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Figur 2: Urklipp ur planritning för planerad byggnation (mörk grå).  

1 UPPDRAG 

WSP Sverige AB har på uppdrag av Karlshamnsbostäder AB utfört en geoteknisk 

undersökning, för nybyggnation av marklägenheter och ett flerbostadshus i Hällaryd i 

Karlshamns kommun.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Området (röd rektangel) för nya tillbyggnader och geoteknisk undersökning (hitta.se).  

1.1 PLANERAD BYGGNATION 

Idag finns en befintlig byggnad som kommer rivas och ersätts av nya marklägenheter/radhus 

och ett 3-vånings flerbostadshus. Byggnader är planerade att grundläggas med platta på 

mark.  
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1.2 SYFTE 

Syftet med undersökningen har varit att undersöka de geotekniska, geologiska samt 

hydrogeologiska förutsättningarna för planerade byggnader.  

Omfattningen av undersökningen är planerad med syfte att ingå som underlag för vidare 

projektering och dimensionering i geoteknisk kategori 2.  

PM:et redogör också för karakteristiska parametrar för förslagen grundläggningsmetod.  

2 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN 

Området ligger i Hällaryd i Karlshamns kommun. Marknivån i området ligger på nivå ca +32 

(RH2000). Idag finns en befintlig byggnad som kommer att rivas. Området är delvis belagt 

med asfalt. En stödmur finns i höger kant av undersökningsområdet.  

3 GEOTEKNISKA FÄLTUNDERSÖKNINGAR 

WSP har utfört en geoteknisk fältundersökning för rubricerat objekt i juni 2018. Resultat från 

undersökningen redovisas i projektets Markteknisk undersökningsrapport geoteknik (MUR 

Geoteknik) daterad 2018-09-12. 

4 GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN 

4.1 JORDLAGER 

Jordlager följden i läget för planerad byggnad är generellt följande: 

 Fyllning 

 Mulljord 

 Siltig Sand 

 Grusig Sand 

Fyllningen (bebyggda områden istället för mulljord) består av grusig sand. Fyllningen har en 

uppmätt mäktighet som varierar mellan 0,8 och 2,9 m. Fyllningen bedöms tillhöra materialtyp 

2, 5B, 3B och 6A. Tjälfarlighetsklass 1, 2, 3 och 4.  

Mulljorden (obebyggda områden istället för fyllning) har en uppmätt mäktighet på cirka 0,4 – 

0,8 m. Den organiska jorden bedöms tillhöra materialtyp 6A och 5B. Tjälfarlighetsklass 3 och 

4. 

Siltig sand påträffas endast i en undersökningspunkt 18W01 (bilaga 1). Den har en 

mäktighet på ca 1 – 1,5 m och bedöms tillhöra materialtyp 3B och tjälfarlighetsklass 2. 

Grusig sand som har en mäktighet på ca 1 – 1,5 m och bedöms tillhöra materialtyp 2 och 

tjälfarlighetsklass 1. 
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4.2 FAST BOTTEN 

Mäktigheten på de olika jordlager i undersökningsområdet varierar, dels p.g.a. djup till berg 

som bedöms ligga mellan 3 och 5,5 m. Samt p.g.a. fyllningen, en del av området är bebyggd.  

4.3 GRUNDVATTEN 

Den fria grundvattenytan har avlästs till ca 3 meter under markytan i punkt 18W01. I punkt 

18W08 det var torrt att grundvatten nivå inte kunde avläsas. Grundvattenytan kan variera 

med årstider och nederbörd. Eftersom det har varit torrt när undersökningen utfördes kan 

grundvattenytan stiga något mot markytan.  

Djupet till grundvattenytan från markytan kan också variera i undersökt område med hänsyn 

till hur berget förhåller sig till markytan.  

5 STABILITETSFÖRHÅLLANDEN 

Några totalstabilitetsproblem föreligger inte inom området. Lokalstabiliteten i samband 

schakter i byggskedet se kap 7.  

Området är ca 2 meter högre än intilliggande Elisbergsvägen och jorden hålls från vägen 

med ett befintlig stödmur (stenmur). Höjdskillnaden avtar norrut, tills det försvinner.  

Stödmuren ska inte ta laster eller påverkas av laster från nya byggnaden. En översiktlig 

beräkning har gjorts för att se om lastspridningen från planerad byggnad påverkar stödmuren 

(figur 3).  

