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UTLÅTANDE ÖVER DE GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDENA Å 
MELLBY27:52 OCH 3:121 I KIVIK, SIMRISHAMNS KOMMUN. 

Orientering. 

På uppdrag av Simrishamns kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, har vi utfö1t översiktlig 
geoteknisk undersökning för detaljplan inom mbricerade område. Syftet med undersökningen har 
varit att fastställa de geotekniska förhållandena i stort samt att, med ledning av 
undersökningsresultatet, lämna geotekniska rekommendationer. 

Undersökningens omfattning och redovisning. 

Fältarbetet, som utförts i oktober 2010, har omfattat: 

-Utsättning och avvägning av borrpunkter. 
-Kontinuerlig provtagning med skruvborr i 9 punkter. 
-Maskinell viktsondering till fast botten i 5 punkter. 
-Installation av markradonmätare i 5 punkter. 
-Inmätning av fria vattenytor i borrhålen. 

Avvägning har skett av borrpunkterna inbördes. Angivna höjder har erhållits med hjälp av å 
gmndkartan angivna nivåkurvor. 

Undersökningsresultatet redovisas i plan och profil å ritning l 0-298 -l samt å 
provtagningsprotokoll, bilaga A. 

Geotelmisk översikt. 

Undersökningsområdet är beläget i Kivik och gränsar i nordost till väg 9. · 

Området, ca 180x300 m, utgöres av en äppelodling. Marken sluttar mot nordost och ligger på nivåer 
mellan ca +27,0 och +36,0. 

Vid provtagning med skmvborr konstaterades, att marken överst består av 0,2-0,4 m matjord. Under 
matjorden består marken till borrat djup, som mest 3,1 m, av en mer eller mindre gmsig och siltig 
sand som lokalt kan anta moränkaraktär. Lokalt i bp 8 påträffades ett 0,4 m mäktigt lerskikt på ca· 
1,0 m:s djup. 

Vid provtagningen konstaterades, att marken normalt var mycket fast lagrad och sten- och blockrik, 
varför provtagning i flera borrpunkter inte kunde ske till större djup än l ,6 m. 

Resultatet av de utförda viktsonderingarna ger vid handen, att marken kan vara halvfast lagrad till 
1,0 å 1,5 m:s djup. På stön·e djup är marken fast-mycket fast lagrad. 

Efter avslutade bmmingar inmättes en fri vattenyta i bonhål l på l ,2 m:s djup. Övriga bonhål var 
torra. 
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I samband med den geotekniska undersökningen installerades långtidregistrerande 
markradonmätare i anslutning till bp l , 3, 5, 7 och 9. Mätperioden var den 20/10-4/11, dvs 15 dygn, 
och gav mätvärdena 53, 3, 88, 66 och 4 k.Bq/m3

. 

Geotekniska rekommendationer. 

Undersökningsområdet är avsett för småhusbebyggelse. Den närmre utformningen är ännu inte 
känd. 

Undersökningsresultatet ger vid handen, att området ur geoteknisk synpunkt är vällämpat för 
planerad bebyggelse. Då marken sluttar relativt kraftigt mot nordost kan dock mer omfattande 
terrasseringsarbeten bli nödvändiga. 

Med ledning av undersökningsresultatet föreslår vi, att grundläggning sker frostfritt med utbredda 
plattor som nedföres genom förekommande matjordslager till naturlig mark av mer eller mindre 
grusig och siltig sand eller mer eller mindre lerig och siltig morän. Om nivåförhållandena så 
erfordrar kan grundläggning även ske på uppfyllnad av friktionsmaterial enligt 
Anläggnings AMA 98, tab CE/1, materialtyp 2 och tabell CE/4. I geoteknilddass l (GKl) kan 
tillåten medeltryckpåkänning beräknas enligt BKR 94, kap 4:312 som för grundläggning på sand 
(l OOk.Pa). 

Golv i byggnader kan utföras fribärande eller som betonggolv på mark. Golv på mark kan, sedan 
förekommande matjordslager avbanats och till erforderlig höjd ersatts med fyllning av 
friktionsmaterial enligt ovan, utläggas på ett minst O, 15 m tjockt lager av tvättad makadam på 
fiberduk altemativt på frigalit och ett dränerande gruslager. 

