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Geoteknisk undersökning för flerfamiljshus i kv Ugglan i Arlöv, Burlövs kom-

mun       

Markteknisk undersökningsrapport (MUR) 

1. Orientering 

På uppdrag av Burlövsbostäder har rubricerade utförts.  

Undersökningen avser flerfamiljshus, preliminärt 5 huskroppar med 5-8 våningsplan 
samt ett parkeringsgarage i 1-2 plan under mark i den östra delen.  

Det undersökta området som ligger relativt centralt i Arlöv gränsar i norr till Dalby-
vägen, i öster till en Nettobutik, i söder till Elisetorpsvägen och flerfamiljshus samt i 
väster till en handelsfastighet.  

Området används för närvarande till största delen som personbilsparkering.  

Den geotekniska undersökningen syftar till att klarlägga de geotekniska förhållan-
dena som underlag för dimensionering och utförande av geokonstruktioner, dräne-
ring och markarbeten.  

2. Underlagsmaterial 

• Grundkarta. 
• Situationsplan (parallellskiss) upprättad av 140930 av jais arkitekter.  
• Jordartskartan Malmö SO (SGU Ser Ae nr 38).  

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, 
se www.sgf.net med avsteg vid redo-
visning av provtagning i profil. 

4. Geoteknisk kategori 

För husens geokonstruktioner gäller geoteknisk kategori 2 (GK 2).  

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

Fältarbetet utfördes av Stefan Svensson under vecka 34 2015 och omfattar.  

• Utsättning och avvägning av borrhålen.  
• Provtagning med skruvborr i 14 punkter. 
• Hållfasthetsbestämning genom CPT sondering i 7 punkter  
• Installation av 1 st 25 mm grundvattenståndsrör. 
• Inmätning av vattenytor i provtagningshål och rör vid två tillfällen. 

Borrningarna har utförts med larvgående borrbandvagn av fabrikat Geomek GM 65 
utrustad med fältdataminne av fabrikat ENVI D-mon.   

Inmätning och avvägning har utförts med GPS instrument av fabrikat Altus APS-3u.  

Upptagna jordprover har jordartsklassificerats okulärt i fält.  

Jordprov för miljöanalyser uttogs av Miljöfirman AB (Jesper Karlström) vid borrning-
arna. 

6. Redovisning  

Undersökningsresultaten redovisas i plan och profil på bifogade ritningar Ge1 – Ge3 
samt i provtabell A enligt bilaga 1.  

Resultaten av den miljötekniska undersökningen redovisas av Miljöfirman AB. 

Använda ritningsbeteckningar ansluter till SGF/BGS (Svenska Geotekniska Före-
ningens) standard med avsteg vid redovisning av provtagning i profil där beteck-
ningssystemet från 1987 använts. För närmare information hänvisas till 
www.sgf.net. 

7. Undersökningsresultat  

7.1 Nivåförhållande 

Markytan vid borrhålen inmättes på nivåer mellan +6,5 och +8,1 med de lägre nivå-
erna i den nordvästra delen av området och de högre närmast Elisetorpsvägen i 
söder.  

7.2 Berggrund 

Jordlagren vilar på berggrund bestående av kalksten. Enligt uppgift i SGU:s 
brunnsarkiv (för brunn i fastigheten väster om) uppgår djupet till berg till 23 m mot-
svarande på nivån ca -23.  

7.3 Jordlager 

Jordlagren utgörs överst av fyllning med överbyggnadsmaterial (asfalt, grus, sand), 
matjord och lermorän. Tjockleken av påträffad fyllning varierar mellan 0,6 och 2,3 
m. Fyllning med omrörd jord kan förväntas i befintliga ledningsgravar och invid be-
fintliga byggnader. Fyllningens underkant framgår i profil av ritning Ge 2 och Ge 3.   

