskärmar 
• Arbetsförfarande vid schaktning och ledningsläggning. Behov 

av snabb läggning och återfyllning, korta schaktetapper, för
schaktning, smala schakter etc 

• Planering av massupplag och masshantering. Det är svårt att få 
en optimal hantering av schaktmassor inom ett exploateringsom
råde. VA är "först på plan" och har då små möjligheter att 
förutse behoven av bullervallar, uppläggningsplatser etc. 

• Risken för skadliga sättningar och markgenombrott vid upplägg
ning av schaktmassor 

• Jordars korrosivitet 
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FAKTABLAD 

På följande sidor redovisas faktablad över olika geofrågor. I schemat 
nedan visas vilka geofrågor som redovisas för Tekniska Verken. Vatten
och renhållningsverket. 

Förvaltning: TEKNISKA VERKEN 
VATTEN- OCH 
RENHÅLLNINGS-
VERKET 

~~ 
Skede: ÖVERSIKTSPLAN ÖVERSIKTSPLAN 

DETALJPLAN DETALJPLAN 
PROJEKTERING 

I I 
Objekt: SCHAKTNING FÖR LOKALT OMHÄNDER-

VA-LEDNINGAR TAGANDE AV 
DAGVATTEN - LOD 

I I 
Geoförhållande: JORDARTER BERG 

GRUNDVATTEN JORDARTER 
GRUNDVATTEN 

I I 
Geofråga: SCHAKTBARHET INFILTRATION. 

STABILITET I PERKOLATION 
SCHAKTSLÄNTER OCH MAGASINERING 
SCHAKTBOTTNAR AV DAGVATTEN 
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Förvaltning: 
Skede: 

Objekt: 
Geoförhållande: 
Geofråga: 

TEKNISKA VERKEN, VATTEN- OCH RENHÅLLNINGSVERKET 
ÖVERSIKTSPLAN 
DETALJPLAN 
PROJEKTERING 
SCHAKTNING FÖR VA-LEDNINGAR 
JORDARTER OCH GRUNDVATTEN 
SCHAKTBARHET, STABILITET I SCHAKTSLÄNTER OCH SCHAKT
BOTTNAR 

PROBLEMBESKRIVNING 

Morän 

Vid schaktning i morän måste 
flera faktorer beaktas. Morän 
underlagras normalt av berg. Dock 
förekommer inom Linköping områden 
där sediment kan underlagra morä
nen. Moränens mäktighet varierar 
snabbt där tvära kast i berggrun
dens topografi förekommer. 

Stora block förekommer ofta i 
Linköpingsmoränen. 

Typiskt för morän är att det är 
svårt att bestämma dess egenska
per med vanlig geoteknisk utrust
ning. Provgrävning är normalt 
den metod som ger säkraste infor
mationen. 

Sand och grus 

Sand och grus är lättschaktade 
över grundvattenytan. Under denna 
kan vatteninströmningen bli stor 
med länshållningsproblem och un
derminering av schaktväggar som 
följd. 

GEOFAKTORER ATT BEAKTA 

• Moränens sammansättning 
• Mäktighet och ev bergnivå 
• Block (storlek, frekvens) 
• Moränens fasthet 
• Grundvattennivå och dess varia

tioner med årstiden 
• Stabilitet i schaktväggar, spec 

under grundvattenytan 
• Risk för blockfall från vägg 

Vanliga schaktprobblem 
•Storablock 
•Bergligger grunt 
• Jordflytning vid schaktning i 

siltig morän under grundvat
tenytan 

• Bottenuppluckring pga upp
strömmande grundvatten i 
siltiga och sandiga moräner. 

•Sand-och grusförekomst 
• Jordlagerföljd till ett stycke 

under schaktbotten 
• Grundvattennnivå och dess vari

ationer med årstiden 

Schaktproblem (endast under GW} 
• Länshållningsproblem vid stor 

vattentillrinning 
• Stabilitet hos schaktväggar 
• Bottenuppluckring i sandig 

jord 
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Geofråga: SCHAKTBARHET, STABILITET I SCHAKTSLÄNTER OCH SCHAKT
BOTTNAR 

PROBLEMBESKRIVNING 

Silt 

Silt är lättschaktad och lätthan
terlig vid schaktning över grund
vattenytan i ofruset tillstånd. 

Schaktning under grundvattenytan 
kan vara mycket besvärlig. 
Schaktgropen kan flyta ihop och 
schaktmassorna bli flytande och 
svårhanterliga. Såväl släntstabi
litet som risk för bottenuppluck
ring måste beaktas. 

Lera 

Leras schaktbarhet är normalt 
god i ofruset tillstånd. I torr
skarpelera och fast lera uppstår 
normalt inga problem. 

I lös lera och i lera där vatten
förande silt/sandskikt förekommer 
ökar risken för släntskred. 

Bottenupptryckning inträffar när 
grundvattentrycket under leran 
överstiger ovanliggande lerlagers 
tyngd. 

GEOFAKTORER ATI BEAKTA 

• Siltförekomst 
e Jordlagerföljd till ett stycke 

under schaktbotten 
• Grundvattennivå och dess vari

ationer med årstiden 

Schaktproblem 
Vid tjäle 

• Svårschaktat i fruset tillstånd 
Under grundvattenytan 

• Schaktslänterna rasar 
• Bottenuppluckring 
• Svårhanterliga schaktmassor 

e Lerförekomst 
• Jordlagerföljd till ett stycke 

under schaktbotten 
• Ev förekomst av vattenförande 

skikt 
• Lerans fasthet/skjuvhållfasthet 
• Grundvattennivå och dess vari

ationer med årstiden 

Schaktproblem 
e Släntstabilitet 
• Bottenupptryckning 
• Jordflytning i silt- och sand

slänter 
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Förvaltning: 
Skede: 

Objekt: 
Geoförhållande: 
Geofråga: 

TEKNISKA VERKEN, VATTEN-OCH RENHÅLLNINGSVERKET 
ÖVERSIKTSPLAN 
DETALJPLAN 
LOKALT OMHÄNDERTAGANDE AV DAGVA'ITEN - LOD 
BERG, JORDARTER OCH GRUNDVA'ITEN 
INFILTRATION, PERKOLATION OCH MAGASINERING AV 
DAGVA'ITEN 

PROBLEMBESKRIVNING 

INFILTRATION 
Infiltration innebär att vatten 
tränger igenom markytan. Avgö
rande för hur mycket vatten som 
kan infiltrera i markytan 
per tids- och ytenhet - infiltra
tonskapacitet (IK}- är markytans 
beskaffenhet. Om tillförseln av 
vatten till markytan överstiger 
markytans infiltrationskapacitet 
upphör infiltrationen och ytvat
ten bildas. 

