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1. Allmänt 
På uppdrag av Structor Eskilstuna AB har Loxia Group upprättat denna handling för planerade om- 
och tillbyggnader inom fastigheten Vintergatan 19 i Eskilstuna. 
 

2. Syfte 
Syftet med denna Tekniska PM Geoteknik är att utgöra underlag för fortsatt projektering av objek-

tet. Vidare innehåller denna handling underlag för framtagande av detaljplan för fastigheten. 

 

3. Planerade byggnader 
Inom fastigheten planeras om- och tillbyggnader av befintlig byggnad samt lokalt uppfyllnad av 

marknivån. Det som det har skett en geoteknisk undersökning för är; 

• Uppförande av en prefab-byggnad i betong om 3 plan som en tillbyggnad i läget för den nuva-

rande entrén mot norr inklusive höjning av markytan med upp till ca 1 m vid anslutningen från 

Kungsgatan. 

• En tillbyggnad i 1 à 2 plan längs den södra sidan av byggnaden mot Gredbyvägen. 

• Markhöjning med ca 1 m längs en del av den västra fasadsidan. 

• Möjligheten till uppförande av byggnader inom de obebyggda ytor som finns inom fastigheten 

västra del. 

Utöver detta planeras flera invändiga ombyggnader. Några geotekniska undersökningar för detta 

har dock ej skett då tillgängligt utrymme saknas för att använda den fältutrustning som har funnits 

tillgänglig för den nu genomförda undersökningen.    

 

4. Utförda undersökningar, redovisning 
Resultatet av den geotekniska undersökningen redovisas i separat Markteknisk Undersökningsrap-

port Geoteknik (MUR/Geo), upprättad av Loxia 2021-01-27.  

 

5. Förhållanden på plats 

5.1 Området 
Fastigheten ligger inom Eskilstuna tätort. Norr om fastigheten passerar Kungsgatan, i öster Ståhl-

bergsvägen och i söder Gredbyvägen. Mot väster gränser fastigheten till en annan bebyggd fastig-

het. Byggnaden upptar idag en större delen av fastighetens östra del. Strax väster om denna bygg-

nad passerade Bobergsgatan, men denna genomfart är idag stängd av pågående tillbyggnadsar-

beten vid byggnadens nordvästra del.    

Den västra delen av fastigheten utgörs av öppna ytor för bl.a. parkering. Området är relativt plant. 

Söder om Gredbyvägen stiger markytan mot Eskilstuna bangårdsområde.  
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5.2 Översiktliga geologiska förhållanden 
Enligt SGU:s (Sveriges geologiska undersökning) jordartskarta utgörs jorden inom området till stor 

del av postglacial lera. Jorddjupet anges till 10 – 20 m.     

5.3 Geotekniska förhållanden  
Nedanstående beskrivning av de geotekniska förhållandena bygger på resultat från undersökningar 

i enstaka punkter. Avvikande förhållanden kan därför ej uteslutas. 

5.3.1 Tillbyggnaden vid den norra entrésidan 

I läget för föreslagen tillbyggnad vid den norra entrén består jorden överst av ca 1 m fyllning av 

mulljord, lera och grus. Även tegel har påträffats i fyllningen.  

Under fyllningen följer naturligt lagrad jord som överst består av lera. Leran sträcker sig som mest 

till 5,5 m djup i undersökningspunkterna. Leran utgörs ned till ca 2,5 m djup under markytan av 

torrskorpa. Proverna på den lösa leran har en vattenkvot på 65 – 72 %, en konflytgräns på ca 62 %, 

en odränerad skjuvhållfasthet på 19 – 21 kPa och en sensitivitet på 17 – 20. vilket motsvarar nor-

malsensitiv lera. Leran uppvisar även inslag av sulfid.  

Leran vilar på friktionsjord med minst hög relativ fasthet, sannolikt morän. Utförda slagsonderingar 

har stoppat i denna friktionsjord. I en punkt har slagsonden stoppat i jorden på ca 8,5 m djup (nivån 

ca +1,5), medan den i en annan punkt stoppat mot block eller berg på knappt 5,5 m djup (nivån ca 

+4,0). 

