
Varia 
454 

Sättningspåverkan på omgivningen i samband 
med grundläggningsarbeten 
Studier av kv. Tigern, Stockholm 

Tobias Bulow & Magnus Engstrand 
Mälardalens högskola 

Statens geotekniska institut 
Swedish Geotechnical Institute 



S-581 93 Linköping, Sweden 
Tel. 013-11 51 00, Int. +46 13 11 51 00 
Fax. 013-13 16 96, Int +46 13 13 16 96 

ISSN 1100-6692 



454 

Sättningspåverkan på omgivningen i samband 
med grundläggningsarbeten 
Studier av kv. Tigern, Stockholm 

Tobias Btilow & Magnus Engstrand 
Mälardalens högskola 

Linköping i augusti 1996 



Examensarbete 

SÄTTNINGSPÅVERKAN PÅ OMGIVNINGEN I 

SAMBAND MED GRUNDLÄGGNINGSARBETEN 
Studier av kv. Tigern, Stockholm-Norrmalm 

Av: Tobias Biilow - Magnus Engstrand 

.,~ 
MÅ°LARDALENS HÖGSKOLA 

Byggnadsingenjörslinjen 

Stockholm 1996-03-22 



Sammanfattning 

Under åren 1978 till 1979 gjordes vid kv. Tigern, i Stockholm (se översiktskarta, 
bilaga 1), grundförstärkning och ny grundläggning med betong- och stålpålar. 
Arbetena medförde sättningar både inom kvarteret och på omgivande byggnader. 
De kvarter som drabbades var kv. Uttern och Rosenbad samt i mindre omfattning 
även kv. Johannes Större (se figur 13). Kv. Uttern fick de största sättningarna och 
Johannes Större de minsta. 
Att Uttern fick de största sättningarna beror troligen på dels jordlagren, och dels 
på den stora mängd pålningsarbeten som pågick strax intill (i kv. Tigern). 
Påverkningsradien för sättningar från någon cm upp till närmare 20 cm i detta 
område har fastställts till omkring 10-15 meter. Små sättningar, ned till 3 mm, har 
kunnat märkas på upp till 30 meters avstånd. Största orsaken till sättningarna är de 
pålningsarbeten som gjordes. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Vid grundläggning i tätorter uppkommer sättningsrörelser såväl inom aktuell 
byggnadsyta som i omgivningen. Sättningar inträffar i direkt samband med 
grundläggningsarbeten och sättningsrörelserna fortsätter också ofta efter det att 
byggprojekten är slutförda. Kunskaperna om olika grundläggningsteknikers 
omgivningspåverkan är idag bristfälliga och inskränker sig till tumregler. 

1.2 Syfte 

* Syftet med denna studie har varit att genom utvärdering och analys av 
mätdata från sättningsuppföljning studera sättningspåverkan i ett projekt, 
och jämföra med de erfarenheter som finns. 

* En sammanställning av erfarenheter som finns av sättningspåverkan vid 
utförandet av grundläggningsarbeten har också gjorts: 

Vilka grundläggningsarbeten orsakar sättningar i omgivningen? 

Vilka metoder använder man för att motverka 
omgivningspåverkan? 

Hur långt ifrån grundläggningsobjektet erhålls sättningspåverkan? 

1.3 Genomförande 

Studien har varit begränsad till de geotekniska förhållanden som råder i Stockholm 
och har innehållit följande moment: 

* Litteraturstudie, d.v.s. studie av vilka erfarenheter som finns inom 
området. (Material som studerats redovisas i kapitel 8.) 

* Utvärdering och analys av mätningar utförda i kv. Tigern, Stockholm. I 
kvarteret utfördes åren 1978-1979 nygrundläggning och grundförstärkning 
med betong- och stålpålar. Klarläggande av storlek och utsträckning av 
omgivningspåverkan samt omgivande byggnaders grundkonstruktioners 
inverkan på storleken av sättningen har studerats. 
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1.4 Uppläggning av rapporten 

Rapportens huvuddel är indelad i fem delar. 

1. Inledning. 

Bakgrund, syfte, genomförande m.m. beskrivs. 

2. Grundförhållande. 

Geologisk I geoteknisk översikt och grundläggning redovisas då detta är 
av stor betydelse för den slutliga analysen. 

3. Sättningsanalys av avvägda punkter. 

Under denna rubrik jämförs avvägningsdata (sättningar) med utförda 
grundförstärkningsarbeten. 

4. Samband sättning - grundförhållande. 

Som rubriken antyder görs här en undersökning om vissa 
grundförhållanden ger mindre sättningar än andra. 

5. Förslag för att underlätta nya undersökningar angående 
sättningspåverkan på omgivningen i samband med 
grundläggningsarbeten. 

1.5 Geografisk placering 

Kv. Tigern (Norrmalm, Stockholm), där den nya grundläggningen och 
grundförstärkningen utfördes, visas på bilaga 1 samt på figur 1 (markerat med pil). 

1.6 Historia 

För att förstå grundläggningsförhållandena i Stockholms innerstad så kan det vara 
av intresse att veta om den landvinning som skett genom utfyllnader, 
torrläggningar och landhöjning. 
På 1590-talet hade Stockholm cirka 9000 invånare och Norrmalm var en halvö 
omgiven av vatten (se figur 1, nedan). Brunkebergsåsen delar halvön mitt itu. År 
1670 har staden vuxit till 45000 invånare och stadsplanerarna lägger rutnätsplaner 
över staden. De nya gatorna dras utan hänsyn till befintlig bebyggelse och 
naturförhållanden. På Norrmalm tvingades dock planerarna på grund av 
Brunkebergsåsen, att lägga två rutnätsplaner, en på var sida om åsen. De 
utfyllningar som skett består i huvudsak av material från Brunkebergsåsen, men 
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även stora mängder hushållsavfall, trävirke, båtvrak och stora mängder organiskt 
material. Anledningen till dumpningen var dels att få jämnare mark vid åsen, dels 
att bli av med avfallsmaterial. 

OMRÅDE ~M LÅG UNDER 
VATTEN PA 1590-TALET 

-
[\J 

Figur 1. Strandlinje 1590 och idag. 
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2 Grundförhållanden 

2.1 Sammanfattning 

Området som har studerats kan delas in i tre delar beroende på 
j ordlagersammansättningen: 

* Brunkebergsåsen. 

* Före detta sjöbotten, numera utfyllt med friktionsmaterial. 

* Övergången mellan de ovan nämnda. 

Var dessa områden ligger åskådliggörs på bilaga 2. 

För att åskådliggörajordlagerförhållandena har ett antal sektioner genom området 
uppritats (se bilaga 1). Dessa visas på bilaga 3-5. 

Att kort sammanfatta grundläggningen är omöjligt då denna är mycket varierande. 
Grundläggningen för de olika byggnaderna redovisas på bilaga 1. 

2.2 Kv. Björnen 

2.2.1 Geologi/ geoteknik 

Kvarteret Björnen ligger geologiskt sett i övergången mellan Brunkebergsåsens 
västsluttning och en på 1600-talet igenfylld del av Klara sjö. På 1590-talet gick 
strandlinjen tvärs över kvarteret i N-S riktning (se figur 2). 
Bottnen av Klara sjö var uppbyggd av lösa lerlager med ett organiskt skikt i 
överytan och med varv av silt och sand därunder. Under dessa skikt följde 
åsmaterial och slutligen morän på berg (se bilaga 4, sektion 5,6). Leran är 
mäktigast i kvarterets västra del (närmast den nuvarande strandlinjen) och 
utspetsas mot noll inom en zon 25 - 40 meter från Drottninggatan. I följande text 
kallas området öster om zonen för "Åsdelen" och väster därom för "Lerdelen" (se 
figur 2). Fyllningslagren - i huvudsak sand- och grusmaterial utgrävt från åsen -
vilar inom "Lerdelen" på leran och inom "Åsdelen" på åsens friktionsjord (se bilaga 
4). Bergytan ligger i huvudsak mellan nivåerna -10 och -15 men faller mot 
Drottninggatan till mellan -15 och -18. Två grundvattenytor finns i området, en i 
fyllningen ovanför leran vanligen omkring +0.10, "övre grundvattenytan", och en i 
åsmaterialet vanligen omkring -0.25, 11undre grundvattenytan". Gatuhöjderna är 
idag i respektive kvartershörn +8.4 (NO), +5.3 (NV) och +7.0 (SO), +4.4 (SV). 

