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1 Uppdrag och syfte 
På uppdrag av Karlshamn kommun, har Afry i Malmö, utfört en översiktlig geoteknisk 
markundersökning och miljötekniskundersökning för detaljplaneprocessen för 
fastigheten Gäddan 5 och del av Karlshamn 2:1, se Figur 1. 
 
Syftet med den geotekniska undersökningen har varit att fastställa jordlagerföljd samt 
jordlagrens tekniska egenskaper. Resultaten ska utgöra underlag för planering av 
byggnation av fastigheter på Gäddan 5 och del av Karlshamn 2:1 i Karlshamn. 
 
I föreliggande rapport redovisas jordlagrens tekniska egenskaper samt 
rekommendationer vid schaktarbete. Alla kommentarer, anvisningar mm baseras på 
vad som framkommit vid fältundersökningen. Som alltid vid grundundersökningar kan 
det finnas ställen där markförhållandena skiljer sig från vad som här framkommit.  

2 Underlagsmaterial 
2.1 Allmänt 
Följande underlagsmaterial har använts i detta uppdrag: 

 Ledningsunderlag inhämtad från Ledningskollen.  
 Jordartskartan, SGU. 
 Jorddjupskartan, SGU. 
 Digital grundkarta tillhandahållen från Karlshamn kommun. 

2.2 Utförd undersökning 
Resultat från utförd fältundersökning redovisas i: 
 

 Markteknisk Undersökningsrapport (MUR), Gäddan 5, Karlshamn kommun, 
upprättad av AFRY, uppdragsnummer 785673, daterad 2020-08-07. 

3 Styrande dokument 
Denna PM ansluter till SS-EN 1997-1 och SS-EN 1997-2 med tillhörande nationell 
bilaga samt Boverkets BFS 2011:10. Tillämpnings-dokument enligt IEG ska användas 
för respektive konstruktionstyp. 

4 Planerad byggnation 
Detaljplanen syftar till att pröva möjligheten att bygga bostäder eller kontor i 
centralt läge i Karlshamn. Totalt beräknas 48 lägenheter i sex fastigheter med 
underjordiskt garage på Gäddan 5 och del av Karlshamn 2:1.  
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Figur 1. Översiktskarta över aktuellt område. Ungefärligt undersökningsområde är markerat med 
röd linje. Satellitbild från Google Earth 

5 Markförhållanden och topografi 
Undersökningsområdet är beläget i centrala Karlshamn mellan Ågatan och 
Mieån. Planområdet är ca 7500 m2 stort och utgörs idag av en parkering med 
en gångpromenad samt plantering mot Mieån. Planområdet avgränsas i 
öster av fastigheterna Norrköping 2 och Gävle 11, i söder av Södra 
Fogdelyckegatan och i väster och norr av Mieån. Uppmätt marknivå i utförda 
undersökningspunkter i området varierar mellan +1,2 och +1,5. 
 
Enligt SGU:s jordartskarta utgörs jorden inom undersökningsområdet 
huvudsakligen av fyllning och underliggande lager av svämsediment, se 
Figur 2. Jorddjupet uppgår till mellan 5 och 10 m enligt SGU:s jorddjupskarta 
 
Området består idag av asfalterad parkering samt planterade mindre 
grönområden med buskar och bänkar längs med kanalen väster om 
parkeringen, se Figur 1. 
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Figur 2. Utklipp från SGU:s jordartskarta. Vit med svarta ränder=fyllning, Rosa streck= 
Underliggande lager av svämsediment, Gult = Postglacial lera, Gult med vita streck= Glacial silt, 
Orange med vita prickar= Postglacial finsand, Ljusblått med vita prickar= Sandig morän, Rött= 
Urberg. 

6 Geotekniska förhållanden 
6.1 Allmänt 
De geotekniska förhållandena har utvärderats från störda provtagningar 
(skruvprovtagning), CPT-sondering och hejarsonderingar. Vidare har även 
grundvattenrör installerats. 
 
Utförda undersökningar visar att jordlagerföljden inom undersökningsområdet 
huvudsakligen utgörs av fyllning som överlagrar naturligt avsatt torv, sand och lera.  
 
