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HAMMARO KOMMUN

BÄRSTAD/GRABERG

översi ktl ig markradon u ndersökn i ng

1 Uppdrag och syfte
På uppdrag av HSB Centrala Värmland, har WSP Samhällsbyggnad utfört en över-
siktlig markradonundersökning i Bärstad, Hammarö.

Syftet med undersökningen är att översiktligt bedöma marken ur radonrisksynpunkt.

2 Områdesbeskrivning
Det undersökta och aktuella området bestar av skogbevuxen naturmark. Växtlighe-
ten består omväxlande av löv- och barrträd, ställvis mycket tät skog. Området av-
griinsas av Lövnäsleden i söder, Tyrnäsvägen i väster och Kaptensvägen i norr.
Centralt i området finns ett flackt höjdparti med berg i dagen eller nära markytan.
Berggrunden utgörs i huvudsak av röd gnejs. Mark- och jordlagerförhållanden redo-
visas utförligare i geoteknisk utredning upprättad av WSP Samhällsbyggnad.

3 Planerade byggnader
Inom det aktuella området planeras bostäder. Huskonstruktioner, planlägen och
höjdsättning var ej klara vid upprättande av denna handling.

4 Underlag
o Grundkarta i dxf format, erhållen 2006- l0- I 1 .

. Radon i bostäder. Markradon. BFR:s rapport 85:1988, reviderad 199

o Radonboken, förebyggande åtg?irder i nya byggnader. T6:2004.

5 Utförda undersökningar
Undersökningen utfördes under oktober 2006 av geolog Göran Bard. Med gamma-
spektrometer Explonarium GR 130 mättes totalstrålningen samt kalium- radium-
(uranhalten) och toriuminnehållet från berg. Med gammamätare Saphymo STRAT
SPP2 mättes gammastrålningen från berg.

Mätningen på berg utfördes kontinuerligt med gammamätare. Därefter valdes 15

punkter ut for gammaspektrometermätning.

6 Resultat

6.1 Gammastrålning

Den uppmätta gammastrålningen från berg varierar mellan 0,09 och 0,30 pSv/h
(mikrosievert per timme). Mellan 0,09 och 0,10 pSv/h fran gnejsen
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6.2 Radiumhalt

Den uppmätta radiumhalten från berg varierar mellan 27 och 365 Bq/kg (Becquerel
per kilo). Mellan 27 och 36 Bq/kgftän gnejsen. De enskilda mätvärdena redovisas i
bilaga 1. Mätpunktemas läge framgår av bilaga2.

7 Bedömning
I Boverkets Byggregler, BFS I 993:57, är angivet att byggnader ska uppföras så att
radongashaltens årsmedelvärde inomhus inte överstiger 200 Bq/m3 ( Becquerel per
kubikmeter luft ) i rum där personer vistas mer än tillfälligt. För att radongashalten
inomhus inte ska överstiga 200 Bq/m3 måste hänsyn tas till bl a markradonhalten.
SSI (Statens strålskyddsinstitut) har som långsiktigt miljömål att individer inte skall
utsättas för radongashalter över 50 Bq/m3

Bedömningen nedan är utförd enligt anvisningar i BFR:s rapport 85:1988, reviderad
1990. De utforda mätningarna visar att radiuminnehållet i den dominerande bergar-
ten (gnejs) är lågt. Det finns dock större och mindre partier av mer uranrika bergar-
terlgängar inom hela det undersökta området, där radiuminnehållet är förhöjt. Någon
siiker klassificering av marken samt rekommendationer för grundläggning går ej att
utföra i detta skede. Preliminiirt kan dock förutsättas att minst rqdonskvddande ut-
forande kommer att erfordras.

För att kunna göra en relevant klassificering av marken erfordras kompletterande
undersökningar däuppgifter om byggnadernas lägen, konstruktioner, m.m. förelig-
ger. Undersökningen rekommenderas att utföras så sent som möjligt, då marken är
avtäckt och avschaktad resp avsprängd.