Längs Drottninggatan (nivå ca +8.0) varierar fyllningens tjocklek mellan en och tre 
meter, medan den längs Rödbogatan (nivå ca +5.0) varierar mellan sju och 
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elva meter. Inom "Åsdelen" är tjockleken i regel tre till fem meter och inom 
"Lerdelen" fem till tio meter. Materialet består huvudsakligen av grus och sand 
med lokalt inslag av byggnadsavfall. Fyllningen är ofta stenblandad och 
sonderingarna antyder förekomst av större stenar och block. I fyllningens undre 
lager kan organiskt material t. ex. dy, gyttja och växtdelar vara inblandat, och även 
silt. 

Lerlagrets tjocklek är vanligen mellan två och sex meter, med underkant på nivåer 
mellan -5.0 och -8.0. De understa metrarna har silt- och sandvarv. Leran är halvfast 
till fast. 

Inom åsdelen, från fyllningslagrets underkant ned till nivåer mellan +0 och -5.0, 
dominerar åsmaterialets ojämnkorniga lager av grovsand och grus. Därunder följer 
i regel jämnkornig mellansand. Sondmotståndet vid viktsondering är minst 15 
halvvarv per 20 cm sjunkning. Åsmaterialet är grundvattenförande. Under lerans 
varviga skikt finns sand- och därunder grusskikt. Åsmaterialets tjocklek är här 
vanligen några meter. Sonderingsmotståndet kan skiktvis ligga under 15 halvvarv 
på 20 cm. Enstaka stensamlingar samt block kan förekomma. Under åslagren 
vidtar mellan en och tre meter fast morän, som kan innehålla block. Längs 
Herkulesgatan ligger bergytan i kvarterets västra del mellan nivån ca -10 och -12 
men faller sedan till -17 vid Drottninggatan. Längs Karduansmakar-gatan ligger 
bergytan mellan -14 och -18 med största djup vid Drottninggatan. 

STRA.i'\/DLINJE 

\
HER.KULESGATAN 

~ 
\ 
\ 

} 

jl(N 
\ 7;_I/ \ :J."1. ! 1871,t.;,.lt!N 1. r
\ 

7 ! 

( 
r-- -0: 

z 
f-< 

i I : ) -0:: I 0: 0L: ~ z 
Ij____ ___I 

/{. ~ \ 0! 'i.!J. 0:: 
a 

\ 
MRDUANSMAKARGATAN LERDEL ÅSDEL 

SKALA 1:1000 

Figur 2. Kv. Björnen. Uppdelning Ås- respektive lerdel. 
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2.2.2 Grundläggning och jordlagerförhållanden 

* Björnen 2 

Enligt uppgifter från Byggnadsnämndens arkiv (BN) är byggnaderna uppförda år 
1882. De är grundlagda med stenmurar direkt i fyllning, vilket konstaterats vid 
tidigare provgropsgrävningar (Vattenfall). Sammanställda borrningar visar 3-5 
meter tjocka lerlager under huset. 

* Björnen 3 och 9 

Husen byggdes 1849 respektive 1928-1929 enligt BN:s arkiv. Grundläggningen 
har uppförts med stenmurar i fyllning. De nuvarande husen uppges delvis vara 
grundlagda på gamla grunder från 1600-talet. Inom tomten ligger Adlercrantzka 
huset, som grundförstärktes mellan åren 1965 och 1966 genom nedtryckning av 
pålelement av betong. År 1969 grundförstärktes östra gathuset med tryckpålar som 
eftertrycktes i samband med spontningsarbetena för kvarteret Loens nybyggnad. 

* Björnen 8 och 10 

Byggnadsåret är omkring 1860. År 1930 utfördes en grundförstärkning med hel 
armerad bottenplatta närmast tomt 3 och 9 (se figur 2). Förstärkningen utfördes 
med anledning av tidigare inträffade sättningar. 

Vid nybyggnaden i kvarteret Loen utfördes spontning i Karduansmakargatan (se 
bilaga 1) år 1969. I samband med detta förstärktes källarmuren mot gatan, på en 
sträcka av 12 meter (se figur 2), med tryckpålar av betong. 
Trots utförda förstärkningar av grundmuren uppstod sättningar under pålnings
och spontningsarbetena för kvarteret Loen. Jordlagren under byggnaden uppges 
bestå av fyllning på friktionsmaterial. I västra delen kan ett tunt lerskikt finnas 
mellan fyllning och friktionsmaterial. 

* Björnen 11 

Byggnadsåret är enligt BN: s arkiv 193 6. Grundläggningen är utförd på stöd pålar 
av betong med pålavskärning på nivåerna +0.56 och +2.56. Fyllningslagrets 
tjocklek kan lokalt uppgå till ca 10 meter. Under fyllningen finns lera eller silt. 

* Björnen 13 

Byggnadsår finns ej angivet. Enligt BN:s arkiv är grundläggning utförd med 
stenmurar, troligen på lera. Borrningar längs Herkulesgatan visar ett fyllningslager 
på friktionsmaterial. Inom den västra delen av tomten kan fyllningen underlagras 
av lerskikt. 
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2.3 Kv. Brunkhalsen 

2.3.1 Geologi / geoteknik 

Genom att studera kartor över bl. a. Brunkebergsåsens utbredning, gamla 
strandlinjer m.m. har framkommit att kvarteret har legat nästan I 00 meter från den 
gamla strandlinjen från 1500-talet (se bilaga 2). Alla byggnader inom kvarteret har 
dessutom grundlagts på Brunkebergsåses friktionsmaterial (sand, grus och sten, 
med övervägande del grus), som sannolikt underlagras av bottenmorän (se bilaga 
4, sektion 5,6). Fast berg ligger troligen på nivån ca -20, d.v.s. ca 30 meter under 
markytan. 

HERKULESGATAN 

MRDUANSMAKARGATAN 

SKA.LA 1: 1000 

Figur 3. Kv. Brunkhalsen. 

2.3 .2 Grundläggning 

Uppgifter saknas. 
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2.4 Kv. Brunkhuvudet 

2.4.1 Geologi/ geoteknik 

Samma förhållanden gäller för kv. Brunkhuvudet som för kv. Brunkhalsen. 
Eventuellt kan tunna lerskikt förekomma (se bilaga 4, sektion 4). 
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Figur 4. Kv. Bnmkhuvudet. 
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2.4.2 Grundläggning och jordlagerförhållanden 

Byggnaderna i kvarteret är grundlagda med murar av sten (kallstensmurar) eller 
betong vilande på Brunkebergsåsens sand- eller gruslager. 

Sprickbildningar på grund av sättningsrörelser har inte kunnat iakttagas i befintliga 
byggnader (1980). 

Inom tomt nr 1 (se figur 4) är den generella grundläggningsnivån ca +6.0 
(betongmur), inom nr 2 ca +4.5 (stenmur), inom nr 3 ca+1.5 och +4.5 (stenmur) 
och inom nr 4 ca +4.0 till +4.5 (betongmur). 

2.5 Kv. Elefanten 

2.5.1 Geologi/ geoteknik 

Inga undersökningar finns att tillgå, men geologiska kartor och strandlinjen från 
1590-talet (se figur 5) tyder på att förhållandena vid kv. Elefanten borde vara 
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liknande dem vid kv. Björnen d.v.s. kvarteret vilar direkt på ett fyllningslager 
(antagligen sand och grus samt byggnadsmaterial) som längst i NO bara är någon 
meter för att i riktning mot SV öka till upp emot 10 meter (se bilaga 5, sektion 7). 
Under detta bör ett lerlager finnas som, precis som fyllningslagret, troligen är 
kilformat och ökar i tjocklek i SY-riktning. Eventuellt kan det finnas ett tunt 
organiskt skikt mellan dessa nämnda lager, i varje fall längst i SV. Leran 
underlagras av Brunkebergsåsens friktionsmaterial, som i sin tur underlagras av 
bottenmorän på berg. 
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Figur 5. Kv. Elefanten. 

2.5.2 Grundläggning 

Uppgifter saknas. 

2.6 Kv. Johannes Större 

2.6.1 Geologi/ geoteknik 

Kvarteret är grundlagt på Brunkebergsåsen. Samtliga byggnader inom kvarteret är 
troligen grundlagda på naturligt åsmaterial. Möjligen kan lokala partier närmast 
Drottninggatan vara grundlagda på utfyllt åsmaterial. (se bilaga 3, sektion 2,3). 
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Figur 6. Kv. Johannes Större. 

2.6.2 Grundläggning och jordlagerförhållanden 

* Johannes Större 1, 2 och 8 

Enligt uppgifter från Byggnadsnämnden är den nuvarande byggnaden uppförd år 
1903. Grundläggningen uppges vara utförd med betongplatta på fast sand. 
J ordlagren under byggnaden består av fast friktionsmaterial, sannolikt sand, 
överlagrat av ett fyllningsskikt av ca 2 meters tjocklek. 

