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KV DOMHERREN 23
JÖNKÖPINGS KOMMUN
Geoteknisk undersökning
Projekterings-PM, Geoteknik
1 OBJEKT
På uppdrag av Skanska Sverige AB, region Hus Sydost, har Skanska Sverige AB, Teknik,
utfört en geoteknisk undersökning för rubricerat objekt.
Den aktuella fastigheten är belägen inom stadsdelen Öster i centrala Jönköping.
Undersökt del av fastigheten omfattar en yta av ca 65x60 m2 (3900 m2). Området
avgränsas i norr av Slottsgatan och i söder av Odengatan.
Aktuellt område redovisas i figur 1.
Figur 1. Översikt, satellitbild med aktuellt område blåmarkerat (http://www.hitta.se/karta).
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Slottsgatan

Odengatan

2 ÄNDAMÅL
Syftet med undersökningen har varit att fastställa jordlagerföljd och jordlagrens tekniska
egenskaper samt att utgöra projekteringsunderlag för planerad byggnads grundläggning,
vid höjdsättning av omkringliggande markytor och för dimensionering av schakter.
I föreliggande Projekterings-PM redovisas en beskrivning av jordlagerföljd, jordens
tekniska egenskaper och geohydrologisk situation samt rekommendationer avseende
grundläggning och uppfyllnader.
Resultaten av utförda geotekniska undersökningar redovisas i form av ritningar och
bilagor i en separat handling benämnd ”Del av Kv Domherren 23, Jönköpings kommun -
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Geoteknisk undersökning, Markteknisk undersökningsrapport/Geoteknik (MUR/Geo)”
upprättad av Skanska Sverige AB, Teknik i Göteborg och daterad 2014-04-29 med
uppdragsnummer så som detta PM.

3 UNDERLAG FÖR UTREDNINGEN
Kart- och ritunderlag för framtagande av föreliggande PM har utgjorts av:
• Digital grundkarta tillhandahållen av Skanska Sverige AB, region Hus Sydost.
• Idéskiss över tänkbar byggnation, utförd av Enter Arkitektur, daterad 2014-0124.

4 STYRANDE DOKUMENT
Denna PM ansluter till SS-EN 1997-1 med tillhörande nationell bilaga.
Tillämpningsdokument enligt IEG ska användas för respektive konstruktionstyp.

5 PLANERAD BYGGNATION
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Inom fastigheten planeras bostäder uppföras i en sluten huskropp med innergård. Vid
tidpunkten för upprättande av föreliggande PM var byggnadens utformning ej fastställd.
Enligt tillhandahållen idéskiss från Enter Arkitektur uppgår den totala ytan för
byggnationen till ca 3700 m2. Byggnaden förväntas grundläggas på borrade
injekterinspålar i friktionsjord.
Höjdsättning av mark i anslutning till byggnaderna är ej fastlagd vid upprättande av
denna PM.

6 TOPOGRAFI, MARKFÖRHÅLLANDEN OCH TIDIGARE
VERKSAMHET
Det undersökta området består av en grusad yta vilken nyttjas för parkeringsplatser. I
väster utgörs området av hårdgjord yta intill en befintlig industri- och kontorsbyggnad på
fastigheten. I öster återfinns en lägre kontorsbyggnad och i nordöst återfinns en byggnad
med bostäder. Fastigheten angränsar i söder och norr mot gatumark.
Markytans nivåer inom fastigheten varierar mellan ca +89,9 och +90,1 enligt
grundkartan samt inmätning av utförda undersökningspunkter.
Uppgifter avseende eventuella tidigare industribyggnader och dess exakta lägen inom
aktuell fastighet genom åren är okänt.

