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Bilaga

Tolkning av undersökningspunkter i plan 1:1000 100 G 11 01

Årbyområdet Grundundersökning (plan och profiler), Eskilstuna stads byggnadskontor,
nr: 11868-12051, 1956-04-24 (linjer med flera sonderingar)

Årbyområdet Vatten- och avloppsledningar (plan och profiler), Eskilstuna stads
byggnadskontor, nr: 12188-12191, 1961-10-09 (linje med flera sonderingar)

Rhv 6 Förbiväg, Kungsör – Eskilstuna – Strängnäs, Statens geotekniska institut, uppdrag
K 3842, daterad 1954-08-23.
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1 Bakgrund
Sweco Civil AB har på uppdrag av Eskilstuna kommun sammanställt historisk geoteknisk
information inom området Årby norra i Eskilstuna.

Föreliggande geotekniska PM har som syfte att ge ett översiktligt underlag för byggherrar
inom dialogområdet som avser exploatera marken.

Föreliggande utredning har status projekteringsunderlag och behandlar endast
rekommendationer och synpunkter för projekteringsskedet.

2 Underlag
[1] Årbyområdet Grundundersökning (plan och profiler), Eskilstuna stads

byggnadskontor, nr: 11868-12051, 1956-04-24 (linjer med flera sonderingar)

[2] Årbyområdet Vatten- och avloppsledningar (plan och profiler), Eskilstuna stads
byggnadskontor, nr: 12188-12191, 1961-10-09 (linje med flera sonderingar)

[3] Rhv 6 Förbiväg, Kungsör – Eskilstuna – Strängnäs, Statens geotekniska institut,
uppdrag K 3842, daterad 1954-08-23.

[4] Årby Norra, Eskilstuna Kommun – PM översiktlig miljöteknisk undersökning, Ramböll
AB, uppdragsnummer: 1320023543, daterad 2016-11-02.

[5] Jordartskartan, www.sgu.se

[6] Jorddjupskartan, www.sgu.se

[7} ”Byggherredialog Årby Norra”, Eskilstuna kommun.

3 Objektsbeskrivning
Årby Norra ligger cirka 1 km norr om centrala Eskilstuna, inom stadsdelen Årby. Det
aktuella området nås via Årbygatan. Området är 7 hektar stort och används idag
framförallt som parkering. Inom området finns en förskola, mindre garage, en miljöbod,
basketplan samt några mindre grönytor.
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Figur 3.1: Lokalisering - Årby Norra, Eskilstuna [7].

Figur 3.2: Planerad bebyggelse - Årby Norra, Eskilstuna [7].

Figur 3.3: Planerad bebyggelse - Årby Norra, Eskilstuna [7].



4(9)

PM GEOTEKNIK (PM/GEO)
2016-11-03

re
po

00
1.

do
cx

20
15

-1
0-

05

ÅM p:\2181\2175606_årby_norra,_geoteknik\000\19original\pm geoteknik 161103.docx

4 Ingenjörsgeologi

Figur 4.1: Utdrag ur jordartskartan [5].

Enligt jordartskartan består jorden i markytan genomgående av postglacial lera inom
aktuellt utredningsområde.

Figur 4.2: Utdrag ur jorddjupsartskartan [6].

Undersökningspunkter som jorddjupskartan bygger sin information på saknas inom
området. Utifrån historisk geoteknisk information så förekommer mäktigare jordlager än
10 m inom området vilket är det maxvärde som jorddjupskartan redovisar.
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5 Geotekniska förhållanden

5.1 Historik

Sonderingar i [1] och [2] är utförda med 32 mm stål och 63 kg fallhejare med fallhöjden 50
cm. I ritningar redovisas avståendet mellan borrhålets horisontella streck sänkning för 10
hejarslag. ”Tr” står för där endast tryck utförts på stålet.

Ett flertal geotekniska undersökningar har utförts i eller i anslutning till utredningsområdet.

Undersökning [1] utgörs av en omfattande geoteknisk undersökning från 1956 som
avgränsas i söder av Torshällavägen, i väster av Öbergsgatan, i norr av (tidigare) riksväg
6 samt i öster av vad som idag är Årbygatan. Majoriteten av dessa sonderingar ligger
utanför undersökningsområdet, två linjer (undersökningspunkt 79 – 102) är dock
representativa för aktuellt område.

Figur 5.1.1: Principiellt undersökningsområde i [1].

Undersökning [2] från 1961 utgörs av sonderingar i Årbygatan, lokalgatan och inte
ringleden.

Figur 5.1.2: Principiellt undersökningsområde i [2].
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Undersökning [3] är utförd av SGI 1954 och behandlar en omläggning av Riksväg 6
genom Eskilstuna, förbiled.

