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1 Uppdrag
På uppdrag av Säterbostäder har Sweco Civil AB upprättat ett PM Geoteknik inför
byggnation för planerat flerbostadshus vid Kv. Liljan i Säter, Dalarnas län.

Denna handling beskriver resultatet från den geotekniska undersökningen i klartext samt
ger förslag på möjligt genomförande och samt vidare arbeten inför upphandling.

Handlingen är ett stöd till beställaren och ska ej utgöra del av förfrågningsunderlag och
således ej bifogas vid upphandling.

Då objektet handlas upp som totalentreprenad tas inga dimensionerande parametrar med
i förfrågningsunderlaget. Projektering och dimensionering av markarbeten och
grundläggning ska göras av upphandlad totalentreprenör (E) med hjälp av
markundersökningsrapport (MUR) samt de funktionskrav och standarder beställaren
anger. Beställaren skall emellertid säkerställa att projektet är genomförbart med de
begränsningar och krav som anges i FU, dvs. det måste finna minst en möjlig lösning.

2 Objektsbeskrivning
Inom undersökningsområdet planeras två flerbostadshus med 8 våningar utan källare att
byggas. Planerad storlek på husen är ca 23x13m2. Inom området planeras även
parkeringsytor.

Uppgifter om laster har inte erhållits.

Figur 1. Flygfoto över aktuellt område, ungefärligt undersökningsområde markerat med rött.
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3 Befintliga förhållanden
Det aktuella området utgörs i dagsläget av en handelsträdgård med flertalet växthus samt
butiksdel. Flera av tidigare växthus har rivits och i lägen för dessa kan murar finnas kvar.
Området gränsar i sydöst till en ravin. Markytans nivå inom området är plan.

4 Underlag
Följande undersökningar och utredningar har utförts inom området och använts i
tillämpliga delar:

[A] Markteknisk undersökningsrapport (MUR), ”Kv. Liljan i Säter” Upprättad av Sweco
Civil AB, Uppdragsnummer 1521096, daterad 2016-07-01

[B] Digital grundkarta erhållen av Stefan Spångberg, via mail 2016-05-24

5 Styrande dokument
[1] Dimensionering – SS EN 1997-1 TD Grunder (IEG Rapport 2:2008, rev 2)

[2] Tillämpningsdokument – EN 1997-1 Kapitel 6, Plattgrundläggning (IEG Rapport
7:2008)

6 Mark- och jordlagerförhållanden

6.1 Marknivå

Markytan är tämligen plan med nivåer mellan +157,5 och +159,6 m.

6.2 Fyllnadsmassor

Ytskiktet utgörs mestadels av ett mullager (ca 0,2m). I nordöst består ytskiktet av asfalt
på fyllning bestående av sand och grus med en mäktighet av ca 0,5m. inom området
underlagras ytskiktet av naturligt lagrade ytskikt.

6.3 Sedimentjordar

Den lagrade jorden består generellt av finsandig silt. Stopp med CPT-, vikt, och
trycksondering sannolika mot fastare jordlager har erhållits 5-7 m under markytan. Stopp
med hejarsonderingen har erhållits på ca 9 m djup under markytan.

Silten har lös lagringstäthet ner till ca 1 m innan stopp där ökar lagringstätheten kraftigt.

6.4 Grundvatten

Ett grundvattenrör har installerats (SW1607GW). Avläsning av grundvattennivån har
utförts 3 juni, då grundvattenytan låg på nivå +155,6 vilket motsvarar ca 4 m under
befintlig markyta.

Eftersom aktuella jordar är täta kan vatten bli stående i schakter och lågpunkter vid
nederbördsrika perioder och i samband med snösmältning.

sonor
Markering
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7 Materialegenskaper
Förekommande naturligt lagrad finsandig silt tillhör materialklass 5A3B och
tjälfarlighetsklass 4 enligt AMA Anläggning 13.

Värderade medelvärden (ܺ̅) för jordens materialegenskaper har med ledning av utförda
fältundersökningar och empiri redovisas i tabell nedan. (Medelvärden för dimensionering
ska tas fram av ansvarig konstruktör/totalentreprenör med ledning av MUR. Medelvärden
ska sedan reduceras till dimensionerande värden.)

Tabell 1. Materialegenskaper för jordlagren
Jordlager Materialegenskap Värderat medelvärde (ഥ)

Finsandig silt Friktionsvinkel (φ) 29°

Elasticitetsmodul 7 MPa

Tunghet ovan grundvattenytan (g) 17 kN/m3

Tunghet under grundvattenytan (g’) 9 kN/m3

8 Sättningar
Sättningar uppkommer i naturligt lagrad silt vid belastning från byggnader är beroende av
lasteffekter och plattornas storlek.

