PM PROJEKTERINGSUNDERLAG/GEOTEKNIK

FOLKESTA

SLUTRAPPORT
2020-10-15

UPPDRAG

303931, Gunnarskäl, Folkesta och Ekeby Eskilstuna

Titel på rapport:
Status:

PM Projekteringsunderlag/Geoteknik
Slutrapport

Datum:

2020-10-15

MEDVERKANDE
Beställare:
Kontaktperson:

Eskilstuna kommun, KLK, Fastighet och Exploatering
Magnus Lind, Joakim Persson

Konsult:
Uppdragsansvarig:

Tyréns AB
Elin Thorssell, Tyréns AB

Handläggare:

Tove Hernnäs, Tyréns AB

Kvalitetsgranskare:

Elin Thorssell, Tyréns AB

Handläggare: Tove Hernnäs

Datum: 2020-10-14

Handlingen granskad av: Elin Thorssell

Datum: 2020-10-14

Tyréns AB Mäster Ahls gata 8
722 12 Västerås
Tel:010 452 20 00 www.tyrens.se
Säte: Stockholm Org.nr: 556194-7986

2020-10-15

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
1

OBJEKT................................................................................................................................... 5

2

ÄNDAMÅL ............................................................................................................................. 6

3

UNDERLAG FÖR PM PROJEKTERINGSUNDERLAG .............................................. 6

4

STYRANDE DOKUMENT ................................................................................................. 6

5

PLANERAD KONSTRUKTION OCH GEOTEKNISKA FRÅGETSTÄLLNINGAR
6

6

5.1

PLANERAD KONSTRUKTION/ANLÄGGNING ........................................................... 6

5.2

GEOTEKNISKA FRÅGESTÄLLNINGAR .......................................................................... 6

MARKFÖRHÅLLANDEN ................................................................................................... 7
6.1

GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN................................................................................... 7

6.1.1 PLANOMRÅDE NORDVÄSTRA FOLKESTA ...................................................... 7
6.1.2 FÖRLÄNGNING AV UPPSTÄLLNINGSSPÅR OCH PLANOMRÅDE SYDÖSTRA
FOLKESTA............................................................................................................. 8
6.2

7

HYDROGEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN...................................................................... 9

DIMENSIONERING OCH/ELLER BERÄKNING ...................................................... 10
7.1

GEOTEKNISK KATEGORI OCH SÄKERHETSKLASS .............................................. 10

7.2 UTVÄRDERING AV GEOKONSTRUKTIONENS DIMENSIONERANDE
VÄRDEN ............................................................................................................................................. 10
7.3

PLANOMRÅDE NORDVÄSTRA FOLKESTA............................................................... 12

7.3.1 ODRÄNERAD SKJUVHÅLLFASTHET ............................................................. 12
7.3.2 FÖRKONSOLIDERINGSTRYCK ..................................................................... 13
7.3.3 FRIKTIONSVINKEL ...................................................................................... 14
7.3.4 ELASTICITETSMODUL................................................................................. 14
7.3.5 SAMMANSTÄLLNING AV VALDA VÄRDEN ................................................... 14
7.4 FÖRLÄNING AV UPPSTÄLLNINGSSPÅR OCH PLANOMRÅDE SYDÖSTRA
FOLKESTA ......................................................................................................................................... 15
7.4.1 ODRÄNERAD SKJUVHÅLLFASTHET ............................................................. 15
7.4.2 FÖRKONSOLIDERINGSTRYCK ..................................................................... 16
7.4.3 FRIKTIONSVINKEL ...................................................................................... 17
7.4.4 ELASTICITETSMODUL................................................................................. 18
7.4.5 SAMMANSTÄLLNING AV VALDA VÄRDEN ................................................... 19

8

9

SÄTTNINGSFÖRHÅLLANDEN .................................................................................... 19
8.1

PLANOMRÅDENA NORDVÄSTRA SAMT SYDÖSTRA FOLKESTA .................. 19

8.2

VID FÖRLÄNGNING AV SPÅR........................................................................................ 20

TOTALSTABILITET (SKRED OCH RAS).................................................................. 22
9.1

PLANOMRÅDENA (NORDVÄSTRA OCH SYDÖSTRA) ......................................... 22

Uppdrag: 303931, Gunnarskäl, Folkesta och Ekeby Eskilstuna
Beställare: Eskilstuna kommun, KLK, Fastighet och Exploatering
O:\GAV\303931\G\_Text\PM\Folkesta\PM PROJEKTERINGSUNDERLAG FOLKESTA_TYRENS AB.docx

3(28)

2020-10-15
Slutrapport

9.2

VID FÖRLÄNGING AV UPPSTÄLLNINGSSPÅR ........................................................ 22

10

LOKALT OMHÄNDERTAGANDE AV DAGVATTEN (LOD).............................. 23

11

REKOMMENDATIONER ................................................................................................ 23
11.1 BYGGBARHET....................................................................................................................... 23
11.2 GRUNDLÄGGNINGSARBETEN INOM PLANOMRÅDET I NORDVÄSTRA
FOLKESTA ......................................................................................................................................... 23
11.3 GRUNDLÄGGNINGSARBETEN INOM PLANOMRÅDET I SYDÖSTRA
FOLKESTA ......................................................................................................................................... 24
11.4 GRUNDLÄGGNINGSARBETEN VID FÖRLÄGNING AV UPPSTÄLLNINGSSPÅR
25
11.5 SCHAKTARBETEN .............................................................................................................. 27
11.6 FYLLNINGSARBETEN......................................................................................................... 27
11.7 ANLÄGGNING AV HÅRDGJORDA YTOR................................................................... 27
11.8 VA-LEDNINGAR ................................................................................................................... 27
11.9 GRUNDVATTENSÄNKNING ............................................................................................ 27

12

ÖVRIGT SAMT FORTSATT PROJEKTERING ........................................................ 27
12.1 FÖRLÄNGNING AV BEFINTLIGT UPPSTÄLLNINGSSPÅR .................................... 27
12.2 PLANOMRÅDENA I NORDVÄSTRA OCH SYDÖSTRA FOLKESTA .................. 27