PERKOLATION 
Perkolation av vatten innebär 
att vatten rinner nedåt i 
lagren under markytan. 

Perkolation kan ske så länge 
lagrets (lagrens} magasinsvolym 
ej fylld. 

MAGASINERING 
Magasinering av infiltrerat och 
perkolerat vatten sker i jordens 
porer och eventuella strukturer. 
Magasinsvolymen är en avgörande 
faktor 

GEOFAKTORER A'IT BEAKTA 

• Porositet - ju större porer 
desto högre IK 

o friktionsjordar har hög IK 
kohesionjordar har låg IK 

o packning minskar IK 
• Markvegetation, typ gräs 

ökar IK genom rotsystemen 
• Sprickor ökar IK 

o torksprickor i lera 
o bergsprickor 

• Vissnad vegetation och annat 
material på marken minskar IK 

• Frusen mark har IK = 0 
• Infiltrationen kan ej vara 

högre än perkolationen (se 
nedan} 

• Marklutning 

• Porositet - permeabilitet 
• Strukturer 

o Skikt 
o Sprickor 
o Gångar av 
o Rotsystem 

• Porositet 
• Strukturer 

o Skikt 
o Sprickor 

grävande djur 

o Gångar av grävande djur 
o Rotsystem 

e Mäktighet hos magasinslager 
• Från magasinet avrinnande 

vattenmängd 
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GEOHJÄLPMEDEL GEOINFORMATION 

Geoogisk karta SGU 1:50 000 e Visar jordart på 0.5 m djup 
och är därför väl lämpad för 
översiktlig analys av ytor 
för infiltration. 

För analys av perkolation och 
magasinering krävs information 
om lager under 0.5 m djup och 
vid användning av geologiska 
kartan måste dess uppbyggnad 
beaktas 

1----------------- ----------------
Jordartskarta VIAK 1:4 000 e Visar i princip den geotek

1:20 000 niskt avgörande jordarten, tex 
Geobildtolkning varierande skala redovisas tunna sand- och 

normalt 1:10 000 gruslager på lera som lera 

Väl lämpade för översiktlig 
analys av perkolation och 
magasinering. 

Vid analys av infiltration 
måste kartornas uppbyggnad 
beaktas. 

1----------------- 1----------------- -
Sondering e Bestämning av jordarter, 
Provtagning jordlagerföljd och mäktighet. 

Vid behov siktning av prover 
för uppskattning av permeabi
litet (relativt osäkert värde) 

I- - - - - - - - - - - - - - - - - -~ - - - - - - - - - - - - - - - - --

Grundvattenrör • Bestämning av grundvattennivå. 
GW-nivåns variationer med års
tid och nederbörd normalt 
nödvändig information. 

Ringinfiltrometer e Ger punktvis information om 
(infiltrationsförsök i fält) markytans infiltrationskapaci

tet. 

EXEMPEL PÅ LOD-ANLÄGGNINGAR 

Infiltrationsytor 
• Naturmark 
• Anlagd mark 

o Gräsytor 
o Grus- sten- och plattbelagda gångar och planer 
o Hårdgjorda ytor med genomsläpplig beläggning 

Perkolationsmagasin 
o Naturlig jord med tillräckligt hög permeabilitet och magasins

volym 
o Aniagda magasin (f9rlagda i befintliga anläggningar som gator, 

vägar, gångar, planer, ledningsgravar etc eller i naturmark 
i naturmark) 
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TEKNISKA VERKEN, VÄRMEVERKET 

Organisation och arbetsuppgifter 

Värmeverket ansvarar för planering, projektering, byggande och drift 
av Linköping kommuns energianläggningar. 

Nya energikällor studeras kontinuerligt. Vid planering av nya energi
anläggningar görs en ekonomisk och teknisk bedömning samt studier av 
alternativa lägen. Geotekniska förhållanden är ej styrande. 

Geotekniska frågeställningar 

Vid projektering och byggande av energianläggningar utförs alltid geo
tekniska undersökningar. Det rör sig ofta om mycket stora laster, 
varför grundläggningen måste projekteras och utföras noggrant. 

Fjärrvärmeledningarna ligger relativt grunt. Täckande jordskikt är ca 
0.5 m. Kamrar (förgreningspunkter) i fjärrvärmenätet är ca 3 m djupa. 

Vatten i ledningsgravarna för fjärrvärmeledningar är vanligt förekom
mande med yttre korrosion på ledningarna som följd. Korrosionsangrep
pen förorsakar en hel del underhållskostnader. 

GRUNDLÄGGNING 
Se Fastighetskontoret, Förvaltningsavdelningen 

SCHAKTNING 
Se Tekniska verken, VA-avdelningen 
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TEKNISKA VERKEN, ELVERKET 

Organisation och arbetsuppgifter 

Elverket är huvudman för de kommunala elanläggningarna inom Linköpings 
kommun. Elverket svarar för planering, projektering, byggande och 
drift av de kommunala elanläggningarna. 

Elanläggningar utgörs främst av luftledningar, jordkablar, jordningar, 
transformatorstationer och elskåp. De geotekniska egenskaperna har 
stor betydelse för många elanläggningar. Några viktiga geotekniska 
aspekter angående elanläggningar redovisas nedan. 

Geotekniska frågeställningar 

För luftledningar skall stolparna placeras så att dyrbara grund
läggningar undviks. Dessutom måste tillräcklig jordning finnas 
för jordtagen. Lerjordar och andra jordar med hög grundvattenyta är 
lämpliga för detta. Stagförankring av stolpar måste ha tillräckligt 
"fäste" i jorden så att stolparna ej blir lutande. 

Vid kabelplöjning måste jorden vara plöjbar och eventuella hinder 
måste vara kända i förväg, så att sprängning och andra åtgärder kan 
planeras och budgeteras. 

Grundläggning av transformatorstationer och elskåp skall ske så att de 
inte sätter sig eller påverkas av tjällyftning. 
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DEL 3 

GENERELL BESKRIVNING AV BERG OCH JORDS GEOTEKNISKA EGENSKAPER 

Berg 
Morän 
Sand och grus 
Lera 

GENERELL BESKRIVNING AV NÅGRA GEOFRÅGOR 

Sättningar i lera 
Relativa markbyggnadskostnader vid byggande på organisk jord 
Schaktbarhet 
Lokalt omhändertagande av dagvatten - LOD 
Radon 
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BERG 

EGENSKAPER 

Bergarter 

Topografi 

Sprickor 

Markradon 

Grundlägg
ning 

BESKRIVNING 

I Linköping förekommer både urberg och kambro-silurisk 
sedimentär berggrund. Urberget består i huvudsak av 
grovkornig granit, sk Smålandsgranit. Den sedimentä
ra bergrunden, som förekommer söder om förk~stningen 
mellan Borensberg och Roxens norra strand, består av 
sandsten, ler- och alunskiffer och kalksten lagrade på 
varandra med sandstenen underst. 

