
 

 

  
 
 

 

 Beställare: Planeringsavdelningen, Bjuvs kommun  

 Projekt: Folketshusparken, Bjuv  

 Teknisk PM Geoteknik  
 



  
 

Page 1/12 

 

Teknisk PM Geoteknik 

 
 Phone +46 10 505 00 00 

Registered office in STOCKHOLM 
Corp. id: 556185-2103 
afry.com 

 

 

Uppdrag 
Folketshusparken 

Datum 
30/04/2021 

Uppdragsnummer 
798321 

Revidering 
 

GNR 
21008 

 

Beställare 
Planeringsavdelningen, Bjuvs kommun 

 

Beställarens referens 
Sofia Lundblad 

 

  
 

Uppdragsledare 
Ludvig Ehlorsson 
Telefon 
+46 72 553 19 46 
Mail 
ludvig.ehlorsson@afry.com 
 
Upprättad av: 
Måns Larsson 
Granskad av: 
David Galbraith 

FOLKETSHUSPARKEN BJUV 
TEKNISK PM GEOTEKNIK 

  



   
 

 

Teknisk PM Folketshusparken Bjuv_Rättad.docx 
Sida 2/12 

 

   
 

 

Innehållsförteckning 

1 Objekt ............................................................................................................. 4 

2 Syfte ............................................................................................................... 4 

3 Underlagsmaterial ............................................................................................. 5 
3.1 Allmänt .................................................................................................. 5 
3.2 Utförd undersökning ................................................................................. 5 

4 Styrande dokument ........................................................................................... 5 

5 Planerad byggnation .......................................................................................... 5 

6 Markförhållanden och topografi ............................................................................ 5 

7 Geotekniska förhållanden.................................................................................... 6 
7.1 Allmänt .................................................................................................. 6 
7.2 Jordlagerförhållanden ............................................................................... 6 
7.3 Jordens materialegenskaper ...................................................................... 7 

8 Föroreningar ..................................................................................................... 7 

9 Hydrogeologiska förhållanden .............................................................................. 7 

10 Sättningar ........................................................................................................ 8 

11 Stabilitet .......................................................................................................... 8 

12 Geotekniska rekommendationer ........................................................................... 8 
12.1 Allmänt .................................................................................................. 8 
12.2 Schaktarbeten ......................................................................................... 8 
12.3 Grundvattenhantering/länshållning ............................................................. 8 
12.4 Packning och uppfyllnad ............................................................................ 9 
12.5 Byggnader och konstruktioner ................................................................... 9 
12.6 Markradon .............................................................................................. 9 

13 Dimensionering ............................................................................................... 10 
13.1 Allmänt ................................................................................................ 10 
13.2 Härledda värden och värderade medelvärden ............................................. 10 
13.3 Dimensionerande grundvattennivå ............................................................ 11 
13.4 Partialkoefficienter ................................................................................. 11 
13.5 Omräkningsfaktor .................................................................................. 12 

14 Kontroll .......................................................................................................... 12 
 

  



   
 

 

Teknisk PM Folketshusparken Bjuv_Rättad.docx 
Sida 3/12 

 

   
 

Bilagor 

Bilaga 1 ................................................................................... Värderade medelvärden  

  



   
 

 

Teknisk PM Folketshusparken Bjuv_Rättad.docx 
Sida 4/12 

 

   
 

1 Objekt 
På uppdrag av Planeringsavdelningen på Bjuvs kommun har AFRY utfört en geoteknisk 
undersökning i Folketshusparken i Bjuv. 

Undersökningsområdet är beläget i Folketshusparken i centrala Bjuv. I Figur 1 nedan är 
undersökningsområdet samt undersökningspunkter markerade.  

 

Figur 1 Utförda undersökningspunkter. 

2 Syfte 
Syftet med undersökningarna har varit att fastställa jordlagerföljden samt jordlagrens 
tekniska egenskaper. Resultaten skall utgöra exploateringsunderlag för området 
Folketshusparken i centrala Bjuv. 

