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REDOVISNING – bilagor och ritningar
Arbetet redovisas i följande dokument:
• Jordartsklassificering
• Plan, undersökningspunkter
• Borrprofiler

bilaga A
ritn. PQ-E017/101
ritn. PQ-E017/102
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2020-10-28
E017
Simrishamn, Vitemölla badhotell, Hjälmaröd 9:91 och del av 74:2
Geoteknisk undersökning

Markteknisk undersökningsrapport (MUR) och PM GEOTEKNIK
1. Objekt
Uppdragsgivare

Marcus Lundahl, kontakt Marcus Lundahl.

Fastighet/Område

Simrishamn, Vitemölla badhotell, Hjälmaröd 9:91 och del av 74:2.

Figur 1.1. Översiktskarta. (Källa www.eniro.se).
Undersökningsområde inom röd linje.

Hjälmaröd 9:91

Uppdrag

PQ Geoteknik & Miljö AB (PQAB) har uppdragits att utföra
undersökning av de geotekniska förhållandena inför planering,
projektering och uppförande av sex större hus i nordost mot havet och
fem mindre hus i söder mot fältet, i ett plan ovan mark.

Övrigt

I denna handling, ”MUR och PM - Geoteknik”, redovisas nu utförda
geotekniska undersökningar i tabell och på ritning. Härtill beskrivs
område och geotekniska förhållanden samt lämnas geotekniska
rekommendationer för grundläggning, dimensionering, utförande,
kontroll, risk etc.
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I en undersökning kommer i princip alltid variationer mellan provtagnings- och analyspunkter att förekomma. PQAB svarar för riktigheten i resultaten av här analyserade prover. Vid eventuella åtgärder
kan faktorer som t.ex. skälighet, ansvarsförhållanden, kostnader,
civilrättsliga avtal, fastighetsägarens policy, nationella eller regionala
miljömål, behöva vägas in.

2. Ändamål
Syfte

Undersökningen skall utgöra underlag för beskrivning av de
geotekniska förhållandena inom området samt till rekommendationer
för grundläggning, schaktning m.m.

3. Underlag och arkivmaterial för undersökningen
Underlag

Beställarens underlag har varit presentationsmaterial i pdf-format.

Förarbeten

Inför planering av fältarbetena har inventering av ritningar och historik
utförts omfattande följande moment.
•
•
•
•

Genomgång av erhållna handlingar från beställaren.
Studie av SGUs geologiska kartor och brunnsarkiv för området.
Studie av internetbaserade flygbilder och kartor.
Inventering av kablar och ledningar i mark.

4. Styrande dokument
Allmänt

Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 med tillhörande nationell
bilaga. För information om laboratorie- och fältundersökningar för
bestämning av geotekniska parametrar hänvisas läsaren till SS-EN
1997-2 och nedanstående tabell.

Tabell 4.1. Styrande dokument
Aktivitet

Standard eller annat styrande dokument

Planering och redovisning
Fältplanering och utförande
Geoteknik

Geoteknisk fälthandbok, Allmänna råd och metodbeskrivningar;
SGF Rapport 1:96.

Beteckningssystem

SGF/BGS beteckningssystem 2001:2

Fältundersökningar
Skruvprovtagning

Geoteknisk fälthandbok, ….; SGF Rapport 1:2013.

CPTu-sondering

Rekommenderad standard för CPT-sondering; SGF Rap. 1:93

Laboratorieundersökningar
Jordartsklassificering

SS-CEN ISO 14688-1:2002 och 14688-2:2004.

Projektering, grundläggning
Geokonstruktioner, Allmänna regler, SS-EN 1997-1, inkl. nationell bilaga BFS 2011:1 EKS 11.
Plattgrundläggning. SGI 1993.
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5. Planerade byggnationer och geoteknisk kategori
Allmänt

Inom området planeras nybyggnad av elva fristående hus/stugor i ett
plan ovan mark med parkeringsplatser. Av dessa är sex större hus (á
70 m²) som placeras längs med branten mot havet i nordost samt är
fem mindre hus (á 48 m²), placerade mot fältet i söder.

Geotekn. kategori

Utförda undersökningar är utförda för geoteknisk kategori 1 och 2,
(GK1 och GK2). Planerade byggnader bör kunna hänföras till GK1.

6. Geotekniska fältundersökningar
Allmänt

Fältundersökningen har utförts under augusti 2020. Undersökningen
har utförts med borrbandvagn typ Geotech 504, operatör Dan
Svensson, LL Geoteknik.

