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Bild på försättsblad visar berg i dagen på den undersökta tomten på kvarteret Humlan.
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Uppdrag och syfte
På uppdrag av AB Nynäshamnsbostäder har Norconsult AB fått i uppdrag att utföra en geoteknisk utredning
för detaljplanearbetet för byggnation av bostäder vid pendelstationen Gröndalsviken i Nynäshamn. Området
Humlan ligger i stadens västra del, se figur 1.
Figur 2 visar alternativa planförslag 1 och 2, framtagna av White Arkitekter.

Figur 1. Orienteringskarta Humlan. Aktuellt område markerat med röd cirkel. Karta hämtad från Lantmäteriet,
http://kso2.lantmateriet.se/#, © Lantmäteriet.
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Planförslag 1

Planförslag 2

Figur 2. Alternativa planförslag 1 och 2

Föreliggande rapport syftar till att klargöra befintliga geotekniska förhållanden så som jordlagerföljd,
förekomst av berg samt byggbarheten inom berört området. I rapporten ges översiktliga rekommendationer
för grundläggning av byggnader och VA-ledningar.
Detta dokument är upprättat av Katarina Hallén, Norconsult AB och granskat av Mattias Perman, Norconsult
AB.

Underlag
Underlag från beställaren”20160330_presentation för dv konsulter”. Material från berörda ledningsägare har
använts som underlag vid planeringen av de geotekniska undersökningarna.

Tidigare utförda undersökningar
Inga tidigare geotekniska undersökningar har utförts av området.

Nu utförda undersökningar
Utförda fältundersökningar tillhörande denna utredning redovisas i ”MUR Geoteknik –
Nynäshamnsbostäder, Humlan”, upprättad av Norconsult AB, daterad 2016-04-22.

Befintliga anläggningar
Kvarteret Humlan ligger inne i ett bebyggt område och är omgärdat av hyresfastigheter, parkeringar, ett
vattentorn samt ett par vägar som löper längs tomtens gränser. Även järnväg, småbåtshamn och sporthall
finns i närheten av tomten. På tomten finns i dagsläget en asfalterad parkering för personbilar. Befintliga
markledningar finns i gatorna som omringar tomten.
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Geotekniska förhållanden
Topografi
Den undersökta tomten ligger i ett område med generellt stora höjdskillnader. Marknivån varierar mellan ca
+9,5 och +17,5 möh. Högsta inmätta punkten är i tomtens nordvästra hörn och lägsta inmätta punkten är i det
sydöstliga hörnet. Själva tomten är anlagd med gräsmatta och enstaka träd och buskar. Mitt på tomten finns
berg i dagen som troligtvis omgärdas av morän.

Jordlager
Utredningen visar att jordlagerföljden inom aktuellt område utgörs av:
•
•
•
•

0,0-0,1 m mulljord (Mu)
0,1 – 2,0 m lera/kohesionsjord (Le)
Morän eller annan grov friktionsjord (Mn)
Berg

Mäktigheterna på respektive jordlager är bedömda utifrån utförda sonderingspunkter. Större mäktigheter än
angivna kan förekomma, framförallt då avstånden mellan borrpunkterna är stora men också på grund av att
alla sonderingar inte har utförts ned till konstaterat berg.
Ett tunnare lager av mulljord täcker området.
Vid sonderingarna har jorden upplevts som något blockig och markytan bedöms som blockig vilket försvårat
skruvprovtagning på större djup än ca 2 m.
Ett lerlager har påträffats i områdets norra del med en mäktighet på upp till 2 m. Lerans mäktighet avtar mot
områdets södra del. Det kan dock inte uteslutas at det finns lera som underlagrar fyllningen på södra delen
av området.
Fast botten av friktionsjord, troligen grusig sandig morän, följer leran och återfinns således ca 2 m under
befintlig markyta. Moränen vilar på berg.
Jorddjupet varierar generellt mycket inom området. De minsta jorddjupen återfinns i den nordöstra delen
kring borrpunkterna NC102 och NC104. De största jorddjupen återfinns i den sydvästra delen kring
borrpunkterna NC103 och NC105 där sonderingarna avbrutits före stopp i berg.
I områdets nordöstra halva samt östra del, har berg bekräftats med jord- bergsondering i ett flertal punkter.
Berg i dagen finns inom detta område och djupet till berg varierar mellan ca 0-4,5 m enligt utförda
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sonderingar. Jord- bergsonderingarna i områdets sydvästra del har inte påträffat berg inom sonderat djup på
ca 5,5 m.

Geohydrologi
De geohydrologiska förhållandena har undersökts genom observationer i skruvborrhål i punkterna nummer
NC101, NC104 samt NC105. Inte i någon av dessa punkter har fri vattenyta kunnat observeras utan upptagna
prover har varit torra till mycket torra i vissa fall.
Grundvattennivån bör således ligga djupare än ca 2,0 m under befintlig markyta. Grundvattenytan varierar
under året varför den kan ligga högre vid regniga perioder och vid snösmältning. Det var vid tidpunkten för
undersökningarna torrt i alla undersökningspunkter varvid det bedöms att det inte bör finnas några hinder för
att anlägga garaget enligt planförslagen.