Föreliggande PM är en beställarhandling och kan utnyttjas som underlag för fortsatt 
projektering. Vid upprättande av bygghandlingar inarbetas dessa geotekniska uppgifter och 
rekommendationer som överensstämmer med planerat grundläggningsarbete 
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3 Underlagsmaterial 

3.1 Allmänt 

Följande underlagsmaterial har använts i detta uppdrag: 

• Information om uppdraget har erhållits från beställaren 
• Jordarts- och jorddjupskartor har inhämtats från Sveriges geologiska 

undersöknings (SGU) tjänst Kartgeneratorn (https://www.sgu.se/) 
• Ledningsunderlag har inhämtats från Post- och telestyrelsens (PTS) tjänst 

Ledningskollen (www.ledningskollen.se)  

3.2 Utförd undersökning 

Resultat från utförd fältundersökning redovisas i: 

• Markteknisk Undersökningsrapport (MUR), Geoteknik, Folketshusparken Bjuv, 
upprättad av AFRY, uppdragsnummer 798321, daterad 2021-04-30. 

4 Styrande dokument 
Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 och SS-EN 1997-2 med tillhörande nationell 
bilaga samt Boverkets BFS 2011:10. Tillämpnings dokument enligt IEG ska användas för 
respektive konstruktionstyp. 

5 Planerad byggnation 
Planeringsavdelningen i Bjuvs kommun planerar rivning av befintlig byggnation inom 
området för att sedan upprätta nya byggnader med upp till fem våningar samt garage. De 
nya byggnaderna kommer vara avsedda för boende men även inkludera allmänna ytor som 
bibliotek, växthus och torg. 

6 Markförhållanden och topografi 
Markytan består av gräsytor, skogsdungar, parkeringar, gång- och cykelväg samt röjda 
tomter. Markytan inom undersökningsområdet är relativt flack med undantag för ett lägra 
område i anslutning till den GC-väg som sträcker sig i NV – SÖ riktning genom 
undersökningsområdet. Marknivån i utförda undersökningspunkter ligger mellan +20,1 - 
+13,9.  

Enligt SGU:s jordartskarta utgörs den ytliga jorden inom undersökningsområdet 
huvudsakligen av moränfinlera och även svämsediment av lera och silt samt glacial finlera 
som framgår i Figur 2. Jorddjupet uppgår till 20 – 30 m, enligt SGU:s jorddjupskarta. 
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Figur 2. Utdrag från Jordartskarta från Sveriges Geologiska Undersökning (SGU). 

7 Geotekniska förhållanden 

7.1 Allmänt 
De geotekniska förhållandena har utvärderats från genomförda störda provtagningar 
(skruvprovtagning) samt CPT-sonderingar. Fri vattenyta i öppna borrhål har observerats, 
det har även installerats grundvattenrör.  

7.2 Jordlagerförhållanden 
Utförda undersökningar visar att jordlagerföljden inom undersökningsområdet utgörs 
huvudsakligen av fyllning som överlagrar naturlig lermorän. Ställvis har även naturlig 
torv och sand påträffats. 

Fyllning förekommer överst i jordlagerföljden och har en mäktighet mellan 0,2 – 2,6 m. 
Fyllning har påträffats i samtliga undersökningspunkter med undantag för 21AF13. Jorden i 
fyllningen varierar och består av; mullig sand, lerig mulljord, grusig sand, sand, lermorän, 
spår av tegel och asfalt. Fyllning av sand har utvärderats till att ha en E-modul på ca 8 MPa 
samt en friktionsvinkel på 32ᵒ mellan nivåerna +14,8 - +17,4. Fyllning av lermoränen har 
utvärderats till att ha en E-modul på 24 MPa, en odränerad skjuvhållfasthet på 140 kPa 
mellan nivåerna +17,6 - +18,6. Förkonsolideringstrycket för fyllning av lermorän ligger på 
600 kPa. 

