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1 Uppdrag
På uppdrag av Studio Projekt i Delebäck AB har Sweco Sverige AB utfört en
geoteknisk okulär besiktning av rubricerat objekt. Syftet med besiktningen var
att bekräfta rådande jordlagerförhållande mot de geologiska jordartskartorna
från SGU. Detta för att ge underlag för värdering av de geotekniska
förhållandena i detaljplaneskedet.

2 Befintliga förhållanden och planerad
byggnation

Aktuellt område ligger i Gullspångs kommun strax söder om Delebäck.
Planerad detaljplan innefattar ett ca 80 ha stort område beläget mellan
Fågelsångsvägen i väst och sjön Skagern i öst, se Figur 1.

Figur 1: Vänster: Karta över närområdet med aktuellt området markerat med rött. Höger: Urklipp
från planerad detaljplan.

Marken består i dag av mestadels skogsmark. Ett flertal diken finns inom
området med syfte att leda bort ytvatten ner mot sjön. Befintliga byggnader på
området utgörs av en gammal övergiven bondgård och lada.

Närmaste naturliga vattendrag är en bäck belägen ca 200 m väst om
detaljplaneområdet.

Topografin i området är generellt flack med svag lutning från väst (ca +105) ned
mot sjön (ca +70) i öst. Lutningen ökar något närmast sjön.
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3 Utförd geoteknisk besiktning
Okulär besiktning av området utfördes 2022-04-13 av Daniel Björn, Sweco. Vid
tillfället för besiktningen var vädret mulet omkring +5–+10°C.

Jordart inom området har kontrollerats med hjälp av ”geologkäpp” kompletterat
med mindre handgrävda gropar samt observationer av rotvältor.

3.1 Underlag
Underlag som legat till grund för föreliggande handling är följande:

· Planbeskrivning, Ändring av förslag till byggnadsplan för fritidsområde
Sjötorp, del av fastighet Sjötorp 1:1 och 2:1, Gullspångs kommun,
daterad 2021-11-16.

· Plankarta, Ändring av förslag till byggnadsplan för fritidsområde Sjötorp,
del av fastighet Sjötorp 1:1 och 2:1, Gullspångs kommun, daterad
2021-11-16.

· Jordartskarta från SGU

4 Jordlager och grundvattenförhållanden
Området utgörs, enligt SGUs jordartskarta, av morän. Förhållandena enligt
jordartkartan har bekräftats vid okulärbesiktningen.

Ytliga block har observerats genomgående i hela området, se Figur 2. Vid
rotvältor har stora mängder block, sten och grus observerats där kornformen
visar tydliga tecken på morän, se Figur 3-5. Stickprov tagna inom området med
en geologkäpp visar generellt på en jordsammansättning av grusig siltig sand.
Geologkäppen har kunnat drivas ned till ett djup av 20–50 cm, ofta med ett hårt
stopp troligtvis mot en sten eller block.

I strandlinje vid sjön observerades stora mängder block och sten vilket tyder på
morän som svallats av vågrörelser från sjön, se Figur 6.

Ingen information avseende grundvatten har tagits fram för detta PM.
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Figur 2: Bild från områdets södra del visande ytliga block.

Figur 3: Bild av rotvälta från områdets centrala delar.
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Figur 4: Bild av rotvälta från områdets nordvästra delar.

Figur 5: Bild av rotvälta från områdets sydöstra delar.
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Figur 6: Bild av strandlinjen vid sjön öster om området.

5 Stabilitet generellt
Stabilitetsförhållandena för området för planerad detaljplan bedöms som
gynnsamma både avseende jordlagerföljd, som utgörs av morän, och topografi,
där släntlutningar inom området bedöms generellt ligga kring 1:10–1:20 (lokalt
omkring 1:5 närmast sjön i öst).

Bäcken väster om området bedöms vara vid ett sådant avstånd och storlek att
den inte ska påverka stabiliteten för detaljplaneområdet.