Stockholm 2006-10-27

WSP Samhällsbyggnad

Geoavdelningen

Göran Bard
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Naturinventering
För del av Östra Bärstad

Underlag for detaljplan

Jonas Stenström
Rapport 2006-10-10

Naturcentrum AB
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U ppDRAG

På uppdrag av Bo Jonsson !7SP och Klara atkitektbyrå ÄB har Jonas Stenström, Naturcentrum ÅB ge-
nomfört en naturinventering av område som planeras för ftamtida bebyggelse.

Inventetingen skall utgöra undetlag för detaljplan.

MTToD ocH GENoMFÖRANDE
Inventeringen utfördes under slutet av en dag i augusti och en dag i oktober månad 2006. Beskrivning av
tillvägagångssätt och metodik - se modell för nantvärdesbedömning -Btlaga 1..

SnUMAN FATTNING ocH RESU LTAT
Naturen i den södra delen av området domineras av tallskog. Nätmate Vänetn finns igenväxande od-
lingsmatket, flumeta till stor del bevuxna med lövskog och uppsplitttat 

^v 
bebyggelse. Här finns också

någta brukade valTar samt betesmarket föt hästat. I strandområdet mot Vänern dominerat vass.

Naturen i området är huvudsakligen av ordinät typ. Några delområden med naturvärden har identifierats.
Några yttedigare områden har potentialet som gör att naturvärden kan utvecklas med tiden eller genom
lämplrga ätgtuder

Utbyggnadsförslaget innebär bl a att strandområdet mott Vänern muddras för att ge plats åt båthamn och
kaj. Dessa ätgärder böt studetas nätmare för att om möjligt finna en lösning som kan bevata och nyskapa
natuwätden.

I öster gtänsat utedningsomddet till ett öppet odlingslandskap med åkrar och betesmarker. Här finns
hagmarker med höga natuwätden som bl a pekats ut i jordbruksverkets ängs- och betesinventedng. Dessa
ligger utanför det planerade utbyggnadsområdet, men ät ändå viktrga attbeakta vrd planering tiTTfartsvägar.
Sätskih viktigt är attvägarna inte berör några känsliga områden eller försvårar skötseln av dessa.

Se vidare katta och delområdesbeskrivningar.
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BTSKRIVNI NG AV DELonnnADEN

1. Tallskog

Huvudsakligen gles äldte tallskog. Fältskikt med
blåbätsris, lingon, kråkris, ljung och odon. Bot-
tenskikt med gulvit renlav, grå renlav, islandslav
och väggmossa. Bland lite intressantare arter
noterades skvatttam. I vissa delar fu skogen be-
tydligt yngre och tätate. I fuktiga delat, centralt i
området växet en del sälg och bjötk.

2. Blandskog

Tät ungskog med bar och löv

Naturuärde

Låga natuwdrden.

3. Kärr

Litet kätr som dominetas av flaskstatt och vit-
mossor. Dessutom förekommer tranbät, iuräd-

start, ängsull och tosling. I omgivande tallskog
och på en liten fastmarksholme växer rika be-
stånd av skvattram.

Naturuärde

Område med natuwätden - naturvätdesklass 3.

Våtmarket är generellt viktiga naturtyper. De
skapat vatiation och många attet är betoende av
den fuktiga miljön. De fungetat också som när-
ingsfällor och utjiimningsmagasin för vattenfluk-
tuationet.

Detta lilla kärr är ett fattigkär med karaktäris-
tiskt flora med bl a skvatttam.

Re ko m me n d atio n e r - fö rsl ag
Bevara kfuret och viss omgivande tallskog.

Genom området gån tdag en promenadstig.

Naturvärde
Otdinät natur med läga nairwärden. Den äldte
glesa tallskogen hat dock friluftskvalrt6et såsom

sttöwvänlig vacket skog.

Re ko m me n d atio ne r - fö rsl ag
Om möjlgt, spata något bestånd med gles tall-
skog för bostadsnära rekreation.

5

Cles talhkog (onråde I ).
Litet kcirr (onråde 3).



