
 

 

 

 

UPPDRAGSNAMN  FÖRFATTARE  

Ängsholmen Eskilstuna D. Dehlin och H. Lundhede  

UPPDRAGSNUMMER  GRANSKAD AV  

10336364 Thobias Sahlin  

   DATUM  
   2022-04-08  

WSP Samhällsbyggnad  
700 08 Örebro  

Besök: Krontorpsgatan 1  
 

T: +46 10 7225000  
WSP Sverige AB  

Org. nr: 556057-4880  
Styrelsens säte: Stockholm  

wsp.com 1 (11) 

 

  

 

PM UTLÅTANDE – GEOTEKNISK KARTERING ÄNGSHOLMEN 

Inledning och bakgrund 

WSP Sverige AB har på uppdrag av Eskilstuna kommun utfört en geoteknisk kartering inför detaljplaneläggning av 
området Ängsholmen 1:2 (Ängsholmen Östra). Detaljplanen skall av kommunen upprättas i syfte att ge förutsättningar 
för anslutningar till kommunalt vatten och avlopp (VA) och friköp av arrendetomter inom planområdet. 

Vid granskning av samrådshandling kom följande yttranden från Statens geotekniska institut (SGI): 

- Med hänsyn taget till förekomst av lera, stora bergblock och bergbranter i planområdet har SGI bedömt att en 
geoteknisk utredning/kartering behöver utföras för att fortsatt planläggning skall kunna vara möjlig. I 
utredningen ska geotekniska aspekter som skred, ras, erosion och bergteknisk stabilitet bedömas. Vidare har 
SGI uttryckt starka rekommendationer kring att en geoteknisk undersökning även bör belysa aspekter 
avseende ”sättningar, grundläggning samt hantering av grundvatten och ytvatten etc.” 

Utifrån yttrandet från SGI, som sammanfattats ovan, har WSP gjort en kartering med avseende på geotekniska 
förutsättningar av området Ängsholmen 1:2. Denna handling redovisar resultat från karteringen och syftar till att 
upplysa om befintliga geotekniska aspekter som är relevanta för riskbedömning och riskavvärjning i samband med 
framtida anläggningsarbeten inom planområdet.  

Platsbesök 

Med SGU:s jordartskarta som underlag utfördes ett fältbesök och kartering av Hanna Lundhede, Thobias Sahlin och 
Daniel Dehlin den 7 mars, 2022. Karteringen utfördes i klart väder och ca 5 plusgrader. Nedan följer en 
sammanställning av relevanta observationer gjorda på plats och en redovisning av refererande bilder kopplade till 
Riskområden (RO) 1-7 som för läsaren lokaliseras med hjälp av Bilaga 1 och 2. (OBS: numrering gjord efter position, 
ej prioritet eller riskklass) 

Enligt Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) är området Ängsholmen beläget på morän, lera och berg i dagen. Se 
Figur 1 nedan.  
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Figur 1: Jordartskarta från Sveriges Geologiska Undersökning. I kartan tolkat av SGU står färgerna för följande jordarter: Blå = morän, Gul = lera, 
Röd = berg. Svart streckad linje visar ungefärlig gräns för planområdet. Kartan är hämtad från SGUs karttjänst 2022-03-24. 

Planområdet avgränsas av en varierande strandlinje med allt från höga klippor och blockrik moränstrand till stränder 
med och utan sten- och blocktäcke. Den huvudsakliga jordarten i undersökningsområdet är morän, som förekommer 
mellan skogbevuxna klippor och flackare områden med lera. Topografin varierar kraftigt, både vid strandlinjen och mer 
inåt land. Berg i dagen har block- och moräntäcke och många av de påträffade blocken i området är väl över 5 
kubikmeter och ligger tätt intill bebyggelse (se RO1 i Bilaga 1 och bilder 1 till 3). Lera hittades främst i nordvästra 
mittendelen av området, väl överensstämmande med jordartskartan ovan. 
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Bild 1: Foto taget i Riskområde 1 visar ett stort block i nära anslutning till fritidshus på bergskulle. 