Fyllningen/matjorden underlagras av naturlig lermorän med tunnare sandskikt till 
mer än 8,0 m djup.  
Undantag utgör en yta omfattande borrpunkterna 3, 4, 7, 9, 10 och 13 med före-
komst av sandskikt med större tjocklek än inom övrig del av området.  
I borrhål 3 och 10 utgörs jordlagren av sand på 2,0- ca 5,4 m djup respektive på 
2,3-4,7 m djup.  
 

http://www.sgf.net/
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Lermoränen tillhör materialtyp 4B och tjälfarlighetsklass 3 enligt klassificering i an-
läggnings AMA. Sanden tillhör motsvarande typ 2 och klass 1.  

7.4 Hållfasthetsegenskaper 

Vid CPT sonderingarna har spetstryck motsvarande en odränerad skjuvhållfasthet 
≥100 kPa uppmätts i lermoränen.  

I förekommande sand har värden motsvarande en medelhög (qc=5,0-10,0 MPa) till 
hög (qc=10,0-20,0 MPa) relativ fasthet registrerats.  

7.5 Grundvatten 

I borrhål med kraftigare sandskikt (nr 3, 4, 7, 9, 10 och 13) inmättes vattenytor på 
1,5-3,0 m djup motsvarande nivåer mellan +4,95 och +5,59.  

I de övriga borrhålen hade det inte utbildats några vattenytor i direkt anslutning till 
provtagningen. Undantag utgör borrpunkt 6 med vattenyta i ett sandskikt på 4,9 m 
djup. Efter ny kontroll efter ca 1 dygn inmättes vattenytor i borrhål 2, 8, 11, 12 och 
14 på 0,66-2,6 m djup vilket till stor del bedöms utgöra sjunkvatten. 

Projekteringsanvisningar 

8. Grundläggning 

Förekommande jordlager av lermorän och sand har gynnsamma bärighets- och 
sättningsegenskaper.  

Med ledning av undersökningsresultaten bedöms att husen kan grundläggas på 
sedvanligt sätt med hel kantförstyvad bottenplatta, utbredda grundplattor eller 
längsgående grundsulor i naturligt lagrad jord och/eller ny kontrollerad fyllning.  

Nuvarande fyllning och matjord ska utskiftas mot kontrollerad fyllning under hu-
sen. Fyllningstjockleken framgår i profil av ritning Ge 2 och ge 3.  

Schaktbottnarna ska besiktigas och godkännas av geotekniskt sakkunnig.  

Lermoränen är känslig för uppmjukning vid vattenöverskott. Terrasser ska sna-
rast efter hand skyddas med geotextil och friktionsjord/makadam.  

Golv kan utformas som betonggolv på mark. 

8.1 Dimensionering 

För geokonstruktionerna gäller Eurokod 7-1 och geoteknisk kategori 2 (GK 2) 
med dimensionering i brottgräns- och bruksgränstillstånd. 

I brottgränstillstånd rekommenderas dimensioneringen att utföras enligt ”all-

männa bärighetsekvationen” där partialkoefficienten R som beaktar osäkerheten 
i beräkningsmodellen kan sättas till 1,0. Beräkningarna föreslås ske enligt parti-
alkoefficientmetoden. 
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Följande jordmodell med härledda och hävdvunna värden kan användas i beräkningarna: 
 

Lager Tunghet k=d Hållfasthetsparametrar E-Modul 

ny fyllning med    20 kN/m
3  

øk= 37 (cuk=0) 35 MPa 

bergkrossmaterial   mø=1,3 mE=1,5 

i naturlig sand    18 kN/m
3
  øk= 36 (cuk=0) 35 MPa 

     mø=1,3 mE=1,5 

i naturlig lermorän   20 kN/m
3 
  cuk= 130 kPa (øk= 0) 30 MPa 

   mc=1,5 mE=1,5 

Index k och d står för karakteristiskt (medelvärde) respektive dimensionerande värde.  

9. Dränering 

Förekommande lermorän har hög kapillär stighöjd och starkt fukthållande förmå-
ga varför stor omsorg ska iakttas vid utformning av de fuktskyddande åtgärder-
na. 

