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1

Uppdrag

WSP Sverige AB har på uppdrag av Euro Commersial properties utfört en
geoteknisk undersökning och utredning inför detaljplanarbete av verksamhetsområde inom aktuell fastighet. Se figur 1.

Figur 1: Aktuellt område för geoteknisk undersökning (eniro.se, 2015-05-05).
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2

Planerad byggnation

Undersökningsområdet är planerat att nyttjas till skrymmande handel. Inom
västra delen av aktuellt område planeras att bebyggas med en byggnad och
hårdgjorda ytor. Inom östra delen av området planeras anläggning av
skyddsvall, parallellt med E6:an, där denna sträcker sig ca 110 m norr om
aktuellt undersökningsområde. Inom sydvästra delen planeras det att anläggas för dagvattenhantering. Undersökningsområdet är 8759 m2, varav tänkt
byggnad är ca 2000 m2.

Figur 2: A) Skyddsvall, förlängd ca 110 m norr om aktuellt undersökningsområde.
B) Byggnad, parkeringsytor, avlastningsytor. C) Dagvattenhantering.
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3

Utredningens och dokumentets syfte

Denna utredning och detta dokument har till syfte att dokumentera de geotekniska och geologiska förutsättningarna inför detaljplanarbete för verksamhetsområde. Denna PM är inte avsedd att biläggas till förfrågningsunderlag.

4
4.1

Befintliga förhållanden
Topografi och ytbeskaffenhet

Aktuellt område för den geotekniska undersökningen ligger i Mellbystrand,
ca 5,5 km väster om centrala Laholm och ca 1,0 km öster om havet.
I norr angränsas aktuellt område av Maxi Ica Stormarknad och parkeringsytor, i öster av väg E6 och åkermark, i söder av skogsmark, i väster av Söderleden samt skogsbevuxna ytor.
I dagsläget utgörs undersökningsområdet i huvudsak av trädbevuxna ytor.
Se figur 2.
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Marken är relativt plan med nivåer mellan ca +8,8 till +9,4 och sluttar svagt
mot väster.

Figur 2: Aktuellt område, sett från söder mot norr.

4.2

Befintliga konstruktioner

I dagsläget finns inga konstruktioner inom aktuellt område för den geotekniska undersökningen.
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5

Geotekniska undersökningar

5.1

Tidigare undersökning

Tidigare undersökningar, utförda av WSP, har studerats men EJ inarbetats i
detta uppdrag:




5.2

PM 1 Geoteknik, Mellby 2:129, Mellbystrand, Laholms kommun, Omoch tillbyggnad av köpcentra, uppdragsnummer: 10107233,daterad:
2008-06-16
PM 1 Geoteknik, Mellbyvägen, Laholms kommun, Översiktlig geoteknisk undersökning, uppdragsnummer: 10119626, Revidering A:
daterad 2009-06-29
R/Geo, Mellbyvägen, Laholms kommun, Översiktlig geoteknisk
undersökning, uppdragsnummer: 10119626, Revidering A: daterad
2009-06-29

Utförd fältundersökning

Fältundersökningen utfördes i maj 2015 och omfattade trycksondering, CPTsondering, provtagningar av störda prover med skruvprovtagare och vattenobservationer i öppna provtagningshål samt installation av grundvattenrör.
För redovisning av geoteknisk fältundersökning hänvisas till MUR (Markteknisk undersökningsrapport), daterad 2015-06-05.

5.3

Miljöteknisk undersökning
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Ingen miljöundersökning har utförts i detta uppdrag.

5.4

Markradonundersökning

Ingen radonundersökning har utförts i detta uppdrag.
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Undersökningsresultat
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Generellt utgörs jorden, under ett övre mulljordslager, av sand som mellanlagras av en gyttja. Gyttjans mäktighet varierar i plan, se figur 4 nedan. Under sanden följer en lera ner till undersökt djup.

Figur 3: Röd färg: ingen gyttja/dytorv förekommer. Blå: 0,5 m mäktigt lager av gyttja
förekommer ca 1 m under befintlig markyta. Grön: ca 1,5 m mäktigt lager av
gyttja/dytorv förekommer ca 1 m under markytan.

Figur 4: Generell jordlagerföljd inom aktuellt område, sektion från väster mot öster.