4. A116 (trädrad)

Enkel ttädrad med björkar urned lokal väg.

Omfattas av generellt biotopskydd enligt Miljö-
balken 7 kap, 1,1, $ och Förordnng (1,998:1,252)

om områdesskydd 5 S.

Naturuärde
Omtåde med naturvärden - naturvärdesklass 3

Träden har i första hand betydelse för land-
skapsbilden men den dldsta björken kan också
var Iivsmiljö för ovanliga insekter.

Fågelholkar.

Rekom me ndatio ne r - försl ag
Trädraden omfattas av biotopskydd och bör
bevaras. Åtgärder som kan skada dem kräver
dispens från länsstyrelsen.

Trädrad med björkar (onråde 4).

5. Trädgårdar och bebyggelse

Blandat äldre och nyate bebyggelse med skiftan-
dekaraktdr. Omges av en del lövträd.

Naturuärde

Omtåde med låga naturvärden.

6. Fuktig lövskog och igenväxande vall

Fuktrg skog och igenväxande ängsmarker. Sko-
gen domineras av tämligen ung bjötk. Det finns
även inslag av klibbal asp och en del störte säl-

gat. Skogen är uppvuxen pä gammal åkermark
och man ser rester av gamla diken. I fi;ltskiktet
förekommer sttandlysing, besksöta, sttandklo,
stormåta, sft ätta, nässlor, strandlysing, älgört,
veketåg och ktåkvicker. Närmast vägen i norr
finns en liten damm med ett stott bestånd av
vattenblink, Dammen har delvis sytefria förhål-
landen vdket indikeras av svavelvätedoft. Inga
vatlenotganismer kunde identifieras vid håvning.

Naturuärde

Skogen harläga naturvärden. Den kan på sikt
utvecklas till en met värdefull sumpskog om den
får utvecklas fritt och man lämnar kvat döda
träd. En sådan skog kan bli värdefull för bl a

hackspettat och andra lövskogslevande fåglar.

Dammen i söder har visst naturvärde (a).

Rekom mendatio ne r - försl ag
I detta omtåde finns fötutsättningar att anlägga

dammar/vätmatker som bidrat till lokalt om-
händenagande av dagvatten och uppfyllande av
nationella miljömåI. De kan också gynna biolo-
grsk mångfald samt bli ett tillskott till boendemil-
jön. För ett lyckat resultat krävs särskild projek-
tering som väger in olika aspekter som vattenre-
ning, biologisk mångfald och boendemiljö.

Fuktig lönkogpå gamnal åkernark (onråde 6).

Trädgårdar och beblggelrc (onråde 5).

6

Dann (onrådr 6).



7. Lövskog

Blandade lövskogar, huvud sakligen dominetade
av björk men hät finns också sälg, rönn, asp med
flera trädslag. Skogen är i huvudsak upp'r.'uxen på
gammal åkermark. Fältskikt med ängskovall
lundgröe, tuvtåtel, kanadensikt gulkis, veketåg
och flockfibbla. Bland buskatna noterades kor-
nell - som ät en föwildad buske.

Naturuärde

Omtåde med låga naturvätden. Relativt otdinär
natul.

8. Beteshagar

Galkad björk och tallskog. Idag beteshage för
hästar.

Naturuärde

Område med låga naturvärden. Däremot viss
betydelse föt landskapsbilden.

Trridgårdar och befugelrc (onråde 8).

9. Kärr och sumpskog

Litet kärt och sumpskog med klen och senvuxen
klibbal björk och små sälgbuskage. En del gröv-
re aspar förekommer. I fältskiktet växet vitmos-
sor, ttådstalr och flaskstarr. Hät finns rikligt med
tortträd och lågor med tickor. På träden finns
gott om spår eftet hackspettar och insektsgnag.
Träden har förutsättningar som livsmiljö för
känsliga och ovanliga skalbaggar. På lågor note-
rades bl a långflikmossa(signalart föt höga natut-
vätden enligt skogsvårdsstyrelsen).
På björk notetades snöbollslav (indikerar högte
naturvärde enligt Hallingbäck 1 995).

