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INLEDNING

Föreliggande PM Geoteknik behandlar översiktligt förutsättningar avseende geoteknik och
grundvatten för rubricerat objekt. Sammanställning av nu utförda undersökningar redovisas i en
separat rapport MUR (Markteknisk undersökningsrapport), daterad 2018-10-01.

PM Geoteknik innehåller tolkningar och värderingar av rådande geotekniska förutsättningar samt
vissa rekommendationer avseende grundläggningsmetod. PM Geoteknik utnyttjas vid aktuellt
detaljplanearbete för Asarum 40:194. Vid upprättande av bygghandlingar, då byggnaders och
anläggningars utformning är bestämda, bör geotekniska uppgifter och rekommendationer, vilka
överensstämmer med planerat grundläggningsarbete, inarbetas i den byggnadstekniska
beskrivningen.
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1 OBJEKT
Tyréns AB har på uppdrag av Lindemo Park AB utfört en översiktlig geoteknisk undersökning
inför detaljplan inom fastigheten Asarum 40:194 i Karlshamns kommun. Inom fastigheten
planeras i dagsläget för nya bostadshus, kontor, skola och vård. Beställarens kontaktperson har
varit Fredrik Hermansson och uppdragsansvarig för Tyréns AB har varit Jon Svensson. Intern
granskning avseende föreliggande handling har utförts av Johan Striberger.

Figur 1. Översiktsbild över området aktuellt för vidare exploatering. Bilderna från eniro.se.

2 ÄNDAMÅL OCH SYFTE
Undersökningen syftar till att klargöra övergripande geotekniska och hydrogeologiska
förutsättningar inför fortsatt arbete i detaljplaneskede.

3 UNDERLAG
Följande PM anknyter till en MUR (Markteknisk undersökningsrapport), med datering 2018-10-
01, vilken redovisar resultaten och omfattningen av genomförda geotekniska undersökningar
inom aktuellt område.

4 STYRANDE DOKUMENT
Tabell 1 Styrande dokument

Dokument

Eurokod 7, SS-EN 1997

AMA Anläggning 13

TR och TK Geo 13

Schakta säkert – Säkerhet vid schaktning i jord, 2015
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5 PLANERAD/FÖRESLAGEN KONSTRUKTION
Planerad exploatering avser bebyggelse av bostäder, kontor, skola och vård samt även
hårdgjorda ytor som gator och parkeringar.

6 MARKFÖRHÅLLANDEN

6.1 GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN

Inom området utgörs jordarna, från markytan och nedåt, överst av en friktionsjord som
innehåller varierande halt av organisk jord. Lagret har en uppmätt mäktighet om mellan 0,1 och
0,7 meter. I huvudsak består detta lager av silt. Lagret saknas i punkt 18T04 och 18T05.

Lagret med organisk jord underlagras, i undersökta punkter, av friktionsjord bestående sandigt
grus eller sandig silt. Lagret har en uppmätt mäktighet om mellan 0,5 och 1,9 meter.

I punkterna 18T01 och 18T06 underlagras friktionsjorden av varvig siltig lera. Leran har i de
punkter den påträffats en uppmätt mäktighet mellan 1,1 och 2,0 meter.

Sondering har som djupast stoppat cirka 5,6 meter under markytan. Samtliga sonderingar har
neddrivits och avbrutits till dessa att med för metoden normalt förfarande uppnåtts.

Figur 2, Jordarts- och jorddjupskarta. www.sgu.se

Enligt utförda hejarsonderingar har friktionsjorden en lös till fast lagringstäthet (5-20sl/0,2m) i
den övre delen av jordprofilen till mycket fast (>25sl/0,2m) lagringstäthet mot djupet av
jordprofilen. Flertalet av metodstoppen vid Hfa-sonderingen beror troligtvis på sten- och
blockförekomst i moränen alternativt att sondering stoppat på ytligt liggande berg

Inom undersökt område uppskattas jorddjupen mellan 0 och 3 meter mäktiga enligt SGU:s
databas, se figur 2 ovan.

6.2 HYDROGEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN

I monterade grundvattenrör har ingen grundvattenyta noterats. För mättillfällen se MUR.
Samtliga grundvattenrör var torra vid samtliga mättillfällen. Se ritning 101G1102 för detaljerad
beskrivning av grundvattenrören.

7 VALDA JORDPARAMETRAR
Baserat på utförda undersökningar har valda parametrar, vilka beskriver jordens hållfasthets-
och deformationsegenskaper, sammanställts i tabell 2. Referensvärden avseende jordarternas
tunghet har angivits med stöd av SGI Information 1. Tungheter angivna inom parentes avser
effektiva tungheter, motsvarande materialets tyngd inom en vattenmättad zon.

Angivna parametrar ska endast utnyttjas vid översiktlig dimensionering och för planering. Valda
hållfasthetsegenskaper kan i detta skede betraktas som karakteristiska.
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Tabell 2 Valda värden
Material Djup

(m u my)
Tunghet g

(g´)
(kN/m3)

Hållfasthetsegenskaper Deformationsegenskaper

Friktionsjord
(sandigt
grus och
sandig silt)

0,2 – 0,6 19 (11) * ´ = 32° − 35° * = 5 − 15 

Friktionsjord 0,6 - 6,0 19 (11) * ´ = 37° − 40° * = 40 − 60 

*Observera att ovan givna parametrar varierar inom området och att avståndet mellan
undersökningspunkterna är stort (>50 meter). Vid dimensionering måste varje enskilt objekt
detaljstuderas utifrån närmst liggande borrpunkt samt med erforderlig geoteknisk
komplettering. Inga parametrar har lämnats för leran då denna måste undersökas med andra
sonderingsmetoder.

