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Översiktlig geoteknisk undersökning för livsmedelsbutik inom fastigheten 

Svedala 100:242 i Svedala      

Markteknisk undersökningsrapport (MUR) 

1. Orientering 

På uppdrag Svedala kommun har rubricerade utförts. Vår kontakt har Fabian  
Christensson på Miljö och Teknik varit.  

På tomten planeras en livsmedelsaffär (COOP) med ungefärligt läge enligt bifogad 
ritning Ge1. 

Den undersökta tomten som ligger i den nordöstra delen av Svedala gränsar i öster 
till Norra Ellenborgsgatan och i söder och väster av bebyggda verksamhetstomter.  
Vegetationen på tomten utgörs av gräs och mindre buskar och träd. Vid undersök-
ningstillfället fanns det ytvatten på stor del av tomten. 

Den geotekniska undersökningen syftar till att översiktligt klarlägga de geotekniska 
förhållandena som underlag för planering och upprättande av detaljplan.  

I samband med den geotekniska undersökningen har även jordprover uttagits för 
kontroll av förekomsten av miljöfarliga ämnen. Proverna lämnades till Miljöfirman 
AB (Jesper Karlström) som ansvarar för den markmiljötekniska undersökningen.  

2. Underlagsmaterial 

• Digital tomtkarta. 
• Situationsplan (förslagshandling) upprättad 181113 av ByggTec Consulting AB. 

3. Styrande dokument 

Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 (Eurocode 7: Geotechnical design, del 1 
allmänna regler) med tillhörande nationell bilaga. 

      Undersökningsmetod  Standard eller styrande dokument 

Fältplanering SS-EN 1997-2 

Fältutförande Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 
1:96 samt SS EN-ISO 22475-1 

Provtagning Störd provtagning med skruvborr  80 
mm, L= 1,0 m, kategori B och kvalitets-
klass 4 enligt EN ISO 22475-1. 

Jordartbestämning Okulär jordartsklassificering i fält enl. 
EN ISO 14688-1 

CPT sondering Rekommenderad standard enligt SGF 
Rapport 1:93, sonderingsklass 2  

Grundvattenmätning Enligt EN 22475-1 

Koordinatsystem I plan Sweref 99 1330, i höjd RH 2000  

Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem 2001:2 
med avsteg vid redovisning av provtag-
ning i profil, se www.sgf.net 

4. Geoteknisk kategori 

För geokonstruktioner gäller SS-EN 1997–Eurocode 7: Dimensionering av geokon-
struktioner (EC7) och geoteknisk kategori 1 (GK 1) och/eller kategori 2 (GK 2) samt 
säkerhetsklass 2 (SK2). 

http://www.sgf.net/
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5. Nivåförhållanden  

Markytan vid borrhålen inmättes på nivåer mellan +51,2 och +52,3 med de högre 
nivåerna i anslutning till Mazdas anläggning i väster.  

6. Fältundersökningar 

Fältarbetet utfördes av Stefan Svensson under vecka 10 2019 och omfattar. 

• Utsättning och avvägning av borrhålen. 
• Provtagning med skruvborr i 10 punkter. 
• Hållfasthetsbestämning genom CPT sondering i 5 punkter. 
• Installation av 1st 25 mm grundvattenrör samt inmätning av vattenytor i rör och 

borrhål i anslutning till fältarbetet. 
• Installation av 2 st detektorer för uppmätning av markradonstrålning. 

Borrningarna har utförts med larvgående borrbandvagn av fabrikat GM65 utrustad 
med fältdataminne av fabrikat ENVI D-mon. 

Inmätning/utsättning i plan och höjd har skett med GPS instrument av fabrikat Altus 
APS-3u. 

Upptagna jordprover har jordartsklassificerats okulärt i fält. 

7. Redovisning  

Undersökningsresultaten redovisas i plan och profil på bifogade ritningar Ge1 - Ge3 
samt i provtabell A enligt bilaga 1. 
Använda ritningsbeteckningar ansluter till SGF/BGS (Svenska Geotekniska beteck-
ningssystem 2001:2 med avsteg vid redovisning av provtagning i profil. För närmare 
information hänvisas till www.sgf.net. 
Resultaten radonmätningarna redovisas vid senare tillfälle. 
Resultaten av miljöanalyserna redovisas av Miljöfirman AB 

8. Undersökningsresultat  

8.1 Berggrund 

Berggrunden inom området utgörs av kalkberg. Med ledning av uppgifter i SGU:s 
brunnsarkiv för omgivande brunnar bedöms djupet till berg uppgå till ca 50 m. 