* Johannes Större 3 

Enligt byggnadsnämndens arkiv är byggnaden uppförd år 1901. 
Grundläggningen uppges vara utförd med betongplatta på friktionsmaterial. 
Jordlagren uppges bestå av ett fyllningslager av 2 - 4 meter tjocklek som 
överlagrar relativt fast lagrad sand och grus. Fyllningslagret kan vara 
rivningsmassor från bebyggelse före nuvarande byggnad. 

* Johannes Större 4 och 5 

Byggnaden är enligt Byggnadsnämndens arkiv ett äldre hus, ombyggt år 1880. 
Grundläggningen uppges vara utförd med stenmurar på fast lagrad sand. 
Jordlagren bedöms bestå av åsmaterial, grus och sand. 
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* Johannes Större 6 

Byggnaden är enligt Byggnadsnämndens arkiv uppförd år 1780. 
Grundläggning uppges som "troligen stenmurar på fast botten". 

* Johannes Större 7 

Enligt Byggnadsnämndens arkiv är byggnaden uppförd år 1799. Grundläggningen 
är troligen utförd med stenmurar på åsmaterial. Vid en tillbyggnad år 1878 
utfördes grundläggning med stenmurar på fast grus. 

2.7 Kv. Loen 

2. 7.1 Geologi/ geoteknik 

Undersökningen som finns visar att befintliga byggnader sannolikt är grundlagda på 
naturligt eller utfyllt åsmaterial (se bilaga 4, sektion 4). Förekomsten av 
utspetsande skikt av kohesionsjord närmast Karduansmakargatan kan inte 
uteslutas. 

Jordlagren närmast under grundläggningsnivån måste klarläggas bättre innan 
grundläggningens kvalitet kan bedömas. 
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Figur 7. Kv. Loen. 
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2.7.2 Grundläggning och jordlagerförhållanden 

* Loen 4 

Enligt uppgifter från Byggnadsstyrelsen är nuvarande byggnad uppförd år 1907. 
Grundläggning är enligt BN:s arkiv utförd med betongmurar på sand. 
Jordlagren består av upp till 3 meter tjock fyllning av relativt fast friktionsmaterial. 
Närmast NV hörnet kan tunna skikt av organisk kohesionsjord finnas. 

* Loen 5 

Enligt BN:s arkiv är byggnaden uppförd år 1907. Grundläggning uppges vara 
betongmurar på grus. Jordlagren består av ett fyllningslager som överlagrar fast 
grus. 

2.8 Kv. Rosenbad 

2.8.1 Geologi/ geoteknik 

Kvarteret Rosenbad är delvis grundlagt på utfyllnader i ett tidigare vattenområde. 
Området väster om en diagonal mellan tomtens NV och SÖ hörn är utfyllningar i 
Strömmen. Jordlagren uppges bestå av fyllning på organiska sjöbottenskikt, lera 
och lös sand inom de delar där pålning är utförd. I övrigt kan man räkna med ca 2 
meters fyllningslager underlagrat av siltig sand ned till ca 15 meters djup. Detta är i 
sin tur underlagrat av ett gruslager ned till fast botten (se bilaga 3, sektion 1). 

Inom Rosenbad 7B finns två grundvattenrör som visar en grundvattennivå på 
mellan -0.1 och-0.6, enligt mätningar från 1975. 

2.8.2 Grundläggning och jordlagerförhållanden 

* Rosenbad 5 

Enligt byggnadsnämndens arkiv är byggnaderna uppförda år 1902. 
Grundläggningen är utförd med utbredda betongplattor, grundlagda i 
friktionsmaterial. Någon form av grundförstärkning utfördes under 
byggnadsåret ( 1902). 

I samband med byggandet utfördes en grundundersökning som visade att berg 
låg på en nivå varierande mellan -11.2 och -13.8. Mellanliggande jordarter 
utgörs av, från markytan räknat, ett fyllningslager av 1.5 till 5 meters tjocklek som 
underlagras av ett sand- och grusskikt av maximalt tio meters tjocklek. 
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Detta lager i sin tur underlagras av ett fastare grusskikt med högst sex meters 
tjocklek över fast botten. 
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Figur 8. Kv. Rosenbad. 

* Rosenbad 6 

Byggnaderna är uppförda år 1900 enligt byggnadsnämndens arkiv. 
Enligt gamla grundundersökningar förekommer berg eller morän på ett djup 
varierande mellan 12 och 20 meter under markytan. Grundläggning är utförd med 
murar och fundament på träpålar nedförda till fast botten. 

* Rosenbad 7A 

Byggnaderna är uppförda år 1899 och grundlagda med stenmurar på 
friktionsmaterial. I samband med om- och tillbyggnad mellan åren 1953 och 1957 
har kompletterande grundsulor gjutits på nämnda friktionsmaterial. 

Rosenbad 7B* 

Byggnadsåret är 1895. Grundläggningen har utförts dels med betongplattor i 
friktionsmaterial, dels med murar och fundament på träpålar. Blottade pålar syns 
fortfarande vara "friska11 och fylla sin funktion. Pålavskärningsplanet ligger på 
nivån -0.8. Detta innebär att pålavskärningsplanet ligger under grundvattennivån. 
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2.9 Kv. Röda Bodarna 

]AKOBSGATA.1\/ 
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Figur 9. Kv. Röda Bodarna. 

2. 9. I Geologi / geoteknik 

Inga undersökningar har utförts, men kvarteret underlagras troligen av följande 
lager, i följd från markytan (se bilaga 3, sektion 2,3): 

* Ett tjockt lager blandad fyllning (silt, sand och grus+ lerskikt). 

* Minst ett par meter tjockt lerlager med silt och sand varv. 

* Några meter åsmaterial med lerinslag. 

* Berg. 

På 1590-talet låg hela området, där kv. Röda Bodarna idag ligger, under vatten. 

2.9.2 Grundläggning 

Hela kvarteret är troligen grundlagt på träpålar. 
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2.10 Kv. Tigern 

2.10.1 Geologi / geoteknik 

Kvarteret ligger med sin västra del utanför1500-talets strandlinje (se figur 10). 
Under historiens gång har en utfyllning av vattenområdet skett, huvudsakligen med 
material ur Brunkebergsåsen, men även stora mängder avfall. Mellan fyllning och 
naturligt åsmaterial finns övervägande sand, organiskt sjöbottensediment av 
utsvallat åsmaterial och inslag av organiskt material, samt i nordvästra delen 
lerlager. Under leran finns åsmaterial med lerinslag, därunder sand, grus och morän 
på berg (se bilaga 3, sektion 2,3). 
Grundvattenytan ligger i kvarteret på nivån -0,3. 
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Figur 10. Kv. Tigern. 

2.10.2 Grundläggning och jordlagerförhållanden 

* Tigern 1 

Byggnaden är uppförd år 1852. Senare grundförstärkningar har dock gjorts år 
1912 med betongpålar till fast botten och 1941 med megapålar. J ordlagren utgörs 
av 2-3m blandad fyllning på övervägande sandigt åsmaterial med skikt av lera och 
lager av grus. I hörnet Jakobsgatan-Drottninggatan är leran som mäktigast med en 
tjocklek av cirka 3,0m. Tjockleken avtar i sydlig och östlig riktning för att övergå i 
1-3m sand med skikt av lera. Fast berg ligger i hörnet Jakobsgatan- Drottninggatan 
på nivån -30 för att sedan stiga till nivån -20 vid Akademigränd. 
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* Tigern 2 och 3 

Byggnaderna är uppförda 1905 och grundläggningen utgörs av naturstensmurar 
vilande direkt på sandigt åsmaterial övertäckt med l-2m blandad fyllning. 
Bergnivån ligger på -20 i hörnet Drottninggatan-Fredsgatan och sjunker västerut, 
till som mest -34,7. Ett antal provgropar har grävts (se figur 12b). I provgrop 2 
och 4 fann man en förmultnad rustbädd 0, l-0,2m under naturstensmuren. I 
provgrop 3 fanns en förmultnad rustbädd 1,Om under muren, och i provgrop 5 
påträffades en lokal undergjutning, denna anses dock ej ha någon praktisk funktion. 

* Tigern 4,5 och 6A 

Byggnaden är uppförd 1901-1903 och är grundlagd på rustbädd. 1973 gjordes en 
förstärkning med dragstag och hammarband. Jordlagren består av 2-5m fyllning 
ovanpå sand och lera ned till nivån -7,0 och därunder sandigt åsmaterial. Bergytan 
ligger på nivån cirka -20. 

* Tigern 6B 

Byggnaden är uppförd 1901-1903 och är grundlagd med eller utan rustbädd eller 
kohesionspålar. Jordlagerföljden är densamma som vid Tigern 4,5,6A: 2-5m 
fyllning överlagrande sand och lera ned till nivån -7,0 och därunder sandigt 
åsmaterial. Berg påträffas på nivåer mellan -20 och -35. Träpålar med 
avskärningsplan på nivån -0,5 finns. I en provgrop har en påle frilagts och funnits ej 
vara angripen av röta. 

