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1 Uppdrag
Sigma Civil AB har på uppdrag av Ystads kommun utfört en översiktlig geoteknisk undersökning 
som ska ligga till grund för framtagandet av ny detaljplan för berört område norr om Ystad, se 
Figur 1.

Figur 1. Undersökt område är markerat med röd oval. Källa: hitta.se

Syftet med undersökningen är att klargöra de geotekniska förutsättningarna för etablering av 
framtida exploateringsområde med tillhörande gator och dagvattenhantering.

Denna PM avser beskrivning av de geotekniska förutsättningarna inom aktuellt område samt 
rekommendationer inför fortsatt planering och projektering.

För undersökningen har småhusbebyggelse om ca 50 bostäder samt anläggning av gator, 
ledningar och dagvattenmagasin förutsatts. Exakt placering och utformning av byggnader och 
övriga anläggningar är inte fastställda i nuläget, varför undersökningsresultaten inte kan 
användas för dimensionering av grundläggning. 

Samtliga nivåer i denna PM avser nivåer i RH 2000 om inget annat anges.

2 Underlag
Inom aktuellt projekt har Sigma Civil AB utfört en geoteknisk undersökning. Resultaten därifrån 
redovisas i följande dokument:

[1] ”Markteknisk undersökningsrapport Södra Hedeskoga, Ystads kommun”, upprättad av 
Sigma Civil AB, reviderad version 2017-04-19.
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3 Objektsbeskrivning
Aktuellt exploateringsområde ligger strax norr om Ystad. Området begränsas i öster av väg 13 
(Sjöbovägen) och i väster av Hedeskogavägen. Norr om området finns befintligt samhälle 
Hedeskoga och marken söder om området utgörs av ängsmark med vattenansamlingar.

4 Geotekniska förhållanden
Enligt [1] utfördes fältarbetet vid två tillfällen, i augusti 2016 och mars 2017. Området delades in 
enligt Figur 2 nedan. 

Figur 2. Översikt av undersökningsområde Södra Hedeskoga. Rödmarkerat område - undersökt i augusti 
2016, Grönmarkerat område - undersökt i mars 2017, Blåmarkerat område - Kompletterande 
undersökningar gjordes i mars 2017. Källa: Hitta.se. 

4.1 Topografi och vegetation
Området utgörs av åkermark. I mitten av området finns en märgelgrav. Markytan är kuperad 
med nivåer som varierar mellan +37 och +50. 
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4.2 Jordlager

4.2.1 Fält Augusti 2016
Jordlagren utgörs generellt under mulljord av morän. Lokalt påträffas även organiskt material. 

Ytjorden utgörs av sandig mulljord, mullhaltig sand och mullhaltig sandig lera. Mäktigheten 
varierar mellan 0,1 och 0,4 meter inom större delen av det undersökta området. Uppmätt 
organisk halt i mulljorden varierar mellan 4 och 7 %. I mitten av området där organiskt material 
påträffats är mulljordstjockleken 1,0–1,1 meter och organiskt halt på mulljorden är uppmätt till 
17 %. 

Lokalt, i undersökningspunkt SC09, har fyllning påträffats överst i jordlagerprofilen. Fyllningen 
utgörs av sandig mulljord och siltig sandig morän, mäktigheten är ca 1,0 meter. Under fyllningen 
har ca 0,3 meter sandig mulljord påträffats. 

Moränen utgörs överst av siltig sandig morän med en ungefärlig mäktighet på 1 meter. Den 
sandiga moränen har lös till medelfast lagringstäthet. Därunder finns i huvudsak lermorän men 
även siltmorän och sandig lermorän förekommer. Vattenkvoten är uppmätt till mellan 9 och 14 
%. Lermoränen har mycket hög till extremt hög odränerad skjuvhållfasthet. Vid 
skruvprovtagningen noterades att materialet är hårt packat och skruven gick av vid ett flertal 
tillfällen. 

I tre undersökningspunkter, SC20, SC22 och SC24, ungefär mitt i området har organiskt 
material påträffats, se Figur 3. Materialet består av både torv och gyttja. Torven förekommer 
som lågförmultnad och mellanförmultnad torv med vattenkvot på 189–363 %. Gyttjan har 
påträffats under torven med en vattenkvot på 58–94 % och en organisk halt på 13–15 %. I 
undersökningspunkt SC24 är den sandiga leriga gyttjan överlagrad av morän och gyttjan 
återfinns på 1,6–2,1 meter under markytan. I undersökningspunkt SC20 finns mulljord och torv 
ned till 2,4 meter under markytan. I undersökningspunkt SC22 har mulljord, torv och sandig lerig 
gyttja noterats ned till undersökt djup, 3 meter, men sonderingar visar att det organiska 
materialets mäktighet är större. 