Naturvärde

Omtåde med naturvärden - naturvfudesklass 3.

Rekom mendatio ner - försl ag
Bevara kärret och sumpskogen samt en del av
den omgivande skogen.

Tomrtid ned spår au uedleuandt inykter (onråfu 9).

10. Vassområde

Stort vassområde som dominetas av vass. Vat-
tendjupet varietat från fastmatk närmast vägen
till störe djup längre ut. Exakta uppgiftet om
djupförhallanden saknas. Närmast vägen är
vassbdltet tätt. I de yttre delarna och kring båt-
bryggorna i väster är det mer varferat med inslag
av öppna vattenytor och undervattensvegetation.

Stora liknande vassområden finns i omgivning-
atL\a.

Naturvärde

Omtåde med natuwärden - naturvärdesklass 3.

Delar av omtådet, drit vattenståndet är djupme
än nägra decimetet, är sannolikt uppv,t\trniljö
för frskyngel av te x gädda och möft.

Omtådet kanvara livsmiljö och rastområde för
en del vasslevande fäglar men uppgifter om detta
saknas.

Ut naturvåtdssynpunkt har vassen främst bety-
delse som strukturskapande element och mindte
betydelse som direkt livsmiljö. De varierade
pattiema med inslag av öppet vatten bedöms
därföt mer värdefulla än den vassbevuxna fast-

7



marken. Vasslåtter eller annan hävd, som skapar
öppna övetsvdmningsytot, skulle vata värdefullt.
Sådan ytor skulle bl a kunna fungeta som lekom-
råden för fisk.

Åtgarden bör planeras så att man tillskapar nya
lek- och uppväxtmiljöer för fisk och eventuellt
fågel. Det kan t ex ske genom en lämplig plane-
ring av bottenförhållanden och anpassning till
befintlig vegetation. En variation av öppnavat-
tenytot och vassrugga.r med oregelbunden form
är att föredra före helt öppna vattenytot eller
vidsträckta vassbestånd. Man bör eftersttäva en
variend bottenstruktur med såväl djupare som
grundare botten- och sttandområden. Strandlin-
jen bör helst ges en något oregelbunden form.
Bete eller slåttet av vass är positir.t. Områden
med natudig undervattensvegetation bör i stöts-
ta möjliga mån lämnas ostötda.

Man bör ha en plan föt hur öppna vattenytot
skall bibehållas i framtiden, om det kräver åter-
kommande skötsel i form av muddring eller
vasslåtter.

11. Betesmark

Betesmatk med visst inslag av artet knutna till så

kallade natub ete smarker. Vegetationstypen är
en så kallad tu\,tåteläng med visst inslag av en-
buskar. Ängsvädd och revfibbla är exempel på
arteL

Naturvärde

Område med naturvätden - naturvätdesklass 3

Fottsatt beteshävd är en förutsättning för att
värdena skall bevaras.

Rekom me ndatione r - försl ag
Det zir önskvdrt om denna betesmatk även fott-
sättningsvis natudigt hänger samman med det
öppna odlingslandskapet i östet.

Betesnark (områd.e 1 1)

12. Aker och vall

Öppna åketmatker och vall. Delvis betesmark.

Naturvärde
Omtåde med låga naturvätden.

Fastmark med ttit aas närna$ uägen (onråde 10).

Båtbrygor i ontrådefi uä$ra del (onråde 10).

Rekom me ndatio ne r - försl ag

Det finns förslag att muddra vassomtådet för att
på så sätt skapa fuia vattenytor, kaj och båthamn.

Detta är en relativt omfattande och komplicerad
åtgärd som kräver en mer noggrann ptojektering
där man involvetar frskedbiologisk och vatten-
kemisk expertis. En lämplig utgångspunkt föt en
sådan utredning bör yar^ att finna en lösning
som inte skadar omgivande vattenmiljöet och
som skapat ett mervätde i fotm av nya lek- och
uppviixtmillöer för fisk och eventuellt fågel.