8.2 Jordlager 

Jordlagren utgörs överst av fyllning med en tjocklek varierande mellan 0,4 och 3,7 
m med störst tjocklek i borrhål 4, 18 och 20 och minst tjocklek i borrhål 8, 9, 13 och 
14. Fyllningen som bedöms vara okontrollerad utgörs skiftande av morän, lermorän, 
sand och matjord. I borrhål 4, 5 och 20 utgörs fyllningen till stor del av matjord. 
Uppmätt naturlig vattenkvot i fyllningen varierar mellan 11,1 och 17,2 %. 

Förhållandena i den underliggande naturliga jorden är skiftande med förekomst av 
såväl sediment bestående av sand och lera som organisk jord bestående av gyttja 
och torv samt lermorän.  

I borrhål 4 underlagras fyllningen (från 3,7 m djup) av sand till 4,2 m följt av gyttja 
och torv till 5,4 m samt lermorän till mer än 6,0 m djup. 

I borrhål 20 underlagras fyllningen (från 3,2 m djup) av torv till 3,7 m följt av lermo-
rän på större djup. 

I borrhål 19 utgörs jordlagren av organisk jord bestående av torv, organisk lera och 
silt från markytan ner till 4,3 m djup följt av lermorän på större djup. 

http://www.sgf.net/
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I de övriga borrhålen underlagras fyllningen av sand och/eller lermorän. Ställvis 
överlagras sanden/lermoränen av ett tunt matjords- eller torvskikt. 

Lermoränen kan förväntas sträcka sig till stort djup. 

På bifogade ritningar redovisas fyllningstjockleken vid respektive borrpunkt samt 
bedömd utbredning av de organiska jordlagren. 

Lermoränen tillhör materialtyp 4B och tjälfarlighetsklass 3, sanden typ 2 och klass 1, 
leran och silten typ 5A och klass 4 samt torven/gyttjan/matjorden typ 6B och klass 1 
enligt klassificering i anläggnings AMA.  

8.3 Hållfasthetsegenskaper 

I nuvarande fyllning har skiftande sonderingsvärden uppmätts motsvarande såväl 
lösa som fasta förhållanden.  

Den organiska jorden (torv/gyttja) har en mycket låg fasthet.  

I den underliggande naturliga lermoränen har värden motsvarande en odränerad 
skjuvhållfasthet mellan 50 och >150 kPa registrerats med de lägre värdena i den 
övre delen.  
I naturlig sand har övervägande en medelhög till hög relativ fasthet registrerats. 

8.4 Grundvatten 

Vid undersökningstillfället fanns det ytvatten inom stor del av tomten.  
I installerat grundvattenrör i borrhål 18 inmättes vattenyta på 2,95 m djup under 
markytan motsvarande nivån +49,35.  
I de övriga borrhålen inmättes vattenytor på djup mellan 0,4 m under markytan till 
0,2 m över markytan.  

Projekteringsanvisningar  

9. Grundläggning 

Förekommande fyllning är okontrollerad, varierar i fasthet samt innehåller ställvis 
organisk jord (matjord, enstaka torv). Med hänsyn till risk för ojämna sättningsrörel-
ser vid belastning av fyllningen bedöms att nuvarande fyllning måste utskiftas mot 
kontrollerad ny fyllning.  

Den organiska jorden (torv, gyttja) är kraftigt sättningsgivande vid belastning. Även i 
det fall inga laster påförs kan vissa rörelser beroende på förmultning och sekundär-
sättningar uppträda. Det är nödvändigt att utskifta den organiska jorden. 

Efter utskiftning kan byggnader grundläggas på sedvanligt sätt med hel kantförsty-
vad bottenplatta, längsgående grundsulor eller utbredda grundplattor i den kontrol-
lerade fyllningen. Golv kan utformas som golv på mark.  

Som alternativ till utskiftning enligt ovan kan ett utförande där lasterna nedförs till 
fasta jordlager med borrade grundplintar eller pålar väljas. Golv utformas i detta fall 
fribärande. Då djupet till berg är stort installeras pålarna som friktionspålar. Pål-
längden bestäms vid provpålning och provbelastning. Trolig pållängd är mellan 15 
och 20 m. Beroende på relativt stora utskiftningsdjup på delar av tomten kan detta 
alternativ vara att föredra ur ekonomisk synpunkt. 

