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Källberga, Nynäshamns kommun 
PM angående översiktlig geoteknisk undersökning 
 

 
Område för exploatering, Källberga, Nynäshamns kommun (bild: 3dO arkitekter ab). 
Väg 73 (Nynäsvägen) i väster (vänster på bilden), Muskövägen i norr. Detaljplan 
Vidbynäs 1:3 m fl, samråd maj 2015. 
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Sammanfattning 
En översiktlig geoteknisk undersökning har utförts vid Källberga, Nynäshamns 
kommun. Syftet med undersökningen är att bedöma områdets lämplighet för 
föreslagen exploatering. Denna avser ca 600 lägenheter utförda, företrädesvis som 
småhusbebyggelse och radhus. Vidare ska gator, förskola och idrottsplats anläggas. 
 
Sammanlagt har ca 15 punkter undersökts med viktsondering och annan geoteknisk 
borrning. Jordprov har tagits upp och undersökts på geotekniskt laboratorium. I två 
av undersökningspunkterna har installerats grundvattenobservationsrör med 
filterspets. 
 
Sammantaget visar undersökningen att området är lämpligt för den bebyggelse som 
förutsätts i gällande planering, se ref [3] och ref [4]). Lerområden förekommer, men 
mycket mäktiga lager av lös lera, vilka annars förekommer på många ställen i 
regionen, och som ger upphov till stora problem och kostnader relaterade till 
grundläggning för anläggningar och byggnader, finns inte i Källbergaområdet. Största 
uppmätta lermäktighet är ca 5 meter och leran är av siltig, varvig typ vilket är 
fördelaktigt ur grundläggningssynpunkt såtillvida att konsolideringsprocesser då leran 
belastas utbildas relativt snabbt. 
 
Beroende på att området är starkt kuperat så finns på vissa ställen höga 
grundvattentryck i genomsläppliga lager under tätare lerskikt där sådana ansluter till 
höjdpartier (artesiska tryckförhållanden). Vid detaljprojektering ska hänsyn tas till 
detta så att inte oplanerad avsänkning av grundvatten eller oförutsedda 
dräneringsförhållanden uppkommer. Som exempel på åtgärd kan nämnas att 
återfyllning i ledningsgravar på lämpliga avstånd ska avskärmas med tätande avsnitt. 
 
Vid detaljplanering av markarbeten bör massbalans eftersträvas. Med massbalans 
menas att den sammanlagda volymen uppfyllningar motsvarar sammanlagd volym 
schaktning. Detta underlättas med upprättandet av 3D-geoteknisk terrängmodell, där 
förutom marknivåer även jordlagergränser ingår. De inom området två befintliga 
grustäkterna kan bidra med fyllningsmaterial lämpligt för gator och ledningsgravar.  
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Uppfyllningar på lerområden ska begränsas i så stor utsträckning som möjligt för att 
minimera storleken av sjunkningar orsakade av fyllningsbelastning på leran.  
 
Den utförda undersökningen är översiktlig och därför krävs som underlag för 
detaljprojektering kompletterande geotekniska undersökningar. Det bedöms dock 
som mycket osannolikt att sådana utökade undersökningar skulle resultera i 
upptäckandet av försvårande geotekniska faktorer, som skulle resultera i mer 
betydande oväntade geotekniska och grundläggningsmässiga problem.  
 
En utförd undersökning av radonförekomst visar att marken i området kan betecknas 
som normalradonmark, se ref [6]. 
 
Föreliggande undersökning har utförts med syftet att klarlägga huruvida området 
lämpar sig för planerad exploatering. Härvidlag har det visat sig att inga geotekniska 
eller grundläggningsrelaterade faktorer som skulle innebära hinder föreligger. För 
fortsatt planering av anläggningar och byggnader, exempelvis framtagning av 
systemhandlingar och detaljprojektering, måste kompletterande, objektrelaterade 
geotekniska undersökningar utföras.   
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1. Uppdrag, syfte 
Uppdraget att ta fram denna PM har erhållits av Momentux AB. Syftet är att redogöra 
för en utförd översiktlig geoteknisk undersökning vid Källberga, Nynäshamns 
kommun. Undersökningen avser utreda områdets lämplighet för förutsatt 
exploatering. 
 