Sammanfattningsvis bedöms förhållandena när det gäller totalstabiliteten som
tillfredställande.

6 Sättningar generellt
Eftersom jordlagren består av friktionsjord bedöms sättningarna som kan
uppstå till följd av spänningsökning vara små, i princip försumbara, och
utvecklas snabbt.

7 Radon
Ingen radonmätning har utförts inom ramen för detta uppdrag. Innan byggnation
av hus påbörjas ska mätning av radon i markluft genomföras för att eventuellt
kunna vidta erforderliga åtgärder.

8 Grundläggning generellt
Generellt föreligger inga geotekniska problem när det gäller grundläggning. Vid
markutfyllningar ska all matjord, organisk jord, avlägsnas och utläggning av
fyllnadsmaterial, bergkross, utföras innan byggnadsarbetet påbörjas.
Byggnader bedöms kunna grundläggas ytligt på hel styv bottenplatta.
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Blockuppfrysning kan förväntas för området. Byggnader bör säkras mot tjäle
genom tjälisolering och i övrigt i området, beroende på användning, kan
blockrensning fordras under till exempel hårdgjorda ytor och gator.

Naturlig lagrade sediment är känsliga för yterosion, särskilt i blottade/schaktade
slänter. Hantering av dagvatten i området bör utredas och ett helhetsgrepp över
takavvattning samt dagvattenhantering osv bör vidtas.

9 Övrigt
Inga hinder eller restriktioner avseende geoteknik föreligger för planerad
detaljplan, utifrån de förutsättningar som ligger till grund för detta PM.

Samråd under kommande projekteringsskede ska ske mellan bland annat
geotekniker, markprojektör och konstruktör.

Kompletterande geotekniska undersökningar erfordras i projekteringsskedet när
uppgifter om byggnaders läge, markbelastning, utbredning i plan samt nivå på
färdigt golv är kända, för att bestämma mark- och
grundläggningsförutsättningar.

Sweco Sverige AB

Karlstad 2022-04-27

Daniel Björn Tomas Nordlander
Uppdragsledare Granskare

https://swecogroup.eu1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAgwDF1bXHclxADWDnEQUYIbadl1HyxTnw
https://swecogroup.eu1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAgwDF1bXHclxADWDnEQUYIbadl1HyxTnw


30040444_PM Geoteknik
Slutgiltig revideringsrapport 2022-04-27

Skapad: 2022-04-27

Av: Daniel Björn (daniel.bjorn@sweco.se)

Status: Signerat

Transaktions-ID: CBJCHBCAABAAgwDF1bXHclxADWDnEQUYIbadl1HyxTnw

”30040444_PM Geoteknik” – historik
Dokumentet skapades av Daniel Björn (daniel.bjorn@sweco.se)
2022-04-27 - 12:05:39 GMT– IP-adress: 185.125.227.18

Dokumentet skickades med e-post till Tomas Nordlander (tomas.nordlander@sweco.se) för signering
2022-04-27 - 12:06:26 GMT

Dokumentet skickades med e-post till Daniel Björn (daniel.bjorn@sweco.se) för signering
2022-04-27 - 12:06:26 GMT

Dokumentet har e-signerats av Daniel Björn (daniel.bjorn@sweco.se)
Signaturdatum: 2022-04-27 - 12:06:34 GMT – Tidskälla: server– IP-adress: 185.125.227.18

E-postmeddelandet har visats av Tomas Nordlander (tomas.nordlander@sweco.se)
2022-04-27 - 13:27:08 GMT– IP-adress: 194.71.132.90

Dokumentet har e-signerats av Tomas Nordlander (tomas.nordlander@sweco.se)
Signaturdatum: 2022-04-27 - 13:27:22 GMT – Tidskälla: server– IP-adress: 194.71.132.90

Avtal har slutförts.
2022-04-27 - 13:27:22 GMT


		2022-04-27T06:27:25-0700
	Agreement certified by Adobe Acrobat Sign