5 (12)

Skanska Sverige AB
Teknik
Anläggning och Geoteknik,
Göteborg
Handläggare

F. Svensson
Datum

Rev. datum

2014-04-29

7 GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN
7.1
Jordlagerföljd
Jordlagren under markytan utgörs, generaliserat, av:
• Fyllning till ca 1,6-2,2 m djup
• Sand till ca 1,7-2,4 m djup
• Torv, ställvis växellagrad med sand, till ca 2,4-3,2 m djup
• Sand till ca 7 m djup
• Torv till ca 8 m djup
• Sand till stort djup, med inslag av silt på ca 20 m djup
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Inom nuvarande parkeringsyta återfinns överst i jordprofilen fyllning med ca 1,6-2,2 m
tjocklek, huvudsakligen bestående av sand vilken ställvis är något grusig. I enstaka
punkter har även tegelrester påträffats i fyllningen.
Den naturligt lagrade jorden består i huvudsak av sand med växelvis inslag av torv ner till
ca 2,4-3,2 m djup. Torven, vilken vid provtagningen har bedömts vara låg- till
mellanförmultnad, är ca 0,2-1,0 m tjock. Torv har även påträffats på större djup, ca 7-8 m.
Torven underlagras av sand till stort djup.
Sanden har i utförda CPT-sonderingar utvärderats till att ha låg- till medelhög relativ
fasthet ner till ca 5 m djup. På djup mellan 5 och 18 m har sandens relativa fasthet
utvärderats till att vara medelhög till hög. På mellan 18 och 21 m djup har ett jordlager
med lösare lagring påträffats, med låg relativ fasthet. Sanden kan här innehålla silt. Under
21 m djup har sanden medelhög till hög relativ fasthet. Utförda hejarsonderingar har
avbrutits på 25-30 m djup utan att sonderingsstopp erhållits.
Befintlig fyllning samt underliggande sandlager klassificeras till tjälfarlighetsklass 1,
materialtyp 2.

7.2

Jordlagrens tekniska egenskaper

Nu upptagna jordprov i torv har analyserats i laboratorium för bestämning av vattenkvot.
Torvens naturliga vattenkvot har uppmätts till ca 160-340 % på djup ner till 3,2 m,
undantaget i en punkt i södra delen av området där vattenkvoten lokalt har uppmätts till
47 %. Upptagna jordprov på torv från 7-8 m djup uppvisar en vattenkvot på ca 60-80 %.

7.2.1 Hållfasthetsegenskaper
Friktionsjorden inom området har utvärderats med avseende på friktionsvinkel i utförda
CPT-sonderingar med Conrad version 3.1. Friktionsvinkeln har utvärderats till 35-38
grader ner till 18 m djup, undantaget ett lösare skikt på 12-14 m djup, där friktionsvinkeln
uppgår till ca 34 grader. Även på 18-21 m djup har ett jordlager med lösare lagring
påträffats, se kapitel 7.1. Friktionsvinkeln har här utvärderats till 30 grader. På 21-23 m
djup uppgår friktionsvinkeln till ca 35 grader. På större djup än 23 m har utvärdering av
friktionsvinkeln utförts från utförda hejarsonderingar enligt TK Geo. Friktionsvinkeln har
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här utvärderats till ca 40 grader. Noterbart är att hejarsondering är en mindre noggrann
metod jämfört med CPT-sondering vad gäller utvärdering av jordens friktionsvinkel.
Sammanställning av härledda värden för jordens friktionsvinkel redovisas i bilaga 1.

7.2.2 Kompressionsegenskaper
Jordprofilen innehåller torv vilken är sättningsbenägen vid tillskottsbelastning. Inom
föreliggande undersökning har inga kompressionsförsök utförts på torvmaterialet.
Erfarenhetsmässigt bedöms dock risken för marksättningar som överhängande vid
tillskottsbelastning av marken av uppfyllnader och/eller byggnader. Restriktioner för
markuppfyllnader beskrivs vidare i avsnitt 10.12.