Stabilitet
Då lutningarna inom området ej överstiger 1:10 och resultat från fältundersökningen inte visar på några
speciella förhållanden, så bedöms totalstabiliteten inom området som tillfredsställande stabilt. Inga
stabilitetsberäkningar bedöms behövas utföras för att verifiera detta antagande.

Sättningar
Ingen beräkning av sättningar har utförts i det här skedet men rekommenderas till senare skede pga lagret
med lera som påträffats vid sonderingarna. kohesionsjord (lera) är en sättningsbenägen jord. Sättningar i
kohesionsjord sker långsamt och beroende på lastfall kan sättningarna pågå i flera år.
I områdets södra del har friktionsjord (grusig sand) påträffats vid sondering. Dessa jordar är generellt inte
sättningsbenägna.

Radon
I de områden som utgörs av täta lösa jordar är markradon normalt inget problem. De områden som utgörs av
mer genomsläppliga jordar innehåller normalt högre radonhalter. I torra jordar är radonhalten vanligtvis
högre eftersom de innehåller porer där gaserna kan transporteras. Marken i området har kostaterats vara torr
även i de delar med bedömt lerlager. Trots detta har mätningarna visat på låga värden markradon.
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Mätning av halten radon i marken har utförts i punkterna NC101, NC104 samt NC106 med instrumentet
MARKUS 10. Nedan redovisas uppmätta värden:
MÄTPUNKT
DJUP (m)
BEDÖMD JORDART
VÄRDE (kBq/m3)
NC101
0,65
grLe
12
NC104
0,6
(bl)muLe
10
NC106
0,7
(bl)mugrSa
9
Rekommenderade gränsvärden redovisas i följande tabell:
Markklass

Jordtyp

Radonhalt i jordluften 1
m under markytan
[kBq/m3]

Högradonmark

Grus, grovkornig morän

>50

Sand

>50

Silt

>60

Lera

>100

Grus, grovkornig morän

10-50

Sand

10-50

Silt

20-60

Lera

60-100

Grus, grovkornig morän

<10

Sand

<10

Silt

<20

Lera

<60

Normalradonmark

Lågradonmark

De jordar värdena uppmätts i består i huvudsak av lera och sand. För båda jordlagren ligger de uppmätta
värdena inom kategorin för Lågradonmark.

Rekommendationer
Följande rekommendationer gäller för båda de alternativa planförslagen.

Markdisposition
Detaljplanens förslag är ur geoteknisk synpunkt genomförbar i dess nuvarande form. Kompletterande
sättningsberäkningar bör utföras när marknivåer för planen är fastställda.
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Dock kan denna lösning innebära schaktningsarbeten i berg, men även till viss del i lera . Med tanke på
fastmarksområdet i den norra delen kan större och tyngre byggnader, såsom flervåningshus, med fördel
placeras här då grundläggningskostnaderna kan hållas nere p g a troligen enklare grundläggning.

Grundläggning
För flerbostadeshusen bedöms generellt att grundläggningen kan utföras med plintar på fast mark av
friktionsjord, morän eller berg. Grundläggningsförhållandena bör utredas närmare när exakt läge för
byggnaderna har bestämts, då djupet till fast lagrad jord och berg varierar inom området.
Grundläggning av lättare och sättningståliga byggnader, av typen villor upp till två våningar, kan preliminärt
utföras med platta på mark. Dock bör sättningar i underliggande lösa leror beaktas.
Vid byggnation och schakt skall det beaktas att jordlagren är lerhaltiga och därmed flytbenägna och
tjälfarliga.
All organisk jord under och i anslutning till byggnader ska grävas ut och ersättas med material av lägst
materialtyp 2.
Då utformning och placering av tänkta byggnader och anläggningar är klar, rekommenderas att en
kompletterande geoteknisk undersökning utförs i dess planerade lägen för slutlig dimensionering av
grundläggning och schaktarbeten.

Schakt
Risk för bergschakt bedöms generellt förekomma i den nordliga delen där berg i dagen och ytligt berg
påträffats i punkt NC101, NC102 och NC104, detta gäller även speciellt för VA-schakter i hela norra delen.
Risk för bergschakt skall beaktas i detaljprojekteringen och kompletterande undersökningar i exakta lägen
för ledningar bör utföras för att bättre kunna bedöma mängden bergschakt.
Schakter inom den sydliga delen av området innebär schakt i morän eller annan friktionsjord. Denna jord kan
vara svårschaktad och vid schakt i morän skall block alltid förutsättas påträffas.