Berggrundens topografi kan skifta snabbt. Urberget kan 
anta många former former från plana släta till brant 
stupande kuperade former. 

Sprickor är allmänt förekommande i berg. Sprickors lut
ning och frekvens varierar. Urberget är mest sprick
rikt. Vid bergrumsarbeten är information om sprickor 
viktig. Även vid utsprängning av större bergslänter 
kan sprickor ha betydelse för bergväggens stabilitet. 

Alunskiffer starkt radonavgivande 

För normala byggnader och anläggningar inga problem. 
Grundläggning på berg kan ske genom att bärande väggar 
förs direkt på berget eller via längsgående sulor. 

Vid grundläggning på både berg och jord inom samma 
byggnad måste underlaget ha ungefär samma elasticitet 
så att sättningsdifferens ej uppstår. Detta kan åstad
kommas genom att sprängning utförs ett stycke ned 
under grundläggningsnivån, varefter det uppluckrade 
berget packas. 
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MORÄN 

EGENSKAPER 

Lager
följd 

Samman
sättning 

Egenskaper 

Grundlägg
ning 

Schaktning 

Bergnivå 

Radon 

BESKRIVNING 

Morän ligger normalt som ett täcke på berggrunden. I 
Linköpingstrakten gjorde emellertid landisen framstö
tar och avsatte på en del håll morän på andra jordarter 

Morän består av alla kornfraktioner från ler till 
block och moränjordar är därför välgraderade. Beroende 
på bergart och bildningsförhållanden kan olika korn
fraktioner dominera och moräns sammansättning kan 
därför skifta från finkornig (lermorän) till grovkor
nig (grusmorän). Likaså kan blockförekomsten variera 
från blockfattig eller tom blockfri till rikblockig 
och storblockig. 

Hållfasthets- och deformationsegenskaperna varierar 
med grundmassans sammansättning. 

Morän är normalt fast lagrad och grundläggning av 
byggnader kan vanligen ske med grundsulor. 
Grundläggning på plintar kan också vara möjlig i 
många fall. 

Schaktbarheten beror av 

• Blockförekomst - frekvens och storlek. 
I Linköping är stora block {diameter> 1m) 
vanliga 

• Flytbenägenhet 
Siltiga moräner under grundvattenytan 
är starkt flytbenägna. 

• Fasthet 
Fastheten i morän varierar från lös (lucker 
morän) till mycket hård. 

Vid schaktning i morän påträffas ofta berg på relativt 
ringa djup, speciellt i högre liggande terräng. Det är 
därför viktigt att bestämma bergnivå om denna ligger 
högre än schaktbotten eller om "bergfritt" djup råder 
ned till densamma. 

Morän innehåller bergartsfragment från nära och 
fjärran bergrund. Det är inte ovanligt att moränen 
söder om förkastningen mellan Borensberg och Roxen in
nehåller uranförande alunskiffer vilket medför högra
donavgång från moränen. 
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MORÄN 

Undersök
ningar 

BESKRIVNING 

Morän är, generellt sett, svår att undersöka med kon
ventionella fältundersökningsmetoder. Det är svårt att 
med sondering fastställa frekvens och storlek av block 
samt bergnivå. Sondering är dock lämplig vid klarläg
gande av relativ fasthet och "bergfritt" djup. 

Bästa undersökningsmetod är många gånger provgrops
grävning med grävmaskin. Härvid erhålls säkra uppgif
ter om jordart och lagerföljd, tillräckligt stora 
prover för laboratorieanalyser, blockhalt, grundvat
tennivå, relativ fasthet (subjektivt bedömd) och 
schaktbarhet. 

Geofysiska metoder som seismik, georadar, stångsling
ram mm kan vara lämpliga i vissa fall. 
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SAND OCH GRUS 

EGENSKAPER 

Lagerföljd 

Sammansätt
ning 

Hållfast
hets- och 
deforma
tionsegen
skaper 

Grundlägg
ning 

Schaktning 

Radon 

BESKRIVNING 

Sand och grus förekommer dels som isälvssediment och 
dels som svallsediment. 

Isälvssedimenten (rullstensåsar och deltan) markerade 
med grön färg på geologiska kartan ligger normalt på 
morän. Genom framstötar av landisen i Linköping har 
den normala lagerföljden störts på sina håll. Exempel
vis kan morän överlagra sand- och grusssediment och 
sådana kan i sin tur transporterats ut över lerlager. 
I isälvsavlagringar kan förutom tjocka homogena lager 
av sand-, grus- respektive sten förekomma växellagring 
av nämnda jordarter. 

Svallsedimenten (markerade med orange färg på geolo
giska kartan) är utsvallade över andra jordar och kan 
underlagras av morän, lera, silt eller isälvssediment. 

Sand- och grussediment är mer eller mindre sorterade 
med dominans för sand- respektive grusfraktionen. 

Hållfasthets- och deformationsegenskaperna varierar 
med friktionsjordens lagringstäthet och över- lag
ringstryck. Det är främst i sand som lagringstätheten 
varierar. I löst lagrad sand kan relativt stora sätt
ningar uppstå, speciellt om sanden utsätts för skak
ningar. Grusjordar är vanligen fast lagrade. 

För enfamiljshus kan grundläggning normalt ske med 
längsgående sulor. För högre och tyngre byggnader 
måste sättningar och bärighet beräknas eller bedömas. 
Normala grundläggningsmetoder är längsgående grundsu
lor och hel bottenplatta. I vissa fall kan jordför
stärkning eller grundläggning med tex pålar vara 
aktuellt. 

Vid grundläggning intill befintlig bebyggelse är det 
nödvändigt att ta hänsyn till risken för sättningar i 
densamma på grund av ev förekommande löst lagrade 
sandlager. 

Sand- och grussediment är normalt lättschaktade. 
Schaktning i sand under grundvatten kan medföra 
problem som bottenuppluckring och jordflytning. 

Länshållning under grundvattenytan i schakter av sand 
och grus är normalt svår utan speciella åtgärder som 
tex pumpgrop, filter och eller spant. 

Grus har gynnsamma försättningar för hög radonavgång 
genom hög permeabilitet. Sand utgör normalt normal
eller lågradonmark. 
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SAND OCH GRUS 

Undersök
ningar 

BESKRIVNING 

Sondering (Vi och Tr) är det vanligaste sättet att un
dersöka sand- och gruslagers utbredning, mäktighet och 
relativa fasthet. Moderna metoder som TrS, TrSP och Di 
ger betydligt bättre information och kommer sannolikt 
att användas i ökande grad inom en snar framtid. 

