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1 Objekt
Sigma Civil AB har på uppdrag av Södra Munksjön Utvecklings AB utfört en geoteknisk 
undersökning för ett planerat industriområde i Moliden, Jönköping kommun. Området är ca 28 
ha stort och beläget öster om E4:an och ca 12 km söder om Jönköpings centrum.

Figur 1. Ungefärligt område för den geotekniska undersökningen

1.1 Befintlig samt blivande topografi och ytbeskaffenhet
Undersökningsområdet består av produktionsskog och är mycket kuperat med nivåer mellan ca 
+204 och +220. En ravin löper genom området i nordvästlig riktning och svänger sedan mot öst. 
Ravinslänterna är bitvis mycket branta, speciellt längs områdets norra gräns. Mitt i området 
återfinns en gammal deponi.
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Figur 2. Undersökningsområdets topografiska variationer.

Området planeras utjämnas till nivåer mellan +210 och +218 vilket skiljer sig från dagens 
marknivå som är belägen på nivåer mellan +204 och +220. Efter utjämning planeras 
industrilokaler upprättas på fastigheten.

Figur 3. Urklipp ur exploateringsskiss 170405

Deponi
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2 Syfte, begränsningar och geoteknisk kategori
Syftet med undersökningen är att klargöra de geotekniska förutsättningarna för den planerade 
utjämningen.

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

3 Underlag
Vid upprättande av denna rapport har följande material nyttjats:

 Digitalt material i form av baskarta tillhandahållen av Jönköpings kommun
 Ledningsinformation har tillhandahållits av samtliga kända ledningsägare inom 

undersökningsområdet via www.ledningskollen.se
 Jorddjups- och jordartskarta från SGU

3.1 Tidigare utförda undersökningar
 Geoteknisk undersökning, Logpoint south Sweden, Torsvik, Jönköping kommun 2009-

08-14, WSP
 Dagvattenutredning för Hyltena 1:21, Jönköping kommun, Geosigma, 2017-09-01

3.2 Nu utförda undersökningar
 RAPPORT-25346-v.1.0 Markteknisk undersökningsrapport, 2017-09-05, Sigma Civil AB

4 Markförhållanden

4.1 Jordlagerföljd
Enligt jordartskartan består undersökningsområdet huvudsakligen av isälvssediment bestående 
av sand samt kärr- och mossetorv. Jorddjupet inom området är enligt jorddjupskartan mellan 10 
och 30 meter.

Enligt de utförda undersökningarna består jordprofilen inom området av ett mäktigt lager siltig 
sand med ett ovanliggande lager mulljord. Torv förekommer lokalt inom området.

Mulljorden återfinns inom hela området och är mellan 0,1 till 0,3 meter mäktig.

Silt- och sandlagret varierar mellan silt och mellansand. Jordar med stort siltinnehåll 
förekommer främst i områdets södra och östra del medan merparten av undersökningsområdet 
utgörs av sandiga jordar där finsand är dominerande. Lagrets mäktighet har inte verifierats men 
uppskattas överstiga 12 meter. Utifrån utförda hejar- och trycksonderingar klassificeras lagret 
ha en låg till medelhög relativ fasthet. Enligt tidigare utförd geoteknik varierar lagrets uppmätta 
naturliga vattenkvot mellan 3 % och 30 %.

Torv har påträffats lokalt över området där mäktigheter upp till 8,5 meter uppmätts. Störst 
mäktighet påträffades i områdets södra del. Ingen torv har påträffats över nivå +209. Lagret har 
enligt tidigare utförd geoteknik benämnts som medel- till högförmultnad och varierar i naturlig 
vattenkvot mellan 203 % och 1370 %.
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4.2 Geohydrologiska förhållanden
Grundvattenytan har uppmätts i de installerade grundvattenrören vid två separata tillfällen. Vid 
den första avvägningen kunde ingen grundvattenyta i 17SC06GW uppmätas.

