
 

 

GEOMIND Hesselmans Torg 5, SE-131 54 Nacka | +46 8 556 929 90 | www.geomind.se | Org. no 969739-0996 

 

ProjekteringsPM – Geoteknik 

Tingshuset 1, Huddinge 
Geoteknisk utredning 

 

2020-12-08 

Upprättad av: Patric Friberg 

Granskad av: Jonas Thorelius 

Rev:  

 



  

 

 

Projekterings PM - Geoteknik 2 (13) 

Tingshuset 1, Huddinge kommun 
Geoteknisk utredning 

 

 

1 Uppdrag 4 

2 Underlag 4 

3 Objektsbeskrivning 4 

4 Utförda undersökningar 5 

4.1 Geotekniska undersökningar 5 
4.2 Miljöundersökningar 5 
4.3 Radon 6 

5 Geoteknisk kategori 6 

6 Arkivmaterial 6 

7 Befintliga förhållanden 6 

7.1 Topografi och ytbeskaffenhet 6 
7.2 Jordlagerförhållanden 6 
7.3 Geohydrologiska förhållanden 7 
7.4 Installationer och konstruktioner 8 

8 Sättningar 8 

9 Geotekniska rekommendationer 8 

9.1 Grundläggning av byggnader 8 
9.2 Omgivande mark och installationer 8 
9.3 Risker för intilliggande fastighet och anläggningar 9 
9.4 Grundvatten 10 
9.5 Schakter & stabilitet 10 

10 Grundläggningsförutsättningar 10 

10.1 Kravspecifikation för pålgrundläggning 10 

11 Rekommendationer Markradon 12 

 
  



 

 

 

 
 

 
ProjekteringsPM         3 (13) 

Tingshuset 1, Huddinge kommun 
Geoteknisk utredning 

 

 

Uppdrag: 2243, Tingshuset 1, Huddinge kommun 

Titel på rapport: ProjekteringsPM- Geoteknik 

Status: Projekteringsunderlag 

Beställare: Therese Fyhn, ALM SMÅA AB 

Uppdragsansvarig: Jonas Thorelius 

Handläggare: Patric Friberg 

  

Revidering:  

Revideringsdatum  

Version:   

Initialer:   

  

 

 

 

  

 
 
 
GEOMIND 
 

Hesselmans Torg 5, SE-131 54 Nacka 

+46 8 556 929 90 

www.geomind.se 

 

Org. no 969739-0996 

  



  

 

 

Projekterings PM - Geoteknik 4 (13) 

Tingshuset 1, Huddinge kommun 
Geoteknisk utredning 

 

 

1 Uppdrag 
GeoMind har på uppdrag av ALM SMÅA AB utfört en geoteknisk utredning inför 
exploatering av nytt bostadsområde inom fastigheten Tingshuset 1, Huddinge kommun. 
Syftet med utredningen är att beskriva de geotekniska förhållandena inför projektering 
av det nya bostadsområdet. 
 
Denna redovisning är ett projekteringsunderlag och är inte avsedd att ingå i 
förfrågningsunderlag. Geotekniska rekommendationer för byggskedet ska inarbetas i 
särskild teknisk byggbeskrivning. 

2 Underlag  
Följande underlag har legat till grund för planering av undersökningen: 
 

• Ledningar vi Ledningskollen, Stockholm vatten och Huddinge kommun 

• Baskarta erhållen från Huddinge kommun  

• Skiss med tänkt byggnation från ARKITEMA ARCHITECT 

3 Objektsbeskrivning 
Aktuellt område är beläget söder om Huddingevägen och norr om järnvägen. Befintliga 

byggnader inom området består av dels ett sjuvåningshus samt en garagebyggnad 

bestående av 5 garageportar och två våningar. Se Figur 3.1.  