Provtagning sker normalt med skruvborr. Under grund
vattenytan är dock risken s6or för att prover tappas. 
Gruskannborr kan användas såväl över som under grund
vattenytan. 

Grävning av provgropar med grävmaskin är i vissa fall 
en mycket lämplig undersökningsmetod. 
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LERA 

EGENSKAPER 

Lager
följd 

Samman
sättning 

Hållfast
hets- och 
deforma
tionsegen
skaper 

Stabilitet 

Grundlägg
ning 

Schaktning 

Radon 

BESKRIVNING 

Lera utgör vanligen det översta lagret i de låglänta 
och/eller flacka delarna av terrängen, där den någon 
gång kan vara täckt av gyttja. I sänkor med dålig na
turlig dränering kan leran vara täckt av torv och 
gyttja. 

I närheten av höjder och sluttningar av morän och is
älvsavlagringar är leran ofta täckt av ett ytligt 
lager svallsediment. 

Lera kan någon gång även förekomma under morän, som 
skjutits över lerlagren av landisen. 

Lerlagrens mäktighet uppgår som mest till ca 20 m. 

Leran i Linköping karaktäriseras på många håll av hög 
eller mycket hög lerhalt och blir därför mycket hård 
vid uttorkning. 

Leras hållfasthet och kompressibilitet varierar inom 
vida gränser. I Linköping är leran på många ställen 
relativt fast och har från grundläggningssynpunkt goda 
deformationsegenskaper {överkonsoliderad), men det 
förekommer även lerområden där leran är lös och 
kompressibel. 

I lutande naturlig lermark och schaktslänter i lera 
måste risken för skred beaktas. 

Grundläggningsmetod är beroende av lerans hållfasthets
och deformationsegenskaper, lerans mäktighet, belast
ning och sättningstålighet hos den planerade byggnaden/ 
anläggningen. 

Exempel på vanliga grundläggningsmetoder är hel 
bottenplatta och pålning. Pålning kan i vissa fall 
undvikas genom kompensationsgrundläggning eller 
förbelastning. 

Alla lertyper är lättschaktade. Fast lera, typ torr
skorpelera, är lätthanterlig, medan lös lera kan bli 
mer eller mindre svårhanterlig. Vid tippning av ler
massor bör hänsyn tas till tippområdets framtida an
vändning. 

Radonhalten i lermark är normalt relativt låg. Upp
sprucken torrskorpelera kan avge högre radonflöden, 
speciellt om lerdjupet är litet och radon från under
liggande morän kan sippra upp. 
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LERA 

EGENSKAPER 

Under
sökningar 

BESKRIVNING 

I lerområden utförs vanligen sondering (Vi eller Tr) 
i kombination med vingsondering (Vb) och provtagning 
(Skr och /eller Kv}. Bestämning av såväl 
tryckhöjden hos grundvattnet i friktionsjorden 
under leran som portrycksfördelningen i själva 
lerlagren bör normalt ingå i fältundersökningen. 

På störda prover (prover tagna med skruvborr, grävma
skin, spade e likn} bör laboratorieanalysen omfatta 
benämning samt bestämning av naturlig vattenkvot och 
flytgräns. I speciella fall kan det även vara motive
rat att bestämma skjuvhållfastheten med konförsök med 
beaktande av att proverna störda. 

På ostörda prover (tagna med kolvborr) görs normalt 
sk rutinundersökning omfattande benämning, bestämning 
av densitet, naturlig vattenkvot, flytgräns samt 
skjuvhållfasthet och sensitivitet med konförsök. I de 
flesta fall görs även ödometerförsök för att bestämma 
förkonsolideringstryck och andra kompressionsegenska

per (tex kompressionsmodul och konsolideringskoeffi
cient). 

För stabilitetsberäkningar görs ibland sk direkta 
skjuvförsök eller triaxialförsök för bestämning av 
lerans dränerade skjuvhållfasthet. 
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SÄTININGAR I LERA 

KONSOLIDERINGSGRAD 
Är leran normal
eller överkonso
liderad? 

TRYCK I LERAN EFTER 
BELASTNING, o, 
I RELATION TILL 
FÖRKONSOLIDERINGS
TRYCK o 
Blir tr~cket i leran 
efter belastning 
högre eller lägre än 
förkonsoliderings
trycket? 

MÄKTIGHET HOS 
LERLAGER 

SÄTTNINGAR 

ÖVERKONSOLIDERAD NORMALKONSOLIDERAD 
0 > 0 0 ::::: 0 

C 0 C 0 

INGA ELLER MÅTTLIGA STORA MYCKET 
MKT SMÅ STORA 

FIGUR 7. Principschema som visar relativ storlek på sättningar i lera 
vid belastning. Belastningen kan utgöras av last ovanpå leran eller av 
grundvattensänkning. Avgörande för sättningarnas storlek är om förkon
solideringstrycket överskrids eller ej. Observera, att stora/mycket 
stora sättningar även kan uppstå i överkonsoliderad lera under vissa 
förutsättningar. Sättningarnas storlek påverkas också av lerans kom
pressionsmodul. 

Teckenförklaring 

Oc Förkonsolideringstryck (från ödometerförsök) 

o Rådande tryck i leran före belastning 

o Tryck i leran efter belastningsökningen bo (o=o+bo).
0 

Alla ovannämnda tryck verkar i vertikal riktning. 

0 
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BYGGANDE PÅ ORGANISK JORD - RELATIVA MARKBYGGNADSDKOSTNADER 

MÄKTIGHET HOS 
ORGANISK JORD 

SÄTTNINGSBENÄGENHET ICKE KOMPRES ICKE KOMPRES
HOS UNDERLAGRANDE KOMPRES SIBLA KOMPRES SIBLA 
JORDLAGER SIBLA LAGER SIBLA LAGER 

LAGER LAGER 

MÄKTIGHET HOS KOM
PRESSIBLA UNDER
LAGRANDE LAGER 

MARKBYGGNADS
KOSTNAD JÄMFÖRD NÅGOT HÖGRE MYCKET 
MED NORMALKOSTNAD HÖGRE HÖGRE 

FIGUR 8. Principschema som visar relativa markbyggnadskostnader vid 
exploatering (=belastning) på organisk jord. Schemat visar att mark
byggnadskostnaden inte endast är beroende av den organiska jordens 
mäktighet även av kompressibiliteten hos jordlagret under den organis
ka jorden. Schemat förutsätter en belastning som ger sättningar som 
måste åtgärdas. 
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SCHAKTBARHET 

PROBLEMBESKRIVNING GEOFAKTORER ATT BEAKTA 

Schaktbarhet i jord • Jordart 
• Jordens fasthet 
•Sten-och blockhalt 
• Schaktning över eller 

under grundvattennivå 
o Grundvattentryck 
o Grundvattenflöde 

Schaktkapacitet 
(schaktad volym per tidsenhet, 
tex m3 /tim) 