RITNINGAR
Beteckning

Typ, skala

Datum

103G2101

Tolkad planritning, lermäktigheter

2020-10-09

103G2102

Tolkad planritning, lermäktigheter

2020-10-09

103G2126

Tolkad sektionsritning, jordlagerföljd

2020-10-09

TILLHÖRANDE DOKUMENT/HÄNVISNINGAR
Beteckning

Datum

MUR Geoteknik (MUR/Geo), Folkesta, Tyréns AB

2020-10-09

Uppdrag: 303931, Gunnarskäl, Folkesta och Ekeby Eskilstuna
Beställare: Eskilstuna kommun, KLK, Fastighet och Exploatering
O:\GAV\303931\G\_Text\PM\Folkesta\PM PROJEKTERINGSUNDERLAG FOLKESTA_TYRENS AB.docx

4(28)

2020-10-15
Slutrapport

INLEDNING
Föreliggande PM Projekteringsunderlag behandlar projekteringsförutsättningar
avseende geoteknik och grundvatten för rubricerat objekt. Sammanställning av tidigare
och nu utförda undersökningar redovisas i en separat rapport, Markteknisk
undersökningsrapport/Geoteknik (MUR/Geoteknik).
PM Projekteringsunderlag PM/Geoteknik redogör för geotekniska förutsättningar som
underlag till fortsatt projektering och dimensionering.

1

OBJEKT

På uppdrag av Eskilstuna kommun har Tyréns AB utfört en geoteknisk undersökning i
Folkesta, Eskilstuna kommun, Södermanlands län. Området Folkesta är beläget i de
västra delarna av Eskilstuna där planläggning för industriändamål planeras. De
nordvästra delarna av området har tidigare utgjorts av bostadsområde och fåtalet
bostadshus finns kvar inom området.
Uppdragsanvarig för Tyréns AB är Elin Thorssell och ansvarig geotekniker Tove
Hernnäs.
Utredningsområdet är indelat i tre delar, enligt figur 1 nedan;
1. Planområde nordvästra Folkesta
2. Förlängning av befintligt uppställningsspår
3. Planområde sydöstra Folkesta

Figur 1.
Översiktskarta
med de tre
delområdena; 1.
Planområde
nordvästra
Folkesta, 2.
Förlängning av
befintligt
uppställningsspår, 3.
Planområde
sydöstra
Folkesta.
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2

ÄNDAMÅL

Syftet med den geotekniska utredningen och föreliggande PM Projekteringsunderlag är
att ge underlag avseende de geotekniska förhållandena, grundvattenförhållanden och
redogöra underlag för projektering och dimensionering gällande planerade
anläggningsarbeten.
Utredningen syftar till att ge svar på grundläggningsmetod för förlängning av spår,
anläggningar och industribyggnation. Utredningen ska ligga till grund för planläggning
av området.

3

UNDERLAG FÖR PM PROJEKTERINGSUNDERLAG

Föreliggande PM anknyter till Markteknisk undersökningsrapport (MUR/Geo), Folkesta,
Tyréns AB daterad 2020-09-15, vilken redovisar omfattningen och resultaten av
tidigare och nu utförda undersökningar inom aktuellt område.

4

STYRANDE DOKUMENT

Styrande standard för denna utredning och PM är SS-EN 1997-1 med tillhörande
nationell bilaga BFS 2013:10 – EKS 9 och SS-EN 1997-2.
Tabell 1. Styrande dokument

Dokument
Eurokod 7, Dimensionering av geokonstruktioner del 1 och 2 SS-EN
1997
TK Geo 13, version 2.0 (om TRVFS)

5

PLANERAD KONSTRUKTION OCH GEOTEKNISKA
FRÅGETSTÄLLNINGAR

5.1

PLANERAD KONSTRUKTION/ANLÄGGNING

Det aktuella utredningsområdet i Folkesta är totalt ca 18 hektar där den större delen
omfattande ca 14 hektar är beläget i den nordvästra delen, norr om befintlig
kombiterminal. Enligt Figur 1 är området benämnt ”1. Planområde nordvästra
Folkesta”.
I den sydöstra delen utgörs ca 1 hektar av planerat område för förlängningen av
uppställningsspåret söder om kombiterminalen. Området är enligt Figur 1 benämnt ”2.
Förlängning av uppställningsspår” Det befintliga uppställningsspåret planeras att
förlängas med ca 200m i sydöstlig riktning. Ytterligare drygt 3 hektar utgör den
sydöstra delen där planläggning av industrimark planeras, som enligt Figur 1
benämnts ”3. Planområde sydöstra Folkesta”.
5.2

GEOTEKNISKA FRÅGESTÄLLNINGAR

Då utredningsområdet ska planläggas syftar utredning till att översiktligt bedöma
lämpligheten för byggnation inom området inför planerad planläggning. Utredningen
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syftar även till att ge rekommendationer med avseende på grundläggning för
förlängning av befintligt uppställningsspår, anläggningar och industribyggnader.

6

MARKFÖRHÅLLANDEN

6.1

GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN

6.1.1 PLANOMRÅDE NORDVÄSTRA FOLKESTA

Jorden inom den nordvästra delen av Folkesta består av 0 – 1,5 m torrskorpelera ovan
0 – 6,5 m löst lagrad lera. Den löst lagrade leran underlagras av 0 – 3 m silt följt av
fast lagrad friktionsjord på berg.
I borrpunkt 20T59 påträffades fyllnadsmassor med en mäktighet om ca 3,8 m.
Den påträffade naturligt löst lagrade leran har en mycket låg uppmätt skjuvhållfasthet
(cuk = 12,6 – 23,4) och bedöms som mellansensitiv (St = 12 - 26). Skjuvhållfastheten är
korrigerad mot lerans flytgräns enligt SGI Information 3.
Lermäktigheter har tolkats översiktligt utifrån utförda sonderingar och redovisas i
tolkad ritning G1032101.
Bergets överyta har inte bestämts inom utredningsområdet. Jordberg-sonderingar har
endast utförts i borrpunkt 20T61 och 20T63 där löst lagrad lera ej förekommer. I
dessa undersökningspunkter har den naturligt lagrade friktionsjorden en mäktighet
som varierar mellan 3,5 – 4,5 m. Bergets överyta påträffades i dessa punkter 5,3 – 5,5
m under den befintliga markytan.
Utförda undersökningspunkter inom delområdet redovisas i Figur 2 nedan.