2. Beskrivning av planerad byggnation 

 
Planerad bebyggelse vid Källberga (bild 3dO arkitekter AB) 
 
På ett ca 1000x1000 m stort område vid Källberga, Nynäshamns kommun, planeras 
bebyggelse i form av ca 600 bostäder, företrädesvis i småhus. Vägar, förskola, 
idrottsplats och andra faciliteter ingår i utbyggnadsplanerna. 
 
Området gränsar i norr till Muskövägen. I söder finns Källberga gård, med anor från 
1200-talet. I närheten av Muskövägen finns en småindustri( Ösmo smide). 
 
Inom området finns ett flertal fornlämningar från vikingatiden. Arbeten med 
arkeologiska undersökningar kan beräknas kunna påverka planerad 
byggnadsverksamhet. 
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3. Områdesbeskrivning 
Området sluttar från Muskövägen i norr mot söder. Terrängen kännetecknas av 
bergsryggar som löper i nord-sydlig riktning, och mellanliggande dalar med plan 
mark. Höjdpartierna är skogbeklädda, med berg i dagen på vissa ställen, medan 
marken mellan höjdpartierna liknar åkermark. 
 
På det geologiska kartbladet över området (se bilden nedan) visas partier med berg i 
dagen, samt morän- och lerområden mellan höjdryggarna. Leran är av postglacialtyp, 
alltså avsatt efter det att den senaste nedisningen istäcke smälte och isranden drog 
sig norrut för ca 8500 år sedan. Dagens markyta låg då ca 600 m lägre än idag, vilket 
innebär att de geologiska formationer som finns över berg och morän avsatts i vatten 
och därför är löst lagrade. Den nedpressning istäcket åstadkom har fjädrat tillbaka så 
att sedimenten idag ligger upp till ca 25 m över havsytan. Hävningen fortsätter än 
idag i regionen med hastigheten ca 4 mm per år. 
  
På utdraget från det geologiska kartbladet kan man också se de två områden med 
isälvssedimet (grönmarkerade på den geologiska kartan) som finns i området. Dessa 
har båda varit föremål för utvinning av sand och grus (grustäkt).  Detta gäller alltså 
även den södra bildningen, fastän på det geologiska kartbladet som täkt endast 
markerats det norra (invid Muskövägen). 
 

 
Utdrag från geologiskt kartblad från SGU, Ösmo. Grönmarkerade områden 
(”isälvssediment” har varit föremål för täktverksamhet). Områdesgränsen har ändrats 
vid samråd 2, maj 2015, se vinjettbilden. 
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Eftersom mark av grus och sand är genomsläppliga material så är det vanligt att 
övergivna "grustag" blir föremål för dumpning av miljöfarliga substanser, som där 
rinner ner i marken. Förekomst av sådana föroreningar inom området utreds i en 
annan rapport.  
 
4. Grundvattenförhållanden 
Nedan visas ett utsnitt av SGU:s grundvattenkarta över området. Som framgår 
strömmar grundvatten från norr mot söder. 
 
Grundvatten bildas bl a genom att nederbörd flödar från höjdpartierna ner mot lägre 
belägna markområden. Som omnämns under redogörelsen för den översiktliga 
geotekniska undersökningen medför detta att vattentrycket i de genomsläppliga 
jordlagren under tätare lera på vissa ställen är artesiska. Med detta menas att 
vattentrycket i lagren under leran motsvarar så stor stighöjd att tryckytan ligger över 
markytan.  
 
Punkteras lerlagret så kommer alltså grundvattentrycket på sådana ställen att 
minska, vilket leder till sättningar i marken. Dessa kan påverka ledningar, gatumark 
och tomtmark. Särskild hänsyn måste alltså tas till sådana grundvattenförhållanden, 
när detaljprojektering sker. 
 
