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Sammanfattning och slutsatser 

På uppdrag av Karlshamn kommun, har AFRY i Malmö utfört en översiktlig geoteknisk 
undersökning för detaljplaneprocessen för fastigheten Karlshamn 3:3, Asarum. Syftet 
med den geotekniska undersökningen har varit att fastställa jordlagerföljd samt 
jordlagrens tekniska egenskaper. Resultaten ska utgöra underlag inför nybyggnation 
av bostäder.  
 
I rapporten redovisas jordlagrens tekniska egenskaper samt rekommendationer för 
grundläggning, markarbeten, schaktarbete. Utöver detta redovisas även huruvida det 
föreligger risk att fastigheter längs Strömmavägen kan få vibrationsskador orsakad av 
vägtrafik. 
 
Sättningsbenägen jord i form av lera har påträffats inom planområdet vilket innebär 
att det finns risk för sättningar vid uppförande av tvåvåningsbyggnader i den norra 
delen av planområdet och trevåningsbyggnader i den södra delen av planområdet 
med konventionellt grundläggningssätt t ex. platta på mark. Sättningar uppskattas 
översiktligt till 15 mm respektive 25 mm. Detta betyder att byggnader kan uppföras 
som planerat utan förstärkningsåtgärder så länge sättningsstorleken kan accepteras av 
exploatören. Eftersom endast översiktliga sättningsberäkningar har utförts i detta 
skede rekommenderas det att mer detaljerade beräkningar utförs när mer exakta laster 
från byggnader är kända samt efter att kompletterande ostörd provtagning och 
laboratorieanalys har utförts. 
 
Risk för sättningar kan minimeras genom tre olika sätt, om sättningsstorlek är 
oacceptabel för exploatören: 
 

1. Grundläggning med platta på mark utan förstärkningsåtgärd men med 
reducerat antal våningar 

2. Förstärkningsåtgärd genom förbelastning av mark under en bestämd period 
innan grundläggning 

3. Pålad grundläggning som förstärkningsåtgärd istället för platta på mark 
 
Slutsatsen är att uppförande av byggnader i två våningar i den norra delen av 
planområdet och tre våningar i den södra delen av planområdet är möjligt antigen 
med eller utan förstärkningsåtgärd, men risk för sättningar kan minimeras om någon 
form av förstärkningsåtgärd utföras innan grundläggningsarbete sker. 
 
Längs Strömmavägen har det påträffats lera vilket gör att en ökning av mängden tung 
trafik skulle kunna innebära en ökad risk för vibrationsskador på omliggande 
byggnader som ligger längs vägen. För att avgöra detta skulle dock 
vibrationsmätningar behöva genomföras. Den förväntade trafikökningen till 2040 
utgörs till största del av en generell trafikökning i området. Planområdets förväntade 
bidrag till den ökningen bedöms vara begränsad. 
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1 Uppdrag och syfte 

På uppdrag av Karlshamn kommun, har AFRY i Malmö utfört en översiktlig geoteknisk 
undersökning för detaljplaneprocessen för fastigheten Karlshamn 3:3, Asarum, se Figur 
1. 
 
Syftet med den geotekniska undersökningen har varit att fastställa jordlagerföljd samt 
jordlagrens tekniska egenskaper. Resultaten ska utgöra underlag inför nybyggnation 
av bostäder.  
 
I föreliggande rapport redovisas jordlagrens tekniska egenskaper samt 
rekommendationer för grundläggning, markarbeten, schaktarbete. Utöver detta 
redovisas även huruvida det föreligger risk att fastigheter längs Strömmavägen kan få 
vibrationsskador orsakad av vägtrafik. 
 
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 och illustrationsplan tillhandahållen från Karlshamn 

kommun. 

2.2 Utförd undersökning 

Resultat från utförd fältundersökning redovisas i: 
 

• Markteknisk Undersökningsrapport (MUR), Karlshamn 3:3, Asarum Karlshamn 
kommun, upprättad av AFRY, uppdragsnummer 788565, daterad 2020-10-05. 

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  
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i form av friliggande enbostadshus, par-hus, radhus, flerbostadshus samt 
LSS-boende (marklägenheter). I den norra delen medges byggnader i upp till 
två våningar (nockhöjd max 8 meter) och i den södra delen medges 
byggnader i upp till tre våningar (nockhöjd max 11 meter).  