Figur 2. Utförda undersökningspunkter (gröna) inom nordvästra Folkesta. Blåmarkering indikerar ett
grundvattenobservationsrör (20T58GV). Arkivborrpunkter är markerade i orange. Ej skalenlig.
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6.1.2 FÖRLÄNGNING AV UPPSTÄLLNINGSSPÅR OCH PLANOMRÅDE SYDÖSTRA FOLKESTA

Jorden inom den sydöstra delen av Folkesta består av överlagrande 0 – 2,8 m
fyllnadsmassor som underlagras av 0,7 – 2,3 m torrskorpelera ovan 0,6 – 3,2 m lera.
Leran underlagras av siltig eller lerig sand. Sandens mäktighet varierar mellan 0 – 4,4
m. Sanden underlagras av fast lagrad friktionsjord på berg.
Bergets överyta har fastställts med jord-bergsondering i tre punkter inom
utredningsområdet och varierar i dessa punkter mellan 5,7 – 8,3 m under markytan.
Den påträffade naturligt löst lagrade leran har en extremt till mycket låg uppmätt
skjuvhållfasthet (Cuk = 6,7 – 17,8) och bedöms som mellansensitiv (St = 12 - 19).
Skjuvhållfastheten är korrigerad mot lerans flytgräns enligt SGI Information 3.
Lermäktigheter har tolkats översiktligt utifrån utförda sonderingar och redovisas i
tolkad ritning G1032102.
Utförda undersökningspunkter inom delområdena redovisas i Figur 3 och Figur 4
nedan.

Figur 3. Utförda undersökningspunkter (gröna) vid planerad förlängning av spår. Blåmarkering indikerar ett
grundvattenobservationsrör (20T73GV). Arkivborrpunkter är markerade i orange. Ej skalenlig.
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Figur 4. Utförda undersökningspunkter (gröna) inom planområdet i sydöstra Folkesta, sydöst om befintlig
kombiterminal. Inom delområdet finns inga tidigare kända sonderingar. Utförda borrpunkter är utförda
med fokus på lerområden och är således placerade centralt inom åkermarksområdena.

6.2

HYDROGEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN

Inom undersökningsområdena har 2 grundvattenobservationsrör installerats av Tyréns
AB under försommaren 2020.
I nära anslutning till det aktuella utredningsområdet fanns enligt underlag från
Eskilstuna kommun ytterligare grundvattenmätningar i 3 grundvattenrör, benämnda
8507043, 8508 samt 9009, som installerade under 80-talet med fortsatta mätningar
mellan 1987 och 1999. Av dessa 3 rör var enligt erhållet underlag från Structor två rör
ur funktion och det sista röret 9009 kunde inte återfinnas av Tyréns. Sydväst om
dubbelspår förekom 4 grundvattenrör, benämnda 8506, 8908, 8006 samt 7519 där
enbart ett rör 8006 enligt underlag från Structor var i funktion och lodades under 2017
och 2018 till en grundvattennivå på ca +11,0 respektive + 11,3 vilket stämmer väl
överens med nu utförda mätningar vid det planerade uppställningsspåret
Samtliga rör ansågs därutöver opålitliga då inmatade mätvärden i erhållet underlag var
tvetydigt då det fanns indikationer på att uppmätta nivåerna som enligt underlag från
Eskilstuna kommun var i det gamla höjdsystemet ställvis ändå var uppmätta i
höjdsystemet RH2000. Av denna anledning har dessa grundvattenrör inte redovisats.
Tolkade grundvattennivåer efter bearbetning och antaganden redovisas i Figur 5 nedan
med röd markering.
Grundvattenmätningar utförda av Tyrens visar på en trycknivå ca +14,6 i planområde
nordvästra Folkesta och en trycknivå mellan +11,0 till +12,2 (RH 2000) i området för
förlängning av uppställningsspår se Tabell 2 nedan.
Tidigare grundvattenmätningar och mätningar som utfördes under 2020 visar att
trycknivåen ökar i sydöstlig riktning inom planområdet, och i nordvästig riktning i
området för förlängning av uppställningsspår.
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Tabell 2. Grundvattenobservationer i rör som installerats 2020

Grundvattenobservationsrör

Datum

Marknivå
(RH 2000)

20T85GV

200805
200923
200806 (funktionskontroll)
200807
200923
171101
180401
171101
180401

+16,2

20T73GV

8004
8006

-

GVY (djup
under
mark ytan)
2,81 m
3,15 m
3,03 m
3,05 m
4,23 m
-

-

-

+14,2

GVY
(trycknivå
RH 2000)
+14,89
+14,55
+12,22
+12,20
+11,02
+10,8
+11,2
+11,1
+11,2

Figur 5. Befintliga
grundvattenmätningar inom
utredningsområdena där gröna
mätningar redovisar
grundvattenmätning i augusti och
september 2020 i grundvattenrör
som installerats under 2020 av
Tyréns och anses som mest
pålitliga. Nivåer redovisas i
höjdsystemet RH 2000.

