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1 UPPDRAG 

BGAB, Bygg- och Geokonsult AB har av Jan Lundblad AB fått i uppdrag att 
utföra en översiktlig geohydrologisk undersökning vid del av Korsberga 1:1, Hjo 
kommun. Uppdraget har genomförts i samarbete med M&P, AB Miljö & 
Processteknik. 

 
Området planeras att användas till upplag för rivning. I södra delen av området 
planeras upplag för träavfall medan norra delen av området kommer att 
användas för upplag av betong, tegel, sten o. jordupplag. Omfattningen av det 
undersökta området framgår av bifogad ritning G:1. 
 
Sydost om den planerade anäggningen finns en avslutad kommunal deponi. 

2 GEOTEKNISKA UNDERSÖKNINGAR 

Fältundersökningen genomfördes under tiden 2011 – Mars 2012. Den består av 
följande undersökningar: 

 
• Montering av 3 st grundvattenrör 
• Tagning av störda jordprov med skruvborr i 3 punkter 
• Inventering av intilliggande dricksvattenbrunnar 
• Registrering av vattenytor 

 
Inmätning av borrpunkterna har utförts i koordinatsystem Sweref 991330 och i 
höjdsystem RH 70. 

 
De upptagna jordproverna har undersökts okulärt. 
 
Resultatet av fält- och laboratorieundersökningarna framgår av bifogad ritningar 
G:1 i provtabell. 

3          MARKFÖRHÅLLANDEN 

Det aktuella området är beläget strax öster om Korsberga samhälle. Marken 
inom det undersökta området utgörs huvudsakligen av skogsmark, i den norra 
delen har skogen avverkats. Marken sluttar huvudsakligen svagt söderut inom 
området, i den norra delen av området finns dock ett något högre område, de 
avvägda nivåerna varierar mellan +140,0 och +135,4. 

 
Jorden består under ytskiktet huvudsakligen av finsediment, som vilar på morän, 
härunder följer berg. 

 
Ytskiktet består i provtagningspunkterna av ett 0,3 m tjockt vegetationstäcke. 
Härunder följer siltig lera som överst till cirka 1,5 m djup är utbildad som 
torrskorpa. Leran är siltig och delvis varvig. Lerans mäktighet bedöms 
understiga 8 m. 
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Den underliggande friktionsjorden utgörs huvudsakligen av siltig morän och 
ökar i mäktighet. Mot väster i borrhål 2 påträffades morän efter 3,5 m djup i 
väster medan leran ligger på berg i de östra delarna. 

 
Utförda sonderingars nedträngningsdjup varierar mellan 6 – 8 m djup till berg. 

 
På grund av den höga finjordshalten har jorden flytjordsegenskaper . 

 

    
 Vy sedd från söder    Norra delen av området 
 

    
 Nordost om området    Planerat område höger om vägen 
 
 
4 GEOHYDROLOGI 

Grundvattnets strömningsriktnig inom området bedöms följa markens topografi 
inom området d.v.s. i huvudsak mot öster och mot nordost i de norra delarna.  
 
Marken är huvudsakligen relativt tät vilket innebär att grundvattnets 
strömningshastighet är relativt långsam. 

 
Inom området förekommer sankare partier där vattennivån är ytlig, troligen 
finns både en övre och en undre grundvattenyta varav den undre 
grundvattennivån ligger i den underliggande friktionsjorden. 
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I samband med undersökningen har en brunnsinventering vid närliggande 
fastigheter gjorts brunnarnas lägen och utförande framgår av bifogad bilaga 3. 
Fastigheterna Nydal 1:27 o. 1:32 samt Lilla Solberga 1:26, 1:29 och 1:32 skall 
enligt uppgift vara anslutna till kommunalt VA. 

 
I de öppna grundvattenrören nr 1 o. 3 har den fria vattenytan påträffats på nivån 
+115,7 resp. +123,8 (motsvarande 5,8 resp. 1,0 m under befintlig markyta). 

 
I det öppna grundvattenröret nr 2 påträffades inget vatten. 

5 TJÄLFARLIGHET 

Den siltig leran bedöms tillhöra tjälfarlighetsklass 4 och materialgrupp 5A enligt 
AMA Anläggning. 

6     LOKALT OMHÄNDERTAGANDE AV DAGVATTEN (LOD) 

Ett förslag att omhänderta dagvattnet redovisas på ritning VA 100-1. 

7      SCHAKTNING 

Schaktning i friktionsjord kan över grundvattenytan ske med en släntlutning av 
1:1 á 1:1,5. 

 
Vid schaktning under grundvattenytan och samtidig länshållning av schakten 
finns risk för erosion och bottenuppluckring. Eftersom det kan bli aktuellt med 
schaktning och återfyllning under grundvattennivån krävs att detta studeras och 
planeras särskilt innan arbetet påbörjas. 

 
Vid schaktning i siltig jord finns risk för ytuppmjukning och utflytning av 
slänter vid vattenövermättnad på grund av t ex regn. För att begränsa utflytning 
av slänter kan dessa övertäckas vid regnväder. 

 
8 STABILITET 

Det bedöms inte finnas någon skredrisk inom området. 

9      KOMMENTARER 

Då upplagsytorna i huvudsak kommer att beläggas med asfalt samt att det 
förutsätts att avrinningen av dessa ytor avleds till lakvattenbassänger enligt 
bifogat förslag på ritning VA 100-01, bedöms att den planerade anläggningen ej 
påverkar omgivningen negativt. 
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