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TÄTORTSGRUNDLÄGGNING - SÄTTNINGSUPPFÖLJNING
AV BYGGNADER, OMGIVNINGSPÅVERKAN
ETAPP 1 - FÖRSTUDIE

FÖRORD
En stor och viktig del vid grundläggning av byggnader är att rätt dimensionera grund
konstruktionerna och att planera utförande och arbetsmetoder så att varken det egna
huset eller grannhus skadas av sättningsrörelser. I Sverige saknas riktlinjer och normer
för sådana överväganden vid denna planering. Riktlinjer och normer bör utvecklas.
I detta samfinansierade BFR/SGI-projekt (BFR nr 910672-5) har SGI som en första
etapp utfört en förstudie omfattande en inventering av lämpliga uppföljningsobjekt. I
Etapp 2 skall sättningsuppföljningar genomföras. I Etapp 2 skall också utredas hur
sättningar på eget hus och i omgivningen bör beaktas.
Projektledare för projektet har varit Connie Olsson som också utfört teknisk gransk
ning. Jan Fallsvik har varit utredningsman.

Linköping i april 1993
Författarna
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TÄTORTSGRUNDLÄGGNING - SÄTTNINGSUPPFÖLJNING
AV BYGGNADER, OMGIVNINGSPÅVERKAN
ETAPP 1

1.

INLEDNING

1.1

BAKGRUND

Vid grundläggning av nya byggnader i tätort inträffar vissa sättningar såväl i "eget" hus
som i omgivningen. Befintliga grannhus, markförlagda ledningar, gator etc kan drabbas av
sk omgivningspåverkan vid grundläggningsarbeten. Kunskaperna om sättningsförhållanden
och graden av omgivningspåverkan är dock bristfällig.

1.2

MÅL OCH SYFTE

Syftet med projektet är att genom sättningsuppföljning och analys av mätdata studera ett an
tal grundläggningsobjekt i tätort. Resultaten från denna studie skall sedan ligga till grund
för förslag till utformning av dimensioneringsregler i bruksgränstillstånd och till riktlinjer
för förhindrande av icke acceptabel omgivningspåverkan.

1.3

UTFÖRT ARBETE

Som en första etapp (förprojekt) redovisas här en inramning av problemområdet - bl a om
fattande framtagning av urvalsunderlag för det kommande huvudprojektet. Vi har intervjuat
företrädare för ett antal byggnadsinspektioner i landet representerande olika landsändar med
varierande geotekniska förhållanden och problemställningar. Det primära syftet med vår
rundfråga är att finna lämpliga objekt för senare uppföljning.
SGI har ställt följande frågor till intervjupersonerna:

1. Ange objekt (om sådana finns) där sättningar påverkat eget hus eller omgivningen och

där dokumentation över det inträffade finns tillgänglig.
2. Ange exempel på planerade objekt eller icke igångsatta objekt med givna bygglov där
sättningar i eget hus eller i omgivningen kan förväntas.
3. Vilken typ av problem förekommer i er tätort, som kan hänföras till sättningar på eget
hus och i omgivningen?
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4. Hur frekvent och hur stort är problemet sättningar och omgivningspåverkan i tätorten?

5. Vilka arbetsmoment i grundläggningen orsakar sättningar i eget hus och i omgivningen?
6. Hur långt från grundläggningsobjektet erhålls omgivningspåverkan?
7. Hur hanteras problemet, dvs vilka metoder använder man för att motverka sätt
ningspåverkan på eget hus och i omgivningen?

En sammanställning av erhållna svar redovisas i avsnitt 3.
En motsvarande studie genomförd på väg- och brobyggnadsområdet beskrivs kortfattat i av
snitt 4.
I avsnitt 5 redovisas en sammanfattning av resultaten och kommentarer till intervjusvaren.
Förslag till fortsatt forskning beskrivs i avsnitt 6.
Den förfrågan som utsänts till kommunerna biläggs till rapporten, Bilaga 1.
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INTERVJUADE PERSONER

Följande personer representerande tolv kommuner med sättningsproblem i olika delar av
Sverige har blivit intervjuade:

Kommun

lntervjuperson

Organisation

Adress och Telefon

Enköping

Anders Eriksson

Stadsbyggnadskontoret

745 80 Enköping
0171-250 00

Eskilstuna

Rolf Klerborg

Stadsbyggnadsförvaltningen 631 86 Eskilstuna
016-10 10 60

Göteborg

Lars-Gunnar
Hellgren
Jan Bergström

Stadsbyggnadskontoret

Box 2554
403 17 Göteborg
031-61 10 00

Karlstad

Arne Ganlöv

Stadsbyggnadskontoret

651 84 Karlstad
054-19 50 00

Linköping

Bennert Engblom Byggnadsinpektionen

Drottninggatan 45
581 81 Linköping
013-20 60 00

Norrköping

Sven Elmstål

Byggnadsinspektionen

601 81 Norrköping
011-15 00 00

Stockholm

Håkan Bohm

Stockholms Konsult

Box 83 18
104 20 Stockholm
08-785 85 00

Sundsvall

Per Roman
Paul Sjödin

Stadsbyggnadskontoret

851 85 Sundsvall
060-19 10 00

Söderköping

Sivert Norrman

Byggnadsnämnden

Box 80
614 80 Söderköping
0121-181 00

Umeå

Lennart Boström Stadsbyggnadskontoret

901 84 Umeå
090-16 10 00

Uppsala

Eddie Nord

Stadsbyggnadskontoret

Box 216
751 84 Uppsala
018-27 00 00

Västerås

Torvald
Bergström

Byggnadsinspektionen

721 87 Västerås
021-160000
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INTERVJUSVAR PÅ SJU STÄLLDA FRÅGOR

FRÅGA 1:
ANGE OBJEKT (OM SÅDANA FINNS) DÄR SÄTTNINGAR PÅVERKAT EGET
HUS ELLER OMGIVNINGEN OCH DÄR DOKUMENTATION ÖVER DET INTRÄF
FADE FINNS TILLGÄNGLIG!

Enköping
Paushuset
Dräneringen under källarvåningen för det s k Paushuset innebär en permanent lokal grund
vattennivåsänkning som påverkar omgivande byggnader. Mätdubbar finns monterade på
Handelsbankens hus samt på en skadad byggnad vid korsningen Eriksgatan - Torggatan.
VIAK har utfört sättningsmätningar.
Dr Westerlunds hus
En mätserie finns utförd på dr Westerlunds hus beläget nedanför Stadshotellet. I grannska
pet fanns här tidigare två numera rivna äldre hus grundlagda på rustbäddar, som hade satt
sig 90 cm.
Gröngarn
Inom nybyggnadsområdet Gröngarn har grundläggning på pålar och sk torpargrundlägg
ning blandats. Ledningsschakterna har tätats med skärmar av blålera.
Munksundsskolan
Vid Munksundsskolan är gymnastiksalen grundlagd på pålar. Den del av byggnaden, som
utgör omklädningsrum, är dock plattgrundlagd och har satt sig 20 - 30 cm. Framöver skall
man försöka lyfta omklädningsrumsdelen.

&kilstuna
Kv Nattviolen
Vid uppförandet av större flerfamiljshus i kvarteret Nattviolen var utförandet hårt styrt.
Försiktig pålning med betongpålar föreskrevs med en vibrationsnivå som inte överskridas.
Inom delar av byggnadsområdet föreskrevs som ytterligare restriktion att X-pålar skulle an
vändas. Trots vidtagen försiktighet uppstod skador på en putsad fasad på ett kulturhus med
trästomme grundlagt på rustbädd.
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Göteborg

Del av kv Lilla Berget
I samband med pålslagning för tillbyggnad av tingsrätten i kvarteret Lilla Berget erhölls

