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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
Syftet med uppdraget är att utreda möjligheten att bygga bostäder i ett centralt läge i 
Karlshamn kommun och bedöma vilka åtgärder som behövs. Den här rapporten handlar 
om kaj- och släntsstabiliteten i området (Figur 1). 

Arbetet beställdes av Karlshamn kommun i samband med utredningen av 
översvämningsrisk i konstruktion av ny bebyggelse i Gäddan 5. 

Föreliggande rapport har skrivits av Fernando de Abreu Almeida. Rapporten har 
granskats av Olivia Stövring-Nielsen. 

 

 

Figur 1 - Området som utreds i Karlshamn kommun 

 

1.2 Uppdragsbeskrivning 
I denna rapport redovisas följande: 

• Redovisning av området och dess planerade åtgärder 
• Redovisning av geotekniska förhållande i området 
• Redovisning av Mieåns vattennivå 
• Kajens tillstånd 
• Grundläggning och släntstabilitet 
• Möjliga åtgärder 
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2 Regelverk och underlag 
 

2.1 Regelverk 
EN 1990: Eurokod 0 Grundläggande dimensioneringsregler 

EN 1991: Eurokod 1 Laster på bärverk 

EN 1997: Eurokod 7 Dimensionering av geokonstruktioner 

Boverkets konstruktionsregler EKS 11 

 

2.2 Övriga handlingar 
Stockholms Hamnars Teknisk handbok – Projektering kajkonstruktioner rev 3.0 

Stockholms Hamnars Teknisk handbok – Underhåll kajkonstruktioner rev 1.0 

Sponthandboken 2018, Pålkommissionen Rapport 107 

IEG rapport 6:2008 – Slänter och bankar 

IEG rapport 8:2008 - Pålgrundläggning 

AMA Anläggning 17 

SGI Publikation 26 – Erfarenheter av byggmetoder på torvmark 

 

2.3 Underlag 
PM-Bedömning av mark och grundvattenförhållanden inom fastigheterna Norrköping 2, 
10 och 13 i Karlshamn, daterad 2011-11-09, Tyréns. 

Förfrågan – Utredning av åtgärder avseende översvämningsrisk, daterad 2020-04-07, 
Karlshamn kommun. 

Riktlinjer: Säkerhetsnivåer för byggande i låglänta områden- hänsyn till 
översvämningsrisker i föränderligt klimat, daterad 2015-06-05, Länsstyrelsen Blekinge 
Län. 

Översvämningskartering utmed Mieån, daterad 2019-02-15, MSB. 

MUR Gäddan 5, daterad 2020-08-07, AFRY. 

Teknisk PM Geoteknik Gäddan 5, daterad 2020-08-07, AFRY. 
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3 Planerade åtgärder i området 
 

3.1 Planerad bebyggelse 
Den befintliga parkeringen (Figur 1) ska ersättas med 48 lägenheter fördelade i sex 
byggnader (Figur 2). Den nya parkeringen ligger i underjordiskt garage samt i markplan 
(Figur 3). 

Trots att det här är ett preliminärt skede antar man att byggnadernas mått och 
övergripande design inte kommer förändras signifikant. Därför uppskattas lasterna från 
byggnaderna till 110 kPa (se Bilaga 1 för mer detaljer). 

Det finns ingen detalj eller planering av bebyggelses grundläggning under detta skede. 
Grundläggningstyp påverkar släntstabiliteten relativt mycket och väljs ofta med hänsyn 
till markens beskaffenhet, detta ska diskuteras ytterligare i rapporten. 

 

 

Figur 2 - Planerade byggnader 

 

 

Figur 3 - Sektion A-A 
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3.2 Planerad markhöjning 
Planområdet ligger intill Mieån som är utpekat av MSB som ett särskilt utsatt område 
för översvämningar. Enligt länsstyrelsens riktlinjer bör ny bebyggelse lokaliseras till 
områden över beräknat högsta flöde för både vattendrag och hav. För Karlshamn 
kommun motsvarar det +3,0 meter över havet (höjdsystem RH 2000) med år 2100 som 
planeringshorisont. 

Därpå ska planområdesnivån höjas till +3,0 meter, vilket motsvara en markökning på 
ca 1,50 m i genomsnitt i området (Figur 4). En sådan höjning kommer att öka lasten på 
grunden och påverka dess släntsstabilitet och generellt jordtryck mot kajen. 

