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1 INLEDNING
Föreliggande PM Projekteringsunderlag behandlar projekteringsförutsättningar avseende
geoteknik, grundvatten och markradon för rubricerat objekt. Sammanställning av tidigare och nu
utförda undersökningar redovisas i en separat rapport, Markteknisk
undersökningsrapport/Geoteknik (MUR/Geoteknik).

PM Projekteringsunderlag/Geoteknik redogör för förutsättningar som underlag till fortsatt
dimensionering av nytt skolhus.

Projekteringsunderlag utnyttjas vid projektering. Vid upprättande av bygghandlingar då
byggnaders och anläggningars utformning är bestämd bör geotekniska uppgifter och
rekommendationer som överensstämmer med planerad grundläggningsarbete, inarbetas i den
byggnadstekniska beskrivningen.

2 OBJEKT
Inom fastigheten Elestorp 7:97 planerar Bjuvs kommun en ny förskola. Lärkgatans förskola
planeras i 2 plan utan källare. Översikt av aktuellt område och urklipp från situationsplan med
planerad placering av ny förskola redovisas i Figur 1 och Figur 2.

Tyréns AB har utfört geofysiska- och geotekniska undersökningar i samband med projektering
av ny förskola.

Figur 1. Översikt av aktuellt område. Källa: www.eniro.se
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Figur 2. Placering av ny byggnad – Lärkgatans förskola, förslag på placering av byggnad, Situationsplan,
2019-12-19

3 ÄNDAMÅL OCH SYFTE
Syftet med utredningen och föreliggande PM Projekteringsunderlag är att ge underlag avseende
de geotekniska och hydrogeologiska förhållandena samt analysera radonhalten i markluften och
redogöra underlag för projektering och dimensionering gällande planerade anläggningsarbeten
för planerat skolhus.

Det förväntas även gruvgångar inom aktuellt område för nytt skolhus. Inom uppdraget ingår att
utreda förekomst av gruvgångar inom byggnadsläget samt djup från markytan ner till
gruvgångarna. Syftet med denna undersökning har varit att detektera gruvgångar med hjälp av
geofysiska mätningar och verifiering av bergets överyta samt hålrum i berg med JB-sondering för
att vidare ge underlag för fortsatt projektering av grundläggning av nytt skolhus.

4 UNDERLAG FÖR PM PROJEKTERINGSUNDERLAG
Följande underlag har använts vid upprättande av detta PM:

[1] MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/Geoteknik Elestorp 7:97, Ekeby daterad 2020-
02-28 och upprättad av Tyréns AB

[2] PM geofysik Elestorp 7:97, Ekeby daterad 2020-02-28 och upprättad av Tyréns AB

[3] SGU:s månadskarta över grundvattennivåns avvikelse från ett normalår
https://www.sgu.se/grundvatten/grundvattennivaer/grundvattennivaer_aktuellt_manads
skifte/
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5 STYRANDE DOKUMENT
Följande styrande dokument och tillämpningsdokument gäller för detta uppdrag.

Tabell 1. Styrande dokument.

Dokument

Eurokod 7, Dimensionering av geokonstruktioner del 1 och 2 SS-EN 1997

BFS, 2015:6 EKS10

AMA Anläggning 17

Schakta säkert – Säkerhet vid schaktning i jord utgiven av Svensk Byggtjänst och SIG/SBUF
2015

IEG Rapport 7:2008 Plattgrundläggning

IEG Rapport 2:2008, rev 3 Grunderna i Eurokod 7

6 PLANERAD BYGGNAD
Skolhuset planeras i två plan utan källare i läge enligt Figur 2.

7 MARKFÖRHÅLLANDEN

7.1 GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN

Markytan har mätts in på nivåer mellan +75,8 och +76,1 vid utförda undersökningspunkter.

Enligt utförda undersökningar [1] utgörs jordlagren under fyllning och humusjord av lermorän
på vittrad sandsten. Undersökningarna har utförts till metodstopp ner till mellan 2,6 och 3,8 m
djup i den vittrade sandstenen.

Fyllningen utgörs av humushaltig jord, sand, sandsten, kol, tegel och lermorän ner till mellan
0,3 och 1,0 m djup i utförda undersökningspunkter. Humushaltig jord har påträffats ner till
mellan 0,1 och 0,3 m djup.

