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1 UPPDRAG 

WSP Sverige AB har på uppdrag av Kristianstads kommun utfört en 

översiktlig geoteknisk undersökning för rubricerat objekt, se figur 1 för 

geografisk placering. 

 

Figur 1: Aktuellt område för geoteknisk undersökning, markerat i gul streckad linje på förstorad 

satellitbild av kartbild (Google Maps, 2021-12-17). 

Denna utredning och detta dokument har till syfte att översiktligt beskriva de 

geotekniska förhållandena samt ge geotekniska rekommendationer inför 

framtida planering och projektering. Denna handling är ej framtagen som ett 

underlag för detaljprojektering och ska inte biläggas ett eventuellt 

förfrågningsunderlag. 

Inom undersökningsområdet planeras bostadshus med högsta nockhöjd 

mellan ca 4 och 14m (enligt samrådshandling, detaljplan för Åsumtorp 54:36, 

54:37 Norra Åsum 1:13).  

En miljöteknisk undersökning har utförts inom ramen för detta projekt. Denna 

redovisas separat, översiktlig miljöteknisk markundersökning i samband med 

geoteknisk markundersökning – Detaljplaneärende för norra Åsum, 

Kristianstad kommun, (2022-01-21).  

2 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR 

2.1 TIDIGARE UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR 

K-Konsult: Utlåtande beträffande översiktlig geoteknisk undersökning för stg 

2295 i Norra Åsum Kristianstad Kommun, K-Konsult ingenjörer och 

arkitekter, daterad 1978-02-23. 
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2.2 NU UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR 

Se Markteknisk undersökningsrapport (MUR), Norra Åsum, Kristianstad 

Åsumtorp 54:36 & 54:37 samt del av N Åsum 1:13, daterad 2022-01-21.  

3 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN 

Aktuellt område är beläget i norra delen av Norra Åsum ca 4 km söder om 

centrala Kristianstad. Undersökningsområdet angränsas i norr och öster av 

mindre landsvägar, Norra Artillerivägen respektive Åsumsvägen. I väster och 

söder angränsas undersökningsområdet av villakvarter. 

Undersökningsområdet har i huvudsak utgjorts av vall, ängs- och betesmark 

till tidigare hästhållning inom Norregård, söder om området. För historisk 

beskrivning av området, se miljöteknisk undersökning. 

3.1 TOPOGRAFISKA FÖRHÅLLANDEN 

Marknivån inom området har en svag sluttning från söder mot norr, med 

marknivåer som för undersökningspunkterna varierar mellan ca +8,9 och 

+5,9 meter. 

3.2 BEFINTLIGA KONSTRUKTIONER 

Enligt beställare finns inga konstruktioner inom området.  

4 GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN 

4.1 JORDLAGERFÖLJD 

Enligt SGU:s jordartskarta består ytjordlagren i området till större del av 

postglacial sand men i södra delen finns även isälvssediment. Strax öster om 

planområdet finns ett område med morän.  

Marken består utifrån utförda geotekniska undersökningar överst främst av 

mullhaltig sand och sand ovan siltig lera.  

Längst i söder underlagras dock den mullhaltiga sanden direkt av 

sandmorän.  

Mullhaltig Sand / Sand 

Den mullhaltiga sandens mäktighet varierar i undersökta punkter mellan 0,1 

och 0,5 m vilken överlagrar sand, även benämnd finsand, ner till ett djup på 

mellan ca 0,5 och 1,7 m under markytan.  

Lagringstätheten för det översta lagret av mullhaltig sand och sand är mycket 

lös till lös. Den mullhaltiga sandens materialtyp bedöms vara 5B och tillhöra 

tjälfarlighetsklass 3. Underliggande sand bedöms vara av materialtyp 2 och 

tjälfarlighetsklass 1.  
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Siltig Lera / lerig Silt 

Under sanden har siltig lera och lerig silt påträffats med en mycket låg till låg 

skjuvhållfasthet. Mäktigheten på lerlagret har utifrån sonderingar tolkats 

variera mellan ca 1,7 och 6 m.  

Den siltiga leran och leriga siliten, bedöms vara av materialtyp 5A och tillhöra 

tjälfarlighetsklass 4.  

Sand / Sandmorän   

Från ungefär mitten av undersökningsområdet och norrut påträffas sand 

under leran på ett djup mellan ca 3,5 och 5,5 m under markytan. I den södra 

delen av undersökningsområdet påträffas sanden på ett djup mellan ca 1,5 

och 2 m under markytan. Benämnd sand kan vara siltig och även grusig.  

