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Revideringar 

I Revidering A 2013-05-07 utfördes kompletterande fältundersökningar inkl. radonmätning. Nya 
punkter är 21, 22 och 23. En stabilitetsberäkning utfördes i sektion C ner mot Lillån. 

I Revidering B 2013-08-28 har kompletterande fältundersöknignar utförts i punkterna 21, 32 och 33. 
Ytterligare stabilitetsberäknignar har utförts i sektion A-C och en känslighetsanalys avseende 
grudnvattenytan har uförts i sektion B. Utförd erosionsutredning ligger nu som bilaga till handlingen, 
Bilaga 3 PM Undersökning av erosion längs Sjöåkra gård. Inre erosion beskrivs under kap 10.1.  

 

Sammanfattning 

De geotekniska förhållandena är sådana att de ej hindrar eller ger allvarliga restriktioner 
för genomförandet av planerad exploatering. Utförda undersökningar och utredningar 
visar på gynnsamma förhållanden för planerad bebyggelse, där byggnaderna bedöms 
kunna grundläggas ytligt med exempelvis platta på mark.  

Utförda beräkningar visar på att planerad bebyggelse enligt föreslagen detaljplan 
(erhållen från Jönköpings Kommun 2013-04-10) uppfyller rekommenderade 
säkerhetsfaktorer med avseende på stabilitetsbrott enligt IEG Rapport 4:2010.  

Utförd erosionsutredning visar att utrett område vid jämförelse med intilliggande områden 
har klarat sig väl ifrån erosionsskador. Erosion och ras sker inom området men i långsam 
takt. Utredningen visar att det inte föreligger något akut behov av åtgärder vid Sjöåkra 
gård. Idag finns en cirka 3 m bred buffertzon som kan erodera bort innan planerade 
tomtgränser hamnar inom den zon som ej får belastas ur stabilitetssynpunkt.  

För att säkerställa att inte buffertzonen försvinner förordar Sweco en regelbunden 
övervakning av hela släntprofilen via inmätning. Släntfoten bör inte tillåtas backa mer än 
en meter innan åtgärder vidtas.  
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1 Uppdrag 

På uppdrag av Trivselhus AB har Sweco Infrastructure AB utfört geoteknisk undersökning 
för detaljplan vid Sjöåkra gård i Bankeryd. Undersökningar har även utförts för att 
kontrollera släntstabilitet inom området.   

Undersökningens syfte har varit att klarlägga jordlager- och grundvattenförhållanden  
inom området för planerad byggnation och därmed ge översiktliga geotekniska 
förutsättningar för grundläggning, schaktning och fyllning, samt utföra kontroll av 
släntstabilitet i tre sektioner. 

Föreliggande handling är baserad på översiktliga undersökningar och behandlar de 
generella förutsättningarna för området. För geotekniska synpunkter avseende 
byggskedet bör undersökningar kompletteras och inarbetas i byggbeskrivning alternativt 
skall denna handling revideras. 

2 Objektbeskrivning 

Trivsellhus AB avser att exploatera området vid Sjöåkra gård. Inom området planeras i 
dagsläget ca. 30 villor samt ett flerbostadshus i 6-8 våningar.  

3 Befintliga förhållanden 

Området som planeras att exploateras ligger i östra delen av Bankeryd. Byggnader 
planeras inom en yta på ca 1,75 ha.  

Undersökningsområdet är idag bebyggt med 10 byggnader, varav nio tvåvåningshus och 
en byggnad (större förrådsbyggnad) i en våning.  

På området finns asfalterade ytor, gräsytor och i norra delen utgörs området av gles 
skogsmark med främst barrträd.  

 

Figur 1 Översiktsbild 
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Inom området finns flertalet interna markförlagda ledningar. Underlag för dessa ledningar 
saknas. Sweco har tagit fram underlag för befintliga ledningar och kablar såsom 
teleledningar, det kommunala Va-nätet och elnät.  

I väst gränsar området till befintlig bostadsbebyggelse. I norr till skogspartier och därefter 
Lillån. Öster om området finns en brant sluttning ner till Vättern. I söder ligger 
planområdet intill en ravin och bäck.  

 

Figur 2 Översiktsbild 

Undersökningsområdet är relativt plant mellan +99,7 och +105,1 (RH2000), undantaget 
ravinen i söder och sluttningarna ner mot Vättern och Lillån.  