GEOHJÄLPMEDEL 

Geologisk karta 

Geobildtolkning 

~- - - - - - - - - - - - - - - -

Vikt-, totaltryck-, spetstryck-, 
hejarsondering 

Jord-bergsondering 

Motorslagsondering 
~-----------------

Provtagning 

Grundvattenmätning 

Provgropsgrävning med gräv
maskin (normalt bästa under
sökningsmetod, speciellt i 
morän-, sand- och grusjordar) 

Geofysisk undersökning 
Seismik 
Georadar 
Stångslingram 
Etc 

• Schaktbarhet 
• Typ av schaktmaskin 
• Schaktgropens storlek och 

geometri 
• Förarens skicklighet 

GEOINFORMATION 

•Jord-och bergarter 
•Sten-och blockhalt i markytan 
• Vattenytor 

•Jord-och bergarter 
•Sten-och blockhalt i markytan 
• Relativa jordjup (grovt) 
• Vattenytor 

f---- - - - - - - - - - - - - - - -

• Jordens relativa fasthet 
• Jordlagerföljd 
• Indikationer om jordart 

• Jorddjup 
• Bergnivå (säker bestämning) 

• Bergfritt djup 

• Jordart, jordlagerföljd 

• Grundvattennivå 

• Bestämning av jordart 
•Block-och stenhalt 
• Fasthet (subjektivt bedömd) 
• Grundvattennivå ________________ .,. 

• Lagerföljd 
• Jorddjup - bergnivå 
•Grovindikation om 

fasthet 
• Grundvattennivå 

Noggrann-
het vari
erar med 

]metod och 
geologi 

~chclktbarhetsklassifi9~~ing sker enligt Klassificeringssystem -85 
(Schaktbarhet. Klassificeringssystem -85, Ove Magnusson & Bo Orre, 
Byggforskningsrådet Rapport R13O:1985). 
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LOKALT OMHÄNDERTAGANDE AV DAGVATIEN - LOD 

Med dagvatten avses regn- och smältvatten som avrinner från bebyggda 
områden. 

Magasin för utjämning av dagvattenflöden (utjämningsmagasin) anordnas 
dagvattennät för att i första hand minska besvärande flödestoppar. 

Ett annat skäl kan vara att bibehålla den naturliga vattenbalansen. 
Utjämningsmagasin medför att tex mindre ledningsdimensioner krävs. 

Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) är en av flera typer av 
utjämningsmagasin, se FIG 9. 

LOD är ett sätt att ta hand om dagvattnet vid eller nära den plats där 
det bildas. Vid användning av LOD utnyttjas antingen markens egen na
turliga förmåga att ta hand om vatten eller anläggs särskilda perkola
tionsmagasin. LOD ger endera eller kombination av följande effekter: 

•Dagvattenförhindras att komma ut i recipienten 
•Dagvattnetsavrinning fördröjs så att flödestoppar kapas. 
• Den naturliga vattenbalansen i området bibehålls mer eller mindre 
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SPRIDD METOD FÖR LÄGE FÖR TYP AV 
ELLER UTJÄMNING UTJÄMNING UTJÄMNINGS-
SAMLAD MAGASIN 
UTJÄMNING 

Lokalt Dagvattnet Infiltrationsyta 
omhändertagande tas om hand vid Perkolations-
av dagvatten eller nära källan magasin 

Genomsläpplig 
beläggning 

Påsläpps- Dagvattnet Takytor 
Spridd kontroll tas om hand vid Parkeringsplatser 

eller nära källan 
Tillfällig 
fördröjning 
på hårdgjorda 
ytor 

Utjämning 
nära källan 

Ujämning 
nedströms källan 

Dike 
Öppen damm 
Betongbassäng 

Utjämning i I ledningsnätet 
ledningsnätet 

Fördröjning Rörgrav med 
genom strypning kringfyllning 
Magasin med Ledningsnät 
bottenutlopp Rörpaket 

Betongbassäng 
Samlad Utjämning vid Vid ledningsnätet Bergrum 

ledningsnätet Tunnel 

Magasinering 
av bräddat 
dagvatten 

Utjämning vid 
avloppsrenings-

Vid avlopps-
reningsverket 

Betongbassäng
Öppen damm 

verket 

FIGUR 9. Översikt av av olika metoder för utjämning av dagvatten
flöden. 
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MARKRADON 

PROBLEMBESKRIVNING 

Uran är ett radioaktivt älnne som 
genom radioaktivt sönderfall bil
dar radium, som i sin tur bildar 
radon, en radioaktiv gas. Radonet 
bildar kortlivade(< 30 min) ra
dondöttrar, som kan andas in och 
därvid avger sin strålning i 
lungorna. 

Markradon produceras i Linkö
ping främst av uranförande alun
skiffer, som finns i fast klyft i 
nordvästra Linköping och som ned
krossade partiklar i jord. Fre
kvensen av alunskiffer i jord av
tar mot söder. 

För att hälsovådligt flöde av 
markradon skall uppstå måste dels 
jorden producera radon och dels 
jordens genomsläpplighet för gas 
vara tillräckligt stor. Sand och 
grus samt grova moräner, som in
nehåller uranhaltigt material, är 
därför normalt högradonmarker 

GEOHJÄLPMEDEL 

• Geologiska kartor 

• Olika typer av kartor som vi
visar gammastrålning 

• Gammamätare 

• Gammaspektrometer 

GEOFAKTORER AIT BEAKTA 

e Jordart - permeabilitet 
(ju grövre, ju "farligare") 

• Vattenhalt 
(vattenmättad jord släpper 
ifrån sig mycket litet radon
gas) 

• Årstid för mätning 
{blöt- och tjälperioder olämp
liga för mätning) 

• Klassificering av markradon 
o Vid planering 

- Högriskområden 
- Normalriskområden 
- Lågriskområden 

o Vid projektering och byggan-
de 

- Högradonmark 
- Normalradonmark 
- Lågradonmark 

GEOINFORMATION 

• Ger grov information om risken 
för markradon. Kan användas 
vid översiktliga karteringar 
och vid planering av fältun
dersökningar av markradon. 

• Ger information om var markra
donhalten kan vara förhöjd. 
Obs att högmarkradonhalt kan 
förekomma även där kartorna 
visar lägre gammastrålning. 

• Mäter gammastrålning, som 
indikerar uran- och/eller 
thoriumförande berggrund/berg
arter. Thorium ger ej upphov 
markradon. Ger viktig, men ej 
helt säker information om ris
ken för markradon. 