Fyllning bestående av sand, grus och mulljord med rester av tegel och porslin 
påträffas överst i lagerföljden i samtliga undersökningspunkter och har mäktighet 
mellan 1,0 m till 2,4 m. Asfalt överlagrar fyllning i samtliga undersökningspunkter, med 
undantag för 20AF03, 20AF05 och 20AF07, och har en mäktighet mellan 0,1 till 0,3 m. 
Friktionsvinkeln för fyllningen har utvärderats till ca 37° och E-modulen till ca 35 MPa. 
Fyllningen bedöms ha en fast lagringstäthet.  
 
Torv påträffades i samtliga undersökningspunkter med undantag för 20AF01 och 
20AF02. Torvens övre gräns påträffades på 1,3 m under markytan i 20AF07 och den 
undre gränsen på 11,2 m under markytan i 20AF05. Torven är huvudsakligen mörkbrun 
och högförmultnad, samt innehåller skalrester och lokala skikt med lera, silt och sand. 
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Odränerad skjuvhållfasthet för torv har utvärderats till ca 25 kPa och E-modulen till ca 
3 MPa. Torven bedöms ha en låg skjuvhållfasthet.  
 
Sand påträffades i samtliga undersökningspunkter med undantag för 20AF01 och 
20AF02. Sanden återfanns huvudsakligen i två sektioner; en belägen direkt under 
fyllningen med spår av organiskt material (växtdelar och torv), denna sektionen 
påträffas först i 20AF07 och 20AF10 på 1,0 m under markytan och sträcker sig till 3,0 m 
under markytan i 20AF05, 20AF06 och 20AF07 Den undre sektionen med sand 
påträffas först i 20AF03 på 3,4 m under markytan och som djupast i 20AF05 på 11,2 m 
under markytan. Den översta sanden bedöms som medelfast till löst lagrad med en 
friktionsvinkel på 32° och E-modul på 3 MPa. Den undre sektionen med sand bedöms 
vara fast lagrad med en friktionsvinkel på 36° och E-modul på 20 MPa. 
 
Gyttja påträffades i undersökningspunkterna; 20AF03, 20AF04, 20AF05 och 20AF09. I 
20AF03 påträffades gyttjans övre lagergräns på 1,0 m under markytan och i 20AF05 
påträffades gyttjans övre lagergräns på 9,0 m under markytan. Gyttjan är 
huvudsakligen siltig och innehåller sektioner med skalrester. I den övre sektionen 
gyttja är den odränerade skjuvhållfastheten utvärderad till 10 kPa, E-modul 2 MPa och 
förkonsolideringstrycket till 50 kPa. Den övre sektionen gyttja bedöms ha extremt till 
mycket låg skjuvhållfasthet. 
Den undre sektionen med gyttja är utvärderad till 20 kPa, E-modul 3 MPa och 
förkonsolideringstrycket till 60 kPa. Den undre sektionen med gyttja bedöms ha 
mycket låg till låg skjuvhållfasthet. Parametrarna har utvärderats baserat på CPT-
sonderingar. 
 
Lera påträffas i undersökningspunkterna; 20AF06, 20AF07 och 20AF08. Lerans övre 
gräns återfinns i 20AF08 på 2,5 m under markytan och på 8,5 m under markytan i 
20AF07. Leran är i huvudsak siltig men innehåller även lokala skikt av sand. Den 
ordänerade skjuvhållfastheten är 35 kPa, E-modul 5,0 MPa och 
förkonsolideringstrycket är 230 kPa och är baserad på en CPT-sondering i 20AF07. Den 
bedömda skjuvhållfastheten är låg. 
 