Lermoränen har en lös till medelfast lagringstäthet enligt utförda HfA-sonderingar och har en
medelhög till mycket hög odränerad skjuvhållfasthet (mellan ca 50-200 kPa) [1].

Vittrad sandsten har påträffats från ca 2,0 m djup enligt utförda skruvprovtagningar, från nivån
ca +74,0. HfA-sonderingar har utförts till metodstopp till nivåer mellan +71,9 och +72,7
motsvarande mellan 3,4 och 4,2 m under befintlig markyta vilket kan tolkas som bergets
överyta.

7.2 BERG OCH GRUVGÅNGAR

Utförda JB-sonderingar har varit svårtolkade avseende bergets överyta och notering av lösare
bergnivåer på grund av att förekommande sedimentärt berg naturligt har svagare/lösare partier
på olika nivåer.

Utförda sonderingar har jämförts med utförda geofysiska mätningar [2]. JB-sonderingar har
utförts i läge där avvikelser påträffats i geofysikmodellerna.
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Två JB-sonderingar har utförts till ca 15 m djup för att kunna verifiera eventuella gruvgångar och
håligheter. Resterande JB-sonderingar har avslutats med avgränsning på ca 8 m djup planerad
skola med 2 våningsplan inte anses ha någon större lasteffekt på större djup.

Utifrån verifiering mellan JB-sonderingar och geofysikmodellerna bedöms den vittrade
sandstenen påträffas mellan ca +74 till ca + 72. Lerskiffer eller eventuell sandsten med
förekomst av vatten tolkas från ca +66 - +69 enligt geofysikmodellerna.

Troliga gruvgångar har noterats i geofysikmodellerna [2]. I Figur 3 redovisas urklipp från utförda
resistivitetsmätningar där ljusare gula och blå områden tyder på svagare partier i berget
alternativt förekomst av gruvgångar. Urklipp från resistivitetsdatan har gjorts på nivån +60 i
Figur 3. Överkant svaghetszoner/gruvgångar har tolkats från +60 - +65 inom området [2]. Inga
tydliga gruvgångar har kunnat bedömas, troligtvis har dessa rasat igen och är vattenfyllda.

Figur 3. Resulat från resistivitetsmätning [2] uppritad i planritning på nivån +60. Läge på planerad förskola
är markerad i figuren med streckad linje.

7.3 HYDROGEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN

Installerade grundvattenrör [1] lodades torra vid mättillfällena under januari och februari 2020.
Grundvattenytan bedöms därför ligga djupare än 2,6 m djup, motsvarande nivån +73,4.

Observera att grundvattenytan varierar beroende på årstid och
nederbördsförhållanden. Grundvattennivåer kan därför variera och avvika från angivna
förhållanden.
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Enligt SGU:s databas över grundvattennivåer i små magasin är nivåer över de normala
vid tidpunkten för utförd mätning, januari 2020 [3]. Grundvattennivåer i södra Sverige
är generellt som högst under ca januari-mars och som lägst under augusti-oktober.

7.4 MARKRADON

Analysresultaten tyder på två mätvärden inom normalriskintervallet (mellan 10-50 kBq/m3) och
ett mätvärde inom högriskintervallet (över 50 kBq/m3).

Halten kan vara högre vid annan årstid med lägre grundvattennivåer eller efter dränering. Att ett
mätvärde avviker från övriga värden kan vara geologiskt betingat eller förekomst av utfyllnad
med organiskt material.

8 REKOMMENDATIONER

8.1 INLEDNING

Genomförda geotekniska undersökningar indikerar på goda förhållanden för grundläggning av
ny byggnad då jordlagren under förekommande fyllning utgörs av lermorän med medelhög till
mycket hög odränerad skjuvhållfasthet på vittrad sandsten och därunder sedimentär berggrund.
Förekommande gruvgångar/lösare partier i berg bedöms ligga från nivån ca +65 - +60
motsvarande från 10-15 m djup. Last från planerad skola i 2 plan har en liten lasteffekt på detta
djup och förekommande gruvgångar/svagheter i berget bedöms inte påverka utformningen av
grundläggningen.