Mullhaltig sand
Överst utgörs jorden av mullhaltig sand, med en mäktighet på ca 0,3. Lokalt
saknas mulljordslagret.
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Sand
Under mulljorden följer en sand. Sanden består av ett övre och ett nedre
lager som mellanlagras av gyttja. I borrpunkt 15W04 saknas gyttjelagret, se
figur 3.
Det övre sandlagret har en mäktighet på ca 1 m. Enligt utförda sonderingar
har sanden en lagringstäthet som är mycket lös till lös.
Det nedre sandlagret har en mäktighet på mellan 3,0 till 6,5 m. Enligt utförda
sonderingar har sanden en lagringstäthet som är fast till mycket fast.

Gyttja/Dytorv
I sand förekommer ett lager gyttja, alternativt dytorv, med en mäktighet som
varierar mellan ca 0,5 till 1,0 m. Vattenkvoten varierar mellan 89 till 134 %
och konflytgränsen mellan 102 till 134 %. Den organiska halten är uppmätt
genom glödgning och varierar mellan 17 till 26 %.
Utförda CPT-sonderingar, utvärderade med SGIs programvara CONRAD är
detta lager överkonsoliderat med mellan 20 till 50 kPa och har en varierad
skjuvhållfasthet mellan ca 40 till 60 kPa.

Lera
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Under sanden vilar en lera ner till undersökt djup. Utvärderade CPTsonderingar utvärderade med SGIs programvara CONRAD är lerjorden
överkonsoliderad med >170 kPa och har en skjuvhållfasthet på ca 40 kPa
och som ökar med 15 kPa/m med djupet.

Fast botten
Samtliga sonderingar har avslutats utan att stopp erhållits, förutom punkt
15W03, där djup till fast botten (fast lagrad jord och ej pga. block eller berg)
påträffades på djupet ca 6,6 m under befintlig markyta.
Enlig SGU:s Jorddjupskarta, över aktuellt område, uppgår uppskattat djup till
berg till >50 m. Se figur 6.

Figur 6: Jorddjupskarta (SGU 2015).
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6.1

Grundvatten

Två grundvattenrör har installerats inom aktuellt område, i undersökningspunkterna 15W01 och 15W06, där grundvattenytan uppmättes till att ligga
på ca 1,4 och 0,9 m under befintlig markyta, vilka motsvarar nivåerna + 7,8
och + 7,9 (avläst: 2015-05-18).
Tre stycken fria grundvattenytor har observerats i öppna skruvprovtagningar, där djup till vattenyta påvisades att vara mellan ca 0,2 till 1,0 m under
befintlig markyta.
Enligt tidigare utförda undersökningar utförd 2008 (gula prickar) och 2009
(blåa prickar) varierade grundvattenytan i installerade grundvattenrör mellan
ca 1,7 och 2,2 m under befintlig markyta, vilka motsvarar nivåerna ca +8,1
och +6,8. Se figur 7.
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Grundvattennivåer varierar med årstid och nederbörd. Figur 8 nedan visar 1
års variation av månadsmedelvärdet i grundvattentillstånd i Sverige. Vanligtvis ligger månadsmedelvärdet i maj relativt högt.

Figur 7: Gula cirklar: GW-rör installerade i samband med tidigare undersökning utförd 2008 av WSP. Blåa cirklar: GW-rör installerade i samband med tidigare undersökning utförd 2009 av WSP.
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Figur 8: Typiska variationsmönster i grundvattenmagasin i Sverige under 1 års
tid(VAV). Röd markering representeras av tabell IV i figuren.

6.2

Sättningar

Gyttjig jord är generellt sättningskänslig. Detta beror på att krypsättningar
orsakas av jordens organiska innehåll.
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Påträffad naturligt lagrad sandjord, under gyttje-och torvjorden, bedöms ej
som sättningskänslig för nu aktuella laster.
Påträffad lerjord på ca 7 meters djup är överkonsoliderad med ca > 170 kPa
och bedöms ej som sättningskänslig för aktuella laster.
Påträffad gyttje-och torvjord bedöms som sättningskänsliga. Enligt SGIs
programvara CONRAD är detta lager överkonsoliderat med mellan 20 till 50
kPa. Överslagsmässiga sättningsberäkningar påvisar sättningar enligt nedan:
En byggnad i 2 plan, grundlagd med platta på mark med jämt utbredd last
motsvarande en nettospänning på 25 kPa. Detta ger en sättning i storleksordningen 2 till 3 cm.
En höjning av markytan med 0,5 m ovan befintlig markyta, i samband med
uppfyllnader vid vägbyggnad och hårdgjorda ytor, motsvarar en tillskottslast
av ca 10 kPa.
En skyddsvall med höjden 2 m, lutning 1:2 och bredden 10 m ger sättningar
av storleksordningen ca 6 cm. Lasten sprider sig mot djupet. Skyddsvall
med angivna dimensioner motsvarar en belastning av ca 40 kPa.
En skyddsvall med höjden 3 m, lutning 1:2 och bredden 13 m ger sättningar
av storleksordningen ca 9 cm. Lasten sprider sig mot djupet. Skyddsvall
med angivna dimensioner motsvarar en belastning av ca 60 kPa.
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6.3

