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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 daterad 2018-03-29. 

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. 

1 OBJEKT 

Tyréns AB har på uppdrag av Nybro Kommun utfört en geoteknisk och miljöteknisk 

undersökning för ett exploateringsområde i Nybro. Det finns planer för en ny skola men inget är 

fastställt. Området för undersökningarna, som är ca 8000 m
2

, ligger söder om Västerängsgatan 

och väster om Vasagatan i södra Nybro. Uppdragsansvarig för geoteknisk- och miljögeoteknisk 

undersökning har varit Jessica Toft, som även varit miljögeoteknisk handläggare. Handläggare 

för geoteknik har varit Eric Lindvall.  Kvalitetsgranskning har utförts av Hans Wennerberg. 

Beställarens kontaktperson har varit Elin Hausenkamp. Samtliga nivåer i föreliggande PM är 

angivna i RH2000. 

2 UNDERLAG FÖR PROJEKTERINGS PM 

Föreliggande handling anknyter till en Markteknisk undersökningsrapport (MUR) med datering 

2018-03-29, vilken redovisar omfattning och resultat av genomförda geotekniska 

undersökningar inom aktuellt område.  

3 STYRANDE DOKUMENT 

Tabell 1 Styrande dokument 

Dokument 

Eurokod 7, SS-EN 1997 

AMA Anläggning 13 

TR Geo 13 

Schakta säkert – Säkerhet vid schaktning i jord, 2015 

TD Grunder 

4 PLANERAD/FÖRESLAGEN KONSTRUKTION 

Inom undersökt område planeras bland annat en ny skola. 
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5 MARKFÖRHÅLLANDEN 

5.1 GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN 

Jordlagren består huvudsakligen (från markytan och nedåt) av ett lager fyllning. Fyllningen 

underlagras av naturligt grusig sand med vissa inslag av silt följt av ett naturligt lager bestående 

av sandmorän. Skruvprovtagning har drivits ner till metodstopp mellan 1,4 och 6,6 meter djup. 

Mäktigheten av fyllningen varierar mellan 0,3 – 2,2 meter och består av ett varierat innehåll av 

humusjord, sand, grus, lera, och tegel.   

5.2 HYDROGEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN 

Grundvattenrör har installerats i undersökningspunkterna 18T01, 18T04 och 18T08. Fria 

vattenytor har noterats i undersökningspunkt 18T07 och i 18T08. I grundvattenrören har nivåer 

noterats på mellan +76,03 till +76,40 (se tabell 2). 

 

Tabell 2. Grundvattenmätningar 

Grundvattenrör 

(my) 

Grundvattenyta, 

m under 

markytan,  

18-03-22 

Grundvattennivå 

(RH2000)  

18-03-22 

Grundvattenyta, 

m under 

markytan,  

18-03-28 

Grundvattennivå 

(RH2000)  

18-02-28 

18T01 (+77,83) 2,20 +76,40 2,23 +76,37 

18T04 (+77,64) - - 2,54 +76,36 

18T08 (+76,56) 1,86 +76,34 2,17 +76,03 

 

Grundvattenytan är inte statisk utan fluktuerar över året. Normalt påträffas de högsta 

grundvattennivåerna i södra Sverige under mars-april. Motsvarande lägstanivåer förväntas infalla 

under oktober-november. 

6 SAMMANSTÄLLNING AV HÄRLEDDA EGENSKAPER 

Baserat på utförda undersökningar har valda parametrar, vilka beskriver jordens hållfasthets- 

och deformationsegenskaper, sammanställts i tabell 3. Referensvärden avseende jordarternas 

tunghet har angivits med stöd av SGI Information 1. Tungheter angivna inom parentes avser 

effektiva tungheter, motsvarande materialets tyngd inom en vattenmättad zon.  

 Tabell 3. Valda jordparametrar  

Jordart Tunghet 

 (´) 
(kN/m3) 

Nivå 
(RH2000) 

Hållfasthetsegenskap
er 

Deformationsegenskaper 
 

Friktionsjord 

(Fyllning Sand 

och Grus) 

18 (10) 
+80,0 - 

+76,0 
𝜙 = 35° 𝐸 = 20 𝑀𝑃𝑎

Friktionsjord 

(Sand, Grus och 

Sandmorän) 

20 (12) 
+76,0 - 

+72,5 
𝜙 = 36° 𝐸 = 20 𝑀𝑃𝑎 

Ny fyllning av 

friktionsjord* 
20 (13) 

 

𝜙 = 37° 𝐸 = 30 𝑀𝑃𝑎 

*Förutsatt att det packas enligt AMA Anläggning 17.  