  
Bild 2: Foto taget i Riskområde 1 visar stora block på nordöstra slänten av bergskulle. Ungefärlig lutning mellan 1:4 och 1:2. 
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Bild 3: Foto taget i Riskområde 1 visar samling block längs nordöstra slänten av brant lutande kulle. 

I östra delen av undersökningsområdet RO2 finns Ängsholmsberget. Berget är ca 400 meter långt i nord-sydgående 
riktning och har en bredd på ca 200 m, med branta släntlutningar på västra sidan. Ett 20-tal fritidshus ligger i 
dagsläget nära brant bergvägg (lutning 1:1 eller brantare) med flackare, snäva bergshyllor med morän- och 
blocktäcke. Större delen av blocken längs med hällen är mindre än 5 kubikmeter, medan ett drygt halvt dussin block 
är större. Se bilder 4 och 5.  
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Bild 4: Typisk blocksamling längsmed Ängsholmsberget inom Riskområde 2. 

 
Bild 5: Stenar och små block intill bebyggelse längsmed Ängsholmsbergets västra, branta bergvägg i RO 2. Se rödmarkerat område. 
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Liknande situationen vid Ängsholmsberget påträffas fler bergsknallar med moräntäcke 100 och 300 meter västerut i 
RO4 respektive RO5 där en rad fritidshus befinner sig i direkt anslutning till uppstickande berg. Hällen i RO4 är 
blockbärande, med norrlutning minst 1:1 och visar synliga sprickor upp till 2,5 meter långa (se bild 6). Berget i RO5 
har en i lutning mellan 1:8 till 1:4 med två vilande stora block belägna ovanpå (Bild 7). 

 

 
Bild 6: Fritidshus nedanför berghäll med sprickor och block i RO 4. Stort block och sprickor markerade i bild. Sprickorna uppskattas vara ca 1,5 till 2 
meter långa. 
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Bild 7: Flera fritidshus nedanför berghäll med stora block (över 5 kubikmeter) i östlig lutning mellan 1:8 och 1:4. Foto taget i RO 5. 
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Vid RO6 finns en moränslänt som vid vägen övergår i lera. Vägen har ytliga sprickor och vissa ojämnheter tyder på 
sättning, se Bild 8. 

 
 

Bild 8, Väg med tjälskador, troligen belägen på lera, bild tagen i RO6. 
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Markområdet längs med plangränsen väster om Ängsholmsberget (RO3) är flackt och ser till ytan ut att vara av 
finjord, men är av SGU karterat som morän. Vägen tycks i dagsläget inte ha några ytliga skador, men direkt väster om 
vägen, och drygt 300 meter nordväst längs med samma väg från RO3 börjar två områden som av SGU karterats som 
lera. Norrut i RO7 uppstår tydliga sättningsskador längsmed vägbanan, som kan ses i Bild 9. Området med lera 
sträcker sig här från västra gränsen av planområdet till strandlinjen på östra sidan och ansluter till flertalet fritidshus i 
RO5. Se Bilaga 1. 

 
Bild 9: Sättningsskador längsmed vägbanan i Riskområde 7. 

  



 

 

 

 

UPPDRAGSNAMN  FÖRFATTARE  

Ängsholmen Eskilstuna D. Dehlin och H. Lundhede  

UPPDRAGSNUMMER  DATUM  

10336364 2022-04-08  

 10 (11) 

 

  

 

Riskobservationer och rekommendationer 

WSP har under karteringstillfället inte påträffat/noterat områden där bedömning har gjorts att åtgärder krävs för att 
genomföra planen, däremot har ett antal riskobservationer noterats där WSP bedömer att åtgärder krävs inför 
kommande anläggningsarbeten:  Nedan följer en sammanställning av riskobservationer gjorda inom planområdet 
samt rekommendationer för kommande arbeten. 