Ortsnamnet "Källberga" kan ha sin grund i att källor finns, eller funnits, i området, ett 
förhållande som styrker den konstaterade förekomsten av artesiska vattentryck. En 
källa, där grundvatten flödar ut nära markytan, sammanhänger nämligen ofta med 
artesiska tryckförhållanden. 
 

 
Utdrag från SGU:s grundvattenkarta, Ösmo. Områdesgränsen har ändrats vid 
samråd 2, maj 2015, se vinjettbilden. 
. 
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5. Utförd geoteknisk undersökning 
Den utförda geotekniska undersökningen är översiktlig, med syftet att utgöra ett 
underlag för de detaljerade undersökningar som senare ska utföras vid projektering 
av grundläggningar, ledningar och andra objekt där kännedom om de geotekniska 
och geohydrologiska förhållandena är väsentliga.  
 
Fältarbetet har utförts av Hans Börjesson, Geoborrning på Ingarö AB, under 
september och oktober månad 2014,. Fältarbetet har omfattat följande insatser: 
- Viktsondering i 12 punkter 
- Slagsondering i 1 punkt 
- Upptagning av störda jordprov (för klassificering) i 9 punkter. 
- Upptagning av ostörda jordprov med Standard Kolvborr i 1 punkt 
- Vingborrning i 2 punkter 
- Nedsättning av grundvattenobservationsrör 1", med filterspets, i 2 punkter, 7GW 
och 9BGW . 
 
Fältarbetena och laboratorieanalysen har skett enligt gällande standarder. 
 

 
Utförd översiktlig geoteknisk fältundersökning. Undersökningspunkternas lägen är 
ungefärliga. Borrhålens exakta lägen visas på geoteknisk borrplan ritning G101 samt 
i koordinatlista, referens [5]. Borrhål 1 och 11 har berg i dagen.  Borrhål 5 gick ej att 
utföra (brant slänt). Områdesgränsen har ändrats vid samråd 2, maj 2015, se 
vinjettbilden. 
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Vidare har utförts utsättning och avvägning av borrhålen (GPS), se koordinatlista 
referens [5]. 
 
Borrhålens placeringar i terrängen visas översiktligt på bilden ovan. Detaljerade 
uppgifter om respektive borrhåls läge redovisas i koordinatlista, ref [5]. Inmätningen 
är utförd i koordinatsystem SWEREF 99 18 00 och höjdsystem RH2000. På ritning 
G101 visas borrhålen inlagda på en plankarta. Betydelsen av borrhålssymbolerna 
framgår av beteckningsblad som kan laddas ner från Geotekniska Föreningens 
hemsida http://sgf.net/web/page.aspx?refid=2674&hlt=beteckningsblad 
 

 
Ritning G101 , borrplan 
 
På borrplanen områden där påträffade lera markerats. Dessa motsvaras av de plana 
markpartier som finns mellan och utanför höjdryggar med morän och berg i dagen. 
Mer detaljerade gränser för lerförekomst kan tas fram genom utökad borrning. 
Marknivån vid respektive borrhål framgår av koordinatlista ref [5] samt sektioner 
ritning G 102, ref [1]. 
 
6. Undersökningsresultat 
Resultaten av de utförda sonderingarna och andra fältarbetena visas på sektioner på 
ritning G102, referens [1]. Därtill kommenteras nedan var och en av 
undersökningspunkterna nedan. 
 
Resultaten av de geotekniska laboratorieundersökningarna redovisas i tabeller och 
protokoll efter visningen av undersökningspunkterna. Betydelsen av de använda 
beteckningarna framgår av Svenska Geotekniska Föreningens beteckningsblad,  
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http://sgf.net/web/page.aspx?refid=2674&hlt=beteckningsblad 
 

 
Borrhål 2 och 3 
 
- Borrpunkt 1 : berg i dagen  
 
- borrpunkt 2: Marknivå +11.6 
                      Djup till borrstopp, sten, morän eller berg = ca 5 m 
                      Grundvatten mätt i borrhål ca 1.0 m under markytan 
                      Jordlager: ca 1 m torrskorpelera på ca 1 m lös lera (cuk >10 kPa) 
                      Ca 3 m löst till halvfast lagrad sand på minst 1 m morän. 
                      Grundläggning: Pålning 
 
