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1.

Allmä
änt

Vectu
ura har på uppdrag
u
av Ronneby ko
ommun utfö
ört geotekniska unders
sökningar i
områ
ådet Kv. Kile
en i Ronneb
by, där bygg
gnation av bostäder pla
aneras. Anta
al, utformniing och
place
ering är i da
agsläget inte känt.
Syfte
et med unde
ersökningarrna är att id
dentifiera grrundförutsä
ättningar och klargöra
egen
nskaperna hos
h de jordm
material som
m finns i om
mrådet.

Bild 1 – Aktuellt
lt område (b
bild från eniiro.se)

2.

Tidiga
are undersökningar

Det h
har tidigare utförts följande underrsökning förr området eller
e
delar av
a det:


Översikttlig miljötek
knisk marku
undersöknin
ng på fastig
gheterna Ro
onneby 26:5,
5,
Ronnebyy 26:11 och del av Ronn
neby 26:1
DGE, 200
003-06-16

ökningen ha
ar inarbetatts i detta PM
M.
Relevvanta delarr av undersö
Det h
har också utförts undersökningar för ett intilliggande om
mråde år 20
005:


Planskilld korsning vid Ronneby
by resecentrrum, Vägverrket Konsullt, 2005-03-25

Relevvanta delarr har även här studeratts och inarb
betats.
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3.

Utförda undersökningar

Utförda undersökningar redovisas i handlingen RGeo, daterad 2011-11-28.

4.

Geotekniska förhållanden

4.1

Områdesbeskrivning

Aktuellt område för undersökningarna är relativt flackt och gränsar i öster mot
järnvägsspår och i väster mot befintlig väg samt gång- och cykelväg, som i sin tur
gränsar mot Ronnebyån. På området finns idag flera befintliga byggnader där det i några
är pågående verksamhet. Större delen av området består av körbara ytor belagt med
asfalt.

4.2

Jordlager

Under översta lagret med asfalt, ca 5 cm tjockt, förekommer en överbyggnad/ett
fyllnadsmaterial ner till ett djup av 1,5 meter. Fyllnadsmaterialet består främst av grusig
sand men innehåller både sten, silt och tegelrester. Egenskaper i fyllningar kan variera
kraftigt och är svåra att bedöma. På något håll påträffades även ett lager av sot och
aska.
Under förekommande lager av fyllnadsmaterial finns naturliga jordlager i form av varvig
och skiktad silt och lera, lokalt innehållande finsand. Skikten av silt har på sina håll
medelhög relativ fasthet, med lösare jordlager under. Leran i området bedöms vara
normalkonsoliderad.
I flera av undersökningspunkterna förekommer det lager av gyttja och jord med
gyttjeinnehåll i jordlagren precis under fyllnadsmaterialet, ner till ett djup av som mest
ca 3 meter. Dock har organiskt material i form av växtdelar påträffats på ett djup av ca 4
meter.
Sonderingar har avslutats på djup mellan 7-13 meter med stopp mot block eller berg.
Undantag är undersökningspunkt V107, där sonderingen avslutades vid ett djup av 5
meter under markytan.
I undersökningspunkter V102 och V124 visar laborationsresultat att leran på djup kring
ca 5-7 meter är högsensitiv och att kvicklera förekommer.
Vid utvärdering av skjuvhållfastheten i leran kan området indelas i två områden, område
1 och 2. I område 1 visar undersökningsresultat att skjuvhållfastheten i det översta
lagret ligger kring 18 kPa, för att sedan stiga något kring ett djup av ca 4 meter.
Därunder blir leran lösare igen med en skjuvhållfasthet på ca 18 kPa.
I område 2 däremot avtar skjuvhållfastheten på djupet. Från att vara mycket hög till att
på ett djup av ca 6 meter bli medelhög, ca 24 kPa.
Att skjuvhållfastheten varierar mycket beror troligen på att jorden främst består av silt
som gör det svårt att utvärdera skjuvhållfasthet. För sammanställning av
skjuvhållfastheten, se bilaga 1, där extremt höga värden tagits bort.
Egenskaper kan variera i områdena 1 och 2 och gränsdragningen ska ses som
ungefärlig.
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Bild 3 – Underssökningspun
nkter, med indelning i område
o
1 och
o 2.

Vatte
enkvoterna i området ligger i silten mellan 23
3-48 % och i leran mellan 78 %. I gyttjan
g
stige
er vattenkvo
oten till 88 %.
%
Konflytgränsern
na ligger me
ellan 28-48 % för silten
n, 32-85 % i leran och 106 % i gyttjan.

4.3

Grundvatten

Grun
ndvattenytan
n, uppmätt vid korttidssobservation
n, låg kring djup mellan ca 1-3 me
eter
unde
er markytan
n. I enstaka undersökningspunkter låg grundvattenytan på ett lägre
e djup,
ca 4 meter unde
er markytan
n. Fri vatten
nyta har ock
kså uppmättts i två borrrhål på djup av
2,5 meter un
nder markyytan.
1,8-2
I den
n tidigare un
ndersökning
g utförd 200
03 av DGE bedömdes grundvattenyytan ligga kring
k
ett djjup av ca 1--2,7 meter.