Figur 4. Grundvattenvariationer

Tabell 1. Grundvattenyta
Undersöknings-punkt 17SC03GW 17SC06GW 17SC08GW
Datum 2017-06-29 - 2017-06-29
Max, djup [m u my] 0,1 - 10,1
Max, nivå +207,3 - +205,5
Datum 2017-07-07 2017-07-07 2017-07-07
Min, djup [m u my] 0,7 - 10,3
Min, nivå +206,7 - +205,3
Medel djup 0,4 0,3 10,2
Medel nivå +207,0 +205,2 +205,4

5 Geotekniska egenskaper
Härledda värden för friktionsvinkel och elasticitetsmodul har för silt/sand-lagret utvärderats från 
hejarsondering med stöd av TK Geo 13. Lagret bedöms som löst lagrat.
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Figur 5. Utvärderade värden för friktionsvinkel (vänster) och elasticitetsmodul (höger) för sand/silt-lagret.

Tabell 2. Uppmätta och karaktäristiska värden för påträffade jordlager.

Jordart Mäktighet 
[m]

Vattenkvot 
[%]

Friktionsvinkel 
[°]

Elasticitetsmodul 
[MPa]

Silt/sand - 3 – 30 30,5 17

Torv 0 - 8,5 203 – 1370

6 Rekommendationer
Förutsättningarna för följande rekommendationer baseras på föreslagen utjämning av området 
samt mindre industriverksamhet. För större laster rekommenderas en omvärdering av eventuellt 
behov av förstärkt grundläggning.
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6.1 Schakt i naturlig jord
Då silt och finsand förekommer inom området krävs att eventuella schakter 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.

Vid tillfälliga schakter grundare än 1,5 m kan schaktslänter utföras utan restriktioner om 
entreprenören vidtar åtgärder för att undvika brott i schaktgropen.

Vid schakter mellan 1,5 och 3 m djup kan släntlutning förutsättas ställas enligt 1:2 utan 
föregående stabilitetskontroll. 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 som utföres grundare än 3 m utföras inom 
avstyvad spont alternativt schaktsläde. I de fall schakten bryter grundvattenytan kan 
länshållning erfordras genom tex länspump för normalpermeabla jordar (mellansand/finsand) 
eller wellpoints för lågpermeabla jordar (silt/finsand).

Permanenta slänter i silt/sand-lagret upp till 3 meter ska erosionsskyddas och kan ställas enligt 
1:2,5. Samtliga schakter djupare än 3 m samt samtliga permanenta slänter skall föregås av en 
kontrollberäkning för att säkerställa fullgod stabilitet.

Schakter i torv skall utföras med en mycket flack släntlutning och i mindre etapper. Schakterna 
kan utföras både vattenfyllt som torrt. Tillstånd krävs vid eventuell sänkning av grundvattenytan 
och en mer detaljerad geohydrologisk utredning ska föregå sänkningen.

En total urschaktning av torven bör eftersträvas men kan vara mycket svårt att utföra på grund 
av torvens mäktighet. En efterföljande överlast är således fördelaktig. Schaktningen kan utföras 
genom schaktning med undanpressning. Vid utförande av undanpressning påförs en snabb last 
på torven så att kontrollerade stabilitetsbrott uppstår. Torven kommer då ”skjuta i höjden” och bli 
mer lättillgänglig för schaktning. Undanpressningen bör ske i en front riktad ut från området. 
Omgivningspåverkan bör beaktas då horisontella rörelser kan ske på ett mycket stort avstånd 
från undanpressningsfronten. Metoden kommer inte kunna säkerställa att all torv kan schaktas 
ur och en efterföljande överlast är därför viktig. Överlasten bör ta i beaktande den slutliga totala 
lasten (färdigställt område inklusive industribyggnader). För att undvika krypsättningar bör 
avlastningen minst motsvara 25% av den slutliga lasten, dvs den slutliga totallasten ska utgöra 
maximalt 80% av det tidigare påförda lasten (överlasten). Överlasten ska ligga på plats i 6 till12 
månader och bör övervakas för att säkerställa att sättningarna avtagit i den grad som behövs 
för att undvika skador på blivande installationer.