7

DIMENSIONERING OCH/ELLER BERÄKNING

7.1

GEOTEKNISK KATEGORI OCH SÄKERHETSKLASS

Geoteknisk kategori och säkerhetsklass för planerad byggnation och anläggning
bestäms i ett senare skede när mer information finns att tillgå.
7.2

UTVÄRDERING AV GEOKONSTRUKTIONENS DIMENSIONERANDE VÄRDEN

Grundläggningen dimensioneras enligt Eurokod 7 (EN 1997) där geokonstruktionen
hänförs till geoteknisk kategori enligt ovan.
Beräkningar i brott- och bruksgränstillstånd utförs med nedanstående parametrar och
partialkoefficienter. Dessa är utvärderade ur undersökningsresultaten med stöd av
IEG:s tillämpningsdokument Grunder (Rapport 2:2008).
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Utgångspunkt är härledda värden som är uppmätta vid fält- eller
laboratorieundersökning.
Utifrån härledda värden bedöms ett valt värde 𝑋valt vilket är utvärderat från
sammanställning av härledda värden för respektive parameter, där felaktiga mätvärden
exkluderats. Hänsyn tas till empiri och olika undersökningsmetoders relevans för
aktuell brottsmekanism.
Karakteristiska värden 𝑋k erhålls genom att reducera eller öka det valda värdet 𝑋valt
med en omräkningsfaktor 𝜂 enligt ekvation (1). Omräkningsfaktorn beaktar bland
annat tillförlitligheten i undersökningen samt osäkerheter relaterade till jordens
egenskaper och aktuell konstruktion.
(1)

𝑋k = 𝜂 ∙ 𝑋valt

Omräkningsfaktor som tar hänsyn till osäkerheter relaterade till jordens
egenskaper och aktuell geokonstruktion enligt.
Det valda värdet (bör beräknas eller uppskattas som medelvärdet av
härledda värden).

𝜂
𝑋valt

Dimensionerande värdet 𝑋d erhålls genom att applicera den geotekniska parametern
𝛾𝑀 till det karakteristiska värdet enligt ekvation (2) och används då ett lågt värde är
dimensionerande.
1

(2)

𝑋d = 𝛾 ∙ 𝑋k
𝑀

Ekvation (3) nyttjas när ett högt värde är dimensionerande.
(3)

𝑋d = 𝛾𝑀 ∙ 𝑋k
Där 𝛾𝑀 är en fast partialkoefficient.

Uppdrag: 303931, Gunnarskäl, Folkesta och Ekeby Eskilstuna
Beställare: Eskilstuna kommun, KLK, Fastighet och Exploatering
O:\GAV\303931\G\_Text\PM\Folkesta\PM PROJEKTERINGSUNDERLAG FOLKESTA_TYRENS AB.docx

11(28)

2020-10-15
Slutrapport

7.3

PLANOMRÅDE NORDVÄSTRA FOLKESTA

7.3.1 ODRÄNERAD SKJUVHÅLLFASTHET

Värdena från rutinförsök på de ostörda proverna är korrigerade utifrån konflytgräns
enligt SGI Information 3. Värdena från CPT-sonderingarna är utvärderade i
datorprogrammet Conrad enligt rekommendation i SGI Information 15.
Lerans vattenkvot varierade mellan 13,4 – 108,3 %. Vid rutinförsök på ostörda prover
har densiteten uppmätts till 1,55 – 1,79 t/m3.
Den odränerade skjuvhållfastheten i leran är satt till 18 kPa.

Figur 6. Grafen visar den odränerade skjuvhållfastheten kontra djupet under markytan. X-axeln illustrerar
den odränerad skjuvhållfasthet (kPa) och y-axeln illustrerar djup under markytan i meter. Streckad linje
redovisar valt värde.
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7.3.2 FÖRKONSOLIDERINGSTRYCK

Lerans förkonsolideringsspänning mot djupet har uppskattats utifrån CPT-sondering i
borrpunkt 20T52, 20T54, 20T55, 20T57 samt utifrån utförda CRS-försök i borrpunkt
20T55. Ur arkivborrpunkter har bedömning av hållfasthetsvärden utförts med hjälp av
Hansbos relation.
CRS-försök utfördes i punkt 20T55 på 3,2 m djup men inget resultat på
förkonsolideringsspänning kunde utvärderas. På djupet 5,1 m stämmer CRS-försök och
empiri väl överens med varandra.
Utifrån effektivspänningsanalys och studie av överkonsolideringsgrad kan leran
generellt betraktas som överkonsoliderad med 10 kPa med nu uppmätta
grundvattennivåer. Conradutvärderingar visar på något högre överkonsolidering vilket
bör verifieras i projekteringsskedet.

Figur 7. Jordens effektivspänning kontra förkonsolideringstryck. X-axeln illustrerar spänning (kPa) och yaxeln illustrerar djup under markytan i meter. Jordenseffektivtryck är hämtad ur borrpunkt 20T55 enligt
blå linje.
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7.3.3 FRIKTIONSVINKEL

Härledda värden för friktionsvinkeln inom utredningsområdet har utvärderats utifrån
utförda vikt- och CPT-sonderingar som utförts i silt och sand. Värdena från CPTsonderingarna är utvärderade i datorprogrammet Conrad enligt rekommendation i SGI
Information 15 och utifrån viktsonderingar enlig TK Geo 13.
Värdena har stor spridning med värden mellan ca 27 till 36 grader. På grund av den
stora spridningen har värden valts till det lägre.
För den fast lagrade friktionsjorden har ingen utvärdering utförts.
7.3.4 ELASTICITETSMODUL

Härledda värden för friktionsvinkeln inom utredningsområdet har utvärderats utifrån
utförda vikt- och CPT-sonderingar som utförts i silt och sand. Värdena från CPTsonderingarna är utvärderade i datorprogrammet Conrad enligt rekommendation i SGI
Information 15 och utifrån viktsonderingar enlig TK Geo 13.
Härledda värden för elasticitetsmodulen (E) har en stor spridning mellan 2 – 18 MPa.
Utförda vikt- och CPT-sonderingar har utförts i lera, silt och sand.
Inget valt värde har således utvärderats för elasticitetsmodulen inom det nordöstra
planområdet.
7.3.5 SAMMANSTÄLLNING AV VALDA VÄRDEN
Tabell 3 Valda värden för parametrar i jordmodellen.

