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1 SAMMANFATTNING 
Marken utgörs huvudsakligen av sand. I norra och östra delen har dock lera och silt påträffats. 

Utförda lodningar visar på en grundvattenyta mellan +42,0 och +42,6 motsvarande 1,5 och 1,6 
meter under markytan. 

Det ska observeras att grundvattennivån varierar med årstid och nederbörd och kan återfinnas 
på andra nivåer än de ovan angivna. 

Då marken utgörs i stort av sand förväntas inga sättningar uppstå inom fastigheten. Det 
förekommer dock humushaltig sand ned till 1 m djup och grundläggning på organiskt material 
kan medföra ojämna sättningar 

Lokalt kan stabilitetsproblem uppstå vid schaktarbeten i samband med belastning intill 
släntkrön. 

Vid schaktarbeten ska föreskrifter och rekommendationer ”Schakta säkert - Säkerhet vid 
schaktning i jord” beaktas. I allmänhet kan den maximala släntlutningen i sand sättas till 1:1,5 
och i silt till 1:2. 

Radonanalyser visar på värden inom normalriskintervallet och byggnader skall byggas 
radonskyddat. 

Då planerade byggnaders lägen är fastställda kan kompletterande geotekniska undersökningar 
krävas för att ta fram materialparametrar för grundläggning av varje enskilt objekt. Nu utförda 
sonderingar kan användas som underlag för dimensionering under förutsättning att de är i läge 
för aktuella byggnader. . 

Den markmiljötekniska undersökningen visar att humusjorden ställvis är förorenad över KM. 

  



 

 

 

Uppdrag: 313582, Össjö 31:13 2021-05-12 
Beställare: Ängelholms kommun Samhälle Slutrapport 

 
O:\HBG\313582\G\_Text\PM\Planeringsunderlag.docx 

5(9) 

2 UPPDRAG 
På uppdrag Ängelholms kommun har Tyréns AB utfört en geoteknisk undersökning för ny 
detaljplan inför byggnation av en ny förskola. Uppdragsanvarig och sammanställning av 
föreliggande handling har utförts av Jesper Härling, Tyréns AB. Kvalitetsgranskning har utförts av 
Anna Falk. 

Syftet med undersökningen är att utgöra underlag avseende de geotekniska och 
hydrogeologiska förhållandena inom fastigheten Össjö 31:13, Ängelholm (se Figur 1). 
Undersökningen ska redovisa förutsättningarna för planerad byggnation och ligga till grund för 
framtagande av ny detaljplan för ny förskola inom del av fastigheten Össjö 31:13, Ängelholm. 

Figur 1 Översiktskarta där undersökningsområdet visas med röd polygon. Karta hämtad från Eniro 2021-04-
07. 

Utförd undersökning ska vara underlag till ny detaljplan. Detaljplanen ska tillse att marken 
utnyttjas på bästa möjliga sätt och fastställa ramarna för sådan exploatering. Den geotekniska 
undersökningen syftar därför till att översiktligt utreda markförhållanden som är av betydelse för 
detaljplanen. 

Samtliga nivåer i detta dokument är angivna i höjdsystem RH 2000. 

3 UNDERLAG FÖR PM PROJEKTERINGSUNDERLAG 
Följande underlag har använts för att skriva detta planeringsunderlag Geoteknik: 

1. MUR (Markteknisk undersökningsrapport/Geoteknik, Össjö 31:13, upprättad av Tyréns 
AB, daterad 2021-05-12. 

2. Översiktlig miljöteknisk markundersökning – Össjö 31:13, upprättad av Tyréns AB, 
daterad 2021-05-12. 
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4 STYRANDE DOKUMENT 
Tabell 1 Styrande dokument. 

Dokument 

Eurokod 7, Dimensionering av geokonstruktioner del 1 och 2 SS-EN 1997 

TK Geo 13, version 2.0 

BFS, 2020:4 BBR 29 

AMA Anläggning 20 

SGI Information 15 

Svensk byggtjänst 2015. Schakta säkert – En säkerhet vid schaktning i jord 

5 PLANERAD/FÖRESLAGEN KONSTRUKTION 

5.1 PLANERAD KONSTRUKTION/ANLÄGGNING 

Området är planerat att användas till byggnation av ny förskola. Exakt placering av förskolan har 
inte bestämts vid upprättande av denna rapport. 

Figur 2 Skiss över planerad anläggning. Exakt placering inte fastställd vid upprättande av denna rapport. 
Tillhandahållen av beställare 2021-03-11. 
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6 MARKFÖRHÅLLANDEN 

6.1 TOPOGRAFI OCH YTBESKAFFENHET 

Områdets högsta punkt ligger i den östra och norra delen och generellt sluttar området svagt åt 
väster/sydväst. Området består av en gräsyta i den centrala delen med träd i utkanten av 
området enligt Figur 3. Inga befintliga konstruktioner finns inom området vid tidpunkt för 
undersökningen. 

Figur 3. Undersökningsområdets ytbeskaffenhet vid fältutförande. Foto: Pontus Eneberg 

6.2 JORDLAGER 

Ytlagret utgörs av humushaltig sand med mäktighet mellan 0,3 meter och 1,0 meter i punkt 
21T02 där den störts mäktigheten har påträffats. 

Marken utgörs huvudsakligen av sand. I norra och östra delen har dock lera och silt påträffats.  

