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1 Förutsättningar/Orientering/Uppdrag och syfte
På uppdrag av Nykvarns kommun har Norconsult AB fått i uppdrag att ta fram en markteknisk
undersökningsrapport för ny detaljplan, Mörby del 6 i Nykvarn.

I föreliggande PM Geoteknik redovisas de geotekniska förutsättningarna för undersökningsområdet.

Utredningen avgränsas till Mörby verksamhetsområde i den östra delen av Nykvarn. Området är beläget i den
östra delen av Nykvarns kommun, på gränsen till Södertälje kommun, ca 4 km öster om centrala Nykvarn.
Planområdet avgränsas i norr av E20, i väster av detaljplan för Mörby del 5. Den södra planområdesgränsen
följer Järnvägen och den östra gränsen följer fastighetsgräns till Ånsta 2:1.

Se figuren nedan för översiktsbild.

Figur 1. Översiktsbild över det berörda området vid Hissmofors kraftverk.

2 Underlag
2.1 Tidigare utförda undersökningar
Inga tidigare utförda undersökningar har använts inom uppdraget.

2.2 Nu utförda undersökningar
Marktekniska undersökning utfördes av Norconsult AB i augusti 2021. Resultatet redovisas i markteknisk
undersökningsrapport (MUR) upprättad av Norconsult AB, 2021-10-18.
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3 Geotekniska förhållanden/Undersökningsresultat
3.1 Topografi mm
Markens topografi är mycket varierande med marknivåer mellan +35 och +69 meter över havet.

3.2 Jordlager/förhållanden
Generellt består marken i området av stora moränområden med mycket berg i dagen eller berg nära
markytan. Planområdet har delats in i fyra områden där geografin skiljer sig för att kunna beskriva markens
geotekniska förutsättningar. Figurerna nedan visar den uppdelningen.

Område A
Inom område A består jorden av till stor del finkorniga jordar. Jordprov visar att ett lerområde med grå siltig
lera med siltskikt förkommer i den västra delen. Längre österut går marken över till en fastare jord på berg. Det
förekommer även en sänka med torv. Den södra delen av området karakteriseras av moränmark på berg med
bergklackar som sticker upp. Förväntat jorddjup i den västra delen mot vattendraget är 5 – 10 meter.
Jorddjupet går mot 0 längre österut där det är berg i dagen. I den södra delen där marken består av morän är
jorddjupen 1 – 3 meter.

Område B
Inom område B finns ett område med lera dock påträffades ingen lera vid sondering. SGU:s jordartkarta har
tolkat lera inom området och terrängen tyder även på att det finns risk för finkorniga jordar inom området. Runt
lerområdet finns morän på berg. Förväntat jorddjup ligger inom 5 – 10 meter i lersänkan.

Område C
Inom område C finns ett område med lera. Området ligger mellan bergsklackar som går upp på var sida.
Förväntat jorddjup inom området är 5 – 10 meter.

Område D
Inom område D genomskärs av ett större torvområde samt ett mindre område med lera. Förväntat jorddjup
inom området är 1 – 3 meter men lokala sänkor med jorddjup på upp till 10 meter är att förväntas.

3.3 Hydrogeologi
Inom uppdraget installerades 1 grundvattenrör samt ett befintligt rör mättes in. Uppmätta grundvattennivåer
ligger på +47,4 mot mitten av planområdet och på +44,8 i västra änden av planområdet.
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Figur 2 Jordartskarta över planområdet. www.sgu.se



Uppdragsnr.: 107 49 32   Version:

  | Sida 7 av 10

Figur 3 Uppskattade jorddjup. www.sgu.se
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Figur 4. Förutsättning för skred i finkorniga jordar.
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4 Rekommendationer
4.1 Stabilitet
Inom område A, B och C finns förutsättningar för skred i finkorniga jordar. Det är viktigt att i detaljplanen
upplysa om riskerna med att bebygga dessa områden.

Inför vidare planarbete ska detta tas i beaktning. Eventuella schakter och slänter och utfyllnader ska
kontrolleras av en geotekniker.

Förstärkning av befintliga slänter och framtida slänter kan utföras med hjälp av följande:

· Vegetation – Träd och växter kan planteras i en slänt. Deras rötter hjälper till att armera jordkroppen
och på så sätt höja stabiliteten i slänten.

· Jordspikning – Jordspikar borras eller slås in i befintlig slänt för att höja stabiliteten i slänten.
· Kalk-cement-pelare – Lerans hållfasthet höjs med hjälp av inblandning av kalk och cement.
· Stödfyllning – Släntfoten belastas för att höja stabiliteten i slänten.
· Avschaktning – Topografin i slänten ändras så att förutsättningarna för skred byggs bort.
· Med mera.

Område D består av ett torvområde, torven i sig är inte känslig för skred men den underlagras ofta av
finkorniga jordar som kan vara skredkänsliga. Därför kan det även i område D finnas förutsättningar för skred i
finkorniga jordar.

4.2 Föränderligt klimat
Klimatförändringen innebär förändrade grundvattennivåer, förändrade vattenflöden till hav, sjöar och i
vattendrag, förändrade vattenflöden i och på marken och även förändrade förutsättningar för torka och tjäle.

Höjda grundvattennivåer innebär en minskning av jordens hållfasthet och en ökning av trycket mot
geokonstruktioner. Det kan leda till att säkerheten mot ras och skred i naturliga och konstruerade slänter
kommer att minska, att säkerheten mot brott kommer att minska för stödkonstruktioner samt att säkerheten
mot upplyftning av undermarkskonstruktioner kommer att minska.

Sänkta grundvattennivåer kan ge sättningar i lös jord och i porös berggrund, minskat mothåll för
konstruktioner.

Ökad vattenströmning på och i marken kan leda till ökad erosion, ravinbildning, ras och skred. Vidare kan det
innebära en ökad risk för inre erosion och borttransport av material i skiktade jordar och i porösa berg. De här
processerna kan leda till en försvagning av geokonstruktioner, sättningar och en ökad föroreningsspridning
från förorenade områden. (Statens geotekniska institut, 2017)

4.3 Grundvatten
Långsiktig mätning av grundvattennivån rekommenderas för att bestämma grundvattennivåns
säsongsvariationer.

4.4 Grundläggning
Inom område A, B, C och D är det troligt att marken behöver förstärkas innan användning samt att framtida
byggnader grundläggs på pålar.
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4.5 Vidare utredning
Innan planområdet bebyggs rekommenderas att detaljerad geoteknisk utredning utförs. En detaljerad
utredning ska vara utformad efter de krav som planerad bebyggelse ställer på marken.