Nivå ök
[möh]*
+9,1 +8,1

Material

Torrskorpelera

𝛾valt

Mtrl.typ/Tjälfarlighetsklass
**

[kN/m
3]

𝜑valt /𝐶u;valt

𝐸valt /𝑀L;valt

5A/4

17(7)

30 kPa

1000 kPa

+8,1 +1,8

Lera

4B/3

17(7)

18 kPa

293 kPa

+1,8 –
+0,9

Friktionsjord (silt/sand)

5A/4

20(12)

28 ̊

2 MPa

+0,9 -0,5

Friktionsjord

3B/2

-

-

-

-0,5

Berggrund

-

-

-

-

* Nivåerna varierar lokalt inom utredningsområdet, för gällande nivåer hänvisas till sektionsritningar bilagda
MUR. **Materialtyp/Tjälfarlighetsklass enligt AMA 17.
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7.4

FÖRLÄNING AV UPPSTÄLLNINGSSPÅR OCH PLANOMRÅDE SYDÖSTRA
FOLKESTA

7.4.1 ODRÄNERAD SKJUVHÅLLFASTHET

Värdena från rutinförsök på de ostörda proverna är korrigerade utifrån konflytgräns
enligt SGI Information 3. Värdena från CPT-sonderingarna är utvärderade i
datorprogrammet Conrad enligt rekommendation i SGI Information 15.
Arkivborrningar i angränsande område bedöms som felaktiga och har ej inkluderats i
utvärderingen.
Lerans vattenkvot varierade mellan 27,5 – 64,6 %. Vid rutinförsök på ostörda prover
har densiteten uppmätts till 1,51 – 1,83 t/m3.
Den odränerade skjuvhållfastheten i den löst lagrade leran är satt till 16 kPa.

Planområde sydöstra
Folkesta

Förlängning av spår Folkesta

Figur 8. Grafen visar den odränerade skjuvhållfastheten kontra djupet under markytan. X-axeln illustrerar
den odränerad skjuvhållfasthet (kPa) och y-axeln illustrerar djup under markytan i meter. Streckade linjer
redovisar valt värde.
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7.4.2 FÖRKONSOLIDERINGSTRYCK

Lerans förkonsolideringsspänning mot djupet har uppskattats utifrån CPT-sondering i
borrpunkt 20T73, 20T74, 20T75, 20T77 och 20T79, samt utifrån CRS-försök i
borrpunkt 20T74 och 20T75. Empiriska värden utifrån arkivborrningar i angränsande
område har värderats lägre.
Utifrån effektivspänningsanalys och studie av överkonsolideringsgrad kan leran
generellt betraktas som överkonsoliderad med 10 kPa med dagens uppmätta
grundvattennivåer.

Figur 9. Jordens effektivspänning kontra förkonsolideringstryck. X-axeln illustrerar spänning (kPa) och yaxeln illustrerar djup under markytan i meter. Jordens effektivtryck är hämtad ur borrpunkt 20T75 enligt
blå linje.
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7.4.3 FRIKTIONSVINKEL

Friktionsvinkeln (ɸ) har utvärderats utifrån hejarsonderingar (HfA), CPT-sonderingar
och viktsonderingar (Vim) och är vald till 32 grader i befintlig friktionsjord. Befintlig
friktionsjord består generellt av sand med siltskikt.
Viktsonderingar (Vim) har värderats lägre.

Figur 10. Utvärdering av friktionsvinkeln (ɸ). X-axeln illustrerar friktionsvinkeln (ɸ) och y-axeln illustrerar
djup under markytan i meter. Streckad linje redovisar valt värde.
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7.4.4 ELASTICITETSMODUL

Elasticitetsmodulen (E) för friktionsjorden (silt och sand) är vald till 8 MPa.
Viktsonderingar (Vim) har värderats lägre.

Figur 11. Utvärdering av friktionsjordens elasticitetsmodul (E). X-axeln illustrerar Elasticitetsmodulen, M,
(MPa) och y-axeln illustrerar djup under markytan i meter. Streckad linje redovisar valt värde.
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7.4.5 SAMMANSTÄLLNING AV VALDA VÄRDEN
Tabell 4 Valda värden för parametrar i jordmodellen.

Nivå ök
[möh]*

Material

Mtrl.typ/Tjälfarlighetsklass
**

[kN/m3]

+18,3 –
+15,5

Fyllning, Mg(husasiCldc
pr)

-

+15,5 –
+14,6

Torrskorpelera (Cldc)

+14,6 –
+14,2

𝛾valt

𝜑valt /𝐶u;valt

𝐸valt /𝑀L;valt

-

-

-

5A/4

17(7)

30 kPa

1086 kPa

Lera vCl(sifsa)

4B/3

17(7)

16 kPa

853 kPa

+14,2 –
+11,8

Friktionsjord (sand)

4A/3

20(12)

32º

8 MPa

+11,8

Berggrund

-

-

-

-

* Nivåerna varierar lokalt inom utredningsområdet, för gällande nivåer hänvisas till sektionsritningar bilagda
MUR. **Materialtyp/Tjälfarlighetsklass enligt AMA 17.

8

SÄTTNINGSFÖRHÅLLANDEN

Översiktliga sättningsberäkningar har utförts enligt Hookes lag:
𝑠=

𝜎∗ℎ
𝐸𝑑

Där s = sättning (m), 𝜎 = tillskottslasten (kPa), Ed = elasticitetsmodulen (kPa), h =
lagertjockleken (m). Utförda sättningsberäkningar är översiktliga och ingen
säkerhetsfaktor har använts.
Leran bedöms utifrån utförda undersökningar som överkonsoliderad med 10 - 20 kPa,
vilket innebär att leran kan belastas med 10 kPa utan att sättningar uppstår i leran
alternativt utsättas för en grundvattensänkning på 1 m. 10 kPa motsvarar lasten från
0,5 m fyllningsmassor (2,0 t/m 3).
8.1