Radon
Mätningarna av markradon i området har visat att det inom detaljplaneområdet är lågradonmark. Utifrån
uppmätta resultat bedöms att inga extra åtgärder behövs mot markradonet.
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1.

Objekt

Av Nynäshamnsbostäder har Norconsult AB fått i uppdrag att utföra en geoteknisk
utredning med tillhörande handlingar inför ny detaljplan för området Humlan i
Nynäshamn kommun.

Översikt kvarteret Humlan

I föreliggande MUR Geoteknik, med tillhörande bilagor och ritningar redovisas de
geotekniska förutsättningar som råder inom det berörda området.

2.

Syfte
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Syftet med de geotekniska undersökningarna är att utgöra underlag för
projekteringsarbetet och för att identifiera grundläggningsförhållanden för
planerade nybyggnationer i området.
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3.

Underlag

Underlag som använts vid planeringen av fältundersökningarna har erhållits från
White Arkitekter. SGFs jordartskator har också nyttjas som underlag. Ingen
tidigare geoteknisk undersökning har utförts i området.

4.

Styrande dokument

Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 med tillhörande nationell bilaga. För mer
information gällande styrande dokument, se tabell 1 till 2 nedan.
Tabell 1 Planering och redovisning.

Undersökningsmetod
Fältplanering

Standard eller annat styrande dokument
SS-EN 1997-2:2007/AC:2010

Fältutförande
Jordartsbenämning

Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013 samt SSEN-ISO 22475-1:2006
SS-EN 14677-1

Beteckningssystem

SGF/BGS beteckningssystem 2001:2

Tabell 2 Fältundersökningar.

Undersökningsmetod

Standard eller annat styrande dokument

Jord- bergsondering

Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013 och
2:99

Skruvprovtagning

Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013

5.

Befintliga förhållanden

Nedanstående beskrivning är översiktlig och avsedd som allmän orientering.
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5.1

Topografi och markbeskaffenhet

Den undersökta tomten ligger i ett område med generellt stora höjdskillnader.
Marknivån varierar mellan ca +9,5 och +17,5 möh. Högsta inmätta punkten är i
tomtens nordvästra hörn och lägsta inmätta punkten är i det sydöstliga hörnet.
Själva tomten är anlagd med gräsmatta och enstaka träd och buskar. Mitt på tomten
finns berg i dagen som troligtvis omgärdas av morän.
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5.2

Befintliga anläggningar

Tomten på området Humlan ligger inne i ett bebyggt område och är omgärdat av
hyresfastigheter, parkeringar, ett vattentorn samt ett par vägar som löper längs
tomtens gränser. Även järnväg, småbåtshamn och sporthall finns i närheten av
tomten. På tomten finns i dagsläget en asfalterad parkering för personbilar.
Befintliga markledningar finns i gatorna som omringar tomten.

6.

Utsättning/inmätning

Samtliga undersökningspunkter har satts ut och mätts in av Peder Colfach,
Norconsult AB. Aktuella koordinatlistor för respektive borrpunkter finns redovisad
i bilaga 1.
Koordinatsystem i plan: SWEREF 99 18 00
Koordinatsystem i höjd: RH2000

7.

Geotekniska fältundersökningar

7.1

Allmänt

De geotekniska undersökningarna har utförts av Ola Lundgren, Norconsult
Fältgeoteknik AB. Borrigg av typen Geotech 604 har använts till borrningarna som
utförts i April 2016.

7.2

Utförda fältundersökningar

7.3

Kalibrering

Kalibreringsprotokoll för borrbandvagn finns samlat hos Norconsult Fältgeoteknik
AB och skickas till beställaren vid förfrågan.

2016-04-22
Humlan
Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo

\N:\104\22\1042207\5 Arbetsmaterial\01 Dokument\G\MUR

Utförda undersökningar omfattar:
• 6 st jord- bergsonderingar (JB) för att bestämma gränsen mellan jord och
berg.
• 3 st störd provtagning med skruvborr (Skr) i syfte att okulärt bedöma
materialtyp och jordlagerföljd.
• Radonmätning med instrumentet Markus 10 i 3 punkter i syfte att mäta
markradonhalt.

7 (9)

8.

Geotekniska
laboratorieundersökningar

Inga laboratorieundersökningar har utförts.

9.

Hydrogeologiska undersökningar

9.1

Grundvattenobservationer

Inga observationer av markvatten har gjorts i samband med sonderingarna.

10. Härledda värden
Valda geotekniska metoder för det här uppdraget är av sådan art att härledda
värden inte är möjliga att ta fram.

11. Värdering av undersökning
11.1 Generellt
Borrpunkt NC102 har flyttats något i plan för att undvika markkablar.
Inga övriga avvikelser har noterats i samband med fältundersökningarna.

12. Redovisning
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Redovisningsprogrammet GS Presentation, version 14.1.1.0, har använts för att
presentera resultat från utförda undersökningar i plan och sektion.
Ritningar har framställts av Katarina Hallén, Norconsult AB.
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