Sanden består av finsand, mellansand och grovsand med inslag av grus och silt. I tre av 
undersökningspunkterna har skruvprovtagning avbrutits i sand på 4,0 m djup. Sanden har en lös 
lagringstäthet med en friktionsvinkel på 32–36 grader 

I den nordöstra undersökningspunkten har växellagrad sand och silt påträffats ned till undersökt 
djup, 4 m under markytan. Sanden utgörs av finsand och siltig sand. Silten utförs av finsandig 
silt, lerig silt med tunna sandskikt samt något sandig något grusig silt. Silten har en lös till 
mycket fast lagringstäthet med en friktionsvinkel på 30–43 grader 

I den norra undersökningspunkten har sand med organiskt material påträffats överst i 
jordprofilen ned till 1,3 m djup. Därunder återfinns siltig finsand ovanpå siltig lera. Leran 
påträffas från 3,4 m under markytan. Leran har en hög odränerad skjuvhållfasthet (100–150 kPa) 
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6.3 TJÄLFARLIGHET 

Förekommande sand och siltig sand tillhör materialtyp 2 och 3B och tjälfarlighetsklass 1–2. 
Humushaltig jord tillhör materialtyp 5B och tillhör tjälfarlighetsklass 4. 

Silten tillhör materialtyp 5A och tjälfarlighetsklass 4. 

Leran tillhör materialtyp 5A och tjälfarlighetsklass 4. 

6.4 SCHAKTBARHET 

Med utgångspunkt från utförda sonderingar och provtagningar bedöms jorden kunna vara 
relativt lättschaktad i de översta 2-3 metrarna. Därunder är jorden fastlagrad  

6.5 SÄTTNINGAR OCH STABILITET 

Då marken utgörs i stort av sand förväntas inga sättningar uppstå inom fastigheten. Det 
förekommer dock humushaltig sand ned till 1 m djup och grundläggning på organiskt material 
kan medföra ojämna sättningar 

Lokalt kan stabilitetsproblem uppstå vid schaktarbeten i samband med belastning intill 
släntkrön. 

7 HYDROGEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN 
I samband med nu utförda undersökningar [1] installerades tre grundvattenrör. I samband med 
installationen funktionskontrollerads rören och lodades vid ett tillfälle ca två veckor efter 
installationen (2021-04-12). 

Utförda lodningar visar på en grundvattenyta mellan +42,0 och +42,6 motsvarande 1,5 och 1,6 
meter under markytan. 

Det ska observeras att grundvattennivån varierar med årstid och nederbörd och kan återfinnas 
på andra nivåer än de ovan angivna. 

8 GEOTEKNISKA BEDÖMNINGAR OCH 
REKOMMENDATIONER 

8.1 GRUNDLÄGGNING 

Grundläggning bedöms kunna utföras med platta direkt på mark efter att humushaltig sand och 
organiskt material har schaktats bort och återfyllt med lämpligt material enligt AMA Anläggning 
17. 

Urschaktningsdjupet kan förväntas vara upp till 0,5 m, men det råder dock en del osäkerhet 
angående omfattningen då en undersökningspunkt visar mäktigare organiskt material, 1,0 m. 

All grundläggning ska utföras frostfritt. Grundläggning får inte utföras på tjälade massor. 

8.2 LEDNINGAR 

Grundläggning av ledningar kan utföras utan grundförstärkningar i befintliga jordlager av 
friktionsjord. 

Ledningsbädd ska generellt utföras. 

8.3 ANLÄGGNING AV HÅRDGJORDA YTOR 

Den översta humushaltiga sanden ska schaktas bort innan överbyggnad utförs inom undersökt 
tomtmark. Överbyggnader dimensioneras för förekommande terrassmaterial på aktuell del av 
området. Se även kapitel 6.3. 



 

 

 

Uppdrag: 313582, Össjö 31:13 2021-05-12 
Beställare: Ängelholms kommun Samhälle Slutrapport 

 
O:\HBG\313582\G\_Text\PM\Planeringsunderlag.docx 

9(9) 

8.4 SCHAKTNING 

Schaktarbeten bedöms kunna utföras med slänt under förutsättning att grundvattenytan ligger, 
eller är avsänkt till, minst 0,5 meter under schaktbotten. Släntkrön ska vara obelastade. 
Släntlutningar för temporära slänter anpassas efter bland annat jordart, väderlek och schaktdjup. 

Vid schaktarbeten ska föreskrifter och rekommendationer ”Schakta säkert - Säkerhet vid 
schaktning i jord” beaktas. I allmänhet kan den maximala släntlutningen i sand sättas till 1:1,5 
och i silt till 1:2. 

Släntytor ska skyddas mot erosion och nederbörd. Markarbeten utförs lämpligast vid torr 
väderlek. Silt kan även omvandlas till flytjord vid tung nederbörd. 

Den markmiljötekniska undersökningen visar att humusjorden ställvis är förorenad över KM. För 
information om hur schaktmassor ska hanteras hänvisas till [2] PM – Miljöteknisk 
markundersökning Össjö 31:13, daterad 2021-05-12, upprättad av Tyréns AB. 

8.5 FYLLNING OCH PACKNING 

Fyllning, återfyllning och packning ska utföras i enlighet med AMA Anläggning. 

8.6 RADON 

Radonanalyser utförda visar på värden inom normalriskintervallet och byggnader skall byggas 
radonskyddat. 

9 FORTSATTA UNDERSÖKNINGAR 
Undersökningens omfattning uppfyller syftet att översiktligt kartlägga jordprofilen och 
jordlagrens tekniska egenskaper inom området. 

Fortsatta avläsningar av grundvattenrören rekommenderas då grundvattennivån varierar med 
årstid och nederbörd och grundvattennivåerna ligger relativt ytligt. 

Då planerade byggnaders lägen är fastställda kan kompletterande geotekniska undersökningar 
krävas för att ta fram materialparametrar för grundläggning av varje enskilt objekt. Nu utförda 
sonderingar kan användas som underlag för dimensionering under förutsättning att de är i läge 
för aktuella byggnader. 


