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1 Uppdrag
På uppdrag av Ronneby kommun har Sweco utfört en översiktlig geoteknisk undersökning inom
fastighet Risatorp 2:2 m.fl. i Ronneby.

1.1 Blivande anläggningar

Inom fastigheten planeras flera nya villatomter, villor om högst 2 våningar och utan källare, med
tillhörande lokalgator, va-anläggningar etc.

2 Syfte
Undersökningen syftar till att översiktligt klargöra grundläggningsförutsättningarna för det
blivande bostadsområdet.

Denna handling är ett underlag för kommunen i arbetet med framtagande av ny detaljplan och
får inte utgöra del i framtida förfrågningsunderlag.

3 Underlag för undersökningen
- Jordartskarta och jorddjupskarta, SGU
- Grundkarta, tillhandahållen av beställaren

4 Styrande dokument
Undersökning Standard och andra styrande dokument
Fältplanering SS-EN 1997-2 samt

Geoteknisk fälthandbok SGF rapport 1:2013
Fältutförande Geoteknisk fälthandbok SGF rapport 1:2013    SS-EN-

ISO 22475-1
Beteckningssystem SGF:s kompletterande beteckningsblad 1 2013-04-24

Sondering/Provtagning Standard och andra styrande dokument
Skruvprovtagning Geoteknisk fälthandbok SGF rapport 1:2013
GW-observationer i borrhål Geoteknisk fälthandbok SGF rapport 1:2013
Grundvattenmätning SS-EN-ISO 22475-1 samt SS-EN 1997-2

5 Befintliga förhållanden

5.1 Topografi

Marken utgörs huvudsakligen av avverkad tidigare skogsmark samt gräsbevuxet parkområde
med bl.a. fotbollsplan och lekområde. Området utgörs av nu övertäckt tidigare deponiområde.

Marknivåerna varierar huvudsakligen inom intervallet ca +24,5 till +22,0, högst i områdets södra
och västra del och lägst i områdets nordöstra del.
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Bild 1. Ungefärligt undersökningsområde Risatorp, Ronneby. Flygfoto från Hitta.se

6 Geoteknisk kategori
Det geotekniska fältarbetet har planerats och utförts i geoteknisk kategori 2 (GK2).

7 Positionering
Utsättning och inmätning av de geotekniska undersökningspunkterna har utförts, av Sweco,
med GPS, mätklass B enligt SGF:s Rapport 1:2013.

Koordinatsystem: SWEREF 99 15 00 och höjdsystem: RH 2000.

8 Utförda undersökningar

8.1 Geoteknik

Geotekniska fältarbeten är utförda av Sweco under juli och oktober 2017. Fältundersökningarna
är utförda med traktorgrävare (provgropar) respektive borrbandvagn modell Geotech 604D.

Den geotekniska undersökningen har utförts i samband med en markmiljöteknisk undersökning
vars resultat redovisas i separat rapport ”Fördjupad miljöteknisk markundersökning Risatorp 2:2
m.fl. Ronneby” för rubricerat projekt.

Sondering/Provtagning Utrustning Antal Anmärkning

Skruvprovtagning Ø70 mm (stång Ø 44 mm) 20

Grundvattenrör 3 50 mm PEH
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Samtliga upptagna jordprover har, av fältgeotekniker, klassificerats okulärt i fält i samband med
undersökningen.

9 Geotekniska förhållanden

9.1 Jordarter

Jorden utgörs huvudsakligen av ca 1 – 4,5 m fyllning som vilar på naturligt lagrad friktionsjord
(sand och morän) ner till undersökt djup. Lokalt har tunnare skikt av silt, högst ca 1 m, påträffats
mellan fyllningen och den naturligt lagrade friktionsjorden.

Fyllningen utgörs huvudsakligen av friktionsmaterial (sand, grus och morän), lera, silt, organisk
jord med inslag av asfalt, glas, kol, plast och trä i mycket varierande och oregelbunden
mäktighet och lagerföljd.

Sanden har ett varierande inslag av silt och grus. Sanden är, på grund av sitt siltinnehåll, att
betrakta som materialtyp 3B och tjälfarlighetsklass 2.

Moränen har ett varierande inslag av sand, silt, sten och block. Moränen är, på grund av sitt
siltinnehåll, att betrakta som materialtyp 2 och tjälfarlighetsklass 1.

9.2 Grundvatten

Grundvattennivån har under en mycket begränsad tidsperiod avlästs i tre installerade
grundvattenrör inom intervallet ca +19,3 till +19,8, motsvarande ca 4 - 5 m under befintlig
markyta.

Grundvattenytan varierar med årstid, nederbörd etc. varvid såväl högre som lägre nivåer än i
denna rapport angivna kan förekomma.

10 Geotekniska rekommendationer

10.1 Allmänt

Grundläggningsförutsättningarna för de blivande konstruktionerna, villor, hårdgjorda ytor,
kompliceras p.g.a. den befintliga fyllningens beskaffenhet och mäktighet.

Samtliga markarbeten ska utföras i enlighet med AMA Anläggning 17 om inte annat anges
nedan.

Inga fyllnings- och packningsarbeten får utföras i tjälat material.

10.2 Utförande

Samtliga framtida konstruktioner (byggnader, hårdgjorda ytor, va-ledningar etc.) inom det
aktuella området kräver förstärkningsåtgärder i form av utskiftning av befintlig fyllning, och
eventuell underliggande silt, mot ny fyllning. Därefter kan lätta konstruktioner (t.ex. villor,
hårdgjorda ytor etc.) grundläggas på konventionellt sätt.
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Om medeltunga till tunga konstruktioner ska uppföras ska kompletterande geoteknisk utredning
utföras och den naturligt lagrade friktionsjorden (sand och morän) bör innan ny fyllning påförs
packas med minst 10 tons envalsvält och 10 överfarter. Därefter utförs ny fyllning och packning i
enlighet med AMA Anläggning 17.

Den nya fyllningen bör utföras av material av materialtyp 1 till 4A. Om jordmaterial med silt
och/eller lera, t.ex. siltig morän eller siltmorän används finns restriktioner vid packningen
avseende vatten där fyllnings- och packningsarbete endast får utföras i torr väderlek.

Eventuell grundvattensänkning bedöms kunna utföras genom pumpning i djupare nedförda
filterförsedda pumpgropar.

10.3 Övrigt

Geotekniker ska medverka och utföra schaktbottenkontroller innan grundläggning eller ny
fyllning påförs för att säkerställa att jordlagerföljderna (grundläggningsförutsättningarna)
överensstämmer med de i detta dokument angivna.

Grundvattenmätningar bör fortsätta utföras en gång per månad fram till byggstart eller till dess
att en ettårs-cykel har uppnåtts.

11 Ritningar
2293241-G1 Plan

2293241-G2 Undersökningspunkter

2293241-G3 Sektion A-A till C-C

2293241-G4 Sektion D-D till F-F

2293241-G5 Sektion G-G och H-H

2293241-G6 Sektion J-J och K-K
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