I södra delen, punkt 21W09, förekommer även ett sandigt, lerigt lager av silt 

på ca 3,5 till 4,5 m djup under ett ovanliggande lager av finsand.  

Längst söderut, i punkt 21W10, har en sandmorän påträffats på djup ca 0,5m 

under markytan. 

Lagringstätheten för sanden och sandmoränen är medelfast till fast. 

Fast botten 

Djupet till berg har inte bestämts inom ramen för denna översiktliga 

undersökning. Djup till berg bedöms enligt SGUs jorddjupskarta vara mellan 

10-30 m.  

4.2 GEOHYDROLOGISKA FÖRHÅLLANDEN 

Grundvattennivån enligt installerade grundvattenrör var vid 

installationstillfället och vid ett ytterligare mättillfälle på nivåer mellan ca +5,5 

och +6,0.  

Vattenytan i skruvprovtagningshål varierade mellan nivåerna ca +5,5 och 

+5,8 under undersökningstillfället. 

Grundvattennivån kan förväntas variera med årstid och nederbörd.  

4.3 STABILITETSFÖRHÅLLANDEN 

Marken inom området är relativt plan och inga totalstabilitetsproblem bedöms 

föreligga utifrån dagens situation. 

4.4 SÄTTNINGSFÖRHÅLLANDEN 

Deformationsegenskaperna i förekommande siltig lera har inte undersökts 

närmare men kan förväntas vara sättningsbenägen. Sättningarnas storlek är 

framförallt beroende av lermäktighet, grundläggningssätt och -nivå samt 

vilken belastningsökning byggnationen medför.  
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5 GEOTEKNISKA 
REKOMMENDATIONER 

5.1 ALLMÄNT 

Större och tyngre byggnader bedöms inte kunna utföras med 

plattgrundläggning utan grundförstärkning i någon form. Eventuellt kan 

mindre och lättare byggnader grundläggas utan grundförstärkning med hel 

styv bottenplatta om jordlagerförhållandena är homogena under plattan, dock 

rekommenderas det att sättningar noga utreds i samband med projektering.  

Skillnader i jordlagerförhållandena utifrån utförd undersökning är främst 

mäktigheten av lerlager samt den mer ytligt belägna sandmoränen som 

förekommer i söder. Förutsättningarna för grundläggning med platta bedöms 

efter utförd översiktlig undersökning som mer gynnsamma i de norra resp. 

södra delarna av området då lermäktigheten är störst i den centrala delen.  

I det fall byggnader utförs med källare kompenseras delvis lastökningen på 

underliggande jord genom urschaktning av massor. Samtidigt måste den 

höga grundvattennivån i området beaktas, liksom att en grundvattensänkning 

eventuellt kan komma orsaka sättningar i omgivningen.   

5.2 GRUNDVATTEN OCH INFILTRATION 

Avläst grundvattenyta vid undersökningstillfället inom undersökningsområdet 

ligger på djup mellan ca 0,4 och 1,0 m under markytan.  

Pga högt grundvattenstånd kan det finnas risk för att låglänta delar av 

området kan uppfattas som sanka under vissa delar av året.  

Det ska observeras att grundvattennivån varierar med årstid och nederbörd 

och kan återfinnas på andra nivåer än vad som registrerats under 

fältundersökningsperioden.  

Ur ett dagvattenperspektiv lämpar sig rent topografiskt den norra änden av 

planområdet bäst för placering av fördröjningslösning. Infiltrationsförmågan 

är god med tanke på de ytligt belägna skikten av sand. Dock innebär de 

höga grundvattennivåerna att möjligheterna till infiltration från ett eventuellt 

fördröjningsmagasin sannolikt är begränsade. Tvärtom kan detta istället 

innebära att grundvatten tränger upp i dagvattenmagasinet och tar upp delar 

av den volym som krävs för att kunna fördröja den dimensionerande 

nederbörden. 

5.3  RADON 

Utifrån uppmätta radonvärden rekommenderas att byggnader bör 

konstrueras minst som radonskyddade (STATENS PLANVERK Rapport 

59:1982).  
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6 VIDARE ARBETE  

Undersökningens omfattning bedöms uppfylla syftet att översiktligt kartlägga 

jordprofil och variation 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. 

Mer kvalificerade undersökningar bör utföras för att bättre bestämma 

lerjordens deformationsegenskaper.  

Fortsatta mätningar av grundvattenytan bör utföras för att konstatera inom 

vilka nivåer denna varierar över tid. 

I det fall byggnader ska pålgrundläggas rekommenderas det att en särskild 

geoteknisk undersökning, ev. provpålning, utförs för att utreda erforderliga 

pållängder för resp byggnad.  
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