Källare planeras dels i bilgaraget dels under något/några av bostadshusen.  

Med hänsyn till risk för omgivningspåverkan ska källarna utformas som en vat-
tentäta konstruktioner dimensionerade för vattenupptryck till 1,5 m djup under 
nuvarande markyta motsvarande nivån ca +5,5.  

Källarlösa hus ska skyddas mot markfukt genom utläggning av dränerande och 
kapillärbrytande skikt samt dräneringsledningar.  
Under golv på mark ska dränerande och kapillärbrytande skikt utläggas. Om 
tvättad makadam används som kapillärbrytande skikt 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 som kapillärbrytande läggs under golvet ska ett 
minst 0,15 m tjockt dränerande lager läggas under cellplasten.  

Mellan terrass och kapillärbrytande eller dränerande lager förordas att en materi-
alskiljande geotextil läggs. 

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

Förekommande lermorän är ”tät” och lämpar sig inte för infiltration/perkolation av 
dagvatten. 

10. Schaktarbeten 

Jorden är lättschaktad med normal maskinutrustning motsvarande schaktbar-
hetsklass 1-2 enligt "Klassificeringssystem -85" redovisat i BFR rapport 
R130:1985.  

Schakter kan utföras med slänt ställd med lutning 3:1 vid schaktning till 1,5 m 
djup, med lutning 2:1 vid schaktning till 2,5 m djup samt med lutning 1:1 vid 
schaktning till större djup om utrymme för detta finns. Vid schaktning med slänt 
rekommenderas att ett markområde motsvarande dubbla schaktdjupet utanför 
schaktkrönet ska kunna disponeras. Behov av stödkonstruktion (spont) ska utre-
das i varje enskilt fall. 
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Schakt-, fyllnings- och packningsarbeten utförs lämpligen enligt anläggnings 
AMA. Komprimering under byggnad utförs enligt tabell CE/4.  

Lermoränen är som tidigare nämnts känslig för uppmjukning vid vattenöverskott. 
Uppmjukad jord ska utskiftas mot friktionsmaterial. 

De förekommande sandskikten kan förväntas vara vattenförande från ca 1,5 m 
djup under markytan beroende på årstid och nederbördsintensitet.  

Vid schaktning i sand under vatten flyter sanden igen. Vid måttlig avsänkning 
(max 0,5 m) bedöms att dränkbara pumpar kan användas. Vid större avsänkning 
erfordras wellpoints eller avsänkning i rörbrunnar.  

Vid dimensionering av överbyggnader för nya hårdgjorda ytor kan materialtyp 4B 
i anläggnings AMA användas.  

11. Kontroll 

Grundkontroll omfattande granskning av geokonstruktionsritningar och beräk-
ningar, schaktbottenbesiktningar samt kontroll av de i geokonstruktionerna in-
gående materialen.  

Tilläggskontroll omfattande packningskontroll vid nya uppfyllnader med en mäk-
tighet av förslagsvis <0,5 m samt kontroll av vibrationsnivåer i angränsande hus 
vid spontslagning och komprimering.  
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 Geoteknisk och miljöteknisk undersökning för kv Ugglan i Arlöv, Burlövs bostäder 
Uppdragsnummer 

 138-15 

Datum för undersökning 

vecka 34 2015 

Utförd av 

RSS 

Borrhål 

 

Djup m u my/ 

provtagningshål 

Provtagningssätt 

 

Jordart 

 

u my=under markytan, 

vy=vattenyta, F/ anger fyllning,  
 

1 
 

0,0-0,2 
0,2-0,5 
0,5-0,8 
0,8-2,3 
 
2,3-3,0 
 
3,0-4,0 

Skr F/Matjord  

F/bärlagergrus, Sand  

F/Matjord, enstaka kolbitar  

F/sandig Lermorän, Matjord, 
Sand, enstaka kolbitar  

brun sandig Lermorän med 
enstaka tunna sandskikt  

grå sandig Lermorän  

 
 
