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1

UPPDRAG
Mitta AB har på uppdrag av Aare Into utfört en geoteknisk undersökning
inom fastigheterna Askekärr 1:7 och 1:8 m.fl. Inom området planerar man
för småhusbyggnation i 1 plan.
Undersökningens syfte var att utreda de geotekniska förhållandena inför
planerad byggnation samt att utgöra underlag för det fortsatta planarbetet.

2

ORIENTERING
Planområdet är beläget vid Askeviks camping mellan Sjötorp och
Otterbäcken i anslutning till Vänerns strand, Mariestads kommun.
I samband med denna undersökning har två delområden undersökt, det ena
är beläget strax norr om campingen och det andra strax söder om.
Respektive områdes utbredning framgår av kartutklipp nedan.
Vid undersökningstillfället var läget för planerad byggnation ännu ej känt.
De undersökta punkternas lägen framgår av bifogade ritningar G1 och G2.

 Översiktskarta
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 Orienteringskarta

3

GEOTEKNISKA UNDERSÖKNINGAR
Fältundersökningen genomfördes 2020-09-04 av Emil Svahn, närvarande
var även Aare Into. Den består av följande undersökningar:
• Grävning av 3 provgropar
• Registrering av fria vattenytor i de öppna groparna
Inmätning av borrpunkterna har utförts med GPS i koordinatsystem
SWEREF 991330 och höjdsystem RH 2000.
De upptagna jordproverna undersöktes okulärt i fält med avseende på
jordart, tjälfarlighetsklass och materialtyp.
Resultatet av fältundersökningen framgår av bifogade ritningar G1 – G2
samt i jordartstabell.
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MARKFÖRHÅLLANDEN
Området utgörs generellt av relativt kuperad moränmark innehållande
rikligt med sten och block. Marken inom området sluttar genomgående ner
mot Vänerns strand. Nedan beskrivs respektive område var för sig.

4.1

Norra området
Marken inom området utgörs till största delen av avverkad skogsmark med
mycket ytliga stenar och block. Markytan sluttar genomgående ner mot
Vänern med en lutning om ca 1:10 i områdets östra del, inom västra
delarna av området är marken planare. Lokalt kan lutningar upp mot 1:5
förekomma. Marknivån inom området varierar mellan ca +45 och +51.
Jorden inom området utgörs huvudsakligen av fast lagrad friktionsjord
som vilar på berg. I de grävda provgroparna utgörs jorden överst av 15 20 cm vegetationsjord. Härunder utgörs jorden i provgrop 1 av sand ner till
1,0 meter följt av halvfast siltig lera ner till 2,0 meters djup. Underliggande
jord utgörs av siltig morän ner till stopp mot block eller berg på 2,5 meters
djup. I provgrop 2 utgörs jorden direkt under vegetationen av siltig morän
ner till 1,2 meters djup där grävningen avslutades mot block.
I provgrop 1 påträffades den fria vattenytan 0,8 meter under markytan
medan provgrop 2 var torr.
Väster om området sluttar marken mycket flackt ner mot Vänerns strand
som till största delen utgörs av sten. Det förekommer även vad som antas
vara berg i dagen vid strandkanten.

 Utdrag ur SGU:s jordartskarta
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 Utdrag ur SGU:s jorddjupskarta (1-3 meter)

 Undersökningsområdet, vy mot norr
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 Strandkanten strax väster om planområdet

 Provgrop 1, delvis igenrasad

7 (13)

Askekärr 1:7 och 1:8 m.fl. - Mariestads kommun
PM – Geoteknik 2020-10-14

 Provgrop 2

4.2

Södra området
Marken inom området utgörs av relativt tät skogsmark med rikligt innehåll
av sten och block. Lokalt förekommer mindre bergsryggar. Markytan
sluttar genomgående flackt ner mot Vänern med en lutning om ca 1:30.
Marknivåerna inom området varierar mellan ca +45 och +49.
På grund av framkomligheten kunde endast en provgrop, (provgrop 3)
uttas i utkanten av området. Jorden bestod här av ca 0,3 meter
vegetationsjord följt av grusig siltig sand ner till 2,0 meters djup där
grävningen avslutades mot block.
I den öppna provgropen noterades en fri vattenyta 1,2 meter under
markytan.
Väster om området slutar marken mycket flackt ner mot Vänerns strand
som till största delen utgörs av sten.
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 Utdrag ur SGU:s jordartskarta

 Utdrag ur SGU:s jorddjupskarta (1-3 meter)
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 Provgrop 3

 Vänerns strand strax väster om området
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TJÄLFARLIGHET
De ytliga jordarna inom området bedöms huvudsakligen tillhöra
tjälfarlighetsklass 1 alt. 2 och materialtyp 2 alt. 3B enligt AMA
Anläggning.

