
PM GEOTEKNIK
GEOTEKNISK UNDERSÖKNING, HÄLSAN 2, JÖNKÖPINGS KOMMUN

UPPRÄTTAD: 2015-12-04

Upprättad av Granskad av Godkänd av

Nicholas Lusack, Isac 
Rosander

Åsa Bergh Nicholas Lusack



PM Geoteknik
2015-12-04

Sigma Civil AB 
www.sigmacivil.se

RAPPORT-1018
Version 1.0

2(6)
2(6)

Innehållsförteckning

1 Uppdrag.................................................................................................................4
1.1 Befintliga och blivande anläggningar ........................................................................4

2 Syfte och geoteknisk kategori ............................................................................4
3 Underlag................................................................................................................5
4 Markförhållanden .................................................................................................5

4.1 Topografi och ytbeskaffenhet....................................................................................5

4.2 Jordlagerföljd.............................................................................................................5

5 Geotekniska egenskaper .....................................................................................5
6 Rekommendationer..............................................................................................6

6.1 Grundläggning...........................................................................................................6

6.2 Stabilitet ....................................................................................................................6

6.3 Sättning .....................................................................................................................6



PM Geoteknik
2015-12-04

Sigma Civil AB 
www.sigmacivil.se

RAPPORT-1018
Version 1.0

3(6)
3(6)

Beställare: Jönköpings kommun, tekniska kontoret
Beställarens ombud: Fredric Norrå
Beställarens objektnummer: Dnr 2015:1091

Best.nr. 39/15

Konsult: Sigma Civil AB
Uppdragsansvarig: Nicholas Lusack
Handläggare: Jenny Reinholdsson
Konsultens objektnummer: 89088

Bilagor

Nr Antal sidor Namn Datum
1 2 Valda värden 2015-12-03

Tillhörande dokument

Nr Namn Datum
1 Markteknisk undersökningsrapport rapport-0919 2015-12-04



PM Geoteknik
2015-12-04

Sigma Civil AB 
www.sigmacivil.se

RAPPORT-1018
Version 1.0

4(6)
4(6)

1 Uppdrag
Sigma Civil AB har på uppdrag av Jönköpings kommun utfört en geoteknisk undersökning för 
fastigheten Hälsan 2. Fastigheten ligger i anslutning till Jönköpings högskola samt Science Park 
och gränsar till Gjuterigatan i norr och Barnarpsgatan i öster, se Figur 1. Samtidigt med det 
geotekniska fältarbetet genomfördes en miljöteknisk markundersökning av Vatten- och 
samhällsteknik AB.

Figur 1. Lokalisering av undersökningsområdet på karta (källa: hitta.se)

1.1 Befintliga och blivande anläggningar
Undersökningsområdet består av en asfalterade parkeringsplats.

Jönköpings kommun arbetar med en detaljplan för området. Syftet är att området ska 
exploateras med kontor och eventuellt bostäder. Under byggnaderna avses ett underjordiskt 
garage i ett plan att byggas.

2 Syfte och geoteknisk kategori
Syftet med undersökningen var att klargöra de geotekniska förutsättningarna för exploatering av 
undersökningsområdet med byggnader och underjordiskt garage.  

Samtliga konstruktioner inom objektet bedöms kunna tillhöra geoteknisk kategori 2 (GK2) och 
säkerhetsklass 2 (SK2). 
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3 Underlag
BGK AB har vid två tillfällen under oktober och november 2015 utfört geotekniska 
fältundersökningar. BGK AB har även gjort utsättning och inmätning av borrpunkterna. 

Koordinatsystem SWEREF 99 13 30 samt höjdsystem RH 2000 har använts.

Resultatet av undersökningarna redovisas i tillhörande markteknisk undersökningsrapport, 
MUR, daterad 2015-12-03, Rapport 0919. 

Underlag till den geotekniska fältundersökningen har utgjorts av:
 SGUs jordartskarta
 Digital grundkarta som har tillhandahållits av beställaren
 Information från ledningskollen.se.

4 Markförhållanden

4.1 Topografi och ytbeskaffenhet
Undersökningsområdet består av en i stort sett plan, asfalterad parkeringsyta. Nivån på 
markytan ligger på ca +97,5.

4.2 Jordlagerföljd
Jordlagren består av 2 till 3 m fyllnadsmaterial i form av sand med lokala inslag av mull, silt och 
grus. Den naturligt lagrade jorden under fyllnadsmassorna består av sand. Parkeringsytan 
utgörs av ca 0,1 m asfalt.

Vid undersökningspunkt SC7 har trycksondering fått stopp ca 0,6 m under markytan medan 
hejarsondering erhållit stopp mot förmodat block ca 5 m under markytan. I övriga 
undersökningspunkter har sondering avbrutits på mellan 20 m och 29 m djup. 

5 Geotekniska egenskaper
Härledda värden för friktionsvinkel och elasticitetsmodul har för naturligt lagrad sand utvärderats 
från HfA-sondering med stöd av TK Geo 13. För utvärdering av de valda värdena se bilaga 1. 
För valda värdena på jorden, se Tabell 1.

Tabell 1. Valda värden

Jordart Djup under 
markytan

Tunghet  (´)
[kN/m3]

Friktionsvinkel ´ 
[°]

Relativ 
fasthet

Elasticitetsmodu
l [MPa]

Fyllnadsmaterial 0-3 18 (10) 34 Mycket låg 10

Sand 3-16 18 (10) 36 Medelhög 25

Sand 16- 19 (10) 39 Hög 50
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6 Rekommendationer

6.1 Grundläggning
Grundläggning sker fördelaktigt med källarkonstruktion så att grundläggning sker under 
fyllnadsmassor. Den naturligt lagrade sanden har på 3 m djup generellt sett en medelhög relativ 
fasthet. Det innebär att lägre byggnader kan anläggas med platta på mark lämpligtvis med 
källarplan. Vid grundläggning utan källarvåning kan kohesionspålning bli aktuellt på grund av 
ojämna sättningar i fyllnadsmaterialet. Alternativt kan byggnader upp till en viss last utföras med 
kompensationsgrundläggning där 2 källarnivåer kan vara ett bra alternativ för högre 
byggnadshöjder.

6.2 Stabilitet
Stabilitetsförhållandena är i dagsläget mycket goda. Schakter under 3 m djup bedöms kunna 
utföras med för materialet erforderlig släntlutning under normala belastningsförutsättningar. Av 
utrymmesskäl kan dock spont bli nödvändigt, speciellt mot trafikerade gatupartier. Schakter 
djupare än 3 m skall kontrolleras och verifieras för fullgod stabilitet.

6.3 Sättning
Fyllnadsjorden är i vissa delar sättningsbenägen och kan ge upphov till differenssättningar vid 
belastning. Den naturligt lagrade sanden under fyllnadsmassorna är av relativt bra kvalitet med 
medelhög relativ fasthet. Det innebär att eventuella sättningar kommer att genereras vid den en 
initial belastning utan större risk för fortskridande krypsättningar. 