Lermorän förekommer under fyllningen mellan nivåerna +10,6 - +19,3 och är ställvis 
sandig. Lermoränen är den jord som återfinns längst ner i lagerföljden och underkant 
lermorän har ej påträffats i någon av undersökningspunkterna. Lermoränen har en 
utvärderad E-modul på 40 MPa. Lermoränen har en odränerad skjuvhållfasthet som 
utvärderats till ca 195 kPa samt förkonsolideringstryck på 625 kPa. 

Sand har endast återfunnits i ett fåtal undersökningspunkter och är tolkad till att vara 
linser i lermoränen som även kan innehålla varierande mängd grus. Sanden har en 
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friktionsvinkel på 36ᵒ och en E-modul som utvärderats till 33 MPa mellan nivån +12,6 - 
+13,8. 

Torv har återfunnits i en undersökningspunkt (21AF19) och har en mäktighet på 0,4 m 
mellan nivån +13,6 - +14 och har ej utvärderats då utbredningen samt mäktigheten har 
tolkats till att vara begränsad. 

CPT-sonderingarna avslutades på mellan 0,2 och 7,1 m djup under befintlig markyta då 
sonden antingen ej kunde neddrivas ytterligare enligt för metoden normalt förfarande (SGF 
stoppkod 91) eller att sonderingen avslutats utan att stopp erhållits (stoppkod 90).  

7.3 Jordens materialegenskaper  
Materialegenskaperna för förekommande naturliga jordlager är bedömda enligt AMA 
Anläggning 17 och presenteras i 7.1 nedan.  

Tabell 7.1 Materialtyp och tjälfarlighetsklass för förekommande naturliga jordarter inom 
undersökningsområdet.  

Material Materialtyp Tjälfarlighet 

Lermorän 4B 3 
Sand 2 1 
Torv 6B 1 

8 Föroreningar 
Miljötekniska undersökningar har utförts i samband med de geotekniska undersökningarna, 
dessa presenteras i en separat rapport; Översiktlig miljöteknisk markundersökning 
Folketshusparken, Bjuv, daterad 2021-04-30. 

9 Hydrogeologiska förhållanden 
I samband med skruvprovtagningar har fritt vatten i öppet borrhål noterats mellan nivåerna 
+12,1 - +17,3 vilket motsvarar ett djup mellan 1,8 – 2,0 m under markytan. 

Uppmätta grundvattennivåer i de grundvattenrör som har installerats framgår i Tabell 9. 1 
nedan. 

Tabell 9. 1. Avläsningar av grundvattenrör. 

Grundvattenrör Datum för mätning Djup (m under 
markytan) 

Nivå  

21AF02GV 2021-03-19 5,4 +11,78 

 2021-04-06 0,9 +16,23 

 2021-04-14 1,1 +16,06 

21AF08GV 2021-03-22 4,2 +11,1 

 2021-04-06 1,5 +13,82 

21AF10GV 2021-04-06 3,2 +15,47 

 2021-04-14 0,8 +17,82 

21AF16GV 2021-03-29 3,7 +15,01 

 2021-04-06 1,3 +17,47 

 2021-04-14 1,4 +17,35 
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Grundvattenrör Datum för mätning Djup (m under 
markytan) 

Nivå  

21AF21GV 2021-03-24 5,4 +14,73 

 2021-04-06 1,8 +18,39 

 2021-04-14 1,9 +18,24 

21AF24GV 2021-03-23 3,3 +12,27 

 2021-04-06 0,2 +15,39 

 2021-04-14 0,2 +15,35 
 

Grundvattenytans nivå kan förväntas variera med nederbördsförhållanden och årstid och 
kan tidvis stå både högre och lägre än vad som här angivits.  

