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1 Objekt 
På uppdrag av Norrköpings kommun har AFRY genomfört en geoteknisk undersökning och 
utredning inför fastställande av detaljplan för fastighet Kvarntorp 7:3 samt del av fastighet 
Ättertorp 2:1 i Åby, Norrköping kommun.  

Planområdet ligger i Åby ca 10 km norr om Norrköping. Det avgränsas i väster av 
Katrineholmsvägen och korsas i söder av Konsumvägen. Ungefärlig avgränsning för 
undersökningsområdet är markerat med blå linje i Figur 1.1.  

 

Figur 1.1. Ungefärligt undersökningsområde markerat med blå linje. Bildkälla: Lantmäteriet 
(https://kso.etjanster.lantmateriet.se/). 

 

2 Syfte 
Utredningen ska utgöra underlag inför beslut om detaljplan för området. Utredningen ska 
översiktligt redogöra för de geotekniska förhållandena och ge en preliminär bedömning av 
förutsättningar för planerad bebyggelse. 

Utredningen kommer behandla och beskriva: 

• Befintliga markförhållanden  
• Stabilitet och markrörelser 
• Erosion 
• Grundläggningsförhållanden. 

Följande PM ett projekteringsunderlag och behandlar endast rekommendationer och 
synpunkter för fortsatt projektering.  
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3 Styrande dokument 
Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 med tillhörande nationell bilaga. 

4 Underlag för projektering  

4.1 Planerade konstruktioner  
Inom detaljplaneområdet planeras för 3 st. nya hus för seniorboende med tillhörande 
aktivitetslokal och restaurang. Byggnader planeras preliminärt att uppföras i fyra våningar 
och i anslutning till husen kommer även allmän platsmark att anordnas. På fastighet 
Kvarntorp 7:3 finns en före detta brandstation med tillhörande garage. Byggnaden är av 
kulturhistoriskt värde och genom detaljplanen skapas skydd för denna byggnad.  

Situationsplan över området visas i figur 4.1 

 

Figur 4.1. Situationsplan, undersökningsområdet är markerat med blå linje. Bildkälla: 
beställarunderlag 
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4.2 Utförda undersökningar  

4.2.1 Nu utförda geotekniska undersökningar  
Nu utförd geoteknisk undersökning som har använts som underlag för utredningen:  

[1] Markteknisk undersökningsrapport/Geoteknik (MUR/Geo), Geoteknisk undersökning 
inom fastighet Kvarntorp 7:3 och del av Ättertorp 2:1, Åby, Norrköpings kommun, 
upprättad av AFRY, daterad 2020-11-27.  
 

4.2.2 Tidigare utförda undersökningar  
Tidigare utförda undersökningar som också har använts som underlag för utredningen:  

[2] PM Geoteknik, Översiktlig geoteknisk utredning, Kvarntorp 7:3, upprättad av WSP, 
daterad 2014-04-01 

[3] Detaljerad översvämningskartering för Torshagsån och Nedre Glottern, rapport nr. 
2015 – 74, upprättad av SMHI, daterad 2016-06-28 

 

5 Befintliga förhållanden 

5.1 Befintliga byggnader och anläggningar 
Inom planområdet finns huvudsakligen parkeringsytor och allmän platsmark. Befintlig 
bebyggelse består av en före detta brandstation i två våningar med tillhörande garage samt 
en mindre byggnad där det idag finns ett gatukök/grill. 

I närområdet finns huvudsakligen bostadsbebyggelse med en blandning av flerfamiljshus 
och enfamiljsvillor.  

 



  

791295_ PM Geoteknik AFRY Åby rev1
Page 7/19

 

PM Geoteknik 
 

 
  
 

 

Figur 5.2 Dammanläggning vid utlopp från  Figur 5.3 Bäckfåra och utlopp från Övre  
Torshagskärret. Foto AFRY. Kvarndammen. Foto AFRY. 

 

Väster om området ligger Torshagskärret som via dammanläggning i söder har utlopp till 
Övre Kvarndammen. Figur 5.2 visar dammanläggningen vid utloppet från Torshagskärret. 
Fallhöjden är ca 1,5 meter. 

Vattnet fortsätter mot sydöst och mynnar via ännu en dammanläggning ut i bäckfåran 
söder om fastighet Kvarntorp 7:3. Fallhöjd är ca 1,4 meter. Figur 5.3 visar bäckfåran med 
dammanläggningen i bakgrunden.  

