
S w e co

Södra Mariegatan 18

Box 1902

SE-79110 Falun, Sverige

Telefon +46 (0)23 46 40 0

Fax +46 (0) 23 464 01

www.sweco.se

Swe co  Sver i ge  AB

Org.nr 556767-9849

Styrelsens säte: Stockholm

En del av Sweco-koncernen

Emma Holmberg

Handläggare

Geoteknik

Falun

Telefon direkt  072-3933197

emma.holmberg2@sweco.se

re
p
o
0
0
2
.d

o
c
x
 2

0
1
3
-0

6
-1

4

TEKNISK PM GEOTEKNIK

BESTÄLLARE: FASTIGHETEN FOLKAN AB

PADELHALL SKUTSKÄR

UPPDRAGSNUMMER: 30033450

Datum: 2021-07-09

2022-03-04

SWECO SVERIGE AB

FALUN/BORLÄNGE/GÄVLE GEOTEKNIK

UPPDRAGSLEDARE: HUSSEIN FARAH

HANDLÄGGARE: EMMA HOLMBERG

GRANSKARE: THOMAS REBLIN



TEKNISK PM GEOTEKNIK

DATUM: 2022-03-04

Innehåll

1 Uppdrag 1

2 Objektsbeskrivning 2

3 Underlag 2

4 Befintliga anläggningar 3

5 Mark- och jordlager 3

5.1 Topografi & ytbeskaffenhet 3

5.2 Jordlagerföljd och jorddjup 3

5.3 Grundvatten 4

6 Sättningar 4

7 Stabilitet 4

8 Rekommendationer 4

8.1 Grundläggningsmetod 4

8.2 Schakt och fyllning 5

9 Beräkningsförutsättningar 6

9.1 Allmänt 6

9.2 Dimensionerande jordegenskaper för pålgrundläggning 6

9.3 Omräkningsfaktorn, ηtot 6

9.4 Valda värden 7

9.5 Materialfaktorn,  M 8

10 Dimensionerande värde 9

11 Fortsätta arbeten 9

12 Kontroll 10



1 (10)

TEKNISK PM GEOTEKNIK

DATUM: 2022-03-04

1 Uppdrag

Sweco Sverige AB har fått i uppdrag av Hallgrens Fritid AB upprättat en teknisk

beskrivning geoteknik inför anläggande av en padelhall inom fastigheten Kyrkslätten 3:2 i

Skutskär, Älvkarleby kommun. Se figur 1.

Föreliggande handling är ett projekteringsunderlag som syftar till att beskriva rådande

geotekniska och hydrogeologiska förhållanden. Handlingen innehåller även

rekommendationer för grundläggning av byggnad och markarbeten.

Figur 1. Översiktskarta med undersökningsområde i svart markerat. Hämtad från Lantmäteriet.
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2 Objektsbeskrivning

Det planeras för en ny padelhall bakom Folkets hus i Skutskär. Byggnaden planeras i en

våning i måtten 24 x 40 m.

Uppgifter om byggnadens laster har ej erhållits.

Figur 2: Planskiss över placering för planerad padelhall (svart rektangel).

3 Underlag

Följande underlag har använts för utredningen:

  Markteknisk undersökning (MUR), nr 30033450 upprättad av Sweco, daterad

2022-03-04.
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4 Befintliga anläggningar

I dagsläget är Folkets hus och asfalterade parkeringsytor lokaliserat inom

undersökningsområdets östra del. Markförlagda ledningar finns inom aktuellt område.

5 Mark- och jordlager

5.1 Topografi & ytbeskaffenhet

Undersökningsområdet är beläget inom Skutskär centrum. Området ligger längs med

Gävlevägen, norr om korsningen mot Kanalvägen. Det finns parkeringsytor framför

Folkets hus och en gräsyta på husets sydvästra sida, där padelhallen avses uppföras.

Fastigheten ansluter till villaområden i nordöst, öst och sydligt läge. Väster om fastigheten

finns ett skogsområde, som korsas av järnvägsspår i nord-sydlig riktning.

Området är plant och marknivåerna i inmätta undersökningspunkter varierar mellan +3,6

och +3,8 (RH2000).

5.2 Jordlagerföljd och jorddjup

Vid undersökningstillfället var området snötäckt och jorden tjälad. Generellt utgörs

marken av fyllning ovan gyttja som underlagras av silt ovan friktionsjord på berg.

Fyllning

Under det tjälade markskiktet består marken av fyllning innehållande sand med olika

variationer av organiskt material, silt och grus. Mäktigheterna varierar mellan ca 0,5–2,0

m.

Gyttja

Fyllningen underlagras av ett ca 0,5–1,5 m mäktigt lager gyttja med innehåll av organiskt

material, finsand och silt. I undersökningspunkt 21S02 uppgår gyttjans mäktighet till ca

3m. Den korrigerade odränerade skjuvhållfastheten varierar mellan ca 20 och 40 kPa.