Figur 3.1 Bild över området. Aktuellt område markerat med vitt. (Bild från Eniro) 
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7 st huskroppar med ca 500 lägenheter och med 6-10 våningar planeras för Tingshuset 

1, se figur 3.2.  

 
 

Figur 3.2 Skiss över området med planerade byggnader, ARKITEMA ARCHITECTS. Bilden visar även det 
befintliga tidigare tingshuset. Omarbetning av skisser pågår.  

 

4 Utförda undersökningar 

4.1 Geotekniska undersökningar 

Den geotekniska fältundersökningen utfördes av WSP, på uppdrag av GeoMind, under 
december 2015 samt januari 2016. Resultatet från fältundersökningen redovisas i 
Markteknisk undersökningsrapport, MUR, daterad 2016-03-09.  

4.2 Miljöundersökningar 

I samband med den geotekniska undersökningen togs jordprover på fyllning på befintlig 
parkeringsplats för analyser och miljöteknisk bedömning. 
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4.3 Radon 

Även markradon mättes i samband med den geotekniska underökningen i punkterna 
16GM005 och 15GM015. 
Resultatet var < 1 kBq / m3 i båda punkterna.  

5 Geoteknisk kategori 
Undersökningarna är utförda i enlighet med förutsättningarna för tillämpning av 
Geoteknisk kategori 2 (GK 2). 

6 Arkivmaterial 
Inom fastigheten har problem med sättningar förekommit på befintliga byggnader. Det 
befintliga tingshuset grundlades på betongpålar. Huset skadades ett antal år efter 
utförandet. Grundförstärkning genom b.la förstärkningspålar utfördes 1975. 
Dessförinnan utrymde byggnadsinspektören byggnaden med hänvisning till rasrisk. 
Orsaken till skadorna var att markytan utanför huset sjönk, varvid successiva 
påfyllningar av marken där medförde att torv och lera pressades in under huset, med 
motsvarande sidobelastning på pålarna som följd. I och med detta finns gamla 
geotekniska utredningar där pålarnas beständighet och kvarvarande bärförmåga 
studerats.  

7 Befintliga förhållanden 

7.1 Topografi och ytbeskaffenhet 

Platsen där den geotekniska undersökningen utfördes består till störst del av en befintlig 
asfalterad parkeringsplats. Gång- och cykelvägar samt gles skog omger 
parkeringsplatsen. Nivåerna för marken i sonderingspunkter varierar mellan ca +23 till 
+24. 

7.2 Jordlagerförhållanden 

Enligt SGU:S jordartkarta, se Figur 7.1, utgörs jorden i området av Kärrtorv.  
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Figur 7.1. Utdrag ur jordartskartan, SGU. 

 
Utförda undersökningar visar att jorden, i större del av området, utgörs av fyllning på 
torv på lera på friktionsjord på berg. Fyllningen sträcker sig även utanför 
parkeringsytorna i norra delen av fastigheten och har en mäktighet som varierar mellan 
0-2,5 m. Fyllningen består av grusig siltig sand och är hårt packad. 
 
Under fyllningen har 1- 3 m torv påträffats. 
 
Lermäktigheten inom området varierar mellan 11-21 m och har i sin övre del inslag av 
silt. Proverna visar att leran är av sulfidhaltig karaktär och har en okorrigerad odränerad 
skjuvhållfasthet som varierar mellan 9,2 – 21 kPa och klassas i huvudsak som extremt låg 
till mycket låg enligt SS-EN ISO 14688-2. Leran underlagras av friktionsjord på berg. I 
utförda sonderingar varierar friktionsjordens mäktighet mellan ca 0,2-5,3 m. 
 
Bergets nivå i utförda jordbergsonderingar (sonderingsmetod för bergbestämning) 
varierar mellan +6,8 (16GM019) och -4,3 (16GM016). 

7.3 Geohydrologiska förhållanden 

Ett grundvattenrör har installerats i sonderingspunkt 16GM016 och grundvattenytans 
trycknivå i friktionsjorden under den lösa leran uppmättes 2016‐02‐10 på nivån +23,1, 
vilket motsvarar i nivå med markytan.  
 