Sonderingar och provtagningar i denna undersökning består av viktsonderingar och ett
vingförsök. Majoriteten av utförda sonderingar är utförda väster om aktuellt område mot
området Vallby och endast en sondering bedöms vara utförd inom aktuellt område.

Viss osäkerhet förekommer utifrån underlaget var aktuell undersökning är utförd i plan.
Nedanstående figur utgör troligt läge:

Figur 5.1.3: Principiellt undersökningsområde i [3].

Rambölls markmiljöundersökning från 2016 [4] saknar geoteknisk information mot djupet.
Undersökningen har dock ett flertal ytliga prover som ger en god bild avseende
mäktigheter befintlig fyllning i markytan.

Figur 5.1.4: Principiellt undersökningsområde i [4] (ytlig undersökning).
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5.2 Jordlager

Jorden i området består ytligt av fyllningsmassor bestående av främst av grus och sand i
mäktigheter varierande mellan ca 0,5 – 1,0 m [4].

Den befintliga fyllningen underlagras av lera i generella och bedömda mäktigheter
varierande mellan ca 7 – 14 m på friktionsjord och berg. Ytligare borrstopp, om ca 1,5 –
5,5 m, förekommer inom området men uppträder mycket lokalt.

Endast en provtagning finns på leran i området och denna är från SGIs utredning från
1954. Leran har där bestämts ha en mycket- till extremt låg odränerad skjuvhållfasthet.

5.3 Geohydrologi

Normala grundvattenrör är fyrsiffriga och är installerade i fast mark/morän. De två första
siffrorna anger årtal, tex 8709 är installerad 1987 och littera är 09.

Invid grundvattenrören är ibland portrycksmätare i leran installerade. De sista siffrorna
visar vilket djup de är installerade på,

Exempelvis 8709035 är installerad på 3,5 meters djup intill rör 8709.

Nedanstående data redovisas i plansystemet Sweref 99 16 30 och höjdsystem RH 2000.

5.3.1 Grundvattenrör

Ett flertal grundvattenobservationer har utförts inom området med mätserier från 1982 –
2001. Grundvattenrörens lägen redovisas i bilagd 100 G 11 01.

Figur 5.3.1.1: Grundvattenobservationer inom området.
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Rör nr Nivå markyta Gv-nivå (medel) Djup under my [m] x y

8709 +9,35 +7,4 1,95 150819,886 6585475,650
8710 +10,2 +8,1 2,1 151349,870 6585426,631
8711 +9,8 +8 1,8 151386,246 6585318,753
8714 +9,5 +6,8 2,7 150709,222 6585315,804
8720 +9 +7,4 1,6 149526,580 6585493,120

5.3.2 Portrycksstationer

Det har även utförts ett antal portrycksobservationer enligt nedan:

Figur 5.3.2.1: Portrycksobservationer inom området.

6 Rekommendationer

Då postglacial och lös lera förekommer i relativt stora mäktigheter inom området så bör
planerad bostadsbebyggelse förutsättas grundläggas med fribärande golv ovan
stödpålar. Pålningslängder kan för kalkyl uppskattas efter bilagd ritning 100 G 11 01 men
rekommenderas att verifieras i detaljerat projekteringsskede.

Enklare och mindre konstruktioner kan eventuellt grundläggas med platta på mark, men
lerans sättningsegenskaper bör, innan dess, klarläggas.

Marknivåer (fyllningshöjder) inom området bör generellt hållas låga då leran troligen är
sättningsbenägen och konsoliderad för rådande mark- och vattenförhållanden.

Då indikationer finns att leran har mycket- till extremt låg odränerad skjuvhållfasthet så
kan schakter och anläggningsarbeten under jorden erfordra speciella åtgärder för att
säkra schaktslänters stabilitet.
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6.1 Kvarvarande arbeten och fortsatt projektering

Detaljprojektering för bebyggelse utförs av respektive byggherre där objektsanpassade
geotekniska undersökningar utförs för planerad bebyggelse. Nedanstående
rekommendationer bör dock utföras för att bättre förstå områdets geologi samt dess
geohydrologiska och geotekniska egenskaper.

· Lerans sättningsegenskaper rekommenderas att undersökas i 2- 3 punkter med
kolvprovtagning samt med efterföljande sättningsanalys (CRS-metoden) på
geotekniskt laboratorium.

· Lerans odränerade skjuvhållfasthet erfordrar ytterligare studier, dels för
schaktstabilitet men även för dimensionering av geokonstruktioner.

SWECO Civil AB

Max Årbrink
Handläggare
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