5 cm sättning i stort sett momentant vid slagning av de tre första pålarna. Jordlagren består
av 15 m lera på 5 m sand. Sättningen uppstod främst på grund av av att sanden var
kontraktant och sammanpackades vid pålningen.
Grannhusen inom kvarteret var huvudsakligen grundlagda på berg men ett hus grundför
stärktes med stålrörspålar. Två hus i grannkvarter utsattes dock för omgivningspåverkan i
form av sättningar. Även intilliggande gata skadades av sättningar på grund av dåligt utförd
motfyllning av spont. Flera ledningar i gatan skadades. Av säkerhetsskäl avstängdes en
gasledning.
Skanska AB har projekterat grundläggningen samt utfört mätningar för uppföljning
(kontaktpersoner: Ingmar Svensk, Peter Klasson).
Gamlestaden
Ett bostadshus grundlades i Gamlestaden på 8 m lös lera underlagrad av troligen 40 - 50 m
kontraktant friktionsjord - huvudsakligen av sand. Huset grundlades på 21 m långa frik
tionspålar (mantelburna) av betong.
Ett grannhus - sk landshövdingehus - grundlagt på rustbädd, men med brandmurarna möj
ligen grundlagda på pålar - satte sig under pålningsarbetet varvid 10 cm breda sprickor upp
kom i dess väggar. Orsaken till sättningen bedöms vara att det kontraktanta sandlagret
sammanpackades på grund av vibrationerna från pålningen. Grannhuset utrymdes och fick
"hyras tomt" av byggherren i flera år innan det slutligen revs. Det nya huset uppfördes på
grävpålar som grundlades i sandlagrets översta del.
Eriksbergsvarvet
Ett bostadshus grundlades på spetsburna pålar nära en kajkonstruktion från 70-talet vid
Eriksbergsvarvet. Jordlagren i området består av 30 m lera på 40 m friktionsjord.
Farhågor fanns att kajkonstruktionen skulle skadas av markförskjutningar genererade av
pålningsarbetet, eftersom detta hade inträffat vid tidigare byggen i närheten. Huvudalterna
tivet att använda betongpålar medförde teoretiskt 30 cm markförskjutning mot kajkonstruk
tionen. För att minska markförskjutningarna valde man att nyttja stålpålar med mindre di
mension i en zon närmast kajkonstruktionen. Detta utförande begränsade markförskjutning
arna till maximalt 5 cm, vilken veterligen inte skadade kajkonstruktionen.
Under pålningsarbetet utförde konsultfirma Bo Alte noggranna mätningar av markrörelserna
med inklinometrar och markpeglar.
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Musikteatern
Musikteatern vid Nordstan/Gullbergsvass grundlades på spetsburna pålar med upp till 65 m
längd. Det underliggande berget var mycket brant - så brant att man i en del av tomten fick
spränga för schakten. Schakten för musikteatern var mycket djup - 8 m - och tätspont an
vändes för att hålla emot grundvattnet. Pålarna asfaltsbeströks för att minimera negativ
mantelfriktion och därmed motverka påhängskrafter från omgivande lerlager som kan sätta
sig. Den branta bergytan medförde att man fick använda iborrade ståldubbar för att förankra
pålspetsarna i berget.
I närheten av musikteatern finns inga äldre grannhus men däremot gamla kajkonstruktioner
från 1800-talet. Uppföljningar av markrörelserna finns utförda.
Gasaverkstomten
Markrörelser och hävningar har uppmätts av GF-Konsult i samband med pålningsarbeten
för byggnation på gasverkstomten. Känsliga äldre byggnader - bl a ett industriminnesmärke
i form av ett gjutjämstorn - finns i grannskapet.
Kv Saluhallen
Inför uppförandet av butiksbyggnaden "Basar Allians" vid Kungstorget i kvarteret Saluhal
len hyste man farhågor för att grannhus skulle skadas av hävning på grund av markförskjut
ningar vid pålning. Pållängden var 55 m. Beräknad hävning av grannhusen skulle bli 8 cm
om betongpålar skulle användas. Teoretiskt skulle hävningen reduceras till 3 cm om istället
Gustavsbergspålar (stålrörspålar) med mindre dimension skulle användas. Gustavsbergspålar
valdes och 2 cm verklig hävning uppmättes (kontaktman: Bo Alte).
Hotell Sheraton
I samband med att Hotell Sheraton uppfördes i kvarteret Slusskvarnen uppstod en tvist på
grund av uppkomna skador i byggnader på andra sidan gatan. Hotellbyggnaden grundlades
på drygt 40 m långa kohesionspålar (mantelburna). Pålarna bestod överst av två 13 m
längder betongpålar och därunder av en 18 m lång träpåle. Mätningar för uppföljning har
utförts i omgivande kvarter (kontaktman: Bo Alte).
Sävenäsverket
Kraftvärmeverket vid Sävenäs grundlades på stålpålar (HEB-stålbalkar). Pålarna var 55 m
långa och mantelburna (kohesionspålar). Anledningen till att man valde stålpålar för att
minska ytterdimensionen och därmed minska markförskjutningarna var dels att undvika
skador genom hävning av närliggande befintlig anläggning, dels undvika stabilitetsproblem i
en närliggande lerslänt.
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Karlstad

Lundegatan
Utmed Lundegatan i Kvarteret Ganymedes i Råstorp i norra Karlstad sättningsskadades ett
antal 20 - 30 år gamla källarhus efter det att en avloppsledning hade lagts i gatumitt. Inom
något år efter schaktningsarbetena lutade samtliga hus ut mot gatan. Ett vattenförande skikt
i leran kan ha punkterats. Detta har man dock inte kunnat bevisa.
Skadeståndsprocesser drevs av fastighetsägarna gentemot kommunen men dessa avfärdades.
Grundvattennivåer uppmättes aldrig. De värst drabbade husen åtgärdades genom lyftning av
bärande vägg med ok och domkrafter applicerade på nyinstallerade korta pålar.
Handlingar i ärendet finns arkiverat hos byggnadsnämnden.

Linköping

Kv Decimalen
Vid pålningsarbeten för ett nytt Sparbankshus i kvarteret Decimalen packades ett ensgrade
rat sandskikt under en grannfastighet som låg alldeles i anslutning till schakten. Packningen
medförde sättningsskador på grannfastigheten.
Ålerydshemmet
Vid utbyggnad av nya sjukhusbyggnader vid Ålerydshemmet anförde villaägare i grannska
pet att sättningssprickor uppkommit i deras villor. Fallet är inte uppklarat och tveksamt.
Villorna ligger på en lägre nivå än sjukhusbyggnaderna, som är uppförda i ett höjdparti.
S:t Larskyrkan
På 70-talet uppstod sättningsskador i form av sprickor i den medeltida S:t Larskyrkan som
är grundlagd på lera och silt. Flera stora husbyggen utfördes under denna tid i anslutning
till kyrkoplatsen. Möjligen kan även utbyggnaden av fjärrvärmenätet i Linköpings centrum
ha påverkat grundvattennivåerna vid kyrkan.
Hejdegården
Flera fastigheter vid Hejdegården utmed slänten till Stångån är sättningsskadade. Många av
dessa villor och mindre flerfamiljshus har renoverats och byggts till under senare år.

Sättningar har uppstått i grannfastigheter vid grundförstärkning av ett parhus i ett villaom
råde i förorten Berg. Villaområdet ligger vid gränsen för en numera nerlagd och övertäckt
soptipp.
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Norrköping

Lindövägen
Allt för korta mantelburna pålar användes vid grundläggning av hus på 30-talet. Idag lutar
byggnaderna i flera fall synligt på grund av inträffade sättningar. Grundförstärkning måste
göras med nya pålar varvid problem kan uppstå under pålningsarbetet - påverkan av den
ännu icke grundförstärkta delen av byggnaden och/eller ännu icke grundförstärkt
grannfastighet.
Lagerlundaområdet
Utfyllnader på tomtmark som föranleder sättningar på byggnader. Utfyllnaderna är inte
bygglovspliktiga varför byggnadsnämnden har små möjligheter att informera och påverka.

Stockholm
Kv Överkikaren

Vid pålgrundläggning i löst lagrad sand för Scandic Crown Hotell i kvarteret Överkikaren
uppkom 5 - 10 cm sättning under grannhusen. Sprickor uppkom i grannhusen och ett hus
fick utrymmas på grund av vältningsrisk. Huvuddelen av pålarna var slagna men närmast
grannhusen utfördes grävpålar. Även förankringsstag sattes under grannhusen.
Kv Pilen
Under grundförstärkningsarbeten av grannfastigheter i kvarteret Pilen rasade en vägg. Las
tupptagande balkar hade inte förts in tillräckligt långt under grundmurarna för att kunna ta
upp den skeva lastfördelning som uppstått i väggen på grund av att väggar "saknades"
längre upp i byggnaden. Detta förhållande hade inte uppmärksammats därför att man inte i
rätt skede hade medgivits tillträde för inspektion av fastigheten.
Gamla Stan
Inom Gamla Stan finns sammanlagt ca 1 300 mätdubbar, som har mätts en a två gånger per
år sedan 1980. Mätresultaten visar att sättningar regelmässigt inträffar i samband med
grundförstärkning av byggnader före, under och efter grundförstärkningsperioden. Grund
försträrkningsarbetenas påverkan på omgivningen framgår tydligt av mätresultaten.