4 Styrande dokument 

Typ Standard eller annat styrande dokument 
Fältarbeten Geoteknisk fälthandbok, SGF Rapport 1:96. 

SS–EN ISO 22475–1 
SS–EN ISO 22476–1 (CPT-sondering) 
SS–EN ISO 22476–2 (Hfa) 

Utförande/Redovisning 
 

EN 1997–1  
EN 1997–2 

Släntstabilitet IEG rapport 4:2010 

Beteckningssystem SGF/BGS Beteckningssystem för geotekniska 
utredningar, ver. 2001:2 – www.sgf.net 

Jordartsbestämning, beskrivning och 
klassificering 

SS–EN ISO 14688-1:2002 
SS–EN ISO 14688-2:2004  
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5 Underlag för undersökningen 

Underlag för undersökningen har varit; 

- Förslag på detaljplan (Jönköpings kommun) med grundkarta, erhållen 2012-04-
02 från E Ljungquist Idé och Förvaltning i Huskvarna AB. 

- Uppdaterat förslag på detaljplan i dwg-format erhållet 2013-04-10 från 
Jönköpings kommun.  

6 Positionering 

Koordinatsystem: Sweref RTR 06 5 gon V 63,5:0 

Höjdsystem: RH2000 

Inmätning av borrpunkter 1 till 7 har skett ortogonalt med utgångspunkt från hushörn. 
Avvägning har skett med utgångspunkt från polygonpunkt 5232059 med höjden +105,37.   

För punkterna 21 och 23 har inmätning skett med noggrannhet enligt mätklass B. För 
borrpunkt 22, 31 och 32 har inmätning skett med GPS med en noggrannhet på ca 5 m i 
plan och höjden har tolkats utifrån höjdkurvor på grundkartan. 

7 Geotekniska fältundersökningar 

7.1 Utförda undersökningar 

Undersökningen har utförts med fältutrustning monterad på borrbandvagn typ 604D av 
Geotechs fabrikat.  

Undersökningar utfördes i 12 punkter och har omfattat följande: 

• Bestämning av jordlagrens uppbyggnad genom upptagning av störda jordprover 
med skruvprovtagare med skruvborr Ø78, (Skr) i 9 punkter.   

• Okulär jordartsbedömning av upptagna jordprover i fält enligt SGFs 
klassificeringssystem.  

• Totaltrycksonderingar (Tr) Ø25 med viktsondspets i nio punkter. Sonden pressas 
ner med jämn hastighet, högst 2 m per minut och sonden roteras 2/3 varv var 
tredje meter. När sonden inte kan pressas ner ytterligare vid maximal 
neddrivningskraft roteras sonden under samtidig tryckbelastning, vilket markeras 
med ”vr” i diagrammen.  

• CPT-sondering, för bestämning av jordens egenskaper, har utförts i 2 punkter. 
Varav den ena (punkt 21) endast kunde neddrivas till ca 2 m djup. 

• Hejarsondering, för bestämning av jordens egenskaper har utförts i tre punkter.  

• Slagsondering, för bestämning av bergfritt djup, har utförts i 2 punkter. 
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• Observation av eventuellt förekommande fri vattenyta i de öppna 
provtagningshålen har utförts som en indikation på grundvattenytans läge vid 
undersökningstillfället.  

• Grundvattenrör har installerats i punkt 22, för bestämning av fri vattenyta. 

• Mätning av markens innehåll av radongas i punkt 1 och 23.  

7.2 Undersökningsperiod och fältgeotekniker 

Fältarbetet har utförts i tre omgångar under ledning av Swecos fältgeotekniker Lars 
Gustafsson. 

• 2012-04-27 till 2012-05-02  (punkt 1-7)  

• 2013-04-15 till 2013-04-22 (punkt, 21-23 samt radonmätning) 

• 2013-08-21 (punkt 31, 32 och kompl. i punkt 21)  

7.3 Värdering av undersökning 

Undersökningspunkt 5 är utförd i närhet till befintlig ledning, troligen i tidigare 
ledningsgrav, därav den lösa lagringstätheten i ytan. 

Vid fältundersökningen noterades att området omkring undersökningspunkt 32 är utfyllt. 
Fyllnadens mäktighet är ej undersökt. Bedömning i fält var att fyllningen slutade någon 
meter in mot platån. Värden från hejarsonderingen i denna punkt är inte representativa 
för hela området.  