Byggnader förses med sedvanlig dränering enligt BBR 94, kap 6:52. Dräneringssystemet skyddas 
mot igenslamning med fiberduk. Då marken till stor del består av relativt tätajordarter bör 
dagvatten i första hand avledas från området. Lokal infiltration via stenkistor är möjlig men bör 
lokaliseras till område med mäktigare lager av genomsläpplig sand. Förutsättningmua för 
infiltration bör undersökas för varje infiltrationsplats i samband med detaljprojekteringen. 

Erforderlig schakt torde normalt kunna ske i torrhet. Då grundvattennivån i området med tätare 
siltig sand eller mer eller mindre lerig, siltig morän troligen varierar mycket med årstiden bör 
djupare schakt här utföras under sommarhalvåret när grundvattennivån normalt är som lägst. Vid 
eventuell schakt under grundvattenytan torde grundvattensänkning kunna ske genom pumpning från 
lokala pumpgropar nedsänkta minst 0,5 m under planerad schaktbotten. Om så erfordras kan 
schaktbotten stabiliseras genom att påföras ett lager grövre friktionsmateriaL 

Vid terrasseringsarbete kan befintlig mark av mer eller mindre grusig och siltig sand användas för 
uppfyllnad. Då silthaiten i sanden kan vara relativt hög och sanden därmed kan vara vattenhållande 
erfordras dock att vattenhalten i sanden är tillräckligt låg för att möjliggöra ett fullgott 
packningsresultat Arbetet sker därför bäst under sensommaren då grundvattennivån är låg och 
väderleksförhållandena notmalt är gynnsamma. Där krav på sättningsfrihet föreligger skall 
packningsresultatet kontrolleras och godkännas av geotekniker. 
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Resultatet av utförd markradonmätning i bp l, 3, 5, 7 och 9 har givit markradonvärdena 53, 3, 88, 
66 och 4 kBq/m3

. Erhållna mätvärden ligger både inom hög- och lågradonintervallet Troligtvis har 
mätförhållandena inte varit idealiska med mycket regn under mätperioden. Om provgropen 
vattenfylls avskärmas radonmätaren och ger allt för låga värden. Ett vattenmättat matjordslager kan 
i sin tur försvåra avgången av radongas och ge upphov till allt för höga värden. Vi föreslår, att ny 
mätning utföres under sommarhalvåret. 

Denna undersökning är endast översiktlig och kompletterande undersökning bör ske i samband med 
detalj projekteringen. 

Bientarp 20 l 0-11-17 
GEOSYDAB 

Torsten Brodin 



lieo5yd AB 
10-298 

PROVTAGNTINGSPROTOKOLL 
Borrhål 
nr 

2 

3 

4 

5 

6 

Till djup 
under 
m y (m) 

0,3 

0,5 

0,9 

2,0 

0,2 

0,5 

1,0 

1,6 

0,4 

1,6 

0,2 

0,5 

0,8 

1,0 

1,6 

0,4 

0,8 

1,8 

2,6 

0,3 

1,6 

Jordartsbenämning 

Matjord. 

Brun något siltig sand. 

Brun något grusig, finsandig sitt ( moränliknande). 

Brun grusig sand. 

Borrstopp mot sten eller block. 

Matjord. 

Brun något grusig, något siltig sand. 

Brun sandig siltig morän. 

Brun något siltig, stenig grusig sand. 

Bon·stopp. 

Matjord. 

Brun något siltig, stenig grusig sand. 

Borrstopp. 

Matjord. 

Brun sand. 

Brun något siltig fins and. 

Brun sand. 

Brun något siltig, stenig grusig sand. 

Borrstopp mot sten eller block. 

Matjord. 

Brun siltig lerig morän. 

Brun sandig siltig morän. 

Brun något siltig, stenig grusig sand. 

Borrstopp mot sten eller block. 

Matjord. 

Brun något siltig, stenig grusig sand. 

Borrstopp mot sten eller block. 