Någon stabilitetberäkningar har inte utförts eftersom någon risk för otillfredsställande
stabilitet inte bedöms föreligga.

En sättningsberäkning har utförts vid grundläggning med platta med nedanstående
antaganden och förutsättningar:

· Grundläggning ske på hel styv bottenplatta på ny packad fyllning

· Belastning antas ca 10 kN/m2 per våningsplan, vilket ger en total jämt utredd
belastning på 90 kN/m2 (8 våningar inkl. vind). Detta ger en tillskottslast av ca 90
kN/m2 på grundläggningsnivån.

Under dessa förutsättningar beräknas sättningen i silten från belastning från byggnaden
uppgå till i storleksordningen 5 - 8 cm. Större delen (75 %) av sättningen kan förväntas
uppkomma inom 6 månader efter belastning.

De sättningsbenägna jordarternas mäktighet bedöms variera inom området varvid
ojämna sättningar kan befaras. När förslag på exakt placering av huskropp finns skall
kompletterande undersökningar med påföljande sättningsberäkningar utföras.

9 Rekommendationer

9.1 Geoteknisk kategori

Grundläggningsarbetena skall dimensioneras, planeras, utföras och kontrolleras i
Geoteknisk kategori 2 (GK2).

sonor
Markering
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Markering
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9.2 Grundläggning, schakt och fyllning

Grundläggning av planerad byggnad i 8 våningar ovan mark bedöms preliminärt kunna
ske med helt styv platta på ny packad fyllning ovan naturligt lagrad silt, under
förutsättningar att viss sättning kan accepteras (se kap 7).

Alternativt kan grundläggning av byggnadens stomme ske med pålar. Pålning kan ske
med spetsburna pålar av betong slagna stopp, ca 9 m djup under markytan. Provpålning
bör utföras varvid pålarnas bärförmåga verifieras med stötvågsmätning.

Grundläggning av mindre byggnader (sophus) kan ske ytligt med platta på packad fyllning
ovan naturligt lagrad silt.

Hårdgjorda ytor ska dimensioneras för materialtyp 5A och tjälfarlighetsklass 4 enligt AMA
Anläggning13.

Befintlig fyllning och mullhaltig jord tas bort under hela byggnadsytan.

All grundläggning skall utföras frostskyddat då den naturligt lagrade silten är tjällyftande.

Naturligt lagrade jordar är i vattenmättat tillstånd flytjordsbenägna vilket skall beaktas i
samband med schaktningsarbeten. Fyllning och packning bör inte ske vid temperaturer
under 0 °C.

Förekommande jordar är ej självdränerande varvid grundkonstruktionen skall förses med
dränering.

Temporära schakter över grundvattennivån kan utföras med slänter i lutning max 1:1.
Jorden är mycket flytkänslig, vid kraftig nederbörd kan schaktslänter behöva skyddas.

Geotextil skall utläggas på schaktbotten innan fyllning utläggs.

Projektering, dimensionering, utförande och kontroll av plattor utförs enligt SS-EN 1997-1
och TD Plattgrundläggning (IEG Rapport 7:2008) med materialparametrar enligt kapitel 7
i denna rapport.

Projektering, dimensionering, utförande och kontroll av pålar utförs enligt SS-EN 1997-1
och TD Pålgrundläggning (IEG Rapport 6:2007) med materialparametrar enligt kapitel 7 i
denna rapport.

För särskilda restriktioner angående miljöfarliga massor se "Miljöteknisk
markundersökning vid fd handelsträdgård, Liljan 4, Säter" upprättad av Sweco
Environment AB, daterad 2016-08-12.

9.3 Markradon

Marken klassas som lågradonmark vilket innebär att byggnader ska utföras i
radonskyddat utförande.
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10 Kontroll
Risk för skadliga vibrationer i befintliga byggnader och andra anläggningar skall beaktas
vid packning och andra vibrationsalstrande verksamheter.

Vid plattgrundläggning skall schaktbotten besiktigas av geotekniskt sakkunnig innan
fyllningen utläggs.

Inför utförandeskedet ska en kontrollplan upprättas så att krav på utförande, föreskrifter,
ordningsföljd på olika arbetsmoment mm som ges på handlingar följs.

Geotekniska undersökningar skall kompletteras och PM revideras när förslag på exakt
placering av byggnader finns.

Sweco Civil AB

Falun Geoteknik

Carolina Westdahl David Källander
Handläggare Interngranskare
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