I samband med utförandet av hejarsonderingarna i punkt 21, 31 och 32 uppstod problem 
med att läsa av vridmomentet. Med hänsyn till detta har nivåer där vridmoment 
registrerats ej tagits med i sammanställningen av härledda värden. 

8 Geotekniska och geohydrologiska förhållanden  

8.1 Jordlagerföljd 

Förhållandena inom platån är likartade, men i slänt ner mot Lillån samt i slänt mot ravinen 
skiljer sig förhållandena något. Jorden utgörs ytligt av 0,1- 0,4m sandig mulljord som till 
stora delar underlagras av sand, finsand och siltig sand/finsand ned till undersökt djup 
1,8-6,0m (skruvprovtagning). I undersökningspunkt 7 påträffas ren silt mellan 3 och 3,3m 
djup. I punkt 22 har en något siltig och sandig lera konstaterats mellan 4 och 4,3m djup. 
Under leran har jorden klassats som en lermorän ner till 6m djup.  

Materialegenskaperna inom området är likartade. Generellt är jordens relativa fasthet 
under ytskiktet medelhög ned till ca 1,5m under markytan. Härunder är den relativa 
fastheten hög med undantag för skikten med lera och lermorän där relativa fastheten är 
låg- till medelhög.  
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I undersökningspunkt 2 och 5 påträffas under ytskiktet fyllnadsmaterial bestående av 
sand respektive mullhaltig sand. Punkt 5 ligger sannolikt i befintlig ledningsgrav för va-
ledningar. Här är fyllningen relativt löst lagrad.    

I närhet till bäcken i områdets södra del har jorden låg relativ fasthet ned till 2m djup. 
Härunder är hållfastheten hög ned till 4m under markytan där ett skikt påträffats med låg-
medelhög relativ fasthet ned till 6,5m under markytan.  

Stopp med för metoden normalt förfarande har erhållits i lager med sand och siltig sand i 
de flesta undersökningspunkter. Stopp mot förmodat block eller berg har ej erhållits. 
Sondering och provtagning har utförts till mellan 3,1-9,6m djup.  

Sand tillhör materialtyp 2 och tjälfarlighetsklass 1 enligt AMA Anläggning 10 tabell CB/1. 
Den något siltiga finsanden tillhör materialtyp 3B och tjälfarlighetsklass 2. Siltig sandig 
lera tillhör materialtyp 5A och tjälfarlighetsklass 4 och lermorän tillhör materialtyp 4B och 
tjälfarlighetsklass 3.  

8.2 Geohydrologiska förhållanden 

I undersökningspunkt 22 har ett grundvattenrör installerats. Vid mätning 2013-04-26 låg 
grundvattenytan 6,5 m under markytan, vilket motsvarar nivå +93,2. Vid mätning 2013-
08-21 var grundvattnet torrt, d.v.s. ned till +93,1. 

Grundvatten har även observerats i provtagningshålen i punkterna 6 och 7 som ligger i 
närheten till ravinen. Här låg grundvattenytan vid undersökningstillfället (2012-04-27) på 
3,5m djup respektive 1,3m djup, vilket motsvarar +100,8 respektive +99,7. I övriga 
undersökningspunkter har inget grundvatten påträffats. 

Det skall förväntas att grundvattennivåerna varierar med Vätterns nivå, årstid och 
nederbördsförhållanden.  

Vättern är reglerad, enligt gällande vattendom är medelvattennivån +88,78 (RH2000). 
Karaktäristiska data för lägsta lågvatten (tidsperioden 1940-2000) är enl. SMHI +88,20 
(RH2000) 

Mätningar utförda på pegel utanför reningsverket i Häggeberg visar att vattennivåerna är 
något högre i Jönköping. Mätningar över lång tid saknas dock.  

8.3 Markradon 

Mätning av markens innehåll av radongas har utförts genom att installera ROAC-koppar 
på plats. Radonundersökningen har utförts i punkt 1 och i punkt 23.  