Bilaga A 

Djup till 
fri vattenyta 
(m) 

1,2 
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PROVTAGN]NGSPROTOKOLL 
Borrhål 
nr 

7 

8 

9 

Till djup 
under 
m y (m) 

0,2 

0,8 

2,0 

0,3 

0,8 

1,2 

1,8 

2,6 

0,3 

2,4 

Jordartsbenämning 

Matjord. 

Brun siltig sandig morän. 

Brun något siltig, stenig grusig sand. 

Borrstopp mot sten eller block. 

Matjord. 

Brun något grusig sand med siltskikt. 

Brun lera. 

Brun sand. 

Brun stenig grusig sand. 

Borrstopp mot sten eller block. 

Matjord. 

Brun stenig grusig sand. 

Borrstopp mot sten eller block. 

Bilaga A 

Djup till 
fri vattenyta 
(m) 
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Blad 1 

REDOVISNING l PLAN 

Sondering 
O Enkel sondering 

( sticksondering utan angivande av jordens fasthet) 

~ Statisk sondering 
(t ex vikt- och trycksondering; jordens fasthet bestämd 

genom belastning, vid viktsondering med eller utan vrid

ning) 

e Dynamisk sondering 
(t ex hejarsondering, jord-bergsondering och slagsonde
ring) 

Tillägg för djup- och bergbes~mriing* 

9· Sonderin~ till förmodad fast botten 

2 Sondering till förmodat berg (s k bergsvar erhållet) 

O Sondering ned i förmodat berg, normalt minst 3 m 
O (mindre djup har angetts) 

~ D:o samt undersökning av borrkax 

O Kärnborrning i förmodat berg, normalt minst 3 m 
• (mindre djup har angetts) · 

·,hl• 

• Lutande hål redovisas i projektion 

Provtagning 

Störda prover 
I,Y.anligen tagna med spad-, kann· eller skruvprovtagare) 

Ostörda prover 
(vanligen tagna med kolvprovtagare av standardtyp) 

Uppgih om använd provtagare f inns i regel såväl på ritning som i 
beskrivande text 

Hydrologiska bestämningar 
6 Vattennivå bestämd, i t ex provtagningshål 

6 } Grundvattennivål-ytal bestämd vid kort- resp lång-
9 tidsobservation (öppet system) 
O Jfr blad 4, hål 5 

6 Provpumpning eller ir.!iltrationsförsök 

Ö Portryckmätning 

Övriga bestämningar 
)j:' Hållfasthetsbestämning in situ med vingsond 

O Deformationsmätning i fält 
+ medelst t ex jordpegel eller inklinameter 

2 Geofysisk undersökning, t ex seismisk 
T~cknet anger ändpunkt i undersökningslinje 

O Provgrop (större) 

-0- Undersökningspunkt i övrigt (jämte förkortning , t ex TrP = 
portrycksondering) 

Exempel 
Kombination av tecken samt övrig redovisning i plan 

Detaljerad redovisning Enkel redovisning 

1 6 16 
+8,30 82-03-15 + Le 5,3 Le 5, 3 Le 5,3 

Sa6,3 Fr 6,8 Fr (1,2 l .:.zo' 
Gr6,8 (Bl Vid enkel redovisnin 

B ( 4,0) är endast undersöl 

(1ill l Ex2j l Ex3l 
ningspunktens nu n 
merangivet 

Enligt det kombinerade tecknet har följande undersök

ningar utförts: 
• statisk sondering 
• sondering ned i förmodat berg 

• tagning av ostörda prover 
e bestämning av grundvattennivån vid korttidsobservation 

• vingsondering 

l övrigt iJetyder: 
(Förkortningar förklaras på blad 31 

16 undersökningspunktens nummer 

+ 8,30 grundvattennivå 
82-03-15 observationsdatum vid bestämning av grund

vattennivå 
A analys utförd för bestämning av t ex korrosions

risk 
+ 9,20 markytans niyå (eller annan utgångs.nivå för 

djupangivelse) 

Redovisning av lagerföljder enligt exempel till höger om 

tecknet 

~ 
Le 5,3 

Sa 6,3 
Gr 6,8 
B (4,0) 

[}ill 
Le 5,3 

Fr 6,8 
(8) 