6.1 GEOTEKNISK KATEGORI OCH SÄKERHETSKLASS 

Planerad grundläggning hänförs till geoteknisk kategori 2 (GK 2) och säkerhetsklass 2 (SK 2).  
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6.2 DIMENSIONERANDE GRUNDVATTENNIVÅ  

Långtidsmätningar gällande grundvattennivåer har inte utförts inom ramen för utförd undersökning. 

Inom undersökningsområdet uppmättes grundvatten på nivåer mellan +76,0 och +76,4. Vid tidpunkt 

för de utförda undersökningarna var de generella grundvattennivåerna enligt SGU strax över det 

normala i regionen. Dimensionerade grundvattenyta ansätts därför till planerad dräneringsnivå.  

7 REKOMMENDATIONER 

7.1 INLEDNING 

Rekommendationerna nedan avser enplanshus med platta på mark. Om byggnaden avser en 

annan slags byggnad krävs nya rekommendationer. Grundläggningsförhållandena för byggnaden 

bedöms som goda då jorden bedöms att ha medelfast till hög lagringstäthet efter urgrävning av 

den mullhaltiga jorden. 

7.2 GRUNDLÄGGNING OCH SCHAKTARBETEN 

Genomförda geotekniska undersökningar indikerar goda grundläggningsförhållanden inom 

aktuellt område. Grundläggning kan utföras på sand, grus eller sandmorän med exempelvis 

platta på mark. Terrassering är möjlig då materialet inte är sättningskänsligt. Vid grundläggning 

med platta på mark ska ytlig mineraljord med organiskt innehåll schaktas bort och ersättas med 

friktionsjord. Allt packningsarbete ska utföras i enlighet med AMA Anläggning 17.  

Vid grundläggning ska en besiktning av schaktbotten utföras för att säkerställa att ingen 

grundläggning sker på jord med organiskt innehåll, ältade och tjälade massor.  

Schaktslänter kan utföras säkert i lutning 1:1,5 i sandmoränen om eventuell länshållning först är 

utförd samt att släntkrön är obelastade.  

Allt schaktarbete ska bedrivas under torr väderlek.   

7.3 GRUNDVATTENSÄNKNING 

Vid eventuellt schaktarbete under grundvattenytan ska grundvattennivån avsänkas till minst 0,5 

m under planerad schaktbotten för att undvika försämrade hållfasthetsegenskaper i den frilagda 

terrassytan. Temporära grundvattensänkningar inom schakter utförs lämpligen med hjälp av 

pumpgropar.  

8 GEOTEKNISK KONTROLL 

Om de givna förutsättningarna för detta projekteringsunderlag förändras väsentligt kan givna 

rekommendationer behöva revideras. 

En kontrollplan ska upprättas som åtminstone ska omfatta: 

• Jordförhållanden. 

• Grundvattenförhållanden. 

• Nivåer avseende grundplattan. 

• Vattenavledning. 

• Jordschakt. 

• Fyllning för grundläggning 

• Packningskontroll. (På uppfyllnad >0,5 m under byggnad.). Det är av största vikt 

att packningskontroll utförs på ny fyllning överstigande 0,5 m mäktighet. För att 

packningen ska vara godkänd måste man minst uppnå hållfasthet och 

deformationsvärden för fyllningen enligt tabell 2.  

• Schaktbotten ska besiktigas av geotekniskt sakkunnig person. 
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Det är av stor vikt att Arbetsmiljöverket:s/SGI:s handbok ”Schakta säkert - en handbok om 

säkerhet vid schaktning” beaktas vid allt grävarbete i mark så att alla arbetsrelaterade risker för 

människors hälsa förebyggs. 

Om misstanke om förorening uppkommer skall beställaren kontaktas omgående. 

9 VÄRDERING 

När det är fastslaget vilken typ av byggnad som ska projekteras bör kontakt med en geotekniker 

göras för att gå igenom grundläggningen/konstruktionen.   

 