Vattenkvoten varierar mellan ca 85 och 96 % och konflytgränsen varierar mellan ca 112

och 118%. I undersökningspunkt 21S01 har ett ca 0,2 m mäktigt lager torv påträffats på

djupet 2,0 m.

Silt

Under gyttjan utgörs marken av silt med varierande innehåll av gyttja. Mäktigheten

bedöms vara mellan ca 3,0–4,0 m. Silten har en odränerad skjuvhållfasthet varierande

mellan ca 30–40 kPa som ökar till ca 150 kPa mot djupet. Dess vattenkvot har uppmätts

till ca 36 % i undersökningspunkt 21S01.

Sand

I undersökningspunkt 21S01 har ett ca 0,3 m mäktigt lager av siltig sand påträffats på

djupet 3,3 m.
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Friktionsjord

Silten bedöms underlagras av fast lagrad friktionsjord ovanpå berg. I undersökningspunkt

21S01 har siltig morän påträffats mellan ca 7,5 och 7,8 m djup baserat på utförd

skruvprovtagning.

Fast botten

Spetstrycksonderingar har avslutats enligt för metoden normalt förfarande mellan djupen

ca 4,0 och 7,5 m. Friktionsjordens mäktigheter eller bergnivån är inte vidare undersökt.

5.3 Grundvatten

Ett filterförsett grundvattenrör har installerats och avlästs två gånger i samband med

fältundersökningen. Utförda grundvattenmätningar redovisas i tabellen nedan.

Tabell 1: Utförda grundvattenmätningar i installerade grundvattenrör.

Rör-ID Datum Djup [m] Nivå [RH2000]

22S01GW 2022-01-31 1,7 +1,9

2022-02-01 1,7 +1,9

Grundvattennivån kan förväntas variera med årstid och nederbörd.

6 Sättningar

Marken innehåller organiskt material, gyttja och silt vilka är mycket sättningsbenägna
jordarter. En översiktlig sättningsberäkning för plattgrundläggning har utförts enligt 2:1-
metoden där:

- Plattans storlek antagits till 24x40 m

- Påförd last antagits till 60 kPa

Resultatet av utförda sättningsberäkningar visar på att en sättning i storleksordningen ca
8–10 cm kan förväntas.

Eftersom marken innehåller gyttja i varierande mäktigheter kan även krypsättningar under
en längre tid och differentialsättningar förväntas vid plattgrundläggning.

7 Stabilitet

Med hänsyn till att marken inom aktuellt undersökningsområde är plan baserat på utförda
inmätningar, anses totalstabiliteten inom området tillfredställande.

8 Rekommendationer

8.1 Grundläggningsmetod

Inga slutgiltiga laster och/eller konstruktionsritningar fanns vid upprättandet av detta

dokument. Rekommendationerna grundar sig på information av beställaren.

Baserat på resultatet av utförda undersökningar innehåller jorden betydande mäktigheter
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gyttja vilket medför att marken är mycket sättningsbenägen. Därmed rekommenderas att

bärande plintar till stomkonstruktion grundläggs med slagna stålpålar till uppnått

stoppkriterium i friktionsjord alternativt berg för att undvika sättningar. Golvplatta bedöms

kunna grundläggas ytligt utan pålar på en minst 0,5 m tjock bädd av packad lättfyllning

alternativt cellplast där befintlig fyllnings översta 0,5 m skiftas ur.

Lätta sonderingar har avslutats enligt för metoden normalt förfarande mellan djupen ca

4–7,5 m. Enligt SGU:s jorddjupskarta har berg påträffats på 9 och 10 m djup vid

angränsande fastigheter nordost om undersökningsområdet och på 5 och 6 m djup vid

angränsande fastigheter söder om undersökningsområdet. Jorddjupen kan enligt SGU:s

jorddjupskarta förväntas till mellan 5–10 m på aktuellt område. Därför uppskattas

pållängder till minst 8–12 m.

Befintlig fyllning är fast lagrad och kan innehålla block, därav kan prylning till ett djup om

minst 2 m behövas. Mäktigheten på friktionsjorden eller bergdjup är inte vidare undersökt,

därav rekommenderas att pålar förses med bergsko om stopp mot berg erhålls.

All grundläggning skall utföras frostskyddat och schaktbotten ska skyddas mot frysning

under byggskedet. Eventuell snö och is skall tas bort före fyllning och packning. Fyllning

får ej utläggas på tjälad mark.

Förekommande jordar är ej självdränerande varvid grundkonstruktionen skall förses med

dränering.

8.2 Schakt och fyllning

Eventuell organisk jord i markens övre skikt skall utskiftas. Befintlig fyllning under planerat

golv skall utskiftas minst 0,5 m.

Lättfyllning under planerat golv ska utläggas och packas enligt kap. CED 112 i AMA

Anläggning 20.