Den uppskattade nya lasten på grund av markhöjning blir 33 kPa (se Bilaga 1 för mer 
detaljer). 

 

 

 

Figur 4 - Befintlig marknivå i planområdet 
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4 Geotekniska förhållanden 
 

En geoteknisk undersökning utfördes under perioden 2020-06-15 till 2020-06-18 av 
AFRY, beställt av Karlshamns kommun. Sammanlagt 10 borrhål utfördes (Figur 5), 7 av 
dem hade ett djup mer än 7 meter och i samtliga hittades åtminstone ett 3 meters 
torvlager (Tabell 1). 

Enligt SGI är torv en mycket porös jordart och deformerar mycket vid belastning, vidare 
är torven en föränderlig jordart som bryts ner mer eller mindre snabbt.  

Den allmänna rekommendationen är att inte bygga hus på torv utan att först förstärka 
marken, alternativt skifta ut det dåliga materialet. 

 

 

Figur 5 - Borrhål läge 

 

Tabell 1 - Borrhål innehåll 

Borrhål 
Djupet 

(m) 
Torvlager tjocklek 

(m) 
20AF01 1,2 - 
20AF02 1,3 - 
20AF03 3,4 0,5 
20AF04 7 4 
20AF05 10 6 
20AF06 8 3 
20AF07 9 3 
20AF08 8 5 
20AF09 9 5 
20AF10 7 5 

 

Enligt underlag ”PM-Bedömning av mark och grundvattenförhållanden inom 
fastigheterna Norrköping 2, 10 och 13 i Karlshamn”, daterad 2011-11-09 av Tyréns, 
hittades liknande material i gatorna bredvid Gäddan 5 (se sidor 2-19 av pdf:n), vilket 
indikerar att detta är ett återkommande problem i området. 

För mer geoteknisk information se underlag ”Teknisk PM Geoteknik Gäddan 5”. 
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5 Vattenförhållande 
 

Eftersom målet med utredningen är att säkerställa projektets genomförbarhet mot 
översvämningsrisk vid ett flöde med 100 års återkomstid beaktas två vattennivåer för 
utvärdering: högsta högvattenstånd (HHW) och lägsta lågvattenstånd (LLW), båda 
klimatjusterade och med 100 års åtkomsttid. 

• HHW: +1,73 (RH2000) 
• LLW: +0,05 (RH2000) 

HHW har tagits fram av MSB och redovisas i Rapport Översvämningskartering utmed 
Mieån, daterad 2019-02-15. För LLW utgår vi från havsnivån, vilket motsvarar det värsta 
fallet. 

Det lägsta värdet är lika betydelsefull som det högsta när det gäller utvärderingen. 
Under en 100 årsperiod kommer ån att ha perioder med mindre vatten, detta leder till 
en torrare jord och förändrar det geotekniska förhållandet. Detta kan i sin tur bli det 
kritiska fallet, således är det viktig att beakta även det lägsta värdet. 

För mer detaljer se underlag ” Översvämningskartering utmed Mieån”. 
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6 Kaj konstruktion 
 

6.1 Befintlig kaj 
Inget underlag eller någon ritning över befintlig kaj finns tillgängligt i dagsläget och 
konstruktionen bedöms därmed vara relativt gammal. 

I Sverige från slutet av 1800-talet till 1930-talet var murkaj (Figur 7) den vanligaste typ 
av kaj i landet. Dessutom, enligt Figur 6, kan man se att kajen består av en 
stenmurkanal. 

Baserat på denna fakta antas kajen vara en murkaj. En vanlig murkaj är av sten, 
grundlagd på rustbädd och träpålar eller på stenkistor. Oftast för kanaler sådan som 
denna, är muren grundlagd på rustbädd och träpålar. 

 

Figur 6 - Befintlig kajs överkant 

 

Figur 7 - Murkaj skiss (källa: Teknisk Handbok SH) 
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6.2 Möjliga åtgärder 
I detta skede ska bara allmänna rekommendationer tillhandahållas, för att kunna ta 
fram detaljerade rekommendationer krävs kompletterande information om kajen. 

På grund av oklarheter kring konstruktionen föreslås två förslag på åtgärder för att säkra 
kajen inför byggnation i området.  Antingen kan befintlig kaj utredas vidare och, om det 
behövs, underhållas och/eller förstärkas. Eller kan en ny kaj byggas och ersätta den 
gamla. 