Sundsvall

Hovrätten
En tillbyggnad till hovrättsbyggnaden grundlades huvudsakligen på mikropålar med expan
derkropp. Delar av tillbyggnaden grundlades på Gustavsbergs rörpålar som injekterades
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med betong. Hovrätten befinner sig på ett område med lera och silt i nära anslutning till en
rullstensås.
Statisk provbelastning har utförts på pålarna och inträffade sättningar har registrerats i be
byggelsen runt byggplatsen. Laster och inträffade sättningar finns redovisade och utvärde
rade.
När det gäller mikropålar med expanderkropp har diskussioner även förts beträffande den
dåliga kopplingen mellan expansionstryck och bärförmåga - erfarenheter visar att mätning
av expansionstrycket inte alltid räcker som kontrollmetod för bärförmågan.
Reningsverket i Essvik
Reningsverket i Essvik grundlades på 10 m långa pliggpålar i ensgraderad sand. I intillig
gande byggnad på ca 15 m avstånd från byggplatsen fanns under byggtiden 1 - 2 mätplatser.
Kv Rätten
En byggnad grundlagd med kallmurar grundförstärktes med mikropålar med expanderkropp
i sand. Sprängning utfördes i muren för anfang. Sättningar uppmättes under pålslagningen
både i eget hus (12 - 15 mm) och i omgivningen (mycket små sättningar).

Söderköping
Inom i princip hela tätorten finns byggnadsobjekt där sättningar påverkar eget hus eller
omgivningen.
Exempel på objekt där dokumentation finns tillgänglig är:
Eriksviksområdet
Inom Eriksviksområdet som är beläget mellan Storån och Husbyområdet har olämpliga
grundvattenuttag förorsakat sättningar. Olika berörda fastighetsägare processar för att er
hålla skadestånd.
Skorsten i kvarteret Braxen
En skorsten vid Tvärgatan i kvarteret Braxen sättningsskadades på grund av vibrationer i
samband med en ledningsschakt.
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Umeå
Rödäng
Inom grupphusområdet Rödäng med totalt 340 hus har i stort sett samtliga hus påverkats av
sättningar. Maximalt har ett hus satt sig 45 cm. Sättningarna beror främst på grundvattenni
våsänkning samt slarv med tjäle. Under byggtiden tilläts tjäle tränga ner under utlagd fyll
nmg.
Fokushuset
Två 3-4 vånings s k servicebostadshus för handikappade, byggda i vinkel i förhållande till
varandra, har utsatts för differenssättningar med omfattande sprickor och sönderbrytning
som följd. Huskropparna är plattgrundlagda på bl a sulfidsilt (sk svartmocka).

Böleäng II
"Flera hundra" småhus har plattgrundlagts i området Böleäng II på 25 m sedimentjord bl a
sulfidsilt. Husen har skadats av sättningar.
Västerslätt
Västerslätt är ett industriområde med bl a hallbyggnader. Byggnaderna är omväxlande
grundlagda på plattor och pålar. Alla icke pålade byggnader har satt sig.

Uppsala
Kv Svava
Inom huvuddelen av kvarteret Svava nära centralstationen i centrala Uppsala uppfördes nya
hus grundlagda på stödpålar. De enstaka äldre hus som skulle stå kvar grundförstärktes med
stålpålar som installerades från källarvåningen.
De nya husen utfördes delvis med två källarvåningar under marknivån - detta dock inte i di
rekt anslutning till de äldre husen. För att undvika djup dränering och motverka permanent
grundvattensänkning utfördes källarvåningarna med vattentäta ytterväggar.
Inga sättningsskador har inrapporterats på de äldre grannhusen eller på de nyuppförda hu
sen, men dock på omgivande gator och på i gatorna befintliga ledningar.
Uppföljning har utförts av Bjerkings Ingenjörsbyrå, kontaktman: Björn Bergström.
Kv Pantern
Inom Pantern, som är ett grannkvarter till kvarteret Svava i centrala Uppsala, utfördes kom
pletteringar. Samtliga äldre hus var här stödpålade, utom ett som grundförstärktes med stål-
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pålar. Inga sättningsskador har inrapporterats på de äldre grannhusen eller på de nyuppförda
husen, men dock på omgivande gator och på i gatorna befintliga ledningar.

Västerås
I Västerås har byggprojekt inte förekommit på senare tid där skador har uppstått på grund
av sättningar i eget hus eller i grannhus. Mycket av den sättningskänsliga äldre bebyggelsen
i innerstan grundlagd på plattor eller rustbädd är riven för ca 30 år sedan. När den sk
Skrapan byggdes fanns dock farhågor för skadliga sättningar och ett kontrollprogram
genomfördes:
Skrapan
Skrapan är en 25 våningar hög kontorsbyggnad med två källarvåningar. Den djupa grund
läggningen medförde genombrytning av en grundvattentröskel. Detta föranledde att man ut
förde ett kontrollprogram under byggtiden omfattande grundvattennivåobservationer i 25 st
grundvattenrör samt avvägning av dubbar monterade i grannhusen. Schakten för de två käl
larvåningarna utfördes med tätspont för att undvika skadlig temporär grundvattennivåsänk
ning under byggtiden. Vid mätningarna uppmättes en grundvattennivåsänkning på 0,5 m.
Sättningarna begränsades dock till "någon millimeter".
Projektet har följts upp och avrapporterats i ett examensarbete utfört vid KTH.
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FRÅGA 2:
ANGE EXEMPEL PÅ PLANERADE OBJEKT ELLER ICKE IGÅNGSATTA OBJEKT
MED GIVNA BYGGLOV DÄR SÄTTNINGAR I EGET HUS ELLER I OMGIVNINGEN
KAN FÖRVÄNTAS.

Enköping

Grön garn 1: 8
Ett pålgrundlagt hus på fastigheten Gröngarn 1: 8 skall byggas till. Tillbyggnaden skall
plattgrundläggas. Farhågor finns att tillbyggnaden kan sätta sig och att skador skall uppstå
främst i skarven mellan huskropparna.
Munksundet
Munksundet är ett 20 år gammalt villaområde. Villorna grundlades på utbredda plattor med
avsikten att de skulle få sätta sig 5 - 10 cm. Byggnaderna utfördes i lätt material och de
kompensationsgrundlades genom användning av lättklinker (Leca).

Eskilstuna

Fors kyrka
Den sk Svealandsbanan skall dras på en bro över Eskilstunaån i nära anslutning till Fors
kyrka. Kyrkan är grundlagd på lermark; bl a lutar tornet på grund av tidigare inträffad sätt
ning. Denna sättningsrörelse har dock kunnat hejdas genom förstärkning av tomkonstruk
tionen med s k kontreforer. En stark opinion finns i Eskilstuna mot brobygget på grund av
farhågorna att kyrkan skall skadas. (Kuriosa i sammanhanget är en livskraftig lokal sägen
att kyrkan skall rasa ombyggnation utförs i grannskapen.)
För att undvika skador på kyrkobyggnaden har hårda restriktioner för schaktning, pålning
och sprängning upprättats för brobygget främst baserade på en vibrationsutredning och s k
husgrundläggningskartor.
Broprojektet planeras igångsättas i sommar (1993).

Göteborg

Sävenäsverket
Nya industribyggnader skall uppföras vid Sävenäsverket på 60 m långa kohesionspålar
(mantelburna pålar i lera). Objektet är projekterat av VBB/VIAK (kontaktman: Roger
Karlsson).
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Eriksbergsvarvet
Ytterligare ett bostadshus skall uppföras inom varvsområdet i Eriksberg av Skanska AB in
till en kaj mot älven. Här är kajkonstruktionen i sämre skick än den kajkonstruktion som
fanns nära det bostadshus som nyligen uppförts (se ovan under fråga 1).