Figur 6. Utskiftning genom undanpressning - Principskiss. TK Geo 11 Figur 11.2-1
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6.2 Uppfyllning
Återfyllning och fyllning med befintliga massor kan utföras så länge detta utförs på korrekt sätt. 
De lokala jordmassorna innehåller stora delar finkornigt material som är både flytbenäget och 
svårpackat. Packning av lokala massor måste ske noggrant och i tunnare lager med längre 
liggtid samt dränerande mellanskikt. Packningen bör inte ske vintertid med tanke på finjordens 
egenskaper. Återanvändning av lokala massor är tidskrävande och kräver stor noggrannhet på 
utförande. För mer information angående packning utav silt se ”Siltjordars egenskaper, 
Information 16” Statens Geotekniska Institut. 

Mer lämpade massor kan behövas för att säkerställa en fullgod uppfyllning av området. 
Mellansand har påträffats inom området och bedöms som mer lämpligt för återanvändning än 
de finkorniga jordarna. Uppfyllnad med stenkross, sand eller grus är att föredra.

Efter urschaktning av torven rekommenderas att först fylla med mycket grov sprängsten. Detta 
för att eventuell kvarvarande torv ska kunna tryckas upp i tomrummet mellan stenfraktionerna.

6.3 Massberäkning
Massberäkningar har utförts utifrån inmätning av befintlig markyta, planerad utjämningsnivå 
samt torvdjup från utförda geotekniska undersökningar.

Beräkningarna visar att planerad nivå motsvarar lika mängder schakt som fyllnad i det fall allt 
fyllnadsmaterial består av lokala jordmassor. 

Totalt krävs urschaktning av ca 220’000 m3 torv och 520’000 m3 sand/silt samt fyllning med ca 
500´000 m2 fyllnadsmaterial.

 Silt / sand
- Återanvändning av lokala massor resulterar i en nettovolym på ~240’000 m3 

Schakt
 Torv:

- Totalt krävs schaktning av ~220’000 m3 torv samt motsvarande mängd 
återfyllnadsmaterial.

Tabell 3. Schakt/fyll rapport

2D area [m2] Schakt [m3] Fyll [m3] Nettovolym [m3]

Torv ~89’200 ~218’000 ~218’000
~218’000 fyll 

(torven 
avlägsnas)

Sand/Silt ~259’400 ~523’100 ~281’800 ~241’700 Schakt
Total ~259’400 ~741’100 ~499’800 ~23’300 Schakt

Figur 7. 
Procentuell 
schakt/ fyll med 
lokala 
fyllnadsmassor.
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Figur 8. Schakt / fyll från befintlig marknivå.

Figur 9. Torvdjup.
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6.4 Stabilitet
Då avschaktning av markytan kommer att ske i de högbelägna markområdena och höjning av 
de lägre belägna delarna av området bedöms stabiliteten inom exploateringsområdet bli bättre. 
En kontroll har utförts i Sektion B-B, se ritning G-10-1-001 eller Figur 10, vilket bekräftar 
antagandet om godkända stabilitetskrav i högre belägna delarna, resultatet redovisas i Bilaga 1.

Vid beräkningar har nedanstående parametrar för jordmaterialet antagits. En reduktion av 
fyllnadsmaterialets friktionsvinkel är utförd på grund av samverkan med löst lagrad jord 
underliggande fyllnadsjorden. En mer noggrann analys av torven krävs i och kring området för 
Sektion A-A. Ingen hänsyn har tagits för eventuella förändringar av torvens hållfasthet vid 
kompression.

Se bilaga 1 för resultat från utförd stabilitetsberäkning. 

Tabell 4. Antagna karaktäristiska värden
Jordart Tunghet 

[kN/m3]
Friktionsvinkel

[˚]
Skjuvhållfasthet

[kPa]
Fyllnadsmaterial 20,0 34,0 0,0
Siltig sand 18,0 30,5 0,0
Torv 12,0 25,5 15,0
Dy 14,0 25,5 7,3

Figur 10. Valda stabilitetssektioner. Se även ritning G-10-1-001.

I områdets nordvästra hörn, sektion A-A, planeras marknivån höjas ca 5 meter. En 
stabilitetsberäkning har utförts i en sektion som inkluderar fyllnaden och den ogynnsamma 
torvjorden, se Figur 10. Två scenarion har undersökts, ett där antaganden gjorts att endast en 
partiell urschaktning av torven utförts samt ett där all torv grävts ur. Båda scenarion redovisas 
både utan blivande konstruktionslast samt med eventuella blivande lastrestriktioner. 