 

5.2 Topografiska förhållanden och ytbeskaffenhet 
Planområdet är huvudsakligen plant. Undersökningspunkterna är inmätta på nivåer som 
varierar mellan +53,1 i söder till +55,4 i norr. Söder om den gamla brandstationen faller 
dock marken av ner mot bäckfåran. Det finns också högre liggande terräng både öster och 
väster om aktuellt område 

Marken består av parkeringsyta med asfalt och/eller grus, gräsmattor och gångvägar. Inom 
områdets södra del finns träd och buskar. I bäckfåran söder om fastighet Kvarntorp 7:3 
finns större stenblock.  

  



  

791295_ PM Geoteknik AFRY Åby rev1
Page 8/19

 

PM Geoteknik 
 

 
  
 

5.3 Risk för erosion - platsbesök 
Vid platsbesök inspekterades aktuellt planområde och närliggande mark för att identifiera 
områden med möjliga erosionsproblem.  

5.3.1 Planområdet  
Inga synliga tecken av pågående erosion noterades inom planområdet.  

På fastighet Kvarntorp 7:3 faller marknivån av ner mot bäckfåran. Slänten är dock täckt 
med gräs som försvårar eventuell erosion. Det noterades också att det finns ett utloppsrör 
från fastigheten ner mot bäckfåran. Om röret är kopplat till t.ex. en befintlig dränerings-
/dagvattenledning tillhörande den gamla brandstationen avleds delar av ytvatten från 
byggnad via röret. Vilket kan minska risken för erosion inom planområdet. 

Figur 5.4 visar slänten söder om brandstationen och Figur 5.5 visar rör med utlopp ner mot 
bäckfåran.  

  

Figur 5.4 Slänt söder om brandstationen.  Figur 5.5 Utloppsrör söder om  
Foto AFRY. brandstationen. Foto AFRY. 

5.3.2 Torshagskärret  
Vattnet i Torshagskärret rör sig långsamt mot utloppet i söder. Längs hela strandkanten 
finns vegetation i form av längre gräs, buskar och träd. I vattnet finns även vass. Vid 
platsbesök noterades ingen synlig pågående erosion längs strandkanten. Figur 5.6. visar 
strandkant i Torshagskärret intill Katrineholmsvägen.  
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Figur 5.6 Strandkant Torshagskärret. Foto AFRY. Figur 5.7 Bäckfåra söder om fastighet 
 Kvarntorp 7:3. Foto AFRY. 

5.3.3 Bäckfåra söder om fastighet Kvarntorp 7:3 
I bäckfåran nedström om Övre Kvarndammen faller markytan relativt brant. Följaktligen får 
vattnet en högre hastighet och övergår till ett turbulent flöde. Den snabbare 
vattenhastigheten medför ökad risk för materialvandring och erosion. Vid platsbesöket 
noterades att botten av bäckfåran består av större stenar och block. Det är troligt att finare 
material över tiden har spolats bort och exponerat naturliga större stenar. Det är också 
möjligt att stenblock har placerats i bäckfåran för att förhindra erosion. Delar av bäckfårans 
sidor är också uppbyggd med stenblock staplade på varandra. Detta kan vara någon typ av 
kallmurad stödmur som både fungerar som mothåll för bakomliggande jord samt för att 
förhindra erosion. Figur 5.7 visar bäckfåran.  

5.4 Risk för erosion - kartor 
Som del av utredningen av potentiella riskområden har tillgängligt kartmaterial nyttjats.  

Lantmäteriets karta med terrängskuggning visar att planområdet ligger på flack mark 
mellan högre liggande terräng både mot öster och mot väster. På kartan syns också att 
bäckfåran fortsätter som en skärning genom terrängen mot söder. Öster om aktuellt 
planområde syns något som liknar ett historiskt ras/skred. I Figur 5.8. är detta område 
markerat med en rosa pil.  
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Figur 5.8. Möjligt historiskt skred markerat med rosa pil, ungefärligt planområde är markerat med 
gul linje. Bildkälla: Lantmäteriet (https://kso.etjanster.lantmateriet.se/). 

 

Även SGU:s kartmaterial nyttjades. SGU:s karta med ”Jordskred och raviner” visar inte spår 
av ett inträffat jordskred i just detta området, se figur 5.9.  