PLANOMRÅDENA NORDVÄSTRA SAMT SYDÖSTRA FOLKESTA

Inom utredningsområdet förekommer sättningskänsliga jordarter (lera). Leran bedöms
som överkonsoliderad med 10 kPa inom utredningsområdet.
Utförda CRS-försök inom utredningsområdet resulterade i en sättningsmodul mellan
293 kPa (5,1 m u my) till 1086 kPa (2,5 m u my). Vid översiktliga sättningsberäkningar
är sättningsmodulen i torrskorpeleran ned till ett djup om 2 m satt till 970 kPa och för
djup större än 2 m är sättningsmodulen satt till 560 kPa. Antagna värden är
medelvärden utifrån utförda CRS-försök.
Inom hela utredningsområdet bedöms leran ha liknande bildningssätt och likartad
geologisk historia varpå nedan utförda beräkningar är gällande för förekommande lera
inom hela utredningsområdet i Folkesta.
Inom området där friktionsjord eller enbart torrskorpelera (eller lera av
torrskorpekaraktär) förekommer uppstår mycket små sättningar vid belastning, vilka
kan ses som försumbara.
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Inom områden där lermäktigheter mindre än 2 m förekommer bedöms sättningar bli 1
cm per för en belastning om 20 kPa. För ytterligare tillskottslast bedöms sättningen
öka med ca 1 cm per pålastad 10 kPa.
Inom områden där lermäktigheten överstiger 2 m lera bedöms sättningarna vara 2 cm
per meter sättningskänslig lera för en tillskottslast av 20 kPa. För ytterligare
tillskottslast bedöms sättningen öka med 2 cm per meter lera och pålastad 10 kPa.
Den totala lermäktigheten (torrskorpelera inräknat) inom utredningsområdet varierar
mellan 0 – 7,5 m, enligt tolkade ritningar G1032101 och G1032102.
I tabell 5 redovisas översiktliga sättningsberäkningar för antagna laster. En
tillskottslast på 20 kPa motsvarar en fyllningsmäktighet på 1,0 m (2,0 t/m 3).
Tabell 5. Översiktliga sättningsberäkningar för planområdet

Total
lermäktighet (m)

2m

4m

6m

8m

10 kPa

0 cm

0 cm

0 cm

0 cm

15 kPa

1 cm

3 cm

6 cm

8 cm

20 kPa

2 cm

7 cm

11 cm

15 cm

30 kPa

5 cm

14 cm

22 cm

31 cm

Tillskottslast
(kPa)

8.2

VID FÖRLÄNGNING AV SPÅR

Vid planerad förlängning av befintligt uppställningsspår söder om kombiterminalen
förekommer sättningskänsliga jordarter (lera).
Uppställningsspåret antas anläggas på samma nivå som anslutande spår vid + 16,8
(RH2000), enligt höjdangivelse på planritning G174F301 (arkivhandling, se Figur 12).
Detta resulterar i att det planerade uppställningsspåret går delvis på bank. Bankhöjden
varierar mellan 1,5 m i nordväst till 4,4 m i sydöst. Bankhöjden är estimerad utifrån
överkant av naturligt lagrad torrskorpelera. Det innebär att vid anslutningen mot
befintligt spår erfordras schakt i befintliga fyllnadsmassor för delar av banvallen,
schaktdjupet varierar, men bedöms i planerad spårmitt vara maximalt 2,9 m i
befintliga fyllnadsmassor.
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Figur 12. Planritning G174F301 (arkivhandling) med höjdangivelser för befintligt uppställningsspår.

Sättningsmodulen för torrskorpeleran är satt till 1086 MPa och sättningsmodulen för
den löst lagrade leran är satt till 853 MPa. Bedömningen har gjorts utifrån utförda CRSförsök i borrpunkt 20T74 och 20T75 baserad på sektionstolkning 103G2126, där leran
som provtagits i punkt 20T75 bedöms ha likartade egenskaper med den löst lagrade
leran i närliggande punkter för planerad spårmitt.
Sättningar i sand sker momentant vid belastning. I borrpunkt 20T75 där störst
mäktighet sand påträffats bedöms sättningarna i sanden uppgå till 1 – 5 cm.
Sättningarna i sanden är beräknade med en elasticitetsmodul på 8000 kPa, enligt
utförda undersökningar.
Tillåten totalsättning i enskild sektion är 30 cm enligt TK Geo 13 för järnväg med
största tillåtna hastighet 40 km/h. Tillåten totalsättningen i längdled är 30 cm mellan
sektioner med ett avstånd om 30 m mellan varje sektion. Inga beräkningar för
tvärfallssättningar har utförts i detta skedet, däremot ger beräkningarna för
totalsättning en indikation på sättningsdifferens i längdled. Borrpunkterna ligger
översiktligt med ett avstånd om 30 m och en bedömning av sättningarna i längdled har
utförts för undersökningspunkterna.
Från planerad anslutning mot befintliga uppställningsspår och fram till läget för
borrpunkt 20T74 bedöms sättningarna variera mellan 2 – 14 cm, vilket innebär att krav
för maximal tillåten sättning om 30 cm uppfylls.
Vid borrpunkt 20T75 och fram till borrpunkt 07981H33 ger tillskottslasten från den
estimerade järnvägsbanken sättningar som varierar mellan 36 – 45 cm, vilket
överstiger maximal tillåten totalsättning. Sättningsåtgärd krävs för att uppfylla
sättningskrav enligt TK geo 13.
Det rekommenderas att lättfyllning (cellplast) används i planerad järnvägsbank. Vid
utförda beräkningar med lättfyllning i järnvägsbanken erfordras 0,5 – 1,0 m lättfyllning
(cellplast) inom området med en ökning mot sydöst. Alternativa lättfyllningsmaterial
såsom lättklinker eller skumglas kan också nyttjas men då med en något större
mäktighet.
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Resultatet av utförda beräkningar redovisas i tabell 6. Kolumnen för totalsättningen är
beräknad utifrån ovan angivna sättningsmoduler för torrskorpelera, lera och sand.
Tabell 6. Sättningsberäkningar för antagen järnvägsbank vid kombiterminal Folkesta

*Lättfyllning bedöms ej erfordras för att uppfylla sättningskravet enligt TK Geo 13.