Utredningen bör innefatta en detaljetad kart-
läggning av djup- och bottenförhållande i områ-
det.

Atpekter som bör beaktas:

Risk för att muddtingen kan påverka vattenke-
miska föthållanden vilket bl a kan döda fisk och
bottnar i omgivningama. Risk för att oxidation
av muddermassorna kan leda till en frisättning av
sura ämnen till vattnet. Om stora mängdet orga-
niskt material ftrgors kan man också föwänta sig
en nedbrytningsprocess som skapar syrefria
förhållanden i omgivande vattenmiljö.

Provet böt tas på sedimenten för att avgöra om
det finns någta föroteningar som kräver sritskild
hänsyn.

8
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Naru nvÄRDESB EDöruru tN G

Naturvärdesbedömning ät en metod att klassificera miljöer med utgångspunkt ftån detas naturvärde. Det är ingen exakt
vetenskap. I varje enskilt fall måste en lång rad aspektet bedömas, värderas och vägas mot varandra. Vid naturvärdesbe-
dömning kan man värdera biotoper i olika klasser. En viss naturvärdesklass innebär inte automatiskt ett visst skydd. Föt att
ett område skall vara skyddat krävs särskilda beslut eller förotdnanden. Vissa områden med naturvärden rir skyddade enligt
lag, t ex natuffeservat eller biotopskydd, men hur,'uddelen saknar formellt skydd. Däremot är det brukJrgt att man så långt
som möjligt tat hänsyn till omtåden med naturvärden vid såväl samhällsplanering som vid skogs- och jotdbruk.

Naturvärdesbedömningar gäller alltid for de föthållanden och med den kunskap som var känd vid inventeringstillfdllet. Ny
kunskap eller ändrade förhållande kan innebära att ett omtådes värde eller avgränsning ändtas. Ett område som "bara kon-
staterats ha naturvätden" kan också ha höga natuwärden ellet till och med unika. Det kan beto på hur väl undersökt det är,
om inventering genomförts vid lämplig tidpunkt osv.

Vid vätdenngen ar områdenas biologiska uärden avgörande. Det biologiska vätdet bedöms i första hand med utgångspunkt
från vilka atter ellet attgtupper som rioterats eller sedan tidigare är kända, men även med utgångspunkt från förekomst av
riktigu ekologiska struktwer.

I de fafr,geo/oghka aärdtn ingår i bedömningen anges detta särskilt.

Betydelse för friluftsliu ingåt normalt inte i naturvärdesbedömningen. Om ett omtåde har betydelse för friluftsliv kan det
däremot ariges separat som en tilläggsinformation.

12
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NarunvÄRDEN
En grundläggande fuäga vid naturvätdesbedömning är att avgöta om ett omtåde har natttaärden eller ej. Med naturvätde
avses att det ät en miljö som hat större betydelse för djur och växtet atvadvärtvanliga produktionslandskap med åkrar,
brukade skogat och tätotter har. Det kao t ex handla om ett vattendrag, en våtmark, ett öppet dike, en åketholme, ett äldre
eller ovanligt skogsbestånd, en stenmur eller ett gammalt träd. Det kan också handla om någon enskild växt- eller djutart
som är mindre vanlig. Dessa områden har betydelse för vatiationen i landskapet och det ät viktrgt för biologisk mångfald
att denna typ av omtåden ej blir färte ttan sflatate tvärtom.

Objekt som åtnjuter ett generellt biotopskydd enligt miljöbalken 7 kap 11 $ och förordning (1998:1,252) om områdesskydd
5 $ böt bettaktas som naturvätden.

Ett område som "konstaterats ha naturvärden" kan också ha höga naturvärden eller till och med unika. Det kan bero på
vilken kunskap man hunnit skaffa sig, hut väl undersökt området är, om inventering genomförts vid liimplig tidpunkt osv.

Vid en översiktlig inventering kan en van Fåltinventerare telativt snabbt identifiera de flesta miljöet med naturvätden. Ge-
nom fördjupade inventering r av arter och strukturer kan man konstatera vilka områdefl som dessutom hyser höga eller
kanske till och med unika naturvärden.