[]ill 
Le 5,3 
Fr (l ,2) 

lerans underyta ligger på 5,3 m djup 

under leran följer sand ned ti116,3 m djup 

därunder följer grus ned ti116,8 m djup 

berg följer direkt under gruslagret, dvs. på 6,8 m 

djup; sondering har utförts 4,0 rn ned i berget 
(för bergkontroll) , dvs. till 10,8 m djup 

lerans underyta ligger på 5,3 m djup 

under leran följer friktionsjord ned till 6,8 m djup 

berg bedöms följa på 6,8 rn djup 

lerans underyta ligger på 5,3 m djup 
parentes anger att sondering utförts 1 ,2 m ned 

i friktionsjord 

l vissa tall anges nivåer (plushöjder) i stället fö r djup under 

referensnivll 

Almqvist & Wiksell Tryckeri, Uppsala 1996 



Blad 2 

REDOVISNING l SEKTION 

Beteckningar för jordarter vid provtagning 
Bedömda jordar vid sondering, se blad 4 

~ Mulljord 

III l (mylla, matjord) 
Lera ( < 0,002 mm) ~ Morän (i allmänhet) 

~ u Silt (0,002-0,06 mm) l Lermorän 
Torv (i allmänhet) (tidigare benämnd mjäla och finmol (tidigare benämnd moränlen 

~ Lågförmultnad torv IH (tidigare benämnd f ilttorv) 
Sand (0,06-2 mm) ~ Växtdelar och trärester 

~ Mellantorv l Hl 
Grus (2-60 mm) l~ l Skaljord 

~ 
Högförmultnad torv 

l g l Sten (60-600 mm) ~ Förmodligen sten eller blocl< 
(tidigare benämnd dytorv) (genomborrning) 

~ 1!1 Block ( > 600 mm) ~ 
Fyllning 

Dy eller gyttja (fyllningens art angiven 
enl förkortningar på blad 3 
eller med text) 

Kombinerade tecken anger två eller flera jordarter i naturlig 
blandning 
Andra påträffade material är angivna med text, t ex virke 
Jfr S~F.s Laboratorieanvisningar del 2, Jo,·darternas 
indelning och benämning 

Sonderingshåls avslutning 

il Förmodligen berg 

l ) 

il Sten, block eller berg 

( l 

ll Föcmodl;g•n "'" ' "" blook 

• Se "Upphandling av geotekniska utredningar. Anvisningar och kommentarer'. 
utgiven av SGF/SKIF 1971. 

il Sonden kan ej neddrivas ytterligare enligt 
normalt förfarande*; i speciella fa ll är orsaken 
angiven, t ex virke 

Sonderingen avbruten utan att stopp erhållits 

Il Jord-bergsondering 

Y Sonderingsdjup i fönnodat berg (ritat skalenligt) 

Bergtecken inom parentes innebär osäkerhet i fråga 
om bergytans läge 

Betr notering av sprickor och slag i berg, se blad 4 
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Svenska Geotekniska Föreningen 

FÖRKORTNINGAR 

Blad 3 

Berg och jord (För berg, jord, utrustning och metod) 

Huvudord Tilläggsord Skikt/lager 
B berg 
Bl blockjord bl blockig 
B r rösberg 
Dy dy dy dyig ~ dyskik t 
G y gyttja g y gyttjig g y gyttjaskikt 
Gr grus gr grusig ~ grusskikt 
J jord 
Le lera le lerig !g lerskikt 
M n morän 

BlM n block- och stenmorän 
StMn stenmorän J fr SG F s Laboratorieanvisningar, 
Gr M n grusmorän 

del2 
SaM n sandmorän 
SiM n sittmorän 
LeM n lermorän (moränlera) 

Mu mulljord (mylla, matjord) mu mullhaltig mu mullskikt 
Sa sand sa sandig .§.Il sandskikt 
Si sil t si siltig §i sittskikt 
Sk skaljord sk medskal sk skalskikt 

Skgr skalgrus 
Sksa skalsand 

St stenjord st stenig §l stenskikt 
Su sulfidjord !svartmocka) s u sulfidjordshattig gj sulfidjordsskikt 