Inträngande vatten har observerats ca 1 meter under markytan i samband med den 
geotekniska undersökningen. 
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7.4 Installationer och konstruktioner 

Väster om parkeringsplatsen finns ett teknikhus dit Vattenfalls ledningar går. En 
ledningsrätt går parallellt med gång- och cykelvägen. Stockholm vatten har vatten- och 
avloppsledningar väster om gång- och cykelvägen. På parkeringsplatsen går ledningar 
från belysningsstolpar och parkeringsvärmare. Inom fastigheten står ett befintligt hus. 
Opto och fjärrvärme leds in i byggnaden från kortsidan som vetter mot Rådstuguvägen. 
Norr om fastigheten går Huddingevägen på bro i öst-västlig riktning. Under 
Huddingevägen återfinns en liten sjö. Järnvägen går söder om befintligt hus. 

8 Sättningar 
Leran inom området är under konsolidering d.v.s. sättningar pågår. Kvarvarande sättning 

i punkten 16GM08 är beräkningsmässigt ca 15 cm på 50 år utan tillkommande last.  

Tabell 1 Sättningar vid olika belastningar i 16GM008 

Uppfyllning/ 

Lasttillskott 

5 kPa 

(motsvarar 

ca 0,25 m 

uppfyllnad) 

10 kPa 

(motsvarar 

ca 0,5 m 

uppfyllnad) 

15 kPa 

(motsvarar ca 

0,75 m 

uppfyllnad) 

20 kPa 

(motsvarar ca 

1,0 m 

uppfyllnad) 

Sättning 50 år 20 cm 40 cm  70 cm 90 cm 

 

 

9 Geotekniska rekommendationer 
Färdiga golvnivåer för byggnaderna är i dagsläget inte fastställda.  

9.1 Grundläggning av byggnader 

Grundläggning utförs med pålar då mäktiga lerlager förekommer inom hela 
utredningsområdet. Då marken i området idag sätter sig måste åtgärder vidtas i 
anslutning till byggnaden såsom pendlade ledningar, länkplattor alt. förstärkning av 
leran. Markförhållandena innebär att schakt för huset sannolikt måste utföras inom 
spont. På schaktbotten måste förstärkning utföras som arbetsplattform.  
Bakåtförankringar för spont blir mycket långa då det är stort djup till berg.  
 
För konstruktioner (ex källare) under grundvattenytan uppkommer lyftkrafter som kan 
medföra behov av förankring det skall det förutsättas att konstruktioner skall utförs täta 
och utan dränering under gv-ytan.  

9.2 Omgivande mark och installationer 

Området är mycket sättningskänsligt för tillkommande laster. Pågående sättningar 
innebär att åtgärder måste vidtas för samtliga planerade konstruktioner och 
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installationer. Gator, ledningsstråk, gård och förgårdsmark kan grundförstärkas med 
pålgrundläggning alt. med jordförstärkning, det skall dock beaktas att mäktigheten 
organiskt material är problematiskt att utföra jordförstärkning i med kvarstående 
sättningar över tid. Detta skall särskilt beaktas då höjningar av marknivån är aktuellt och 
anslutningar mellan väg/ledningar och pålade konstruktioner. Höjdsättningen kommer 
ställa krav på sättningsreducerande åtgärder och ev. ge stabilitetsproblematik. Höjningar 
av markytan bör begränsas för att minimera riskerna.  
 
De höga grundvattennivåerna och de mäktiga lagren innebär att enklare åtgärder som 
ex. lastkompensation ej är aktuellt.  
  

9.3 Risker för intilliggande fastighet och anläggningar 

Tingshuset 1 
Risk för påverkan av befintlig fastighet och järnvägsbank vid arbeten skall beaktas då 
området är mycket känsligt (sättningar, vibrationer etc).   
 