Skruvprovtagningen har avslutats mellan 1,2 – 12,0 m under markytan. I punkterna 
20AF01, 20AF02 och 20AF08 har skruvprovtagningarna avslutats på grund av stopp 
(SGF stoppkod 91), i övrigt har skruvprovtagningarna avslutats utan stopp (SGF 
stoppkod 90). 
Hejarsonderingarna har avslutats på 1,3 – 15,4 m under markytan i punkterna 20AF01, 
20AF03, 20AF04 och 20AF05. Hejarsonderingen i 20AF01 avslutades på 1,3 m djup då 
sonden ej kunde neddrivas ytterligare enligt metoden normalt förfarande (SGF 
stoppkod 91), resterande hejarsonderingar avslutades utan att stopp erhållits (SGF 
stoppkod 90). CPT-sondering utfördes i undersökningspunkterna 20AF03, 20AF04, 
20AF05, 20AF07 och 20AF10 och har avslutats på mellan 3,1 - 11,7 m under markytan 
då sonden ej kunde neddrivas ytterligare enligt för metoden normalt förfarande (SGF 
stoppkod 91). 

6.2 Jordlagerbeskrivning 
Observera att nedanstående beskrivning är en generaliserad bedömning av 
jordartsförhållandena inom området. Avvikande förhållanden kan inte uteslutas.  
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Materialegenskaperna för den naturligt lagrade jorden och fyllningen är bedömda 
enligt AMA Anläggning 17 och presenteras i Tabell 1 nedan. Observera att bedömda 
materialegenskaper för fyllningen kan variera efter fyllningens sammansättning. 
Sammansättningen kan variera beroende på tillgängligt material vid tillfället för 
uppfyllnad.  
 
Tabell 1. Materialtyp och tjälfarlighetsklass 

7 Hydrogeologiska förhållanden 
I samband med skruvprovtagningarna noterades fri vattenytan i samtliga 
undersökningspunkter med undantag för 20AF01 och 20AF02, som var torra vid 
undersökningstillfället. Den observerade vattenytan vid skruvprovtagningarna i 
resterande undersökningspunkter variera mellan 1 – 2 m under markytan. 

Grundvattenrör har installerats i punkt 20AF04, 20AF07 och 20AF10. Rören benämns 
enligt motsvarande undersökningspunkter med ett tillägg GW. Nivåmätningarna av 
grundvattenytan i rören har utförts vid ett tillfälle i rör 20AF04 och 20AF07 och två 
tillfällen i rör 20AF10. Resultat av grundvattenmätningen redovisas i Tabell 2. 

Grundvattenytans nivå kan förväntas variera med nederbördsförhållanden och årstid. 
Mätning har endast utförts under juni månad och grundvattennivån kan stå både 
högre och lägre under andra delar av året. 

Tabell 2. Utförda nivåmätningar av grundvattenytan samt resultat. 

Grundvattenrör Datum för 
mätning 

Djup (m under 
markytan) 

Nivå  

20AF04GW 2020-06-18 3,9 -2,5 
20AF07GW 2020-06-18 4,6 -3,2 
20AF10GW 2020-06-16 4,2 -2,8 
20AF10GW 2020-06-18 2,7 -1,2 

 

8 Sammanställning av härledda värden 
Härledda värden för hållfasthet- och deformationsegenskaper har utvärderats utifrån 
resultat från CPT-sonderingar och hejar-sonderingar. 

Material Materialtyp Tjälfarlighetsklass 

Fyllning av sand/mulljord 6A 3 

Sand 2 1 

Torv 6B 1 

Gyttja 6A 3 

Lera 4B 3 
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8.1 Elasticitetsmodul 
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8.2 Friktionsvinkel 
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8.3 Odränerad skjuvhållfasthet 
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8.4 Förkonsolideringstryck 
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9 Geotekniska rekommendationer 
9.1 Allmänt  
Grundläggningsarbetena skall dimensioneras, planeras, utföras och kontrolleras i 
geoteknisk kategori 2 (GK2) samt säkerhetsklass 2 (SK2). 

9.2 Grundläggning med pålar 
Förekomst av okontrollerad fyllning och sättningsbenägen torv, gyttja och lera gör att 
grundläggningsförutsättningarna inom området är ogynnsamma i de övre jordlagren. 
För grundläggning av planerad byggnad kommer därför förstärkningsåtgärder 
troligtvis att erfordras. Detta avgörs utifrån utformning av planerad byggnad och 
vilken markbelastning denna kommer att ge upphov till, om byggnaden ska utföras 
med källarplan etc. 
 