Information om grundläggningsdjup av planerad skola har ej varit känt i samband med utförd
undersökning och upprättande av detta PM, det har förutsatts att vara ytlig grundläggning i nivå
med befintlig markyta.

8.2 GRUNDLÄGGNING

Grundläggning av ny byggnad bedöms kunna utföras med lastspridande platta på mark efter att
fyllning med organiskt innehåll schaktats bort innan grundläggning utförs.

Planerad byggnad i 2 plan antas ha en last om 40 kPa och med en antagen lastspridning med
2:1-metoden är förväntad last, från en platta med antagen plattbredd (b) 10 m, på 10 m djup
totalt 20 kPa. Dimensionerande grundtryck för löst/vittrat sedimentärt berg är 500 kPa vilket är
god marginal från antagna laster.

8.3 SCHAKT- OCH FYLLNINGSARBETEN

Fyllning med organiskt innehåll ska schaktas ur innan grundläggning påbörjas. Bedömt
schaktdjup är mellan 0,1 och 0,3 meter för att bana av förekommande jordar med organiskt
innehåll].

Schaktning ska utföras i enlighet med föreskrifter i Schakta säkert – säkerhet vid schaktning i
jord. All schakt-, fyllnings- och packningsarbeten ska utföras i enlighet med AMA Anläggning 17.

Fyllning under planerad skola kan utföras med massor av materialtyp 2 och tjälfarlighetsklass 1.

8.4 ANLÄGGNING AV HÅRDGJORDA YTOR

Hårdgjorda ytor ska dimensioneras för förekommande terrassmaterial. Förekommande lermorän
tillhör materialtyp 4B och tjälfarlighetsklass 3 enligt AMA Anläggning 17.

Markytan ska utföras med fall från byggnader.
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8.5 VA-LEDNINGAR

Ledningar ska grundläggas på frostfritt djup och kan grundläggas utan förstärkningsåtgärder i
förekommande lermorän.

8.6 GRUNDVATTENSÄNKNING

Ytlig grundläggning av byggnad bedöms ej medföra schaktdjup under grundvattennivån. Vid
eventuellt djupare ledningsschakt (>2m u my) kan dock temporär grundvattensänkning
erfordras.

Tillfällig avsänkning av grundvattennivån får endast utföras om det är uppenbart att varken
allmänna eller enskilda intressen skadas genom erforderlig pumpning. I annat fall krävs tillstånd
enligt miljöbalken.

Eventuell grundvattensänkning kan utföras med pumpgropar inom schakten.

8.7 MARKRADON

Det behövs åtminstone radonskyddat byggande vid nybyggnation enligt utförda undersökningar.

9 DIMENSIONERING

9.1 BESKRIVNING AV GEOKONSTRUKTION

Grundläggning av planerad skola kan utföras med plattgrundläggning.

9.2 GEOTEKNISK KATEGORI OCH SÄKERHETSKLASS

9.2.1 GEOTEKNISK KATEGORI

Planerad anläggning avseende grundläggning och eventuella stödkonstruktioner hänförs till
geoteknisk kategori 2 (GK2).

9.2.2 SÄKERHETSKLASS

Planerad anläggning avseende grundläggning och eventuella stödkonstruktioner hänförs till
säkerhetsklass 2 (SK 2).

Tabell 2. Partialkoefficient som beaktar säkerhetsklass.

Säkerhetsklass
Partialkoefficient som beaktar
säkerhetsklass,

SK 1 0,83

SK 2 0,91

SK 3 1,0

9.3 UTVÄRDERING AV GEOKONSTRUKTIONENS DIMENSIONERANDE VÄRDEN

Grundläggningen dimensioneras enligt Eurokod 7 (EN 1997) där geokonstruktionen hänförs till
geoteknisk kategori enligt ovan.

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).
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Utgångspunkt är härledda värden som är framtagna i MUR [1]. Utifrån härledda värden bedöms
ett valt värde  vilket är utvärderat från sammanställning av härledda värden för respektive
parameter, där felaktiga mätvärden exkluderats. Hänsyn tas till empiri och olika
undersökningsmetoders relevans för aktuell brottsmekanism.