Fältarbeten

Fältarbetena av PQAB har omfattat nedanstående.
• Skruvprovtagning i 5 punkter, inklusive uttag av prover för fältoch laboratorieanalyser.
• CPTu-sondering i 5 punkter.
• Kontroll av förekommande fria vattenytor i skruvborrhål.

Positionering

Utsättning av undersökningspunkterna har utförts ungefärligt utifrån
framtida placering av husen samt tillgängligheten i terrängen. Efter
borrning har punkterna mätts in i plan Sweref 99 13:30 och i höj i
RH 2000.

7. Geotekniska laboratorieundersökningar
Allmänt

Laboratoriearbeten har utförts under augusti 2020 på PQABs
jordartslaboratorium i Lomma.

Laboratorieanalyser Upptagna prover har analyserats med avseende på följande:
• Jordartsklassificering på samtliga prover.
8. Befintliga förhållanden
Allmänt

Undersökningsområdet, fastigheterna Hjälmaröd 9:91 och del av 74:2,
ligger i Vitemölla i Simrishamns kommun. Fastigheten ligger väster
om befintligt badhotell och havet.

Historik

Från historiskt kartmaterial och flygbilder framkommer att fastigheterna utgjorts av skog från 50-talet fram till idag. Se figur 8.1 a-b.

Topografi

Marken invid borrpunkterna varierar mellan ca +25,3 och +25,9 i öster
(bh 2-5) men ligger på nivå ca +27,5 i sydväst (bh 1).

Markförhållanden

Vid undersökningstillfället utgjordes området av obebyggd och till
huvuddelen skogbevuxen mark.
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b) Flygbild 2014-17.

Den översta delen av jordlagren utgörs i provpunkterna i huvudsak av
mullhaltig sand/sandig mulljord till ca 0,3-0,4 m djup. Därunder
domineras jorden av sand/grusig sand, till borrade djup, ca 3-4 m djup.
Utförda CPT-sonderingar visar låg relativ fasthet ned till ca 1,5 m djup
och därunder medelhög relativ fasthet, till sonderade djup, ca 3-4 m.
Vid undersökningstillfället påträffades inget grundvatten till borrade
djup, ca 3-4 m.
Berg finns enligt SGUs kartmaterial på >40 m djup.

9. Härledda värden/dimensionering
Allmänt

Dimensioneringsparametrar för jordens egenskaper har utvärderats
från värden härledda från utförda undersökningar, med hjälp av
hävdvunna tabellvärden och ingenjörsmässiga bedömningar.
Föreslagna parametrar och partialkoefficienter för dimensionering
inom området redovisas nedan.

GK1

Planerade byggnader torde kunna utföras som designats med
plintgrundläggning som dimensioneras i GK1 med tillåtet grundtryck,
fd=100 kPa.

GK2

Om oekonomiskt stora konstruktioner erhålls i GK1 eller om särskilt
stora laster skulle förekomma, kan parametrar för GK2 tas fram.

10. Rekommendationer-grundläggning
Grundläggning

Golvnivån i husen är planerat att anpassas till befintliga markhöjder.
De större husen förläggs vid branten mot havet och de mindre i
skogsbrynet mot söder. Grundläggning utförs med betongplintar som
nedförs till frostfritt djup. Golvbjälklaget skall ligga fritt från marken.
Generellt skall all mull/mullhaltig, lös eller på annat sätt otjänlig jord
bortschaktas under grundläggning. Innan plintarna utplaceras skall
schaktbotten i plintlägena packas och därefter avjämnas med bergkross
eller makadam som också packas. Under golvbjälklaget behöver
endast växttäcke och mulljord bortschaktas.
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Stabilitet

Befintlig sandjord i branten mot havet, bedöms vara stabil och ligga
med naturlig rasvinkel, ca 1:2 enligt manuell mätning på kartmaterial
och vara ”armerad” med växtlighet. Så länge detta inte ändras bedöms
släntstabiliteten kvarstå. I samband med detaljplanering för husen
rekommenderas att slänten besiktigas i exakt läge för respektive hus. I
samband med röjning och schakt för de stora husen besiktigas slänten
igen samt återplanteras växtlighet som tagits bort runt husen. Härtill
bedöms grövre erosionsskyddande friktionsmaterial, t.ex. bergkross
eller makadam packas upp under och en bit utanför husen för att inte
nederbörd och ytavrinning skall skapa framtida erosionsproblem. För
de mindre husen i söder bedöms inga stabilitetsproblem föreligga och
inga speciella åtgärder behöva utföras.