2.11 Kv. Uttern 

2.11.1 Geologi / geoteknik 

Uppgifter saknas, men förhållandena bör vara liknande de för kv. Röda Bodarna 
(se 2.8.1). Troligen är fyllningslagret något tunnare samt åsmaterialet tjockare. 
Mellan åsmaterialet och fast berg kan ett bottenmoränlager finnas (se bilaga 3, 
sektion 2,3). Kvarteretsområdet låg helt under vatten på 1590-talet. 

2.11.2 Grundläggning 

Troligen kallmurar på träpålar. 

16 



JAKOBSGATA.t'-! 

FREDSGATAN 

SKALA l: 1000 

Figur 11. Kv. Uttern. 

2.12 Kv. Wahrenberg 

2.12.1 Geologi / geoteknik 

Se kv. Brunkhalsen ( och bilaga 5, sektion 7). 

2.12.2 Grundläggning 

Uppgifter saknas. 

2.13 Kv. Lejonet 

2.13.1 Geologi / geoteknik 

Uppgifter saknas. 

2.13.2 Grundläggning 

Uppgifter saknas. 
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3 Sättningsanalys av avvägda punkter 

3. I Arbeten inom kvarteret Tigern 

Samtliga, nedan angivna, mätpunkters position åskådliggörs i figur 12b, kv. Tigern, 
dubbarnas placering. Av de pålar som har slagits i kvarteret så är de mot 
Akademigränd längst med en medellängd av ca 25m. Pålarnas längd minskar sedan 
upp mot åsen (uppgift från Bengt Bergwall). I figur 12a illustreras 
p ålningszonerna. 

* Från 78-10-02 och 2 dagar framåt skedde provpålning framför 
mätpunkt S. 

* 78-12-11 utförs en grundförstärkning mellan mätpunkt AB och AE. 

* 79-02-07 sker spontning och schakt mellan mätpunkt P och 0. 

* 79-02-20 görs arbeten på en tunnel under Fredsgatan. 

* 79-04-18 schaktarbeten görs mellan mätpunkt AM och Y samt mellan 
Z och AG. 

* 79-05-16 återupptas arbetena med tunneln under Fredsgatan. 

* Mellan 79-06-21 och 79-06-27 sker återfyllning mellan mätpunkt AE 
ochZ. 

* 79-08-01 sker slagning av balkspont längs Jakobsgatan. 

* Från 79-08-06 till 79-08-13 slås pålar mellan mätpunkt C och D. 

* Från 79-08-14 till 79 -09-11 görs pålningsarbeten framför Mätpunkt S 
och AN. 

* Från 79-09-12 till 79-09-20 sker pålning framför mätpunkt U. 

* 79-09-21 slås pålar mellan mätpunkt U och V. 

* 79-09-24 sker pålning vid mätpunkt AM och längs Jakobsgatan. 
Pålningen längs J akobsgatan fortsätter till 79-11-15. 

* 79-10-01 och fram till 79-10-04 sker vältning mellan mätpunkterna H 
och I samt Y och Z. 

* Från 79-10-29 till 79-11-06 sker pålslagning vid mätpunkt X ovh Y. 
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* Från 79-11-07 och 2 dagar framåt sker pålning vid mätpunkt X. 

* Från 79-11-12 till 79-11-15 sker pålning framfår mätpunkt V och X. 

* 79-11-21 görs spontning vid mätpunkt AN. 

* 79-12-03 sker spontning i Drottninggatan mellan mätpunkt K och L. 

* 79-12-05 görs avgrusning av schaktgrop. 

* 79-12-19 rivs en del av huset längs Drottninggatan (se figur 13). 

* 80-03-24 görs hisspontning samt grundläggning för arbetskran. 

* 80-04-21 sker slagning med lufthammare. 

~Stålpålar tY.P SW 180x24 från 
IJttIJlSmedjebaclfon eller likvärdiga. Totalt 228 st 

~ Betongpålar Cfl270mm. Totalt 106 st 

Figur 12a. Skiss över pålningszonerna. 
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3.2 Arbeten utanför kvarteret Tigern som kan ha påverkat 
resultaten 

Det var inte bara i kv. Tigern som man utförde markarbeten under den aktuella 
perioden. Följande arbeten vet vi om: 

* Någon gång under slutet av sommaren/början av hösten -78 revs större 
delen av kv. Björnen. Efter detta uppfördes under en tid (uppgifter saknas 
om hur lång tid) nya byggnader. 

* Under slutet av 1978 uppfördes i kv. Loen en ny byggnad, belägen ca 15 
meter från Dottninggatan. 

* Vid kv. Elefanten gjordes diverse markarbeten från hösten -78 fram till ca 
mars-79. 

* Arbeten som utförts vid kv. Uttern slutfördes den 17/1 -79. 

3.3 A vvägningspunkter 

Uppföljning av sättningar har utförts genom precisionsavvägning av ett antal 
mätdubbar installerade i hussockeln. Namn och antal mätpunkter (d.v.s. dubbar) 
inom respektive kvarter åskådliggörs med bilder inom avsnitten 3.4 och 3.6-3.15. 

Kvarter: A vvägningsperiod: 

Björnen 77-03-16 t.o.m. 79-08-24 

Brunkhalsen 77-03-16 t.o.m. 80-06-04 

Brunkhuvudet 77-03-16 t.o.m. 80-02-05 

Elefanten 77-08-25 t.o.m. 80-02-05 

Johannes Större 77-03-15 t.o.m. 80-02-06 

Loen 77-03-15 t.o.m. 80-06-04 

Rosenbad 73-05 t.o.m. 89-06 

Fortsättning på nästa sida. 

20 

Antal avvägnings
tillfällen: 

47 

38 

34 

15 

27 

33 

13 

http:3.6-3.15


Fortsättning från föregående sida: 

Kvarter: A vvägningsperiod: Antal avvägnings
tillfällen: 

Röda Bodarna 70-10 t.o.m. 88-07 17 

Tigern 77-03-11 t.o.m. 80-06-04 141 

Uttern 64-11 t.o.m. 80-05-07 118 

Wahrenberg 77-08-25 t.o.m. 80.02.05 14 
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3.4 Sammanfattning av sättningar i kvarteret Tigern 

(A) 
Tigern 1 

- - - - ...___, ___ _ 
K 

Tigern 2,3 

Tigern 4,5,6 

..... L@ 

PG1 -----~ 
rm: PG2 

::wi ~ 
AB 

AA@ 
PG3 [iPG4

:IJ :1: 

il Mätdubb 

® Sättning under produktionspålning i mm 

fWtl Provgrop 

Figur 12b. Kv. Tigern. Dubbarnas placering. 

De största sättningarna har uppkommit mot Akademigränd, mätpunkt C,S och B, 
samt i kvarterets centrala delar, mätpunkt U,X och V ( se bilaga 19-31 samt figur 
12b). Mot Drottninggatan har i sammanhanget endast små sättningar uppstått. Alla 
sättningar har uppkommit i samband med de pålningsarbeten som pågått i 
kvarteret. När pålning har utförts inom kvarteret har nästan samtliga dubbar 
uppvisat sättningar. 

Sättningar upp till ca 1 cm har uppmätts på avstånd kring 15 meter från 
pålningsarbetena. På avstånd mindre än 15 meter ökar sättningarna allt mer ju 
närmare pålningsarbetena man kommer. Sättningar på upp till 175 mm har 
uppkommit. När pålningsarbetena upphör återgår sättningshastigheten till normala 
värden. 

22 



3.5 Kv. Tigern, beskrivning av sättningar 

3.5.1 Punkt A 

En total sättning på 4mm under produktionspålningsperioden har kunnat iakttagas. 
Den går ej att härleda till något särskilt arbetsmoment då sättningen har varit jämnt 
fördelad under hela perioden. 

3.5.2 Punkt AA 

En kontinuerlig sättning på 5mm sker från 781002 till 790822. Sättningen härrör 
från byggnadens normala sättning och kan inte anses ha att göra med 
ombyggnationen. Från 790822 sker sedan en sättning på totalt 10mm fram till 
791121. Orsaken är något diffus, men kan med ganska stor säkerhet antagas vara 
pålningen vid mätpunkt S, pålningen vid mätpunkt U, pålningen mellan mätpunkt U 
och V, pålning vid mätpunkt X och ut mot Fredsgatan, pålningen längs 
Jakobsgatan. Efter 791121 har en jämn sättning på totalt 2mm kunnat uppmätas. 