Karakteristiska värden  erhålls genom att reducera eller öka det valda värdet  med en
omräkningsfaktor  enligt ekvation (1). Omräkningsfaktorn beaktar bland annat tillförlitligheten i
undersökningen samt osäkerheter relaterade till jordens egenskaper och aktuell konstruktion.

=  ∙ (1)

Omräkningsfaktor som tar hänsyn till osäkerheter relaterade till jordens
egenskaper och aktuell geokonstruktion enligt Tabell 4.
Valt värde

Det dimensionerande värdet X  erhålls genom att applicera den geotekniska partialkoefficienten
för jordparametrar γ  till det karakteristiska värdet enligt ekvation (2) och används då ett lågt
värde är dimensionerande.

= ∙ (2)

Ekvation (3) nyttjas när ett högt värde är dimensionerande.

= ∙ (3)

Där  är en fast partialkoefficient som beror på den aktuella egenskapen som avses.

9.3.1 VALDA VÄRDEN

Se utvärderade härledda värden i MUR [1]. I Tabell 3 redovisas valt värde för
förekommande jordlager.

Tabell 3. Valda värden för parametrar i jordmodellen.

Nivå

[RH 2000]
Material

Materialtyp/
Tjälfarlighets-
klass*

Tunghet*
( )

[kN/m3]

/

[˚] [MPa]

-
Ny fyllning av
grus**

2/1 22(20) = 37 =30

+75,5 - + 74 Lermorän 4B/3 22(12) = 75 = 20 

+74 - +73
Vittrad
sandsten

3A/2 18(10) = 37° = 35 

+73 - +72
Vittrad
sandsten

3A/2 18(10) = 42° = 85 

<+72 Sandsten*** - - Dim. grundtryck 0,5 MPa

*Materialtyp/Tjälfarlighetsklass enligt AMA 17 och tunghet enligt tabellvärden från TK Geo 13.
**Ny fyllning packad enligt AMA Anläggning 17, karakteristiska värden.
***Bergtyp 3 – vilket anses normalt löst, vittrat eller lätt nedbrytbart berg (TR Geo 13).
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9.3.2 OMRÄKNINGSFAKTORN h

Omräkningsfaktorer har bedömts enligt IEG Tillämpningsdokumentet för plattgrundläggning och
redovisas i Tabell 4.

Tabell 4. Sammanställning omräkningsfaktorer

Materialegenskap Långsträckt/kv
adratisk platta

Långsträckt/
kvadratisk
platta

Friktionsvinkel,
Fyllning av sand

0,9 1,0/0,95 1,1 0,99/0,94

Odränerad skjuvhållfasthet,
cu i Lermorän

0,95 1,0/0,95 1,0 0,95/0,90

Friktionsvinkel,
vittrad sandsten

1,0 1,0/0,95 1,1 1,1/1,05

Anmärkning: För tunghet, , och deformationsegenskaper, , ansätts η till 1,0.

9.3.3 FASTA PARTIALKOEFFICIENTEN

Karakteristiska värden enligt ovan justeras med partialkoefficient i enlighet med SS-EN 1997-1
egenskapens dimensionerande värde.

Tabell 5. Värde för den fasta partialkoefficienten γm

Jordparameter Symbol Värde på γm

Friktionsvinkel* ∅ 1,3

Tunghet γγ 1,0

E-modul** E 1,0

*denna koefficient tillämpas på ∅.
**se även partialkoefficient för osäkerhet i beräkningsmodell.

9.3.4 DIMENSIONERANDE HYDROGEOLOGISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

Dimensionerande grundvattenyta kan sättas till 2 m under markytan på nivån +74 (alternativt i
nivå med dränering) då utförda avläsningar i installerade grundvattenrör visar på torra rör ner till
ca 2,6 m under markytan.

10 GEOTEKNISK KONTROLL
För att säkerställa att grundläggningsarbetena sker under goda förhållanden ska ett
kontrollprogram upprättas under byggskedet som åtminstone ska inkludera följande:

· Jordlagerförhållanden

· Grundvattenförhållanden

· Jordschakt

· Schaktbottenbesiktning

· Nivåer avseende grundläggning

· Vattenavledning