Dränering

Befintlig sandjord bedöms som naturligt väldränerad men under
byggnad rekommenderas ändå att lägga dränerande lager t.ex.
makadam eller motsvarande, utbrett på geotextil. Lagret ansluts med
god förbindelse till en yttre avskärande dränering. Jämför med
skrivningar under rubriken ”Stabilitet” ovan.
Det är av största vikt att alla dräneringsåtgärder utförs med största
omsorg. Beakta speciellt anslutning mellan dränerande lager och yttre
dränering. Vidare tillses att markytan ges tillräckligt fall från
byggnaden. Allt utförande enligt AMA Anläggning (17) samt
anvisningar från materialleverantörer.

Hårdgjorda ytor

Efter avbaning av ytlig mullhaltig sand, ca 0,3 m, utgörs terrassen
huvudsakligen av materialtyp 2 enligt AMA Anläggning (17).

VA-ledningar

Projektering och utförande enligt anvisningar i AMA Anläggning
(17). Om schakt under vatten förekommer erfordras normalt
grundvattenåtgärd (troligen ej aktuellt).

Schakt

Befintlig jord bedöms som relativt lätt-normalschaktad till borrade
djup. Schakt beräknas kunna utföras med slänt 1:2 ovan grundvattenytan. Schakt får ej bedrivas innanför en linje med lutning 1:2 räknat
från närmast belastade yta, t.ex. gata, grundläggning eller ledning. I
förekommande fall stabiliseras schaktvägg med spont.
Hållfastheten i schaktbottnen får ej försämras genom omrörning,
bottenupptryckning o.dyl. Överskottsvatten skall tas omhand genom
länspumpning. Schaktbottnar skall skyddas vid uppehåll i arbetena.

Grundvattenåtgärd

I samband med borrning har inga vattenytor uppmätts till undersökt
djup, ca 3-4 m och schakt för grundläggning skall utföras till frostfritt
djup, ca 1,5 m. Grundvattensänkning behövs således normalt inte för
grundläggning. Åtgärder bedöms endast vara aktuellt för eventuella
djupa va-anläggningar, (t.ex. brunnar och ledningar). I förekommande
fall kan rekommendationer för detta tas fram när detaljerad
information om läggningsdjup etc. föreligger, men eventuellt krävs då
kompletterande undersökningar.
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Kompletterande fyllning upp till terrassnivå för grundläggning av
byggnad och väg, skall utföras från en torr, fast och ostörd
schaktbotten av oorganisk jord täckt med geotextil. Fyllnadsmaterial
av bergkross eller annan packningsbar friktionsjord förordas. Fyllning
utförs och packas enligt AMA Anläggning.
Packningsarbete nära grundvattenytan är riskfyllt. Beakta att
vibrationer kan spridas långt vid packning i samband med berg och
närhet till grundvattenytan. Terrasseringsarbeten skall därför utföras
vid torr väderlek och enligt kap ”Schakt” och ”Grundvattenåtgärd”
ovan. Förekommande jordar tål ej att frysas.

11. Kontroll
Allmänt

Grundläggningsarbetet bör utföras i nära samråd med geotekniker.
Nedan anges de kontrollåtgärder som minst skall utföras.
• Schaktbottenbesiktning med avseende på jordart, hållfasthet m.m.
• Packningskontroll skall utföras i mäktigare uppfyllnad än 0,5 m.
Minst medelhög relativ fasthet skall uppnås.
• Kontroll av släntstabilitet och ev. grundvattensänkning.
• Angränsande fastigheter och anläggningar bör besiktigas innan och
efter byggnation och kontrolleras under byggtiden, framförallt
m.a.p. vibrationer. Eventuella försiktighetsåtgärder beror bl.a. på
val av arbetsmetoder och omgivande byggnaders kondition.

12. Värdering och riskanalys
Värdering

Förhållandena inom fastigheten bedöms relativt likvärdiga. Härvid
bedöms också marken som tillräckligt undersökt och tillräckligt
definierade för ändamålet.