Undersökningarna har utförts som djupast ned till 6,8 meter under markytan med metodstopp i 
morän. Jorddjupet förväntas vara större än 30 meter i området enligt kartmaterial från SGU.  
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Figur 3. Röda fyllda cirklar visar undersökningspunkter med organiskt material. Röd ring markerar den 
inmätta märgelgraven. 

4.2.2 Fält Mars 2017
Undersökningar utförda i den norra delen av undersökningsområdet (grönmarkerat område i 
figur 2) tyder på att jordlagren består av lerig mulljord på lerig morän. Ställvis förekommer ett 
friktionslager av sand i den leriga moränen. 

Mulljordslagrets mäktighet uppgår till mellan 0,4 och 0,5 meter. Underliggande morän påträffas 
sedan ner till undersökt djup. 

Friktionslagret påträffas i undersökningspunkterna 1702 och 1703 på mellan 2,8 och 3,0 meters 
djup och har en mäktighet på mellan 1 och 1,2 meter. Sanden förekommer ställvis som grusig. 

Avgränsning av organiskt material gjordes vid undersökningspunkterna SC20, SC22 och SC24 
där torv och gyttja påträffats vid den tidigare undersökningen, se Figur 3. 

Nu utförda undersökningar i punkterna 1706, 1707 och 1711 visar ett tunnare torvlager mellan 
mulljord och morän eller som ett lager i moränen på mellan 0,5 och 0,8 meters djup. 
Mäktigheten på denna uppgår till mellan 0,1 och 0,3 meter. Det organiska materialet påträffas 
således lokalt inom undersökningsområdet. 
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4.3 Tjälfarlighet
Jordlager av siltig sandig morän tillhör materialtyp 3B och tjälfarlighetsklass 2 enligt TK Geo 13.

Jordlager av lermorän tillhör materialtyp 4B och tjälfarlighetsklass 3 enligt TK Geo 13.

Jordlager av torv tillhör materialtyp 6B och tjälfarlighetsklass 1 enligt TK Geo 13.

Jordlager av gyttja tillhör materialtyp 6A och tjälfarlighetsklass 3 enligt TK Geo 13.

4.4 Schaktbarhet
Med utgångspunkt från utförda sonderingar och provtagningar bedöms befintlig morän kunna 
hänföras till schaktbarhetsklass 3-4. Schaktbarhetsklassificeringen är bedömd enligt system -
85, BFR Rapport R130:1985.

4.5 Stabilitet och sättningar
Naturligt lagrad morän är i huvudsak stabil med god bärighet. 

Inga sättningsproblem förväntas för nya byggnader, gator samt VA-ledningar inom områden 
med morän. Dock ska grundläggning ej utföras ovanpå organiskt material. 

5 Hydrogeologiska förhållanden
Grundvattennivån har mätts i fem installerade grundvattenrör i anslutning till installationstillfället 
i augusti 2016 samt vid ytterligare tre tillfällen på 1,1-3,3 m djup under markytan. I det nu 
installerade grundvattenröret mättes vattenytan 4 meter under markytan efter installation.

Fri vattenyta i utförda skruvprovtagningshål har lokaliserats i en undersökningspunkt i augusti 
2016 på 2,7 meter under markytan, resterande undersökningspunkter har varit torra vid 
provtagningen. Fri vattenyta observerade i sex undersökningspunkter under mars 2017 mellan 
2 och 4 meter under markytan. 

Det ska observeras att grundvattennivån varierar med årstid och nederbörd och kan återfinnas 
på andra nivåer än de ovan angivna. 

6 Miljötekniska förhållanden, Radon
Uppmätta radonhalter varierar mellan 19 och 27 kBq/m3.

Mätvärdena tyder på radonhalter inom normalriskintervallet.