10 Sättningar 
Under fyllningen har torv påträffats i en undersökningspunkt (21AF19). Torv är 
sättningsbenägen och vid ytterligare påförd last bedöms skadliga sättningar kunna uppstå. 
Fyllning av sand med organiskt innehåll bedöms också vara sättningsbenägen. 
Förekommande fyllning av lermorän samt naturlig lermorän bedöms ej vara 
sättningsbenägen. 

11 Stabilitet 
Enligt resultat från utförd undersökning samt områdets topografi bedöms det ej föreligga 
någon risk för stabilitetsproblem. 

12 Geotekniska rekommendationer 

12.1 Allmänt 
Grundläggningsarbetena skall dimensioneras, planeras, utföras och kontrolleras i geoteknisk 
kategori 2 (GK2) samt säkerhetsklass 2 (SK2).  

12.2 Schaktarbeten 
Schaktarbetena ska utföras i enlighet med AMA Anläggning 17 samt anvisningar i skriften 
Schakta säkert– Säkerhet vid schaktning i jord, Svensk Byggtjänst 2015. 

Släntlutningar för schakter skall utöver typ av jordlager, anpassas efter väderlek, 
schaktdjup och närhet till grundvattenytan. Grunda schakter bedöms kunna utföras med 
släntlutningen 1:1,5 i fyllning av sand och mulljord. I fyllning av lermorän samt naturlig 
lermorän kan släntlutning 1:1 utnyttjas.  

Schaktbottenbesiktning skall utföras av geotekniskt sakkunnig innan grundläggningsarbeten 
påbörjas.  

Eventuella upplagsmassor som uppkommer i samband med schakt skall placeras på säkert 
avstånd från schaktkrön.  

12.3 Grundvattenhantering/länshållning 
Beroende på vilken del av undersökningsområdet som bebyggs kan tillfällig 
grundvattensänkning bli nödvändig. Samtliga schaktarbeten i området skall utföras i 
torrhet. Grundvattensänkande åtgärder kan därför komma att krävas inför och under 
utförandet av schakt- och grundläggningsarbeten beroende på schaktdjup. Vid 
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schaktarbeten rekommenderas att grundvattentrycknivån vid behov sänks av till minst ca 
0,5 m under planerad schaktbottennivå. Tillfällig och lokal sänkning av grundvattenytan kan 
utföras med pumpgropar i schakten. Pumpvatten ska passera sedimentationsanordning 
innan utsläpp i recipient. 

Tillfällig avsänkning av grundvattennivån får endast utföras om det är uppenbart att varken 
allmänna eller enskilda intressen skadas genom erforderlig pumpning. I annat fall krävs 
tillstånd enligt miljöbalken. Länsstyrelsen bör kontaktas i frågan om avsänkning är aktuell. 

12.4 Packning och uppfyllnad 
Uppfyllning under konstruktioner skall utföras med material av materialtyp 1-5A enligt AMA 
Anläggning 17 Tabell CE/1. Packning skall utföras enligt AMA Anläggning 17 Tabell CE/4.  

Fyllning, återfyllning och packning ska genomföras vid torr väderlek och utföras enligt 
anvisningar i AMA Anläggning 17. Fyllning får inte utföras på tjälad jord eller med tjälade 
massor.  

12.5 Byggnader och konstruktioner 
Grundläggning rekommenderas ej utföras på förekommande fyllning av mullhaltiga jordar, 
ca 0 - 0,5 m eller torv. Detta då jorden bedöms vara sättningsbenägen och skadliga 
sättningar riskerar att uppstå vid belastning. 

Ett alternativ är att fyllning av jordar innehållande mull skiftas ut och sedan återfylls med 
ny packad fyllning. Efter denna förstärkningsåtgärd har utförts kan byggnaden grundläggas 
på konventionellt sätt. Utskiftningsdjupet är upp till 2 m, dvs ner till överkant lermorän eller 
naturligt avsatt sand. 

