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1 Uppdrag och syfte
Bjerking AB har på uppdrag av Katrineholms kommun studerat älder geotekniska
undersökningar i Duvestrand i Katrineholm. Uppdragets syfte har varit att översiktligt beskriva
de geotekniska förhållanden och förutsättningar inom detaljplaneområdet med de äldre
geotekniska undersökningarna som underlag.

2 Objektsbeskrivning
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Detaljplanerområdet är ca 3 ha stort och består till stor del av naturmark. Planen ska möjliggöra
för cirka 30 nya bostäder fördelat på tre olika bostadstyper, radhus, parhus och villor samt en ny
lokalgata. Denna PM behandlar det norra detaljplaneområdet.
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Figur 1.Utredningsområdet delas in i två detaljplaneområden, norra och södra Duvestrand.
Geotekniken avhandlar den norra delen.

3 Utförda undersökningar
Den tidigare utredning som studerats är, Översiktlig geoteknisk undersökning samt
rutavvägning för planerad bebyggelse inom kv. 320 Räfsan inom bostadsområdet Stavstugan,
Katrineholm. HSB:s Riksförbund Geotekniska avdelningen. Stockholm 1972-06-08.
Resultatet av denna ligger till underlag för den beskrivning som omfattas av denna PM.

4 Befintliga byggnader och anläggningar
Utbredningsområdet är ca 7 ha stort och består till stor del av naturmark och till viss del
kvartersmark med tillhörande lokalgata (Claestorpsvägen),

5 Mark- och jordlagerförhållanden
Jordarterna inom området består enligt SGU av glacial lera och sandig morän. Den sandiga
moränen finns i området västra del medan leran i områdets östra.

5.1 Topografi och ytbeskaffenhet
Området är relativt kuperat och topografin varierar mellan cirka +45 till +50.
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5.2 Jordlagerförhållanden
Området har delats in i två delområden, områdets norra del, och områdets södra del.
5.2.1 Norra delen
Jordlagerföljden i den norra delen av området består av dyig torv på silt på siltig lera på morän.
Den dyiga torven har en mäktighet på mellan 0,5 och 1 meter. Silten har en mäktighet på cirka
1 meter. Lerans mäktighet bedöms vara cirka 0,5 meter förutom i områdets mellersta delar där
leran överlagras av cirka 2 meter torrskorpelera. Moränens mäktighet har ej bestämts då
sonderingar har stoppat i moränen men har uppskattats enligt tidigare undersökningar till cirka 0
till 6 meter.
Sonderingarna i den norra delen har stoppat mellan 0,5 och 3,5 meter under dåvarande
markyta. De tunnaste jordlagren återfinns i området norra respektive nordöstra.
5.2.2 Södra delen
Sydvästra delen av området består av dyigtorv på silt på grusig sandig morän. Den dyiga torven
har en mäktighet på cirka 0,5 meter medan silten och lerans mäktighet cirka 1 meter där
jordprover tagits. Moränens mäktighet har ej undersökts utan sonderingen har stannat i
moränen.
Avstånd till sonderingsstopp varierar mellan cirka 0,5 och 4 meter.
Den sydöstra delen av området består av området består generellt av morän. Mäktigheten på
moränen har ej undersökts utan sonderingen har stannat i moränen men har uppskattats enligt
tidigare undersökningar till cirka 0 till 6 meter.
Avstånd till sonderingsstopp i den södra delen är mellan 0,7 – 3 meter.

6 Hydrogeologiska förhållanden
Grundvattenmätningar utfördes i samband med sonderingar och i installerade grundvattenrör.
Nivån för grundvatten uppmättes till cirka 2,2 meter under dåvarande markyta till ”några
decimeter” under markytan. Platserna för grundvattenobservationer framgår i figur 2.
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Figur 2. Grundvattenobservationer utförda i installerade grundvattenrör och borrhål.

7 Infiltration
Påträffad morän bedöms ha goda förutsättningar för infiltration.
Leran samt övrig kohesionsjord dålig förutsättning för infiltration.

8 Sättningar och stabilitet
Inga prover avseende sättningar utfördes vid den tidigare undersökningen. De lösa jordarterna
inom området, så som silt, torv och lera är sättningskänsliga och sättningar bedöms uppstå vid
påförd last. För att undvika sättningar kan marken skiftas ur mot icke sättningskänslig jord eller
förstärkas med tex kcpelare alternativt använda överlast för att ta ut eventuella sättningar
Skjuvhållfastheten på kohesionsjorden har ej provtagits. Därför bedöms det att inom
lösjordsområdena kan även små schakter innebära stabilitetsproblem och schakter behöver
detaljstuderas.

9 Grundläggning
Beroende på grundläggningsnivå på de planerade byggnaderna bedöms byggnaderna kunna
grundläggas på antingen platta på naturligt lagrad friktionsjord alternativt berg eller på pålar.
Vid grundläggning på friktionsjord skall samtlig torv, lera och silt schaktas bort ned till naturligt
lagrad friktionsjord och ersättas med minst 0,2 m packad fyllning av materialtyp 2. Packad
fyllning utförs enligt AMA Anläggning 17 CEB.2.
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10 Kompletterande utredningar
Ingen information avseende mäktighet på moränen finns i den äldre undersökningen vilket gör
att mäktigheten på moränen bör utredas vidare för att avgöra infiltrationsmöjligheterna.
Provtagning av lerans deformationsegenskaper bör göras för att kunna beräkna storlek på
sättningar vid påförd last samt bestäming av lerans skjuvhållfasthet för att beräkna stabilitet.
De geohydrologiska förhållanden bör utredas vidare för att undersöka möjligheten till infiltration.

11 Bilagor
Bilaga 1 – Sammanställning av tidigare utredning
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