Nybyggnation inom området rekommenderas att utföras radonskyddat, vilket betyder att 
grundläggning ska utföras så att mängden jordluft som kan tränga in i byggnader begränsas. 
Detta kan utföras exempelvis genom att använda täta material och att alla skarvar, fogar och 
rörgenomföringar tätas.
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7 Geotekniska bedömningar och rekommendationer

7.1 Grundläggning
De geotekniska förhållandena för grundläggning inom området är relativt goda då befintliga 
jordlager av morän generellt har goda tekniska egenskaper. 

Dock förekommer organisk jord inom området som kräver utskiftning innan grundläggning utförs 
samt att det förekommer en märgelgrav inom området vilkens innehåll och utbredning inte är 
undersökt. 

7.2 Ledningar
Grundläggning av planerade ledningar kan utföras utan grundförstärkningar i befintliga naturligt 
lagrade jordlager av morän. 

Förstärkningsåtgärder krävs för ledningar ovanpå organiskt material, till exempel förstärkt 
ledningsbädd, geoarmering eller utskiftning. 

Ledningsbädd ska generellt utföras. 

7.3 Dagvattenhantering
Området lämpar sig inte väl för LOD (lokalt omhändertagande av dagvatten) då förekommande 
jordarter är relativt täta. 

Fördröjning av dagvatten till VA-systemet kan utföras med dagvattenmagasin. 

7.4 Gator
Befintlig mullhaltig jord och fyllning ska schaktas bort innan överbyggnad utförs. 
Överbyggnaden dimensioneras för förekommande terrassmaterial på aktuell del av området. 
Material som kan bli aktuellt är siltig sandig morän och lermorän, se uppgifter om materialtyp 
och tjälfarlighetsklass i kapitel 4.3. 

Troligen kommer ingen temporär grundvattensänkning att krävas vid anläggning av gator inom 
området. 

7.5 Byggnader
Utförd undersökning visar att enklare byggnader kan grundläggas förslagsvis med lastspridande 
platta i naturligt lagrad jord av morän. 

Allt organiskt material ska utskiftas innan grundläggning. 

Detaljerade undersökningar måste utföras i detaljprojekteringsskedet för byggnaderna.

Eventuella källare kommer troligen kräva temporär grundvattenavsänkning. Källare ska utföras 
som täta konstruktioner alternativt med väl fungerande dränering.  

7.6 Avvattning
Markytor ska utföras med fall från byggnader.
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7.7 Schaktning
Utförda undersökningar visar att befintliga jordlager i huvudsak kan hänföras till 
schaktbarhetsklass 3-4, se kapitel 4.4.

Schaktning bedöms normalt kunna ske med slänt under förutsättning av grundvattenytan ligger, 
eller är avsänkt till, minst 0,5 meter under schaktbotten. 

Släntlutning för temporära slänter anpassas efter bland annat jordart, väderlek, schaktdjup och 
närhet till andra anläggningar. ”Schakta säkert – Säkerhet vid schaktning i jord”, utgiven av AB 
Svensk Byggtjänst 2015 kan användas vid planering av schaktarbeten. I allmänhet kan den 
maximala släntlutningen i sandig morän sättas till 1:1,5 och lermorän till 2:1.

Släntytor måste normalt skyddas mot erosion. 

7.8 Fyllning och packning
Generella uppfyllnader inom området vid terrasseringsarbeten ska utföras efter att all mullhaltig 
och organisk jord samt okontrollerad fyllning avbanats.

Befintliga jordmassor av morän kan nyttjas som fyllning vid terrasseringsarbeten inom området. 
Det ska dock beaktas att lermorän och siltiga moräner är känsliga för vattenöverskott. 
Packningsarbetet ska utföras vid materialets optimala vattenkvot för att erhålla fullgod 
packningsgrad, detta är särskilt viktigt för uppfyllnader under planerade byggnader. 

8 Fortsatta undersökningar
Undersökningens omfattning uppfyller syftet att översiktligt kartlägga jordprofilen och dess 
tekniska egenskaper inom detaljplaneområdet. 

Norra delen av området undersöktes under mars 2017 då arrendet av marken i denna del av 
området avslutades. 

Utbredning av organiskt material har undersökts med hjälp av skruvprovtagning under mars 
2017. 

Innehåll i märgelgraven, i mitten av undersökningsområdet enligt Figur 3, bör undersökas då 
det finns risk att sådana innehåller miljöföroreningar. 

Vid detaljprojektering av byggnader och konstruktioner krävs att kompletterande 
undersökningar utförs i läge för dessa och materialparametrar för grundläggning av varje 
specifikt objekt tas fram. 