Sule sulfidlera 
SuSi sulfidsill 

T torv l torvskikt 
T l lågförmultnad torv 

(tidigare benämnd filttorv) 
T m mellantorv 
T h högförmultnad torv 

··ctidigare benämnd dytorv) 

F fyllning (jfr blad 2) 
V x växtdelar (trä rester) v x med växtdelar v x växtdelskikt 

G y l Le kontakt, gyttja överst, något, t ex (sa) = (_) tunnare skikt 
lera underst något sandig 
(efter huvudord) torrskorpa, v varvig, t ex vle = 
t ex Let och Sit = torrskorpa varvig lera 
av-lera resp silt (beteckningen 

varvig bör förbe-
hållas glaciala av-
lagringar) 

Tilläggsord är placerade före huvudord och så, att den kvantitativt större fraktionen står efter den 
mindre. 
Skiktangivelsen står efter huvudordet. ExerApel: sisale ~ = sil tig, sandig lera med sillskik t. 
Mineraljordartema kan indelas i grupperna fin-, mellan- och grov-, resp f, m, och g, t ex Saf = finsand. 

Sammanfattande förkortningar 
Fr friktionsjord 
Ko oorg(!nisk kohesionsjord 
O organisk jord 
Fr, Ko och O används när man genom neddrivnings· 
motstånd eller hörselintryck (eller av närliggande prov
tagning) ej kunnat ange jordart. Kan även användas som 
sammanfattande beteckning vid prolltagning. 

An m 
Jord = jordskorpans lösa avlagringar (ej närmare definieradel 
Jordart = klassificerad jord (enligt olika indelningssätt) 

p 

x 

oorganisk eller organisk 
kohesionsjord 
Beteckningen används när man ej kan 
skilja på dessa jordar. 
används när jordart ej be
stämts eller jord ej bedömts 

Utrustningar och metoder enligt SGFs standard har använts där ej annat angetts. 

Sondering 
H f hejarsondering (t ex H fAl 

J b jord-bergsondering 
Slb slagsondering 
Sti sticksondering 

T r t rycksondering 
TrP portrycksondering 

TrS spetstryckSondering 
Vi viktsondering 

V im viktsondering, maskinell 
vridning 

Provning in situ 
Pm pressametermätning 

Pp portryckmätning 

Vb vingsondering 

Provtagare 
F o folieprovtagare 
J s jalusip rovtagare 

K kannprovtagare 

Kr kärnprovtagare 
K v kolvprovtagare 
Ps provtagningsspets 
Skr skruvprovtagare 
Sp spadprovtagare 

Speciella metoder 
l kl ink ii nometermätning 
P g provgrop 
P u provpumpning 

R f rör med filter 

R t rotationsborrning 

Rö öppet rör, foderrör 

Se seismik 

Vfm vattenförlustmätning 

Andra förkortningar 
A analys (speciell) 

f b förborrning, med t ex spad-

eller skruvprovtagare 

GW grundvattennivå (-yta) 
My markyta 

w vattenyta 
w vattenkvot (tidigare -halt) 

WL flytgräns 

Wp plasticitetsgräns 
Övriga förkortningar, se resp 

metod, blad 4 

BETECKNINGAR VID GEOTEKNISKA UNDERSÖKNINGAR 
REDOVISNING l PLAN OCH SEKTION SAMT FÖRKORTNINGAR 

Jfr SGF Blad 4 

Distribution av SGFs blad 1-4 
AB Svensk Byggtjänst 

171 88 Solna 

Tel. 08-734 51 00 Fax 08-734 50 98 

Blad 1 - 3 (1987} 
Copyright SGF 

SGF 1m- 3m. 100.000.87.03 



Viktsondering 

f b 

vi r 

Detaljerad 
redovisnong 

CD 
Vi +9,55 

.-//~;,.w,.:--/.;:r w ; w~/// .-r 

P t t:::::-b. 