Ett alternativ till utskiftning är grundläggning med plintar/grävpålar. 
Grävpålarnas/plintarnas underkant ska vila på den underliggande lermoränen som 
förekommer under fyllningen. Grävpålar/plintar kombineras sedan med grundsulor eller 
bottenplatta. 

12.6 Markradon 
Radonmätning har utförts i tre undersökningspunkter, 21AF10, 21AF15 och 21AF23 under 
perioden 2021-03-29 till 2021-04-14. Mätningen har utförts med nedgrävda detektorer 
utrustade med spårfilm. Detektorerna har installerats på 0,7 m under befintligmarkyta. 
Radonanalysen har utförts av Radonanalys – GJAB i lund och resultaten presenteras i Tabell 
12. 6. 1 nedan. 

 

Tabell 12. 6. 1 Analysresultat av markradon 

Undersöknings
punkt 

Datum för 
mätning 

Djup (m under 
markytan) 

Radonhalt på djupet 
1 m (kBq/m3) 

21AF10 2021-03-19 – 
2021-04-14 

0,7 18,2 ± 2,6 

21AF15 2021-03-19 – 
2021-04-14 

0,7 27,2 ± 3,5 

21AF23 2021-03-19 – 
2021-04-14 

0,7 < 1,0 

 

Vid bedömning av mätresultatet måste hänsyn tas till bland annat årstid, jordart och 
grundvattenförhållanden. Radonhalten i marken kan vara högre vid andra årstider då 
grundvattennivåerna är lägre eller efter dränering. 
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Enligt Boverkets rekommendationer för klassning av mark ur radonsynpunkt utgör mark där 
radonhalten understiger 10 kBq/m3 lågriskmark. Mark med halter mellan 10 och 50 kBq/m3 
är normalriskmark och mark med halter över 50 kBq/m3 är högriskmark. 

Baserat på resultat från markradonmätningen ligger radonhalterna inom 
normalriskintervallet och därför bedöms det att radonskyddat byggande behövs vid 
nybyggnation. För att förebygga att radon läcker in genom otätheter mot marken kan 
följande åtgärder vidtas vid nybyggnation: 

o Vid grundläggning med betongplatta skall eventuella sprickor och andra 

otätheter undvikas. 

o Rörgenomföringar i bottenplatta och eventuella källarytterväggar skall 

tätas. 

o Undvika kantisolering som släpper igenom jordluft längs ytterkanterna på 

betongplattan. 

För mer information om radonskyddat byggande hänvisas till Boverket. 

13 Dimensionering 

13.1 Allmänt 
Dimensionering utförs enligt EuroKod, SS-EN 1997-1. Grundläggningen bedöms hänföras till 
geoteknisk kategori 2 (GK2) och säkerhetsklass 2 (SK2, γd=0,91). 

Grundläggningsmetod utförs i enlighet med plattor och dimensioneras därmed enligt 
dimensioneringssätt DA3.  

Dimensioneringen utförs med partialkoefficientmetoden, varvid dimensionerande 
parametervärden bestäms enligt följande:    𝑋𝑋𝑑𝑑 = 1

𝛾𝛾𝑚𝑚
∙ 𝑋𝑋𝑘𝑘 = 1

𝛾𝛾𝑚𝑚
∙ η ∙ 𝑋𝑋�      där 

𝛾𝛾𝑚𝑚 = fast partialkoefficient för material 

𝑋𝑋𝑘𝑘 = karakteristiskt värde 

η   = omräkningsfaktor för aktuell geokonstruktion 

𝑋𝑋�   = värderat medelvärde baserat på härledda materialparametervärden 

13.2 Härledda värden och värderade medelvärden 
Härledda värden för hållfasthets- och deformationsegenskaper har utvärderats utifrån 
resultat från CPT-sonderingar.  

Samtliga värderade medelvärden redovisas i Bilaga 1. 

Nedan i Tabell 13.2 1 följer en sammanställning av samtliga värderade medelvärden. Dessa 
värderade medelvärden gäller för dimensionering av platta på mark.  

