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Detta 
Utförda fält
undersökningsrapport

1 
Tyréns AB 
av fastighet Önnestad 112:1, Kristianstad kommun. Undersökt område ligger söder om Byagatan, se bild 
1 nedan. 

Bild 1
(blå ruta visar ungefärligt läge).

I denna rapport redovisas resultat från fält

I dagsläget är området aktuellt för bebyggelse med marklägenheter och 
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grundläggning av 

 

 

Detta projekteringsunderlag
Utförda fält- och laboratorieundersökningar redovisas i en separat handling 
undersökningsrapport

 Inledning
Tyréns AB har på uppdrag av Kristianstad kommun
av fastighet Önnestad 112:1, Kristianstad kommun. Undersökt område ligger söder om Byagatan, se bild 
1 nedan.  

Bild 1, Röd figur markerar undersökningsområdet
(blå ruta visar ungefärligt läge).
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2 Undersökningsmaterial 

2.1 Underlagsmaterial 
 
Underlagsmaterial för undersökningen har varit: 
 

· Digital bakgrundskarta erhållen av beställaren. 
 

· Resultatet från utförda fält- och laboratoriearbeten redovisas i sin helhet i ” Markteknisk 
undersökningsrapport-MUR daterad 2013-02-20”. 

· Jordartskartan (SGU Serie Ae nr 88). 

2.2 Befintliga förhållanden 
Undersökt område består av relativt flack jordbruksmark. Området sluttar svagt från nord och väst mot 
sydost. Försöksodlingar förekommer strax öster om undersökningsområdet samt inom området. 
Järnvägen mellan Kristianstad och Hässleholm ligger direkt nordost om undersökningsområdet och 
villabebyggelse i Önnestad ligger direkt norr och nordost om undersökningsområdet. 

Inmätta marknivåer vid utförda undersökningspunkter ligger på mellan +9,7 och +11,6 meter (RH2000). 

2.3 Jordartsbeskrivning 
Jorden utgörs generellt, från markytan och nedåt, av mullhaltig sand, silt eller lera och sand. Den 
mullhaltiga sandens mäktighet varierar mellan 0,2 och 0,3 meter. Siltens mäktighet varierar mellan 0,3 
och 0,9 m. Lera förekommer i punkt 3 mellan 0,2 och 1,3 m djup. Här saknas silten helt. I punkt 5 
förekommer silt som en mindre mäktig enhet (1,7–2,0 m u my) i sanden. Under silt eller lera utgörs jorden 
generellt av fin- och mellansand. I punkt 2 och 4 (inom den sydvästra delen av undersökningsområdet) 
förekommer sandmorän under sand respektive silt ner till undersökt djup om 3 m u my. 

Utbredningen av jordlager och/eller avsaknaden av dessamma styrs här av en historia med varierande 
vattendjup och skillnader i avsättning och härstammar från en tid då havet stod betydligt högre än dagens 
nivå. Sanden har avsatts i en strandmiljö medan finkornigare sediment, såsom silt och lera, avsatts i en 
lugnare miljö (troligen ännu högre vattenstånd). Senare har området åter blivit en strandmiljö i samband 
med att området lyftes ut havet till den miljö vi finner idag. Undersökningsområdets storlek i kombination 
med geologins komplexitet gör det svårt att avgränsa olika jordar i horisontal led. Jordlagerföljden varierar 
mellan utförda provtagningspunkter.   

Sand och silt inom området bedöms ha en lagringstäthet utvärderad från CPT-sonderingar motsvarande 
lös-medelfast de översta ca 1,5 m. Under djupet 1,5 m har sand/silt/morän en medelfast-fast 
lagringstäthet. Lerans skjuvhållfasthet har utvärderats till ca 71 kPa (fallkonsförsök) och till ca 40 kPa 
(Utvärdering med datorprogrammet Conrad). 

Materialtyp och tjälfarlighetsklass i befintliga jordar varierar och har klassats enligt AMA Anläggning 10, 
se bilaga 1. 