Karlstad
Biskopsgården

Biskopsgården, som är Karlstadbiskopens tjänstebostad, är ett värdefullt kulturhus av trä
från 1700-talet. Inom kvarteret Udden vid Biskopsgården skall större hus grundläggas med
källare. Grundläggningsnivån hamnar under grundvattennivån. Schaktningsarbetena kan
medföra att den rustbädd som Biskopsgården är grundlagd på torkar ut och ruttnar med
sättningsskador som följd.
Byggnadsnämnden i Karlstad kommer att ställa upp krav på vattentät gjutning av källarväg
garna samt att ingen permanent dränering utförs. I anslutning till det nya huset skall ett ga
rageplan byggas under marknivån och delvis under grundvattennivån. Garaget kommer
därmed när grundvattennivån har återställts att påverkas av en flytkraft större än dess egen
vikt. För att undvika dränering skall garagets vikt ökas genom att detta utförs med extra
tjockt golv och tak av betong.

Linköping
Sådana projekt är f nej aktuella i Linköping.

Norrköping
Slottshagenområdet
Inom Slottshagenområdet har industrilagerhallar tillåtits uppföras trots att man vet att dessa
kommer att sätta sig. Stommarna avses justeras varje år för kompensation av inträffad sätt
ning. Ingen annan typ av byggnader tillåts normalt.

Stockholm
Många av de "värre" äldre husen är numera redan grundförstärkta eller rivna. Detta gäller
exempelvis City, Gamla Stan samt området kring Mariatorget på Söder. På grund av detta
och på grund av den svaga byggkonjunkturen finns i Stockholm f n inga kända projekt som
kan föras till denna grupp.
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Sundsvall
Sådana projekt är f nej aktuella i Sundsvall.

Söderköping
Eriksviksområdet
Nya trevånings flerfamiljshus skall pålgrundläggas inom Eriksviksområdet, vilket kan med
föra påverkan på befintliga byggnader i omgivningen.

Umeå
Sådana projekt är f nej aktuella i Umeå.

Uppsala
Sådana projekt är f nej aktuella i Uppsala.

Västerås
Johannisberg
Johannisberg är ett markområde i Västerås sydvästra delar som skall nyexploateras med
blandad bebyggelse med låga hus. Jordförhållandena är omväxlande men lera dominerar.
Husen kommer till stor del att grundläggas på pålar. Under byggtiden skall sättningsuppfölj
ning utföras genom awägning av dubbar samt grundvattennivåobservationer.
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FRÅGA 3:
VILKEN TYP AV PROBLEM FÖREKOMMER I ER TÄTORT, SOM KAN HÄNFÖ
RAS TILL SÄTTNINGAR PÅ EGET HUS OCH I OMGIVNINGEN?

Enköping
Jordförhållandena i innerstaden är mycket blandade - på den naturliga blåleran (postglacial
lera) förekommer gamla grundläggningar med rustbäddar och stenläggningar för gamla ga
tor.
Generellt pågår sättningar i innerstaden som accelereras vid sänkning av grundvattennivån.
Både konstgjord grundvattennivåsänkning genom pumpning och naturlig grundvattennivå
sänkning förekommer.
Särskilt har sättningar uppstått på grund av ruttnande torrlagda rustbäddar under äldre
bebyggelse vid grundvattennivåsänkningar. De flesta äldre hus har rivits på grund av
sättningsskador.
Skador uppkommer ibland på grannhus i samband med schaktning men sällan i samband
med pålning.

Eskilstuna
Generellt inträffar sättningar inom lerområden som accelereras vid sänkning av grundvatten
nivån. Både konstgjord grundvattennivåsänkning genom pumpning och naturlig grundvat
tennivåsänkning förekommer. Sättningshastigheten kan vara upp mot 1 cm/år.
Gamla träpålar ruttnar i sin övre torrlagda del när grundvattennivån avsänks. Sättningar
uppstår även på grund av ruttnande torrlagda rustbäddar under äldre bebyggelse vid grund
vattennivåsänkningar.

Göteborg
Konsolideringssättningar uppkommer på grund av temporära grundvattensänkningar i
samband med schakter.
Sättningar uppstår ofta på grund av att kontraktanta lager av friktionsjord under lerlager
sammanpackas när de utsätts från vibrationer från pålslagning.
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D

Exempel på omgivningspåverkan:
Ett kontraktant sandlager packas samman närmast en byggarbetsplats på grund av de vibrationer som
fortplantats i marken från pågående pålningsarbeten. Grannhusets pålar, som vid installationen stopp
slogs i sanden, sätter sig, och grannhuset skadas.

Grannhus med svag grund skadas när dessa är grundlagda på en högre nivå än schakten för
det nya huset. Kallmurar grundlagda på rustbädd eller på grundsula rasar ut vid schaktning.
I samband med pålningsarbete alstras höga portryck som kan fortplanta sig till ansträngda
lerslänter i närheten, varvid skred kan utlösas.
De i samband med pålningsarbete alstrade höga portrycken kan även fortplanta sig i lerlag
ren under omgivande grannhus som har en pågående sättningsrörelse. De alstrade höga por
trycken påverkar denna sättningsrörelse genom att denna temporärt minskar - mest närmast
byggarbetsplatsen. När sedan de förhöjda portrycken, efter pålningsarbetenas avslutande,
åter avklingar accelererar sättningsrörelsen i grannhusets närmaste del för att efter en tid nå
den sättningsstorlek som skulle ha varit aktuell om den alstrade portryckshöjningen aldrig
inträffat. Det beskrivna fenomenet innebär att grannhusen utsätts för differenssättning med
sitt största belopp än åt ena sidan och än åt den andra. Huset böjs - fram och tillbaka - och
sprickor uppstår.

Karlstad

Plötsliga sättningar uppstår vid sänkning av grundvattennivån.
Tämligen vanligt förekommande rustbäddar under äldre byggnader ruttnar om de torkar ut
på grund av grundvattennivåsänkning.
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Linköping
Vibrationer eller grundvattennivåsänkning som ger upphov till sättningar. Sättningarna ger
sig huvudsakligen tillkänna som sprickor i fasader.

Norrköping
Grävning för ledningar i gatumark som föranleder grundvattennivåsänkning som kan orsaka
sättningar i omgivande byggnader.
Neddrivna pålar i sandlager under leran, där sanden rörts om och orsakat initiala sättningar.
Generell grundvattenavsänkning under de senaste somrarna på grund av torr väderlek.

Stockholm
Sättningar inträffar på grund av av vibrationer och/eller sänkning av grundvattennivån.
Gamla träpålar ruttnar i sin övre torrlagda del när grundvattennivån avsänks. Sättningar
uppstår även på grund av ruttnande torrlagda rustbäddar under äldre bebyggelse vid grund
vattennivåsänkning. På grund av sättningarna uppstår sprickor uppe i husen och skadas
markförlagda ledningar. Luftutrymme skapas under källargolv som sjunker ner och
deformeras. Icke grundlagda mellanväggar som står på dessa källargolv följer med ner i
denna rörelse och spricker.

Sundsvall
Grundvattennivåsänkning - både temporärt och permanent - orsakar konsolideringssätt
ningar.
Pål- och spontslagning har inte orsakat stora problem i Sundsvall. Man beaktar dock pro
blemet och väljer metoder därefter (exempelvis grävpålar).

Söderköping
Vibrationer uppkommer i leran i samband med rivning av äldre hus och schaktning fort
plantar sig till omgivande byggnader. I dessa byggnader har under åren spänningar byggts
upp på grund av differenssättning. Vibrationerna föranleder att de uppbyggda spänningarna
avlastas och ytterligare sättningar och/eller sprickor uppstår. Sättningsskador som kanske
skulle inträffa först om några år tidigareläggs. Vibrationerna alstras vid schaktning främst
när grävmaskinens skopa slår i schaktbottnen.
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Många byggnader på lerområden i Söderköping har grundlagts med källare trots att man
därmed schaktat bort torrskorpan. När grundvattennivån efter den temporära avsänkningen i
samband med schaktningen åter successivt återställs bågnar källargolven uppåt av det ökan
de grundvattentrycket.

Umeå
Den typ av problem som förekommer i Umeå, som kan hänföras till sättningar på eget hus
och i omgivningen, är

-

sprickor
lutande byggnader
läckor på VA-ledningar
fuktskador

Uppsala

Äldre hus är dåligt grundlagda och följer med denna sättningsrörelse liksom gator och vä
gar. Nya stödpålade hus står dock stilla och justeringar måste göras för att kompensera upp
komna besvärande höjdskillnader mot omgivningen. Exempelvis måste ofta nya trappsteg
utföras vid dörrar och portar.