- borrpunkt 3: Marknivå +10.6 
                      Djup till borrstopp, sten, morän eller berg = ca 6 m 
                      Jordlager: ca 1 m torrskorpelera på ca 1.5 m lös lera (cuk = 8 - 15 kPa) 
                      Ca 4 m löst till halvfast lagrad sand på minst 0.5 m morän. 
                      Grundläggning: Pålning 
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Borrhål 4 (notera: ingen avvägd nivå för borrhålet) 
 
- borrpunkt 4: Marknivå - 
                      Djup till borrstopp, sten, morän eller berg = ca 2 m 
                      Jordlager: ca 0.5 m torrskorpelera på ca 1.5 m silt  
                      Grundläggning: På mark 
 
- borrpunkt 5 : kan ej borras beroende på brant slänt vid borrpunkten 
 

 
Borrhål 6, 7, 7GW och 8 
 
- borrpunkt 6: Marknivå +14.6 
                      Djup till borrstopp, sten, morän eller berg = ca 2.5 m 
                      Jordlager: ca 1 m torrskorpelera på ca 0.5 m lös lera (cuk >10 kPa) 
                      Ca 0.5 m fast lagrat material, troligen morän. 
                      Grundläggning: På mark, efter borttagning av lös lera 
 
- borrpunkt 7: Marknivå +15.3 
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                      Djup till borrstopp, sten, morän eller berg = ca 10.5 m 
                      Jordlager: ca 1 m torrskorpelera på ca 5 m lös, varvig lera  
                      cuk >= ca 10 kPa, prov troligen stört beroende på varvighet. 
                      Ca 1.5 m löst lagrad sand, sedan minst 1morän. 
                      Grundläggning: Pålning. 
 
- borrpunkt 7GW: Marknivå +15.3 
                      Grundvattenobservationsrör, 1", filterspets  
                      Överkant rör +17.1, underkant filterspets +5,6  
                      Grundvattnets trycknivå 2014-10-30 var +16.3. 
                      Alltså artesiskt vattentryck, trycknivå lika med 1.0 m över markytan. 
 
- borrpunkt 8: Marknivå +10.2 
                      Djup till borrstopp, sten, morän eller berg = ca 5 m 
                      Jordlager: ca 1 m torrskorpelera på ca 3 m lös lera (cuk = 10-13 kPa) 
                      Ca 0.5 m löst lagrat material, troligen sand på morän. 
                      Grundläggning: Pålning 
 

 
Borrhål 9, 9B, 9BGW, 10A och 10B 
 
- borrpunkt 9: Marknivå +10.4 
                      Djup till borrstopp, sten, morän eller berg = ca 1.5 m 
                      Jordlager: ca 1.0m torrskorpelera på morän 
                      Grundläggning: På mark 
 
- borrpunkt 9B: Marknivå +18.2 
                      Djup till borrstopp, sten, morän eller berg = ca 11.5 m 
                      Jordlager: ca 1.5 m torrskorpelera på ca 3 m lös lera (cuk > ca10 kPa) 
                      Ca 5 m löst lagrat material, troligen silt och sand på morän. 
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                      Grundläggning: Pålning 
 
- borrpunkt 9BGW: Marknivå +17.6 
                      Grundvattenobservationsrör 1" med filterspets. 
                      Överkant rör + 18.6. Underkant filterspets +10.7 
                      Grundvattentrycknivå 2014-10-30 var + 17.5 (i nivå med markytan) 
                      senare avläsning (2014-12-12 gav gwy = +17.6) 
 
 - borrpunkt 10A: Marknivå +19.5 
                      Djup till borrstopp, sten, morän eller berg = ca 2.5 m 
                      Jordlager: ca 1 m torrskorpelera på ca 1 m lös lera (cuk > ca10 kPa) 
                      Ca 0.5 m löst lagrat material, troligen silt och sand på morän. 
                      Fri vattenyta i borrhållet på nivån +17.9, 2014-10-30 
                      Grundläggning : Pålning, eller på mark om leran skiftas ut. 
 
