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Inledning
Föreliggande PM behandlar projekteringsförutsättningar avseende geoteknik och grundvatten för
rubricerat objekt. Sammanställning av tidigare och nu utförda undersökningar redovisas i en
separat rapport MUR, Markteknisk undersökningsrapport.
Projekterings PM utnyttjas vid projektering. Vid upprättande av bygghandlingar, då byggnaders
och anläggningars utformning är bestämd bör geotekniska uppgifter och rekommendationer,
som överensstämmer med planerat grundläggningsarbete, inarbetas i den byggnadstekniska
beskrivningen.
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1

OBJEKT

Tyréns AB har på uppdrag av JM AB utfört en geoteknisk undersökning och utredning inför
planerad nybyggnation av flerbostadshus. Objektet är beläget nära Tyresö centrum intill den
befintliga ishallen.

2

ÄNDAMÅL

Syftet med undersökningen är att ge underlag avseende de geotekniska förhållandena så att
planerade grundläggningsarbeten kan projekteras och dimensioneras.

3

UNDERLAG FÖR PROJEKTERINGS PM

Följande underlag har använts vid upprättandet av denna PM:

4

·

Planer och sektioner tillhandahållna av Ettelva arkitekter

·

Situationsplan och grundkarta

·

SGUs kartvisare

·

MUR (Markteknisk undersökningsrapport) /Geoteknik upprättad av Tyréns AB daterad
2019-11-29

STYRANDE DOKUMENT

Tabell 1 Styrande dokument
Dokument

Datum

Eurokod 7, 1997
Anläggnings AMA 17
TD Pålgrundläggning 8:2008 R2
TD Plattgrundläggning 7:2008

5

PLANERAD/FÖRESLAGEN KONSTRUKTION

Inom området ska nytt flerbostadshus uppföras. Byggnaderna planeras utföras med upp till 6
våningar med garage och förrådsytor på bottenplan.

6

BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN

6.1

TOPOGRAFI OCH YTBESKAFFENHET

I området finns det en skogbeklädd slänt i riktning sydväst mot nordöst. Marknivån i området
varierar mellan ca +26,5 (nere vid gång och cykelvägen) och +36,0 (uppe vid befintligt
bostadshus).
Ovanför slänten, vid fastigheten med hyreslägenheter finns en gångväg som leder till en liten
lekplats. Gångvägen är asfalterad och lekplatsen är grusad.
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Nedanför slänten är marken till stor del gräsbevuxen fram till befintlig gång- och cykelväg.

Figur 1. Översiktbild över undersökningsområdet
6.2

BEFINTLIGA KONSTRUKTIONER

Vid Bollmoravägen, alldeles norr om området, finns det en fastighet med hyresbostäder.
Nedanför slänten finns en transformatorstation. I västra delen av området löper en trappa upp
mot flerbostadshuset.
Ett antal markförlagda ledningar ansluter till transformatorstationen. Inom orådet finns även ett
fåtal belysningsstolpar.
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7

MARK- OCH JORDLAGERFÖRHÅLLANDEN

7.1

ALLMÄNT

Jordartskartan, se figur 2, visar i stora drag jordarternas utbredning i eller nära markytan. I
aktuellt område visar jordartskartan på förekomst av ytnära berg alternativt berg i dagen (röd
färg). Söder om gc-vägen förekommer friktionsjord av sand.

Figur 2. Översiktbild med jordartskarta (SGU) i bakgrunden.
7.2

GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN

Utförda geotekniska undersökningar visar att på stora delar av området finns tunna jordlager
som vilar på berg. Ställvis går berget upp i dagen.
I den mest södra delen stupar dock berget brant och jorddjupet ökar snabbt. I detta område
består jorden överst av en utlagd fyllningsjord med organiskt och sandigt innehåll, Därunder
påträffas torrskorpelera som underlagras av gyttja som vilar på friktionsjord som i de övre
delarna i huvudsak består av löst lagrad sand, därunder följer en mer blandad och fastare lagrad
friktionsjord. Gyttjans mäktighet minskar österut och i den nya byggnadens östra del har ingen
gyttja påträffats.
Djupet till berg uppgår som mest till ca 8 meter.
7.3

HYDROGEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN

I grundvattenrör 19T10 har grundvattnets trycknivå uppmätts till ca +26.3 vilket motsvarar ca
0,3 meter under markytan där röret är installerat.
Ett befintligt grundvattenrör med benämning SW1608GW finns installerat strax öster om
befintlig transformatorstation. I detta rör har trycknivån mätts sedan december 2016 och
medelvattennivån är +26,5. Toppnivå är uppmätt till +27,1 och lägst nivå till +25,8.
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8

SAMMANSTÄLLNING AV HÄRLEDDA EGENSKAPER

Jorden hållfasthets- och deformationsegenskaper har tagits fram enligt TK Geo 13 samt
erfarenhetsvärden och redovisas nedan i tabell 2.
Tabell 2. Härledda materialparametrar
Tunghet, γ (γ’)
Material:
(kN/m3)

Hållfasthetsegenskaper

Elasticitetsmodul

Bef. Fyllningsjord

19 (12)

Φ = 32º

E = 20 MPa

Torrskorpelera

17 (7)

30 kPa

E = 10 MPa

Gyttja

14(4)

5 kPa

Sand

18 (10)

Φ = 29º

E = 5 MPa

Naturlig friktionsjord

18 (10)

Φ = 35º

E = 30 MPa

9

REKOMMENDATIONER

9.1

GRUNDLÄGGNING

Stor del av byggnaden grundläggs på packat krossmaterial på avsprängt berg och/eller direkt på
berg.
Den allra mest södra delen av byggnaden grundläggs på pålar. Borrade pålar ska väljas så att de
kan borras fast i den sluttande bergytan. Borrade pålar används till dess att man helt kan gå över
till att grundlägga med platta på mark.
9.2

SCHAKTARBETEN

9.2.1 JORDSCHAKT
Schakt i jord kan utföras med en släntlutning av 1:1 ned till 1,5 meter under markytan eller
flackare förutsatt att ingen belastning påförs närmare än 0,5 m från släntkrön.
Då underliggande jord i den mest södra delen består av gyttja under den utlagda fyllnadsjorden
så ska schakt ned till denna nivå i möjligaste mån undvikas.
9.2.2 BERGSCHAKT
Riskanalys ska upprättas för vibrationsalstrande arbeten enligt svensk standard. Riskanalysens
gränsvärden ska ligga till grund för styrning och kontroll av försiktig bergschakt.
Bergschakt i gräns mot grannfastighet utförs i lutning 5:1. Bergschakt ska utföras skonsamt med
slätsprängning. Behov av förförstärkning innan bergschakt ska bedömas. Avtäckning ska ske
upp till 1,5 m från teoretiskt bergkrön. Slänthöjder över 5m kan behöva delas upp i två pallar.
Framschaktade bergslänter ska bedömas av bergsakkunnig för att klargöra förstärkningsbehov.
9.3

UPPFYLLNADER/SÄTTNINGAR

Nivåhöjningar i den mest södra delen där gyttja förekommer ska utföras med lättfyllning
eftersom de underliggande jorden är sättningskänslig. Även under bottenplatta ska uppfyllning
utföras med lättfyllning.
9.4

LOD

Förutsättningar för lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) genom infiltration är små på
grund av den höga grundvattennivån samt de ytliga jordlagren av lera och gyttja.
9.5

RADON

Utförda radonmätningar visar att marken kan klassas som normalradonmark och byggnaden ska
således utföras radonskyddande.
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Resultatet från mätningen redovisas i MUR (Markteknisk undersökningsrapport) /Geoteknik
upprättad av Tyréns AB daterad 2019-11-29.
Kompletterande radonundersökning, för att verifiera nu utförd undersökning, ska utföras efter
att bergschakt genomförts.