• Med gammaspektrometer kan 
uran-238, som ger upphov till 
markradon, mätas. Ger säker 
information om risken för 
markradon. 
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• Emanometer 
(Flera typer av mätare finns) 

• Långtidsregistrerande mätare 
(Aktivt kol, spårfilm,halvle
dardektektorer) 

• Momentan mätning av radonhal
ten i rör nedslaget i jorden. 
Ger ett momentant värde på 
markradonhalten. Tillfälliga 
variationer, tex tjäle, vat
tenmättnad eller torka kan 
medföra att mätvärdet inte 
blir representativt. 

• Mätning under 1-5 veckor bero
ende på mätare. Mindre inver
kan av tillfälliga variatio
ner. Resultatet blir "säkrare" 
än resultat från momentanmät
ningar 

EXEMPEL PÅ LÖSNINGAR SOM REDUCERAR RADONHALTEN INOMHUS 

Radonhalten inomhus kan reduceras med olika byggnadstekniska åt
gärder som rör grundläggning och ventilation.Vanligen kombineras 
olika åtgärder för att få god effekt. Syftet med de olika åtgär
derna är att förhindra markradon att tränga in i byggnader. 

Grundläggningen anpassas till aktuell markradonklass. 

• Radonsäker grundläggning Högradonmark 
• Radonskyddande Il Normalradonmark 
• Traditionell Il Lågradonmark 

I skriften "Åtgärder mot radon" (Statens Råd för Byggnadsforsk
ning 014:1990) ges exempel på olika metoder att reducera radon
halten. 
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BILAGA 1 

LAGAR OCH FÖRORDNINGAR SOM REGLERAR INGREPP I OCH PÅVERKAN PÅ MARK OCH 
GRUNDVATTEN 

NATURRESURSLAG (Lag om hushållning med naturresurser mm) 
8 jan 1987 

1 KAP 1 § Marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt skall an
vändas så att en från ekologisk, social och samhällsekonomisk synpunkt 
god hushållning främjas. 

PLAN- OCH BYGGLAG 
8 jan 1987 

1 KAP 1 § 
Denna lag innehåller bestämmelser om planläggning av mark öch vatten 
och om byggande .... 

PLAN- OCH BYGGFÖRORDNING 
21 maj 1987 

1 § 
Denna förordning innehåller föreskrifter för tillämpningar av plan
och bygglagen ... 

LAG OM KOMMUNAL ENERGIPLANERING 
9 juni 1977 

1 § 
Kommun skall i sin planering främja hushållningen med energi samt 
verka för en säker och tillräcklig energitillförsel. 

HÄLSOSKYDDSLAG 
9 dec 1982 

1 § 
Med hälsoskydd avses i denna lag åtgärder för att förhindra uppkomsten 
av sanitära olägenheter och för att undanröja sådana olägenheter. 

HÄLSOSKYDDSFÖRORDNING 
9 JUNI 1983 

Bostäder (fukt, buller, vibrationer) 
Avlopp, värmepumpsanläggningar och avfall 

JORDBALK 
17 december 1970 

LAG OM KULTURMINNEN MM 
30 juni 1988 

2 KAP 1-3 § 
(Definition av fasta fornlämningar och fornfynd) 
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2 KAP 6 § 
Det är förbjudet att utan tillstånd enligt detta kapitel rubba, ta 
bort, gräva ut, täcka över eller genom bebyggelse, plantering eller på 
annat sätt ändra eller skada en fast fornlämning. 

2 KAP 8 § 
Riksantikvarieämbetet och länsstyrelsen får utan hinder av 6 § under
söka en fast fornlämning, bärga ett skeppsvrak som är en fast forn
lämning samt undersöka en plats där fornfynd påträffats. 

Länsstyrelsen får lämna tillstånd till annan att företa sådan under
sökning eller bärgning under de villkor som länsstyrelsen bestämmer. 

2 KAP 10 § 
Den som avser att uppföra en byggnad eller en anläggning eller genom
föra ett annat arbetsföretag bör i god tid ta reda på om någon fast 
fornlämning kan beröras av företaget och i så fall snarast samråda med 
länsstyrelsen. 

Om en fornlämning påträffas under grävning eller annat arbete, skall 
arbetet omedelbart avbrytas till den del fornlämningen berörs. Den som 
leder arbetet skall omedelbart anmäla förhållandet hos länsstyrelsen. 

FÖRORDNING OM KULTURMINNEN MM 
10 nov 1988 

Länsstyrelsen fattar beslut i ärenden om kulturminnen mm. 

MILJÖSKADELAG 
30 april 1986 

1 § 
Skadestånd enligt denna lag utges för personskada, sakskada och ren 
förmögenhetsskada som verksamhet på en fastighet har orsakat i sin om
givning. 

3 § 
Skadestånd utges för skador genom 
1. förorening av vattendrag, sjöar och andra vattenområden 
2. förorening av grundvatten 
3. ändring av grundvattennivån 
4. luftförorening 
5. markförorening 
6. buller 
7. skakning, eller 
8. annan liknande störning 

4 § 
Skadestånd utges också för skador genom sprängsten eller andra lös
sprängda föremål, om skadan orsakats av sprängningsarbete .... 

5 § 
I andra fall än som anges i 3 och 4§ utges skadestånd för skador som 
orsakas av grävning eller liknande arbete ....... (om försumlighet 
eller andra brister orsakat skadan eller om arbetet varit omfattande/ 
medfört särskild risk) 
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MILJÖSKYDDSLAG 
29 maj 1969 

1 § 
Denna lag är tillämplig på 
1. utsläppande av avloppsvatten, fast ämne eller gas från mark, 

byggnad eller anläggning i vattendrag, sjö eller annat vatten
område, 

2. användning av mark, byggnad eller anläggning på sätt som eljest kan 
medföra förorening av mark, av vattendrag, sjö eller annat vatten
område, 

3. användning av mark, byggnad eller anläggning på sätt som kan 
medföra störning för omgivningen genom luftförorening, buller, 
skakning, ljus, eller annat sådant, om störningen ej är helt till
fällig 

MILJÖSKYDDSFÖRORDNING 
11 maj 1989 

1 § 
Denna förordning gäller för verksamheter och åtgärder som omfattas av 
miljöskyddslagen. 

NATURVÅRDSLAG 
11 december 1964 

3 § 
Vid prövning av frågor som rör naturvård skall vederbörlig hänsyn tas 
till övriga allmänna och enskilda intressen. Härvid skall lagen om 
hushållning med naturresurser mm tillämpas. 

18 § 
Täkt av sten, grus, sand, lera, jord, torv eller andra jordarter för 
annat ändamål än markinnehavarens husbehov får ej ske utan länsstyrel
sens tillstånd. 