I en tredje punkt som har utförts direkt väster om den nuvarande entrén skiljer sig förhållandena 

från ovan nämnda. Här har ingen lös lera påträffats och slagsonderingen stoppat i jorden ca 3 m 

under markytan (nivån ca +7). Det är oklart om stopp skett i fyllning eller om moränen ligger ytli-

gare. 

5.3.2 Södra sidan mot Gredbyvägen 

I läget för föreslagen tillbyggnad längs den södra fasadsidan mot Gredbyvägen består jorden överst 

av 0,4 – 1,5 m fyllning av främst sand och grus.  

Under fyllningen följer naturligt lagrad jord som överst består av lera. Leran sträcker sig till ca 3,5 – 

8 m djup i undersökningspunkterna. Lerdjupen ökar generellt mot väster, även om lerdjupen närm-

ast det sydöstra hörnet uppgår till drygt 6 m. Leran utgörs ned till 1,5 – 2 m djup under markytan 

av torrskorpelera och följs av lös lera. Proverna på den lösa leran har en vattenkvot på 54 - 73 %, 

en konflytgräns på 48 - 60 % och en odränerad skjuvhållfasthet på 10 – 16 kPa.  

Leran vilar på friktionsjord med minst hög relativ fasthet, sannolikt morän. Utförda slagsonderingar 

har stoppat ca 7 – 12 m under markytan, vilket motsvarar nivån ca -2,5 - +3. Av 7 slagsonderingar 

har 2 stoppat mot block eller berg, medan övriga stoppat i moränen.   

5.3.3 Västra fasadsidan  

I läget för föreslagen markuppfyllnad vid den västra fasadsidan består jorden överst av ca 1 m fyll-

ning. Mot norr ökar fyllningsmäktigheten och uppgår här till upp mot ca 3 m. Prov har tagits på 
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fyllningen inom den norra delen av området och den utgörs här främst av sand och grus. Från 1 m 

djup och nedåt kan inslag av lera finnas. Fyllningen bedöms därför inom denna del av området 

överst bestå av ca 1 m överbyggnadsmaterial.  

Under fyllningen följer naturligt lagrad jord som överst består av lera. Leran sträcker sig till ca 5,5 – 

6,5 m djup i undersökningspunkterna inom det del där markuppfyllnad planeras. Längre norrut till 

tillbyggnad idag sker sträcker sig leran dock djupare till ca 8 m. Leran utgörs ned till minst 1,5 m 

djup under markytan av torrskorpelera och följs av lös lera. Proverna på den lösa leran har en vat-

tenkvot på ca 70 % och en konflytgräns på ca 50 %.   

Leran vilar på friktionsjord med minst hög relativ fasthet, sannolikt morän.  

5.3.4 Västra delen av fastigheten 

Inom den västra delen av fastigheten som detaljplaneläggs för kommande affärsbyggnader består 

jorden överst av ca 0,4 – 1 m fyllning av främst sand och grus.  

Under fyllningen följer naturligt lagrad jord som överst består av lera. Leran sträcker sig till ca 6,5 – 

13,5 m djup i undersökningspunkterna. De största lerdjupen har påträffats inom den nordvästra 

delen av fastigheten. Leran utgörs ned till ca 1,5 m djup under markytan av torrskorpelera och följs 

av lös lera. Proverna på den lösa leran har en vattenkvot på ca 60 - 110 %, en konflytgräns på ca 55 

- 95 % och en odränerad skjuvhållfasthet som huvudsakligen ligger inom spannet 10 – 15 kPa. Ge-

nerellt så sjunker vattenkvoten och konflytgränsen mot djupet av lerlagret, medan skjuvhållfast-

heten ökar något mot djupet.  