 

Figur 1. Översiktskarta över aktuellt område. Ungefärligt undersökningsområde är markerat med 
röd linje. Satellitbild från Google Earth 

5 Markförhållanden och topografi 

Undersökningsområdet består idag av åkermark förutom området utmed 
Strömmavägen. Området är lokaliserat i Asarum och begränsas i söder av 
väg E22, i väster av befintliga villagator (Strömmarumsvägen, Spinnarevägen 
och Bomullsvägen) i intilliggande bostadsområde. Strömmavägen ligger på 
den västra sidan av det befintliga bostadsområdet. Den norra och östra 
avgränsningen av området utgörs av skog. 
Markytan i undersökningsområdet varierar mellan 10,1 och 19,0 meter över 
havet (m ö.h.). 
 
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 
 
Planområdet består idag av åkermark, se Figur 1. 
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Figur 2. Utklipp från SGU:s jordartskarta. Gult = Glacial lera, Gult med vita streck= Glacial silt, 
Orange = 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. 

6.2 Planområde 

Utförda undersökningar visar att jordlagerföljden inom planområdet huvudsakligen 
utgörs av mulljord som överlagrar naturligt avsatt lera på sandmorän.  

 

Mulljorden är sandig och har mäktighet mellan 0,2 m till 0,3 m.  
 
Leran påträffas i samtliga undersökningspunkter. Lerans övre gräns återfinns på 0,3m. 
De översta 1-2 meterna av leran är av torrskorpekaraktär.  Leran är i huvudsak siltig 
men innehåller även skikt och lager av av sand och silt. Leran har en mäktighet på 
mellan 3,5 och över 5,5 m i den norra delen av området och ca 7,5 m i den södra delen 
av området. 
 
Den bedömda skjuvhållfastheten är låg till medelhög i den norra delen av område där 
den odränerade skjuvhållfastheten är 40 kPa, E-modul 10 MPa och 
förkonsolideringstrycket är 240 kPa . Den bedömda skjuvhållfastheten är mycket låg till 
låg i den södra delen av område där den odränerade skjuvhållfastheten är 20 kPa, E-
modul 5 MPa och förkonsolideringstrycket är 120 kPa. 
 
Sandlagren i leran är siltig och har en fast lagringstäthet och uppgår till 1,7 m i 
mäktighet. Friktionsvinkel ligger på 34° och E-modul på 15 MPa. 
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Siltlagren i leran har i den norra delen av området en medelhög till hög 
skjuvhållfasthet och uppgår till ca 3,0 m i mäktighet. Den odränerade 
skjuvhållfastheten ligger mellan 50 och 100 kPa och E-modul på 5-10 MPa. I den södra 
delen av området har siltlagren en låg skjuvhållfasthet och den odränerade 
skjuvhållfastheten ligger på 30 kPa och E-modul 3 MPa. 
  
Sandmorän påträffades med skruvprovtagning endast i punkt 20AF06. Men stopp 
med sonderingar i punkt 20AF02, 20AF04, 20AF06, 20AF08, 20AF10 och 20AF12 tyder 
också på att morän ligger under leran. Sandmoränen bedöms ha en fast lagringstäthet 
med en friktionsvinkel som ligger på 34° och E-modul på 20 MPa. 
 
CPT-sondering har avslutats på 2,3 – 7,9 m under markytan i punkterna 20AF02, 
20AF04, 20AF06 och 20AF08 då sonden ej kunde neddrivas ytterligare enligt för 
metoden normalt förfarande (SGF stoppkod 91). I punkt 20AF10 avslutades CPT-
sondering på 5,7 m under markytan utan att stopp erhållits (SGF stoppkod 90).  
 
Hejarsonderingen i 20AF12 avslutades på 4,8 m djup då sonden ej kunde neddrivas 
ytterligare enligt för metoden normalt förfarande (SGF stoppkod 91). 
Hejarsonderingen i punkt 20AF08 avslutades på 3,6 m djup då stopp mot förmodat 
berg har skett (SGF stoppkod 94). Hejarsonderingen i punkt 20AF06 avslutades på 5,5 
m djup utan att stopp erhållits (SGF stoppkod 90).  