Kopparna har analyserats av MRM Konsult AB i Luleå. Uppmätta registrerade värden 
redovisas i Tabell 8.1 nedan, se även Bilaga 2. Gränsvärden för klassificering av 
radonmark redovisas i Tabell 8.2. 
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Tabell 8.1 Uppmätta radonvärden 

Undersökningspunkt 
Uppmätt värde 
kBq/m3 

1 7 

23 
14 

Tabell 8.2 Gränsvärden för klassificering av radonmark 
Klassificering Gränsvärde kBq/m3 

Lågradonmark <10 

Normalradonmark 10-50 

Högradonmark >50 

 
Uppmätta värden indikerar låg- till normalradonmark. Enligt Statens planverk, rapport 59, 
1982 rekommenderas radonskyddande åtgärder för nybyggnad mellan 10 och 50 kBq/m3.  

9 Stabilitet 

Stabiliteten har kontrollerats med Slope/W (version 7.17 respektive 8.0) för optimerade 
cirkulär-cylindriska glidytor i tre sektioner.  

Stabilitetsutredningen har utförts enligt IEG Rapport 4:2010 där erforderlig 
säkerhetsfaktor gäller ”Nyexploatering-Planläggning” för Detaljerad utredning.  

Tabell 1 Rekommenderat säkerhetskrav enligt IEG Rapport 4:2010 (Tabell 4:2). 
 

FΦ ≥ 1,3 (dränerad analys) 

Fc ≥ 1,7-1,5 (odränerad analys) 

 

Slänternas geometri har tolkats utifrån erhållen primärkarta.  

I beräkningarna har en hydrostatisk portrycksökning ansats mot djupet från antagen 
grundvattenyta. I beräkningarna har ingen positiv inverkan av negativa portryck 
tillgodosetts. 

9.1 Materialparametrar 

Nedan presenteras de materialparametrar som använts i utförda stabilitetsberäkningar i 
sektion A-C.  

Då ingen representativ cpt- eller hejarsondering utförts på platån i närheten av sektion A 
har tabellvärden använts i beräkningarna. Vid val av friktionsvinkel på platån har 
tabellvärde valts med ledning av resultat från utförda cpt- och hejarsonderingar i 
sonderingspunkt 21 och 31. Nere i ravinen har ett skikt med låg- till medelhög relativ 
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fasthet uppmärksammats i sonderingspunkt 7. I detta skikt har ett lägre tabellvärde valts 
på friktionsvinkeln. 

I sektion B och C har hållfasthetsegenskaperna antagits utifrån utförda cpt- och 
hejarsonderingar. 

För värden på tungheten har tabellvärden använts för samtliga jordlager.  

Tabell 1 Materiaparametrar sektion A 

 

Tabell 2 Materiaparametrar sektion B 

 

  

 Jordlager Materialegenskap  

 
mullhaltig Sand 

(muSa) 

Tunghet, γ 
Tunghet under GW, γ′ 
Friktionsvinkel, φ′ 

17 kN/m3 
9 kN/m3 
30º 

 Sand (Sa) 
Tunghet, γ 
Tunghet under GW, γ′ 
Friktionsvinkel, φ′ 

18 kN/m3 
10 kN/m3 
32º 

 siltig Sand (siSa) 
Tunghet, γ 
Tunghet under GW, γ′ 
Friktionsvinkel, φ′ 

17,5 kN/m3 
9,5 kN/m3 
35º 

 Silt (Si) 
Tunghet, γ 
Tunghet under GW, γ′ 
Friktionsvinkel, φ′ 

17 kN/m3 
9 kN/m3 
30º 

 Fyllning (F) 
Tunghet, γ 
Tunghet under GW, γ′ 
Friktionsvinkel, φ′ 

19 kN/m3 
12 kN/m3 
40º 

 Jordlager Materialegenskap  

 
sandig Mulljord 

(saMu) 

Tunghet, γ 
Tunghet under GW, γ′ 
Friktionsvinkel, φ′ 

16 kN/m3 
8 kN/m3 
28º 

 Sand 1 (Sa 1) 
Tunghet, γ 
Tunghet under GW, γ′ 
Friktionsvinkel, φ′ 

18 kN/m3 
10 kN/m3 
32º 

 Sand 2 (Sa 2) 
Tunghet, γ 
Tunghet under GW, γ′ 
Friktionsvinkel, φ′ 

18 kN/m3 
10 kN/m3 
37º 
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Tabell 3 Materiaparametrar sektion C 

 

9.2 SEKTION A 

Stabiliteten har kontrollerats för den östra slänten ner mot ravinen där höjdskilladen är 
som störst. I läget för den planerade byggnaden har en uppfyllnad antagits till nivå +105 
samt en last på 80kPa ansatts motsvarande en byggnad med åtta våningar. 