För att närmare bestämma lämplig grundläggningsmetod och dimensioneringsförut-
sättningar ska en detaljundersökningar utföra för varje enskild byggnad. 
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10. Dränering 

Innan markarbeten eller byggnation påbörjas måste vattnet på tomten dräneras 
bort eller avledas. 

Under geokonstruktioner ska dränerande och kapillärbrytande skikt utläggas.  

Om tvättad makadam väljs som kapillärbrytande lager så gäller att den kapillära 
stighöjden i materialet inte får överstiga halva lagertjockleken vilket normalt in-
nebär en minimitjocklek av 0,2 m.  
Om cellplast som är godkänd för kapillärbrytning läggs ska ett minst 0,15 m 
tjockt dränerande lager läggas under cellplasten. 

Runt byggnader ska dräneringsledning läggas. Ledningens högsta punkt (vat-
tengången) bör som högst ligga i nivå med det anslutande makadamlagrets eller 
dränerande lagrets underkant.  

Förekommande jordlager är "täta" och lämpar sig inte för infiltration/perkolation 
av dagvatten. 

11. Schaktarbeten 

Jorden är lättschaktad med normal maskinutrustning. Tillfälliga schakter kan ut-
föras med slänt ställd med lutning 3:1 vid schaktdjup ≤1,5 m, med lutning 2:1 vid 
schaktdjup mellan 1,5 och 2,5 m samt med lutning 1:1 vid schaktdjup >2,5 m. 

Schakt-, fyllnings- och packningsarbeten utförs lämpligen enligt anläggnings 
AMA. Fyllning under geokonstruktioner komprimeras enligt anläggnings AMA ta-
bell CE/4.  

Erforderlig länshållning bedöms kunna ske med dränkbara pumpar i erosions-
skyddade pumpgropar.  

Överbyggnader kan generellt dimensioneras som för undergrund enligt material-
typ 4B i anläggnings AMA alternativt enligt det återfyllda materialets samman-
sättning. Inom område med organisk jord kan sättningar förväntas även i körpla-
ner och parkeringar.  

12. Övrigt 

Denna undersökning är översiktlig och avser att utgöra underlag planering, upprät-
tande av detaljplan, etc.  

För varje enskilt objekt ska en geoteknisk detaljundersökning utföras som under-
lag för dimensionering och utförande av geokonstruktioner, dränering och 
markarbeten. 
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tel. 046-30 70 01   
Uppdrag 

Geoteknisk undersökning för nybyggnad inom Svedala 100:242 
Uppdragsnummer 

52-19 
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Vecka 10 2019 

Utförd av 

RSS 

Borrhål 

 

Djup m u my/ 

provtagningshål 

Provtagningssätt 

 

Jordart 

 

u my=under markytan, ö.my= 

över markytan vy=vattenyta, F/ 

anger fyllning 
 

4 0,0-0,5 
 
0,5-1,0 
 
1,0-1,5 
1,5-2,0 
2,0-2,7 
2,7-3,1 
 
3,1-3,7 
 
3,7-4,2 
4,2-5,0 
5,0-5,4 
 
5,4-6,0 

Skr F/sandig lerig Morän, enstaka 
kol 

F/lerig sandig Morän, sandig 
lerig Morän, Sand  

F/sandig Lermorän  

F/Lermorän, enstaka Matjord  

F/sandig Lermorän  

F/siltig Lera, enstaka växtde-
lar  

F/sandig lerig Matjord, ensta-
ka tegel, enstaka kol 

grå Sand  

mörkgrå Gyttja med torvskikt 
mörkbrun högförmultnad 

Torv   

grå sandig Lermorän  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
vy 0,1 m ö my 190306 

5 0,0-1,0 
 
1,0-1,2 
1,2-2,2 
2,2-3,7 
 
3,7-4,0 
4,0-5,0 

Skr F/sandig lerig Morän, enstaka 
Matjord, enstaka kol 

F/Matjord, enstaka kol 

F/något sandig Lermorän  

brun något siltig sandig Ler-

morän  

brun Finsand  

grå sandig Lermorän  

w0,0-1,0 m=11,1 % 
w1,0-2,0 m=17,2 % 
w2,0-3,0 m=15,8 % 
w3,0-3,7 m=13,7 % 
"låg-medelhög" håll-
fasthet 2,2-3,7 m 
 
 
 
vy 0,4 m u my 190306 

8 0,0-1,4 
1,4-1,8 
1,8-3,4 
3,4-4,1 
4,1-5,0 

Skr F/Lermorän  

mörkbrun sandig Matjord  

gråbrun sandig Lermorän  

brun sandig Lermorän  

grå sandig Lermorän  

 
 
