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I  Objekt  och  ändamål

På uppdrag  av Tb Profil  AB i Jönköping  har  en översiktlig  geoteknisk  undersökning

utförts  för  rubricerat  objekt.  Undersökningens  syfte  har varit  att kontrollera  jordens
geotekniska  egenskaper  som underlag  till upprättande  av ny detaljplan  med

bostadsområde  som ska möjliggöra  byggnation  av enfamiljshus.
Alla  kommentarer,  anvisningar  mm baseras  på vad som framkommit  vid

fältundersökningen.  Som  al1tid vid grundundersökningar  kan finnas  ställen  där
markförhållandena  skiljer  sig från  vad som  framkommit  nu.

2 Underlag  för  PM 1 Geoteknik

Följande  underlag  har  använts  vid upprättandet  av detta  projekteringsunderlag:

*  Geoteknisk  undersökning  förKvill  j:3,  Habo"Markteknisk

undersökningsrapport,  MUR",  upprättad  av  BGK  AB, Arb.  nr. 2021-110,  daterad
202j-05-04.

Hänsyn  till ovan  nämnda  material  har  tagits  i samband  med  upprättande  av detta
PM I Geoteknik.

3 Planerade  konstruktioner

Inom  området  planeras  för parhus  med  två våningar.

4  Geotekniska  förhållanden

4. 1 Jordarter

Vid punkterna  2101 och 2103  har  påträffats  fyllningar  av mull,  sand  och silt  som har
en mäktighet  mellan  O,6 och O,7 meter.  Vid punkt  2101 finns  ett skikt  med  sandig

mulljord  mellan  O,6 och I,O meters  djup  under  markytan.  Vid punkt  2102  utgörs
jorden  från  markytan  av mulljord  ner  till O,2 meters  djup.

Under  dessa  ytliga  jordskikt  består  jorden  av sand  och silt ner  till djup  mellan  O,7

och 1,6 meter  under  markytan.  Mäktigheten  på detta  skikt  är mellan  O,5 och O,9
meter.

Här  under  följer  skiktad  jord  av silt och lera ner  till utförda  provtagningsdjup  mellan
2,O och 4,0 meter  under  markytan.

4.2  Sonderingar

I de ytliga  fyllningarna  och mulljordskikten  visar  trycksonderingarna  I å 3 kN

totalmotstånd  och CPT-sonderingarna  ett spetstryck  på I å 3 MPa  vilket  innebär  att
jorden  relativa  fasthet  är mycket  låg.

Under  dessa  ytliga  skikt,  i den naturligt  lagrade  sanden  och silten,  visar

trycksonderingarna  5 å IO kN och CPT-sonderingarna  5 å IO MPa  spetstryck.

Jorden  relativa  fasthet  är medelhög  i detta  skikt.

I den skiktade  jorden  av silt  och lera  visar  CPT-sonderingarna  ett spetstryck  på I å

2 MPa.  Den odränerade  skjuvhållfastheten,  som  utvärderats  med  program  Conrad,
visar  ungefär  30 kPa som  lägst.  Den genomsnitt1iga  odränerade  skjuvhållTastheten
uppskattas  till ungefär  50 kPa. Jorden  relativa  fasthet  är mycket  låg i det  här
skiktade  jordlagret.

Från  ca 2,5 å 4,0 meters  djup  och djupare  ökar  sonderingsmotståndet  till 'l O kN vid

trycksondering  och I 0 MPa  spetstryck  eller  mer  vid CPT-sondering  vilket  innebär  att
jordens  relativa  fasthet  är hög.
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Sonderingarna  har avbrutits  eller  stoppat  i mycket  hårda  jordskikt  på djup mellan
3,11 och 6,67 meter  under  markytan.

5 Geohydrologiska  förhållanden
Pejling  av grundvattennivån  utfördes  i öppna  skruvborrhål  i samband  med
fältarbetet  vid punkterna  210'1 och 2103.  Vattennivån  låg då 1,1 resp. 1,3 meter
under  markytan  motsvarande  nivåerna  +197,00  resp. +197,80.