6.3 Dagvattenmagasin 

Utförda undersökningar visar att jordlagerföljden vid planerat dagvattenmagasin 
huvudsakligen utgörs av mulljord som överlagrar naturligt avsatt lera.  

 
Mulljorden är sandig och har mäktighet på 0,2 m.  
 
Leran är siltig och innehåller siltskikt. Lerans övre gräns återfinns på 0,2 m och har en 
mäktighet på över 1,5 m.  

6.4 Strömmavägen 

Utförda undersökningar visar att jordlagerföljden längs Strömmavägen huvudsakligen 
utgörs av fyllning som överlagrar naturligt avsatt lera. Lokalt förekommer 
sandmorän. 

 
Fyllningen utgörs dels av sandig mulljord, dels av mullhaltig sand och dels av grusig 
sand. Tegel också finns i fyllningen. Fyllningen har en mäktighet på mellan 0,6 och 1,6 
m. I punkt 20AF21 och 20AF22 har även asfalt påträffats (0,1 m). 
 
Leran är siltig och innehåller skikt och lager av silt och sand.  Leran har en mäktighet 
på över 3,5 m.  Lager av silt och sand uppgår till ca 1,0-2,0 m i mäktighet. 
 
Sandmoränen återfinns under leran. 
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6.5 Jordens materialegenskaper  

Observera att nedanstående beskrivning är en generaliserad bedömning av 
jordartsförhållandena inom området. Avvikande förhållanden kan inte uteslutas.  

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 för planområdet och dagvattenmagasin 
noterades fri vattenyta i samtliga undersökningspunkter med undantag för 20AF01, 
20AF07, 20AF08, 20AF09 och 20AF12 som var torra vid undersökningstillfället. Den 
observerade vattenytan vid skruvprovtagningarna i resterande undersökningspunkter 
variera mellan 3 – 4 m under markytan. 

I samband med skruvprovtagningarna längs Strömmavägen noterades fri vattenyta i 
punkt 20AF17, 20AF18 och 20AF19 på ett djup av 0,8 – 4 m under markytan. 

Grundvattenrör har installerats i punkt 20AF01, 20AF04, 20AF06 och 20AF10. Rören 
benämns enligt motsvarande undersökningspunkter med ett tillägg GW. 
Nivåmätningarna av grundvattenytan i rören har utförts vid två tillfällen i samtliga rör. 
Resultat av grundvattenmätningen redovisas i Tabell 2. 

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

Material Materialtyp Tjälfarlighetsklass 

Fyllning: sand 2 1 

Fyllning: mullhaltig sand 5B 4 

Fyllning: sandig mulljord 6A 3 

Sandig mulljord 6A 3 

Siltig lera 5A 4 

Siltig sand 3B 2 

Sandig silt 5A 4 

Sandmorän 2 1 
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Tabell 2. Utförda nivåmätningar av grundvattenytan samt resultat. 

Grundvattenrör Datum för 
mätning 

Djup (m under 
markytan) 

Nivå  

20AF01GW 2020-09-11 

2020-09-17 

1,5 

1,5 

+9,9 

+9,9 

20AF04GW 2020-09-11 

2020-09-17 

3,3 

1,7 

+7,0 

+8,6 

20AF06GW 2020-09-11 

2020-09-17 

2,4 

1,6 

+9,5 

+10,3 

20AF10GW 2020-09-11 

2020-09-17 

2,8 

1,7 

+10,4 

+11,5 
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8 Sammanställning av härledda värden 

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

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 Stabilitet och sättningar 

En totalsättningsberäkning har utförts för en byggnad på två våningar i den norra 
delen av planområdet och på tre våningar i den södra delen av planområdet. 
Bottenplattans storlek på 10 x 10 meter har använts i beräkningen. Beräkningarna 
förutsätter att grundläggningsnivån är samma som befintlig markyta. Utskiftning av 
organisk jord och eventuell skillnad i tyngd jämfört med uppfyllnadsmaterial tas inte 
hänsyn till.  
 
Beräkningarna är utförda för en total last på 20 kPa (10 kPa per våning). Angivna 
deformationsparametrar avsnitt 11.2 nedan har använts. Även en 
modellosäkerhetsfaktor på 1,3 har tillförts de framtagna sättningarna.  
 