Grundvattenytan i beräkningen har ansatts minst ca 1,5m högre än registrerad öppen 
grundvattenyta i borrhålen, på ca nivå +103 vid släntkrön. Detta för att modellera det 
farligaste fallet för dränerad stabilitetsanalys.  

Utförd stabilitetsberäkning i sektion A visar på en ytlig glidyta med en säkerhet på 
FΦ=1,22 i släntens brantaste del. Den i beräkningen utritade röda zonen visar 
utbredningen av samtliga glidytor med lägre säkerhetsfaktor mot stabilitetsbrott än 
FΦ=1,30 (se Figur 2 samt Bilaga 1-1), vilket är lägsta rekommenderade säkerhetsfaktorn 
enligt IEG Rapport 4:2010. Glidytor som når tomtgräns har en säkerhetsfaktor på 
FΦ≥1,60, vilket uppfyller rekommenderad säkerhetsfaktor med marginal. 

 Jordlager Materialegenskap  

 
sandig Mulljord 

(saMu) 

Tunghet, γ 
Tunghet under GW, γ′ 
Friktionsvinkel, φ′ 

16 kN/m3 
8 kN/m3 
28º 

 Sand 1(Sa1) 
Tunghet, γ 
Tunghet under GW, γ′ 
Friktionsvinkel, φ′ 

18 kN/m3 
10 kN/m3 
32º 

 Sand 2(Sa2) 
Tunghet, γ 
Tunghet under GW, γ′ 
Friktionsvinkel, φ′ 

18 kN/m3 
10 kN/m3 
37º 

 Lera  
Tunghet, γ 
Tunghet under GW, γ′ 
Odränerad skjuvhållfasthet, φ′ 

18 kN/m3 
8 kN/m3 
50 kPa 

 Lermorän 

Tunghet, γ 
Tunghet under GW, γ′ 
Friktionsvinkel, φ′ 
Inre kohesion 

21 kN/m3 
11 kN/m3 
32º 
3 kPa 

 lerig siltig Morän 
Tunghet, γ 
Tunghet under GW, γ′ 
Friktionsvinkel, φ′ 

20 kN/m3 
11 kN/m3 
38º 
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Figur 2 Sektion A, dränerad analys. 

9.3 SEKTION B 

Stabiliteten har kontrollerats för den högsta delen av slänten ner mot Vättern. I sektionen 
har en last på 20kPa ansatts på ytan för planerad byggnation. Tomtgränsen redovisas i 
beräkningssektionen. 

Grundvattenytan i beräkningen har ansatts på ca 5m djup under markytan (+100) vid 
släntkrönet och på 1,5 till 2m djup under markytan i läget för detaljplanen. Detta bedöms 
vara dimensionerande nivåer utifrån utförda undersökningar. En känslighetsanalys har 
även utförts där grundvattenytan höjts 1 m vid släntkrönet. 

Vattennivån i Vättern har ansatts till nivån +88 i utförda stabilitetsberäkningar. Denna nivå 
ligger ett par decimeter lägre än LLW och är därmed på säkra sidan. 
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Figur 3 Sektion B, dränerad analys. Lokala glidytor med låg säkerhetsfaktor har ”fått rasa”. 

Utförd stabilitetsberäkning visar på små lokala glidytor vid släntkrönet med en 
säkerhetsfaktorn underskridande FΦ=1,0, (se Bilaga 1-2). För att kontrollera hur 
totalstabiliteten och således detaljplanen påverkas utifall de små lokala glidytorna rasar 
har ytterligare stabilitetsberäkningar utförts. I beräkningarna har de lokala glidytorna en 
efter en ”fått rasa” varpå en ny beräkning, med den nya släntens utseende, utförts. I 
beräkningarna har ett antagande gjorts att ca 2/3 av rasmassorna spolas bort och ca 1/3 
ligger kvar i anslutning till slänten, där en lägre hållfasthet har ansatts för de kvarliggande 
rasmassorna. 

