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1 UPPDRAG 

1.1 BAKGRUND 
WSP Sverige AB har på uppdrag av Kalmar Kommun utfört en översiktlig 
geoteknisk undersökning och utredning samt markradonmätning för 
rubricerat objekt. Undersökt område tillhör etapp 2 & 3 av 
exploateringsområdet som ligger mindre än en kilometer söder om centrala 
Ljungbyholm. 

1.2 PLANERAD BYGGNATION 
Utformning och placering av nya byggnader med tillhörande serviser och 
hårdgjorda ytor är inte fastställt i dagsläget. Enligt rådande detaljplan 
(daterad 2015-04-23 och reviderad 2018-12-16) ska huvudbyggnaders höjd 
begränsas till 7,2 m och enbostadshus byggnadsarea får maximalt vara 20 
% av fastighetens storlek. Källare är inte aktuellt i området. Inom 
fastigheterna kan hårdgjorda ytor anläggas, som mest 15 % av fastighetens 
storlek.  

I första skedet ska dock stora delar av området fyllas upp till en nivå mellan 
ca +13 och +15. Det är enbart lokalt i den mellersta delen, enligt figur 1, som 
uppfyllning inte görs. 

 
Figur 1: Etapp 2 & 3 innesluts av röd markering. Lokalt inom den blå cirkeln sker ingen 
uppfyllning.  
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1.3 DOKUMENTETS SYFTE 
Denna utredning och detta dokument har till syfte att översiktligt beskriva 
grundläggningsförutsättningarna för planerad byggnation och tillhörande 
hårdgjorda ytor och serviser.  

Dokumentet avses inte att ingå i eventuella förfrågningsunderlag vid framtida 
entreprenader inom området.  

2 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN 

Undersökningsområdet ligger norr om Tollegatan, söder om befintlig gång- 
cykelväg och väster om Mörevägen i södra Ljungbyholm. I dagsläget utgörs 
undersökningsområdet i huvudsak av åkermark. I den södra delen av 
undersökt område har mulljorden banats vid undersökningstillfället.  

Marknivån varierar mellan +12,1 och +14,1 i de inmätta punkterna. Lägst 
nivåer återfinns i den södra och norra delen. 

3 MARKTEKNISKA 
UNDERSÖKNINGAR 

3.1 GEOTEKNIK 
Geoteknisk undersökning utfördes i oktober 2018. För redovisning av 
fältundersökningen hänvisas till MUR (Markteknisk undersökningsrapport), 
daterad 2018-11-13. 

3.2 MARKRADON 
Kontroll av markradon har utförts på området i oktober 2018. För redovisning 
av markradonundersökning hänvisas till MUR (Markteknisk 
undersökningsrapport), daterad 2018-11-13. 

4 MARKTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN 

4.1 JORDLAGERFÖLJD 
Överst i jordprofilen återfinns generellt sett upp till ca 0,4 m mullhaltig sand. I 
den södra delen har det mullhaltiga lagret banats av vid 
undersökningstillfället. I allmänhet vilar den mullhaltiga sanden på mellan ca 
0,5 – 1,5 m silt eller lera. Silten och leran underlagras i sin tur av upp till ca 
1,5 m sand. Sanden vilar på morän. Det är framförallt i den södra och västra 
delen av undersökningsområdet som lera påträffats.  

Silten som förekommer under den mullhaltiga sanden är ställvis något sandig 
och ställvis något lerig. Lagringstätheten är varierande, i allmänhet lös den 
övre halvmetern och medelfast till fast längre ner. Det förekommer även siltig 
lera under det mullhaltiga ytlagret. Leran bedöms i allmänhet vara något 
överkonsoliderad. 
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Sanden som underlagrar silt och lera är i delar av området siltig. Den har 
medelfast till fast lagringstäthet.  

Den naturligt lagrade moränen bedöms också ha medelfast till fast 
lagringstäthet. 

4.2 GRUNDVATTENNIVÅER 
Fritt vatten observerades i flera borrhål i den södra delen av 
undersökningsområdet på en nivå kring +10,5. Grundvattennivån bedöms 
befinna sig omkring den nivån i den södra delen och stiger troligtvis mot norr. 

Det ska dock poängteras att grundvattennivån varierar med årstid och 
nederbörd. 

4.3 MARKRADONFÖRHÅLLANDEN 
Mätningar av markradon i jordluften har utförts 0,7 m under markytan. 
Resultatet visar på nivåer upp till 40 kBq/m3 vilket motsvarar 
normalradonmark.  

I flera undersökningspunkter kunde inte utrustningen suga in porluft pga. att 
förekommande kornfraktioner tätade röret. 

5 ÖVERSIKTLIGA GEOTEKNISKA 
REKOMMENDATIONER 

5.1 ALLMÄNT 
Med utgångspunkt från utförda undersökningar ges översiktliga geotekniska 
rekommendationer till grundläggning och övriga markarbeten. 

I samband med detaljprojektering av byggnader och anläggningar, då 
utformning och läge på dessa är fastställda, ska kompletterande 
undersökningar och utredningar utföras. 

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

Vid grundläggning av planerade byggnader ska jordens tjälfarlighet beaktas. 
Grundläggning eller fyllning får inte utföras på uppluckrad eller tjälad 
schaktbotten.  

Allt markarbete ska utföras enligt AMA Anläggning 17. 

5.2 GRUNDLÄGGNING INOM NYA FASTIGHETER 

5.2.1 Byggnader 
I allmänhet kan grundläggning troligen utföras på konventionellt sätt direkt på 
den befintliga packade fyllningsjorden som återfinns i den största delen av 
området. I övriga delar bör byggnader grundläggas på naturligt lagrad 
friktionsjord, efter urgrävning av mullhaltiga lager samt lösa jordlager. 
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Kompletterande undersökningar och utredning måste dock utföras i 
samband med detaljprojektering. Särskilt beaktande ska tas i områden där 
lera förekommer. 

Länshållning bedöms kunna utföras från schaktbotten med pumpar 
installerade minst 0,5 meter under den lägsta schaktbottennivån 

5.2.2 Markradon 
Enligt detaljplan ska radonsäkert utförande tillämpas vid byggnation i 
området.  

5.2.3 Hårdgjorda ytor och VA-serviser 
Hårdgjorda ytor bedöms kunna utföras på konventionellt sätt utan 
förstärkningsåtgärder. All mullhaltig jord ska dock grävas ur. Om terrassytan 
består av finjord bör materialavskiljande lager såsom geotextil läggas ut 
innan fyllning påförs.  

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

Ledningar ska läggas på ledningsbädd enligt AMA Anläggning 17. 
Ledningsbädd utläggs på ostörd schaktbotten av friktionsjord. Ledningar 
bedöms till största delen kunna anläggas utan grundförstärkning. Om 
terrassen utgörs av lösa jordlager utförs grundförstärkning genom förstärkt 
ledningsbädd med geotextil.   
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