- borrpunkt 10B: Marknivå +18.9 
                      Djup till borrstopp, sten, morän eller berg = ca 3.7 m 
                      Jordlager: ca 1.5 m torrskorpelera på ca 1 m lös lera (cuk > ca10 kPa) 
                      Ca 0.5 m löst lagrat material, troligen silt och sand på morän. 
                      Grundläggning: Pålning, eller på mark om leran skiftas ut. 
 

 
Borrhål 12, 14 och 15 (notera: ingen avvägd nivå för borrhål 12 och 15) 
 
- borrpunkt 11: berg i dagen 
 
- borrpunkt 12: Marknivå ej uppmätt 
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                      Djup till borrstopp, sten, morän eller berg = ca 1.0 m 
                      Jordlager: ca 1 m sand på sten, block eller berg 
 
- borrpunkt 13: sten och block i markytan (morän) 
 
- borrpunkt 14: Marknivå +21.0 
                      Djup till borrstopp, sten, morän eller berg = ca 8.3 m 
                      Jordlager: ca 1 m torrskorpelera på ca 5 m lös lera (cuk > ca10 kPa) 
                      Ca 1.3 m löst lagrat material, troligen silt och sand på morän. 
                      Grundläggning: Pålning. 
 
- borrpunkt 15: Marknivå ej uppmätt 
                      Djup till borrstopp, sten, morän eller berg = ca 2 m 
                      Jordlager: ca 1 m torrskorpelera på morän 
                      Grundläggning: På mark 
 
7. Geotekniskt laboratoriearbete 
Nedan visas resultatet av laboratorieundersökningar av de upptagna jordproven.  
 
För jordprov upptagna med skruvborr visas materialtyp och tjälfarlighetsklass enligt 
AMA10. Dessa värden används som underlag för dimensionering av vägar och 
terrasser för planer, byggnader och stödmurar. 
 
Vidare har vattenkvoten (=tyngd av vatten dividerad med tyngd av torrsubstans, 
uttryckt som en procentsats) bestämts. Notera förekomsten av gyttjig lera i borrhål 3. 
 
För jordprov upptagna med kolvborr har s k rutinundersökning utförts. Denna 
omfattar utvärdering av flera olika jordparametrar, se protokollen nedan. 
 
Som framgår är upptagna lerprov varviga, eller genomdragna av siltlager. För att en 
skjuvhållfasthet ska vara hög ska den enligt Eurocodes nomenklatur vara mellan 75 
till 150 kPa. Här i området ligger den mellan 5-20 kPa, vilket motiverar att den enligt 
Eurocode kan betecknas som extremt låg till mycket låg. Den odränerade 
skjuvhållfastheten har utvärderats från vingborrningen, eller skattats med 
utgångspunkt från sonderingsresultat. 
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Jordartsklassificering från störda prov tagna med skruvborr 
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Resultat av rutinundersökning av ostörda jordprov upptagna med kolvborr 
 

 
Konprovtabell avseende prov upptagna med kolvborr 
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8. Rekommendationer 
Gestaltningsprogrammet för området (referens [3]) anger följande; 
 

"Höjdskillnaderna inom området är stora och ger området karaktär. Vid 

exploatering är det viktigt att undanta berg i dagen från exploatering och att 

framhäva berghällar, bergväggar och hällmarker. Dessa och de brantaste 

delarna, som helt bör undantas, blir en del av grönstrukturen. Det är viktigt att 

undvika stora schaktningar och fyllningar för att inte förvanska det naturliga 

landskapet. Bebyggelse och vägar bör placeras så att topografin fortfarande 

kan läsas av och så att tillgängligheten blir god för oskyddade trafikanter". 

 
- att behålla berghällar, där isräfflor ger vittnesbörd om mäktiga klimatförändringar i 
förgången tid, och på sådana ställen undvika bergschaktning, tillstyrks, även om  
konflikter med linjeföring för vägar och andra utrymmen för kommunikation kan 
uppkomma. 
 