 
 
 
 
 
ingen vy vid provtag-
ning  

2 
 

0,0-0,35 
0,35-0,8 
 
0,8-1,2 
1,2-3,0 
3,0-3,3 
 
3,3-4,0 

Skr F/asfalt, bärlagergrus, Sand  

F/Lermorän  Sand, Grus, 
kolbitar, enstaka kalksten 

F/Matjord, kolbitar 

gråbrun sandig Lermorän  

brun sandig Lermorän med 
finsandskikt och siltskikt  

grå sandig Lermorän med 
finsandskikt och siltskikt  

 
 
 
 
 
 
ingen vy vid provtag-
ning 
 
vy 1,9 m u my 150825 

3 0,0-0,2 
0,2-0,65 
0,65-1,1 
1,1-1,3 
 
1,3-2,0 
 
2,0-3,0 
 
3,0-4,5 
4,5-5,0 

Skr F/Matjord  

F/Sand  

F/Lermorän, Matjord, kolbitar 

F/mörkbrun sandig lerig 
Matjord, enstaka tegel 
mörkbrun något matjordshal-

tig sandig Lermorän   

gråbrun Sand med enstaka 
skikt av lermorän 

brun Sand  

grå Sand  

 
radondetektor LE6395 
 
 
 
 

ev. F/ 
 
torrt till 3,0 m 
150824 
vy 2,3 m u my  
150825 

4 0,0-0,25 
0,25-0,6 
0,6-0,75 
0,75-1,5 
1,5-2,0 
2,0-2,2 
2,2-2,9 
2,9-3,0 
3,0-3,3 
3,3-5,0 

Skr F/asfalt, bärlagergrus, Sand  

F/Sand  

F/Lermorän  

svart sandig lerig Matjord  

grå något grusig siltig Sand  

gråbrun grusig Sand  

gråbrun sandig Lermorän 

gråbrun Sand  

gråbrun sandig Lermorän  

grå sandig Lermorän med ett 
sandskikt  

 
 
 
 
 
 
 
sandskikt 4,6 m 
vy 1,9 m u my 150824 
(vy 0,2 m u my) 
150825 
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Borrhål 

 

Djup m u my/ 

provtagningshål 

Provtagningssätt 

 

Jordart 

 

u my=under markytan, 

vy=vattenyta, F/ anger fyllning,  
 

5 0,0-0,5 
0,5-0,7 
 
0,7-3,3 
3,3-4,0 

Skr F/asfalt, bärlagergrus, Sand  

F/matjordshaltig Sand, Mat-
jord  

gråbrun sandig Lermorän  

grå lerig sandig Morän  

 
 
ingen vy vid provtag-
ning   
ras 0,6 m  
150825 

6 0,0-0,3 
0,3-1,0 
1,0-1,3 
 
1,3-2,0 
2,0-2,75 
2,75-3,0 
3,0-4,0 
4,0-4,9 
4,9-5,0 

Skr F/matjordshaltig Sand  

F/Sand  

F/sandig Lermorän, enstaka 
Matjord  

gråbrun lerig sandig Morän  

brun sandig Lermorän  
vit  vittrad kalksten  

brun sandig Lermorän  

grå Lermorän  

grå Sand  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
vy 4,9 m u my 150825 