Utifrån dessa förutsättningar ligger storleksordningen på förväntade sättningar i 
centimeterklassen. Den beräknade totalsättningen blev cirka 1,5 cm för 
tvåvåningsbyggnader i den norra delen av planområdet och 2,5 cm för 
trevåningsbyggnader i den södra delen av planområdet: dessa sättningar ska endast 
ses som ungefärliga värden. Sättningsberäkningen finns presenterad i Bilaga 1. 
 
Mer detaljerade sättningsberäkningar rekommenderas utföras av 
byggnadskonstruktören när bottenplattans utformning samt lasterna och dess 
fördelning över bottenplattan är kända. Även differenssättningar mellan olika delar av 
grundläggningen bör kontrolleras. 
 
Om sättningens storlek är oacceptabel behöver pålad grundläggning övervägas som 
alternativ till platta på mark, se kapitel 12. Förbelastning av marken är också ett 
alternativ till pålning som förstärkningsåtgärd. Detta görs genom utläggning av en 
överlast på områden där byggnader ska uppföras med en höjd av ca 1 m där 
byggnader med 2 våningar planeras och 1,5 m där byggnader med 3 våningar 
planeras. Denna överlast bör stå under ca ett års tid respektive ca ett och en halv års 
tid. Genom denna förbelastning av marken tas ut sättningar i marken i förtid innan 
byggnaderna uppföras. 
 
För de tänkbara lastsituationer och släntförhållanden förväntas inga stabilitetsproblem 
inom aktuellt område.   

10 Geotekniska rekommendationer 

10.1 Allmänt  

Grundläggningsarbetena skall dimensioneras, planeras, utföras och kontrolleras i 
geoteknisk kategori 2 (GK2) samt säkerhetsklass 2 (SK2). 
 
Innan terrassering av vägar och grundläggning av byggnader och VA-ledningar utförs 
skall all förekommande organisk jord avlägsnas. 
 
All grundläggning skall ske på torr och frostfri mark samt på fast och ostörd 
schaktbotten. Grundläggning av byggnader och hårdgjorda ytor får inte utföras på 
tjälat material.  
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10.2 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, naturlig sand 
och sandmorän) och 1:1 i kohesionsjord (lera). Under förutsättning att grundvattnets 
tryckyta sänks av till minst ca 0,5 m under schaktbotten kan denna släntlutning 
bibehållas även vid schakt under grundvattenytan.  
 
Schaktbottenbesiktning skall utföras av geotekniskt sakkunnig innan 
grundläggningsarbeten påbörjas.  
 
Eventuella upplagsmassor som uppkommer i samband med schakt skall placeras på 
säkert avstånd från schaktkrön. Detta avstånd skall bestämmas genom en 
stabilitetsberäkning.   
 
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 

Fyllning: mullhaltig sand 2 

Fyllning: sandig mulljord 1 

Sandig mulljord 1 

Siltig lera 2 

Siltig sand 2 

Sandig silt 2 

Sandmorän 3 

 
Stabilisering av schakt dimensioneras och ansvaras för av entreprenören. 

10.3 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 
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kunna utföras genom pumpgropar i schakten. Pumpvatten som avleds ska vara avskilt 
från ev. oljor och avslammat/sedimenterat före bortledning. 
 
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. 

10.4 Packning och uppfyllnad 

Generell uppfyllning inom området vid terrasseringsarbeten bedöms kunna utföras 
utan problem efter att all organisk jord grävts bort.  
 
Uppfyllning under konstruktioner skall utföras med material av materialtyp 1-3A enligt 
AMA Anläggning 17 Tabell CE/1. Packning skall utföras enligt AMA Anläggning 17 
Tabell CE/4.  
 
Fyllning, 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. 
Packningskontroller kan lämpligen utföras med YPK (yttäckande packningskontroll) i 
kombination med CPT-sondering. 

10.5 Gator 

Befintlig organisk jord skall grävas bort innan överbyggnad utförs. Överbyggnaden 
skall dimensioneras efter förekommande terrassmaterial inom aktuellt område. 
Terrassmaterial som förekommer inom området är: 
 

• siltig lera – materialtyp 5A och tjälfarlighetsklass 4 
 
Det rekommenderas att hårdgjorda ytor dimensioneras enligt AMA Anläggning 17 
enligt tillåten tjällyftning och rådande jordlager- och hydrogeologiska förhållanden.  