 

Figur 5.9. Jordskred och raviner, aktuellt undersökningsområde är markerat med blå linje. 
Bildkälla: SGU. 
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SGU:s karta ”Förutsättningar för skred i finkornig jordart” visar dock att både delar av 
planområdet, området omkring bäckfåran söder om den gamla brandstationen och området 
intill Torshagskärret ligger inom aktsamhetsområden med avseende på skred för finkorniga 
jordar, se figur 5.10.  

  

Figur 5.10. Förutsättningar för skred i finkorniga jordarter, aktuellt undersökningsområde är 
markerat med blå linje. Bildkälla: SGU. 

6 Geotekniska förhållanden 

6.1 Jordlager och berg 
Jorden inom området består huvudsakligen av friktionsmaterial. Det övre jordlagret är 
fyllnadsmaterial med en uppmätt mäktighet på mellan ca 0,2 till 1,8 m.  Fyllnadsmaterialet 
innehåller humus, sand och grus lokalt med inslag av silt och lera. Fyllningeb underlagras 
av sand och/eller finsand med en mäktighet på ca 1 - 4 m. Därunder följer 
sandmorän/friktionsjord ner till berg. Lager med silt har påträffats i undersökningspunkt 
20AF001 på ca 4 m djup och 20AF010 på ca 2,5 m djup. Siltlagrets mäktighet uppskattas 
till ca 1,0 m. 

Berg påträffades i undersökningspunkt 20AF005 och 20AF010 på ett djup om 3,2 m 
respektive 8,2 m under nuvarande markyta. Centralt i området är dock jorddjupet betydligt 
större. I undersökningspunkt 20AF003, 20AF006 och 20AF007 utfördes sondering ner till ett 
djup om ca 23 m innan stopp erhölls.  

I undersökningspunkt 20AF010 påträffades block på 4 m och 7,5 m djup. Som mest 
genomborrades ca 0,5 m block. 

6.2 Jordens materialegenskaper 
Utvärdering av resultaten från genomförda sonderingar visar att jordlagren generellt har en 
hög relativ fasthet. Det finns dock skikt med lägre fasthet inom området. Lösare skikt 
påträffades t.ex. i punkt 20AF001 på ca 3 – 6 m djup, i punkt 20AF005 på ca 1 – 2 m djup 
och i punkt 20AF010 på ca 1 - 2m m djup under nuvarande markyta. Jordlager på dessa 
djup bedöms ha låg till mycket låg relativ fasthet.  
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Värden för jordens friktionsvinkel och E-modul har valts utifrån härledda värden från nu och 
tidigare genomförda undersökningar samt via empiri. Jordens tunghet har valts utifrån 
empiriska tabellvärden. Valda värden visas i tabell 6.1.  

Tabell 6.1. Valda värden för jordens materialegenskaper. 

Jordart Djup 
[m] 

 

Friktionsvinkel, 
� 

[°] 

E-modul 
[Mpa] 

Tunghet över/under 
GVY 

[kN/m3] 

Fyllning/sand 
 

0-2  33 15 18/8 

Silt 2-3 27 6 17/7 

Sandmorän/ 
friktionsjord 
 

3-10 35 32 18/8 

Sandmorän/ 
friktionsjord 
 

10-15 33 18 19/9 

Sandmorän/ 
friktionsjord 
 

15-20 35 40 19/9 

Sandmorän/ 
friktionsjord 
 

20-25 37 40 19/9 
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Härledda värden för friktionsvinkel och E-modul samt valda värden visas i figur 6.1.  

Figur 6.1. Härledda värden för friktionsvinkel samt valda värden (till vänster) och härledda 
värden för E-modul samt valda värden (till höger). 

Vid val av värden på jordens materialegenskaper har även tabellvärden från TDOK: 
2013:0667, kap 5 använts. Genom en sammanvägning av härledda värden och 
tabellvärden har valda värden framtagits. Generellt ligger vald linje förskjuten något mot de 
lägre värdena i diagrammen, se figur 6.1.    

I området påträffades ett lager med silt med låg relativ fasthet. Vid sondering sjönk 
sonderingsstålet utan vridning. Då kan inte materialparametrar härledas. Vid val av 
friktionsvinkeln och E-modul för siltlagret har empiriska tabellvärden använts. För 
beräkningarna antas detta lager ligga på ca 2 – 3 m djup. 