Med ledning av utförd geoteknisk undersökning rekommenderas därför den 
planerade byggnationen att grundläggas med pålar som stoppslås i underliggande 
sand. Lämpligen används spetsbärande betongpålar. Pålstopp kan förväntas någon 
eller några meter ned i sanden. Bedömd pålmedelstoppnivå är -8,0 (9,5 m under 
befintlig marknivå). Den geotekniska bärförmågan ska verifieras genom dynamisk 
provbelastning (stötvågsmätning med tillhörande datoranalys) eller genom 
stoppslagningsschablon. 
 
Vid utförande med källarvåning bör bottenplattan och källarväggar utföras som 
vattentäta konstruktioner. 

9.3 Grundläggning med platta efter urgrävning och 
återfyllning 

Grundläggning kan utföras med platta på mark först efter att befintlig fyllning och all 
sättningsbenägna jordar såsom gyttja, lera och torv har grävts ur och återfyllning och 
packning har skett upp till grundläggningsnivå. Grundläggning kan sedan ske direkt 
på det nya fyllningsmaterialet. All grundläggning skall ske på torr och frostfri mark 
samt på fast och ostörd schaktbotten. 
 
Grundläggningsnivå för nya byggnader är inte känd vid upprättandet av detta PM.  

9.4 Schaktarbeten 
Schaktarbetena ska utföras i enlighet med AMA Anläggning 17 samt anvisningar i 
skriften Schakta säkert.  
 
Släntlutningar för schakter anpassas efter jordens friktionsvinkel samt väderlek, 
schaktdjup och närhet till grundvattenytan. Grunda schakter kan ovan grundvattenytan 
vanligen utföras med släntlutningen 1:1,5 i friktionsjord (fyllning av sand och naturlig 
sand) och 1:1 i kohesionsjord för lera och 1:2 kohesionsjord för gyttja och torv. 
 



Uppdragsnr: 785673  Gäddan 5, Karlshamn kommun 22 (27) 
   Teknisk PM GEOTEKNIK  
    
    

 
Vid schaktning intill befintliga konstruktioner skall hänsyn till dessa tas. Vid 
utrymmesbrist kan stabilisering av slänterna krävas, exempelvis genom 
stödkonstruktioner t ex. spontning. Val av spont beror på vilken specifik förstärkning 
som är aktuell och bestäms i förekommande fall. Omgivningspåverkan från eventuellt 
spontarbete måste beaktas. Stödkonstruktionerna bör då utformas så att de samtidigt 
utgör barriär för inläckage av grundvatten i schaktgropen, så kallad tätspont, särskilt 
om alternativ med urgrävning och återfyllning väljs som förstärkningsåtgärd för 
grundläggning. 
 
Schaktbarhetsklass för förekommande jordar bedöms enligt Rapport R130:1985, 
utgiven av Byggforskningsrådet, och presenteras i Tabell 3. 
 
Tabell 3. Schaktbarhetsklass 

Jordart Schaktbarhetsklass 

Fyllning: Sand 2 
Sand 2 
Gyttja 1 
Torv 1 
Lera 2 

 
Stabilisering av schakt dimensioneras och ansvaras för av entreprenören. 

9.5 Grundvattenhantering 
I samband med schakt under grundvattenytan krävs grundvattensänkning för att 
undvika erosion och hydraulisk bottenupptryckning. Samtliga schaktarbeten skall 
utföras i torrhet. Beroende på schaktdjup kan grundvattensänkande åtgärder komma 
att krävas inför och under utförandet av schakt- och grundläggningsarbetena 
 
Vid schaktarbeten skall grundvattentrycknivån sänks av till minst ca 0,5 m under 
planerad schaktbottennivå. Tillfällig och lokal sänkning av grundvattenytan bedöms 
kunna utföras genom wellpoint-metoden. Pumpvatten som avleds ska vara avskilt från 
ev. oljor och avslammat/sedimenterat före bortledning. 
 
Alternativet med urgrävning och återfyllning som förstärkningsåtgärd för 
grundläggning krävs en omfattande grundvattensänkning i samband med 
schaktarbete innanför ett tätspont. Denna tätspont eller annan typ av barriär, behövas 
för att begränsa inläckage av grundvatten i schakten. 
 