3.5. 3 Punkt AB 

Från 780929 till 790125 har en sättning på 4mm uppstått. Sedan sker ingen 
sättning fram till 790921. Då erhålls en sättning på 10mm fram till och med 
791105. Den har uppkommit på grund av pålning mellan mätpunkt U och V, 
pålning vid mätpunkt X och ut mot Fredsgatan. Från 791105 är sedan den totala 
sättningen fram till mitten av april 1980 1mm, Vilket ligger inom felmarginalen. 

3.5.4 Punkt AR 

En total sättning på 5mm fås. Den är dock kontinuerlig under hela tidsperioden 
från 780529 till 800604. Sättningen härrör sannolikt från byggnadens normala 
sättning och kan inte anses ha något samband med ombyggnationen. 

3.5.5 Punkt B 

Fram till provpålningen 781002-781004 söder om mätpunkt S (se figur 12b) 
har inga sättningar kunnat påvisas. I samband med provpålningen uppstår dock 
en sättning på 9mm. Efter provpålningen och fram till dess produktionspålningen 
från mätpunkt C och ut till Jakobsgatan påbörjas 790806 erhålls en jämn 
sättning på totalt 2mm. Från denna tidpunkt då produktionspålningen påbörjas 
och fram till 791121 har en total sättning på 92mm skett. Denna kan förutom 
till pålningen från mätpunkt C och ut till Jakobsgatan härledas till pålning vid 
mätpunkt S, pålning vid mätpunkt U, pålning mellan mätpunkt U och V, 
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pålning längs Jakobsgatan, pålning mellan mätpunkt X och P, spontning vid 
mätpunkt S samt viss vältning längs Jakobsgatan. Efter 791121 stannar sättningen 
helt upp förutom en sättning på 3mm under en tvåveckorsperiod då grundläggning 
av arbetskran och slagning av hisspont sker. 

3.5.6 Punkt C 

Fram till provpålning (781002-781004) framför mätpunkt S har inga sättningar 
kunnat påvisas. Under provpålningen har det dock uppstått en sättning på 20mm. 
Från 781004, d.v.s. efter provpålningen avslutats, har sättningarna fortsatt fram till 
790516. Under denna tid (ca 7 månader) har en sättning på 9mm uppmätts, detta 
beror sannolikt på att sättningar som uppstår i samband med pålningsarbeten 
normalt fortsätter en tid efter det att arbetena avslutats. Från 790801 till 791121 
har en sättning på 128mm skett. Denna kan härledas till pålning från mätpunkt C ut 
till Jakobsgatan, pålning vid mätpunkt S, pålning vid mätpunkt U, pålning mellan 
mätpunkt U och V, pålning längs Jakobsgatan, pålning mellan mätpunkt X och P, 
spontning vid mätpunkt S samt viss vältning längs Jakobsgatan. Efter 791121 
erhålls en jämn sättning på totalt 5mm fram till 800604. 

3.5.7 Punkt L 

Inga pågående sättningar har uppmätts från slutet av maj -78 och fram till 791112 
då pålning vid mätpunkt X och längs Jakobsgatan startar. En tydlig sättning syns 
även i samband med spontning i Drottninggatan mellan mätpunkt K och L 791203. 
Mellan 791112 och 800319 har en total sättning på 20mm uppmätts. Kurvan blir 
utan förändringar efter 800319. 

3.5.8 Punkt M 

Punkt M har erhållit en total sättning av 3mm, vilken har en jämn fördelning över 
hela perioden. 

3.5.9 Punkt N 

En total sättning på 4mm erhålls. Den är dock kontinuerlig under hela tidsperioden 
från 780529 till 800604. Sättningen härrör sannolikt från byggnadens normala 
sättning och kan inte anses ha något samband med ombyggnationen. 

3.5. 10 Punkt 0 

Här fås en total sättning på 11mm som fördelar sig kontinuerligt på hela 
tidsperioden från 780529 till 800604. 
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3.5.11 Punkt P 

Från 780529 och fram till 791017 har har sättningen varit 0mm. Sedan har en 
sättning på 86mm skett fram till slutet av november -79. Denna kan härledas till 
pålning längs Jakobsgatan, pålning vid punkt X och ut mot Fredsgatan samt 
pålning framför punkt V. Efter mätningen i slutet av november fås en sättning på 
ytterligare 2mm under en femveckorsperiod. 

3.5.12 Punkt R 

Från början av maj fram till 790912 är sättningarna 0mm. Efter 790912 och fram 
till 791121 erhålls en total sättning på 28mm, vilken beror på pålning framför 
mätpunkt U, pålning mellan mätpunkt U och V, pålning vid punkt S, pålning och 
vältning längs Jakobsgatan, pålning mellan mätpunkt X och Fredsgatan samt 
pålning framför mätpunkt V. Efter 791121 erhålls en jämn sättning på 3 mm fram 
till 800604. 

3.5.13 Punkt S 

Provpålning sker 781002-781004 framför mätpunkten. Under dessa dagar fås en 
sättning på 33mm. Sättningarna fram till 790418 är i princip obefintliga, vilket 
beror på att något arbete som skulle kunna påverka mätpunkten inte bedrivs. Från 
detta datum till 790611 erhålls en sättning på cirka 3mm, vilken vi inte kan finna 
någon förklaring till. Därefter och fram till 790801 är sättningen sedan 0mm. 
Denna dag börjar dock en balkspontslagning längs Jakobsgatan, vilket startar en 
sättning som inte ebbar ut förrän 791121. Den totala sättningen under denna period 
uppgår till 146mm. Dessa sättningar har föutom balkspontslagningen orsak i 
pålning från mätpunkt C och ut till Jakobsgatan, pålning vid mätpunkt U, pålning 
mellan mätpunkt U och V, pålning längs Jakobsgatan, pålning mellan mätpunkt X 
och P, spontning vid mätpunkt S samt viss vältning längs Jakobsgatan. Arbetena 
längs Jakobsgatan har gett mindre utslag än vad de andra arbetena har gjort. Efter 
791121 då produktionspålningen avslutats sker en långsam avklingning av 
sättningarna. Fram till 800604 är de totalt 4mm med större delen av sättningen i 
början av perioden. 

3.5.14 Punkt U 

Fram till 1979 förekommer inga sättningar. Från 790820 till 791105 erhålls en total 
sättning på 96mm. Sättningen orsakas av pålning framför mätpunkt S, pålning 
framför mätpunkt U, pålning mellan mätpunkt U och V, pålning längs Jakobsgatan, 
pålning från mätpunkt X och ut mot Fredsgatan samt pålning framför mätpunkt V. 
Efter 791105 och fram till 800506 är sättningarna 0mm. 
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3.5.15 Punkt V 

En sättning större än 2mm har uppmätts i samband med provpålningen framför 
mätpunkt S. Från 790801 till 790903 har sättningarna varit 0mm för att fram till 
791121 uppgå till totalt 175mm. Denna sättning kan liksom den i mätpunkt B 
härledas till pålning vid mätpunkt S, pålning vid mätpunkt U, pålning mellan 
mätpunkt U och V, pålning längs Jakobsgatan, pålning mellan mätpunkt X och P, 
spontning vid mätpunkt S samt viss vältning längs Jakobsgatan. Det kan dock 
sägas att arbetena längs Jakobsgatan inte alls haft samma betydelse som hos 
mätpunkt B. Efter 791121 då pålningsarbetena avslutades har sättningen varit 
avtagande med en total sättning på 7mm fram till början av maj 1980. 

3.5.16 Punkt X 

Från 780904 och fram till 790418 har en sättning på 6mm uppmätts. Några orsaker 
till detta har inte kunnat konstaterats. Från 790418 och fram till 790912 har ingen 
sättning alls skett. Från 790912 och fram till 791121 så har en sättning på 169mm 
uppmätts. Denna har orsak i pålning framför punkt U, pålning mellan punkt U och 
V, pålning längs Jakobsgatan, pålning vid punkt X, pålning framför punkt V och X 
samt spontning vid punkt S. Efter 791121 och fram till 8003 19 så har en jämn 
sättning på totalt 4mm skett. Den tenderar dock att plana ut. 

3.6 Sammanfattning av sättningar utanför kvarteret Tigern 

De kvarter som säkert har påverkats och fått sättningar p.g.a. 
grundförstärkningsarbetena i kv. Tigern är kv. Uttern, Rosenbad och i mindre 
omfattning även kv. Johannes Större. Dessutom kan kv.Brunkhalsen, som framför 
allt påverkats av arbeten vid kv. Björnen, ha fått ytterligare sättningar p.g.a. 
arbetena i kv. Tigern. 
De kvarter som inte påverkats av förstärkningen är kv. Wahrenberg, Elefanten, 
Brunkhuvudet och Röda Bodarna. Sättningarna i kv. Loen berodde ganska säkert 
på arbeten i kv. Björnen, men man kan misstänka att de stora pålningsarbetena 
m.m. vid Jakobsgatan bör ha inverkat. Något samband har dock inte kunnat synas 
vid jämförelse av arbetsdatum och sättningar. 