Lastspridning har inte beräknats eftersom järnvägsbankens höjd och bredd inte är
fastställt. Då uppfyllnad mot befintliga spår i söder eventuellt kan komma att krävas är
det osäkert om lastspridning kan tillgodoräknas i nuläget och beräkningar har
exkluderats i detta skedet. Kompletterande beräkningar erfordras i
projekteringsskedet när ytterligare information finns att tillgå.
Eventuell sättnings- och stabilitetspåverkan för närliggande spår måste utredas
ytterligare i projekteringsskedet då ny konstruktion inte får påverka befintligt spår.
Ytterligare sättningsberäkningar erfordras i projekteringsskedet.

9

TOTALSTABILITET (SKRED OCH RAS)

9.1

PLANOMRÅDENA (NORDVÄSTRA OCH SYDÖSTRA)

Områdets totalstabilitet bedöms med dagens nivåer som tillfredställande, vilket
innebär att risk för skred och ras ej bedöms förekomma inom planområdet.
Det förekommer inga större vattendrag inom planområdet vilket innebär att det inte
förekommer några erosionsrisker.
9.2

VID FÖRLÄNGING AV UPPSTÄLLNINGSSPÅR

Inom utredningsområdet förekommer fyllningshögar vid den sydöstra gränsen mellan
den befintliga kombiterminalen och befintliga järnvägsspår i söder. Provtagning i
borrpunkt 20T74 i fyllningshögen vid planerad förlängning av uppställningsspår visade
på skredtecken. Skredtecken bedöms endast förekomma på grund av befintligt
massupplag.
Vid planerad förlängning av spår ska massupplaget schaktas av närmast spåret för att
inte påverka det nya spårets stabilitet negativt.
Stabilitetsåtgärder för den planerade järnvägsbanken kan erfordras och måste utredas
ytterligare i projekteringsskedet, detta eftersom antagen bankhöjd är betydande
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(maximalt 4,4 m) i den del där förekomsten av lera är störst. Stabilitetshöjande
åtgärder kan exempelvis vara lättfyllning i bank, vilket också enligt tidigare beskrivet
nyttjas som sättningsreducerande. Även kalkcementpelare är en alternativ lösning som
kan nyttjas i kombination med en lättfylld bank.

10 LOKALT OMHÄNDERTAGANDE AV DAGVATTEN (LOD)
Täta jordlager (lera) förekommer inom undersökningsområdet och i närområdet vilket
gör lokalt omhändertagande av dagvatten genom infiltration olämpligt. Ytlig och
spridd infiltration till grönytor kan sannolikt utföras under förutsättning att
marklutningar skapas bort från byggnationer. Andra alternativa lösningar med
exempelvis fördröjningsmagasin kan tillämpas inom undersökningsområdet.
Marken inom utredningsområdet är sättningskänslig vilket ska beaktas vid en eventuell
markhöjning för planerad dagvattenhantering. Mindre markhöjningsarbeten (< 0,5 m)
för planerad dagvattenhantering kan utföras inom begränsade områden utan att
ytterligare undersökningar erfordras.

11 REKOMMENDATIONER
11.1 BYGGBARHET

Inom de nordvästra delarna av Folkesta bedöms byggbarheten som bra. Generellt
varierar den totala lermäktigheten mellan 2 – 6 m.
Byggbarheten inom den sydöstra delen av Folkesta bedöms som bra. Den totala
lermäktigheten varierar mellan 2 – 6 m, där störst lerdjup påträffades i den södra delen
vid planerad förlängning av uppställningsspår, samt inom de centrala delarna av
åkermarksområdet inom de sydöstra planområdet.
11.2 GRUNDLÄGGNINGSARBETEN INOM PLANOMRÅDET I NORDVÄSTRA FOLKESTA

Vid mindre lermäktigheter (0 – 2 m) samt inom områden där torrskorpelera på morän
förekommer kan grundläggning utföras med platta på mark på fast lagrad friktionsjord
efter utskiftning av lera alternativt för mindre byggnation på torrskorpefast lera, se röd
markering i Figur 13.
Där lerdjupet varierar mellan 2 – 4 m (lila område, enligt Figur 13) kan grundläggning
på plintar utföras, alternativt pålgrundläggning där lerdjupen överstiger 3 m.
Inom områden där lera förekommer med mäktigheter >4 m ska pålar förväntas.
Grundläggningsmetod verifieras med objektspecifika undersökningar i
projekteringsskedet.
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Figur 13. Grundläggningsrekommendation inom nordvästra planområdet. Inom rödstreckad markering kan
ytlig grundläggning utföras. Inom lila områden rekommenderas ytlig grundläggning efter utskiftning av
leran alternativt grundläggning på plintar. Inom blåa och gröna områden rekommenderas
pålgrundläggning. Mellan områdena kan grundläggningsrekommendationerna variera något. Lokala
avvikelser kan förekomma.

11.3 GRUNDLÄGGNINGSARBETEN INOM PLANOMRÅDET I SYDÖSTRA FOLKESTA

Inom det sydöstra planområdet har undersökningar endast utförts där mäktigast
lerlager förekommer. Vid tre av fyra undersökningspunkter överstiger den totala
lermäktigheten 4 m och pålgrundläggning bedöms erfordras. Inom områdets norra och
södra del är lerdjupen troligtvis grundare och möjlighet till ytlig grundläggning finns.
Det är troligt att plintgrundläggning erfordras vid övergången mellan den centrala
delen och mot norr samt mot söder, enligt Figur 14. Det ska beaktas att
lerdjupstolkningen är baserad på fåtalet undersökningspunkter och lokala variationer
kan förekomma.
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Figur 14. Grundläggningsrekommendation inom sydöstra planområdet. Det ska beaktas att
lerdjupstolkningen är baserad på fåtalet undersökningspunkter och lokala variationer kan förekomma.