Höcn NATURVÄRDEN
Om man kan konstateta att omrädet hyser livskraftiga bestånd av så kallade signalartet (artet med särskilda miljöktav) eller
innehåller viktiga ekologiska sftuktuter har omtådet ltöga natuuärdex. Gemensamt föt mänga områden med höga natru-
vätden är att de hat värden som är svåra ellet omöjliga att fä tjilbaka - om de fötsvinner. Sädana här miljöet har till viss del
omfattats av natrrtypsvisa inventeringar som ordnas i Länsstpelsens, Skogsstytelsens, Naturvåtdsvetkets och Jordbruks-
verkets regi, men långt ifrån alla områden ar kända.

Exempel på områden med höga naturvärden ät t ex natudiga ängs- och betesmatker, nyckelbiotoper i skogen, opåverkade
våtmarker, naturskogat m.m. Hit hör också livsmiljöer enlig EU:s habitatdfuekttv.

Områden med höga naturvätden bör betraktas som "Mark- och vattenomtåden som ät särskilt känsliga från ekologisk
synpunkt enligt miljöbalken 3 kap 6$". Stöd för en sådan tolkning finns bl a i fötarbetena till naturresutslagen. Sådana om-
råden skall så långt möjligt skyddas mot åtgtuder som kan skada naturmiljön.

En fötutsättnin g för att de nationella miljömålen skall kunna uppfyllas är att omräden med höga naturvrirden bevaras och
sköts på ett sätt så deras värden består.

UI,IIKA NATURVÄRDEN
I vissa fall kan det vara önskvärt att skilja ut de allra mest värdefulla omrädena. Vi kallar dem områden med snika ,tat/r-
aärden. Till denna gupp hänför vi bl a livsmiljöer med livsktaftiga bestånd av hotade eller tödlistade arter. Det kan också
vata ntTjöer med lång historisk kontinuitet eller särskilt stor ekologisk betydelse t ex. viktiga reproduktionsområden, tast-
platser eller växtmiljöet. Det katr vara viktiga kämområden inom en större miljö med höga naturvärden. Det kan också
y^ta ert störe miljö med få motsvarigheter i regionen.
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Klass 3 - omtåde med naturvätden (som inte kunnat konstatetas vata höga)
Det enskilda området har betydelse på lokal nivå. Det är också viktigt att denna typ av miljöer inte minskar totalt landet.

Klass 2 - omtåde med höga natutvätden (som inte kunnat konstateras vata unika)
Dokumenterade vzirden. God förekomst av signalartet eller viktig ekologisk funktion. Förutsättningar för rödlistade arter.

Viktiga spridningscenfta och vätdekämot. "Fötsvinnet kommet alddg igen". Betydelse på regional och nationell nivå.

Klass 1- unika naturvätden
Få motsvatigheter i regionen och landet.

Naturvärdesbedömningen bygger på erfarenhet och allmänna naturvårdsprinciper, vilka har tolkats
och sammanfattats i ovanstående figur ("Modell för naturvärdesbedömning - Naturcentrum AB
2OO1). Figuren är bredast vid basen och smalast i toppen. Detta skall belysa att de miljöer som finns
Iängre ner i pyramiden upptar större yta i landskapet än de som återtinns högre upp i pyramiden.

Jordbruk, skogsbruk och tätorter

Prod u ktionsla ndskap
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1. ALLMANT

På uppdrag av HSB Centrala Värmland har WSP Samhällsbyggnad utftirt översiktlig geo-
teknisk undersökning inom område ftir planerade bostäder.

2. GENOMFORD UNDERSOKNING

För den geotekniska ftiltundersökningen har WSP anlitat Mälardalens Geoservice. Under-
sökningen har utförts under september 2006 och omfattat;

trycksondering i 5 punkter
skruvprovtagning och ftiltbenämning av prov i 1 punkt
utsäffning av undersökningspunkterna

Undersökningspunkterna har satts ut utgående från terrängftiremål såsom väg och diken.
Marknivåerna i undersökningspunkterna har bestämts utifrån höjdkurvor på grundkarta
erhållen från Hammarö kommun.