7.1 DIMENSIONERANDE VÄRDEN

Dimensionerande värden  på den geotekniska parametern erhålls från följande samband och
nyttjas när ett lågt värde är dimensionerande.

= ∙                                                                                                                                                         (2)

Följande ekvation nyttjas när ett högt värde är dimensionerande

= ∙                                                                                                                                                        (3)

Dimensionerande värde på friktionsvinkeln ges enligt

= tan
1

∙ tan( )                                                                                                                            (4)

alternativt

= tan ( ∙ tan( ))                                                                                                                            (5)

Partialkoefficienter ansätts enligt tabell 3. I detta skede betraktas valda geotekniska parametrar
som karakteristiska, dvs = 1,0. Vid dimensionering av konstruktioner krävs tätare sonderingar
och efter det kan 1- 8 ansättas.

Tabell 3. Fasta partialkoefficienter
Odränerad skjuvhållfasthet Dränerad skjuvhållfasthet Modul Tunghet

= 1,5 = 1,3 = 1,0 = 1,0

8 REKOMMENDATIONER

8.1 SÄTTNING OCH STABILITET

I läget för utförda undersökningar råder det inga generella stabilitetsproblem då rådande
geologi, till största delen, består av friktionsjord samt då tydlig topografisk gradient inom
området saknas. Dock ska tilläggas att områden med potentiell skredrisk är identifierade i
områdets västra delar vid tidigare undersökningar.
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Sättningar utbildade i naturligt lagrad friktionsjord kan betraktas som försummabara
vidbebyggelse av huskroppar om en till två plan.

Observera att ingen analys av fyllningen eller lerans egenskaper har utförts. Dock kan nämnas
att lera endast påträffats i två punkter samt att den är relativt uttorkad, styv och innehåller sand-
och siltskikt. Det bedöms att exempelvis vägbankar och andra fyllnader kan anläggas på leran
utan att större sättningar bildas.

8.2 GRUNDLÄGGNING AV BYGGNADER

Generellt råder goda grundläggningsförhållanden inom området förutsatt att grundläggning sker
på eller i naturligt lagrad friktionsjord. Det bedöms att konstruktioner ska kunna grundläggas
direkt i mark utan speciella förstärkningar förutsatt att grundläggning sker i områden utan lera
och ej på jord som innehåller organsikt material. I områden med lera krävs ytterligare
undersökningar för att fastställa lerans hållfasthets- och deformationsegenskaper. Alternativt
kan grundläggning ske genom att lasterna leds ned mot den fastare underliggande
friktionsjorden med exempelvis grävplintar eller motsvarande.

Ingen grundläggning får utföras på jord med organiskt innehåll. Vid grundläggning på annan
befintlig fyllning eller lera krävs ytterligare undersökningar för att utreda dessa jordars
hållfasthets- och deformationsegenskaper.

Grundläggning får inte utföras på frusna eller ältade jordmassor.

8.3 GRUNDVATTEN OCH INFILTRATION AV DAGVATTEN

Lodning i monterade rör indikerar att grundvattenytan inom området ligger djupare än 3 meter
under markytan.

Infiltration i leran bedöms ej fungera. Det kan dock finnas möjlighet att infiltrera dagvatten i
friktionsjorden. Det ska dock noteras att denna är väldigt hårt packad mot djupet samt ställvis
finkornig (siltig) i den övre delen av jordprofilen varför ytterligare undersökningar av denna
kommer att krävas innan dimensionering av exempelvis dagvattendammar kan utföras.
Förslagsvis kan direkta infiltrationsförsök i frilagd friktionsjord med exempelvis
ringinfiltrometerförsök utföras.

8.4 SCHAKTARBETEN

Finkorniga jordarter är erosionsbenägna och kan uppnå flyttillstånd om jorden är vattenmättad.
Schaktarbete ska utföras i torr väderlek. Frischaktade ytor ska därför skyddas mot nederbörd.

Det bedöms att förekommande jordar som sandig lera är lättschaktade. Sonderingsmotståndet i
friktionsjorden/ moränen indikerar att den är svårschaktad och kan kräva tandad skopa
alternativt lossning med tjälkrok. Erhållna metodstopp från utförda sonderingar indikerar att
friktionsjorden mot djupet innehåller sten och block.

På grundare djup (<1,5 m u my), i friktionsjord, bedöms schaktslänter kunna ställas i lutning
1:1,5 förutsatt att släntkrön är obelastad. Det är möjligt att slänter kan ställas brantare och till
större djup, detta kräver dock särskild utredning. Vid ledningsschakter eller motsvarande kan
slänter behöva rensas från sten och block för att förhindra ras i slänter.

8.5 HÅRDGJORDA YTOR

Kör- och parkeringsytor samt övriga hårdgjorda ytor, dimensioneras i detta skede för
terrassmaterial motsvarande materialtyp 5B och tjälfarlighetsklass 4, i enlighet med AMA
Anläggning 17.

8.6 RADON

Med rådande geologi och med mätvärden mellan 15,1 och 28  kBq/m3 visar att marken ligger
inom spannet ”normalradonmark”.  I normalradonmark ska byggnader anläggas radonskyddande
enligt rapport Statens Planverk rapport 59:1982.
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9 ÖVRIGT
Innan grundläggning inom området sker krävs förtätande geoteknisk undersökning för varje
enskilt objekt. Detta görs när grundläggningsnivå, utformning och läge för planerade byggnader
är fastställda.

För bättre kontroll av grundvattenytans fluktuationer rekommenderas fortsatta
grundvattenmätningar under längre tidsperioder.

Det rekommenderas även att grundvattenrör monteras till större djup för att fånga upp en
eventuell grundvattenyta då nu monterade rör är torra.

För att utreda möjligheten till lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) inom fastigheten
rekommenderas att infiltrationsförsök utförs inom fastigheten.


