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Hemmeslöv 10:10
PM Geoteknik

1. Objekt

Ramböll Sverige AB har, på uppdrag av Båstads kommun utfört en översiktlig
geoteknisk undersökning inom Hemmeslöv 10:10 i Båstad.

2. Ändamål

Denna PM avser beskrivning av de geotekniska förutsättningarna inom aktuellt
område samt rekommendationer för grundläggning och utförande.

2.1 Underlag för Projekterings PM
Följande underlag har använts vid upprättandet av detta projekteringsunderlag:

[1] ”Markteknisk undersökningsrapport MUR, Båstads kommun Hemmeslöv
10:10, Översiktlig geoteknisk undersökning”, upprättad av Ramböll,
uppdragsnummer 1320002844, daterad 2013-09-17.

3. Planerade konstruktioner

Inom området planeras bostadsbebyggelse.

4. Markförhållanden

Det aktuella området är beläget i Hemmeslövsstrand nordöst om Båstad och
avgränsas i söder av norra vägen, i öster av Korpvägen, i väster av åker och i norr
av förlängningen av Hedvägen.

Markytan inom området är relativt plant med marknivåer vid
undersökningspunkterna på mellan +7,6 och +8,4.

Området har tidigare används som hästsportanläggning och består idag av hagar
och ängar med en del rester av staket och sandade ytor för ridning. I kanten av
området finns en del träd och små dungar.

4.1 Geotekniska förhållanden
Enligt SGU:s jordartskarta utgörs området av postglacial sand.
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Vid fältundersökningen påträffades huvudsakligen sand men ställvis även ytliga
lager av torv. Mot djupet påträffades även ställvis silt och lera.

Ytan består i de flesta av undersökningspunkterna av sandig mulljord och
mullhaltig sand. Den sandiga mulljorden tillsammans med den mullhaltiga sanden
har i utförda undersökningspunkter en mäktighet på 0,2 - 0,7 meter.

I flera av undersökningspunkterna, främst de längst i öster, påträffades ett 0,1 till
0,7 m mäktigt lager med torv under mulljorden altenativt under ett tunnare lager
med sand.

Mot djupet påträffades ställvis skikt av lera och siltig lera.

Enligt utförda sonderingar är den relativa fastheten i sanden övervägande mycket
låg till låg ner till 2,0 á 3,0 m under markytan för att därunder öka till medelhög
eller hög.

Några av CPT-sonderingarna har utförts till större djup och dessa tyder på att
lermorän finns från nivå +2 och nedåt.

4.2 Geohydrologiska förhållanden
Grundvattenytan har, vid undersökningstillfället i september 2013, noterats på 0,7
- 1,2 m djup under markytan, vilket motsvarar nivåer på +6,6 - +7,2.

Tillrinningen under grundvattenytan bedöms som riklig till mycket riklig i
förekommande sandsediment men måttlig i lersedimenten.

4.3 Markradon
Inga mätningar av markradonhalter har utförts.

5. Rekommendationer

Grundläggningsförhållandena är övervägande goda då marken består av naturligt
lagrad sand. Dock ska det noteras att organiskt material påträffats med upp till ca
0,7 m mäktighet i form av torv som kräver utskiftning innan
grundläggningsarbeten kan påbörjas.

För all typ av anläggning eller konstruktion med grundläggning i högre kategori än
geoteknisk kategori 1, GK1, kan kompletterande undersökning krävas.

5.1 Schakt, fyllning och packning
Schaktarbeten ska utföras med god säkerhet mot ras och skred.
Arbetsmiljöverkets och SGI:s handbok ”Schakta säkert” kan användas som
vägledning. Släntlutning för temporära slänter anpassas efter bl.a. jordart,
väderlek, schaktdjup och närhet till andra anläggningar.
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I samband med schaktnings- och grundläggningsarbeten ska förväntade
förhållanden enligt ovan stämmas av. Om avvikelse noteras ska detta snarast
meddelas beställaren för beslut om åtgärd.
Vid grundläggning förutsätts att grundläggningsarbeten utförs i torrhet.
Grundvattenytan ska avsänkas till minst 0,5 m under aktuell schaktbotten.

Schaktbotten ska packas väl innan grundläggningsarbeten påbörjas.

5.2 Markradon
Den relativt höga grundvattenytan i kombination med djupare liggande tät jord
(lermorän) gör att risken för höga markradonhalter bedöms som liten, varför
aktuellt område bedöms kunna klassificeras som normalradonmark.

6. Kontroller under byggskedet

Kontroll ska ske enligt geoteknisk kategori 1 med följande förtydliganden/tillägg:

Kompletterande kontroll av eventuell förekomst av organisk gjord under
schaktbotten av sand ska ske genom provschakt tillsammans med
geoteknisk sakkunnig.

Ovanstående förutsättningar ska verifieras genom schaktbottenbesiktning
i byggskedet. Om avvikelser noteras ska sakkunnig påkallas för beslut om
åtgärd.