- i den mån markprofiler ändras vid områdets tidigare grustäkter så bör allt 
uppschaktat material tas tillvara i projektet för att minska mängden transporter under 
byggnadstiden. Sand och grus från dessa täkter utgör utmärkt återfyllnadsmaterial för 
ledningar och vägar. De mycket stora stenblock (typ flyttblock) som finns i anslutning 
till isälvssedimentområdena borde också kunna finna sin plats i området då det 
färdigställs, istället för att köras bort till tipp.  
 
- massbalans för exploateringen bör eftersträvas så att behovet av tillförande och 
bortskaffande av jordmassor minimeras, inom ramarna för genomförandet av 
landskapsgestaltningen. Uppnående av massbalans vid projekteringen underlättas 
genom upprättandet av en 3D-terrängmodell, där jordlagergränser ingår. 
 
Kompletterande geoteknisk undersökning för detaljprojektering 
- som nämnts är den utförda undersökningen översiktlig och därför krävs 
kompletterande undersökningar som underlag för detaljprojektering.  
 
- den genomförda geotekniska undersökningen är orienterande och ska inte 
användas för detaljprojektering. Vid detaljprojektering av byggnader bör ett borrhål 
utföras i varje hushörn och för vägar borras i tvärsektioner med inbördes avstånd 
högst 50 meter.  
 
Grundläggning 
- där lös lera förekommer bör förutsättas pålning. 
 
- för pålgrundläggning förordas stålrörspålar istället för prefabricerade betongpålar, 
eftersom de förra kräver mindre maskiner och därmed ger mindre påverkan på 
naturen i området. Pålning bör förutsättas där djupet till fast botten är större än ca 3 
m. 
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- om lera under byggnad har tillräckligt hög sättningsmodul och hållfasthet ( t ex 
torrskorpelera), samt inte har för stor variation i tjocklek, så kan pålning utgå och 
grundläggning istället ske på hel betongplatta, eller sulor/plattor, på mark.  
 
-vad som gäller för en enskild byggnad ska vid detaljprojekteringen undersökas för 
var och en av byggnaderna. För en översiktlig  uppskattning av vilka metoder som 
kan bli aktuella inom olika områden hänvisas till kommentarer vid respektive borrhål.  
 
- källare bör om möjligt undvikas om sådan hamnar under grundvattenytan. 
 
Grundvatten, geohydrologi 
- vid två avläsningstillfällen (2014-10-30 och 2014-12-12) var grundvattennivån i 
installerade grundvattenobservationsrör där i stort sett densamma. Grundvattenrören 
bör fortsättningsvis avläsas så att grundvattentryckens variationer kan uppskattas 
under perioder med olika meteorologiska förhållanden.  

 
Grundvattennivåobservationer 2014-10-30 och 2014-12-12 i installerade 
grundvattenobservationsrör, punkter 7GW och 9BGW. 
 
 
- enligt kommunens policy ska i första hand lokalt omhändertagande av dagvatten 
tillämpas (referens [ 4]). Notera att sådana förändringar i grundvattenbalansen kräver 
särskilda tillstånd ("vattendom"). Hänsyn måste också tas till det vattenskyddsområde 
som finns söderut.   
 
- de konstaterat höga grundvattentrycken måste beaktas vid val av grundläggnings-
nivåer och ledningsprofiler. I ledningsgravar bör tätande väggar (bentonit) anläggas 
på lämpliga avstånd (ca 100 m, eller mindre) så att dränering via grundvatten-
strömning i ledningars kringfyllning undviks. Sådan dränering kan i lerområden 
medföra sättningar. 
 