5.
5.1

Rekom
mmendationer
Grund
dläggning

Leran som förek
kommer i området bed
döms vara normalkons
n
soliderad, viilket innebä
är att
o
sätttningar. Rek
kommendattion görs då
å att byggna
ader bör
all tillförd last orsakar
ed spetsburrna pålar på
å berg. Medelpållängde
en bedöms till ca 9,6 meter.
m
grundläggas me
ng rekomm
menderas ävven med tan
nke på riske
en för vibrattioner i marrken,
Pålgrundläggnin
eknisk PM geoteknik,
g
m
markvibrati
ioner.
se Te
Det jordmaterial som bedöms vara fyllnadsmaterrial kan ha varierande
v
egenskaperr, med
b
sch
haktas bort.
eventuella partier som är lösare och behöver
Jordmaterialen anses som måttligt tilll mycket tjä
älfarliga vilk
ket ska beaktas vid
ensionering och grundlläggning.
dime
Skerr grundläggning där grundvattnet sänks perm
manent, rekommenderas riskanalyys
avseende sättningar på intiilliggande anläggninga
a
ar, såsom le
edningar mm
m, se kap 5.6.
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5.2

Dimensionering

Dimensionering sker i geoteknisk klass 2, GK2 och säkerhetsklass 3, SK 3. Beräkningar
utförs för både dränerat (avser långtidshållfasthet) och odränerat (avser
korttidshållfasthet) fall, där den ogynnsammaste situationen blir dimensionerande.

Tabell 1 – Dimensioneringsparametrar område 1
Jordmaterial

Tunghet
varierande

Hållfasthet/
Friktionsvinkel
varierande

Befintligt fyllnadsmaterial

Moduler
varierande

Sand (lokalt skikt)

18 kN/m³

Φk = 30º

Ek = 5 MPa

Gyttja, gyttjig lera, siltig
gyttja

14 kN/m³

cuk = 18 kPa

Ek = 3 MPa

Lerig silt

20 kN/m³

Φk = 33º

Ek = 3 MPa

Skikt av silt (med
medelhög fasthet)

20 kN/ m³

Φk = 35º

Ek = 6 MPa

Siltig lera

17 kN/m³

cuk = 18 kPa

-

För djup under markytan för respektive jordlager, se ritningar G2-G3. Då leran bedöms som
normalkonsoliderad, erfordras bestämning av kompressionsegenskaper för utvärdering av
modul, se kap 5.6.

Tabell 1 – Dimensioneringsparametrar område 2
Jordmaterial

Tunghet
varierande

Hållfasthet/
Friktionsvinkel
varierande

Befintligt fyllnadsmaterial

Moduler
varierande

Torrskorpelera (lokalt)

20 kN/m³

cuk = 50 kPa

Ek = 12 MPa

Gyttja, gyttjig lera, siltig
lerig gyttja

14 kN/m³

cuk = 18 kPa

Ek = 3 MPa

Lerig silt

20 kN/m³

Φk = 33º

Ek = 3 MPa

Skikt av silt (med
medelhög fasthet)

20 kN/ m³

Φk = 35º

Ek = 6 MPa

Siltig lera

17 kN/m³

cuk = 24 kPa

-

För djup under markytan för respektive jordlager, se ritningar G2-G3. Då leran bedöms som
normalkonsoliderad, erfordras bestämning av kompressionsegenskaper för utvärdering av
modul, se kap 5.6.

5.3

Stabilitet

Ingen stabilitetsberäkning har utförts, men rekommenderas beroende på planerad
utformning av området, se kap 5.6.

5.4

Markarbeten

Markarbeten utförs enligt AMA Anläggning 10. Avbaning ska utföras av ytlig
vegetation/mulljord.
Vid schakt i friktionsjord och silt ska kontinuerlig länshållning med pumpgropar eller
liknande, till minst 0,5 meter under schaktbotten ske. Där schakt utförs i lera ska
grundvattennivån i underliggande vattenförande lager, t.ex. skikt av sand och eller silt
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som förekommer i leran, hållas avsänkt till sådan nivå att ingen risk för hydraulisk
bottenupptryckning föreligger.
Entreprenören ska kontrollera och dokumentera att grundvattensänkning utförs före
och under pågående schaktningsarbete genom mätning i grundvattenrör som
installeras i vattenförande lager.
Entreprenören är ansvaring för att utföra de åtgärder som erfordras för att arbetena ska
kunna utföras med fullgod säkerhet mot stabilitetsbrott. Arbetsberedning är lämplig.
Jorden innehåller jordmaterialet silt som är störningskänsligt och kan övergå i flytande
tillstånd vid vattenmättnad. Viktigt vid schakt är också att vara uppmärksam på att skikt
av sand kan övergå i löst tillstånd vid vattenöverskott. Frilagda terrasser ska skyddas
kontinuerligt. Vid eventuell pålning ska observeras att fast lagrad silt kan orsaka s.k.
falska pålstopp. Geotextil ska användas på terrassmaterial.

5.5

Kontroll

Dokumenterad schaktbottenkontroll ska utföras av entreprenörens geotekniker.
Kontrollen ska anmälas minst en vecka för utförandet så att beställarens geotekniker
bereds möjlighet att närvara.

5.6

Vidare utredningar

Upptagna ostörda jordprover har sparats för eventuella vidare undersökningar, såsom
CRS-försök för noggrannare bedömning av förkonsolideringstryck och
kompressionsegenskaper.
Om permanent grundvattensänkning behövs rekommenderas riskanalys avseende
påverkan på omgivande anläggningar.
Beroende på utformning av planerat område, kan stabilitetsberäkning behövas avseende
stabiliteten mot Ronnebyån.
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