7.3

Grundvattenförhållanden

I samband med nu utförd undersökning installerades 3 st öppna grundvattenrör med
filterspets till 5 m djup.
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Avläsningar har utförts vid ett tillfälle, 2014-04-03. Vid avläsningstillfället har
grundvattennivåer på mellan +88,2 och +88,3 uppmätts vilket motsvarar ca 1,5-1,7 m
djup under nuvarande markyta.
I tidigare utförd undersökning, upprättad av BGK 2005, har grundvattennivån uppmätts
till ca 1,4-1,5 m djup under markytan.
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8

RADON

Inom ramen för föreliggande undersökning har inga radonmätningar utförts.

9

STABILITET

Marknivån inom den aktuella fastigheten är relativt plan. Med nuvarande topografi och
geotekniska förhållanden är säkerheten mot stabilitetsbrott inom området tillfredställande.
Vid utförande av temporära schakter kan stabiliteten lokalt inom fastigheten bli
försämrad. Rekommendationer för lokalstabilitet lämnas i avsnitt 10.2.

10 GEOTEKNISKA ÅTGÄRDER OCH
REKOMMENDATIONER
10.1

Grundläggning av byggnad
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Den planerade byggnaden föreslås grundläggas med fribärande betongplatta på pålar.
Pålning utförs lämpligen med borrade injekteringspålar för att minska risken för skadliga
hävningar och sättningar i friktionsjorden på grund av packningseffekter vid pålning,
samt horisontella rörelser på omgivande byggnader och ledningar.
Provdragning av pålar bör utföras för bestämning av erforderliga injekteringskriterier i
friktionsjorden. Separat tilläggskontrollplan med detaljerade föreskrifter avseende
provdragning, kontroll och uppföljning skall upprättas som underlag för pålningsarbetena.
Förväntade pållängder för injekteringspålar inom aktuellt område uppskattas till ca 20-25
m. Pålarnas längd beror av slutligt val av byggnadens utformning, pålindelning samt
påldimension. Mantelbärförmåga får ej tillgodoräknas ovanför det undre torvlagrets
underkant. Pålarna bör installeras så att de avslutas under det lösare siltskikt som
återfinns på ca 18-21 m djup med hänsyn till sättningar i pålgrundläggningen.
För höjdsättning inom fastigheten gäller restriktioner för uppfyllnad mht sättningsrisk
enligt avsnitt 10.1.2 ”Anslutande mark”.

10.1.1 Utförande av grundläggning
Pålning utförs lämpligen från befintlig mark. Om pålning utförs från befintlig markyta
bedöms ej att en lastfördelande bädd av samkross erfordras. Den befintliga
överbyggnaden bedöms ha erforderlig bärighet för belastning av pålkran eller
borrutrustning för injekterinspålar, dock kan stockmattor erfordras. Behov av arbetsbädd
skall studeras i detalj vid byggskede med hänsyn till aktuell arbetsmaskin och –
utrustning.
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10.1.2 Anslutande mark
Eftersom relativt begränsade spänningsökningar i aktuella torvlager bedöms ge upphov
till marksättningar rekommenderas att områdets höjdsättning väljs så att uppfyllnader
inom området och under byggnad begränsas. Eventuella uppfyllnader bör kompenseras
fullt ut med lättfyllning. Speciellt bör detta beaktas där differenssättningar, t ex vid
entréer, ledningsanslutningar mm, kan orsaka olägenheter. Detta gäller såväl inom
fastigheten som under byggnaden. Mot byggnaden anslutande ledningar bör utformas
med flexibel anslutning så att eventuella sättningsdifferenser kan upptas.