6 Utvärderingar

6. j  Grundläggning  av byggnader  och liknande

Inom området  förekommer  silt och lera ner till 2,5 å 4,0 meter  där växtdelar
påträffats.  Detta indikerar  att området  stått  under  vatten  längre  tillbaka  i tiden
(gammal  sjöbotten).  Detta  jor'dskikt  har mycket  låg relativ  fasthet.  Södra  delen  av

området  som idag används  som fotbollsplan  är utfyllt  och ligger  någon  meter  högre

än norra  delen.  Vid terrassering  av området  kommer  marknivån  i södra  delen  att
sänkas  och norra  delen kommer  att höjas. Det innebär  att marken  inom södra  delen
avlastas  medans  norra delen  får ökad belastning  på marken.
Genom  området  finns  idag ett dike som sträcker  sig i nordvästlig  till sydostlig
riktning.  Vid planering  och terrassering  av området  krävs  att vatten  som rinner  in i
området  från detta  dike avleds  från området  på ett sätt  som inte ger upphov  till
problem  med vatten  och fuktskador  på byggnader.

Grundläggning  av enfamiljshus  i ett plan bedöms  preliminärt  kunna  utföras  med

kantförstyvad  platta på mark. För tyngre  byggnader  med två våningar  krävs att mer

detaljerad  undersökning  utförs  i läge för  varje  byggnad  som då kommer  att visa  om

grundläggning  på mark  är möjlig.  Eventuellt  kan förstärkningsåtgärder  krävas  som  t
ex urgrävning  av ytliga  lösa jordlager  som ersätts  med packad  fyllning  av

friktionsjord  eller  grundläggning  på pålar. Kompensationsgrundläggning  kan också

bli ett alternativ  där tung jord urgrävs  och ersätts  med t ex lätt skivor  av cellplast.

För grundläggning  av byggnader  gäller  generellt  att förekommande  fyllningar  och
organisk  jord grävs  bort och ersätts  med skiktvis  packad  fyllning  av friktionsjord.  Alla

markarbeten  ska utföras  i enlighet  med AMA  Anläggning  17.

Tjälskyddad  grundläggning  krävs  i finjorden.  För byggnaders  golv i marknivå
utläggs  dräneringslager  minst  200 mm makadam  8-32  för att erhålla  en stabil  bädd
att gjuta  golvet  mot. Dränering  runt byggnaden  utförs  med dräneringsrör  med utlopp
till nytt dagvattensystem.

Erforderlig  värmeisolering  med kapillärbrytande  markskivor  av cellplast  anbringas.
För att erhålla  en effektiv  fuktspärr  kan betongplattan  gjutas  mot en plastfolie.
Markplaneringen  utvändigt  görs  så att tillfredsställande  marklutning  erhålls  från
byggnader  och ytlig awattning  anordnas  av angränsande  planer  mm.

6.2  AnIäggningavvägarochandrahårdgjordaytor

Vägar  och andra  hårdgjorda  ytor  dimensioneras  effer  materialtyp  5 A och
tjälfarlighet  klass  4.

6.3  Schakt  och fyllning

Tillfälliga  schaktslänter  bedöms  kunna  ställasilutning  I :1,5. Schakti  vatten  ska inte
göras  utan grundvattennivån  ska sänkas  till minst  O,5 meter  under  schaktbottnar.
Den finkorniga  jorden  är mycket  känslig  för omrörning  och problem  med flytjord  kan
lätt uppstå  vilket  kräver  god planering  vid markarbeten.
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Fyllningar  för  grundläggning  av byggnader  utförs  med  skiktvis  packad  friktionsjord.

Materialskiljande  geotextil  utläggs  på schaktbottnar  innan  ny fyllning  påförs.

6.4  Dagvatten

Den  finkorniga  jorden  inom  området  har  låg permeabilitet  och  infiltration  av

dagvatten  är inte  möjlig  inom  området.

6.5  Stabilitet

Eftersom  terrängen  inom  området  är relativt  plan  med  en mycket  svag  lutning  mot

nordväst  bedöms  totalstabilitet  tillfredställande  med  den  planerade  byggnation  av

enfamiljshus.

6.6  Markradon

På grund  av  finkornig  och  tät  jord  har  markradonmätning  har  endast  lyckats  i en

punkt.  Resultatet  vis 46 kBq/ma jordluff.  Med  denna  halt  i finkornig  jord  klassas

marken  som  normalradonmark.
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