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1

UPPDRAG

WSP Sverige AB har på uppdrag av Kristianstads Kommun utfört en
översiktlig geoteknisk utredning för rubricerat objekt, se figur 1 för geografisk
placering.

Figur 1: Aktuellt område för geoteknisk undersökning i svart markering (Lantmateriet.se).

Denna utredning och detta dokument har till syfte att beskriva de
geotekniska förhållandena, ge förslag på grundläggningsmetoder samt ge
geotekniska rekommendationer inför framtida planering och projektering.
Inom undersökningsområdet planeras bostadshus.
Utredningen ska ligga till grund för fortsatt planering. Denna handling är ej
framtagen som ett underlag för detaljprojektering och ska inte biläggas ett
eventuellt förfrågningsunderlag.
En miljöteknisk undersökning har också utförts inom ramen för detta projekt.
Denna redovisas separat, översiktlig miljöteknisk markundersökning,
Planeternas väg (2020-05-15).

2

UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR

2.1

TIDIGARE UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR

Atkins: Vä 2:107, Kristianstad Markteknisk undersökningsrapport (Atkins,
2016) erhållen från kund.
K-Konsult: Översiktlig beskrivning av de geotekniska förutsättningarna för
områdesplan Vä – Ovesholm och Vä industriområde (K-Konsult, 1977-0922).
K-Konsult: Utlåtande över översiktlig geoteknisk undersökning för VÄ 2:10
M FL, Kristianstads kommun (K-Konsult, 1977-02-18).
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2.2

NU UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR

Markteknisk undersökningsrapport (MUR), Planeternas väg, Kristianstad,
daterad 2020-05-13.

3

BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN

Undersökningsområdet ligger i västra delen av Vä, cirka 6,8 km sydväst om
Kristianstads centrum.
I dagsläget består undersökningsområdet av nybyggd gatumark, åkermark,
samt gräsfält med bevuxna buskar och träd.
Undersökningsområdet angränsas i norr samt öst av villaområden. Söder om
undersökningsområdet angränsar Mansdalavägen samt gräsfält och
åkermark. Väster om undersökningsområdet angränsar Planeternas väg.

3.1

TOPOGRAFISKA FÖRHÅLLANDEN

Marknivåerna inom undersökningsområdet varierar från ca +34 i öst till ca
+45 i väst.

3.2

BEFINTLIGA KONSTRUKTIONER

Befintliga byggnader finns på sydvästra delen av området.
Belysningsledningar finns i marken nära de nybyggda gatorna inom
undersökningsområdet.

4

GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN

4.1

JORDLAGERFÖLJD

Marken består överst av sandig mulljord ovan sandig morän och sand.
Blockighet har noterats i fält inom ramen för denna översiktliga
undersökningens omfattning samt i tidigare utförda undersökningar inom
undersökningsområdet.
Enligt SGU:s jordartskarta består ytjordlagren i området av sandig morän och
isälvssediment. Inom undersökningsområdet har även urberg noterats i fält
vilket även SGU:s jordartskarta intygar.
Mulljord
Den sandiga mulljordens mäktighet är mellan ca 0,1 och ca 0,6 m.
Lagringstätheten för den sandiga mulljorden är mycket lös till medelfast.
Sandig Morän / Sand
Skruvprovtagning, i 4 stycken borrhål för (geotekniska prover), har utförts
ned till mellan ca 2 och ca 4 m under markytan.
Undersökningsdjupet för CPT-sondering för den sandiga moränen är ned till
och med ca 1,2 och 1,7 m under markytan. Stopp har skett efter att sonden
ej kunnat neddrivas ytterligare enligt för metoden normalt förfarande
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(stoppkod 91). Lagringstätheten för sanden och den sandiga moränen är
enligt utförda CPT-sonderingar lös till fast.

Fast botten
Djupet till berg har inte bestämts. Djup till berg bedöms enligt SGUs
jorddjupskarta vara mellan 0-20 m.

4.2

GEOHYDROLOGISKA FÖRHÅLLANDEN

Ingen vattenyta kunde observeras vid lodning av skruvprovtagningshålen.
I borrhål 20W13 (i det sydvästra hörnet av undersökningsområdet)
installerades ett grundvattenrör där grundvattenytan noterades på ca 4,1m
under markytan (+38,9) vid installationstillfället.
Markytan varierar inom det relativt stora undersökningsområdet och därför
kan inget generellt djup för grundvattenytan beskrivas mer än att enligt
SGU:s brunnsarkiv visar brunnar i närområdet på en grundvattenyta på
mellan ca 1 och 6 m djup under markytan.
Grundvattennivån varierar med årstid och nederbörd.

4.3

STABILITETSFÖRHÅLLANDEN

Marken inom området är relativt plan och inga totalstabilitetsproblem
föreligger utifrån dagens situation.