Västerås

Grundvattennivåsänkning uppges som huvudorsak till sättningar i Västerås, men även pål
och spontslagning samt schaktning invid äldre hus grundlagda på platta eller rustbädd kan
ge upphov till problem om arbetet utförs oförsiktigt eller felaktigt.
I innerstaden har skett en allmän grundvattennivåsänkning på grund av minskad bildning av
grundvatten genom urbaniseringen - dvs förekomsten av hårdgjorda ytor och
ledningsgravar.
Sättningskänslig äldre bebyggelse grundlagd på plattor eller rustbäddar är idag till stor del
riven.
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FRÅGA 4:
HUR FREKVENT OCH HUR STORT ÄR PROBLEMET SÄTTNINGAR OCH OM
GIVNINGSPÅVERKAN I TÄTORTEN?

Enköping
För alla äldre opålade hus har problem med sättningar och omgivningspåverkan varit stort
genom åren - så stort att de numera nästan samtliga är rivna.

Eskilstuna
I Eskilstuna är problem med sättningar och omgivningspåverkan ganska frekvent. Hela sta
dens centrum är byggt på lera och är utsatt för sättningsrörelser som måste begränsas.

Göteborg
Konsolideringssättningar pågår ständigt i Göteborgs innerstad. Problem knutna till detta är
därför aktuella för alla nybyggen. Hänsyn måste alltid tas till problemet.
Skador som sammanhänger med rörelser knutna till kontraktant sand, risk för markhävning
vid pålning samt speciella schaktproblem förekommer i Göteborg i storleksordning 5 ggr/år.

Karlstad

I Karlstad har sättningar och omgivningspåverkan relativt liten omfattning. Grundvattenni
vån hålls uppe av Vänern och Klarälven i det flacka deltalandskap där staden är byggd, var
för grundvattensänkning ej är vanligt.

Linköping

I Linköping är sättningar och omgivningspåverkan ett relativt litet problem.

Norrköping

I Norrköping är sättningar och omgivningspåverkan ett problem som man måste vara obser
vant på.

Sundsvall
Problemen med sättningar och omgivningspåverkan beaktas alltid när man bygger i stads
kärnan.
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Stockholm
Sättningar på eget hus och omgivningspåverkan berör endast någon procent av husen. Pro
blemet är trots detta stort på grund av att så många hus finns i Stockholm.

Söderköping
Vid varje byggnadsföretag i Söderköpings gamla stadskärna får man räkna med omgiv
ningspåverkan.

Umeå
I Umeå finns betydande problem med sättningar. Problem till följd av omgivningspåverkan
är inte så vanligt.

Uppsala
I Uppsala är sättningar och omgivningspåverkan ett betydande problem. Hela innerstaden
ligger på lera och sättningar förekommer generellt på grund av att grundvattennivån
sjunker, främst beroende på hårdgjorda ytor och dränering.

Västerås
I Västerås är sättningar och omgivningspåverkan inte så ofta förekommande. De skador som
uppkommer är relativt små.
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FRÅGA 5:
VILKA ARBETSMOMENT I GRUNDLÄGGNINGEN ORSAKAR SÄTTNINGAR I
EGET HUS OCH I OMGIVNINGEN?

Enköping

Vid schakter som medför grundvattennivåsänkning.

Eskilstuna

Vid schakter som medför grundvattensänkning samt vid vibrationsalstrande verksamhet som
pålning, spontning och sprängning.

Göteborg

Vid schaktning, pålning, spontning, spontdragning och sprängning.

Karlstad

Vid schakter som medför grundvattensänkning.

Linköping

Vid utdränering vid schaktning som medför grundvattensänkning samt vid vibrationsalstran
de verksamhet som pålning och spontning.

Norrköping

Vid ej genomtänkta utfyllnader i samband med schakter.
Vid användning av fel pålmetod störs omgivande äldre pålning - exempelvis när jorden för
skjuts i sidled på grund av att inte lerproppar dragits.
Övriga stickord i sammanhanget:

Dåliga handlingar
Dåligt arbetsutförande
Felaktig projektering
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Sundsvall

Vid:

Schaktning - spontning, kryprörelser i schaktvägg, grundvattensänkning
Pålning
Sprängning

Stockholm

De arbetsmoment i grundläggningen som orsakar sättningar i eget hus och i omgivningen är
i Stockholm främst pålning och spontslagning som ger vibrationer samt grundvattenavsänk
ning.

Söderköping

Rivnings- och schaktningsarbeten som alstrar vibrationer.
Grundvattensänkning vid schaktning och dränering som orsakar sättningar på grund av
vattenutpressning och urtorkning av de flera meter mäktiga kulturlager, som finns i den
medeltida stadskärnan.

Umeå

Byggande på tjälad mark
Dålig packning
Sänkning av grundvattennivån
Schaktning

Uppsala

De arbetsmoment i grundläggningen som orsakar sättningar i eget hus och i omgivningen är
i Uppsala främst pålning och spontslagning, som ger vibrationer samt djupa schakter och ut
dränering som ger grundvattenavsänkning. Pålning kan även ge upphov till hävning av
grannhus om inte lerproppar dras.

Västerås

De arbetsmoment i grundläggningen som orsakar sättningar i eget hus och i omgivningen är
i Västerås främst temporär grundvattenavsänkning, men även pålning och spontslagning
som ger vibrationer.
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FRÅGA 6:
HUR LÅNGT FRÅN GRUNDLÄGGNINGSOBJEKTET ERHÅLLS OMGIVNINGS
PÅVERKAN?

Enköping

Omgivningspåverkan på grund av grundvattensänkningar blir lokalt begränsad till "närmaste
tomt" främst beroende på närheten till grusåsen.

Eskilstuna

Frågan kan inte besvaras generellt utan är beroende på typ av verksamhet. Vid grundvat
tennivåsänkning kan omgivningspåverkan uppstå inom 100 m avstånd från byggarbetsplat
sen och vid sprängning inom 50 m avstånd, medan omgivningspåverkan vid pålning be
gränsas till de närmaste byggnaderna.

Göteborg

Inom 5 m från byggarbetsplatsen får man stor påverkan och inom 25 m störande påverkan.
Inom 100 m får man inverkan av förhöjda portryck från pålning, som kan medföra avstan
nande av pågående sättningsrörelser vilket ger differenssättningar. Vibrationer kan fortplan
tas mycket långt.

Karlstad

Omgivningspåverkan kan uppstå inom samma kvarter.

Linköping

Frågan kan inte besvaras generellt.

Norrköping

Frågan kan inte besvaras generellt. En grundvattensänkning på grund av exempelvis
schaktning kan påverka befintliga äldre träpålar på relativt stort avstånd från
byggarbetsplatsen.

Stockholm

Frågan kan inte besvaras generellt utan är beroende på typ av verksamhet. Vid grundvat
tennivåsänkning kan omgivningspåverkan uppstå inom 100 m avstånd från byggarbetsplat-
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sen och vid pålning inom 50 m avstånd. Sättningsobservationer i samband med grundför
stärkningsarbeten i Gamla Stan visar att sättningspåverkan förekommer inom ett avstånd av
20 m från grundförstärkt hus.

Sundsvall

Vid pålning begränsas omgivningspåverkan till ett horisontellt avstånd motsvarande aktuell
pållängd.
Inför sprängningsarbeten utförs sprickbesiktning i grannhusen inom ett avstånd av 100 m.
Det är omöjligt att säga på hur stort avstånd omgivningspåverkan kan påräknas vid grund
vattennivåsänkning. Detta beror på sänkningstrattens storlek och form, som i sin tur beror
på de lokala geologiska och hydrologiska förhållandena.

Söderköping

Omgivningspåverkan kan uppstå inom ett avstånd av 500 m (!) från byggarbetsplatsen bero
ende på de alstrade vibrationernas frekvens.

Umeå

Frågan är svår att besvara men omgivningspåverkan begränsas troligen inom ett avstånd av
5 - 15 m från byggarbetsplatsen

Uppsala

Frågan kan inte besvaras generellt utan är beroende på typ av verksamhet. Inom ett "riskav
stånd" upp till ca 100 m bör dock eventuell omgivningspåverkan beaktas. Sättningar har
uppstått på ett avstånd av 50 m från byggarbetsplatsen. Även hävning har uppstått under ett
hus på ett avstånd av 50 m vid pålningsarbeten.