I figur 13, nedan, åskådliggörs påverkningszoner. Zongränserna som dragits 
utanför kvarteren är dock antagna då inga sättningsmätningar gjorts där. 

Längsta avstånd mellan markarbete och sättning som verkligen beror på 
grundförstärkningsarbetena i kv. Tigern, från någon cm upp mot 20 cm, sträcker 
sig ca10-15m. Sättningar på över 3mm och upp till någon cm kan härledas på upp 
till 30m avstånd. På avstånd upp till l00m kan marken ha påverkats, men om det 
verkligen är så, är sättningarna så små (mindre än 3mm) att de kan vara 
mätningsfel. 
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Björnen Brunkhalsen 

IN I 
Loen 

BrunkhuvudetI 
Röda 

Bodarna 

Johannes Större � 
Rosenbad 

0 10 20 30 40 50 m 

Figur 13. Översiktskarta över sättningar som uppstått i angränsande fastigheter p.g.a. arbeten i 
kv. Tigern. 
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3.7 Kv. Björnen 
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Figur 14. Kv. Björnen. Placering av dubbar. Streckat område markerar det Adlercrantzka 
huset. 

3. 7.1 Sammanfattning 

Någon gång under sommaren 1978 revs större delen av kvarteret Björnen och 
bara det s.k. Adlercrantzka huset sparades (se figur 14). I samband med rivning 
och återuppbyggnad, som pågick en tid framöver, uppstod sättningar och därför 
har inte kv. Björnens avvägda punkters sättningskurvor jämförts med arbetsdatum 
inom kv. Tigern. 

3.8 Kv. Brunkhalsen 

3.8.1 Sammanfattning 

Sättningsrörelser har registrerats (se bilaga 8) men dessa kan bero på grund
arbeten vid kv. Elefanten (se bilaga I), men kanske framförallt på rivning och 
arbeten vid kv. Björnen. De största sättningarna erhålls under mitten av 1978 då 
större delen av kv. Björnen.revs. Eventuellt kan pålning i och omkring kv. Tigern 
ha del i sättningarna, men det är mindre troligt p.g.a. att kv. Brunkhalsen ligger 
längre från kv. Tigern än kv. Björnen. 

3.8.2 Mätdubb E,G och I 

Från startdatum fram till slutet av sommaren -78 visar avvägningarna av dubbarna 
(se figur 15 och bilaga 8) på en jämn låg sättningstakt. Sedan någon 
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Figur 15. Kv. Bnmkhalsen. Placering av dubbar. 

gång under hösten börjar sättningarna att öka, för att från och med den 9/10 öka 
kraftigt (Gäller G och I. E visar samma tendenser, men i mycket mindre skala) 
troligen i samband med spontning och schakt längs kvarteret Elefanten, nära och i 
Drottninggatan. Från nämnt datum t.o.m den 7/12 samma år har dubben I satt sig 
30 mm. För G fås mellan den 9/10 -78 och den 16/1 -79 en sättning på 5 mm, 
vilket skall jämföras med 1 mm från mars -77 till maj -78. Efter detta avtar 
sättningarna. Om det finns något samband mellan sättningarna och 
grundförstärkningen i kv. Tigern är svårt att svara på. Troligen har arbetena inom 
kv. Björnen (se bilaga 1), som bara ligger ett tjugotal meter bort, framkallat 
sättningarna, men kanske har spontning i Drottninggatan vid kv. Elefanten också 
haft en viss inverkan. 

Total sättning mellan juni -78 och juni -80 blev 4 mm för E, 7 mm för G och hela 
43 mm för I. 
(Avståndet till punkt I från kv. Tigern är ca 100 meter.) 

3.8.3 Mätdubb K 

Sättningarna under hela mätperioden är lika med noll. 
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3.8.4 Mätdubb A 

Mätningarna upphör 1977. 

3.9 Kv. Brunkhuvudet 
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Figur 16. Kv. Brnnkhuvudet. Placering av dubbar. 

3.9.1 Sammanfattning 

Endast mycket små sättningar har uppmätts (se figur 16 ovan och bilaga 13). 
Slutsatsen är att kvarteret Brunkhuvudet har klarat sig utan påverkan från kv. 
Tigern - trots att närmaste avståndet mellan kvarteren är endast ca 15 meter. 

3.9.2 Mätdubb A,B,C,D och E 

Inga sättningar har kunnat sättas i samband med grundförstärkningsarbetena i kv. 
Tigern. 
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3.10 Kv. Elefanten 

3.10.1 Sammanfattning 

Kvarteret ligger ungefär 120 meter från den närmaste delen av kvarteret Tigern 
(se bilaga 1). Ingen av de sättningar som registrerats kan sättas i samband med 
grundförstärkningsarbetena inom kv. Tigern (se bilaga 9). 
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Figur 17. Kv. Elefanten. Placering av dubbar. 

3.10.2 Mätdubb A,B,C,D,E,F och H 

Sättningarna som har uppstått är små, förutom för dubbarna F och G, rörelsen hos 
dessa kan dock kopplas till diverse grundarbeten som gjordes intill dem och inte till 
kv. Tigern. 

3.11 Kv. Johannes Större 

3.11.1 Sammanfattning 

Mindre sättningsrörelser på ett par mm har registrerats som kan härröra från 
arbeten vid kv. Tigern (se bilaga 9). Vad som påverkat, d.v.s. om det är pålning, 
schakt eller annat arbete, är svårt att säga. Avståndet till kv. Tigern respektive 
pålningsarbetena i kv. Tigern är ca 15 och 40m. 
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3.11.2 Mätdubb A,Boch C 

Från juni t.o.m. november sätter sig punkt B 3 mm, men sedan avstannar 
sättningen helt. Denna sättning är svår att sätta i samband med arbetena inom kv. 
Tigern då dessa görs i, sett från kv. Johannes Större, bortre delen av kv. Tigern. 
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Figur 18. Kv. Johannes Större. Placering av dubbar och sättningar under arbetena i 
kv. Tigern. 

3.12 Kv. Loen 

3.12.1 Sammanfattning 

Kurvor som visar avvägningarna vid kv. Loen (se bilaga 10) visar att mätdubb G 
inte har satt sig något under aktuell period, och att dubb E har satt sig mindre än 
tidigare. 
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Figur 19. Kv. Loen. Placering av dubbar. 

3.13 Kv. Rosenbad 
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Figur 20. Kv. Rosenbad. Placering av dubbar och respektive dubbs sättning. 
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3 .13 .1 Sammanfattning 

Den sida av kvarteret som ligger mot Tigern (se översiktskarta, bilaga 1) har 
erhållit sättningar och då framför allt i den mellersta delen. Dubbarna 7 och 9 (se 
figur 20) har under grundförstärkningstiden satt sig ca 5-6 mm, dubb 4, 11 och 12 
ungefär 2 mm medan dubb 1 och 14 inte har fått någon sättning. Avståndet mellan 
de dubbar som satt sig och kv. Tigern är mindre än 10m. Till pålningszonen är det 
från 1 Om till 30m för de olika dubbarna. 

3.13.2 Mätdubb 1 och 14 

Inga sättningar har uppstått under mätperioden. 

3.13.3 Mätdubb 4,7,9,11 och 12 

Fram till juni 1978 har inga eller endast mycket små sättningar registrerats för 
samtliga mätdubbar, men någon gång därefter börjar sättningarna öka (se bilaga 
11). För dubbarna 4, 11 och 12 är mätresultatet relativt ojämt men efter juni -78 
bedöms de uppvisa en ökad sättningshastighet. Dubb 4 uppvisar en minskning av 
sättningshastigheten direkt efter att arbetena är avslutade d.v.s. 1980. Dubbarna 7 
och 9 har fått de största sättningarna. Mellan mätningen i juni -78 och mätningen i 
juli -80 har de satt sig ungefär 5 mm. Sättningarna pågår ytterligare något år men 
sedan återfår kurvorna sin tidigare lutning. 
Att se några direkta samband mellan t. ex. pålning vid en punkt och sättning vid en 
speciell dubb går inte, då intervallet mellan avvägningarna är ca ett år. Däremot 
kan man anta att påverkande faktorer bör ha varit följande: 
* Grundförstärkning mellan AB och AE, kv. Tigern. 
* Spontning och schakt mellan P och 0, kv. Tigern. 
* Arbeten med tunnel under Fredsgatan, intill kv. Tigern. 
* Övrig pålning och schakt, kv. Tigern. 