Med det första alternativet finns det en möjlighet att kajen med sitt nuvarande tillstånd 
kan användas för flera år till. Ändå är det osannolikt att kajen inte skulle behöva någon 
sort av underhåll och på grund av sin ålder kommer kajen förmodligen inte att uppfylla 
de gällande reglarna i Sverige. 

I kontrast, en ny kaj kan projekteras för Mieåns höjning, kommande laster och enligt 
gällande regler. Kostnaden i jämförelse med att underhålla den gamla kajen beror på 
vilka åtgärder den gamla kajen skulle behöva, men en ny kaj skulle förmodligen bli en 
dyrare lösning. 

Oavsett vilket alternativ som väljs kommer ytterligare åtgärder behövas i kajområdet.  

Innan bebyggelse av området påbörjas måste kajens konstruktion och bärförmåga 
fastställas och nödvändiga åtgärder vidtas. 

I följande stycken diskuteras de möjliga åtgärderna mer ingående. 

6.2.1 Utredning och underhåll 
För att inspektera en murkaj måste man utreda dess olika element, som i detta fall är 
stenmuren och grundläggningen (rustbädd och pålar av trä). 

Inspektionen av träelement görs först okulärt, den vanligaste metoden att testa trävirke 
under vatten är att en erfaren dykare sticker med en knivspets och mäter 
inträngningsdjupet och motståndet. 

Knivtestet kan kompletteras med borrprov, det är viktigt att man efter provtagning lagar 
hålen med en trä-plugg som slås in i hålet och säkras så att den inte lossnar och flyter 
bort. 

Både knivtestet och borrprov förutsätter dock att träelementen är tillgängliga och inte 
ligger under botten. 

Om man vid inspektion upptäcker begynnande skador på rustbädd och pålar är det 
tillrådligt att göra reparationsinsatser så tidigt som möjligt, men om skadorna är 
omfattande måste kajmuren demonteras och grundläggningen ersättas. I sådant fall 
kan det vara fördelaktigt att ersätta murkajen med en annan lösning. 

Skadade konstruktionsdelar av trä ska ersättas eller förstärkas (exempelvis genom att 
lägga till fler pålar). En skadad påle vid vattennivån som i övrigt är frisk under 
vattennivån kan exempelvis kapas så att skadat virke avlägsnas och kvarvarande påldel 
skarvas med skarvhylsa och en ny påle över vatten. Ett annat förstärkningsexempel är 
att gjuta pålen med betongmassa och en FRP Jacket (eller en liknande täckande teknik).  

Som regel behövs ingen materialprovning av sten, okulär inspektion räcker för 
tillståndsbedömning. 
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Mindre skador i sten kan provisoriskt lagas med betong som förankras med inborrade 
rostfria dubbar, vid större skador måste hela stenar ersättas. 

Den vanligaste insatsen som bör ske kontinuerligt är att rensa bort växtlighet i fogarna 
och komplettera det fogbruk som vittrat. Därvid är det viktigt att använda ett bruk som 
inte stänger in fukt och orsakar frostskador på det gamla kvarvarande bruket. 

Erosion framför murkajen bör begränsas, erosion innebär att horisontalkraften ökar och 
att risken för underspolning av träsponten ökar. Erosion är proportionell med 
strömmande vattens hastighet. Enligt MSB förväntas inte vattenhastigheten öka. 

Bottenförhållandena bör kontrolleras regelbundet vid inspektioner. Om erosion 
konstateras är åtgärden att man fyller på med nytt material framför kajen, materialet 
bör vara grov stenkross. Vid stor risk för fortsatt erosion måste fyllningen skyddas av 
ett erosionsskydd. 

6.2.2 Förstärkning 
Om kajen behöver förstärkas är det bästa alternativet att sponta bakom kajen och 
underhålla den befintliga konstruktionen, däremot kan det bli utmanande att förankra 
sponten bakom kajen om det behövs. 

Detta är även ett bra alternativ om slänten behöver förstärkning och om kajen av 
historiska skäl inte får tas bort. 

Om byggnationens laster kan skada kajen (mycket jordrörelse exempelvis) är spontning 
ett bra alternativ för att säkerställa dess tillstånd (Figur 8). 

Andra alternativ, bland annat förankring av kajen och att lägga fler pålar under kajen, 
är inte lika effektiva som spontning och ofta både dyrare och/eller svårare att utföras. 

