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1 UPPDRAG

1.1 BAKGRUND
WSP Sverige AB har på uppdrag av Kalmargården 5 AB utfört en översiktlig
geoteknisk utredning inom fastigheten Rapsen 6, Kalmar kommun. En ny
detaljplan ska tas fram inför byggnation av två flerbostadshus.

1.2 PLANERAD BYGGNATION
Två flerbostadshus med 8 våningar planeras att byggas inom aktuellt
område. Husen, vars planerade lägen i plan framgår av figur 1, benämns hus
A och hus B.

Färdigt golv väntas enligt uppgift från beställaren hamna ungefär i nivå för
befintlig mark. Ingen källare planeras för flerbostadshusen.

Laster och grundtryck är ej fastställda i detta skede.

Figur 1 – Situationsplan där de nya flerbostadshusens planerade lägen är markerade i brun färg.
Upprättad av Atrio Arkitekter, daterad 2020-04-01.

1.3 DOKUMENTETS SYFTE
Denna utredning och detta dokument har till syfte att översiktligt beskriva
grundläggningsförutsättningar för planerad byggnation inom området.

Dokumentet avses inte att ingå i eventuella framtida förfrågningsunderlag.
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2 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN

I dagsläget består undersökningsområdet av en grönyta i ett bostadsområde.
Det finns en mindre lekplats samt enstaka träd inom området.

Undersökningsområdet avgränsas av omgivande bostäder.

Undersökningspunkter har inmätts på nivåer mellan +9,0 och +10,1. Lägst
nivåer påträffas i nordväst samt i söder.

3 MARKTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN

WSP har utfört en geoteknisk undersökning i maj 2020. Nedan följer en
översiktlig beskrivning av rådande markförhållanden.
Undersökningsresultaten framgår i detalj av tillhörande Markteknisk
undersökningsrapport/Geoteknik (MUR/GEO) daterad 2020-06-09.

3.1 JORDARTER
Jorden består generellt av ca 0,2 m mäktigt mullhaltigt ytlager som direkt
eller via upp till ca 3,0 m fyllningsjord vilar på naturlig friktionsjord. Lokalt i
den norra delen av undersökningsområdet förekommer ca 1,4 m finsediment
under fyllningsjorden. Mest fyllningsjord förekommer i den norra halvan av
undersökningsområdet.  Där påträffas överkant lager av fast friktionsjord på
upp till ca 3,6 m djup.

Fyllningsjorden består huvudsakligen av sand med varierande innehåll av
grus, silt och lera.

Påträffade finsediment består av silt, sand och sandig lera. Lerans mäktighet
uppgår till ca 0,3 m.

Friktionsjorden utgörs generellt av sandmorän. I norra delen av
undersökningsområdet förekommer lermorän.

3.2 GRUNDVATTEN
Två grundvattenrör har installerats i samband med geoteknisk undersökning.
Grundvatten har påträffats mellan 2,0 och 3,6 m under markytan vilket
motsvarar nivåer mellan +6,5 och +7,2.

Grundvattennivån varierar dock med nederbörd och årstid varvid såväl lägre
som högre nivåer kan förekomma.

3.3 MARKRADON
Sex mätningar av uranhalt har utförts. Detta ger efter omräkning till
radiumhalt värden mellan 17,3–35,8 Bq/kg vilket motsvarar låg- till
normalradonmark.
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4 SLUTSATSER OCH
REKOMMENDATIONER

4.1 ALLMÄNT
Med utgångspunkt från utförd undersökning ges översiktliga
rekommendationer till projektering av grundläggning för planerade
byggnader. I samband med detaljprojektering kan slutliga rekommendationer
och dimensioneringsparametrar ges.

Inom undersökningsområdet förekommer siltiga jordlager som är känsliga för
vatten. Hänsyn måste tas till detta vid planering och utförande av
schaktarbeten.

Transporter får inte förekomma på siltiga terrassytor.

Vid utformning av grundkonstruktioner ska jordens tjälfarlighet beaktas.

Grundläggning eller fyllning får ej utföras på tjälad eller uppluckrad
schaktbotten.

Om inget annat anges nedan förutsätts att alla arbeten utförs enligt AMA
Anläggning 17.

4.2 GRUNDLÄGGNING
Grundläggning bedöms kunna utföras som plattgrundläggning på naturligt
lagrad friktionsjord eller på ny packad fyllning efter urgrävning av fyllningsjord
och finsediment. Viss del av befintlig fyllning kan eventuellt återanvändas
som ny packad fyllning.

Det går dock inte att utesluta att stödpålning ned till fast friktionsjord kan vara
mer ekonomiskt för hus A på grund av de relativt stora djupen ned till fast
friktionsjord. Det finns dock risk för att påldjupet blir litet i den sydöstra delen
av bygganden vilket minskar pålens stabilitet.

För hus B bedöms att enbart mindre omfattande urgrävningar kan komma att
krävas. Urgrävningsdjupet kan dock för delar av bygganden uppgå till ca 1,5
m.

4.2.1 Dränering
Under och mot grundkonstruktioner ska ett dränerande och kapillärbrytande
lager anordnas.

Vid planering av markytor skall tillgodoses att vattenavrinning möjliggörs från
byggnaden.

4.2.2 Markradon
Byggnader kan utifrån utförda undersökningar troligen utföras som
radonskyddade. På grund av stora fyllningsmäktigheter vid hus A, kan
klassningen hos den naturliga jorden skilja sig från uppmätta värden. Det kan
därmed krävas kompletterande mätningar på schaktbotten i läge för hus A
om urgrävning görs av fyllningsjorden.
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4.3 VA-LEDNINGAR
Ledningar i mark bedöms generellt kunna utläggas på konventionellt sätt på
ledningsbädd efter urgrävning av mullhaltigt ytlager. Om lösa jordlager
såsom otjänlig fyllningsjord och finsediment påträffas kan förstärkt
ledningsbädd krävas.

Vid behov utläggs geotextil innan ledningsbädd påförs på terrassyta av
finsediment.

4.4 HÅRDGJORDA YTOR
Hårdgjorda ytor kan utföras på naturlig friktionsjord eller på fyllningsjord av
god kvalitet efter urgrävning av mullhaltigt ytlager och eventuell otjänlig
fyllningsjord.

Överbygganden ska dimensioneras för aktuella laster och förekommande
jordlager på terrassytan.

Där terrassytan utgörs av siltiga jordlager ska materialavskiljande lager av
geotextil utläggas innan fyllning påförs.

4.5 LÄNSHÅLLNING
Länshållning kan troligen utföras med pumpgropar nedförda 0,5 m under
schaktbottennivån.
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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