3.14 K v. Röda Bodarna 

3.14.1 Sammanfattning 

Syd-östra delen av Röda Bodarna (se figur 21) har haft enjämn sättning fram till 
mitten av -79, då den plötsligt minskar. Att detta skulle bero på arbetena i kv. 
Tigern är inte troligt. Övriga delar av kvarteret har haft en sättning mycket nära 
noll (se bilaga 12 och 13). 

3.14.2 Mätdubb 4, 7 och 22 

Sättningen för dessa punkter har mellan 1971 t.o.m. 1988 varit nästan noll. 
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Figur 21. Kv. Röda Bodarna. Placering av dubbar. 

3.14.3 Mätdubb 12 och 16 

Mätdubbarna har haft en jämn sättning från 1975, och avtagande efter mitten av 
1979. 

3.15 Kv. Uttern 

3 .15.1 Sammanfattning 

De delar av kvarteret Uttern som ligger mot Rödbotorget (SV. Se figur 22) 
och Fredsgatan (SO) har inte påverkats av arbetena inom kvarteret Tigern, så att 
man kan påstå att det är p.g.a. arbetena som sättningar uppstått. 
Däremot kan man se klara samband mellan grundförstärkningsarbeten och 
sättningar vid delarna längs Jakobsgatan (NV) och Akademigränd (NO), och då 
framför allt den nordligare delen längs Akademigränd. Största sättningar under 
studerad period har fåtts vid dubb G, P och I och uppgår till 22, 17 respektive 16 
mm (se bilaga 16 och 17). Avståndet mellan kv. Uttern och Tigern (inklusive dess 
pålningszon) är mindre än 1 Om. 
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Fram till och med januari 1979 gjordes arbeten i själva kv. Uttern. Sättningar under 
denna tid finns med i bilaga 16 och 17, men ingår inte i den period som studerats 
d. v. s. tiden efter april 1979 då grundförstärknings-arbeten i kv. Tigern utfördes. 
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Figur 22. Kv. Uttern. Placering av dubbar och sättning under produktionspålning. 

3.15.2 Mätdubb B, C och E 

Ingen sättning har registrerats under aktuell tidsperiod. Punkterna är m.a.o. 
opåverkade av arbetena inom kvarteret Tigern. Avståndet från punkterna till 
Akademigränd, där diverse arbeten utfördes under grundförstärkningstiden, är 
ungefär 45 meter. 

3.15.3 Mätdubb G 

Sättningsmätningar vid dubb G har visat på små rörelser, varur vissa saker kan 
härledas: 

Pålning framför kvarteret Tigerns S-dubb (se figur 22, bilaga 1), påkallade 
sättningar i slutet av augusti -79. Under november samma år kan spontning på 
samma plats vara orsak till registrerade sättningar, men en kanske troligare 
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anledning är pålningen som pågick längs Jakobsgatan. Ungefärligt avstånd till dessa 
områden är 3 0 till 40 meter. 

Sättningarna under hela tidsperioden uppgick till 4 mm. 

3.15.4 Mätdubb I 

Pålning, som utfördes mellan punkterna C och D (se figur 22) i början av augusti 
-79, har varit orsak till sättningar på totalt 6 mm. Dagarna efter har pålning mellan 
och framför punkten S orsakat ytterligare 3 mm sättningar. 
En mindre sättning registrerades efter att pålning gjorts under andra halvan av 
augusti dels vid Jakobsgatan, dels vid punkt AM. I samband med pålning längs 
Jakobsgatan uppkom, under tiden 79.09.17 till 79.11.14, sättningar på 2 mm. 
En liten sättning (2 mm), men som har registrerats på flera dubbar, kan härledas till 
spontning vid S (se figur 22) under mitten av november -79. 

Total sättning under perioden blev 16 mm. 

3.15.5 Mätdubb P 

Pålning mellan punkt C och D, samt vid S är troligen anledning till sättningar på 
tillsammans 4 mm under augusti -79. Samtidigt som pålning utförs - i mitten av 
september - vid U, bara 20 meter från P, registreras en sättning på 2 mm. 
Pålningsarbeten längs Jakobsgatan under en tvåmånadersperiod, med början i slutet 
av september -79, kan sättas i samband med sättningar på 3 mm. En bidragande 
orsak kan även vara pålningsarbeten vid AM. En 2 mm sättning är troligen orsakad 
av grundläggning av arbetskran och hisspont samt grundläggning för byggnad. 

Totalt satte sig dubben 14 mm under perioden. 

3.15.6 Mätdubb T 

En mindre sättning av dubben T, på totalt 2 mm, orsakas av pålning framför U i 
mitten av september. Pålning längs Jakobsgatan och spontning framför S ger under 
oktober till november 2 mm sättningar. 

Total sättning under perioden: 4 mm. 

3.15.7 Mätdubb J,K 

Den enda sättningen som förekommer under mätperioden sker under november -79 
medan det dels pålas längs Jakobsgatan, dels spontas vid dubb S (se figur 22). 
Sättningen är bara 1 mm, men då ingen sättning förekommit, varken tidigare eller 
senare, kan någon av ovanstående vara orsak till den. 
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3.16 Kv. Wahrenberg 

3. 16.1 Sammanfattning 

Kvarterets SV hörn (Drottninggatan-Herkulesgatan. Se bilaga 1) ligger ca 120 
meter från kv. Tigerns närmast liggande hörn (Drottninggatan-Fredsgatan). Ingen 
koppling har kunnat göras mellan sättningar i kvarteret Wahrenberg, fö. små 
sådana, och arbetena i kv.Tigern. Grundläggningsarbetena har alltså inte påverkat 
kvarteret Wahrenberg. 

VATIUGATAN 

HERKULESGATAN 

SKALA l: 1000 

Figur 23. Kv. Wahrenberg. Placering av dubbar. 

3.16.2 Mätdubb A,B och C 

Endast små sättningar har registrerats och dessa har inte kunnat sättas i samband 
med kvarteret Tigerns grundförstärkning. 

3.17 Kv. Lejonet 

3.17.1 Sammanfattning 

Inga avvägningar har gjorts. 
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4 Samband sättning - grundförhållande 

4.1 Sättningspåverkade områden utanför kv. Tigern 

De områden/kvarter som bevisligen fått sättningar p.g.a. grundförstärknings
arbetena i kv. Tigern är kv. Uttern och Rosenbad. Även kv. Johannes Större har 
fått sättningar, men i mycket mindre omfattning och räknas därför till de kvarter 
som undgått sättningar (se figur 13). 

4.2 Grundläggning i kvarter som satt sig 

4.2.1 Kv. Uttern 

Grundläggningen i kvarteret består troligen av kallmurar på träpålar. 

4.2.2 Kv. Rosenbad 

Grundläggningen i aktuell del av kvarteret (se figur 13) är i den västliga delen, 
Rosenbad 7B (se bilaga 1), dels betongplattor på friktionsmaterial, dels murar och 
fundament på träpålar. I den nordostliga delen av kvarteret, Rosenbad 7 A, är 
byggnaderna grundlagda på stenmurar på friktionsmaterial, samt att i samband 
med om- och tillbyggnad mellan åren 1953 och 1957 har kompletterande 
grundsulor gjutits på nämnda friktionsmaterial (2.8.2). 

4.3 Jordlager i kvarter som satt sig 

4.3.1 Kv. Uttern 

Se bilaga 1 och 3, sektion 2 och 3, samt bilaga 2. 

Överst finns ett fyllningslager (bestående av sand, grus,sten med ler och silt 
inslag) som har en tjocklek på troligen mer än 5 meter. Detta underlagras av ett 
lerlager med okänd tjocklek, som i sin tur underlagras av naturligt åsmaterial i 
form av Brunkebergsåsen som sträcker sig ner till fast berggrund. Berg bör finnas 
på något över 20 meters djup. 

4.3.2 Kv. Rosenbad 

Se bilaga 1 och 3, sektion 1, samt bilaga 2. 

Från markytan sett består jorden av följande lager: 
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* ca 2 meter fyllning. 

* lerskikt och löst lagrad sand i tunt/tunna lager. 

* siltig sand omkring 15 meter. 

* ungefär 5 meter grus. 

* berggrund. 

4.4 Områden utanför kv. Tigern som inte fått några 
sättningar p.g.a. grundförstärkningsarbeten 

Det enda kvarter, förutom ovan nämnda kv. Johannes Större, som ligger 
tillräckligt nära för att vara intressant, och som samtidigt inte har påverkats av 
markarbeten som gjorts på annan plats än vid kv. Tigern, är kv. Brunkhuvudet. 

4.5 Grundläggning i kvarter som inte har satt sig 

4.5.1 Kv. Johannes Större 

Grundläggningen i Johannes Större 6 (se bilaga 1) är troligen stenmurar på "fast 
botten". I Johannes Större 4,5 uppges grundläggningen vara utförd med stenmurar 
på fast sand. 