 

Figur 8 - Skiss för spont bakom kajen 
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6.2.3 Ny kaj 
Exempel på nya kajtyper är Spontkaj och Däck-/Plattformskaj. Den sistnämnda används 
vid havet eller för större vattendrag. I detta fall bedöms därför spontkaj vara den mest 
lämpliga lösningen. 

En vanlig spontkaj består av en spontvägg av stål med en krönbalk av betong (Figur 9). 
Spontväggen kan utföras som oförankrad eller bakåtförankrad beroende på vilka krafter 
som verkar på sponten, vid mindre kajdjup kan oförankrad spont användas. 

Sponten förbättrar släntsstabilitet och är enklare att underhålla än den nuvarande 
murkajen. Emellertid uppstår andra problem och kostnader eftersom den gamla kajen 
måste rivas och den nya konstruktionen måste planeras och projekteras. 

Om en ny kaj måste byggas, rekommenderas en spont kaj, det är det bästa valet för 
detta fall. 

 

Figur 9 - Spontkaj exempel (Källa: Stockholms stad) 
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7 Grundläggning och släntstabilitet 
 

Som visades i kapitel 4, är de geotekniska förhållandena inom Gäddan 5 dåliga. Den 
egentliga frågan blir då vilken sorts grundläggning den nya bebyggelsen kommer att ha 
och hur denna påverkar jorden under samt den befintliga kajen. 

Det finns ingen anledning att göra en släntstabilitetsberäkning i detta skede på grund 
av jordens dåliga bärförmåga, först måste man bestämma åtgärd och därefter se om 
det är nödvändigt att beräkna släntsstabilitet. 

Torv är en komplicerad jordart att bygga på, den är en organisk jordart med anisostropa 
egenskaper och egenskaperna variera mycket beroende på fiberriktningarna. I detta fall 
är däremot torven så dålig att det nästan inte finns några fibrer, vilket innebär att dess 
egenskaper nästan är isotopa och dåliga i alla riktningar. 

Därför har torven är en väldig låg bärförmåga och kommer inte att kunna bära den 
beräknade lasten (se kapitel 3). Torven kommer att gå till brott på grund av dess låga 
skjuvhållfasthet eller ha sådana stora sättningar att bebyggelsen kommer att bli 
oanvändbar för dess syfte. 

För att bygga på torvlagret måste antingen torven skiftas ut mot bättre material eller så 
måste byggnaderna pålas. Det finns andra lösningar som jordförstärkning eller 
förbelastning av marken, de är dock inte vanliga för byggnader utan snarare för väg. 

Pålning är en metod för att föra ner de uppkomna lasterna förbi torven till ett 
underliggande fastare lager. Horisontaltrycket från torven mot pålarna är så lågt att 
pålgrupper ska dimensioneras på så sätt att gruppen i sig är stabil utan någon hjälp av 
sidostöd från torven. 

Att påla ner under den befintliga torven medför att släntstabilitet, sättningar och torvs 
bärförmåga inte kommer att bli något större problem. Emellertid kan byggnation och 
pålning påverka kajens tillstånd, något som måste beaktas i senare skede. Detta 
alternativ passar bäst för fallet då grundläggning direkt på torvlagret undviks. Det är 
också en typisk lösning för ett sådant fall.  

Massutskiftning genom urgrävning och återfyllning är en metod som används för att 
skifta ut otjänligt material. Vid massutskiftning måste det antingen finnas tillräckligt 
med plats för att schakta med släntlutning som ger tillförlitlig säkerhet mot stabilitet, 
alternativt måste schakt göras inom spont. Massutskiftning är mindre lämpligt för detta 
fall eftersom volymen att ersätta är mycket stor och schakt antagligen måste göras inom 
spont som kan kollidera med ledningar och befintlig kaj. Vidare finns det en risk att 
marken är förorenad och medför särskild masshantering. 

Om man väljer att ersätta marken kan byggnaderna grundläggas med ytliga 
bottenplattor. Med denna grundläggning måste man dock beräkna släntstabilitet- och 
sättningar. Beräkningarna måste även ta hänsyn till vad som nämnts i föreliggande 
rapport gällande laster och vattennivå. 

Att ersätta marken och ha ytliga bottenplattor istället för pålgrundläggning kommer inte 
bara att innebära en hög kostnad för jordförbättringen utan också skapa onödiga risker, 
det är av den anledningen inte det bästa alternativet. 
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8 Diskussion 
 

Under det här tidiga skedet är det svårt att gå in mer i detalj, ändå har rapporten som 
mål att redovisa vilka åtgärder som är möjliga och vilka av dem som är värdefulla för 
projektet. 

