
BILAGA 7



re
po

03
.d

oc
x 

20
12

-0
3-

29

INN

2 (4) 

RAPPO
 
 
HAMM

LH \\fsk

 

1 

2 

3 

4 

5 

5.1 

6 

7 

7.1 

7.2 

8 

 

NEHÅLLS
 
 

 

ORT 

ARLEDEN, KOMP

 

kri003\projekt\2572\2

 

Uppdrag 

Omgivning

Objektsbe

Utförda un

Geoteknis

Jordlagerfölj

Geohydro

Rekomme

Grundläggni

Fyllning 

Komplette
 
 
 
 
 
 
 

SFÖRTE

PLETTERANDE GE

2510165\000\10-arbe

gsbeskrivni

eskrivning 

ndersökning

ska förhållan

jd 

logiska förh

ndationer 

ing 

erande unde

ECKNING

EOTEKNISK UTRE

etsmaterial\geo\komp

ng 

gar 

nden 

hållanden

ersökningar

G 

EDNING 

plettering väg\25101665031 ötpgeo.docx

3 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

4 

BILAGA 7



re
po

03
.d

oc
x 

20
12

-0
3-

29

  

 

RAPPO
 
 
HAMM

LH \\fs

 

1 

2 

3 

4 

5 

5.1 

  

 
 

ORT 

MARLEDEN, KOMP

 

skri003\projekt\2572\2

Uppdrag 

På uppdrag
geoteknisk

Syftet med 
västra dele

Omgivnin

Det aktuella
aktuella un
Del planera
Blekingevä

Marknivåer
Vegetation

Objektsbe

Planerad v
Blekingevä

Utförda u

Se Marktek
komplettera
2510165.03

Geoteknis

Jordlagerf

De ytliga jo
organisk jo
finns sand 

Under de o
finsand. I u

Leran unde
undersökni

Lera och de
en låg till m

Detaljerad 
jordprovsta

PLETTERANDE GE

2510165\000\10-arb

g av C4 Sho
 utredning fö

kompletterin
en av Hamma

ngsbeskriv

a området lig
dersöknings

ade vägsträc
ägen. 

rna inom om
en utgörs av

eskrivning

ägsträckning
ägen. Vägen 

undersökni

knisk Unders
ande geotek
31.  

ska förhåll

följd 

ordlagren utg
ord av gyttja o

mellan 2,9 o

organiska jord
undersökning

erlagras av s
ingspunkt S1

e organiska j
medelhög rela

beskrivning 
abellen i MUR

EOTEKNISK UTRE

etsmaterial\geo\kom

pping har Sw
ör planerade 

ngen är att ö
arleden. 

vning 

gger i stadsd
sområdet ligg
ckan begräns

rådet variera
v ängsytor oc

 

g ligger väste
planeras att

ngar 

sökningsrapp
nisk undersö

anden 

görs av 0,3 –
och torv till m
och 4,45 m dj

darterna finn
gspunkt S13 

sand. Sanden
15 och som d

jordlagren ha
ativ fasthet.

av jordlagren
R, geo. 

EDNING 

mplettering väg\25101

weco, Malmö
Hammarlede

översiktligt ut

delen Hamma
ger väster om
sas i söder a

ar mellan niv
ch åkermark.

er om Hamm
 anläggas kr

port Geotekn
ökning” dater

0,45 meter a
mellan 2,4 oc
jup varefter e

ns huvudsakl
finns torv me

n påträffas g
djupast i und

ar en mycke

n i respektive

65031 ötpgeo.docx

ö, utfört övers
en i Kristians

reda de geot

ar i östra del
m Hammarsh
av Smiths väg

å ca ±0 och 
. 

marshus och a
ring nivå ca +

nik (MUR,geo
rad 2012-06-

av sandig m
ch 2,9 m djup
ett torvskikt o

ligen sandig 
ellan 6,7 och

rundast vid n
dersökningsp

t låg fasthet.

e undersökn

siktlig komple
stad. 

tekniska föru

en av Kristia
hus och Otto 
g och anslute

+-1,8 (RH20

ansluter i no
+1. 