Tillfällig avsänkning av grundvattennivån får endast utföras om det är uppenbart att 
varken allmänna eller enskilda intressen skadas genom erforderlig pumpning. I annat 
fall krävs tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen bör kontaktas i frågan om 
avsänkning är aktuell. 
 
Avsänkning och länshållning dimensioneras och ansvaras av entreprenören. 
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9.6 Packning och uppfyllnad 
Återfyllning och packning samt uppfyllning ovanpå befintlig marknivå och packning 
ska utföras enligt AMA Anläggning 17.  
 
Uppfyllning, återfyllning och packning ska genomföras vid torr väderlek och utföras 
enligt anvisningar i AMA Anläggning 17. Fyllning får inte utföras på tjälad jord eller 
med tjälade massor. Materialet som används till fyllning ska vara kontrollerat med 
hänsyn till radon och vara fritt från föroreningar.  
 
Fyllnadsmassor ska vara av homogen struktur och får inte innehålla ämnen som kan 
skada ledning, korrosionsskydd eller fogmaterial. Vid uppfyllning med befintliga 
massor ska massorna kontrolleras och sorteras för att uppfylla angivna 
kornstorlekskrav i AMA Anläggning 17.  
10 Dimensionering  
10.1 Allmänt 
Dimensionering utförs enligt EuroKod, SS-EN 1997-1. Grundläggningen bedöms 
hänföras till geoteknisk kategori 2 (GK2) och säkerhetsklass 2 (SK2, ϒd=0,91). 
 
Dimensionering av pålar med hänsyn till geoteknisk bärförmåga utförs enligt 
dimensioneringssätt DA2. 
 
Grundläggningsmetod med plattor utförs enligt dimensioneringssätt DA3.  
 
Dimensionering utförs med partialkoefficientmetoden, varvid dimensionerande 
parametervärden bestäms enligt följande: 
 

𝑋
1
𝛾

∙ 𝜂 ∙ 𝑋 
där 𝛾  fast partialkoefficient för material 

𝜂  omräkningsfaktor för aktuell geokonstruktion 
𝑋  värderat medelvärde baserat på härledda materialparametervärden 

 
Härledda värden för hållfasthets- och deformationsegenskaper har utvärderats utifrån 
resultat från Hejarsonderingar, CPT-sonderingar samt laboratorieanalyser.  

Samtliga härledda värden för hållfasthets- och deformationsegenskaper redovisas i 
Kapitel 8. Nedan följer en sammanställning av samtliga värderade medelvärden 
(Kapitel 10.2). 

10.2 Värderade medelvärden 
10.2.1 För dimensionering av pålar och tillfälliga stödkonstruktioner 

Värderade medelvärden för dimensionering av pålar och tillfälliga stödkonstruktioner 
redovisas i Tabell 4 nedan. 
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Tabell 4. Värderade medelvärden för dimensionering av pålar och tillfälliga 
stödkonstruktioner. Observera att angivna djup är en grov generalisering då de varierar 
mellan undersökningspunkterna. För detaljerade jordlagerföljder och nivåer hänvisas till 
tillhörande MUR 
Djup 
(m u my) 

Jordart Tunghet 
(kN/m3) 

Effektiv 
tunghet 
(kN/m3) 

Hållfasthets
-egenskaper 

E-
modul 
(MPa) 

0,0 – 1,5  Fyllning av 
sand 

γsand = 18 γ'sand = 11 φ’ = 37° E = 35 

1,5 – 2,4 Sand γ = 18 γ' = 11  φ’ = 32° E = 3 

2,4 – 2,5 Gyttja γ = 14 γ' = 4  cu = 10 kPa 
c’ = 1 kPa 

E = 3 

2,5 – 8,0 Torv γ = 11 - 13 γ' = 1 - 3  cu = 25 kPa 
c’ = 2,5 kPa 

E = 3 

8,0 – 8,5 Lera γ = 17 γ' = 7 cu = 35 kPa 
c’ = 3,5 kPa 

E = 5 

8,5 – 9,5 Gyttja γ = 14 γ' = 4  cu = 20 kPa 
c’ = 2 kPa 

E = 3 

9,5 – 9,6 Sand γ = 18 γ' = 11  φ’ = 36° E = 20 

 

10.2.2 För dimensionering av platta på mark efter urgrävning och 
återfyllning 

Värderade medelvärden för dimensionering av platta på mark efter urgrävning och 
återfyllning redovisas i Tabell 5 nedan. 
 