I projekteringsskedet skall en bedömning av omgivningspåverkan i det aktuella området 
tas fram baserad på planerad grundläggning med husplacering, påltyp, påldimension, 
antal pålar och grundläggningsnivå. 
 
Typ av pålar bör väljas utifrån att minimera påverkan på omgivningen. För att minimera 
markvibrationer och massundanträngning från pålar kan borrade (och med ökat avstånd 
från riskobjektet) slagna stålrörspålar användas där risken är för påverkan är stor.  

 
Under projekteringsskedet ska lämplig pålordning utredas för att minimera 
omgivningspåverkan. Pålordningen ska sedan föreskrivas i bygghandling. 
För att minimera markhävning och sidoförskjutning med påverkan på befintliga 
anläggningar kan propptagning utföras i samband med pålning. Propptagning utförs 
endast i den omfattning som krävs för att undvika hävning till följd av 
massundanträngning. 
 
Vid val av grundläggning skall en riskanalys och ett kontrollprogram tas fram för att 
säkerställa att ingen påverkan sker på befintliga konstruktioner. Avståndet till 
stambanan är relativt stort, ca 40 m, varför påverkan från grundläggningsarbeten kan 
antas bli begränsad på denna vid uppförande av fastigheten.  Påverkansområdet vid 
installation av slagna pålar motsvarar ett avstånd i plan av 1-1,5 gånger 
neddrivningsdjupet, vilket innebär ett påverkansområde på mindre än 40 m för pålar 
närmast stambanan.   
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9.4 Grundvatten 

Alla grundkonstruktioner måste utföras vattentäta upp till grundvattenytans nivå, d v s 
upp till markytan. Grundvattensänkande åtgärder i permanentskedet skall helt undvikas 
då grundvattentycket påverkar sättningar i området. Anläggningar som kan påverkas är 
ledningar, gator och Trafikverkets spårområde.  
 
Vid projekteringen skall det särskilt beaktas att områdets grundvattennivåer skall 
bibehållas och ex. ledningsbäddar måste tätas med avskärande tät fyllning så att 
grundvattensänkning orsakad av dränering genom grus kring ledningar undviks.  Vid 
temporära schakter uppstår ingen påverkan på grundvattnets trycknivåer då schakt 
utförs i lera eller på lera. En tillfällig länshållning i fyllning på lera och i lera påverkar inte 
trycknivån i det undre magasinet. Påverkan på det undre magasinet styr påverkan på 
leran ex. sättningar. 

9.5 Schakter & stabilitet 

För temporära arbeten i byggskedet kan schakt under grundvattenytan krävas. 
Grundvattenytans trycknivå kan leda till att schakt kan bli besvärligt. Schakt erfordrar 
sannolikt länshållning med pumpar för att möjliggöra arbete i torrhet men lerdjupen 
innebär samtidigt att grundvattnets trycknivå vid temporära arbeten inte kommer att 
påverkas då leran i sig är tät.  
 
Mängden tillströmmande vatten kan kraftigt variera beroende på 
nederbördsförhållanden, fyllningens mäktighet och sammansättning samt årstid och 
schaktdjup.  
 
Upplag och markbelastningar måste undvikas eftersom markgenombrott och 
stabilitetsproblematik kan uppkomma. Pålning kan erfordras vid materialupplag och 
arbetsplattformar.  
  
Schakter med slänt kan endast utföras till begränsat djup i torv och de mycket lösa ytliga 
lagren av lös lera. Större djup än ca 1,5 meter kan teoretiskt inte utföras som släntschakt 
med godtagbar säkerhet mot skred och bottenupptryckning, och därtill också obelastad 
markyta vid sidan av schakten.  
 
Arbetsplattformar skall dimensioneras för alla arbeten.  

