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1   UPPDRAG 

Mitta AB har av J Wennergren Byggnads AB fått i uppdrag att utföra en 

geoteknisk undersökning på fastigheten Köpmannen 1 i centrala Hjo. 

Syftet med undersökningen var att kartlägga de geotekniska förhållandena 

inför planerad nybyggnation av bostäder. 

2   ORIENTERING 

Det undersökta området är beläget i centrala Hjo och gränsar åt söder mot 

Torggatan och åt öster mot Trädgårdsgatan. Åt norr och väster gränsar 

området mot Kyrkogatan. Läget för planerad byggnation samt de 

undersökta punkternas lägen framgår av bifogad ritning G1. 

 
 Orienteringskarta  
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3   GEOTEKNISKA UNDERSÖKNINGAR 

Fältundersökningen genomfördes 2018-03-22 av Jonas Nilsson och Jerker 

Johansson, Mitta AB. Den utgörs av följande undersökningar: 

• 4 st trycksonderingspunkter (borrvagn typ GM 50 combi) 

• Tagning av störda jordprov med skruvborr i 5 punkter 

• Montering av 2 grundvattenrör 

• Radonmätning i 2 punkter med s.k. ROAC detektorer 

• Registrering av vattenytor 

Utsättning av borrpunkterna har utförts med GNSS i koordinatsystem 

SWEREF 99 13 30 och höjdsystem RH 2000. 

De upptagna jordproverna har undersökts på Mitta:s geotekniska 

laboratorium. Undersökningarna har omfattat bestämning av jordart, 

vattenkvot, materialtyp samt tjälfarlighetsklass. 

Resultatet av fält- och laboratorieundersökningarna framgår av bifogade 

ritningar G:1 - G:2 samt i provtabell och radonrapport.  
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4   MARKFÖRHÅLLANDEN 

Marken inom området utgörs huvudsakligen av grus/stenlagda ytor och 

även delvis av gräsytor. Fastigheten är tidigare bebyggd, delar av befintlig 

bebyggelse kommer att rivas. 

Markytan inom området är relativt plan, de avvägda nivåerna vid 

borrhålen varierade mellan +95,6 och +95,9. 

Jorden består direkt under ytskiktet överst av friktionsjord. På större djup 

förekommer jord av lösare lagring troligtvis fast lagrad lera eller silt som 

via friktionsjord vilar på för utförda sonderingar fast botten – troligen 

morän, sten eller block. 

Ytskiktet består i borrhål 2, 5 och 6 av fyllning huvudsakligen 

innehållande mulljord, silt och sand ner till mellan 0,4 och 0,7 meter under 

markytan. I borrhål 1 bestod ytskiktet av fyllning innehållande grus och 

sand ner till 0,4 meter och i borrhål 4 bestod ytskiktet av mullhaltig siltig 

sand ner till 0,6 meter. 

Direkt under ytskiktet påträffades i borrhål 1 och 5 ett skikt innehållande 

mullhaltig siltig sand ner till 0,6 resp. 0,7 meter. 

Underliggande jord utgörs huvudsakligen av siltig sand som bedöms som 

halvfast – fast lagrad. 

Utförda sonderingars nedträngningsdjup varierade inom området mellan 

12,5 och 14,0 meter. 

 
 Utdrag ur SGU:s jordartskarta 



Kv. Köpmannen 1, Hjo 

PM – Geoteknik 180425  

  

6 (10) 

5   GRUNDVATTEN 

Vid undersökningstillfället uppmättes den fria grundvattenytan i det öppna 

röret vid borrhål 4 på nivån +92,7 motsvarande 3,0 meter under markytan. 

Grundvattenröret vid borrhål 1 var torrt 2,8 meter under markytan. 

I de öppna borrhålen påträffades inget vatten. 

6   TJÄLFARLIGHET 

Jorden inom området bedöms huvudsakligen tillhöra tjälfarlighetsklass 2 

och materialtyp 3B enligt AMA Anläggning 17. 

7   SÄTTNINGAR 

Någon sättningsundersökning har ej utförts. Den naturligt lagrade jorden 

inom området bedöms ej som sättningskänslig. 

8 RADON 

Radonmätning har utförts i två punkter med s.k. ROAC detektorer. 