4.4

SÄTTNINGSFÖRHÅLLANDEN

Då en urgrävning av sättningsbenägen organisk jord och mullhaltig jord ska
ske samt på grund av sandens och moränens deformationsegenskaper
bedöms sättningar bli små.
Beroende på antalet våningar och urgrävningsdjup samt storlek på
uppfyllnad och grundläggningsnivå så kan sättningar behöva kontrolleras.

5

GEOTEKNISKA
REKOMMENDATIONER

5.1

ALLMÄNT

Byggnader bedöms kunna grundläggas direkt på mark utan
grundförstärkning med följande förutsättningar och villkor.
Grundläggningen skall dimensioneras enligt Eurokod.
Skillnader kan förekomma i de geotekniska förutsättningarna i form av
mäktigheten på den organiska jorden som ska utskiftas under planerade
byggnader och allmänna hårdgjorda ytor.
Pga risken för ytligt berg och block kan sprängning ev behöva utföras.
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Schakter skall utföras med betryggande säkerhet mot ras och skred, vilket
kan bli besvärligt till följd av jordens innehåll av block.
Upplag ska ej placeras ovan befintliga ledningar.

5.2

GRUNDVATTEN OCH INFILTRATION

Noterad grundvattenyta vid undersökningstillfället (samt tidigare utförda
undersökningar) inom området ligger på mellan ca 3,4 - 4,4 m under
markytan. I flertalet skruvprovtagningshål har en vattenyta försökts
observerats men funnits torra.
Områdets storlek, variation i topografi, djup till grundvattenyta (utifrån
tillgängligt material och resultat) och genomsläppliga jordarter som sand och
sandmorän gör att förutsättningarna för infiltration av dagvatten är goda. Vid
framtida utredning av dagvattenhanteringen bör hänsyn tas till ovan nämnda
samt djup till berg (jorddjup), tillgängliga ytor och kapacitet i nedströms
beläget dagvattensystem.
Det ska observeras att grundvattennivån varierar med årstid och nederbörd
och kan återfinnas på andra nivåer än vad som registrerats under
fältundersökningsperioden.

5.3

RADON

Utifrån uppmätta radonvärden rekommenderas att byggnader bör
konstrueras radonskyddade (STATENS PLANVERK Rapport 59:1982).

5.4

SCHAKTNING

Alla schaktarbeten ska bedrivas med hänsyn till aktuell jordart och rådande
grundvattenyta samt rådande väderförhållande. Schakt ska bedrivas så att
exempelvis uppluckring, bottenupptryckning, tjällyftning, uppmjukning,
flytprogram etc. av färdig schaktbotten ej sker. Allmänna råd finns i ”Schakta
säkert”, senaste utgåvan.
Schakt skall länshållas så att erosion och uppmjukning av schaktslänter och
schaktbotten ej förekommer.

6

VIDARE ARBETE

Undersökningens omfattning uppfyller syftet att översiktligt kartlägga
jordprofil och variation i relativa hållfastheter inom området inför framtagande
av detaljplan. Vid detaljprojektering av byggnader skall
undersökningspunkterna förtätas enligt SS-EN 1997-2 och då skall också
materialparametrarna tas fram.
Inför detaljprojektering rekommenderas att siktanalyser utförs på
friktionsjorden för användning vid dimensionering av
infiltrationsanläggningar.
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VI ÄR WSP

WSP Sverige AB
121 88 Stockholm-Globen
Besök: Arenavägen 7
T: +46 10 7225000
Org nr: 556057-4880
Styrelsens säte: Stockholm
wsp.com
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WSP är ett av världens ledande analys- och
teknikkonsultföretag. Vi verkar på våra lokala marknader
med stöd av global expertis. Som tekniska experter och
strategiska rådgivare har vi tillgång till ingenjörer, tekniker,
naturvetare, planerare, utredare och miljöspecialister liksom
professionella projektörer, konstruktörer och projektledare.
Vi erbjuder hållbara lösningar inom Hus & Industri, Transport
& Infrastruktur och Miljö & Energi. Med drygt 39 000
medarbetare på 500 kontor i 40 länder medverkar vi till en
hållbar samhällsutveckling. I Sverige har vi omkring 4 000
medarbetare. wsp.com
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Markteknisk Undersökningsrapport (MUR) Planeternas väg - 10299927

Ungefärlig placering på nu utförda och tidigare utförda undersökningar.
Förklaring:
Röda cirklar = undersökningar utförda av WSP 2020
Gröna och röda rektanglar = 1970-talet - provtagningar ner till Mn o vissa fall berg
Blåa kvadrater = undersökningar av Atkins 2010-talet - till sand och morän.