10.2

Schakt
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Under byggnad och vid sättningskänsliga partier som t.ex. entréer, belagda ytor,
ledningsanslutningar m.m. till byggnader, skall lösa respektive ytliga organiska jordlager,
fyllning innehållande exempelvis trärester och ej packningsbar befintlig fyllning, schaktas
bort inför iordningställande av terrassbotten för planerade anläggningar. Vidare skall
schaktbottenbesiktning av terrassen utföras för bedömning av eventuell lokal utskiftning.
Öppen schakt kan utföras med släntlutningen 1:1,5 ner till grundvattenytan. Vid eventuell
schakt under grundvattenytan skall geotekniker kontaktas för bedömning av erforderlig
släntlutning.
Högst 15 kN/m2 belastning i form av ex. trafik eller upplag får påföras bakom släntkrön
med placering minst 2,0 m bakom detta. Vid större schaktdjup eller större ytlaster även
vad som här angivits erfordras stabiliserande åtgärder, t.ex. schakt inom spont eller
avlastningsschakter vilka skall dimensioneras av geotekniker.

10.3

Uppfyllning och packning

Fyllning för grundläggning av byggnader bör utföras enligt Anläggnings AMA 010 kap
CEB.21 och CEB.22. Fyllnings- och packningsarbeten skall utföras enligt tabell CE/4 i
Anläggnings AMA 010.
Fyllning för väg, plan och dyl. bör utföras enligt Anläggnings AMA 10 kap CEB.11.
Fyllnings- och packningsarbeten skall utföras enligt tabell CE/4 i Anläggnings AMA 10.
Fyllningsmaterial skall vara fritt från organiskt innehåll och kontrollerat med hänsyn till
eventuella föroreningar och radon. Geotextil kan erfordras mellan ny fyllning och
befintliga jordar.
Befintlig fyllning samt underliggande sandlager klassificeras till tjälfarlighetsklass 1,
materialtyp 2.
Uppfyllnader inom fastigheten bör begränsas enligt avsnitt 10.1.2.
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11 DIMENSIONERING AV GEOKONSTRUKTIONER
11.1

Allmänt

Dimensionering av geokonstruktioner utförs enligt Eurocode, SS-EN 1997-1, i
säkerhetsklass 2 (SK2, γd=0,91) och i geoteknisk kategori 2 (GK2).
Dimensionering utförs med partialkoefficientmetoden. Geokonstruktionens
dimensionerande värde beräknas som:

Xd =

1

γm

×η × X

där

γ m = fast partialkoefficient

η = omräkningsfaktor för aktuell geokonstruktion
X = värderat medelvärde baserat på härledda värden

11.2

Härledda värden

Sammanvägda härledda värden för geokonstruktioner framgår av tabell 2 nedan.
Tabell 2. Sammanvägda härledda värden för pålar och schaktarbeten.
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Material

Fyllning
(gr Sa)
Sand
Torv
Sand
Torv
Sand
Siltig sand
Sand
Siltig sand
Sand
Friktionsjord
ovan berg

1

Djup under
befintlig markyta 1
(m)
ca 0 – 1,6
ca 1,6-2,2
ca 2,2-3
ca 3-7
ca 7-8
ca 8-13
ca 12-14
ca 14-18
ca 18-21
ca 21-23
Okänd mäktighet

Friktionsvinkel

Odränerad
skjuvhållfasthet,
cu och cuk
-

Modul
M
[MPa]
10

Tunghet
γ/γ’
[kN/m3]
19/11

35°

-

2

2

10
0,2

18/10
15/5

20
0,3
50
25
35
15
30
60

18/10
15/5
18/10
18/10
19/11
19/11
19/11
19/11

φ’
35°

38°

-

2

2

38°
34°
36°
30°
35°
40º

-

Jordlagrens mäktigheter varierar inom området och vid dimensionering skall jordlagrens
mäktighet bestämmas i varje enskilt fall.
2
Hållfasthetsvärden för torv anges ej här. Rimligt empiriskt värde avgörs mht jordmekanisk
funktion för aktuellt belastningsfall. Mantelbärförmåga bör ej tillgodoräknas ovan nivå för det
undre torvlagrets underkant.
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11.3

Partialkoefficienter samt delfaktorer (η
η)

11.3.1 Släntstabilitet inklusive schakter
Schakter skall dimensioneras i SK2, där en säkerhetsfaktor FEN≥1,0 skall uppnås.
För lastvärden avseende allmän trafiklast hänvisas till TKGeo 11.
Val av partialkoefficienter,

γ m , samt delfaktorer η redovisas i tabell 3 nedan.