Jordlagren av sand/sandmorän tillhör materialtyp 2 samt tjälfarlighetsklass 1. Silten tillhör 
materialtyp 5A och tjälfarlighetsklass 4. Vid analyser av jordprover på laboratorium erhölls 
en vattenkvoten på mellan 5% till 26%.  

6.3 Hydrogeologiska förhållanden 
Grundvattnets trycknivå har lästs av i 3 st. grundvattenrör utspridda över området. 
Mätningarna redovisas separat i MUR/Geo. p 
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Grundvattennivån varierar från ca +53,4 i norra delen till ca +50,8 i den södra delen. 
Torshagskärret har en driftnivå på + 54,0, SMHI [3], och vattennivå i Övre kvarndammen 
avlästes vid undersökningstillfället till nivå +52,6. Baserat på nu genomförda 
grundvattenavläsningar bedöms att grundvattenytans trycknivå sjunker av ner mot 
bäckfåran i söder.  

Enligt nu utförda grundvattenavläsningar så ligger grundvattenytan ca 2 m under 
nuvarande markyta inom området. Det överensstämmer med grundvattenmätningar 
genomförda vid den tidigare geotekniska undersökningen [2] av WSP våren 2014. 

Grundvattenytan varierar under året beroende på årstid och nederbördsmängd. Det 
rekommenderas att grundvattenytan avläses under en längre tid (12 månader) för att 
erhålla ett medelvärde på grundvattnets trycknivå i området. 

7 Sättningar  

7.1 Förutsättningar  
Beräkning av förväntade sättningar har genomförts för planerade byggnader. 
Tillskottsspänningen som byggnadernas last genererar har antagits minska med djupet i 
enlighet med 2:1-metoden.  

I beräkningarna har belastningen på marken anlagts som en rektangulär last med en 
antagen längd på 20 m och en antagen bredd på 18 m. Bebyggelse kommer att uppföras i 4 
våningar. Två beräkningar har genomförts där total last sattes till 40 kPa respektive 60kPa. 
Det motsvarar 10 kPa respektive 15 kPa per våningsplan.  

Värden på materialparametrar som användes i sättningsberäkningarna visas i tabell 6.1  

7.2 Resultat av sättningsberäkningar 
Resultaten av sättningsberäkningarna redovisas i tabell 7.1. 

Tabell 7.1. Resultat av sättningsberäkningar 

Last /våningsplan 

[kPa] 

Total last 

[kPa] 

Sättning 

[cm] 

10 40 2,1 

15 60 3,2 

 

Det bedöms att sättningar huvudsakligen kommer utvecklas momentant eller under en 
relativt kort tid efter det att marken har belastats. 
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8 Stabilitet 

8.1 Allmänt 
Beräkningar har utförts med GS Stability Version 5.0. 

8.2 Stabilitetskrav och förutsättningar  
Samtliga stabilitetsberäkningar har genomförts med avseende på totalsäkerhetensmetoden 
i enlighet med IEG:s Rapport 4:2010.  

Samtliga objekt har antagits tillhöra geoteknisk kategori 2 och säkerhetsklass 2.  

Då jorden inom området huvudsakligen består av friktionsjord (sand/sandmorän) så har 
endast dränerad analys utförts. 

Avseende objekt tillhörande säkerhetsklass 2, samt avseende utredning för planläggning, så 
blir erforderlig säkerhetsfaktor för dränerad analys:  

�� ≥  1,3 (
��)  

Vid beräkningar av stabiliteten enligt totalsäkerhetsmetoden används valda värden för de 
ingående jordlagrens materialparametrar. Värden på materialparametrar som användes för 
beräkningarna visas i tabell 6.1  

Släntstabilitet har utförts för sektion A-A, B-B, D-D, E-E och F-F, se planritning G-10.1-001 i 
handling MUR/Geo. I sektion C-C beräknades inte stabiliteten eftersom berget stiger mot 
väster och det bedöms att det i denna sektion inte finns risk för stabilitetsproblem. 

Laster som har använts vid beräkningar visas i tabell 8.1.  

Tabell 8.1. Anlagda laster 

Objekt Anlagd last 
[kPa] 

Ny byggnad (konstruktionslast) 60 
Befintlig gata (trafiklast) 20 
Befintligt garage (konstruktionslast) 30 

 

Vattennivån i Torshagskärret är i beräkningarna satts till nivå +54 och bottennivån är i 
beräkningarna satt till +52, SMHI [3]. För beräkningarna är strandkanten antagen som en 
vertikal kant. 

