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1 Objekt
Sigma Civil AB har på uppdrag av Jönköpings Kommun utfört en geoteknisk undersökning samt 
undersökt förekomst av markradon för en markyta som utgör delar av fastighet Folkets park 1 
och 1:22 1. Området gränsar i syd och väst till Huskvarna folkets park, i öst till Majgatan och i 
norr till Fackelgatan.

Figur 1. Överblick över området, ungefärlig utbredning för undersökningsområdet är rödmarkerat. Källa: 
Eniro

1.1 Befintliga förhållanden samt blivande anläggningar
Undersökningsområdet sluttar mot norr och varierar i höjdnivå mellan +118 och + 127. 
Markytan består till största del av grönområde med vegetation. I områdets södra del finns ett 
mindre asfalterat område och i den västra delen löper ett staket. 

Inom området planeras en förskola om 2 våningar.

2 Syfte, begränsningar och geoteknisk kategori
Syftet med undersökningen är att översiktligt klargöra de geotekniska förutsättningarna för den 
planerade förskolan samt att kontrollera förekomst av markradon.

Samtliga konstruktioner inom objektet bedöms kunna tillhöra Geoteknisk Kategori 2 (GK2) och 
Säkerhetsklass 2 (SK2).
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3 Underlag

3.1 Tidigare utförda undersökningar
Inga tidigare undersökningar har funnits att tillgå.

3.2 Nu utförda undersökningar
Se tillhörande markteknisk undersökningsrapport för information om nu utförda undersökningar.

4 Markförhållanden

4.1 Jordlagerföljd
Den generella jordlagerföljden för området består av ett tunt lager mull ovan en blandning av 
sand, lera och torrskorpelera ovan ett hårt lager sand. Silt och siltiga jordarter har påträffats i 
undersökningspunkterna SC01, SC07 och SC09.

Mulljorden är ca 0,10 m mäktig och tillhör materialtyp 6 och tjälfarlighetsklass 1

Det varierande jordlagret med sand, silt och lera är ca 2 m mäktigt och tillhör materialklasserna 
2, 3B och 5A samt tjälfarlighetsklass 1, 2 och 4.

Den underliggande hårt packade sanden tillhör materialklass 2 och 3B samt tjälfarlighetsklass 1 
och 2.

Djup till berg har ej fastställs.

Block och sten kan förekomma inom området.

4.2 Hydrologiska förhållanden
Ingen fri grundvattenyta har påträffats under de geotekniska fältundersökningarna.

4.3 Markradon
Enligt de utförda undersökningarna klassa marken som högriskmark med avseende på 
markradon vilket medför att byggnader som uppförs på fastigheten ska byggas radonsäkert.
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5 Geotekniska egenskaper
Påträffade jordarter inom det aktuella området har i laboratorium bedömts tillhöra 
tjälfarlighetsklass 1, 2 och 4 samt materialtyp 2, 3B och 5A och den naturliga vattenkvoten 
varierar mellan 5% och 16%.

Tabell 1. Uppmätta och karaktäristiska värden för påträffade jordlager.

Jordart Mäktighet 
[m]

Vattenkvot 
[%]

Friktionsvinkel 
[°]

Elasticitetsmodul 
[MPa]

Materialtyp/
Tjälfarlighetsklass

Mulljord 0,1 m - - - 6 / 1

Löst packad 
sand/ silt/ lera 0,7 – 2 m 12% -16% 32° 10 MPa 2, 3B, 5A / 1, 2, 4

Hårt packad 
sand > 2 m 5% - 10% 41° 80 MPa 2, 3B / 1, 2

6 Rekommendationer
Förutsättningarna för grundläggningsrekommendationer baseras på föreslagen utbyggnad med 
lättare huskonstruktion om maximalt 2 våningar i byggnadshöjd. För större laster alternativt 
högre byggnadshöjder rekommenderas en omvärdering av eventuellt behov av förstärkt 
grundläggning.

