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Geotekniskt utlåtande stabilitet fastighet 
Hattmurklan m.fl., Falköping kommun 

 

1. Uppdrag 
Mitta AB har på uppdrag av Falköping kommun (kontaktperson Josef 
Karlsson) framtagit detta Geotekniska utlåtande med avseende på stabilitet 
för fastigheterna Hattmurklan 1 m.fl. i Falköping. 

2. Objekt 
En detaljplan är under framtagande för ett område i Falköpings tätort. Hela 
eller delar av fastigheterna Hattmurklan 1, Mösseberg 50:26 och 
Mösseberg 50:13 ingår, se figur 1 för planområdet utbredning. Planen 
syftar till att möjliggöra nya användningar inom vissa fastigheter; bland 
annat bostäder, vård och kontor men även parkering.  
 
Inom en del av planområdet finns en slänt och enligt samrådsyttrande från 
SGI bör släntens stabilitet klarläggas för befintliga och planerade 
förhållanden. Förekomsten av lösa block som kan innebära en 
säkerhetsrisk behöver också uteslutas. Om inte stabilitetsproblem kan 
uteslutas ska stabilitetsutredning genomföras i detaljerad utredningsnivå. 
 

 
Figur för orientering av aktuellt område (samrådsförslag). 

3. Platsbesök 2021-03-15 
Ett platsbesök genomfördes 2021-03-15 av geotekniker Frédéric Pascal. 
Syftet med platsbesöket var att okulärt besiktiga slänten, dokumentera 
slänt och omgivning med bilder samt mäta in släntens geometri.  
 
 

Hattmurklan 1 

Aktuell slänt  
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Foto från platsbesök över den aktuella slänten. Slänten är brant och beväxt 
med träd och sly/buskar. 
 

 
Foto från platsbesök och förekommande block i slänten. 
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I figurer nedan redovisas inmätta sektioner. 
 

 
Figur inmätta sektioner A-A, B-B och C-C. 
 

 
Figur inmätta sektioner A-A, B-B och C-C. 

4. Geotekniska förhållanden 
Som underlag för bedömning av geotekniska förhållanden har 
jordartskarta inhämtats från SGUs kartgenerator, se figur nedan. 
Jordartskartan indikerar att marken utgörs av lerig morän (ljus blått) ovan 
berg. 
 

Ca 34° 

Ca 33° 

Ca 30° 



 
 

Jakob Johansson  
jakob.johansson@mitta.se  
Tel.: 073 056 18 17 

  
Utklipp från jordartskart hämtad från SGU.se.  
 
Av kommunen är en tidigare utförd geoteknisk undersökning för 
närliggande fastighet Hattmurklan 1 tillhandahållen. Utförd 2020-04-30 av 
Skaraborgs Fältgeo AB. Se figur nedan för område var undersökning 
utförts.  
 

 
Utklipp från karta för illustration vad utförda undersökningspunkter är 
utförda (inom markerat område). 
 
Utförda undersökningspunkter (2 st) nära det befintliga äldreboende 
Ranliden visar på mestadels fyllningsjord av morän (sandig siltig morän) 
ovan berg som påträffas ca 3 m under markytan.  
 

  

Aktuellt 
område 
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Vidare har även underlag tillhandahållet i form av resultat från utförd 
borrning för reservvattentäkt i nära anslutning till aktuellt område, se figur 
nedan. 
 

 
Borrpunkt R2 och R3 för borrning av reservvattentäkt.  
 
Resultaten från borrningarna indikerar att jorddjupet i de aktuella 
borrpunkterna är ca 2-3 m.  
 
Nedan visas en bild från platsbesöket. I slänten ses en blandkornig 
jordart/morän. Detta vidimerar uppgiften från jordartskartan.  
 

 
Bild från platsbesök. 
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5. Geotekniska slutsatser och 
rekommendationer 

 
Geometrin för slänten varierar något (jmf. med figur med sektioner ovan). 
Släntlutningen ligger som brantast omkring 34° vilket i är att betrakta som 
en brant slänt. Det motsvarar ca 1:1,5. Övriga sektioner visar att slänten är 
något flackare. Omkring 30 – 33° Dock är även det att betrakta som en 
relativt brant sluttning för en permanent slänt. Höjdskillnaden för den 
branta delen av slänt A-A är ca 5 m. Jordlagerförhållandena utgörs av 
blandkornig moränjord. Jordlagrets mäktighet kan antas vara relativt liten, 
indikativt omkring 3 m. 
 
Slänten är brant men risken för skred bedöms som liten. Slänten är 
skogbeväxt av träd och sly vilket bidrar till att binda samman övre delen av 
jordlagret som en armering som motverkar erosion i slänten. Den mest 
kritiska delen av slänten är erfarenhetsmässigt i en friktionsjord den ytliga 
lokala stabiliteten nära släntytan. Rådande jordförhållanden bedöms heller 
inte vara känsliga eller ha hög sensitivitet. Risken för bakåtgripande skred 
bedöms också som mycket liten. Det finns inga naturliga vägar för ytvatten 
att ansamlas i större mängder och strömma ner för slänten och erodera 
bort material. 
 
Förekomst av lösa block i slänten bedöms inte utgöra någon säkerhetsrisk. 
 
Slutsatsen här är att det inte föreligger anledning med nu kända 
förhållanden att gå vidare med en detaljerad utredning om stabiliteten.  
 
I kommande detaljplan rekommenderas en fri zon på 10 m från släntkrön 
tillskapas där inga byggnader placeras, inga massupplag får förekomma, 
tunga arbetsfordon etc, se figurer nedan. Samt ej heller göra några 
massuppfyllningar som påverkar släntens geometri negativt. Med den nu 
rådande släntgeometrin rekommenderas växtligheten i slänten behållas. 
 

 
Figur över sektion med illustration av släntkrön och fri zon ovan släntkrön. 
 

Släntkrön 

Fri zon 10 m 
från släntkrön 
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Figur med plankarta över området med illustration av släntkrön och fri zon 
ovan släntkrön. 
 
Vidare så rekommenderas det av flera skäl att åtgärda släntens geometri 
genom att skapa en flackare slänt. En släntlutning på 1:3 är att betrakta 
som stabil samt ger ett behagligare estetiskt intryck. En utflackning av 
slänten innebär att träd och sly röjs bort. Då ny slänt ska utformas betydligt 
flackare så finns inte samma behov av vegetation i slänten för just 
stabiliteten. Däremot kan det i andra avseenden vara fördelaktigt att efter 
utförd åtgärd återskapa en del växtlighet som skydd mot järnvägen. Även 
den rekommenderade frizonen på 10 m från släntkrön kan utgå vid en 
utflackad slänt. 
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Fri zon 10 m ovan 
släntkrön  