8.3 Resultat från stabilitetsberäkningar 
Resultaten från stabilitetsberäkningarna kan ses i Tabell 8.2 till 8.6. Grön text betyder att 
tillräcklig stabilitet erhölls vid beräkning och röd text betyder att tillräcklig stabilitet inte 
erhölls vid beräkning. Beräkningsmodellerna redovisas i Bilaga 1.  
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Tabell 8.2. Stabilitetsberäkningar sektion A-A 

Sektion A-A Beräknade 
säkerhetsfaktorer 

 
Ny byggnad 5,56 
Befintlig gata 2,16 
Strandkant mot damm 1,44 

 

Tabell 8.3. Stabilitetsberäkningar sektion B-B 

Sektion B-B Beräknade 
säkerhetsfaktorer 

 
Ny byggnad 3,76 
Befintlig gata 1,87 
Strandkant mot damm 3,19 

 

Tabell 8.4. Stabilitetsberäkningar sektion D-D 

Sektion D-D Beräknade 
säkerhetsfaktorer 

 
Befintligt garage 1,87 
Slänt mot bäckfåra 1,74 

 

Tabell 8.5. Stabilitetsberäkningar sektion E-E 

Sektion D-E Beräknade 
säkerhetsfaktorer 

 
Befintligt garage 2,44 
Slänt mot bäckfåra 1,74 

 

Tabell 8.6. Stabilitetsberäkningar sektion F-F 

Sektion F-F Beräknade 
säkerhetsfaktorer 

 
Befintligt garage 2,08 
Slänt mot bäckfåra 1,93 

 

För att kontrollera hur en eventuell avsänkning av vattennivån i Torshagskärret påverkar 
stabiliteten genomfördes en känslighetsanalys för sektion A-A och B-B. Vattennivån lades 
vid beräkningar på nivå +53. Resultaten från stabilitetsberäkningarna kan ses i Tabell 8.7 
till 8.8. Beräkningsmodellerna redovisas i Bilaga 1 sida 6 - 7. 
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Tabell 8.7. Stabilitetsberäkningar sektion A-A, vattennivå i damm +53 

Sektion A-A Beräknade 
säkerhetsfaktorer 

 
Ny byggnad 5,21 
Befintlig gata 2,11 
Strandkant damm 1,38 

 

Tabell 8.8. Stabilitetsberäkningar sektion B-B, vattennivå i damm +53 

Sektion B-B Beräknade 
säkerhetsfaktorer 

 
Ny byggnad 3,40 
Befintlig gata 1,50 
Strandkant damm 0,62 

 

Resultaten visar att tillräcklig stabilitet erhölls i samtliga beräknade sektioner och glidytor 
förutom i en beräkning. När vattennivån avsänktes till +53 I Torshagsdammen erhölls inte 
tillräcklig stabilitet i sektion B-B för beräkning av strandkanten i Torshagskärret. Beräknad 
säkerhetsfaktor är här 0,62.  

9 Markradon 
Vid tidigare geotekniska undersökningar utförda av WSP [2] genomfördes även 
markradonmätningar. Utifrån resultaten från mätningarna kunde marken klassificeras som 
normalradonmark.    

10 Slutsatser och rekommendationer 

10.1 Geoteknisk kategori 
Grundläggnings- och markarbeten skall dimensioneras, planeras, utföras och kontrolleras i 
geoteknisk kategori 2 (GK 2). 

10.2 Säkerhetsklass 
Grundläggnings- och markarbeten skall dimensioneras, planeras, utföras och kontrolleras 
för säkerhetsklass 2 (SK 2). 

10.3 Planområdet 
Förutsättningarna för att bebygga området bedöms som goda.  

Ingen pågående synlig erosion har noterats i denna utredningen.  