10.6 Ledningar 

Grundläggning av ledningar kan utföras utan grundförstärkningar i befintliga naturligt 
lagrade jordar under förekommande organisk jord.  
Allt ledningsarbete rekommenderas att utföras enligt AMA Anläggning 17.   

10.7 Byggnader och konstruktioner 

Grundläggning av nya byggnader/konstruktioner inom planområdet bedöms kunna 
utföras på konventionellt sätt med hel kantförstyvad bottenplatta, längsgående 
grundsulor, utbredda plattor eller plintar i naturligt lagrad jord eller ny kontrollerad 
fyllning. All organisk jord skall grävas ur. Det kan eventuellt krävas pålning beroende 
på vilka sättningar som kan accepteras, se kapitel 10.  
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Om grundläggning sker med pålar ska dessa stoppslås i underliggande sandmorän. 
Lämpligen används spetsbärande betongpålar. Pålstopp kan förväntas någon eller 
några meter ned i sandmoränen. Bedömd pålmedelstopp är ca 8 m under befintlig 
marknivå. Den geotekniska bärförmågan ska verifieras genom dynamisk 
provbelastning (stötvågsmätning med tillhörande datoranalys) eller genom 
stoppslagningsschablon. 
 

11 Dimensionering av geokonstruktioner 

11.1 Kravspecifikation för plattgrundläggning 

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: 

�� �
1

��
∙ � ∙ �	 

 
där �� � fast partialkoefficient för material 

� � omräkningsfaktor för aktuell geokonstruktion 
�	 � 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 11.2). 

11.2 Värderade medelvärden 

Värderade medelvärden för dimensionering av platta på mark samt pålar redovisas i 
Tabell 4 nedan. 
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Tabell 4. Värderade medelvärden för dimensionering av platta på mark samt pålar. 

Djup 

(m u my) 

Jordart Tunghet 

(kN/m3) 

Effektiv 

tunghet 

(kN/m3) 

Hållfasthets

-egenskaper 

E-

modul 

(MPa) 

0,0 - 6,0 Lera/silt 

(norra 

delen) 

γ = 16 γ' = 6 cu = 40 kPa 

c’ = 4 kPa 

E = 10 

0,0 - 8,0 Lera/silt 

(södra 

delen) 

γ = 16 γ' = 6 cu = 20 kPa 

c’ = 2 kPa 

E = 5 

Från underkant lera Sandmorän γ = 20 γ' = 12  φ’ = 34° E = 20 

 

11.3 Dimensionerande grundvattennivå 

11.3.1 Norra delen av planområde 

Grundvattenytan har i grundvattenrör uppmätts till nivån mellan ca +11,5 som högst. 
Denna nivå har uppmätts under september 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 +12,0 dvs en halv meter högre än den högsta uppmätta 
nivån för att ta höjd för en potentiell högre grundvattennivån under vinterhalvåret. 

11.3.2 Norra delen av planområde 

Grundvattenytan har i grundvattenrör uppmätts till nivån mellan ca +10,3 som högst. 
Denna nivå har uppmätts under september 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 +10,8 dvs en halv meter högre än den högsta uppmätta 
nivån för att ta höjd för en potentiell högre grundvattennivån under vinterhalvåret. 

11.3.1 Dagvattenmagasin 

Grundvattenytan har i grundvattenrör uppmätts till nivån mellan ca +9,9 som högst. 
Denna nivå har uppmätts under september 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 +10,4 dvs en halv meter högre än den högsta uppmätta 
nivån för att ta höjd för en potentiell högre grundvattennivån under vinterhalvåret. 

11.4 Partialkoefficienter 

I Tabell 5 och Tabell 6 anges partialkoefficienter för jordparametrar, γm för platta på 
mark respektive pålar, enligt SS-EN 1997-1. 
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I Tabell 7 anges partialkoefficienter för bärförmågan för slagna pålar, γR, enligt SS-EN 
1997-1. 

 

 

Tabell 5. Partialkoefficienter för jordparametrar, γM i samband med dimensionering av 
platta på mark. 