Vid partiell urschaktning av torven visar beräkningarna att uppfyllanden kan ställas med en 
lutning på 1:5 som brantast, se Figur 11. Uppfyllnaden bedöms kunna belastas med en 
dimensionerande last om maximalt 19 respektive 25 kPa i zoner om minst 5 respektive 7 meter 
från släntkrön, se Figur 12.

A
B
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Figur 11. Stabilitetsberäkning för partiell urschaktning av torven, dränerad 1,29 (vänster) kombinerad 1,23 
(höger). Sektion A-A. Stabiliteten anses som fullgod ifall säkerhetsfaktorn överstiger 1,0.

Figur 12. Belastningsrestriktioner vid partiell urgrävning av torven

Vid en total urschaktning av torven kan slänten ställas som brantast enligt 1:3,. Uppfyllnaden 
bedöms kunna belastas med en dimensionerande last över 30 kPa så länge denna ej är närmre 
än 1 meter från släntkrön, se Figur 14.

 
Figur 13. Stabilitetsberäkning för total urschaktning av torven, dränerad 1,51 (vänster) kombinerad 1,47 
(höger). Sektion A-A. Stabiliteten anses som fullgod ifall säkerhetsfaktorn överstiger 1,0.

Figur 14. Belastningsrestriktioner vid total urgrävning av torven
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6.5 Sättningar
Vid korrekt utförd schaktning och överlastning av torven bör inga större sättningar ske inom 
området. Det är av särskild vikt att kvarlämnad torv ej syresätts genom t.ex. 
grundvattensänkning. Packning av fyllningsmaterialet ska påbörjas i ett så tidigt skede som 
möjligt, dvs när uppfyllnaden kommit över vattenytan. 

6.6 Geohydrologi
Utifrån installerade grundvattenrör samt avvägning av fri vattenyta har två flödeskartor tagits 
fram. Grundvattenflödet bedöms ha en nordlig riktning där flödet är som störst längs det 
torvfyllda lågområdet.

Figur 15. Grundvattenflöden utifrån installerade grundvattenrör.

Figur 16. Grundvattenflöden utifrån avvägda fria vattenytor
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6.7 Erosion
Påträffade jordarter inom området är erosionsbenägna, vilket tillsammans med slänternas 
branta lutning lett till erosionsskador. Skadorna har observerats längs slänten i norr och består 
av erosionsfåror, se Figur 17. Vegetationens armerande effekt är gynnsam och bör bevaras 
eller ersättas med likvärdigt skydd vid framtida exploatering. 
Flera siktanalyser har utförts av WSP, 2009-08-14, vilka visar att jordens erosionsbenägenhet 
varierar mot djupet. Då stora urschaktningar ska ske bör hela området betraktas som föremål 
för erosionsrisker.

   
Figur 17. Erosionsskador i den norra slänten.

6.8 Grundläggning
De blivande industribyggnaderna föreslås utföras med antingen platta på mark ovan den 
planerade utfyllnaden eller pålning. Detta så länge grundläggningen utförts med icke 
sättningskänsligt material som packats så att bärigheten och den dimensionerande 
bärförmågan uppfylls enligt EN 1997-1 kapitel 6, Plattgrundläggning. Grundläggningen ska ske 
på icke tjälfarligt material ner till tjälfarligt djup alternativt markisoleras.

6.9 Dagvatten
En dagvattenutredning har utförts av Geosigma daterad 2017-09-01. Den nya exploateringen 
bedöms öka både flödet och föroreningshalten hos dagvattnet.

Då området innehåller stora mängder silt bör ett filter installeras nedströms för att undvika 
grumling som kan påverka djur och växtlighet negativt.
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7 Rekommendationer på fortsatta arbeten
Torvens mäktighet och hållfasthetsparametrar bör utvärderas ytterligare för att säkerställa 
totalstabiliteten samt sättningsegenskaper för framtida exploatering.

För att bättre kunna bestämma grundvattenflödet noggrannare bör fler grundvattenrör 
installeras och fler avläsningar bör ske.

En miljöteknisk undersökning bör utföras på platsen med vikt på den deponi som återfinns i 
områdets mitt.