Det rekommenderas att byggnader planeras på ett sådant sätt att de antingen ligger
inom lerområde eller fastmarksområde och inte går över gränserna, detta för att
undvika komplicerade grundläggningsarbeten.
Grundläggningsmetod verifieras med objektspecifika undersökningar i
projekteringsskedet.
11.4 GRUNDLÄGGNINGSARBETEN VID FÖRLÄGNING AV UPPSTÄLLNINGSSPÅR

Vid anslutning till befintligt uppställningsspår finns ett massupplag där underliggande
lera påvisar skredtecken. Befintligt massupplag ska schaktas av då förlängning av spår
planeras. Grundläggning av spår utförs på nya kontrollerade fyllningsmassor.
Den befintliga fyllningsmäktigheten varierar mellan 1,0 - 2,8 m.
Inom planerad förlängning av befintligt spår ökar lerdjupen mot sydöst. I
lerdjupstolkningen i tolkad planritning 103G2102 har det totala lerdjupet inklusive
torrskorpelera bedömts, se Figur 15.
Naturlig marknivå för utredningsområdet varierar mellan +12,4 – 18,1, området sluttar
mot sydöst. Befintliga spår vid planerad anslutning är belägna på + 16,8 (RH2000),
enligt planritning G174F301 (arkivhandling från Eskilstuna kommun, se Figur 12).
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Figur 15. Tolkade jordarter i sektion vid planerad förlänging av spår (sydöstra Folkesta). För punkter i plan
hänvisas till planritning 103G1102. Jordartstolkningen är utförd längs sektion U-U. Figuren är ej skalenlig.

Från planerad anslutning mot befintliga uppställningsspår och fram till läget för
borrpunkt 20T74 bedöms sättningarna variera mellan 2 – 14 cm, vilket innebär att
sättningsåtgärder ej erfordras där.
Vid borrpunkt 20T75 och fram till borrpunkt 07981H33 ger tillskottslasten från den
estimerade järnvägsbanken sättningar som varierar mellan 35 – 39 cm, vilket
överstiger maximal tillåten totalsättning. Översiktliga beräkningar på lättfyllning
(cellplast) har utförts och mäktigheten bedöms variera mellan 0,5 – 1,0 m beroende på
bankhöjden, enligt Figur 16.

Figur 16. Översiktlig skiss över förmodad järnvägsbank med antagen nivå + 16,8, där röd markering avser
översiktligt beräknad mäktighet med lättfyllning (cellplast). Figuren är ej skalenlig.

Stabilitetsåtgärder för planerad förlängning av uppställningsspår kan erfordras och
måste beaktas i projekteringsskedet. Detta eftersom antagen bankhöjd är betydande
(maximalt 4,4 m).
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11.5 SCHAKTARBETEN

Schakt dimensioneras i projekteringsskedet. Djupare och mer omfattande
schaktarbeten kan erfordra stödkonstruktion.
Grundvattenproblematik kan förekomma vid djupare schakt i mindre mäktigheter lera.
Då schaktdjup är fastställt ska bland annat bottenupptryckning beaktas. Då
flytbenägna jordarter (silt) har påträffats på stora djup (> 5m) samt i skikt med
varierande mäktighet i den löst lagrade leran inom det nordvästra planområdet (djup
mellan 1 – 5,5 m) ska detta beaktas vid schaktarbeten.
11.6 FYLLNINGSARBETEN

Inom fastmarksområdet kan marknivåer regleras relativt fritt. Likaså inom område där
torrskorpelera på morän förekommer. Inom övriga delar, där lösare lagrad lera
förekommer rekommenderas att marken hålls låg i närhet till dagens nivåer. Mindre
markhöjningar upp till 0,5 m kan utföras inom områden med löst lagrad lera.
11.7 ANLÄGGNING AV HÅRDGJORDA YTOR

Materialtyp och tjälfarlighetsklass för utförda provtagningar inom utredningsområdet
redovisas i Bilaga 1, bilagd MUR Geoteknik (MUR/Geo) Folkesta, Tyréns AB, daterad
2020-10-09.
Vid anläggning av hårdgjorda ytor i ett tidigt skede hänvisas till utförda provtagningar.
11.8 VA-LEDNINGAR

Då VA-ledningarnas läge är fastställt rekommenderas att schaktbarhet och
jordlagerförhållanden inom det aktuella området kontrolleras för vidare
projekteringsarbeten. Vid markhöjningar större än 0,5 m över ledningar
rekommenderas förstärkt ledningsbädd för att inte orsaka sättningsskador på
ledningar.
11.9 GRUNDVATTENSÄNKNING

Tillfällig avsänkning av grundvattennivån får endast utföras om det är uppenbart att
varken allmänna eller enskilda intressen skadas genom erforderlig pumpning. I annat
fall krävs tillstånd enligt miljöbalken. Marken är sättningskänslig och en
grundvattensänkning på 1 m motsvarar en tillskottslast om ca 10 kPa.

12 ÖVRIGT SAMT FORTSATT PROJEKTERING
12.1 FÖRLÄNGNING AV BEFINTLIGT UPPSTÄLLNINGSSPÅR

Det rekommenderas att fortsatta grundvattenmätningar utförs i redan installerade
grundvattenrör för att få en bättre förståelse för områdets geohydrologiska situation.
Sättnings- och stabilitetspåverkan för närliggande spår måste utredas ytterligare i
projekteringsskedet då ytterligare information kring bankhöjd finns att tillgå.
12.2 PLANOMRÅDENA I NORDVÄSTRA OCH SYDÖSTRA FOLKESTA

Det rekommenderas att fortsatta grundvattenmätningar utförs i installerade
grundvattenrör för att få en bättre förståelse för områdets geohydrologiska situation.
När höjdsättning, byggnadslägen och nivåer för lägsta golv finns framtaget
rekommenderas att nya objektspecifika geotekniska undersökningar utförs.
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Det rekommenderas även att en markradonundersökning utförs inom planområdet,
framför allt inom fastmarksområdena, men också ett antal mätningar inom
lerområdena.
Grundläggningsmetod verifieras med objektspecifika undersökningar i
projekteringsskedet.
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