Tungheter är antagna enligt TK Geo 13. 
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Tabell 13.2 1. Värderade medelvärden. Observera att djup här angivna är en grov 
generalisering då detta varierar inom undersökningsområdet. 

13.3 Dimensionerande grundvattennivå 
Från installerade grundvattenrör har området varierar en del topografiskt och för att få 
representativa värden för hela området har indelningen; Västra, Centrala, Södra och Östra 
gjorts. 

Västra området representeras av grundvattenröret 21AF02 och har en noterad toppnivå på 
+16,2 m ö.h. och bör dimensioneras för nivån +16,5 för att täcka årsvariationer. 

Centrala området representeras av grundvattenrör 21AF08 och har en noterad toppnivå på 
+13,2 m ö.h. och bör dimensioneras för nivån +13,4 för att täcka årsvariationer.  

Södra området representeras av grundvattenröret 21AF16 och 21AF10 har en noterad 
toppnivå på +17,82 m ö.h. och bör dimensioneras för nivån +18 för att täcka 
årsvariationer.  

Östra området representeras av grundvattenröret 21AF21 och 21AF24 och har en noterad 
toppnivå på +18,4 m ö.h. och bör dimensioneras för nivån +18,6 för att täcka 
årsvariationer. 

13.4 Partialkoefficienter 
I Tabell 3 anges partialkoefficienter för jordparametrar, γm, enligt SS-EN 1997-1. 

Tabell 1. Partialkoefficienter för jordparametrar, γm. 

Material Symbol γM 

Friktionsvinkel, ϕ´ γϕ´ 1,3 

Elasticitetsmodul € γM 1,0 

Tunghet, γ γγ 1,0 

Odränerad skjuvhållfasthet, cu γcu 1,5 

Effektiv kohesion, c´ γc´ 1,3 

Djup 

(m u my) 

Jordart Tunghet 
(kN/m3) 

Effektiv 
tunghet 
(kN/m3) 

Hållfasthets-
egenskaper 

E-modul 
(MPa) 

0,5 – 2,0 Fyllning av 
lermorän 

γ = 22 γ' = 12 cu = 140 kPa 
c’ = 14 kPa 

φ’ = 30° 

E = 24 

0,5 – 2,0 Fyllning av 
sand (21AF09) 

γ = 18 γ' = 10 φ’ = 32° E = 8 

2,0 – >7,0 Lermorän γ = 22 γ' = 12 cu = 195 kPa 
c’ = 19,5 kPa 

φ’ = 30° 

E = 40 

1,4 – 3,6 Sand (21AF19 
& 21AF22) 

γ = 18 γ' = 10 φ’ = 36° E = 33 
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13.5 Omräkningsfaktor 
Byggnadskonstruktören ska, vid beräkning av karakteristiska materialparametervärden, 
använda omräkningsfaktorn η för varje geokonstruktion enligt anvisningar i EuroKod, SS-EN 
1997-1 med nationell bilaga samt IEG tillämpningsdokument. 

14 Kontroll 
Innan grundläggningsarbeten påbörjas skall entreprenören upprätta en arbetsberedning för 
planerade arbeten. Allt arbete skall bedrivas med sådan försiktighet att befintliga ledningar 
och kablar samt närliggande byggnader och anläggningar inte skadas. Arbetsberedningen 
skall innefatta krav på utförande, uppföljning och dokumentation av arbetena.  

Schaktnings- och grundläggningsarbetena ska ske i samråd med geoteknisk sakkunnig. 
Geoteknisk kontroll skall utföras enligt av entreprenören upprättat kontrollprogram med 
inriktning på: 

• Kontroller med hänsyn till avvikande förhållanden såsom jordart och dess fasthet.  
• Schaktbottenbesiktning ska utföras av geotekniskt sakkunnig innan 

grundläggningsarbetena påbörjas. 
• Kontroll av grundvattennivån. 
• Packningskontroll vid uppfyllnader överstigande 0,5 m. 