Genomförda beräkningar för planerade hus visar att stabiliteten är tillräcklig både för 
sektioner beräknade mot Torshagskärret och för sektioner beräknade mot bäckfåran i 
söder. Naturlig jord är ej sättningsbenägen och risken för att skadliga långtidssättningar ska 
utvecklas bedöms som liten. Inga sättnings- eller stabilitetsproblem förväntas för allmän 
platsmark, gångstråk, parkeringsytor, ledningar osv.  
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Grundvattenytan inom området ligger på ca 2 m under befintlig markyta. Om hus planeras 
att grundläggas med källare kommer grundläggning troligtvis att ske under grundvattenyta. 
Detta kan påverka grundvattenströmningen genom att strömningsvägar eventuellt ändras. 
Om källare övervägs rekommenderas att en hydrogeologisk utredning genomförs för att 
detaljstudera hur grundvattenströmningen inom och utom planområdet ser ut samt hur 
strömningsvägarna eventuellt kan påverkas i bygg- och driftskede.  

Om schakt sker under grundvattenytan kommer länshållning av schakten att krävas. Då 
jordlagren består av genomsläppligt material kan volymen tillrinnande vatten i schakten bli 
betydande. Det kan resultera i problem att hålla schakten fri från vatten.   

Grundläggning med källare kan bli komplicerat att utföra i byggskedet. 

I utredning av WSP [3] klassificerades marken som normalradonmark och byggnader ska 
uppföras radonskyddat. Vid detaljprojekteringen bör en kompletterande radonundersökning 
genomföras inom lägena för planerade hus för att verifiera klassificeringen.  

En förnyad geoteknisk översyn av stabilitets- och sättningsförhållanden samt 
grundläggningsrekommendationer ska utföras när byggnadernas lägen har fastställts i plan.  

10.4 Närområdet 
Genom studie av kartmaterial identifierades ett område öster om aktuellt planområde där 
ett historiskt ras/skred kan ha inträffat. Med utgångspunkt från hur terrängen ser ut kan 
det finnas/har funnits ett vattenflöde från norr ner mot bäckfåran i söder. Om det finns ett 
vattenflöde och/eller att grundvattnet fluktuerar inom detta området finns risk för erosion. 
Det rekommenderas att en översiktlig hydrogeologisk utredning genomförs där rinnvägar 
för yt- och grundvatten utreds.  

För stabilitetsberäkningar genomfördes en känslighetsanalys där vattennivån i 
Torshagskärret sänktes med 1 m. Beräkningar visar att otillfredställande stabilitet erhölls 
för strandkanten vid den lägre vattennivån. En sänkning av vattennivån i Torshagskärret 
kan därför inte utföras utan att en kompletterande detaljstudie först genomförs. Det bör 
inkludera undersökning av jordlager i dammen, inmätning av strandkanten och bottennivån 
i dammen. 

10.5 Grundläggning 
Grundläggning av planerade byggnader bedöms kunna utföras på/i fast naturlig jord efter 
borttagande av vegetationsskikt samt efter fullständig eller partiell utskiftning av 
fyllningsmaterial. Utskiftningsdjupet fastställs när läget och grundläggningsdjupet för 
respektive byggnad har fastställts. 

Föreslagna byggnader bedöms kunna grundläggas med ytlig grundläggning såsom t.ex. 
grundplatta/grundplattor, grundsulor eller liknande. Det rekommenderas att byggnaderna 
grundläggs utan källare. 

Byggnaderna ska grundläggas radonskyddat.  

Byggnaderna ska grundläggas tjälsäkert.   
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10.6 Rekommendationer för fortsatt utredning 
När byggnadernas läge är bestämt i plan och höjd rekommenderas att en kompletterande 
objektsspecifik geoteknisk undersökning genomförs och lämplig grundläggning av 
byggnader bestäms.  

Det rekommenderas att ytterligare grundvattenavläsning utförs för att få en säkrare 
bedömning av grundvattenytans läge inom området. Det är önskvärt att avläsning sker 1 
gång i månaden under ett års tid. Avläsningar ska även inkludera nivåmätning av 
Torshagskärrets vattenyta.  

Om åtgärder planeras för området vilket kommer att innebära en tillfällig eller premanet 
grundvattenavsänkning ska det föregås av en hydrogeologisk utredning. Den ska bland 
annat inkludera områdespåverkan. Det rekommenderas även att området öster om den 
gamla brandstationen inkluderas i en sådan utredning för att identifiera möjliga problem 
som kan uppstå om grundvattnets nivå eller strömningsvägar ändras.  

Vid allt markarbete finns risk för vibrationsskador på närbelägna byggnader och 
anläggningar. En riskanalys angående tillåtna markvibrationer vid markarbeten ska därför 
upprättas innan entreprenadarbeten påbörjas. 
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