2.4 Grundvattenförhållanden 
Fritt vatten i borrhål visar på grundvattennivåer mellan 0,7 och 1,3 m u my, motsvarande nivåerna +9,0 till 
+9,4 m. I installerat grundvattenrör lodades en grundvattenyta till ca 1,1 m u my vilket motsvarar en nivå 
på +9,1. 

Notera att grundvattennivån vanligen är som högst under perioden februari-april. Installerade 
grundvattenrör möjliggör fortsatta mätningar för en mer precis bedömning av dimensionerande 
grundvattennivå, givetvis beror vikten av fortsatta mätningar på vilken grundläggningsnivå som valts. 
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3 Dimensioneringsparametrar 

Material Tunghet 
γm/(γ´) 
(kN/m3) 

Hållfasthets- 
egenskaper 

Deformations-
egenskaper 

(E- och M-modul) 
Ny fyllning av kontrollerat 
friktionsmaterial* 

18 (11) ϕ´ = 37° 30 MPa 

Naturligt lagrad friktionsjord, 
djup < 1,5 m u my 
 

18 (11) ϕ´ = 32° 10 MPa 

Naturligt lagrad friktionsjord,  
djup > 1,5 m u my 

 

18 (11) ϕ´ = 34° 15 MPa 

Naturligt lagrad lera, punkt 3 17 (11) Cu = 40 kPa 
 

Mo = 8 MPa** 

Tabell 2, Sammanställning av medelvärden av härledda värden från MUR daterad 2013-02-20 samt 
bedömda moduler och förkonsolideringstryck. * Antagna parametrar förutsätter att materialet packats 
enligt AMA Anläggning 10. **Leran är överkonsoliderad och bedöms tåla lasten av en normal villa med 
grundtryck om cirka 40-50 kPa. Ska byggnader med större laster uppföraskan ej angiven M-modul 
användas utan ytterligare undersökningar krävs avseende lerans hållfasthets- och 
deformationsegenskaper alternativt urgrävning.  
 
Partialkoefficienter 
För dimensionering i brott- och bruksgränstillstånd väljs dimensionerande värden enligt TK Geo 11 med 
partialkoefficienter (γm) enligt Boverkets förskrifter BFS 2011:10, EKS8, se nedan. 
 

Jordparameter Symbol Värde på γm 

Dränerad skjuvhållfasthet φ  1.3 

Odränerad skjuvhållfasthet Cu 1,5 

Tunghet γ 1.0 

E- och M-modul E/M 1.0 

Tabell 3, Sammanställning av fasta partialkoefficienter vid plattgrundläggning. 
 
Delfaktorer 
Delfaktorer  

η 1x η 2x η 3x η 4 0,9 

η 5x η 6 -- 

η 7x η 8 1,0 

Tabell 4, Delfaktorer (η 1- η 4, η 7- η 8) för bestämning av dimensionerande värde vid dimensionering av 
grundläggning med platta. η 5- η 6 bestäms av konstruktör i samråd med geotekniker efter att 
konstruktion bestämts. 
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4 Rekommendationer 

4.1 Geoteknisk kategori och säkerhetsklass 
Grundkonstruktionen ska dimensioneras och utformas i säkerhetsklass 1 (SK1) och geoteknisk kategori 2 
(GK2). Dimensionering av grundläggning utförs enligt Eurocode. 

4.2 Sättning och stabilitet 
Jordarna inom undersökt område utgörs, i huvudsak, av friktionsjord vilket medför att risken för skadliga 
sättningar är liten förutsatt att rekommendationerna i detta projekteringsunderlag beaktas. I området vid 
borrpunkt 3 har däremot lera identifieratas och om dimensioneringsparametrarna beaktas vid 
dimensionering bedöms det att låg risk för skadliga sättningar uppstår.  

Vid grundläggning (i området runt borrpunkt 3) med plattor kan lastspridning enligt 2:1-metoden tillämpas 
förutsatt att de konstrueras så att de sprider lasten så villkoren ovan uppfylls. Däremot fås ingen 
lastspridning vid uppfyllnader och laster över stora ytor, varvid uppfyllnadsnivån måste begränsas så att 
tillåtna spänningsförhållanden ej överskrids. 