 

Material Symbol γM 

Friktionsvinkel, ϕ´ γϕ´ 1,3 

Elasticitetsmodul E γM 1,0 

Tunghet, γ γγ 1,0 

Odränerad skjuvhållfasthet γcu 1,5 

Dränerad skjuvhållfasthet γc’ 1,3 

 
Tabell 6. Partialkoefficienter för jordparametrar, γM i samband med dimensionering av 

pålar. 

 
 

 

 

 

 
 

 

Tabell 7. Partialkoefficienter för bärförmågan för slagna pålar, γR. 

 

Bärande del γR 

Spets 1,2 

Mantel (tryck) 1,2 

 

11.5 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. 

Material Symbol γM 

Friktionsvinkel, ϕ´ γϕ´ 1,0 

Elasticitetsmodul E γM 1,0 

Tunghet, γ γγ 1,0 

Odränerad skjuvhållfasthet γcu 1,0 

Dränerad skjuvhållfasthet γc’ 1,0 
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12 Bedömning av vibrationer 

Spridning av vibrationer från en störningskälla sker via jorden och fortplantas in i t ex 
byggnader genom grundläggningen. Jord är till sin natur inhomogen såväl i 
horisontal- som vertikalled. Hinder i form av block, berg osv finns ofta. De vågrörelser 
som vibrationer utgör kommer därför både att dämpas ut på sin väg genom jorden 
liksom att reflekteras och refrakteras mot olika hinder, och på så sätt såväl förstärkas 
som ytterligare dämpas ut. Längst sprids de vibrationer som fortplantas längs 
markytan. Om vibrationerna motsvarar vågrörelser som överensstämmer med jordens 
egensvängningsfrekvens kan resonansfenomen uppstå, vilket gör att stora jordmassor 
kommer i svängning och att vibrationerna sprids över ett stort område. I vilken 
utsträckning vibrationer kommer att upplevas beror på ett samspel mellan spridningen 
i jord och byggnadernas grundläggningar. 

 

Vibrationer dämpas minst, och sprids således längst, i jord med högt vatteninnehåll, 
liksom i löst lagrade jordar. Exempel på sådana jordar är lera och torv. Dessa jordar har 
dessutom egensvängningsfrekvenser som ofta överensstämmer med vibrationer som 
främst tung trafik såsom lastbilar ger upphov till. 

 

Jordlagerföljden inom det aktuella området längs Strömmavägen uppvisar lera. Det 
finns därför förutsättningar för att vibrationer ska spridas från vägen och till 
omkringliggande byggnader. Om mängd tung trafik ökas längs Strömmavägen finns 
det en ökad risk för vibrationsskador på omliggande byggnader som ligger längs 
vägen. Risken för vibrationsskador ökar framförallt om vägen trafikeras av tyngre 
fordon än idag. Enbart en ökning av antalet tunga fordon medför generellt sett inte 
någon ökad risk för vibrationsskador. 

 

De undersökningar som gjorts, inom ramen för detta uppdrag, kan endast visa på 
huruvida befintligt jordlager innebär att det finns förutsättning för vibrationer att 
spridas. För att i kunna fastslå i vilken utsträckning vibrationer fortplantas och vilken 
vibrationsnivå som dessa kan ge upphov till i byggnader i dagsläget och i framtiden 
rekommenderar vi att vibrationsmätningar utförs på markytan i anslutning till 
befintliga byggnader längs Strömmavägen samt inne i berörda byggnader. Sådana 
mätningar utförs vanligtvis med accelerometrar som placeras i olika punkter. 
Accelerationsnivåer registreras på ett förutbestämt sätt och lagras för att sedan kunna 
bearbetas. Mätningar bör pågå under en viss tid, minst en till två veckor, för att så 
många olika kombinationer av tung trafik som möjligt ska täckas in under 
mätperioden. Vatteninnehållet i jorden har, som nämnts ovan, stor betydelse för 
vibrationsutbredningen från en störningskälla. Vatteninnehållet i jorden varierar med 
årstiderna, och därför kan även vibrationsutbredningen vara olika. Det bedöms dock 
som mindre intressant i detta fallet med så långa mätserier att även årstidsbundna 
variationers inverkan på vibrationsutbredningen täcks in. Vibrationsmätningar kan 
ligga till grund för bedömningar av huruvida särskilda åtgärder måste vidtas vid 
byggnader i syfte att reducera vibrationsnivåer. 
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13 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. 