 
 
vy 0,1 m ö my 190306 

9 0,0-0,1 
0,1-1,0 
1,0-1,3 
1,3-2,3 
2,3-3,1 
 
3,1-3,25 
 
3,25-4,0 
4,0-5,0 

Skr Matjord  

F/Lermorän  

brun grusig Sand  

gråbrun sandig Lermorän  

gråbrun sandig Lermorän 
med sandskikt, Sten 
mörkbrun högförmultnad 

Torv   

grå sandig Lermorän  

gråbrun Sand med lerskikt  

 
 
 
  

ev. F/ - 3,1 m 
 
 
 
 
vy 0,1 m ö my 190306 
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Jordart 

 

u my=under markytan, ö.my= 

över markytan vy=vattenyta, F/ 

anger fyllning 
 

12 0,0-0,15 
0,15-0,4 
0,4-1,0 
1,0-2,4 
2,4-2,5 
 
2,5-3,0 
3,0-4,0 

Skr F/Matjord  

F/Lermorän, Sand, Silt 

F/sandig Lermorän  

F/siltig sandig Lermorän  
mörkbrun högförmultnad 

Torv   

gråbrun Lermorän  

gråbrun sandig Lermorän  

 
 
 
"låg" hållfasthet 1,0-
2,4 m 
 
 
vy=my 190306 

13 0,0-0,1 
0,1-0,4 
0,4-0,5 
0,5-1,0 
1,0-2,0 
 
2,0-3,2 
3,2-3,6 
3,6-4,0 
4,0-5,0 

Skr F/Matjord  

F/Lermorän  

sandig lerig Matjord  

brun siltig sandig Lermorän  

gråbrun siltig sandig Lermo-

rän  

gråbrun sandig Lermorän  

grå sandig Lermorän  

gråbrun något grusig Sand  

grå något grusig Sand  

 
 
 
 
w1,0-2,0 m=16,5 % 
 
w2,0-3,0 m=12,6 % 
 
vy 0,05 m ö my 
190306 

14 0,0-0,5 
 
 
0,5-3,4 
3,4-4,0 
4,0-5,0 

Skr F/sandig lerig Morän, Sand, 
lerig sandig Morän, enstaka 
Matjord  

gråbrun sandig Lermorän  

grå sandig Lermorän  

grå lerig Sand med lerskikt 
och siltskikt  

 
 
w1,0-2,0 m=15,1 % 
w2,0-3,0 m=13,8 % 
w3,0-4,0 m=12,5 % 
 
vy 0,1 m ö my 

18 0,0-0,4 
0,4-2,9 
2,9-3,4 
3,4-4,2 
4,2-6,0 

Skr F/Matjord, Lermorän  

F/Lermorän  

F/Lermorän, enstaka Sand  

grågrön sandig Lermorän  

grå sandig Lermorän  

radondetektor LE8500 
grundvattenrör 
w0,4-1,0 m=13,0 %  
w1,0-1,9 m=15,1 %  
w2,0-3,0 m=14,3 % 
vy 2,95 m u my 

19 0,0-1,0 
 
1,0-2,1 
 
2,1-2,5 
 
2,5-3,0 
3,0-3,8 
3,8-4,3 
 
4,3-6,0 

Skr mörkbrun matjordshaltig lerig 

högförmultnad Torv   
mörkbrun lerig högförmultnad 

Torv   

mörkgrå torvhaltig Lera med 
sandskikt, träbitar 

grå Sand  

mörkgrå torvhaltig lerig Silt  
mörkbrun- mörkgrå högför-

multnad Torv, Sten 

grå sandig Lermorän  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
vy 0,2 m u my 190306 
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u my=under markytan, ö.my= 

över markytan vy=vattenyta, F/ 

anger fyllning 
 

20 0,0-0,5 
0,5-1,0 
 
1,0-1,9 
1,9-2,3 
2,3-2,6 
2,6-3,2 
3,2-3,7 
 
3,7-5,0 

Skr F/Matjord, grusig Sand  

F/sandig lerig Morän, enstaka 
kol  

F/sandig Lermorän  

F/grusig Sand, Lermorän  

F/Matjord  

F/Matjord, Sand  
svart lerig högförmultnad 

Torv  

grå sandig Lermorän   

radondetektor LE8501 
 
 
 
 
 
 
 
 
vy 0,2 m u my 190306 
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