Riskanalys

Utöver normal risk vid schaktning och andra markarbeten bedöms
speciell risk för grundläggningsarbetet finnas avseende erosion och
släntstabilitet vid branten samt i samband med eventuella djupschakter
i synnerhet under grundvattenytan. Härtill finns en viss risk vid
(åter)packning, speciellt i samband med grundvatten. Vid schakt under
grundvattenytan finns även risk för översvämning.
För arbetsberedningar skall beaktas; risk för att köras på/träffas av
maskiner och material, risk för ras m.m. i branten och i djupa schakter
samt risk för vibrationer, speciellt för intilliggande byggnader och
anläggningar, p.g.a. packning. Riskerna gäller både personal och
konstruktion/anläggning.
För övrigt bedöms risken för omgivningspåverkan som liten men skall
tas med i bedömningen, t.ex. m.a.p. damm och buller.
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Bilaga A
Sida 1 (1)

1010-10-28
E017
Simrishamn, Vitemölla badhotell
Geoteknisk undersökning

BILAGA A
JORDPROVTAGNING
Jordproverna är tagna genom skruvprovtagning.

Beteckningar:

Tj = tjälfarlighetsklass enligt AMA Anläggning, tabell CB/1
M = materialtyp enligt AMA Anläggning, tabell CB/1

Borrhål Djup, m

Jordart

Tj

M

1

0 - 0,3
0,3 - 1,0
1,0 - 1,0
1,0 - 3,0
3,0 - 4,0

mullhaltig Sand
Sand
Sand
Sand
Sand

4
1
1
1
1

5B
2
2
2
2

1

0 - 0,3
0,3 - 1,0
1,0 - 1,0
1,0 - 3,0
3,0 - 3,5

mullhaltig Sand
Sand
Sand
Sand
Sand

4
1
1
1
1

5B
2
2
2
2

3

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

mullhaltig Sand, rötter
Sand
Sand
något grusig Sand
Sand

4
1
1
1
1

5B
2
2
2
2

4

0 - 0,3
0,3 - 1,0
1,0 - 1,0
1,0 - 1,5
1,5 - 3,0
3,0 - 3,5

mullhaltig Sand
Sand
något grusig Sand
något grusig Sand
Sand
Sand

4
1
1
1
1
1

5B
2
2
2
2
2

5

0 - 0,3
0,3 - 1,0
1,0 - 1,0
1,0 - 3,0

sandig Mulljord, rötter
Sand
grusig Sand
något grusig Sand

3
1
1
1

6A
2
2
2
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Simrishamns kommun
Plan- och exploateringsenheten

2021-02-15

Miljöundersökning
undersökning av behovet att upprätta en strategisk miljöbedömning (MKB)
enligt Plan- och bygglagen (2010:900) och enligt kriterierna i Miljöbedömningsförordningen (2017:966)

Planens beteckning

Detaljplan för Vitemölla Badhotell, Hjälmaröd 74:2 m.fl. i Vitemölla d.nr. SBN 2019/879

Planens syfte

Syftet med planen är en långsiktig utvecklingsstrategi för Vitemölla badhotell, för att kunna
skapa en attraktiv och lönsam verksamhet året om. Intentionerna är att utbyggnad och
förändringar ska ske varsamt med hänsyn till Vitemöllas natur- och kulturvärden.

Planområdet

Ja

Nej

Natura 2000

X

Detaljplan för tillståndspliktig verksamhet
enligt MBF §6 och §7

X

Detaljplan för verksamhet enligt MBF
bilaga 1-15

X

Om ett ja --> miljöbedömning
Gränsar dock till ett i söder och där kan finnas ex.
Skånsk sandnejlika inom området. Dock kom
Naturvärdesinventeringen (2020) fram till att de
planerade årgärdena inte bedöms påverka Natura
2000-området så länge inga massor eller liknande
läggs upp på markerna kring planområdet.

Bedömning enligt kriterierna i Miljöbedömningsförordningen. Inverkan--> ta med i planbeskrivning, Betydande --> =
Avgränsning för strategisk miljöbedömning
Ingen eller
liten

Inverkan

Betydande
påverkan

Kommentarer

Platsens förutsättningar
Den befintliga miljöns
känslighet nuvarande
användning och tidigare plan?

Ändring av detaljplanen som föreslås, innebär en
påverkan på den allmänna platsmarken (park och
natur) som berörs.
X

Geologi

Postglacial sand och glacial grovsilt-finsand
X

Radon

Låg- till normalriskmark
X

Finns markföroreningar?
X
Finns skred-, ras- och
erosionsrisk?
Finns en översvämningsrisk?