Efter att de lokala glidytorna rasat har glidytorna, som sträcker sig upp till tomtgräns, en 
säkerhetsfaktor på FΦ≥ 1,71(se figur 3 ovan samt Bilaga 1-3). Säkerhetsfaktorn uppfyller 
med marginal rekommendationerna enligt IEG Rapport 4:2010 för dränerad analys. 

Även efter att grundvattenytan höjts 1m vid släntkrönet har glidytorna, som når tomtgräns, 
en säkerhetsfaktor som med marginal uppnår rekommendationerna för dränerad analys 
(FΦ≥ 1,68), se Bilaga 1-4. Den röda zonen som visar utbredningen av glidytor med lägre 
säkerhet än den rekommenderade förskjuts dock ngt, ca 2 m i aktuell sektion, där marken 
ligger som högst. Detta har tagits hänsyn till vid bestämning av belastningsrestriktioner av 
släntkrönet.  
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9.4 SEKTION C 

Stabilitetsförhållandena har kontrollerats för slänten ner mot Lillån med laster från 
planerad bebyggelse (20kPa). En undersökningspunkt har utförts några meter från 
släntkrönet i närheten av sektion C. Undersökningen visar på likartade förhållanden som 
för övriga delar av området ner till ca 4,3m djup, därunder finns enligt utförda 
undersökningar ett skikt med lera och lermorän som underlagras av en siltig morän. 
Grundvattenytan har i beräkningen ansatts på ca 5m djup under markytan (+95,5) vid 
släntkrönet och på ca 2m djup under markytan i läget planerad tomtmark. Bottennivån i 
Lillån har antagits till nivån +88. 

Utförd stabilitetsberäkning visar på små lokala glidytor vid släntkrönet med en 
säkerhetsfaktorn underskridande FcΦ=1,0 (se Bilaga 1-5). För att kontrollera hur 
totalstabiliteten och således detaljplanen påverkas utifall de små lokala glidytorna rasar 
har ytterligare stabilitetsberäkningar utförts på samma sätt som för sektion B. 
Beräkningarna visar på att rekommenderad säkerhetsfaktor för glidytor som når 
tomtgräns uppfylls med marginal (FcΦ≥ 1,86), se figur 4 nedan samt Bilaga 1-6. 

 

 

Figur 4 Sektion C, Dränerad/odränerad analys. Lokala glidytor med låg säkerhetsfaktor har ”fått 
rasa”. 
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9.5 Sammanfattning stabilitet 

Totalstabilitet för sektion A bedöms uppfylla rekommendationerna enligt IEG Rapport 
4:2010 för dränerad analys med hänsyn tagen till positiv inverkan av vegetations 
armerande effekt samt negativa portryck. Belastning skall dock inte påföras på ett mindre 
avstånd än 5m från släntkrönet. 

Utförda stabilitetsberäkningar i sektion B och C visar på små lokala glidytor vid 
släntkrönet med en säkerhetsfaktor underskridande FΦ=1,0. För de lokala glidytorna har 
dock vegetationen i slänterna en armerande inverkan som tillsammans med positiv 
inverkan av negativa portryck höjer slänternas säkerhet mot stabilitetsbrott. Detta kan 
dock inte modelleras på ett tillförlitligt sätt varför utförda beräkningar visar på lägre 
säkerheter än för de verkliga förhållandena. För att ta reda på vad ras av dessa lokala 
glidytor innebär för totalstabiliteten i området, och således detaljplanen, har ytterligare 
beräkningar utförts där de lokala glidytorna har ”fått rasa”. Beräkningarna visar på att 
säkerhetsfaktorerna för glidytorna som når området för tomtgräns fortfarande uppfyller 
rekommendationerna enligt IEG Rapport 4:2010 med marginal.  

Med hänsyn till stabilitetsförhållandena i området får belastning ej påföras närmre 
släntkrönet än 27 i sektion B. Längre nordväst gäller ett avstånd på 26m från släntkrön 
(där marknivån är lägre). I sektion C får belastning ej påföras på ett mindre avstånd än 
15m från släntkrön.  

För yta med belastningsrestriktioner, se planritning 2204010-1. I slänten ned mot Vättern 
har en buffertzon på 3m med avseende på erosion lagts till. 