4.5.2 Kv. Brunkhuvudet 

Byggnaderna i kv. Brunkhuvudet är grundlagda på murar av sten (kallstensmurar) 
eller betong vilande på Brunkebergsåsens sand- eller gruslager. 

4.6 Jordlager i kvarter som inte har satt sig 

4.6.1 Kv. Johannes Större 

Se bilaga 1 och 3, sektion 2 och 3, samt bilaga 2. 

Från markytan sett består jordlagren ned till fast berg av ca 2 meter fyllning 
(friktionsmaterial), som underlagras av omkring 20 meter åsmaterial i form av 
grov sand och grus, troligen med sten och blockinslag. Detta i sin tur underlagras 
av ett bergtäckande bottenmoränlager. 
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4.6.2 Kv. Brunkhuvudet 

Se bilaga 1 och 4, sektion 4, samt bilaga 2. 
Sett från markytan består jordlagren troligen av följande: 

* Blandad fyllning ca 2-3 meter. 

* Åsmaterial (sand, grus och sten). Troligen omkring 15-20 meter. 

* Bottenmorän. 

* Berg. 

4.7 Jämförelse mellan kvarter som satt sig respektive inte 
satt sig 

Vid en jämförelse mellan de sättningsdrabbade och de icke sättningsdrabbade 
kvarteren ser man att de sättningsdrabbade kvarteren, kv. Uttern och Rosenbad 
7B, står med murar på träpålar. Undersökningar om dessa pålars kondition saknas 
så man vet inte om de fortfarande är intakta eller om de är helt förstörda p.g.a. 
röta. Rosenbad 7 A, som också satte sig, har dock en grundläggning som är snarlik 
den i kv. Johannes Större och kv. Brunkhuvudet, vilka undgick sättningar. 
När det gäller jordlager kan skillnaden vara att det kan finnas ett lerlager under de 
kvarter som satt sig, medans det är mindre troligt i kv. Johannes Större och 
Brunkhuvudet som inte satte sig. Troligen är det också så att ju längre mot 
Brunkebergsåsens centrum man kommer (se bilaga 2), desto grövre och fastare är 
åsmaterialet. 
En annan intressant faktor är avståndet mellan grundförstärkningsarbetena och 
dubbarna som registrerade sättningar. Det är längre avstånd från kv. Johannes 
Större och Brunkhuvudet till kv. Tigern än mellan Tigern och de 
sättningsdrabbade områdena. Det är bara ett par meter extra, men kanske var det 
tack vare dem som kv. Brunkhuvudet undgick sättningar. 
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5 Problem som framkom vid utvärdering av 
sättningsresultaten 

* Det saknas uppgifter om jordlagren och grundläggning vid alltför•· 
många kvarter för att kunna nå ett riktigt bra resultat. 

* Ett flertal mark-/grundförstärkningsarbeten utfördes samtidigt som 
de som utfördes vid kv. Tigern. Detta medförde att sättningskurvor 
för vissa kvarter inte kunde utredas med tillfredställelse. 

* Det finns inte tillräckligt med material om vad för arbeten som utfördes 
och var de gjordes för de omkringliggande kvarteren. 

* Intervallen som var mellan avvägningarna av dubbar utanför kv. Tigern 
(utom möjligtvis kv. Uttern) var för långa. 
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6 Förslag för att underlätta vid nya 
sättningsuppföljningar 

* Avvägningar varje dag under hela projektets gång, samt 
mindre täta avvägningar före och efter. 

* Ett entydigt resultat får man endast om inga andra markarbeten sker under 
samma period som det arbete man vill studera. 

* Geotekniska undersökningar bör utföras av området närmast omkring 
huvudarbetsområdet. Hur långt från arbetsområdet undersökningar 
generellt erfordras, är svårt att bedöma utifrån enbart det studerade fallet. 

* Fakta om grundläggning måste finnas. 

Under dessa (otroliga) förutsättningar bör ett riktigt och förhoppningsvis givande 
resultat uppnås. 
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7 Resultat av utredningen 

I inledningen under 1.2 söktes svar på några frågor. 

- Vilka grundläggnings arbeten orsakar sättningar i omgivningen? 

Under kapitel 3. Sättningsanalys av avvägda punkter, redovisas vad som 
framkommit i denna utredning. För det studerade objektet gäller följande: 

1. Pålning ger de största sättningarna. 
2. Schakt ger också ofta sättningar, men på mindre avstånd. 
3. Eventuellt ger rivning av befintlig byggnad vissa 

sättningar. 

- Vilka metoder använder man för att motverka omgivningspåverkan? 

Man försöker välja rätt metod för spant, schakt, grundförstärkning, sprängning 
och grundläggning. Självklart är inte detta lätt, och just därför bör man kunna 
ändra metodval under arbetets gång. Man försöker också använda sig av s.k. 
skonsam grundläggning för att minska skadorna på omgivande byggnader. 
Med hänsyn till risk för skador på angränsande bebyggelse kan man använda sig 
av följande kontrollprogram: 

* observation av dels grundvattentrycknivån i friktionslager under eventuell 
lera, dels portrycken i leran. Sättningar sker när portrycket i leran sjunker. 

* vibrationsmätning i angränsande byggnader. 
* avvägning av dubbar i angränsande byggnader. 
* uppmätning av spantens rörelser. 
* övervakning och tekninsk kontroll under byggskedet. Ökad datorisering 

vid mätning, t. ex. automatisk signalering vid överskridna tillåtna värden 
minskar skaderisken. 

- Hur långt ifrån grundläggningsobjektet erhölls sättningspåverkan? 

Sättningar som säkerligen beror på grundförstärkningsarbete, från någon cm upp 
mot 20 cm, sträcker sig ca 10-15 meter från förstärkningsarbetet. Man kan härleda 
sättningar, på mellan 3 mm och någon cm, på upp till ca 30 meters avstånd. På 
avstånd över 30 meter indikerar mätningarna endast små rörelser, upp till 3 mm, 
och då dessa är inom felmarginalen kan inga säkra slutsatser dras. 
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Punkt A, M OCH N, kv. Tigern. 

Då dessa punkter har haft en jämn och förhållandevis låg sättning 
under hela awägningsperioden har inga diagram ritats upp. 
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DATUM FÖR ARBETEN SOM KAN GE SÄTTNINGAR 

1978 

78-06-78-09 Rivning av kvarteret Björnen pågår. 

78-slutet Nybyggnad i kv. Loen. 
78-10-02 40 Provpålning framför punkt S, AJ, AK 
78-10-03 40 " 
78-10-04 40 " 
78-10-09 41 Elefanten: Spontning mellan F och G samt längs drottning. + schakt mellan A 

ochB 
78-10-18 42 Elefanten: Spontning vid G och längs Drottning. 
78-11-0144 Rivning pannrumsdel 
78-11-02 44 " 
78-11-02 44 Elefanten: Schakt mellan F och G 
78-11-30 48 Elefanten: Spant längs Drottning. 
78-12-11 50 Grund.förstärkning mellan AB och AE 

1979 

79-01-17 03 Uttern: Arbeten avslutade 
79-02-07 06 Spontning och schakt mellan P och 0 
79-02-07 06 Elefanten: Pålning vid B 
79-02-20 08 Arbeten med tunnel under Fredsg. 
79-02-22 08 Elefanten: Pålning vid B 
79-03-07 10 " 
79-04-1816 Schakt AM-Y, Z-AG 
79-05-16 20 Arbeten med tunnel under Fredsg. 
79-06-07 23 Rivning vid AG och K 
79-06-21 25 Återfyllning mellan AE och Z 
79-06-25 26 " 
79-06-27 26 " 
79-08-0131 Balkspontslagning längs Jakobsg. 
79-08-06 32 Pålning mellan punkt C och D 
79-08-07 32 " 
79-08-08 32 " 
79-08-09 32 " 
79-08-10 33 " 
79-08-13 33 " 
79-08-14 33 Pålning mellan S-AN 
79-08-15 33 " 
79-08-16 33 " 
79-08-17 33 Pålning framför S och AN 
79-08-20 34 " 
79-08-2134 " 
79-08-22 34 " 
79-08-23 34 " 
79-08-24 34 " 
79-08-27 35 " 
79-08-27 35 Översvämning gropen 



79-11-15 46 
79-11-2147 
79-12-03 49 
79-12-05 49 
79-12-19 51 

1980 

80-03-24 13 
80-04-10 15 

80-04-2117 

" 
Spontning vid dubb AN 

Spontning i Drottning. mellan dubb K och L 
Avgrusning av schaktgrop 
Rivning av del av hus vid Drottning. 

Grundläggning av arbetskran och hisspont 
Grundläggning 
Slagning med lufthammare 
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