6

STABILITET, RAS OCH BLOCKUTFALL
Med hänsyn till de fasta jordarna, det ringa jorddjupet samt de flacka
lutningarna ner mot Vänern föreligger inga stabilitetsproblem inom
området. Bedömningen är även att det inte föreligger någon risk för ras
eller blockutfall i eller i anslutning till planområdet. Ingen pågående
erosion noterades i samband med fältundersökningen.

7

RADON
Ingen mätning av markradon har utförts i samband med denna
undersökning.

8

SÄTTNINGAR
Sättningsproblematik bedöms ej föreligga såvida organisk ytjord utskiftas
före grundläggning.
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GRUNDLÄGGNING
Grundläggning av byggnader kan utföras på frostskyddad nivå med sulor,
alternativt förstyvad bottenplatta, på väl packad fyllning (sedan allt
organiskt material borttagits). Grundläggning kan utföras enligt SS-EN
1997-1 Geoteknisk kategori GK1 (där så är möjligt). Tillåtet grundtryck fd
sättes till 100 kPa vid grundläggning på friktionsjord. Grundsulor får ej
utföras smalare än 0,5 m. Eventuella uppfyllnader ska medräknas i
belastningen för konstruktionen.
Vidare ska belysas att jorden är erosionbenägen, vilket kräver beaktande
bland annat med avseende på schaktarbeten.
Fyllning/packning skall utföras enligt AMA Anläggning.
Geotextil på schaktbotten som materialskiljande lager förordas.
Innan fyllning skall schaktbotten besiktigas av geotekniskt sakkunnig.

10

SCHAKTNING
Schaktning i friktionsjord kan över grundvattenytan ske med en
släntlutning av 1:1,5.
Vid schaktning under grundvattenytan och samtidig länshållning av
schakten finns risk för erosion och bottenuppluckring. Eftersom det kan
bli aktuellt med schaktning och återfyllning under grundvattennivån krävs
att detta studeras och planeras särskilt innan arbetet påbörjas.
Vid schaktning i siltig jord finns risk för ytuppmjukning och utflytning av
slänter vid vattenövermättnad på grund av t.ex. regn. För att begränsa
utflytning av slänter kan dessa övertäckas vid regnväder.
All schaktning skall utföras enligt handboken Schakta Säkert (Svensk
Byggtjänst, SGI/SBUF 2015).
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GEOTEKNISKA REKOMMENDATIONER
Det skall observeras att undersökningen är översiktlig.
Ledningar bör som regel kunna läggas i naturligt lagrad jord på en
grusbädd enligt AMA Anläggning.
Fyllning får inte utföras med eller mot tjälad jord.
Packningskontroll bör utföras där fyllning > 1 m utförs för byggnader.
Innan fyllning bör schaktbotten besiktigas av geotekniskt sakkunnig.
De geotekniska förhållandena bedöms vara av sådan karaktär att de ej
hindrar eller ger allvarliga restriktioner för pågående planarbete.

Mitta Geoteknik Vatten & Miljö

Skövde 2020-10-14

Mikael Argus

Emil Svahn

BILAGOR
Bilaga 1 - Ritning G1 – G2 (Plan, Sektion)
Bilaga 2 - Jordartstabell
Bilaga 3 - SGF:s Beteckningsblad
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Uppdrag
Uppdrag:
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Mariestads kommun
Fältundersökning: E.S
2020-09-04

Sektion/borrhål
Djup/nivå

PG1
0-0,15

Askevik

Godkänd den 2020-07-14

Benämning

Vatten- Konflyt- Tjälfarl Mtrltyp
kvot
gräns klass enl. tab.
w
wL
CB/1
%
AMA- 17
%

Anm

Uppmätt vy i pg 0,8 mumy (200714)
Vegetation

-1,0

Brun SAND

1

2

-2,0

Brungrå siltig LERA

4

5A

-2,5

Brun siltig MORÄN

4

5A

2,5 -

Stopp mot block eller berg

PG2
0-0,2

Uppmätt vy i pg torrt (200714)
Vegetation

-1,2

Brun siltig MORÄN

4

5A

1,2 -

Stopp mot sten eller block

PG3
0-0,3
-2,0

Uppmätt vy i pg 1,2 mumy (200714)
Vegetation
Brun grusig siltig SAND

1

2

-2,0

Stopp mot sten eller block

Innehåller rikligt med sten
och block

Redovisning i plan
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Redovisning i sektion

REDOVISNING I SEKTION
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Sondering

SONDERING
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Sondering
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Sondering
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Sondering
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Provtagning

PROVTAGNING
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In-situ försök
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Hydrogeologiska undersökningar

HYDROGEOLOGISKA UNDERSÖKNINGAR
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Förkortningar
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