Vid dimensionering och projektering skall hänsyn tas till givna dimensioneringsparametrar i kapitel 4. Vid 
dimensionering av konstruktion/grundläggning ska sättningar beräknas enligt IEG, Rapport 7:2008.  

Det föreligger ingen generell risk för skred eller ras inom området. Inga stabilitetsproblem bedöms 
föreligga med normala laster (ca 40-50 kN) om grundläggning sker ca 0,5 m u my eller djupare. 

4.3 Grundläggning 
Föreliggande PM ska utnyttjas för projektering och planering.  

Grundläggning av byggnaden kan utföras på plattor eller plintar förutsatt att dimensioneringen av 
grundläggningen utgår från parametrar under kap 3 samt även övriga rekommendationer lämnade i detta 
projekteringsunderlag.  

Vid grundläggning av byggnader i området där lera påträffats skall försiktighet tas vid dimensionering så 
att skadliga sättningar ej uppstår. Om större laster än angivna uppkommer (ca 40-50 kN) kan 
kompletterande undersökningar erfordras alternativt kan leran grävas ut och ersättas med packat 
friktionsmaterial. 

Grundläggning skall ej utföras på frusna, upptinade eller vattenmättade jordar. Hänsyn skall tas till 
frostfritt djup. Grundläggning bör ej utföras på den ytliga mullhaltiga sanden. 

Vägar skall dimensioneras efter materialtyp 5A och tjälfarlighetsklass 4. 

4.4 Grundvatten och infiltration av dagvatten 
Den dimensionerande grundvattenytan för dimensionering av byggnader, dräneringar och sättningar får 
med utförda resultat sättas till 0,5 m u my. 

Möjligheten till infiltration av dagvatten inom området bedöms god i jord av sand. Om infiltration skall 
göras i områden med silt eller lera bedöms infiltrationsförutsättningarna vara låga-måttliga. Vid 
dimensionering av dagvattendammar i sand kan jordens genomsläpplighet sättas till 6 x10-5. m/s.  

Förekommande jordars genomsläpplighet varierar med silt- och lerinnehåll. Sandjorden har en hög 
genomsläpplighet medan silt- och lerjord har betydligt lägre genomsläpplighet. 
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4.5 Schakt 
Allt schaktarbete ska utföras i enlighet Arbetsmiljöverkets handbok Schakta säkert.  

Befintliga jordar är flyt- och erosionsbenägna vid vattenöverskott. 

Schakter som ska stå öppna en längre tid bör skyddas från nederbörd för att förhindra erosion. 

Vid schaktarbete bör grundvattenytan, vid behov, avsänkas till minst 0,5 meter under schaktbotten för att 
undvika att schaktbotten luckras upp.  

4.6 Radon 
Uppmätta värden (2-4 kBq/m3) i kombination med rådande geologi (sand, silt och lera) gör att marken 
klassas som lågradonmark enligt ”Statens Planverk, rapport 59:1982” – inga radonskyddande åtgärder 
rekommenderas vid byggnation.  

5 Övrigt 
Undersökningen är av översiktlig karaktär och sondering har inte utförts tätt nog för att begränsa de olika 
jordarternas utbredning i plan. Sålunda går det inte att särskilja lager med stor utbredning från mindre 
linser. Leran har endast återfunnits i en punkt (punkt 3) och endast en sondering i denna jord har utförts. 
Sammantaget ger laboratorieundersökningarna och sondering att leran bedöms som överkonsoliderad 
och tåla vikten av en normal villa med grundtryck på 40-50 kPa. Ska byggnader med större laster 
uppföras krävs ytterligare undersökningar eller urgrävning för att fastställa lerans hållfasthets- och 
deformationsegenskaper.  

För att få bättre underlag till bestämning av dimensionerande grundvattenyta rekommenderas ytterligare 
mätningar i installerat observationsrör. Mätning bör utföras under period med potentiellt höga 
grundvattennivåer vilket brukar vara i perioden februari-april. 
 

 