Leran vilar på friktionsjord med minst hög relativ fasthet, sannolikt morän. Utförda trycksonde-

ringar har stoppat mot detta lager. I någon punkt har en övergång på upp till ca 2 m lösare frikt-

ionsjord påträffats mellan leran och moränen.  

5.4 Hydrogeologiska förhållanden 
Loxia har installerat ett grundvattenrör ned i friktionsjorden under leran vid den södra fasadsidan 

mot Gredbyvägen. Grundvattennivån i detta rör mättes i januari 2021 till +7,8 (2,3 m under marky-

tan).  

Loxia har även kontrollerat nivån i några rör som tidigare installerats inom område, sannolikt av 

Structor Miljöteknik. Det är okänt till vilket djup dessa rör har installerats. I mars 2019 mättes i rör 

SM219 norr om byggnaden en vattenyta på nivån +8,4 (ca 0,8 m under markytan). I januari 2021 

mättes i rör SM114 vid entrén på norra sidan en vattenyta på nivån +6,4 (3,6 m under markytan). I 

januari 2021 mättes i rör SM3 nordväst om byggnaden en vattenyta på +7,2 (1,1 m under marky-

tan). 

Utifrån ovanstående bedöms en grundvattennivå på mellan +7 och +8,5 kunna förväntas inom om-

rådet.  Den lägre nivå som uppmätts i rör SM114 kan eventuellt bero på påverkan av källare och 

dränering vid byggnaden. Sannolikt är grundvattnets flödesriktning mot Eskilstunaån i norr där en 

vattennivå på ca +7,8 normalt bedöms råda. Några av de vattenytor som uppmätts i rören har där-

för varit lägre än denna vattennivå. Eskilstunaåns är dock reglerad, vilket gör att den hydrauliska 

överenstämmelsen mellan ån och grundvattnet inom området ej behöver vara given.  
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Det skall även noteras att ett övre ytvattenmagasin kan uppträda i fyllningsjorden inom området, 

då detta vatten hindras från att infiltrera av den förekommande leran.  

5.5 Markföroreningar 
Miljöteknisk undersökning har utförts av Structor Miljöteknik och redovisas av dem i särskild hand-

ling.  

Loxia har utfört mätning av markradonhalter i 6 punkter inom området. Halterna varierar mellan 

knappt 1 kBq/m3 och 114 kBq/m3. De punkter som uppvisar lägst halter ligger vid entrén på norra 

sidan med en halt på som mest 7 kBq/m3, vilket här skulle tyda på lågradonmark. Det föreslås dock 

att tillbyggnaden vid den norra entrén dimensioneras för normalradonmark. I övrigt skall högradon-

mark förutsättas vid dimensioneringen av grundläggning inom området. De höga och varierande 

radonhalterna bedöms bero på fyllningens sammansättning då den underliggande leran normal ej 

är radonhaltig.  

5.6 Befintlig byggnad 
Den befintliga byggnad som utgörs av Assas kontor har byggts till i flera omgångar. Vissa delar har 

källare, medan andra delar saknar källare. Grundläggningssättet kan också variera inom byggnaden.  

 

6. Grundläggning 

6.1 Föreslagen grundläggning, principer 
Båda de tillbyggnader som planeras i norr och söder föreslås grundläggas med spetsburna pålar av 

stål eller betong. Med tanke på avståndet till befintlig byggnad rekommenderas grundläggning på 

stålpålar då detta ger en mindre omgivningspåverkan.  

Vid planerad framtida bebyggelse inom den västra delen av fastigheten rekommenderas pålgrund-

läggning enligt ovan. Här kan dock betongpålar användas i större utsträckning där avståndet till 

befintliga byggnader är större. 

För de ombyggnader som sker inne i befintlig byggnad skall grundläggning på spetsburna pålar för-

utsättas i första hand om inte eventuellt kompletterande undersökningar kan påvisa andra förhål-

landen. Här kan behov finnas att använda borrade pålar om hinder i form av grövre grundrester 

förekommer.  