14 Fortsatt arbete 

Det rekommenderas fortsatt arbete i form av detaljerade sättningsberäkningar. För att 
kunna göra detta behövs kompletterande ostörd kolvprovtagning i ett antal punkter 
inom planområdet och flera olika djup i leran. Ostörda prover skickas till laboratorium 
för CRS-försök. Utifrån resultaten av CRS-försök får man en bättre bild av lerans 
sättningsegenskaper och därmed kan mer detaljerade sättningsberäkningar kan 
utföras. 

 
För att i kunna fastslå i vilken utsträckning vibrationer fortplantas och vilken 
vibrationsnivå som dessa kan ge upphov till skador i byggnader längs Strömmavägen 
rekommenderar vi att vibrationsmätningar utförs på markytan i anslutning till 
befintliga byggnader.  
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Norra delen

Projekt: Karlshamn 3:3, Asarum
Projektnr: 788565
Uppdragsledare: David Galbraith
Handläggare: David Galbraith

Datum: 2020-09-17

Generell jordlagerföljd och förutsättningar:

Dimensionerande gv-nivå: 3 m u my

E-modul Lera/silt:  5-10 MPa
Tunghet Lera/silt ϒ: 16 kN/m3
Effektiv tunghet Lera/silt ϒ': 6 kN/m3
Mättad tunghet Lera/silt ϒm: 16 kN/m3
Odränerad skjuvhållfasthet cu: 40-100 kPa
Modellosäkerhetsfaktor ϒRd: 1,3
Omräkningsfaktor η: 1

Lera/silt ner till ca 6,0 m u my

Grundläggning:

Platta på mark med en antagen bredd x längd på 10 x 10 meter.

Antar att grundläggningsnivån är samma som befintlig markyta.

Utskiftning av organiskjord och eventuell skillnad i tyngd jämfört med uppfyllnadsmaterial 
tas inte hänsyn till.

Laster:

Förutsätter en dimensionerande last på 10 kPa per våning.

Med två våningsplan blir lasten:

qEd 20 kPa

Bilaga 1 s1 (6)



Norra delen

Sättningsberäkning i lerlager/siltlager:

De tre fallen för spänning:

Fall 1
Fall 2
Fall 3

Kompressionsmodul (0-3,5 m)
Kompressionsmodul (3,5-5,5 m)

Förkonsolideringstryck

Lager

Djup 
lagermitt 
[m u my]

Initial 
effektivspän
ning [kPa]

Tillskottsla
st [kPa]

Total 
effektivsp
änning 
[kPa] Fall

0 0,50 8,00 27,21 35,21 1
1 1,50 24,00 22,68 46,68 1
2 2,50 40,00 19,20 59,20 1
3 3,50 46,00 16,46 62,46 1
4 4,50 52,00 14,27 66,27 1
5 5,50 58,00 12,49 70,49 1

De tre fallen för töjning:

Fall 1

Fall 2

Fall 3

Lager
Lagertjockl

ek [m] Fall
Töjning 
[%/100]

Sättning 
[m]

0 1 1 0,0020 0,0027
1 1 1 0,0017 0,0022
2 1 1 0,0014 0,0019
3 1 1 0,0025 0,0032
4 1 1 0,0021 0,0028
5 1 1 0,0019 0,0024

Tot 0,0151

𝜎 𝜎 , ∆𝜎

𝜎 𝜎
𝜎 𝜎 𝜎
𝜎 𝜎

𝑀 1,33 · 𝐸 1,33 · 10 13,3 𝑀𝑃𝑎

𝜖
∆𝜎
𝑀

𝜖
𝜎 𝜎 ,

𝑀
𝜎 𝜎
𝑀

𝜖
𝜎 𝜎 ,

𝑀
𝜎 𝜎
𝑀

1
𝑀

ln 1 𝜎 𝜎
𝑀
𝑀

𝜎 240 𝑘𝑃𝑎

𝑀 1,33 · 𝐸 1,33 · 5 6,7 𝑀𝑃𝑎

Bilaga 1 s2 (6)