Undersökningen örsvåras av den täta vegetationen som finns i stora delar av området vil-
ket gör att avverkning bör ske för att en mer detaljerad geoteknisk utredning skall kunna
genomftiras.

Tidigare utförd undersökning "PM Geoteknik, Bärstad l:2" daterad2004-12-10 har även
beaktats i denna PM.

3. REDOVISNING

l:\5423\20 s\10081538 hamhorö\3 dokunent\361n\f;rhandskopia06l02Tgeopn.doc
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Resultatet av den geotekniska undersökningen redovisas på ritning Gl0-01-001. Som un-
derlag ftlr planbild har använts grundkarta erhållen från Hammarö kommun.

4. MARKFÖNUÅT,UNDEN

Området begränsas i söder av väg 561 mot Rud och i norr av Kaptensvägen

Området domineras av skog med varierad vegetation. Inom området nona delar finns be-
byggda tomter. I söder dominerar skog, på höjden i söder är det gles barskog medan övri-
ga området domineras av tät blandskog.

Sydväst i området finns en sankmark med vattenyta i markytan

Figur l Sankmark

Berg i dagen ftirkommer ofta i den södra halvan av området.

J
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Figur 2 Vy över området

Markytan inom området sluttar mot norr

5. GEOTEKNISKA TÖNTTÅT,T,ANDEN

Jorden i de utförda undersökningspunkterna domineras av friktionsjord ovan berg. Borr-
punkt 3 är utftird i sankmarken som ligger i områdets sydvästra del och där finns lera under
torvlagret, i den översta halvmetern utbildad som tonskorpelera. Därunder finns friktions-
jord ovan berg.

Tidigare utftird undersökning utförd norr om detta planområde visar på mäktigare lerlager-
ovan friktionsjorden. Det kan således finnas lerlager i de norra partierna av detta planom-
råde.

6. GEOHYDROLOGISKA TÖNTTÅT,IA}IDEN

Uppmätt vattenyta inom området finns i markytan på sankmarken i sydväst.

7. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GRUNDLÄGGNING MM INoM oMRÅDET

Förutsättningarna för grundläggning varierar kraftigt inom området. Detta innebär att
grundläggningen av byggnader varierar beroende på placering inom området.

4
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Där djupet till fast mark är litet kan grundläggning ske med platta på morän eller platta på
packad fyllning av friktionsjord eller sprängsten efter urgrävning av eventuell lera.

Om lerdjupet är stöne kan lättare byggnader sannolikt grundläggas med hel kantförstyvad
bottenplaffa. Tyngre byggnader skall vid större lerdjup grundläggas med spetsburna pålar.

Vid markuppfyllnader inom eventuella lerområden kan marksättningar uppkomma.

8. FORTSATT UTREDNING

Eftersom de geotekniska förhållandena inom området varierar kraftigt bör en komplette-
rande geoteknisk undersökning utföras för att bestämma lämpligt grundläggningssätt för
respektive byggnad. Om lera ftirekommer skall undersökningar för att analysera lerans
sättningsegenskaper utföras, dels ftir grundläggning av byggnader samt ftjr säkrare bedöm-
ning av marksättningar vid uppfyllnad. Undersökning av lerans sättningsegenskaper bör
utfiiras i ett tidigt skede eftersom resultatet av denna är väsentlig ftir höjdsättning av områ-
det.

Det kan anses som väsentligt att den fortsatta projekteringen av området sker i nära samråd
med geotekniker.

9. RADON

Översiktlig markradonundersökning har utförts av Göran Bard, WSP Samhällsbyggnad.
Resultatet redovisas i bilaga 2.

Örebro 2006-10-27

Jessica Persson

Bilaga 1 Ritning; G10-01-001
Bilaga 2 Översiktlig markradonundersökning

- plan och sektion A - B
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