o) ”Hammarle
-25 i Swecos

ulljord som u
p. I undersök
om ca 0,45 m

lera och lera
h 6,9 m djup. 

nivå ca -7 i 
punkt S13 vid

 Sanden har

ingspunkt fra

ettering av 

utsättningarn

anstad. Det 
Lindenows v

er i norr mot 

000). 

orr mot 

eden, 
s uppdrag 

underlagras a
kningspunkt S
m påträffas. 

a med skikt a
  

d nivå ca -18

r huvudsaklig

amgår av 

3 (4)

a för 

väg. 

av 
S13 

av 

8. 

gen 

BILAGA 7



re
po

03
.d

oc
x 

20
12

-0
3-

29

 

4 (4) 

RAPPO
 
 
HAMM

LH \\fsk

 

6 

7 

7.1 

7.2 

8 

 

 
 

 

ORT 

ARLEDEN, KOMP

 

kri003\projekt\2572\2

Geohydro

Fritt vatten 

Rekomme

Grundlägg

De förekom
sättningskä
grundläggn
betydande 

Förstärknin
kommer att
uppstå. 

För att väg
lasttillskott 
utvecklar s

För den ak
mäktighete
i de förekom
förstärkning
pelare med

Ledningar 
beaktats. 

Fyllning 

Då jordlagr
minimera la

Komplett

I samband 
av de förek
egenskape

I syfte att u
inblandning

 

PLETTERANDE GE

2510165\000\10-arbe

ologiska fö

har inte påtr

endationer

gning 

mmande jord
änsliga jorda
ning av vägöv
sättningar a

ngsåtgärder i
t erfordras vi

ens överyta 
i jordlagren. 
ättning även

tuella vägstr
en av sättning
mmande jord
g med KC-pe
d diameter 0,

kan grundläg

ren inom om
asttillskott, so

erande und

med detaljp
kommande jo
er ska bestäm

utreda behov
gsförsök för a

EOTEKNISK UTRE

etsmaterial\geo\komp

örhållanden

räffats vid un

r 

lagren inom 
r av lera och
verbyggnad 
tt utvecklas i

i form av tex 
id grundlägg

ska kunna p
Jordlagren a
 vid måttliga

räckan kan K
gskänslig jor
dlagerna. Öv
elare initierar
,8 m och ca 6

ggas i föreko

rådet är sättn
om kan utvec

dersökning

rojektering a
ordlagren av 
mmas med b

och möjlighe
att säkerställ

EDNING 

plettering väg\251016

n 

ndersöknings

det aktuella 
h organisk jor
och fyllning 
i det fall inga

KC-pelare, 
ning av väge

planeras till n
av lera och o

a lasttillskott.

KC-pelarförst
rd varierar sa
verslagsmäss
r en sättning
6 m längd. 

ommande jor

ningskänslig
ckla sättning

gar 

av Hammarle
lera och org

bland annat o

eter med KC
la design av 

65031 ötpgeo.docx

stillfället i vec

undersöknin
rd till stora dj
för att nå up

a förstärkning

lättfyllnader e
en för att ska

ivå ca +1 erf
organiska jor

ärkning vara
amtidigt som 
siga bedömn
 av ca 0,15 m

rdar efter att 

a rekommen
gar. 

eden erfordra
ganiska jorda
ostörda provt

C-pelarförstär
nödvändiga 

cka 24 2012.

ngsområdet u
jup. I samba
p till önskade
gsåtgärder vi

eller liknande
adliga sättnin

fordras fyllnin
dar är sättnin

a en lämplig m
sättningskän

ningar ger att
m vid grundlä

sättningar fö

nderas lättfyll

as detaljerade
ar. Jordlagren
tagningar. 

rkning rekom
förstärkning

.  

utgörs av 
and med 
e nivåer kom
idtas. 

e åtgärder 
ngar inte ska 

ng vilket ger 
ngskänsliga 

metod då 
nsligheten ä
t vägen vid 
äggning på K

ör ledningarn

lning för att 

e undersökn
n detaljerade

mmenderas 
gsåtgärder.  

mmer 

ett 
och 

r hög 

KC-

na 

ningar 
e 

BILAGA 7