Norra delen

Tid för 80% konsolidering:

Vid 80% konsolidering blir Tv = 0,55
Antar enkelsidig dränering → h = 6 m
Antar k = 10-9 m/s

cv 0,000001

t 0,8392366 år

Totaltsättning:

Sättning i lera 0,0151 m
Tot 0,0151 m

𝑡 𝑇 ·
ℎ
𝑐

𝑐
𝑘 · 𝑀
𝑔 · 𝜌

Bilaga 1 s3 (6)



Södra delen

Projekt: Karlshamn 3:3, Asarum
Projektnr: 788565
Uppdragsledare: David Galbraith
Handläggare: David Galbraith

Datum: 2020-09-17

Generell jordlagerföljd och förutsättningar:

Dimensionerande gv-nivå: 3 m u my

E-modul Lera/silt: 5 MPa
Tunghet Lera/silt ϒ: 16 kN/m3
Effektiv tunghet Lera/silt ϒ': 6 kN/m3
Mättad tunghet Lera/silt ϒm: 16 kN/m3
Odränerad skjuvhållfasthet cu: 20-30 kPa
Modellosäkerhetsfaktor ϒRd: 1,3
Omräkningsfaktor η: 1

Lera ner till ca 8 m u my

Grundläggning:

Platta på mark med en antagen bredd x längd på 10 x 10 meter.

Antar att grundläggningsnivån är samma som befintlig markyta.

Utskiftning av organiskjord och eventuell skillnad i tyngd jämfört med uppfyllnadsmaterial 
tas inte hänsyn till.

Laster:

Förutsätter en dimensionerande last på 10 kPa per våning.

Med tre våningsplan blir lasten:

qEd 30 kPa

Bilaga 1 s4 (6)



Södra delen

Sättningsberäkning i lerlager och siltlager:

De tre fallen för spänning:

Fall 1
Fall 2
Fall 3

Kompressionsmodul

Förkonsolideringstryck

Lager

Djup 
lagermitt 
[m u my]

Initial 
effektivspän
ning [kPa]

Tillskottsla
st [kPa]

Total 
effektivsp
änning 
[kPa] Fall

0 0,50 8,00 27,21 35,21 1
1 1,50 24,00 22,68 46,68 1
2 2,50 40,00 19,20 59,20 1
3 3,50 46,00 16,46 62,46 1
4 4,50 52,00 14,27 66,27 1
5 5,50 58,00 12,49 70,49 1
6 6,50 64,00 11,02 75,02 1
7 7,50 70,00 9,80 79,80 1

De tre fallen för töjning:

Fall 1

Fall 2

Fall 3

Lager
Lagertjockl

ek [m] Fall
Töjning 
[%/100]

Sättning 
[m]

0 1 1 0,0041 0,0053
1 1 1 0,0034 0,0044
2 1 1 0,0029 0,0038
3 1 1 0,0025 0,0032
4 1 1 0,0021 0,0028
5 1 1 0,0019 0,0024
6 1 1 0,0017 0,0022
7 1 1 0,0015 0,0019

Tot 0,0260

𝜎 𝜎 , ∆𝜎

𝜎 𝜎
𝜎 𝜎 𝜎
𝜎 𝜎

𝑀 1,33 · 𝐸 1,33 · 5 6,65 𝑀𝑃𝑎

𝜖
∆𝜎
𝑀

𝜖
𝜎 𝜎 ,

𝑀
𝜎 𝜎
𝑀

𝜖
𝜎 𝜎 ,

𝑀
𝜎 𝜎
𝑀

1
𝑀

ln 1 𝜎 𝜎
𝑀
𝑀

𝜎 120 𝑘𝑃𝑎

Bilaga 1 s5 (6)



Södra delen

Tid för 80% konsolidering:

Vid 80% konsolidering blir Tv = 0,55
Antar enkelsidig dränering → h = 8 m
Antar k = 10-9 m/s

cv 0,000001

t 1,6784732 år

Totaltsättning:

Sättning i lera 0,0260 m
Tot 0,0260 m

𝑡 𝑇 ·
ℎ
𝑐

𝑐
𝑘 · 𝑀
𝑔 · 𝜌

Bilaga 1 s6 (6)
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