Västerås

Vid pålning begränsas omgivningspåverkan till 25 m.
Vid temporär grundvattenavsänkning beror omgivningspåverkan på avsänkningstrattens
form, men i ogynnsamma lägen kan omgivningspåverkan erhållas inom ett avstånd av 100 200 m. Vid sprängning av en dagvattentunnel för ca 20 år sedan erhölls en grundvatten
sänkning som gav upphov till sättningar och byggnadsskador inom ett avstånd av 500 m!
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FRÅGA 7:
HUR HANTERAS PROBLEMET, DVS VILKA METODER ANVÄNDER MAN FÖR
ATT MOTVERKA SÄTTNINGSPÅVERKAN PÅ EGET HUS OCH I OMGIVNINGEN?

Enköping

För att undvika sättningar på grund av grundvattennivåsänkning används i Enköping tät
spont samt föreskrivs vattentät gjutning av källarväggar. Man tillåter inte flera permanenta
grundvattensänkningar än vid den befintliga vid Paushuset. Ledningsschakter tätas med
skärmar av blålera.
I övrigt används pålgrundläggning och kompensationsgrundläggning.

~kilstuna
För att undvika sättningar är schaktning under grundvattennivån ej tillåten i Eskilstuna.
Dräneringsnivån får heller inte understiga en för platsen angiven nivå.
Vid äldre ruttnande träpålar sänks pålsulorna till en lägre nivå genom undergjutning.
Vid utbyggnaden av ett parkeringshus vid kommunhuset utfördes lokalt omhändertagande
av dagvatten (LOD) för att hålla upp grundvattenytan. Samtidigt utfördes parkeringshusets
nedersta golvnivå med hänsyn till den underliggande svagt sluttande grundvattenytan. Gol
vet lades med samma lutning och något högre än grundvattennivån.

Göteborg

Man avstår från att bygga källare eller påla närmast intill svaga grunder på äldre hus.
Källaryttermurar utförs vattentäta för att undvika grundvattennivåsänkning genom perma
nent dränering.
För att undvika problem med hydrostatisk bottenupptryckning kvarlämnas minst 5 - 6 m le
ra ovan friktionsjord i schakter i randzonen mellan fastmark och lera.
Rutinmässigt utförs vibrationsmätning vid pålning i innerstaden främst för att undvika obe
fogade skadeståndsanspråk och av försäkringssl'.äl.
Ett vanligt "botemedel" mot hävning och sammanpackning av kontraktant sand är använd
ning av stålpålar i stället för betongpålar. Detta ger mindre undanpressad jordvolym. Gräv
pålar används i undantagsfall. Lerproppsdragning används men är ofta otillräcklig vid stora
pållängder. En vanlig metod är även att anpassa pålslagningsordningen. Vid grundläggning i
Gammelstaden föreslås numera byggarna att använda mantelburna svällkroppspålar.

SGI
Varia 398
VARIA 398

30

Vid grundförstärkning av äldre hus med pålar uppstår ofta problem eftersom huset måste
sätta sig innan lasten överväxlas till pålen d v s innan pålen tar upp last. Detta motverkas
genom "förtryckning" av pålarna med "platta" domkrafter som successivt utbyts med mel
lanlägg mot pålskallen.

Karlstad

I Karlstad gäller följande:
-

Varsamhet vid grundläggning i känsliga områden med kontroll av alstrade vibrationer
genom vibrationsmätning på grannfastigheter
Geoteknisk utredning krävs för varje byggobjekt från 1-2 familjshus och större

Linköping

I Linköping gäller följande:
-

Val av försiktiga grundläggningsmetoder
Användning av tätsponter för undvikande av grundvattensänkning
Kontroll av grundvattennivån under byggtiden

Norrköping

Förebyggande åtgärder vidtas oftast, men man lyckas inte alltid.
En vanlig metod i Norrköping är att undvika ökade horisontalspänningar i omgivande jord
genom dragning av lerproppar före pålning. Detta minskar påverkan på omgivande redan
slagna pålar eller äldre pålar under omgivande byggnader. En annan vanlig metod är be
gränsning av grundvattensänkning vid olika typer av schakter genom användning av bento
nitskärmar eller slagning av tätspont.
Framförda synpunkter:
-

Ett gott projekteringsunderlag krävs
Planering krävs av tidsperiod för eventuell temporär grundvattensänkning
Planering krävs för upplag för schaktmassor
Upphandlingsformerna för den geotekniska hanteringen är ofta avgörande. Ofta har inte
geoteknikern möjlighet att ta fullt ansvar för byggskedesgeotekniken!

Stockhohn

I Stockholm ställs följande krav:
-

Försiktigt schaktningsutförande
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Kontroll av grundvattennivån under grundläggningsarbetenas genomförande
Användning av tätsponter för undvikande av grundvattensänkning
Om behov finns utförs konstgjord infiltrering för att hålla uppe grundvattennivån
Användning av specialpålar exempelvis borrade stålkärnepålar eller slanka stålrörspålar
närmast grannhus
Förstärkning av grannhus (i fall där inte hela grannhuset har förstärkts har dock ojämna
sättningar uppkommit)

Sundsvall
Vid grundförstärkning av eget hus används numera mikropålar med svällkropp. För tio år
sedan användes Frankipålar.
Vid alla schakter används tätspont av typ Larsen Il.
Man väljer en pålslagningsordning i riktning bort från intilliggande hus. Lerproppsdragning
tillämpas ej i Sundsvall.
Man väljer där så bedöms lämpligt en annan ock för omgivningen skonsammare pålmetod
närmast de intilliggande husen - exempelvis förborrade mikropålar inom 15 m från intillig
gande hus, därefter betongpålar.
Vibrationsmätning utförs vid all pålning i centrala Sundsvall - även vid användning av mik
ropålar.
När nya objekt i framtiden skall pålgrundläggas i närheten av de hus som nu har grundlagts
på mikropålar med svällkropp installerade i kontraktant sand måste man vara extra försiktig
så att inte svällkropparna förlorar sin bärande mantelfriktion om sanden sjunker samman på
grund av vibrationer.

Söderköping
I Söderköping ställs följande krav:
-

Försiktig schaktning med kontroll av alstrade vibrationer genom vibrationsmätning
Användning av tätsponter för undvikande av grundvattensänkning
Användning av vattengenomsläppligt beläggningsmaterial på markytor som skall hårdgöras för att inte grundvattenbildningen skall minskas. Minskad grundvattenbildning kan
ge upphov till uttorkning av kulturlagren och konsolideringssättning i lerlagren.

Umeå
I Umeå ställs följande krav:
-

Förbelastning
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Täta ledningar
Pålning

Uppsala
I Uppsala ställs följande krav:
-

-

-

I centrala Uppsala grundläggs de flesta nya byggnader på stödpålar, men även mantelbä
rande kohesionspålar och sk kryppålar förekommer vid stora lerdjup. Endast mycket
lätta byggnader plattgrundläggs.
Pålning utförs försiktigt med beaktande av pålslagningsordningen, kontroll av alstrade
vibrationer genom vibrationsmätning för alla objekt, dragning av lerproppar samt anpas
sad stoppslagning för att undvika omskakning av näraliggande jordmassor. (För att ska
pa tillräcklig bärkraft utan att alstra för mycket vibrationer har i ett objekt mantelbuma
expanderpålar använts.)
Användning av sponter kring schakter bl a för undvikande av grundvattensänkning
Grundvattennivåobservationer under schaktning utförs i de fall det är möjligt i den
mycket täta leran, men risken för grundvattennivåsänkning beaktas alltid.