 

 

AFRY Transportation 

Geoteknik Syd, Malmö    

     

    

Måns Larsson       David Galbraith 
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Folketshusparken, Bjuv
Sammanställning E-modul - Fyllning av Lermorän (F:LeMn)

21AF11 (TR
Geo)

Värderat medelvärde, F:LeMn, 
E-modul 24 MPa, +17,6 - +18,6

AFRY 
Bilaga 1 s.2(10)
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Folketshusparken, Bjuv
Sammanställning E-modul - Sand (Sa)

21AF22
(Conrad)
21AF19
(Conrad)

Värderat medelvärde, Sa, 
E-modul 30 MPa, +12,6- +14

AFRY 
Bilaga 1 s.3(10)
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Folketshusparken, Bjuv
Sammanställning E-modul - Lermorän (LeMn)

21AF01 (TR
Geo)

21AF03 (TR
Geo)

21AF08 (TR
Geo)

21AF11 (TR
Geo)

21AF12 (TR
Geo)

21AF19 (TR
Geo)

21AF22 (TR
Geo)

Värderat medelvärde, LeMn, 
E-modul 40 MPa, +10 - +19,3

AFRY 
Bilaga 1 s.4(10)
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Folketshusparken, Bjuv

Sammanställning av friktionsvinkel - Fyllning av Sand (F:Sa)

21AF01 (TR
Geo)

21AF22 (TR
Geo)

ϕ [°]

Värderat medelvärde, friktionsvinkel, 
F:Sa, ϕ = 32°, +17,4- +14,8.

AFRY 
Bilaga 1 s.5(10)
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Folketshusparken, Bjuv

Sammanställning av friktionsvinkel - Sand (Sa)

21AF19 (TR
Geo)

21AF22 (TR
Geo)

ϕ [°]

Värderat medelvärde, friktionsvinkel, 
Sa, ϕ = 36°, +12,6 - +14.

AFRY 
Bilaga 1 s.6(10)
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Folketshusparken, Bjuv
Sammanställning av odränerad skjuvhållfasthet - Fyllning av Lermorän (F:LeMn)

21AF11
(Conrad)

cu kPa

Värderat medelvärde, F:LeMn, odränerad 
skjuvhållfasthet, cu = 140 kPa , +17,6 - +18,6.

AFRY 
Bilaga 1 s.8(10)
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Folketshusparken, Bjuv
Sammanställning av odränerad skjuvhållfasthet - Lermorän (LeMn)

21AF01
(Conrad)

21AF03
(Conrad)

21AF08
(Conrad)

21AF11
(Conrad)

21AF12
(Conrad)

21AF19
(Conrad)

21AF22
(Conrad)

cu kPa

Värderat medelvärde, LeMn, odränerad 
skjuvhållfasthet, cu = 195 kPa , +10,6 - +19,3.

AFRY 
Bilaga 1 s.7(10)



10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500 5 000

N
iv

å 
(+

)

Folketshusparken, Bjuv
Sammanställning av förkonsolideringstryck- Fyllning av Lermorän (F:LeMn) 

21AF11
(Conrad)

σ'c kPa

Värderat medelvärde,F: LeMn, 
förkonsolideringstryck, σ'c = 600 kPa, 
+17,6 - +18,6

AFRY 
Bilaga 1 s.10(10)
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Folketshusparken, Bjuv
Sammanställning av förkonsolideringstryck- Lermorän (LeMn) 

21AF01
(Conrad)

21AF03
(Conrad)

21AF08
(Conrad)

21AF11
(Conrad)

21AF12
(Conrad)

21AF19
(Conrad)

21AF22
(Conrad)

σ'c kPa

Värderat medelvärde, LeMn, 
förkonsolideringstryck, σ'c = 625 kPa, 
+10,6 - +19,3

AFRY 
Bilaga 1 s.9(10)
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