10 DIMENSIONERING OCH /ELLER BERÄKNING
10.1 BESKRIVNING AV GEOKONSTRUKTION
Byggnader grundläggs med platta på packat krossmaterial på berg alt direkt på berg och på
borrade stålpålar.
10.2 GEOTEKNISK KATEGORI OCH SÄKERHETSKLASS
Planerad anläggning avseende grundläggning och eventuella stödkonstruktioner hänförs till
geoteknisk kategori 2 (GK 2) och säkerhetsklass 2 (SK 2).
10.3 SAMMANSTÄLLNING AV GEOKONSTRUKTIONENS DIMENSIONERANDE VÄRDEN
Grundläggningen dimensioneras enligt Eurokod 7 (EN 1997) där geokonstruktionen hänförs till
geoteknisk kategori 2 (GK2).
Beräkningar i brott- och bruksgränstillstånd utförs med nedanstående parametrar och
partialkoefficienter. Dessa är utvärderade ur undersökningsresultaten med stöd av IEG:s
tillämpningsdokument Grunder (Rapport 2:2008).
Tabell 3. Valda materialparametrar
Tunghet, γ (γ’)
Material:
(kN/m3)

Hållfasthetsegenskaper Elasticitetsmodul

Packad makadamballast
på berg

18 (11)

Φ = 42º

E = 50 MPa

Packad sprängsten på
berg

18 (11)

Φ = 45º

E = 50 MPa

Torrskorpelera

17 (7)

30 kPa

E = 10 MPa

Gyttja

14(4)

5 kPa

-

Sand

18 (10)

Φ = 29º

E = 5 MPa

Naturlig friktionsjord

18 (10)

Φ = 35º

E = 20 MPa

Dränerande ingrepp ska inte utföras under nivån +26,5.
Vid grundläggning direkt på berg ska dimensionerande grundtrycksvärde sättas till 3,0 MPa.
Innan grundläggning påbörjas ska dock detta verifieras av bergsakkunnig genom besiktning på
plats.
Det dimensionerande värdet för geokonstruktionen beräknas enligt IEG:s tillämpningsdokument
som:

där
γm

Fast partialkoefficient enligt tabell 4

η

Omräkningsfaktor som tar hänsyn till osäkerheter relaterade till jordens
egenskaper och aktuell geokonstruktion enligt tabell 4
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Tabell 4 Värde för den fasta partialkoefficienten och omräkningsfaktorn
MATERIAL

γm

η vid
plattgrundläggning

η vid
pålgrundläggning

Dränerad skjuvhållfasthet (φ’)

1,3

1,0

0,95

Tunghet (γ)

1,0

1,0

-

Vid bruksgränsdimensionering skall hänsyn tas till pålastning pga. uppfyllnad av marknivå och
avlastning pga. urschaktning. Den dimensionerande sättningsskillnaden Δsd beräknas enligt kap
4.4.2.3 i ”IEG:s Tillämpningsdokument Plattgrundläggning (7:2008)”
Tabell 5 Partialkoefficienter för osäkerhet i beräkningsmodell
BERÄKNINGSMODELL

γrd

Bärighetsberäkning enligt allmänna bärighetsekvationen

1,0

Sättningsberäkning där medelvärdet av 3 metoder utnyttjas
enligt VV publ 1996:1 bilaga 9-2

1,0

Differenssättningsberäkning enligt TD Plattgrundläggning.

1,3

Eventuella stödkonstruktioner beräknas enligt sponthandboken T18:1996 och TD
Stödkonstruktioner för såväl dränerade som odränerade parametrar enligt tabell 1. Horisontella
tillskottslaster från angränsande byggnader bör beräknas enligt 2*Boussinesq.

11 KONTROLLER UNDER BYGGSKEDET
Före sprängningsarbeten påbörjas ska en riskanalys upprättas där vibrations- och bullerkänslig
utrustning och verksamhet i omgivningen inventeras. I riskanalysen redovisas ett kontroll- och
åtgärdsprogram avseende sättningar, vibrationer och buller.
Kompletterande radonundersökning ska utföras på schaktbotten och schaktväggar innan
grundläggning påbörjas.
Pålars bärförmåga ska verifieras.
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