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BILAGA 7

1

Uppdrag
På uppdrag
g av C4 Shopping har Sw
weco, Malmö
ö, utfört övers
siktlig kompleettering av
geoteknisk utredning fö
ör planerade Hammarlede
en i Kristians
stad.
Syftet med kompletterin
ngen är att ö
översiktligt utreda de geottekniska föruutsättningarna för
västra dele
en av Hamma
arleden.

2

Omgivnin
ngsbeskriv
vning
Det aktuella
a området lig
gger i stadsd
delen Hamma
ar i östra delen av Kristiaanstad. Det
aktuella undersöknings
sområdet ligg
ger väster om
m Hammarsh
hus och Otto Lindenows väg.
v
Del planera
ade vägsträc
ckan begränssas i söder av
a Smiths väg
g och ansluteer i norr mot
Blekingevä
ägen.
Marknivåerrna inom området variera
ar mellan nivå ca ±0 och +-1,8 (RH20000).
Vegetationen utgörs av
v ängsytor occh åkermark..

3

Objektsbe
eskrivning
Planerad vägsträckning
g ligger väste
er om Hamm
marshus och ansluter
a
i noorr mot
Blekingevä
ägen. Vägen planeras att anläggas krring nivå ca +1.
+

4

Utförda undersökni
u
ngar
Se Marktekknisk Unders
sökningsrapp
port Geotekn
nik (MUR,geo
o) ”Hammarleeden,
komplettera
ande geoteknisk undersö
ökning” daterrad 2012-06--25 i Swecoss uppdrag
2510165.03
31.

5

Geoteknis
ska förhållanden

5.1

Jordlagerfföljd
De ytliga jo
ordlagren utg
görs av 0,3 – 0,45 meter av
a sandig mulljord som uunderlagras av
a
organisk jo
ord av gyttja och
o torv till m
mellan 2,4 oc
ch 2,9 m djup
p. I undersökkningspunkt S13
S
finns sand mellan 2,9 och
o 4,45 m djjup varefter ett
e torvskikt om
o ca 0,45 m påträffas.
Under de organiska
o
jord
darterna finn
ns huvudsaklligen sandig lera och leraa med skikt av
a
finsand. I undersökning
u
gspunkt S13 finns torv me
ellan 6,7 och
h 6,9 m djup.
Leran unde
erlagras av sand.
s
Sanden
n påträffas grundast vid nivå
n
ca -7 i
undersökniingspunkt S1
15 och som d
djupast i und
dersökningsp
punkt S13 vidd nivå ca -18
8.
Lera och de
e organiska jordlagren
j
ha
ar en mycket låg fasthet. Sanden harr huvudsaklig
gen
en låg till medelhög
m
rela
ativ fasthet.
Detaljerad beskrivning av jordlagren
n i respektive
e undersökningspunkt fraamgår av
jordprovsta
abellen i MUR
R, geo.
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6

Geohydro
ologiska fö
örhållanden
n
Fritt vatten har inte påtrräffats vid un
ndersöknings
stillfället i vec
cka 24 2012..

7

Rekomme
endationerr

7.1

Grundlägg
gning
De förekom
mmande jordlagren inom det aktuella undersöknin
ngsområdet uutgörs av
sättningskä
änsliga jordar av lera och
h organisk jorrd till stora djjup. I sambaand med
grundläggn
ning av vägöv
verbyggnad och fyllning för att nå upp till önskadee nivåer kom
mmer
betydande sättningar att utvecklas i det fall inga
a förstärkning
gsåtgärder viidtas.
Förstärknin
ngsåtgärder i form av tex KC-pelare, lättfyllnader eller
e
liknandee åtgärder
kommer attt erfordras viid grundlägg ning av väge
en för att ska
adliga sättninngar inte ska
uppstå.
För att vägens överyta ska kunna p
planeras till nivå ca +1 erffordras fyllninng vilket ger ett
lasttillskott i jordlagren. Jordlagren a
av lera och organiska
o
jordar är sättninngskänsliga och
utvecklar sättning även vid måttliga
a lasttillskott.
För den aktuella vägstrräckan kan K
KC-pelarförstärkning vara
a en lämplig m
metod då
mäktighete
en av sättning
gskänslig jorrd varierar sa
amtidigt som sättningskännsligheten är hög
i de förekom
mmande jord
dlagerna. Övverslagsmäss
siga bedömn
ningar ger attt vägen vid
förstärkning
g med KC-pe
elare initierarr en sättning av ca 0,15 m vid grundlääggning på KCK
pelare med
d diameter 0,,8 m och ca 6 m längd.
Ledningar kan grundläg
ggas i föreko
ommande jorrdar efter att sättningar föör ledningarn
na
beaktats.

7.2

Fyllning
Då jordlagrren inom området är sättn
ningskänsliga rekommen
nderas lättfylllning för att
minimera la
asttillskott, so
om kan utvecckla sättning
gar.

8

Kompletterande und
dersökning
gar
I samband med detaljprojektering a
av Hammarle
eden erfordra
as detaljeradee undersökn
ningar
av de förekkommande jo
ordlagren av lera och org
ganiska jorda
ar. Jordlagrenn detaljerade
e
egenskape
er ska bestäm
mmas med b
bland annat ostörda
o
provttagningar.
I syfte att utreda
u
behov och möjlighe
eter med KC
C-pelarförstärrkning rekom
mmenderas
inblandning
gsförsök för att
a säkerställla design av nödvändiga förstärkninggsåtgärder.

repo03.docx 2012-03-29

4 (4)
RAPPO
ORT

HAMM ARLEDEN, KOMP
PLETTERANDE GE
EOTEKNISK UTRE
EDNING

LH \\fskkri003\projekt\2572\2
2510165\000\10-arbe
etsmaterial\geo\kompplettering väg\251016
65031 ötpgeo.docx