X
X

Sker omhändertagande av
vatten lokalt?
X

Vattenskyddsområde
X

Finns risk för erosion nere vid Badhotellet.
Finns risk för översvämning nere vid Badhotellet.
Fastigheterna ligger inom verksamhetsområde för
vatten, spillvatten och dagvatten. Dock så finns inga
allmänna dagvattenledningar i området att ansluta
till vilket i praktiken innebär att dagvatten behöver
hanteras och tas omhand inom fastigheterna.

Riskerar nuvarande markoch vattenanvändning att
överträda
miljökvalitetsnormer?

X

Grönytor och vegetations roll
och funktion som
ekosystemtjänst?

X

Finns tätortsnära
rekreationsområden?

X

Planområdets lokalklimat?
Ljusförhållanden

Skogen används i liten utsträckning av
lokalbefolkningen. Är dock för snårig för att verkligen
utnyttjas.

X
X

Riksintressen

Berör riksintressen för Friluftsliv , Rörligt friluftsliv ,
Kulturmiljövård och Högexploaterad kust .
X

Regionalt intresse kultur- och
naturmiljö?

Berörs av Länsstyrelsens Särskilt värdefulla
kulturmiljöer och Kulturmiljöstråk .
X

Arkeologi
X

Särdrag i naturen

Naturreserevat
Växtskyddsområde
Biotopskydd
Naturminne
Djurskyddsområde
Strandskydd
Miljöskyddsområde
Förekomst av verksamheter
som medför risk för
omgivningen i eller i närheten
av planområdet

X

Delvis utpekat i ÖP som område för höga
naturvärden. Innefattar skog som angränsar till
ängsmark (Natura 2000), brant och strandnära.

X

Försvarsmaktens bullerkurvor uppd. 2014 (GI
webb), 90 och 95 dBC

X
X
X
X
X
X
X

X

Buller från omgivningen

Planens tänkbara effekter
Är planen del av ett större
projekt?

Finns ett fornminne med benämningen
Gångarekulle.

X

Bidrar planen till det
överordnande planens
miljöpåverkan?

X

Innebär planen påverkan
utanför planområdet?

X

Har planen betydelse för
andra planers miljöpåverkan?

X

Ger planen möjlighet till
miljöpåverkande
verksamheter

X

Avser planen reglera
miljöpåverkande
verksamheter

X

Påverkan på stads/landskapsbilden?

Skogen kommer att glesas ut för att ge plats åt
stugorna. Men skogspartiet i planområdet ska
visuellt inte förändras utifrån sett.

X

Påverkan på trafiksituationen
inom och utom planområdet?
X

Utnyttjande av - mark
Utnyttjande av - vatten
Dagvattenhantering
Utnyttjande av - övriga
naturresurser
Alstrande av - störningar
Alstrande av - föroreningar
Alstrande av - avfall
Hälsorisker
Miljörisker
Risk för olyckor
Överensstämmelse med de
nationella miljömålen
Risk för att
miljökvalitetsnormer
överskrids?
Planens inverkan på
klimatförändringar
Klimatförändringars inverkan
på planen

Byggnader planläggs och uppförs så att så lite mark
som möjligt tas i anspråk.

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X

Saknas vattenkapacitet, beräknas klart sommaren
2021.
Dagvatten behöver hanteras och tas omhand inom
fastigheterna.

Planens eventuella positiva Skogen kommer att glesas ut för att ge plats åt stugorna. Men skogspartiet i planområdet,
inverkan på miljön och
visuellt sett utifrån, ska inte förändras. Skogen är väldigt tät och snårigt nu, kan till och med
hälsa
komma att må bättre av att det rensas upp och glesas ut (Naturvärdesinventering, 2020).
Lättare att se och uppskatta fornminnet som idag knappt går att hitta. Badhotellet kan
fortsätta sin verksamhet och vara en del av kulturen i Vitemölla.

Planens eventuella negativa Fornminnet skendas, skogen som tidigare använts av de boende i byn blir privatiserat.
inverkan på miljö och hälsa Påverkar intilliggande Natura 2000 område negativt samt den Skånska sandnejlika och
Backtimjan som möjligtvis finns i området.

Ställningstagande

Clara Ek
Planarkitekt

Bedömningen är att en strategisk miljöbedömning ej behöver upprättas för aktuellt
planarbete.