10 Erosion 

En flygfotoanalys tyder på att erosion, i den mån den sker, sker långsamt vid Sjöåkra 
Gård. Under den 37-år långa perioden som undersöktes kan någon betydande förändring 
av släntkrönet inte ses. Så länge förutsättningarna vid släntfoten inte förändras till det 
sämre kan den generella erosionen under de kommande 40 åren förväntas vara liten.  

Även om den generella erosionen sker långsamt kan enskilda stormar sannolikt skapa 
erosionsskador.  

Bäcken i ravinen och Lillån bedöms orsaka begränsad erosion. 

Erosion från strömmande vatten (vågor, dagvatten) och förslag till åtgärder beskrivs 
ytterligare i Bilaga 4, PM Undersökning av erosion längs Sjöåkra gård. 

10.1 Inre erosion 

Någon inre erosion bedöms ej ha skett/ske i befintlig slänt. Kontroll av hydrauliskt 
grundbrott har utförts i slänten ner mot Vättern, se beräkning nedan.  

Hydrauliskt grundbrott 
Hydrauliska grundbrott uppkommer oftast genom vattenströmning. Om släntens gradient 
� är större än �����  finns risk för att brott uppstår. 
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Släntens gradient beskrivs med ekvationen: 

 �	 � 	
�

	
   

där 
 är skillnad i porvattentryckets stigning mellan två punkter och � är avståndet mellan 
dem.  

Den kritiska gradient som ger upphov till hydrauliskt grundbrott kan skrivas med 
ekvationen: 

����� �
���

��
� ��

�   

där � är materialets densitet och �� är vattnets densitet. 

Grundvatten har påträffats i grundvattenrör (130m från undersökt slänt) påträffats på nivå 
+93,2. Skruvprovtagning i direkt anslutning till slänten visade vid undersökningstillfället att 
grundvatten ej fanns ned till +100,3. Sannolikt ligger grundvattnet normalt inte högre än 
+93-94 inom ytan. Trots detta har kontroll gjorts där grundvattenytan har antagits ligga på 
nivå +103 och Vättern på +88 (LLW är +88,2).

 

Materialet i slänten är främst sand, på sina ställen något siltig sand. Den kritiska 
gradienten blir lägre  ju lägre densitet materialet har. I beräkning har densiteten antagits 
17,5kN/m3 vilket motsvarar siltigt sand. Vattnets densitet är 10kN/m3. 

����� �
� � ��

��
�
17,5 � 10
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� �
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� 0,66 

� � �����  



 

 
 
 

 

16 (18) 
 
PM GEOTEKNIK 
 
 
SJÖÅKRA GÅRD 

 

 
p:\2233\2204062_sjöåkra_gråd,_komple\000\10arbetsmtrl_doc\g\pm_rev_b.docx 

11 Geotekniska synpunkter 

Planerad byggnation skall dimensioneras, planeras, utföras och kontrolleras i Geoteknisk 
kategori 2 (GK2) enligt SS-EN 1997-1:2005 (Eurodkod 7, del 1). 

De geotekniska förhållandena är sådana att de ej hindrar eller ger allvarliga restriktioner 
för genomförandet av planerad exploatering.  

Ingen typ av ytbelastning får påföras närmre släntkrön än nedan angivna mått.  

• 5 m mot ravinen i söder. 

• 29-30 m mot Vättern i öst (inklusive 3 m buffertzon med avseende på erosion).  

• 15 m mot Lillån i norr. 

11.1 Grundläggning 

Ytlig grundläggning med platta på mark bedöms vara möjlig inom området. Byggnader 
skall inte grundläggas närmare släntkrön än mått angivna i kapitel 11.  

All otjänlig fyllning, organisk jord etc. under grundkonstruktioner skall utskiftas i sin helhet 
mot ej tjälfarlig friktionsjord med en omfattning enligt AMA Anläggning 10 figur CEB/4. 

Fyllning under ytligt grundlagd byggnad skall utföras enligt AMA Anläggning 10 CEB.212 
eller CEB.213. 

All grundläggning skall utföras frostfritt och väldränerad.  

11.2 Mark- och schaktarbeten 

Naturligt lagrad jord med innehåll av silt är flytbenägen vid vattenmättnad och mekanisk 
påverkan. Vidare är den tjälfarlig.  

Alla schaktarbeten ska bedrivas med hänsyn till aktuell jordart och rådande 
grundvattenyta. Schakt ska bedrivas så att uppmjukning/uppluckring av färdig 
schaktbotten ej sker. 