6.2 Dimensioneringsunderlag pålgrundläggning, spetsburna pålar 
Dimensionering sker enligt SS-EN 1997-1. 

Grundkonstruktionerna är att hänföra till Geoteknisk kategori 2 (Gk2). 

Vid pålgrundläggning i brottgränstillståndet (GEO) utförs beräkning av pålens geotekniska bärför-

måga enligt IEG Rapport 8:2008, rev 2, TD Pålgrundläggning kap. 4.2.1 och 4.2.3.  

Vid pålgrundläggning i brottgränstillståndet (STR) utförs beräkning av pålens konstruktiva bärför-

måga enligt TD Pålgrundläggning kap. 4.3. Den omkringliggande jordens dimensionerande skjuv-

hållfasthet, cud, bestäms för böjknäckning ur ekv. 4.14 med följande ingående parametrar; 
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ϒm = 1,5 

cuk = 12 kPa  

η1 * η2 = 0,85 

η3 = 1,0 

η4 = 1,0 

η5 = 0,95 

η6 och η7 väljs av geokonstruktör utifrån TD Pålgrundläggning kap. 4.3.6 

η8 = 1,0  

Hänsyn till negativ mantelfriktion (påhängslaster) skall tas om markuppfyllnader större än 0,25 m 

föreslås inom 5 m från byggnad.  

Dimensionering i bruksgränstillståndet sker enligt TD Pålgrundläggning kap. 4.4.3.  

 

7. Markarbeten 

7.1 Schaktning 
All förekommande mulljord skall skiftas ur i läget för planerade byggnader.  

Alla schaktarbeten skall bedrivas med hänsyn till aktuell jordart och rådande väderleksförhållanden. 

Vid schakt inom och i nära anslutning till befintlig byggnad kan förekomst av grundrester och grov 

fyllning försvåra schaktningsarbetet.  

Den förekommande leran är att betrakta som vattentät. Detta innebär att kontakt med grundvatten 

normalt ej bedöms uppkomma vid de förväntade schakterna. Vid djupare schakter och/eller där 

lermäktigheten är mindre kan risk för hydraulisk bottenupptryckning finnas och behöva beaktas. 

Länshållning skall ske av schakter med försiktighet så att uppluckring och urspolning av jord ej upp-

kommer.   

Det skall beaktas att förekommande fyllningsjord kan innehålla högre radonhalter. Markförore-

ningar kan också förekomma i jorden, där den miljötekniska undersökning som skett inom området 

skall beaktas i fråga om hantering av schaktmassor. 

7.2 Fyllning och packning 
Fyllning under byggnad som skall pålas skall ske med pålningsbara massor. 

7.3 Dränering 
Dränering av tillbyggnader skall anpassas till befintlig byggnads dräneringssystem. Normalt kan drä-

nering ske ned till torrskorpelerans nivå utan att påverka leran inom området.  
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7.4 Marksättningar 
Den förekommande leran inom området är att betrakta som sättningsbenägen. Sättningarna, S, 

inom området bedöms uppgå till; 

S = D * H / 25  

där D är mäktigheten av den lösa leran i meter och H är uppfyllnadshöjden i meter, vilket motsvarar 

en last på 20 kPa per meter markuppfyllnad. 

Vid den norra entrén är djupet av den lösa leran ca 3 m och en höjning på 1 m planeras, vilket då 

beräknas medföra en marksättning på omkring 12 cm. 

Vid den västra fasadsidan är djupet av den lösa leran maximalt 5 m och en höjning på 1 m planeras, 

vilket då beräknas medföra en marksättning på omkring 20 cm. 

Sättningarna bedöms pågå under flera år och t.o.m. decennier där lerdjupen är större. Vid den norra 

entrén bedöms ungefär hälften av sättningarna utvecklas inom 1 år och ca 90 % inom 3 år. Vid den 

västra fasadsidan bedöms ungefär hälften av sättningarna utvecklas inom ca 2 år och 90 % inom 6 

– 8 år.  