Tabell 3. Partialkoefficienter γm och val av η

γm

cu

tan(φ’)

Tunghet γ

1,5

1,3

1,0

1,0
1,0
η(1,2)
1,0
1,0
η(3)
*
*
η(4,5,6,7) ∗
*Beroende av geokonstruktionens geometri och utformning, se IEG:s
Tillämpningsdokument. Slutgiltigt värde bestäms av geokonstruktör.
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11.3.2 Spontkonstruktioner
Val av säkerhetsklass för dimensionering av spontkonstruktioner bör väljas enligt IEG:s
rapport 2:2009, rev 1, Tillämpningsdokument för EN 1997-1, Kapitel 9
Stödkonstruktioner. För lastvärden avseende allmän trafiklast hänvisas till TKGeo 11.
Val av partialkoefficienter,

γ m , samt delfaktorer η redovisas i tabell 4 nedan.

Tabell 4. Partialkoefficienter γm och val av η

γm

cu

tan(φ’)

Tunghet γ

1,5

1,3

1,0

1,0
1,0
η(1,2,3,4)
*
*
η(5,6,7,8) ∗
*Beroende av geokonstruktionens geometri och utformning, se IEG:s
Tillämpningsdokument. Slutgiltigt värde bestäms av geokonstruktör.

11.3.3 Pålning
Pålning skall dimensioneras i SK2. Injekteringspålars geotekniska bärförmåga skall
dimensioneras genom beräkning enligt Pålkommissionens Rapport 102. För att erhålla
dimensionerande värden skall IEG:s rapport 8:2008, rev 2, Tillämpningsdokument för EN
1997-1, Kapitel 7 Pålgrundläggning (TD Pålar) nyttjas.
Val av partialkoefficienter,

γ m , samt delfaktorer η redovisas i tabell 5.
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Tabell 5. Partialkoefficienter γm och val av η

γm

cu

tan(φ’)

1,5

1,3

0,9
0,9
η(1,2)
1,0
1,0
η(3)
1,0
1,0
η(4)
*
*
η(5)
*
η(6) ∗
*
η(7) ∗
*
η(8) ∗
*Beroende av geokonstruktionens geometri och utformning, se IEG:s rapport 8:2008,
rev 2, Tillämpningsdokument för EN 1997-1, Kapitel 7 Pålgrundläggning. Slutgiltigt
värde bestäms av geokonstruktör.

12 KONTROLL
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Innan arbeten med schakt och pålning påbörjas skall en riskanalys med avseende på
vibrationer och markrörelser upprättas. Denna bör t.ex. omfatta besiktning av
angränsande byggnader och anläggningar som bedöms kunna påverkas av planerade
arbeten samt gränsvärden för rörelser och vibrationer.
I samband med pålnings- och schaktarbeten finns risk för att förskjutningar av omgivande
mark kan inträffa. Ett kontrollprogram bör upprättas för uppföljning av jordrörelser under
schakt- och pålningsarbeten för att undvika att t.ex. närliggande byggnader, ledningar och
anläggningar skadas. Omfattningen av kontrollprogrammet bestäms efter utförd
riskinventering.
Till kontrollprogrammet skall en pålningsordning upprättas som beskriver pålarnas
drivningsordning. Syftet med pålningsordningen är att minska risken för skadliga
jordförskjutningar.
Kontrollprogrammet skall utöver ansvarsfördelning och mätschema även omfatta
gränsvärden för tillåtna rörelser och vibrationer.
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Kv Domherren, Jönköping
Sammanställning av härledda värden för friktionsvinkel
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Kv Domherren, Jönköping
Sammanställning av härledda värden för modul (enligt Svensk
empiri) utifrån CPT-sonderingar, inkl valt medelvärde
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