(Skr fil 50) 

~ 
1---" 

k e 
1,00 --- r-l 

T a 0,25 

r-l 
0,50 

Isa l :p,.~ ;,r-
'/si A '/ / 

J9r l o~ :p l 0,75 

:~~ 
(J 

A ''/ '/ v / V 

Schematiserad 
redovosnong 

CD 
Vi + 9, 55 

P t 
fb(Skril 50) 

vi r ke ---

l sal 

l gr l 

1, 00 
:--

o. 25 

r-

0,50 

lill s l 

111 
l o. 75 
~. oo 

63 5:V10 40/0 l ~~'7--7-r-7 
s l ' ti :LL"LL s l 

O 10 20 30 40 SOhv/0,20m 

Detaljerad redovisning 

Diagrammet anger antal halwarv för · att sonden skall sjunka 
0,20 m (hv/0,20 mi. Antalet är avsatt vid undre gränsen fö r varje 
0,20 m SJUnkning. Belastningen på sonden är då 1 ,00 k N. Där 
diagram saknas, sjunker sonden utan vridning för angiven be
lastning. De horisontala strecken i diagrammet kan vara ute
lämnade. Beteckningen 63 är exempel på de fall då antalet 
vridna halwarv för 0,20 m sjunkning ej ryms inom den angivna 
skalan. 55/10 oclo 40/0 är exempel på antal halwarv för mindre 
sjunkning än 0,20 m resp 0-sjunkning för 40 halvvarvs vridning . 

Sp K (j\ 
Vi Vb \...!_) 

Svenska Geotekniska Föreningen Blad 

Beteckningar över sonderingshål 

G) hålets nummer (samma som på plan); 
i stället för cirkel kan rektangel användas 

Vi använd metod (se Förkortningar på blad 3; flera metade 
kan förekomma i samma undersökningspunktl 

När annan stångdimension än 0 22 mm använts, har det 
angetts, t ex + 9,55 (0 25 mm) 

+ 9. S S utgångsnivå för sondering 

Betecknin gar i so nderingshål 

kohesionsjord 

sandig jord 

• grusig jord 
o 
.1 förekomst av ste n 
4 
A (sonden "hugger" ) 

Bedomo vod lallundersoknony 

framso med lednony av l1ud o sond 

Slangen under neddr~vnongen 

Avslutning av sonderingshäl. se blad 2 

Beteckningar vid sidan av hålet 

Siffror anger belastning på sonden i kN 

P t T arrskorpa av kohesionsjord 

f b ( Skr $If 50 l Horisontalt grovt streck anger hur långt fi 
borrning (fb) gjorts. Skr 0 50 anger använt redskap o 

dess diameter i mm. Förborrning är även marker. 
genom vidgning av sonderingshålet 

Provtagning i jord 
k ombinerad med viktsondering 
och vingsondering samt redovis
ning av provningsresultat 

Kv(St!) +955 

Stapeln t v om hålet anger provtag

ning, fylld stapeldel ostört prov, 
streckad stapeldel stört prov. stapel
dels längd motsvarar den totala upp
tagna provlängden. Horisontalt streck 
(vid stapeldel) markerar centrum av 
prov undersökt på laboratorium. 

Beteckningar i hålet av jordarter an
ges dels som jordart bestämd på upp
tagna prover och markerade enligt 
blad 2, dels som jordart bedömd med 
ledning av viktsondering (hål '}:. på 
detta blad). 

Provtagning berg 

Provtagning vid 
kärnborrning 

Provtagning 
av borrkax 

L f kPa (oreducer ad l Vattenkvot w % 
o 10 20 30 40 20 40 60 80 

o 

.... 

-"' 
LV~ 

''· l v l \ 
l ., 
' .... .(t 

Il _Lt \ J l 

20 40 60 80 0,5 1,0 1,5 2,0 
Sen si t i vitet St Skrymdensitet p t/ m3 

An m 

Anger at t värdet ej är 
helt representativt, t ex 
på grund av viss stör
nin(:l av provet. 

l vissa fall kan diagram ersättas med 
siffror. 

XX anger förlorat prov på angiven nivå och indikerar vanligen 
mycket löst material 

Observera att figurerna på detta blad av utrymmesskäl är något för
minskade, hål4-6 nedreproducerade till 80% och övriga hål t i1190 %. 


	20180918103007657
	20180918102914245