Västerås
I Västerås tas alltid problematiken kring sättningar och omgivningspåverkan upp.
I innerstan grundläggs de flesta byggnader på stödpålar, vilket medför att sättningsskador
inte uppstår på eget hus. Pålning utförs försiktigt med kontroll av alstrade vibrationer i
grannhus genom vibrationsmätning.
Permanent sänkning av grundvattnet under dess "normalnivå" tillåts ej. Vid djupare grund
läggning föreskrivs täta källarväggar. Sponter används kring schakter bl a för undvikande
av temporär grundvattensänkning. Tätskärmar av bentonit används i ledningsgravar. Vid ut
gående VA-ledningar från husgrunder används speciella tätningar.
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SÄTTNINGAR VID VÄG- OCH BROBYGGNAD

Följande två projekt har till syfte att skapa mätnings- och uppföljningsmetoder för sättningar
vid väg- och brobyggnad.
-

System för deformationsmätning vid nybyggnad av broar

-

Uppföljningssystem för sättning av vägbank på finkornig jord

Båda projekten har finansierats av Vägverket och Monica Ouacha, SGI, har varit projektle
dare.
Inträffade sättningar har uppföljts för ca 15 vägbroar. Syftet har härvid varit att klarlägga
sättningarnas storlek under broplattan som underlag för att ta fram förbättrade dimensione
ringsmetoder. Uppföljningarna har omfattat såväl plattgrundlagda broar som broar grund
lagda på mantelbärande pålar; både friktions- och kohesionspålar. Uppföljning av broar
grundlagda på spetsbärande pålar har ej utförts.
Projekten berör enbart sättningar på "egen konstruktion". Omgivningspåverkan på anslu
tande vägbank har inte beaktats eftersom broarnas sättningrörelser är relativt små (3 -15
cm). Vägbankarnas egen sättning är i allmänhet större.
I ett kommande projekt skall sättningsuppföljning göras för en vägbro som skall grundläg
gas på kohesionspålar - riksväg 41, delen Berghem - Hede - Gullberg. Beräknade sättningar
skall härvid jämföras med inträffade sättningar.
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RESULTAT OCH KOMMENTARER Till lNTERVJUSVAREN

Svaren på fråga 1 visar att sättningsproblematiken ger sig till uttryck på många olika sätt.
Erfarenheterna från de olika kommunerna visar att "eget hus" drabbas av skadliga sättningar
såväl vid plattgrundläggning i olika jordar (bl a Umeå) som vid pålgrundläggning (bl a
Norrköping).
Emellertid spelar inverkan av andra omständigheter än utformningen av själva grundkon
struktionen också in, exempelvis:
-

Näraliggande VA-ledningar

Karlstad, Linköping, Norrköping

-

Grundvattenuttag eller utdränering

Enköping, Eskilstuna, Göteborg, Stockholm,
Söderköping, Umeå, Västerås

-

Näraliggande instabila slänter

Göteborg

-

Okända fyllningar, soptippar,
kulturlager etc.

Enköping, Linköping, Stockholm, Söderköping

Byggande på tjälad jord

Umeå

Utfyllnader

Norrköping

-

I vissa fall har byggnaderna - såväl eget hus som grannhus - inte skadats men däremot nära
liggande ledningar (bl a i Uppsala).
Hävningsrörelser som uppstår i samband med pålnings- eller spontningsarbete kan orsaka
lika besvärande skador som sättningsrörelser.
Anmärkningsvärt få svar har erhållits på fråga 2 om planerade objekt. De objekt som an
mälts i Enköping, Eskilstuna, Göteborg, Norrköping, Söderköping och Västerås är alla av
intresse att följa upp.
Många av svaren på fråga 3 pekar på att grundvattennivåsänkning är en ofta förekommande
orsak till sättningar. Grundvattennivåsänkning orsakar dels rötskador på grundkonstruktio
ner av trä (rustbäddar och träpålar), dels sättningar i jorden på grund av konsolidering eller
uttorkning.
Sammanpackning av s k kontraktant friktionsjord och därmed sättningar har orsakats av vib
rationer från:
-

Pålslagning
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Spontslagning
Sprängning
Schaktning

men även av
-

Rivningsarbeten
Byggtrafik

Stabilitetsproblem i schakter eller i intilliggande naturliga slänter är andra orsaker till skad
liga rörelser.
Endast i några få fall redovisas undermålig utformning (dimensionering) av grundkonstruk
tionerna som orsak till rörelserna.
På basis av svaren på fråga 4 kan de tillfrågade tolv kommunerna grupperas efter förekomst
av sättningsproblem enligt följande:

Stora problem
problem

Mellangrupp

Enköping
Eskilstuna
Göteborg
Norrköping
Söderköping
Umeå
Uppsala

Stockholm
Sundsvall

Karlstad
Linköping
Västerås

Fråga 5 gav oftast svaren att de sättningsalstrande arbetsmoment var:
-

-

Grundvattennivåsänkande ågärder d v s
• schaktning
• pumpning
• grävning av dränerande ledningsgravar
Pålning
Spontslagning och spontdragning

Svar som också förekommer är:
-

Sprängning
Trafik
Fyllningar
Rivningsarbeten
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Gränsavståndet för omgivningspåverkan är beroende av bl a jordlagerförhållandena. Vi har
därför försökt att få svaren på fråga 6 anpassade efter erfarenheterna i respektive kommun.
Anmärkningsvärt är att flera kommuner uppger att påverkan från grundvattennivåsänkningar
påvisats på upp till 100 m avstånd från byggarbetsplatsen. Avståndet för inverkan av andra
aktiviteter än grundvattennivåsänkning uppges vara högst 50 m - utom i något fall där inver
kan uppges kunna förekomma på 500 m avstånd!
Frågan om motverkande åtgärder, fråga 7, gav flera intressanta svar. Anmärkningsvärt of
ta tillämpas motmedel mot oönskade grundvattennivåsänkningar som:
-

Förbud mot schaktning (dränering) under viss angiven nivå (högsta dräneringsnivå)
Tätspont
Lokalt omhändertagande av dagvatten (sk LOD)
Konstgjord infiltration
Krav på vattentäta källarkonstruktioner
Tätskärmar av lera eller bentonit

Bland konstruktiva åtgärder (utförandemässiga åtgärder) mot sättningar och omgivningspå
verkan anges:

-

Grundförstärkning av intilliggande befintliga hus
Krav på skonsam påltyp eller pålmetod (stål- eller grävpålar)
Lerproppsdragning
Förbud mot spontning eller pålning inom vissa känsliga partier

Bland administrativa åtgärder nämns att arbetena planeras noga och att en viss bestämd ar
betsordning föreskrivs, exempelvis schakt- eller pålningsordning.
Det är intressant att konstatera att svar som:
-

Upphandling
Krav på geoteknisk utredning
Vibrationsmätning
Observationer av grundvattennivån
Sättningskontroll

dvs olika kontrollåtgärder uppges kunna reducera sättningspåverkan.
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FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING

Förstudien visar att yttre omständigheter såsom grundvattenivåsänkning, okända jordarts
förhållanden och utfyllnader (exempelvis soptippar) samt tjälad jord erfarenhetsmässigt är
orsaken till att skadliga sättningar inträffar i byggnader.
Omgivningspåverkan vid pålning eller spontning är också välkänd och dokumenterad orsak
till sättningar i de kommuner där dessa problem är aktuella.
Objekt där byggnader utsätts för skadliga sättningar till följd av olämpligt utformade grund
konstruktioner är anmärkningsvärt få. I några fall anges att byggnader grundlagda på plattor
inom ett större område utsatts för sättningar (tex i Umeå). I dessa fall skulle man kanske
kunna dra slutsatsen, att man istället borde ha valt pålgrundläggning. I några andra fall har
pålade hus satt sig på grund av olämpligt dimensionerade pålar (Norrköping och Göteborg).
Det är vår uppfattning att fortsatt forskning bör inriktas på objekt där "yttre faktorer" så
som oönskad grundvattennivåsänkning, tjälning, okända jordlagerförhållanden ~ ingår som
väsentlig orsak till sättningar. Dessa "yttre faktorer" är i och för sig intressanta som exem
pel på orsaker till skador, men bör ligga utanför ramen till det föreslagna huvudprojektet Etapp 2.
Uppföljningsobjekt för Etapp 2 bör väljas bland de ovan listade objekt där "yttre faktorer"
ej förekommer (åtminstone ej som dominerande orsak) och där dokumentation finns. Exem
pel på sådana projekt är:

Objekt

Status

Enköping
Munksundsskolan
Gröngarn 1: 8
Munksundet

Genomfört objekt
Kommande objekt
Kommande objekt

Eskilstuna
Kv Nattviolen
Fors kyrka

Genomfört objekt
Kommande objekt
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Status

Göteborg
Kv Lilla Berget
Gamlestaden
Bostadshus vid Eriksbergsvarvet
Bostadshus vid Eriksbergsvarvet
Musikteatern
Gasverkstomten
Kv Saluhallen
Hotell Sheraton
Sävenäsverket
Sävenäsverket, nya industribyggnader