Mätvärdena uppgår till 20 resp. 14 kBq/m3. Detta betyder att marken skall 

klassas som normalradonmark som ligger i intervallet 10-50 kBq/m3, vilket 

innebär att byggnader skall uppföras med radonskydd. 
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10  GRUNDLÄGGNING 

10.1           Allmänt 

Grundläggning kan ske på frostskyddad nivå med sulor, alternativt 

förstyvad bottenplatta, på naturligt lagrad jord eller väl packad fyllning 

(sedan allt organiskt material borttagits). Grundläggning kan utföras enligt 

SS-EN 1997-1 Geoteknisk kategori GK1 (där så är möjligt). Tillåtet 

grundtryck fd sättes till 100 kPa i befintlig markyta. Eventuella 

uppfyllnader ska medräknas i belastningen för konstruktionen. 

Grundläggning kan även ske enligt SS-EN 1997-1 Geoteknisk kategori 

GK2. Vid dimensionering används karakteristiska värden/medelvärden 

enligt tabell 1. 

Tabell 1 – Karakteristiska värden, medelvärden 

Djup under 

befintlig 

markyta 

[m] 

Friktions-

vinkel, k 

[◦] 

Elasticitets-

modul, Ek 

[MPa] 

Odränerad 

skjuv-

hållfasthet, 

Cuk 

[kPa] 

Tunghet, Gk 

[kN/m3] 

Packad 

fyllning, 

tillfört 

krossmaterial 

40 40 - 20 

Naturligt 

lagrad 

oorganisk 

jord. 

32 20 - 18 

 

Vidare ska belysas att jorden är erosionsbenägen, vilket kräver beaktande 

bland annat med avseende på schaktarbeten. 

Fyllning/packning skall utföras enligt Anläggnings AMA. 

Geotextil på schaktbotten som materialskiljande lager förordas. 

Innan fyllning skall schaktbotten besiktigas av geotekniskt sakkunnig. 

10.2         Dimensionering plattor 

10.2.1         Övergripande uppgifter 

Geoteknisk kategori 2 avses. 

Dimensionering av plattor ska ske i både brott- och bruksgränstillstånd 

enligt Tillämpningsdokument EN 1997-1, kapitel 6 Plattgrundläggning 

(IEG Rapport 7:2008).(*1) 

Grundläggningsmetod avser plattor, vilket ger dimensioneringssätt DA3. 
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Friktionsvinkel ska tas fram för beräkning i brottgränstillstånd. 

E-modulen ska tas fram för beräkning i bruksgränstillstånd, avseende 

sättningar. 

Gränstillstånd i brottgräns är STR/GEO. 

Allmänt gäller 

Xd = (1/ γM) • η • XMedelvärde 

XMedelvärde framgår i tabell 1 ovan. 

 

10.2.2         Framtagning av omräkningsfaktorn,  η    

Utförs enligt avsnitt 3.2.3 i (*1) 

η1• η2 • η3 • η4 = 0,95 väljs 

η5 • η6 = 0,95 väljs vid långsträckt platta och η5 • η6 = 0,95 väljs vid 

kvadratisk/rektangulär platta 

η7 • η8 = 1,0 

 

η1• η2 • η3 • η4 • η5 • η6 • η7 • η8 = η = 0,95 • 0,95 • 1,0 = 0,9  ►  η = 0,9 

 

10.2.3        Framtagning av friktionsvinkel φ´ 

Friktionsvinkel tan φ´  ►  Partialkoefficient γM = 1,3 enligt A.2.2 i bilaga 

A i (*1) 

η = 0,9 enligt ovan 

Xd = arctan (η • 1/γM • tan XMedelvärde) 

 

10.2.4         Framtagning av Elasticitetsmodul 

Xd = (1/γM) • η • XMedelvärde eller Ed = Ek/γM 

η = 0,9 enligt ovan 

γM = 1,0{Enligt avsnitt A.4 i bilaga A Beräkningsex. friktionsjord i (*1)}. 

En faktor beroende på modellosäkerhet, γRd = 1,3 ska inkluderas vid 

beräkning i bruksgräns. Detta enligt tabell 4.4 avsnitt 4.6 i (*1). 

10.2.5         Framtagning av odränerad skjuvhållfasthet 

η = 0,9 enligt ovan och  

Xd = (1/γM) • η • XMedelvärde  

Partialkoefficient γcu = 1,5 (=γM), enligt A.2.2 i bilaga A i (*1). 