Ytvatten bör ledas förbi området innan schakt påbörjas. Förkommande jordar är

flytbenägna i vattenmättat tillstånd varvid schaktarbeten bör undvikas vid snösmältning,

tjällossning och regnrika perioder.

Vid schaktarbeten under grundvattennivån skall temporär grundvattensänkning utföras

lokalt.

Schakt skall ske enligt handboken utgiven år 2015 av AB Svensk Byggtjänst och Statens

Geotekniska Institut ”Schakta säkert – säkerhet vid schaktning i jord”.

Hårdgjorda ytor skall dimensioneras för materialtyp 3B och tjälfarlighetsklass 2 enligt

AMA Anläggning 20.
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9 Beräkningsförutsättningar

9.1 Allmänt

Typ av geoteknisk konstruktion: Pålgrundläggning

Säkerhetsklass: SK2, γd = 0,91

Geoteknisk kategori: GK2

Laster och lasteffekter: Beräknas av konstruktör

9.2 Dimensionerande jordegenskaper för pålgrundläggning

Vid dimensionering av pålgrundläggning, gäller enligt SS-EN 1997:1 att

dimensioneringsätt 3 (DA3) ska användas för en påles konstruktiva bärförmåga. Vid

beräkning av de aktuella geokonstruktionernas dimensionerande värden ingår

omräkningsfaktorn ƞ, particialkoefficienter och värderade medelvärden för aktuell

materialparameter. Dessa tar hänsyn till osäkerheter relaterade till jordens egenskaper

och aktuell geokonstruktion och beräknas som produkten av flera delfaktorer.

Partialkoefficienter och omräkningsfaktorer för pålgrundläggning redovisas i tabeller i

nedanstående avsnitt.

Nedanstående samband ska användas för beräkning av dimensionerande värde.

xd =
1

  
* xk

xk = ηtot * xvalt

xd Dimensionerande värde

 M Fast partialkoefficient erhållen från BFS 2015:6 EKS 10

xk Karaktäristiskt värde

ηtot Omräkningsfaktorn

xvalt Värderat medelvärde baserat på härlett värde

9.3 Omräkningsfaktorn, ηtot

Tabeller nedan innehåller omräkningsfaktorer för befintliga förhållanden och för ny

fyllning.
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Tabell 2: Valda värden hos omräkningsfaktorn för pålgrundläggning.

Material η1 η2 η3 η4 η5 η6 η7 η8 ηtot

Bef. fyllning 0,85 1,0 0,9 1,0 1,1 1,0 1,0 0,84

Gyttja 0,85 0,9 0,9 1,0 1,1 1,0 1,0 0,76

Silt 0,85 1,0 0,9 1,0 1,1 1,0 1,0 0,84

9.4 Valda värden

Valda värden baserat på utförda sonderingar redovisas i figurer nedan.

Figur 3: Valda värden för odränerad skjuvhållfasthet.
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Figur 4: Valda värden för elasticitetsmodul.

9.5 Materialfaktorn,  M
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Tabell 3: Materialfaktorer

Jordparameter Beteckning Uppsättning M2

Friktionsvinkel, φ’ (appliceras på tan φ’*)  φ 1,3

Effektiv kohesion  ć 1,3

Odränerad skjuvhållfasthet  cu 1,5

Tunghet  y 1,0

E-modul  Ed 1,0

10 Dimensionerande värde

Tabell 4: Sammanställning över valda, karaktäristiska och dimensionerande värden.

Jordart Djup (m) Värde Friktions-

vinkel (°)

Odränerad

skjuvhåll-

fasthet

(kPa)

Dränerad

Skjuvhåll-

fasthet

(kPa)

E-

modul

(MPa)

Tunghet

(kN/m3)

M/T

Bef.

Fyllning

xvalt 321) - - 101) 181)

av grusig

sand

0-2 xk 26,9 - - 10 18 3B/2

xd 21,3 - - 10 18

xvalt - 30 32) 4 141)

Gyttja 2–3 xk - 22,8 2,3 4 14 6B/1

xd - 15,2 1,8 4 14

xvalt 30 32) 4 171)

Silt 3–6 xk 25,2 2,5 4 17 5A/4

xd 16,8 1,9 4 17

xvalt - 150 152) 8 171)

Silt 6–7 xk - 84 12,6 8 17 5A/4

xd - 56 10 8 17

1) Antaget värde baserat på TK Geo 13 version 2.

2) Valt värde enligt SGI Information 3 – Skjuvhållfasthet, avsnitt 4.5.2

11 Fortsätta arbeten

Slutlig påltyp och påldimension ska bestämmas av konstruktör.

Vid pålgrundläggning rekommenderas att en riskanalys med avseende på vibrationer

framtas innan påbörjade arbeten.
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12 Kontroll

Kontroll ska utföras enligt BFS 2015:6 EKS 10 Avdelning A §25–27 samt enligt Eurokod

(SS-EN 1997–2:2007) kap 2.5.