7 0,0-0,1 
0,1-0,85 
0,85-1,0 
1,0-2,1 
2,1-3,0 
3,0-4,0 

Skr F/asfalt, bärlagergrus  

F/Sand  

mörkbrun Matjord  

ljusbrun Sand  

gråbrun sandig Lermorän  

grå sandig Lermorän  

 
 
 
vy 1,95 m u my  
150824 
vy 1,95 m u my  
150825 

8 0,0-0,2 
0,2-1,0 
1,0-4,0 
4,0-5,0 

Skr F/asfalt, bärlagergrus, Sand  

F/Sand, Grus , Lermorän  

gråbrun sandig Lermorän  

grå sandig Lermorän  

ingen vy vid provtag-
ning  
 
vy 2,6 m u my 150825 

9 0,0-0,2 
0,2-0,6 
0,6-0,75 
0,75-1,4 
1,4-2,0 
2,0-2,6 
2,6-3,2 
3,2-7,0 

Skr F/asfalt, bärlagergrus, Sand  

F/Sand  

F/Lermorän  

svart sandig lerig Matjord  

gråbrun sandig Lermorän  

gråbrun något grusig Sand  

gråbrun Lermorän  

grå Lermorän  

 
 
 
 
 
 
vy 1,9 m u my 150824 
vy 1,9 m u my 150825 
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 138-15 

Datum för undersökning 

vecka 34 2015 

Utförd av 

RSS 

Borrhål 

 

Djup m u my/ 

provtagningshål 

Provtagningssätt 

 

Jordart 

 

u my=under markytan, 

vy=vattenyta, F/ anger fyllning,  
 

10 0,0-0,25 
0,25-0,6 
0,6-1,4 
 
1,4-1,8 
1,8-2,0 
2,0-2,3 
2,3-3,0 
3,0-4,7 
4,7-5,3 
 
5,3-6,0 

Skr F/asfalt, bärlagergrus, Sand  

F/Sand  

F/Lermorän, enstaka Matjord, 
enstaka Sand  

gråbrun sandig Lermorän  

gråbrun Sand  

gråbrun sandig Lermorän  

gråbrun något siltig Sand  

grå något grusig Sand  

grå sandig Lermorän med 
sandskikt  

grå sandig Lermorän  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
vy 1,8 m u my 150824 
vy 1,5 m u my 150825 

11 0,0-0,5 
0,5-1,0 
1,0-3,2 
3,2-7,0 

Skr F/Matjord  

F/Matjord, Sand, Lermorän  

gråbrun sandig Lermorän  

grå sandig Lermorän  

radondetektor LE6386 
 
torrt till 3,0 m 150824 
vy 2,4 m u my150825 

12 0,0-0,2 
0,2-0,6 
0,6-1,2 
 
 
1,2-3,0 
 
3,0-5,0 
5,0-5,3 
5,3-5,35 
5,35-6,4 
6,4-8,0 

Skr F/asfalt, bärlagergrus, Sand  

F/Sand  

F/något matjordshaltig siltig 
Sand, enstaka tegel, enstaka 
kolbitar 

gråbrun sandig Lermorän 
med ett sandskikt 

grå sandig Lermorän   

grå siltig Lera  

grå något grusig Sand  

grå lerig sandig Morän  

grå sandig Lermorän  

 
 
 
 
 
sandskikt 1,3 m 
 
 
ingen vy vid provtag-
ning  
vy 1,3 m u my  
150825 

13 0,0-0,2 
0,2-0,5 
0,5-1,0 
 
1,0-1,2 
1,2-1,5 
1,5-1,65 
1,65-3,3 
3,3-7,0 

Skr F/asfalt, bärlagergrus, Sand  

F/Sand  

F/ lerig matjordshaltig Sand, 
enstaka kolbitar  

brun siltig Sand  

brun Sand   

brun grusig Sand 

gråbrun sandig Lermorän  

grå sandig Lermorän  

 
 
 
 
 
 
ingen vy vid provtag-
ning  
vy 1,65 m u my 
150825 

14 0,0-0,2 
0,2-0,6 
0,6-1,1 
 
1,1-2,7 
2,7-7,7 

Skr F/asfalt, bärlagergrus, Sand  

F/Sand  

gråbrun sandig Lermorän 
med sandskikt  

gråbrun sandig Lermorän  

grå sandig Lermorän, stopp  

 
grundvattenrör 
ingen vy  
2015-08-24 
vy 0,66 m u my 
2015-08-25 
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