För att reducera de framtida sättningarna kan en överlast utläggas där lerdjupen är mindre. Fyllning 

kan även ske med lättfyllning för att minska sättningarna storlek.  

Det skall noteras att lerans sättningsegenskaper kan variera inom området, särskilt där lerdjupen 

är större som inom fastighetens västra del. Här kan leran mot djupet vara styvare och mindre sätt-

ningsbenägen vid belastning på markytan, vilket här kan medföra en överskattning av sättningarna 

enligt ovanstående samband. Å andra sidan uppvisar den övre delen av leran inom den västra delen 

av fastigheten avvikande egenskaper då såväl vattenkvot som konflytgräns här är hög, vilket skulle 

kunna indikera en mer sättningsbenägen lera. Det är därför ej lämpligt att använda ovanstående 

samband inom den västra delen av fastigheten.  

7.5 Markstabilitet 
Vid en plan marknivå bedöms markstabiliteten som tillräcklig vid markbelastningar på 40 kPa, vilket 

motsvarar en markuppfyllnad på ca 2 m. Sannolikt kan ännu större laster påföras genom att före-

kommande fyllning och torrskorpelera bidrar till en ökad hållfasthet hos jorden, men detta behöver 

beräknas i varje särskilt fall.  

I anslutning till schakter reduceras dock tillåten belastning och behöver ses över i varje enskilt fall.    

7.6 Övriga markarbeten 
Den naturligt lagrade jorden utgörs överst av siltig torrskorpelera som kan hänföras till materialtyp 

5A och tjälfarlighetsklass 4.  

Terrassens dräneringsegenskaper av naturligt lagrad jord kan anses som mycket dåliga inom områ-

det.   

 

http://www.loxiagroup.se/


 
Sida 9 av 9 

Skapat av (Förnamn, Efternamn) 
Lars O Johansson 

Datum: 

2021-01-29 
Reviderad: 

 

TPM/Geo – Vintergatan 19, Eskilstuna kommun  

 

 
Loxia group 
Besöksadress: Fabriksgatan 8, 702 10 Örebro 
www.loxiagroup.se 

8. Övrigt  

8.1 Fortsatt utredning 
Provpålning rekommenderas för att fastställa pållängder, varvid även stötvågsmätning också lämp-

ligen utförs för bedömning av pålarnas bärförmåga.  

Vid en utbyggnad inom den västra delen av fastigheten bör kompletterande geoteknisk undersök-

ning utföras inklusive ostörd provtagning på förekommande lera då den inom denna del av området 

är mäktigare än inom övriga delar av fastigheten samt även uppvisar tecken på mer sättningsbenä-

gen lera i ytan. 

Vid den norra entrén noterades i en undersökningspunkt (20L01) avvikande geotekniska förhållan-

den då lera ej påträffades här och sonderingen stoppade relativt ytligt. Det är här lämpligt att kom-

plettera den geotekniska undersökningen för att bedöma om hinder för slagning av pålar finns här, 

t.ex. i form av grövre fyllnings- eller rivningsrester. 

Kompletterande undersökningar bör även utföras inom befintlig byggnad, inte minst för att be-

döma förekomsten av hinder i marken samt om något annat än pålgrundläggning skulle kunna ut-

föras här. Detta kräver dock särskild utrustning för att genomföra geotekniska undersökningar i 

nuläget med tanke på tillgängligt utrymme. Eventuellt kan detta arbete därför ske efter att rivning 

av befintlig byggnadsdel skett. 

8.2 Riskanalys 
De planerade arbetena kommer att ge upphov till vibrationer främst i samband med pålning. Innan 

dessa arbeten påbörjas skall en riskanalys upprättas för att fastställa gränsvärden, behov av syne-

förrättning och omfattning av vibrationsövervakning. I befintlig byggnad som skall bevara är det 

även aktuellt att installera dubbar för att kontrollera att sättningsrörelser ej uppkommer. 

8.3 Kontroll 
Pålarnas bärförmåga skall kontrolleras genom stötvågsmätning el.dyl.  
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