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1 Uppdrag
På uppdrag av Söderhamn kommun har Sweco utfört en översiktlig geoteknisk
undersökning inför detaljplaneläggning i området kring den gamla järnvägsstationen i
Söderhamn. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett vård-och omsorgsboende

Undersökningen syftar till att översiktligt klarlägga jordlager- och grundvattenförhållanden
och därmed ge de geotekniska förutsättningarna.

2 Objektsbeskrivning
Detaljplanen avser innefatta ett vårdboende. Läge, laster och utformning på
byggnationen är i dagsläget ej fastställda. Se figur nedan för markering av undersökt
område.

Föreliggande handling är ett projekteringsunderlag som syftar till att beskriva rådande
geotekniska och geohydrologiska förhållanden samt att ge underlag för dimensionering
av grundkonstruktioner. Handlingen innehåller även översiktliga rekommendationer för
grundläggning av byggnader och markarbeten.

Figur 1. Översikt med undersökningsområde markerat.
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3 Underlag för PM
 MUR geoteknik, Sweco 2022-05-25.

4 Befintliga förhållanden

4.1 Topografi och ytbeskaffenhet
Aktuellt område utgörs idag generellt av öppen mark. Mot områdets nordvästra gräns
längs med Faxholmsgatan finns ett godsmagasin med anknytning till historisk
järnvägsverksamhet som tidigare har funnits inom området. Platsen har tidigare utgjort
banområde med flera spår och flera mindre byggnader.

Området begränsas i väst av stationen och nerlagt järnvägsspår, och i öst av ett mindre
vattendrag. Området är bitvis bevuxet med sly och buskar och genom hela området löper
en grusad stig. Området är plant och marknivåerna längs med den undersökta sträckan
varierar mellan +2,1 och +3,1. Se foton från Google Maps street view nedan.

Foto 1. Järnvägsstation med den gamla rälen synlig i bild.
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Foto 2. Dike som avgränsar området i öst.

4.2 Befintliga konstruktioner
Genom området löper det gamla järnvägsspåret. Inom området finns även markförlagda
ledningar och kablar vilka ej redovisas i denna handling.

5 Styrande dokument
Detta PM ansluter till SS-EN 1997-1 med tillhörande nationell bilaga. Nedanstående
svenska standarder, föreskrifter och rapporter gäller för planerad konstruktion inklusive
dimensionering av tillhörande geokonstruktioner.

Tabell 1. Standard eller annat styrande dokument
Standard eller annat
styrande dokument

SS-EN 1997-1 Svensk Standard, Eurokod 7: Dimensionering av
geokonstruktioner Del 1

IEG Rapport 8:2008, Tillämpningsdokument – pålgrundläggning

BFS 2015:6 - EKS 10 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av
europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder)
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6 Utförda undersökningar
Utförda undersökningar redovisas i markteknisk undersökningsrapport (MUR, geo),
daterad 2022-05-25 med tillhörande plan- och sektionsritning G-10.1-01 och G-10.2-01
samt bilagor.

7 Geotekniska förhållanden

7.1 Jordlagerföljd och ytbeskaffenhet
Jordlagren utgörs generellt av ca 1 meter fyllnadsmaterial som underlagras av
torrskorpelera och/eller med inblandning av organisk samt sulfidhaltig jord. I nordvästra
delen av området är fyllningen betydligt mäktigare och uppgår till 4 meter.

Därunder följer siltig lera/ lerig silt ovan siltmorän. Sonderingar har nerdrivits till som mest
15,3 meter. Jordjupet är dock betydligt grundare i nordöstra delen av området där
sonderingar neddrivits till 5-6 m.

7.2 Hydrogeologiska undersökningar
Nedan presenteras lodade grundvattennivåer i installerade grundvattenrör.

Rekommenderas att fortsatta lodningar av grundvattenrören utförs med jämna
mellanrum.
Tabell 6. Lodande grundvattennivåer
ID Datum Nivå Djup (m)
21S07GW 2021-11-17 - 1,36 2,6

21S03GW 2021-11-17 + 0,4 2,4

21S02GW 2021-11-17 + 0,15 4,8
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8 Materialparametrar – sammanvägda härledda värden 𝑿
För detaljer kring härledning av jordens materialparametrar hänvisas till Markteknisk
undersökningsrapport (MUR) för objektet, upprättad av Sweco, daterad 2022-05-25.
Sammanställning av valda värden (värderade medelvärden) redovisas i kapitel nedan.