Schakt bedöms kunna drivas som öppen schakt. Vid schakt under grundvattenytan 
erfordras grundvattensänkning för schakt i torrhet.  

Vintertid ska färdig schaktbotten skyddas mot frysning. Vid bedömning av schaktfrågor 
ska anvisningar i Arbetsmiljöverket och SGIs skrift ”Schakta säkert” beaktas. 

 Ledning bedöms kunna förläggas med normal ledningsbädd. 

12 Kontroll 

Inför utförandeskedet bör en kontrollplan upprättas så att krav på utförande, föreskrifter, 
ordningsföljd på olika arbetsmoment mm. som ges på handlingar följs. 

Inför planerade markarbeten bör en riskanalys upprättas som redogör för ev. besiktningar 
och vibrationsmätningar. 
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13 Slutsats 

De geotekniska förhållandena är sådana att de ej hindrar eller ger allvarliga restriktioner 
för genomförandet av planerad exploatering. Utförda undersökningar och utredningar 
visar på gynnsamma förhållanden för planerad bebyggelse, där byggnaderna bedöms 
kunna grundläggas ytligt med exempelvis platta på mark.  

Utförda beräkningar visar på att planerad bebyggelse enligt föreslagen detaljplan 
(erhållen från Jönköpings Kommun 2013-04-10) uppfyller rekommenderade 
säkerhetsfaktorer med avseende på stabilitetsbrott enligt IEG Rapport 4:2010.  

Då slänterna är branta ner mot Vättern, Lillån och bäcken i ravinen finns risk för lokala, 
ytliga glidytor. Ytliga ras kommer med tiden att uppstå. Dessa utgör dock inga problem för 
föreslagen detaljplan så länge ingen ytbelastning påförs närmre släntkrönen än 5 m mot 
ravinen i söder, 29-30 m mot Vättern i öst (inklusive 3 m buffertzon med avseende på 
erosion) eller 15 m mot Lillån i norr.  

Utförd erosionsutredning visar att utrett område vid jämförelse med intilliggande områden 
har klarat sig väl ifrån svårare erosionsskador. Erosion och ras sker inom området men i 
långsam takt. Nedanför slänten finns idag ett strandplan som är betydligt bredare än på 
jämförda platser i närheten. Detta strandplan anses bidra till att skydda mot erosion. 
Utredningen visar att det inte föreligger ett akut behov av åtgärder vid Sjöåkra gård, men 
vill man behålla slänten och släntkrön i befintligt läge bör man inom relativt snart framtid 
utföra enklare åtgärder för att säkerställa dess läge. 

Idag finns en buffertzon som tillåter att hela slänten ner mot Vättern parallellförskjuts 3 m 
innan tomtgränser hamnar inom den zon som ej får belastas ur stabilitetssynpunkt.  

Slänten och strandplanet bör vara under övervakning för att tidigt kunna upptäcka 
förändrade förhållanden. Ett kontrollprogram bör tas fram för detta. För att säkerställa att 
inte buffertzonen försvinner förordar Sweco en regelbunden övervakning av hela 
släntprofilen via inmätning. På så sätt kan eventuella framtida tillbakadraganden av 
släntfoten (exempelvis efter en ogynnsam storm) tidigt upptäckas och åtgärdas. Sweco 
föreslår att släntfoten inte tillåts backa mer än en meter innan åtgärder vidtas. Då erosion 
av släntfoten hör samman med stormtillfällen är det inte möjligt att på förhand bestämma 
hur länge det dröjer innan släntfoten har backat en meter.  

Kompletterande undersökningar för bl. a. gator, ledningar och byggnader bör utföras i 
samband med fortsatt projektering av området.  
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14 Redovisning 

Utförda undersökningar redovisas på ritningar och bilagor enligt nedan. 

Bilagor 

Bilaga 1 Stabilitetsberäkningar sektion A, B och C 

Bilaga 2 Markradon MRM rapport 4801 

Bilaga 3 Härledda värden friktionsvinkel 

Bilaga 4 PM Undersökning av erosion längs Sjöåkra gård 

 

Ritningar 
Planritning  2204010-1 rev. B 2013-08-29 
Sektionsritning  2204010-2 rev. B 2013-08-29 