Tabell 5. Värderade medelvärden för dimensionering av platta på mark. 

Djup 
(m u my) 

Jordart Tunghet 
(kN/m3) 

Effektiv 
tunghet 
(kN/m3) 

Hållfasthets
-egenskaper 

E-
modul 
(MPa) 

Framtida 
marknivå 
– 9,5  

Ny Fyllnings-
material 
(grus/sand) 

γ = 20 γ' = 13 φ’ = 45° E = 50 

9,5 – 9,6 Sand γ = 18 γ' = 11  φ’ = 36° E = 20 
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10.3 Dimensionerande grundvattennivå 
Grundvattenytan har i grundvattenrör uppmätts till nivån mellan ca -3,2 och -1,2. 
Denna nivå har uppmätts under juni månad som generellt sett är en månad då 
grundvattennivåerna står relativt lågt i denna del av Sverige. För att ta hänsyn till de 
säsongsvariationer i grundvattennivå som kan uppstå bör dimensionerande 
grundvattennivå ansättas till -0,2 dvs en meter högre än den högsta uppmätta nivån 
för att ta höjd för en potentiell högre grundvattennivån under vinterhalvåret. 

10.4 Partialkoefficienter 
I Tabell 6 och Tabell 7 anges partialkoefficienter för jordparametrar, m för pålar 
respektive platta på mark, enligt SS-EN 1997-1. 
 
I Tabell 8 anges partialkoefficienter för bärförmågan för slagna pålar, R, enligt SS-EN 
1997-1. 
 
Tabell 6. Partialkoefficienter för jordparametrar, M i samband med dimensionering av 
pålar. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Tabell 7. Partialkoefficienter för jordparametrar, M i samband med dimensionering av 
platta på mark. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Material Symbol M 

Friktionsvinkel, ´ ´ 1,0 
Elasticitetsmodul E M 1,0 
Tunghet,   1,0 
Odränerad skjuvhållfasthet cu 1,0 
Dränerad skjuvhållfasthet c’ 1,0 

Material Symbol M 

Friktionsvinkel, ´ ´ 1,3 
Elasticitetsmodul E M 1,0 
Tunghet,   1,0 
Odränerad skjuvhållfasthet cu 1,5 
Dränerad skjuvhållfasthet c’ 1,3 
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Tabell 8. Partialkoefficienter för bärförmågan för slagna pålar, R. 

Bärande del R 

Spets 1,2 
Mantel (tryck) 1,2 

10.5 Omräkningsfaktor 
Konstruktören ska, vid beräkning av karakteristiska materialparametervärden, använda 
omräkningsfaktorn ƞ för varje geokonstruktion enligt anvisningar i EuroKod, SS-EN 
1997-1 med nationell bilaga samt IEG tillämpningsdokument. Omräkningsfaktorerna 
η1,2,3,4 beaktar marken och den utförda markundersökningen. Omräkningsfaktorerna 
η5,6 beaktar geokonstruktionens geometri och utformning. Omräkningsfaktorerna η7,8 
beaktar typ av brott och parameterns betydelse. 

11 Utförande och kontroll 
Innan grundläggningsarbeten påbörjas skall entreprenören upprätta en 
arbetsberedning för planerade arbeten. Allt arbete skall bedrivas med sådan 
försiktighet att befintliga ledningar och kablar samt närliggande byggnader och 
anläggningar inte skadas. Arbetsberedningen skall innefatta krav på utförande, 
uppföljning och dokumentation av arbetena.  
 
Schaktnings- och grundläggningsarbetena ska ske i samråd med geoteknisk 
sakkunnig. Geoteknisk kontroll skall utföras enligt av entreprenören upprättat 
kontrollprogram. 
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