Tabell 2. Medelvärden på odränerad skjuvhållfasthet vid respektive djup under markytan.

9 Geoteknisk rekommendation
Grundläggning ska ske i geoteknisk kategori 2, GK 2 och säkerhetsklass 2, SK2. Schakt-
och markarbeten skall utföras enligt AMA anläggning 20.

9.1 Schakt och markarbeten
Hårdgjorda ytor dimensioneras för materialtyp 5A och tjälfarlighetsklass 4 enligt AMA
Anläggning 20. Lerans bärighet är låg, viss risk för spårbildning föreligger. Ytor som alltid
trafikeras i samma spår, som exempelvis infarter, bör förstärkas med betongplattor eller
geonät.

Packning utförs enligt tabell CE/4 med material enligt tabell CE/1 i AMA Anläggning 20.
Packning eller fyllning får inte utföras med eller mot tjälad jord. Packningsarbeten bör
avbrytas vid markuppmjukning.

För bedömning av släntlutningar vid schaktarbete gäller generellt att anvisningar i AB
Svensk Byggtjänst och SGI:s skrift ”Schakta säkert”, 2015, ska beaktas.

9.2 Grundläggningsmetod för byggnader
Inom området för planerat planområde förekommer lerjordar med låg bärighet, för att
undvika sättningsbildning bör grundläggning för byggnaderna i området utföras på
spetsburna pålar. Pålarnas medellängd bedöms stoppa vid sonderingsstopp för
slagsonderingarna, mellan 5-15 m, se ritning G-10.2-01. Observera att det finns
osäkerhet i avstånden mellan undersökningspunkterna vilket innebär att pållängder kan
variera. För att bestämma pålstoppsnivåer och pålarnas geotekniska bärförmåga utförs
provpålning och dynamisk provbelastning.

Inom nordöstra delen av planområdet är marken fastare och jorddjupet grundare.
Beroende på byggnadernas utformning kan här finnas möjligheter till ytlig grundläggning
med platta. För att avgöra detta krävs information om byggnadslägen, utformning och
byggnadslaster samt att kompletterande geotekniska fältundersökningar behöver utföras.

NIVÅ (RH2000) JORDART ODRÄNERAD
SKJUVHÅLLFASTHET [KPA]

+ 2 till + 1 Fyllning -

+ 1 till - 2 Lera 13 kPa

- 2 till – 6,5 Lera 20 kPa
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9.3 Sättningar
I denna utredning har inga värden på lerans kompressionsegenskaper tagits fram. Leran
kan antas vara normalkonsoliderad, vilket innebär att all last som påförs leran kommer ge
upphov till långtidsättningar.

Då området skall projekteras för framtida översvämningsrisker behöver marken troligt
höjas. Planbestämmelse föreslår att byggnadskonstruktion ska klara naturligt tillfälligt
översvämmande vatten upp till minst 2,5 meter över angivet nollplan. Höjning av mark
ovan befintlig marknivå kommer att ge upphov till lastökning och därmed
sättningsbildning.

Beroende av hur stora höjningar som erfordras kan åtgärder komma att krävas.

Ett alternativ är att undersöka möjligheten till att förstärka marken med kalk-
cementpelare.

Ett annat alternativ kan vara att ta ut sättningar i förhand genom förbelastning i
kombination med vertikaldräner. Förbelastningen utförs till en nivå högre än projekterad
marknivå och kräver en liggtid på minst 12 månader. När sättningarna tagits ut avlastas
marken och schakt ner till projekterad nivå utförs. Förbelastningen skall ske med
pålningsbara massor för att möjliggöra grundläggning av byggnader.

Även eventuella grundvattensänkningar i området kommer ge upphov till sättningar.

10 Fortsatt utredning
Inför detaljprojektering av området bör kompletterande geotekniska undersökningar
utföras. Undersökningarna bör bland annat anpassas till att bestämma lerans
kompressionsegenskaper.