Stabilitet

Inga stabilitetsproblem bedöms föreligga, då marken inom undersökningsområdet är relativt plan.

7

Geotekniska rekommendationer

7.1

Allmänt

Planområdet bedöms generellt ha goda förutsättningar för nu planerad bebyggelse. Baserat på denna översiktliga geotekniska undersökning bedöms
grundläggning av byggnader och anläggningar kunna utföras utan grundförstärkning på konventionellt sätt med platta på mark eller grundsulor.

7.2

Sättningar

Byggnad/parkering/avlastningsyta
Generellt bedöms det inte föreligga risk för betydande sättningar inom områdets nordvästra del. Dock förekommer ett ca 0,5 mäktigt lager gyttja vid
tänkt avlastningsyta. Beroende på lastförutsättningar kan det krävas utskiftning av gyttjelagret alternativt någon form av lastreducerande åtgärd såsom
utskiftning och ersättning med lättfyllnad. Se närmare under kap 6.2. I samband med detaljprojektering bör detta utföras i samråd med geotekniker.
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Skyddsvall
Inom undersökt område för anläggning av skyddsvall utgörs jorden av ett ca
1,5 m lager gyttja, alternativt dytorv, som är jämt fördelat och bedöms resulterar i jämna sättningar.
Om sättningar i storleksordningen 10 cm inte kan accepteras, rekommenderas följande åtgärder:





Förtidsbelasta marken med material för tänkt vall.
Utskiftning av sättningskänsligt material, utskiftning ner till ca 2,5 m.
Lättfyllnad till marknivå, utskiftning av översta sandlagret och fyller
upp med lättfyllnad.

Enligt tidigare utförda undersökningar utgörs marken, norr om tänkt
skyddsvall, i huvudsak av ca 0,5 m mullhaltig sand, som vilar på fast
lagrad sand ner till 5 m under befintlig markyta.
Eftersom förlängning av skyddsvallen ligger mellan nu undersökt område och tidigare undersökt område (se figur 10), samt att geologin
varierar, rekommenderas kompletterande undersökningar vid fortsatt
arbete.
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Figur 10: Rödstreckad linje visar läge för planerad skyddsvall i förhållande till nu
samt tidigare utförda undersökningar.
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7.3

Stabilitet

Generellt bedöms det inte föreligga några stabilitetsproblem inom planområdet. I samband med projektering av dagvattendamm bör detta utföras i
samråd med geotekniker. Beroende på dammens slutgiltiga utformning skall
stabilitet mot skyddsvall och infartsvägen beaktas.

7.4

Omhändertagande av dagvatten

Allmänt
Vid grundvattensänkning i samband med vattenhantering nära byggnader,
kan en grundvattensänkning resultera i lastpåverkan och betydande sättningar.

Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD)
På grund av de geologiska förhållandena med jordlager av sand bedöms
marken som lämplig för infiltration av dagvatten.
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Dagvattenmagasin
Öppet dagvattenmagasin med genomsläpplig botten: Marken utgörs av
sandjord som är ett genomsläppligt material.
Öppet dagvattenmagasin med tät botten: Tätning av dammbotten kan utföras med tät duk.
Detaljprojektering bör utföras i samråd med geotekniker.

7.5

Kompletterande undersökningar

Kompletterande undersökningar inom nu aktuellt område med avseende på
geoteknik bedöms ej krävas för fortsatt utredning av detaljplan.
Beroende på skyddsvallens förlängning och slutliga utformning kan kompletterande geotekniska undersökningar komma att krävas.
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När byggnaders och anläggningars läge är fastställt skall geotekniker rådfrågas inför fortsatt projektering. Eventuellt erfordras kompletterande geoteknisk undersökning beroende på byggnadens samt skyddsvallens exakta
läge, storlek och laster samt för att optimera dimensionerande förutsättningar till konstruktör eller för förfrågningsunderlag.
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