6.1 Grundläggning
Grundläggning föreslås utföras med platta på mark alternativt plintar. Det lösa jordlagret ska 
schaktas bort och grundläggningen ska utföras på den hårt packade sanden. All organisk samt 
tjälfarlig jord schaktas bort ner till tjälofarligt djup innan grundläggning utföres. Grundläggningen 
skall ske på icke tjälfarligt material och schaktbotten ska packas så att bärigheten och den 
dimensionerande bärförmågan uppfylls enligt EN 1997-1 kapitel 6, Plattgrundläggning.

Området innehåller tjälfarliga jordar och ledningar rekommenderas därför att grundläggas på 
frostfritt djup.

Då området klassats som högriskmark ska samtliga byggnader utföras radonsäkert.

6.2 Schakt
Följande rekommendationer för schakter utgår från att schaktbotten är belägen ovan 
grundvattenytan. Kontroller i form av provgropar rekommenderas för att säkerhetsställa 
grundvattennivån.

Då silt förekommer inom området krävs att eventuella schakt skyddas mot vatten för att 
förhindra erosion. Silt är störningskänslig och effekter från eventuella vibrationer bör beaktas. 
Vid djupare schaktning vintertid bör schaktbotten frostskyddas för att förhindra överhängande 
frusen jord.

Block och sten kan förekomma inom området och samtliga schakter bör inspekteras för att 
förhindra förekomsten av överhängande lösa stenar och block.

Vid tillfälliga schakter grundare än 1 m kan schaktslänter utföras utan restriktioner om 
entreprenören vidtar åtgärder för att undvika brott i schaktgropen.

Vid schakter till mellan 1 och 2 m djup kan släntlutning förutsättas ställas enligt 1:2 utan 
föregående stabilitetskontroll. Schakter mellan 2 och 4 m djup kan utföras med släntlutning 
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1:1,5 utan föregående stabilitetskontroll förutsatt att schakten utförs i den hårt packade sanden. 
Detta kräver dock att släntkrön ej belastas och att entreprenören bedömer släntlutningen ur 
arbetsmiljösäkerhetssynpunkt utifrån Svensk Byggtjänst och SGI:s skrift ”Schakta säkert”. 
Alternativt kan schakter grundare än 4 m utföras inom avstyvad spont alternativt schaktsläde.

Samtliga schakter djupare än 4 m samt permanenta slänter skall föregås av en 
kontrollberäkning för att säkerställa fullgod stabilitet.

Innan eventuella schaktarbeten ska en provgrop utföras för att säkerhetsställa att schaktbotten 
är belägen ovan grundvattenytan. Skulle grundvattenytan påträffas på ett grundare djup än 
planerad schaktbotten bör omvärdering av släntlutningar ske.

6.3 Stabilitet
Eftersom jordegenskaperna inom området är gynnsamma bedöms totalstabiliteten för planerad 
anläggning vara tillfredställande. Vibrationsalstrande aktiviteter samt erosion, speciellt i 
kombination med vatten, ska dock beaktas då området innehåller silthaltiga jordar.

6.4 Sättningar
Vid grundläggning på den hårt packade sanden bedöms sättningsförutsättningarna som goda 
och inga större sättningar beräknas uppstå.

Då tomten är utformad i etapper kan schaktning och/eller fyllning krävas för att uppnå önskad 
terrassnivå. Fyllnadsmaterial under blivande byggnader ska bestå av krossmaterial för att 
undvika sättningsdifferenser. Det övre lösare jordlagret ska schaktas bort och fyllningen ska 
packas noggrant med efterföljande kontroller.

6.5 Hydrogeologi
Under mätning av markradon upplevdes området blött och en fri vattenyta iakttogs ca 0,2 meter 
under markytan, detta trots att tidigare fältundersökningar inte påträffat något ytligt vatten. 
Vattnet är troligtvis ytvatten som tillrunnit från ovanliggande mark och bör beaktas i eventuell 
framtida dagvattenutredning. Det rekommenderas att kontroller i form av provgropar utförs för 
att säkerställa grundvattenytans nivå.