18c § 
Åtgärder, som utförs för att avvattna mark, för att sänka eller tappa 
ur en SJO eller för att skydda mot vatten, när syftet med åtgärden är 
att varaktigt öka en fastighets lämplighet för något visst ändamål 
(markavvattning), får inte vidtas utan länsstyrelsens tillstånd ..... 

NATURVÅRDSFÖRORDNING 
3 juni 1976 

RÄDDNINGSTJÄNSTLAG 
11 december 1986 

VATTENLAG 
5 maj 1983 

2 § 
Denna lag är tillämplig på vattenföretag och vattenanläggningar. I 
lagen finns också bestämmelser om skydd för vattenförsörjningen. 
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3 § 
Vattenföretag är 
1. uppförande, ändring, lagning och utdrivning av dammar eller andra 

anläggningar i vattendrag, sjöar och andra vattenområden, fyllning 
och pålning i vattenområden, bortledning av vatten eller grävning, 
sprängning och rensning i vattenområden samt andra åtgärder som 
syftar till att förändra vattnets djup eller läge, 

2. bortledande av grundvatten och utförande av anläggningar härför, 
3. tillförsel av vatten för att öka grundvattenmängden samt utförande 

av anläggningar och åtgärder härför, 
4. åtgärder som utförs för att avvattna mark, när fråga inte är om av

ledande av avloppsvatten, för att sänka eller tappa ur en SJo eller 
för att skydda mot vatten, när syftet är att varaktigt öka en fas
tighets lämplighet för något visst ändamål. 

Vattenanläggning är en anläggning som har tillkommit genom ett vatten
företag med till anläggningen hörande manöveranordningar. 

Med vattenområde i första stycket avses område som täcks av vatten vid 
högsta förutsebara vattenstånd. 

VÄGLAG 
10 december 1971 

15 § 
För byggande av väg skall upprättas en arbetsplan. 

I arbetsplanen skall anges den mark som behöver tas i anspråk för 
väganordningar och för genomförandet av vägbyggnadsföretaget. Planen 
skall även innehålla en miljökonsekvensbeskrivning och uppgifter i 
övrigt som behövs för att genomföra företaget. 

En miljökonsekvensbeskrivning skall innehålla en redovisning av de 
väntade miljöeffekterna samt förslag till erforderliga skyddsåtgärder 
eller andra försiktighetsmått som behövs för att förebygga störningar 
eller andra olägenheter från trafiken. 



BILAGA 2. Arbetsuppgifter för StadsbyggnadskontoretKOMMUNFöRBUNDET 

Översiktsplaneavdelningen 

Ansvarar för: 

Översiktsplan för kommunen. 
- Projektansvar. 
- Upprättande av program. 
- Upprättande, sammanställning och ajourhållning av 

planeringsunderlag. 
- Utredningar. 
- Upprättande och ajourhållning av planförslag. 
- Information och samråd internt och externt. 

Fördjupade översiktsplaner samt planprogram, där över
siktsplanen inte ger tillräcklig vägledning. 

- Mål och program i samråd med detaljplaneavdelningen. 
- Projektansvar för vissa Fö, främst sådana som inte är 

enbart projektförberedande. 
- Upprättande och i förekommande fall ajourhållning av 

planeringsunderlag och utredningar. 
- Upprättande och i förekommande fall ajourhållning av 

planförslag. 
- Information och samråd internt och externt. 

Områdesbestämmelser. 
- Program. 
- Upprättande av förslag. 
- Information och samråd internt och externt. 

Hushållning med naturresurser. 
- Upprätta, sammanställa och ajourhålla sidant plane

ringsunderlag som rör tillämpningen av naturresurs
lagens bestämmelser. Jfr översiktsplanen. 

- Information och samråd. 

Utredningar i lokaliseringsfrågor av strategisk bety
delse. 

- Mål och programfrågor. 
- Utredningar. 
- Medverkan i projektgrupper. 
- Information och samråd. 

Miljökonsekvensbeskrivningar. 
- I samråd med berörda förvaltningar, främst miljö

kontoret och fritidsförvaltningen, svara för utred
ningar och underlag som belyser miljökonsekvenser 
av ändrad markanvändning eller större exploaterings
anläggningar. 

Trafikplan. 
- Projektansvar för trafikplanen. 
- Mål och programfrågor. 
- Upprättande, sammanställning och ajourhållning av 

planeringsunderlag, tex underlag för trafikprognoser. 
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- Trafikprognoser. 
- Utredningar i samband med trafikplanen. 
- Upprättande av trafikplanen. 
- Information och samråd internt och externt. 

Trafikplan för innerstaden. 
- Mål och program i samråd med detaljplaneavdelningen. 

Medverkan i fördjupad översiktsplan för innerstaden 
med trafik- och parkeringsavsnitten. 
Upprätta, sammanställa och ajourhålla planeringsun
derlag som rör trafik- och parkeringsfrågorna i inner
staden. 

Trafik- och parkeringsutredningar. 
- Upprättande av trafik- och parkeringsutredningar för 

särskilda projekt. 
- Medverkan i upprättandet av områdesbestämmelser och 

detaljplaner med trafikavsnitten. 
- Information och samråd internt och externt. 

Övriga uppgifter: 

- Medverka i förvaltningsövergripande projekt och samord
ningsgrupper inom avdelningens ansvarsområdet ex trafik
planegruppen, samordningsgruppen, KBP-gruppen, industri
marksgruppen. 

- Konsultstyrning inom avdelningens ansvarsområde. 
- Remisser inom avdelningens ansvarsområdet ex trafik-

frågor, naturresursfrågor, täkter mm. 
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Detaljplaneavdelningen 

Ansvarar för: 

Program och målbeskrivningar beträffande funktioner, stan
dard och kvalitet (exempel tillgänglighet) i bebyggelsen 
inom ansvarsområdet. 

Fördjupad översiktsplan (FöP) för innerstaden. 

Detaljplaneprogram. 

Planprogram och planutredningar samt FöP och områdesbestämmel
ser som initieras av detaljplaneläggning. 

Detaljplaner i egen regi: 
- Utrednings- och skissarbete. 

Samråds-, genomförande- och remissarbete. 
Bearbeta förslag efter samråds- och remissomgång. 
Framtagande av utställningshandlingar. 
Administrera utställningar av planförslag. 
Upprätta utlåtanden. 
Administrera handläggning för antagande och laga
kraftskedet. 

- Kompletterande konsultupphandling och styrning. 
- Tid- och kostnadsredovisning per projekt. 

Detaljplaner med större byggherre- och konsultinsatser: 
- Förhandlingar, planavtal och/eller konsultupphand

ling. 
Anlitande, styrning och uppföljning. 
Samråds-, genomförande och remissarbete i vissa 
projekt. 
Administrera utställningar av planförslag. 
Upprätta utlåtanden. 
Administrera handläggning för antagande och laga
kraftskedet. 