10.2.6         Framtagning av tunghet 

Xd = (1/γM) • η • XMedelvärde 

XMedelvärde = Väljs till 18 kN/m3 

η = 1,0 
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γM = 1,0 enligt A.2.2 i bilaga A i (*1). 

10.2.7         Dimensionerande värden 

Dimensionerande värden anges i tabell 2, nedan. 

Tabell 2 – Dimensionerande värden 

Djup under 

befintlig 

markyta 

[m] 

Friktions-

vinkel, d 

[◦] 

Elasticitets-

modul, Ed 

[MPa] 

Odränerad 

skjuv-

hållfasthet, 

Cud 

[kPa] 

Tunghet, Gd 

[kN/m3] 

Packad 

fyllning, 

tillfört 

krossmaterial 

30,1 36,0*A - 20 

Naturligt 

lagrad 

oorganisk 

jord 

23,4 18,0*A - 18 

Not: 

*A En faktor beroende på modellosäkerhet, Rd = 1,3 ska inkluderas vid 

beräkning i bruksgräns. Detta enligt bl.a. tabell 4.4 avsnitt 4.6 i (*1). 
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11   SCHAKTNING 

Schaktning i friktionsjord kan över grundvattenytan ske med en 

släntlutning av 1:1,5. 

Vid schaktning under grundvattenytan och samtidig länshållning av 

schakten finns risk för erosion och bottenuppluckring. Eftersom det kan 

bli aktuellt med schaktning och återfyllning under grundvattennivån krävs 

att detta studeras och planeras särskilt innan arbetet påbörjas. 

Vid schaktning i siltig jord finns risk för ytuppmjukning och utflytning av 

slänter vid vattenövermättnad på grund av t ex regn. För att begränsa 

utflytning av slänter kan dessa övertäckas vid regnväder. 

Schakter på mindre yta, t ex för plintar och ledningar kan eventuellt ske 

till större djup än de ovan angivna och får då beräknas för varje enskilt 

fall. 

All schaktning skall utföras enligt handboken Schakta Säkert (Svensk 

Byggtjänst, SGI/SBUF 2015) 

 

Mitta Geoteknik, Vatten & Miljö Skövde 2018-04-25 

 

 

Emil Svahn 

 

 

Johan Ericsson 

 

 

BILAGOR 

Bilaga 1 - Ritning G:1 (Borrplan)  

Bilaga 2 - Ritning G:2 (Sektioner)   

Bilaga 3 - Provtabell 

Bilaga 4 - Radonrapport  

Bilaga 5 - SGF:s Beteckningsblad   

 







Sektion/borrhål 

Djup/nivå
Benämning

Vatten-

kvot

w

%

Konflyt-

gräns

wL

%

Tjälfarl  

klass

Mtrltyp 

enl. tab. 

CB/1 

AMA- 13

Anm

BH1 Uppmätt gvy i rör torrt (180327)

0-0,4 Grå FYLLNING / grus sand /

-0,6 Mörkbrun mullhaltig siltig SAND 4 5B

-3,0 Brun ngt siltig SAND 2 3B

BH2 Uppmätt vy i bh torrt (180322)

0-0,7 Brun FYLLNING / mulljord grus silt sand / 12

-2,0 Brun ngt siltig SAND 7 2 3B

BH4 Uppmätt gvy i rör 3,0 mumy (180327)

0-0,6 Brun mullhaltig siltig SAND 20 4 5B

-1,0 Ljusbrun SAND 4 2 3B

-2,0 Ljusbrun SAND 5 2 3B

-3,0 Brun siltig SAND 11 2 3B

BH5 Uppmätt vy i bh torrt (180322).

0-0,6 Mörkbrun FYLLNING / mulljord silt sand / 15 Tegel 

-0,7 Mörkbrun mullhaltig siltig SAND 23 4 5B

-1,0 Brun SAND 7 2 3B

-2,0 Brun SAND 7 2 3B

BH6 Uppmätt vy i bh torrt (180322).

0-0,7 Mörkbrun FYLLNING / mulljord silt sand / 23 Tegel 

-0,8 Brun ngt grusig siltig SAND 5 2 3B Rötter

-1,0 Brun siltig SAND 5 2 3B

-2,0 Brun siltig SAND 7 2 3B
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