 Riskområde 1 och 2 
Inom RO1 och RO2 anses kraftiga vibrationer från t.ex. schakt i väg eller tung trafik kunna lossa sten och 
block från slänten till nordost respektive öst. (Se bilder 1-5, samt Bilaga 1 och 2) 
 

 Riskområde 3 
Flacka topografiska förhållanden samt vägens närhet till Dalkarkärret, ett område som enligt SGU karterats 
som lera, argumenterar för att delar av vägen som avgränsar planområdet kan vara belagd på finjord. Detta 
medför en potentiell stabilitetsrisk för befintliga byggnader och eventuella planobjekt vid eventuell 
grundvattensänkning och/eller vibration- och markbelastning vid kommande anläggningsarbeten. (Se Figur 1 
och Bilaga 1) 
 

 Riskområde 4 
Vibrationer från ledningsschakt kan lossa stort block på bergshöjden till söder och sprickor i berg indikerar risk 
för bristande bergsstabilitet och ras mot befintliga byggnader, arbetsredskap och/eller människor. (Se bild 6, 
samt Bilaga 1 och 2) 
 

 Riskområde 5 
Vibrationer vid t.ex. schakt och sprängning kan få stort block på bergshöjden till väst i rullning mot byggnad 
och/eller väg i öst. (Se Bild 7, samt Bilaga 1 och 2) 
 

 Riskområde 6 
Oklara stabilitetsförhållanden. Ytligt observerad terräng ger indikationer på att säkerhetsfaktor för skred skulle 
kunna vara låg om schakt ska utföras. (Se Bild 8 samt Bilaga 1 och 2). Bör utredas vid kommande skeden.  
 

 Riskområde 7 
Observerade sättningar vid väg och byggnad. Grundläggning för VA-ledning i vägen behöver ses över. 
Ledning kan här komma till skada i framtiden från ovanliggande laster. (Se Bild 9, samt Bilaga 1) 

 

Finjord längs vägar 
Lera påträffades vid befintliga vägar och fritidshus där schaktning kan tänkas förekomma vid anslutning till kommunalt 
VA. Förekomsten av lera medför risk för framtida skador på nya anläggningar. Geoteknisk undersökning 
rekommenderas för att säkerställa markförhållanden inför anläggningsarbeten. Vid riskområde 6, bör stabilitet utredas 
inför byggnation och eventuella arbeten i väg och närområde. 

Blocksamlingar på och intill berg nära bebyggelse 
Vid karteringstillfället observerades flertalet områden med stora blocksamlingar på och intill berg, nära bebyggelse. Få 
tecken på erosion har observerats på plats, men p.g.a. blockens positioner nära hus och på glatta bergsytor finns vid 
vissa platser (RO 1, 2, 4 och 5, se Bilaga 1 och 2) risk för erosion vid vibration orsakat av eventuell schaktning 
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och/eller sprängning vid framtida anläggningsarbeten. Blockerosion till följd av t.ex. maskinellt arbete bedöms som 
möjlig. Framtida anläggningsarbeten inom RO (se Bilaga 1 och 2) bör om nödvändigt utföras så att minsta möjliga 
vibrationer uppstår med hänsyn till risken för skred, ras och blocknedfall. Stora block i närhet till branta slänter bör 
fixeras i plats med stag eller liknande för att minimera risk att dessa börjar röra på sig. 

Kartsammanställning/redovisning 

Som underlag för utlåtandet i denna handling har jordartskarta använts tillsammans med underlag på terräng samt en 
släntlutningsritning tagits fram (Bilaga 1 och 2). Kartorna grundas på utförd kartering samt understöd från SGUs 
jordartskarta och erhållen data, så som LAS höjddatamodell, planområde- och fastighetsgränser, från Eskilstuna 
kommun. Framtagna kartor redogör för kartering av block och bergvägg i relation till RO 1-7. 

Bilagor 

Bilaga 1 – Karta med tolkade jordarter enligt SGU samt fältobservationer. 

Bilaga 2 – Karta med analyserade släntlutningar utifrån höjddata (LAS) samt fältobservationer. 