Övriga uppgifter: 

Medverka i upprättandet av övriga fördjupade översikts
planer. 
Medverka i gransknings- och rådgivningsservice i vissa 
bygglov- och andra tillståndsfrågor. 
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Byggnadsinspektionen 

Ansvarar för: 

Tillsyn/bygg-, mark- och rivningslovärenden efter 
beslut om lov. 

- Granskning av konstruktionshandlingar. 
- Prövning av ansvarig arbetsledare. 
- Besiktningar under byggskedet. 
- Slutbesiktningar. 
- Granskning av sakkunnigintyg. 
- Föreläggande om åtgärd och sanktionsavgifter. 

Prövning/bygg-, mark- och rivningslovärenden före 
beslut om lov. 

- Översiktlig teknisk granskning. 
- Infordran av konstruktionshandlingar och sakkunnig-

intyg. 
- Behovsprövning av ansvarig arbetsledare, 

anmälningar och besiktningar. 

Tillsyn/nya och befintliga skyddsrum. 
- Granskning av konstruktionshandlingar (nya). 
- Besiktningar. 
- Slutbesiktningar. 
- Atgärdsbeslut (bef). 
- Föreläggande om åtgärd. 

Tillstånd/hissar och brandfarliga varor. 
- Granskning av handlingar. 
- Remisshantering (brandf). 
- Tillståndsprövning. 
- Förelägganden om åtgärd. 
- Avsyning (brandf). 

Tillsyn/retroaktiva krav. 
- Inventering, besiktning och föreläggande 

beträffande maskindrivna portar, sophantering 1 

befintliga byggnader samt takskyddsanordningar. 

Rådgivning, information och utbildning. 
- Bygg-, VVS- och energiteknisk rådgivning till 

byggherrar, arbetsledare, konsulter m fl. 
Information om bestämmelser mm till deltagare 
byggprocessen. 

- Utbildning av ansvarig arbetsledare. 

Övriga uppgifter: 

Medverka i och utföra utredningar inom 
byggnadsinspektionens arbetsområde. 

- Medverka i planfrågor vad gäller geotek-
nik, radon, grundläggning och krav på byggnader. 

i 



BILAGA 3. Blankett vid bygglovsansökan 

Översiktlig 
TEKNISK BESKRIVNING 
Datum 

FastighetIFostighe-t-,sb,--e_t_e_c,-kn---ci,--n_g________________________________________________________ 

Typ av undergrund 

Normalradon ' Lagradon Ej undersökt 

Grundförstärkning Annat system 
Fyllning, Polar/ 

Källare Hel platta packning Plintar 

Stomme och omslutande delar 
Bärande delar i v6ningsplan Annat system 

Yltervägg i Innervägg Pelare I 
Vertikala bärande delar Annat material 

Trä Stal Lättbetong Tegel 

Bjälklag Annat material T okkonstruktion 

'T rö Betong Lättbetang Takstol Fackverk Balk 

Fosadboklädnad materiel 

J Trö I! Tegel n 

Kalk-
1 sandsten nPuts 

r---, 

! Betong nPlat 
I Tokbckiggning Anna! material Takiutning, groder 

rf--_-_l_P_o_p_p_____~1--_7~T_e_g_e_l___~n-~B_e_to_ng___~1-~]_P_lo_t··-·--·-----~· -------------~----------
01) Fönster i Fönsterarea i förhol\cnde till voningscreo~,--i

l___L!voglas iFyrglas 1-7 Förseglade rutor '.1soler,;;!o":_i____,_______________~ 

Vörmeinstallationr---- ___________M_a_x_p_a_n_n_e_f_f,-k-w--l~U-p_p_v_o_",-m-n-i-ng. 
Annat system 

n Gemensam Anläggn. i n' Vatten~ 'l 1 ·•~nläggning byggnaden radiator ! lu tvarme [l Elradiator 
--~-~~~,, ------

j Energislag Annat energislag 

_.c.LC_..i_O_!.:.jc_,____Lr-_-_i_G_a_s____ _ _,_E_l______.,_i______-Ll Fast. brons..i.e···--·-L --···-·--·-------------------•----·· 

-~ft~ehandlingsinsta!lation 

:~----: 
___ Sjölvdrogsventi_lo_ti_o_n_(_S_)_____I_-_J~_F_lo_·k_t_st_y_rd_f_ro_n_l_u_ft_(_F_)__ . ··-·__i ~1.öktstyrd till- och fronluft (FT) 

Annan instollctio,,

r [ Vörrneotervinning 17 Kylanläggning !Beiuktningsonlöggning 

Vatteninstallation 
ISannolikt flöde i förbindelsepunkt, , 

r~ Egen 
Kommunal anläggning Gemensam/Samfälld anläggning '! Ianläggning 

Avloppsinstallation 
! Spillvatten, onslulen liil ! San1~olikt flöde i förbindelsepunkt, ! s ' Logs!a v:;c<>:)sh6jd, m 

gemensam/ eqen 
kommunal anläggning samfälld anläggning � ~läggning 

Regnvatten, ansluten till Sannolikt flöde i förbindelsepunkt, I, lcigslo cr:oooshöid. m 
gemensam/ egen

!kommunal anläggning n samfälld anläggning anläggning 

Dräneringsvotten, ansluten till Lägst'.'.:i v''c:.:,:,shöjd, m 
gemensam/ ,-, 

kommunal anläggning samfälld anläggning I I egen anläggning 

Övrigt 
i Stomsystem ' Skyddsrum 

l7 Helt förtillverkat Delvis förtillverkat Helt platsbyggt ! Ja Nej 

Typgodkännande föreligger 

Ja Nej Ja, bilägg kopia av godkännandet I Nej 

Se 

http:i_O_!.:.jc


BILAGA 4 

"'\!I" TEKNISKA VERKEN 

BESTÄLLNING 

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING 

Beträffande 

Härmed beställes grundundersökningar för rubr. vatten- och avloppsledningar vars 
plan- och höjdläge markerats på bifogad ritning. Angivna plushöjder avser, om annat 
ej angivits, vattengång på lägsta ledning. 

Grundundersökningen skall ge svar på följande: 

Bergförekomst 

Schaktningsklass 

Eventuell grundförstärkning 

Släntlutning vid schakt 

Länshållning och eventuell grundvattensänkning 

Korrosivitet 

Förutsättningar för dagvatteninfiltration 

Eventuellt erforderliga tätskärmar 

Anm. 

Resultatet av grundundersökningen skall vara oss tillhanda senast den: _______ _ 

Linköping den: _______________ 

Handläggare VLP: _____________________________ Projektnr.____________________ 

Av Avd. VG beräknad kostnad: 

Kalkylen upprättad: Av: 

Signum för VG: _______________________________ 