En noggrann beräkning kan och måste göras senare i passande sked, just nu är frågan 
mer konceptuell för att föra projektet vidare på ett genomförbart sätt. 

Med tanke på vad som idag är känt om marken och vad som är okänt om kajen är det 
mest lämpliga att utföra en korrekt utvärdering av kajens tillstånd och därifrån diskutera 
hur torvproblemet bäst hanteras. 

Författarens förslag är att gå vidare med pålgrundläggning eftersom lösningen 
därigenom undviker problem med sättning samt slänt- och kajstabilitet. Vidare arbete 
måste också ta hänsyn till kajen på grund av dess närhet med den kommande 
byggnationen. 

En annan synpunkt är huruvida det är värt att hålla kajen som den är och för hur länge. 
Enligt MSB kommer vattennivån att höjas, den högsta vattennivån kommer att bli högre 
än den nuvarande kajens nivå, om det sker kommer kajen inte längre fylla sitt syfte. 
Därför kan det bli nödvändigt att höja kajens höjd eller bygga en helt ny kaj. En ordentlig 
undersökning av kajen kan förse en eventuell ombyggnad med underlag. 

Enligt avstämningsmöte den 2020-06-11, finns det ingen speciell restriktion på kajen av 
historiskt skäl, således är det möjligt att bygga om kajen eller ersätta den om 
nödvändigt. 

För att sammanfatta, rekommendationen är att undersöka kajen mer detaljerat (som 
beskrivs i kapitel 6) och, beroende på vad som framkommer, utvärdera om ytterligare 
åtgärder på kajen behövs. I detta skede bedöms en pålgrundläggning av husen som den 
mest fördelaktiga lösningen då problematik med sättningar, slänt- och kajstabilitet kan 
minimeras. 

 

 



[Utredning DP Gäddan 5]
Konstruktör: Fernando de Abreu Almeida

Bilaga 1 - Laster från bebyggelse och markhöjning

Eurocode: SS-EN 1990-1

Kapitel/avsnitt: 6

Gällande normer vid upprättande: EKS 11

Andra använda källor: IEG 6:2008
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[Utredning DP Gäddan 5]
Konstruktör: Fernando de Abreu Almeida

1 Last från byggnad

1.1 Indata
Bredd byggnad

b 12m:=

Längd byggnad
L 26m:=

hvån 3.1m:= Våningshöjd 

nvån 5:= Antal våningar

1.2 Laster

qplattbärlag 0.25m 25
kN

m3
6.3 kPa=:=

qinstallationer 0.5kPa:=

qmellanväggar 0.5kPa:=

qgolvbeläggning 0.3kPa:=

qtak 1kPa:=

qNL.bostad 2kPa:=

qsnö 2kPa:=

qfasad 2kPa:=

q200.btg.vägg 5kPa:=

q250.btg.vägg 6.25kPa:=
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[Utredning DP Gäddan 5]
Konstruktör: Fernando de Abreu Almeida

1.3 Dimensionerande laster

q6.10b.bjk 1.2 qplattbärlag
qinstallationer+

...

qmellanväggar+
...

qgolvbeläggning+
...













 1.5 qNL.bostad+ 12.1 kPa=:=

q6.10.b.tak 1.2 qtak qinstallationer+( ) 1.5 qsnö+ 4.8 kPa=:=

qbtg.väggar 1.2 2 b L+( ) q250.btg.vägg hvån nvån 1+( ) 5 b hvån q200.btg.vägg+ 7.3 103 kN=:=

Qtot nvån 1+( ) b L q6.10b.bjk b L q6.10.b.tak+

nvån 2 b L+( ) hvån 1.2 qfasad qbtg.väggar++

... 3.4 104 kN=:=

qd.tot
Qtot
b L

109.8 kPa=:=

3 of 4



[Utredning DP Gäddan 5]
Konstruktör: Fernando de Abreu Almeida

2 Last från mark

2.1 Indata

Fyllnings tunghet
γfyll 22

kN

m3
:=

Fyllnings höjd
hfyll 1.5m:=

2.2 Dimensionerande laster

qfyll γfyll hfyll 33.0 kPa=:=

qd.fyll 1.1 0.91 qfyll 33.0 kPa=:=
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