- vid schaktnings- och sprängningsarbeten måste beaktas att inte naturliga 
vattendelare (t ex bergsryggar) avlägsnas så att oförutsedd ändring av 
grundvattenbalans uppkommer. 
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Sättningar, grundförstärkning 
- vid belastning på lerområden uppkommer tidsberoende sättningar genom att 
sådana laster komprimerar lerlagren. Den aktuella typen av lera, siltig och varvig lera, 
innebär dock att sådana sjunkningar utbildas förhållandevis snabbt. Med tanke på 
lerområdenas sjunkningsbenägenhet förordas att uppfyllningar där hålls så låga som 
möjligt och att vägars linjeföring och ledningars vattengångar så långt det är möjligt 
anpassas till befintliga marknivåer.  
 
- för exempelvis en 1.5 meter hög vägbank, vilket genererar belastningen ca 30 
kN/m2 på markytan under fyllningen, så kan sjunkningen (s) efter ca 5 till 10 år för ett 
5 m tjockt lager lös lera beräknas bli ca 
 
 s = 30*5/500 = 0.3 meter. 
 
- sjunkningen är proportionell mot belastningens storlek och lerlagrets tjocklek. 
Värdet 500 är ett typiskt värde för lös leras E-modul. Sjunkningen är snabbast tiden 
närmast efter pålastningen och avtar sedan långsamt med tiden.   
 
-för grundläggning av vägar och planer gäller generellt följande: där lera förekommer, 
utöver torrskorpelera, så ska sättningarna och deras tidsberoende analyseras, så att 
inte oväntat stora sjunkningar uppkommer.  
 
- erforderlig kompletterande provtagning och provning av lera utförs då profilhöjder 
samt lägen för vägar och planer tagits fram. Om beräknade sättningar då visar sig för 
stora för att vara godtagbara så väljs grundförstärkning.  
 
- grundförstärkning, med syftet att minska eller eliminera sjunkningar, kan ske med 
olika metoder, exempelvis  
- utskiftning  
- lättfyllning  
- KC-pelare  
- bankpålning  
- påldäck   
 
-vilken lösning som är lämpligast på en viss plats avgörs bl a av villkor relaterade till 
massbalans, grundförhållanden samt förutsatt standard och belastning. Lämpligaste 
åtgärd inom ett visst område fastställs alltså i samband med detaljprojekteringen. 
 
Geoteknisk stabilitet 
Några områden där den befintliga geotekniska stabiliteten innebär problem, har inte 
återfunnits.  
 
Vid uppfyllningsarbeten på lerområden måste, förutom sättningsaspekter, utformning 
ske med beaktande av geoteknisk stabilitet. Markgenombrott uppkommer vid 
belastningen ca 55 kN/m2, när den odränerade skjuvhållfastheten för marken är ca 
10 kPa (motsvarar lös lera). Belastningen 55 kN/m2 motsvarar endast ca 2.3 meter 
påfyllning med grus eller sten på marken. Är istället den odränerade 
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skjuvhållfastheten lika med 15 kPa, så är istället den uppfyllning som ger 
markgenombrott lika med 1.5*2.3 = 3.4 meter. Sättningarna blir dock stora vid hög 
uppfyllning, om inte grundförstärkning utförs. Säkerhetsfaktorn mot markgenombrott 
väljs till ca 1.5, enligt gällande regler (EKS13). Notera att även förekommande 
trafiklast ska räknas med vid dimensioneringen. 
 
Vid projektering av gator och planers höjdlägen är det därför viktigt att, utöver 
sättningsfrågor, även beakta den geotekniska stabilitetsaspekten. Man bör räkna 
med att högre fyllningar än ca 1 m kräver grundförstärkning för det fall de utförs på 
mark med lös lera. 
 
2016-03-19 
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System: SWEREF 99 1800,  RH2000 
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 Borrpunkt      East                           North                          Altitude                                                               

 14             145839.693           6539750.139           20.965            

   2             145332.386           6539900.255           11.564           

   3             145437.447           6539924.369           10.572           

   6             145365.122           6539739.974           14.645            

   7             145326.590           6539700.175           15.348           

   8             145324.941           6539617.539           10.151            

   9             145287.203           6539477.354           10.353            

   9B           145412.253           6539418.249           18.171            

 10B           145507.957           6539363.495           18.927            

 10A           145565.589           6539506.501           19.482           
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