Genomfört objekt
Genomfört objekt
Genomfört objekt
Kommande objekt
Genomfört objekt
Genomfört objekt
Genomfört objekt
Genomfört objekt
Genomfört objekt
Kommande objekt

Karlstad
Biskopsgården

Kommande objekt

Linköping
Kv Decimalen
Hejdegården

Genomfört objekt
Genomförda objekt

Norrköping
Lindövägen
Lagerlundaområdet
Slottshagens industriområde

Genomfört objekt
Genomfört objekt
Kommande objekt

Stockholm
Kv Överkikaren
Kv Pilen
Gamla Stan

Genomfört objekt
Genomfört objekt
Genomförda objekt

Sundsvall
Hovrätten
Reningsverket i Essvik
Kv Rätten

Genomfört objekt
Genomfört objekt
Genomfört objekt

Söderköping
Nya flerfamiljshus i Eriksviksområdet

Kommande objekt
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Objekt

Status

Fokushuset
Böleäng II
Västerslätt

Genomfört objekt
Genomfört objekt
Genomfört objekt

Uppsala
Kv Svava
Kv Pantern

Genomfört objekt
Genomfört objekt

Västerås
Skrapan
Johannisberg

Genomfört objekt
Kommande objekt

Övervägande delen av uppföljningsobjekten i Etapp 2 bör väljas bland kommande objekt,
där sättningarna i såväl eget hus som i omgivningen kan observeras. Därmed kan mätförfa
randet anpassas till forskningsprojektets syfte. Möjligheterna att genomföra studier av ge
nomförda objekt som examensarbeten bör undersökas. Studier av kommande objekt bör ske
i samarbete med byggets projektorganisation och under ledning av handläggare vid SGI.
Det är viktigt att då påbörja sättningsobservationerna så tidigt som möjligt så att även bygg
nadstiden (åtminstone delvis) ingår i observationsperioden. Grundvattennivåobservationer
(och portrycksmätningar) bör även utföras före byggstart för att ge en bild av "normalför
hållandena" .
För att möjliggöra genomförandet av Etapp 2 bör fortsatt samarbete ske med de intervjuade
byggnadsinspektörerna i de kommuner där sättningsproblematiken bedömts vara ett stort
problem, jfr avsnitt 3. Ett delmål bör vara att försöka få byggnadsnämnderna att i samband
med bygglovsprövningen ställa krav på byggherren, så att sättningsobservationer kommer
till stånd såväl på eget hus som på närliggande hus belägna inom den zon som kan påverkas
av sättningar.
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Anpassad stoppslagning, 32
Asfaltsbestrykning, 10
Bentonitskärm, 30; 32
Deformationsmätning, 33
Differenssättning, 14; 20; 21
Dräneringsnivå, 29
Ensgraderad sand, 11; 13
Expansionskropp expansionstryck, 13

Mantelbärande pålar, 9; 10;
12; 16; 33
Markförskjutningar, 9; 10
Markrörelser, 10
Mikropålar med expander
kropp (svällkropp), 12; 13; 31
Minskad grundvattenbildning,
31
Mätdubbar, 8
Negativ mantelfriktion, 10
Omgivningspåverkan, 5

Friktionspålar, 9
Förankringsstag, 12
Förbelastning, 31
Förborrade mikropålar, 31
Förtryckning av pålar, 30
Geoteknisk hantering, 30
Geoteknisk utredning, 30
Grundförstärkning, 12
Grundvattennivåer, 11
Grundvattennivåsänkning, 8;
13; 14; 15; 19; 20; 21; 22; 34
Grundvattenuttag, 13
Grävpålar, 9; 12; 21
Hydrostatisk
bottenupptryckning, 29
Hävning, 10; 29
Höga portryck, 20

Plattgrundläggning, 8; 14; 16
Pliggpålar, 13
Projekteringsunderlag, 30
Pumpning, 19
Påhängskrafter, 10
Pålar, 8; 9
Pålgrundläggning, 12
Pålning, 9; 11; 16; 20; 22
Pålslagningsordning, 29; 31;
32
Restriktioner, 16
Rustbädd, 8; 9; 15; 17; 19;
20; 21;22; 34
Rötskador, 34

Kallmurar, 13; 20
Kohesionspålar, 10; 16
Kompensationsgrundläggning,
16; 29
Konsolidering, 34
Konstgjord infiltrering, 31
Kontraktant friktionsjord, 19;
34
Kontraktant sand, 9; 29; 31
Kontrollprogram, 15
Korta pålar, 11
Kulturlager, 26

Sammanpackning, 9
Schaktmassor, 30
Schaktning, 11; 16; 19; 20;
21; 22; 30; 31
Skev lastfördelning, 12
Släntstabilitetsproblem - skred,
10; 20
Soptipp, 11
Spontslagning, 9; 22
Sprängning, 13; 16
Stabilitetsproblem, 35
Stålkärnepålar, 31
Stålpålar, 9; 10; 14; 15; 29
Stålrörspålar, 9; 10; 31
Sulfidsilt, 14
Svartmocka, 14
Svällkroppspålar, 29

Ledningsschakt, 13
Lerproppar, 26
Lerproppsdragning, 29; 30; 32
LOD, 29
Löst lagrad sand, 12

Tjäle, 14
Torpargrundläggning, 8
Torr väderlek, 21
Träpålar, 19; 21; 34
Tätskärmar av blålera, 8

Injekterade rörpålar, 12

Tätspont, 10; 15; 29; 30; 31
Undermålig utformning
(dimensionering), 35
Uppföljningssystem - sättning
av vägbank, 33
Utfyllnader, 12
Uttorkning, 34
Uttorkning av kulturlager, 31
Vattentäta käilarytterväggar,
14; 17
Vibrationer, 9; 13; 19; 21; 30;
34
Vibrationsmätning, 29; 30;
31; 32
Vibrationsnivå, 8
Vibrationsutredning, 16
X-pålar, 8
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SÄTTNINGSPÅVERKAN PÅ EGET HUS OCH PÅ OMGIVNINGEN VID TÄTORTS
GRUNDLÄGGNING
FÖRFRÅGAN

Bakgrund
Vid grundläggning av nya byggnader i tätbebyggelse påverkas omgivningen, exempelvis
befintliga grannhus, markförlagda ledningar, gator etc. Kunskaperna om graden av denna
omgivningspåverkan är dock bristfällig.
SGI planerar att genom sättningsuppföljning och analys av mätdata studera ett antal genom
förda grundläggningsobjekt i tätort. Resultaten från denna studie skall sedan ligga till grund
för värdering av dimensioneringsregler för förhindrande av icke acceptabel omgivningspå
verkan. Projektet finansieras av Byggforskningsrådet (BFR) och SGI.

Frågor
I en första etapp (förprojekt) genomförs nu en grov inramning av problemområdet - bl a
omfattande framtagning av urvalsunderlag för det kommande huvudprojektet. Vi tillskriver
därför ett antal byggnadsinspektioner i landet representerande olika landsändar med varie
rande geotekniska problemställningar. Det primära syftet med vår förfrågan är att finna ob
jekt för uppföljning:
1. Ange (om sådana finns) objekt där sättningar påverkat eget hus eller omgivningen och

där dokumentation över det inträffade finns tillgänglig.
2. Ange även exempel på planerade objekt eller icke igångsatta objekt med givna bygglov
där sättningar i eget hus eller i omgivningen kan förväntas.
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Vidare är syftet med vår förfrågan är att klarlägga:

3. Vilken typ av problem förekommer i er tätort, som kan hänföras till sättningar på eget
hus och i omgivningen?
4. Hur frekvent och hur stort är problemet sättningar och omgivningspåverkan i tätorten?
5. Vilka arbetsmoment i grundläggningen orsakar sättningar i eget hus och i omgivningen?
6. Hur långt från grundläggningsobjektet erhålls omgivningspåverkan?
7. Hur hanteras problemet, d v s vilka metoder använder man för att motverka
sättningspåverkan på eget hus och i omgivningen?

Svar
Vi vore mycket tacksamma för svaren på dessa sju frågor. Jag kommer att ringa upp de
tillfrågade under vecka 12 eller 13 för insamling av svaren. På basis av de erhållna svaren
kommer vi att välja ut ett antal objekt, som bedöms möjliga att använda som underlag för
huvudprojektet, som skall utföras under perioden 930701 -950701. Som tack för hjälpen
kommer de tillfrågade att tillsändas vår kommande rapport.

Med vänlig hälsning
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