 

10 Grundläggningsförutsättningar 

10.1 Kravspecifikation för pålgrundläggning 

Pålgrundläggningen bedöms enligt SS-EN 1997-1 tillhöra geoteknisk kategori 2 (GK2). För 
GK2 krävs verifiering av bärförmåga med exempelvis beräkningar och/eller 
provbelastning. 
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Dimensioneringsätt DA3 enl. SS-EN 1997-1 för konstruktiv lastkapacitet. 
 
Dimensioneringssätt DA2 enligt SS-EN 1997-1 för beräkning av geoteknisk bärförmåga 
(GEO)  
 
Dimensioneringsvärdet för materialegenskaper i leran har bestämts enligt paragraf 6.3.3 
i SS-EN 1990, ekvation 6.3. Koefficient η har beräknats enligt IEG 8:2008, sektion 4.3.6.  
 
Val av partialkoefficienter DA2 
 

För DA 2 är m,cu = 1,0 och  m, tanØ' = 1,0. 
 
Val av partialkoefficienter DA3 
 

Partialkoefficienter (m) för materialparametrar i DA3 enligt nationell bilaga (Trafikverket 
eller Boverket). 
 

Jordparameter Symbol Värde 

Friktionsvinkel (tan Ø') Ø'
 1,3 

Effektiv kohesion c' 1,3 

Odränerad skjuvhållfasthet cu 1,5 

Tunghet  1,0 

 
Omräkningsfaktor η för pålgrundläggning 
 
η = η1*η2*η3*η4*η5*η6*η7*η8 

 

η1*η2 η3 η4 η5 η6 η7 η8 

cu 0,90 1,0 0,95 0,95 a) 1,1 1,0 1,0 

Tan Ø' 0,95 b) 1,0  
 0,95 c) 1,0 

a) För påle som ingår i en pålgrupp med styvt fundament eller pålar där stora delar av 
lasten (>50%) kan överföras till närliggande pålar via överliggande konstruktion vid 
eventuell defekt påle eller pålbrott. 

b) För påle där endast en mindre del av lasten kan överföras till andra pålar. 
c) För pålar som enskilt ska bära all tilldelad last 

 
 

Variationskoefficient Vx 
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Jordparameter Vx (%) 

Odränerad skjuvhållfasthet (cu) 15 

Friktionsvinkel (tanØ') 6 

Tunghet () 2 

 

Antalet oberoende undersökningar, n 

Antalet oberoende undersökningar n 

Odränerad skjuvhållfasthet (cu) 4 

Tunghet () 2 

 
För pålars konstruktiva bärförmåga ska dimensionerande värde för bäddmodulen beräknas 
utifrån medelvärdet om lågt värde är dimensionerande: 
 

Xd=(1/m)*η* X̅*e(-Vx/√n) 
 

Där: 
Xd = Geokonstruktionens dimensionerande värde 

m = Fast partialkoefficient enligt nationellt annex och är beroende av ”Design 
approach”, DA. 
η = Omräkningsfaktor som tar hänsyn till den aktuella geokonstruktionen, 
brottmekanismen och beräkningsmodell.  
X̅ = Egenskapens medelvärde baserat på härledda värden, exempelvis cu, tanØ  etc. 
Vx = Variationskoefficient för aktuell egenskap 
n = Antalet oberoende undersökningar för bestämmande av aktuell parameter 
 
 
 

Karakteristiska värden  
Material Tunghet,  (´) 

(kN/m3) 
Friktionsvinkel, Φ’ (°) 

 
Cu (kPa) Deformationsegenskaper 

E-modul 
(MPa) 

Befintlig fyllning 18 (13) 32° - 20 

Torrskorpelera 18(8) 30° 30 - 

Lera 17(7) - 7 - 

Friktionsmaterial/
morän 

19 (11) 35° - 20 

 

11 Rekommendationer Markradon 
Byggnader föreslås utföras radonskyddande och en mätning bör utföras. 
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