Enligt underlag från beställare är planerd flerbostadshuset ligger ca 7 meter från stödmuren, i 

exemplet nedan antogs att flerbostadshuset ligga ännu närmare (5 m). stödmuren anses inte 

påverkas av laster från planerad byggnation.  

 

 

6 SÄTTNINGSFÖRHÅLLANDEN 

En översiktlig sättningsberäkning har utförts som visar att det inte föreligger några 

sättningsproblem i området.  

 

 

Figur 3: Lastspridningen från planerat 3-våningshus bedöms inte påverka stenmuren. 
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Figur 4: Sänkning av grundvatten med pumpgrop (Schakta säkert 2015). 

7 REKOMMENDATIONER 

7.1 ALLMÄNT 

Enligt uppgift avses det att uppföras ett antal envåningshus avsedda för bostäder samt ett 

flervåningshus, se avsnitt 1.  

7.2 GRUNDLÄGGNING BYGGNAD 

Generellt är grundläggningsförhållandena goda och grundläggning föreslås ske 

konventionellt med platta på mark enligt AMA Anläggning 17.  

Grundläggning ska utföras frostfritt (tjälfritt), väl dränerad och kapillärbrytande. 

All eventuell otjänlig fyllning, organiskt material etc. ska utskiftas i sin helhet under 

byggnaden mot ej tjälfarlig friktionsjord med en omfattning enligt AMA Anläggning 17 figur 

CEB.2/1. 

Underlag för fyllning får inte vara fruset. Snö och is ska tas bort före grundläggning på 

naturlig jord och före fyllning och packning. Organisk halt i fyllningsmaterial ska vara 0 

viktsprocent. 

7.3 MARKARBETEN/SCHAKTARBETEN 

Schaktslänter vid schaktdjup mindre än 2 m bör ej ställas brantare än 1:1,5. Schakter 

djupare än 2 m bör kontrolleras av geotekniker.  

Asfalterade ytor bör dimensioneras enligt AMA Anläggning 17, Tabell CB/1. 

7.4 GRUNDVATTENSÄNKNING 

Allt grundläggningsarbete bör ske i torrhet genom länshållning av tillströmmande vatten, kap 

4.3. Vid behöv av grundvattensänkning kan t.ex. en schaktgrop med pump installeras för att 

hålla torrt schaktbotten, figur 4.  
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8 DIMENSIONERINGSANVISNINGAR 

Dimensionering utförs enligt gällande föreskrifter i EKS 8  (BFS 2013:10), Boverkets 

förskrifter om tillämpning av konstruktionsstandarder med tillhörande ändringförfattningar 

(EKS 9 och 10) samt SS EN 1991, SS-EN1997-1.  

8.1 SÄKERHETSKLASS OCH GEOTEKNISK KATEGORI 

Geokonstruktioner dimensioneras i säkerhetsklass 2 och geoteknisk kategori 2. 
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8.2 KARAKTERISTISKA MATERIALPARAMETRAR 

Karakteristiska materialparametrar enligt Tabell 1 kan användas vid dimensionering av 

byggnadernas plattgrundläggning under förutsättning att utskiftning utförts enligt ovan. 

Angivna karakteristiska värden är framtagna i enlighet med IEG Rapport 7:2008 

Tillämpningsdokument EN 1997-1 Kapitel 6, Plattgrundläggning.  

Tabell 1. Karakteristiska materialparametrar för plattgrundläggning.  

Jordlager/Meter 

under markyta 
Materialegenskaper Karakteristiska värden, Xk 

Fyllning Tunghet,   18 kN/m3 

0 - 2.9 m Effektiv tunghet, ´  11 kN/m3 

 Friktionsvinkel ´  34° 

 Elasticitetsmodul, E 30 MPa 

Mulljord 

0 - 0.8 m 
Schaktas bort 

Siltig sand Tunghet,   18 kN/m3 

1 – 3 m Effektiv tunghet, ´  10 kN/m3 

 Friktionsvinkel ´  37° 

 Elasticitetsmodul, E 40 MPa 

Grusig sand Tunghet,   19 kN/m3 

3 – 5.5 m Effektiv tunghet, ´  11 kN/m3 

 Friktionsvinkel ´  40° 

 Elasticitetsmodul, E 50 MPa 
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