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1 OBJEKT
Höganäs kommun vill undersöka eventuell förekomst av gruvgångar inom del av fastigheten
Tjörröd 2:36 som är markerad i Figur 1.

Nivåer i denna rapport är angivna i RH 2000 om inget annat anges.

Figur 1. Ortofoto med inritat undersökningsområde (streckad röd linje) ©Lantmäteriet

Kontaktperson på Höganäs kommun har varit Fredrik Zelmerlöw och Pär Ragvald. Elisabeth
Lindvall har varit uppdragsansvarig och handläggande geotekniker för Tyréns AB, Jonas Siikanen
har varit handläggande geofysiker. Kvalitétsgranskare avseende geoteknik har varit Anna Falk,
Tyréns AB.

2 ÄNDAMÅL
Tyréns AB har på uppdrag av Höganäs kommun utfört en geofysisk undersökning med
resistivitet- och IP-mätning på aktuell del av fastigheten. Eventuella gruvgångar bedöms ligga i
nordostlig riktning på djup < ca 7 meter enligt tillhandahållet underlag. Den geofysiska
undersökningen har därför utförts i sydvästlig riktning i fyra linjer. Undersökningen redovisas i
separat rapport.

Syftet med den geotekniska undersökningen är att verifiera geofysikens resultat om eventuella
gruvgångar inom del av fastigheten. Verifiering görs med JB-sondering och läge för
undersökningspunkterna har valts ut efter anomalier i geofysikmodellen.

Undersökningarna har utförts som underlag för rekommendationer för grundläggning och vidare
detaljplanering.
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3 UNDERLAG
Detta dokument grundas på information från utförda geofysiska och geotekniska
undersökningar redovisade i följande rapporter:

[1] Översiktlig geoteknisk undersökning inom Höganäs tätort, av AB Svensk geoteknisk
undersökning, Helsingborg och daterad 1981-11-12

- En översiktlig undersökning för byggplanering inom ett delområde i Höganäs
tätort. Rapporten behandlar även eventuella gruvgångar där stenkol och lera
tidigare har brutits.

[2] Geotekniskt utlåtande, Höganäs kommun, Tjörröd 2:36, Översiktlig geoteknisk
undersökning, upprättad av WSP Sverige AB och daterad 2015-02-18

- En översiktlig geoteknisk undersökning inför köp av fastigheten Tjörröd 2:36 i
Höganäs.

[3] MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/Geoteknik Tjörröd 2:36, Höganäs,
Lokalisering av gruvgångar. Daterad 2019-01-21 och upprättad av Tyréns AB

[4] Rapport Tjörröd 2:36, Geofysik, Höganäs kommun. Daterad 2019-01-21 och upprättad
av Tyréns AB

3.1 AB SVENSK GEOTEKNISK UNDERSÖKNING, 1981-11-12

År 1981 utfördes en översiktlig undersökning där nu aktuellt område ingår. Resultaten är en
schematisk grundläggningskarta som översiktligt redovisar de geotekniska förutsättningarna, se
figur 2. Nu aktuellt område tillhör zonerna I (blå markering), II (grön markering) och V (lila
markering). Se figur 3 för redovisning av förutsättningarna för respektive zon.

Enligt provtagningar finns kolflötsar identifierade i västra gränsen av fastigheten, se tabell 1 och
figur 4 nedan. I figur 2 finns även äldre orter redovisade med röd text och siffror i närheten av
undersökningspunkterna där kolbrytning utförts.

Tabell 1. Kolflötsar
Undersökningspunkt Flöts A Flöts B

63 - Ca 20 m u my
63a 1-3 m u my. (Ej utbruten)
68 Ca 4m u my Ca 30 m u my

Figur 2. Grundläggningskarta från undersökningen utförd av AB Svensk geoteknisk
undersökning. Ungefärligt undersökningsområde är rödmarkerat.
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Figur 3. Beskrivning av zonindelning från undersökning utförd av AB Svensk geoteknisk
undersökning.
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Figur 4. Utförda undersökningar - AB Svensk geoteknisk undersökning

3.2 WSP 2015-02-18

Nu aktuellt område ingår som en del i WSP:s översiktliga undersökning över hela fastigheten. I
figurerna 5 och 6 redovisas resultaten. Lermorän påträffas generellt i mitten och i östra delen av
området.

Figur 5. Planöversikt från WSP:s undersökning
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Figur 6. Utförda undersökningspunkter med markerade jordlager. Blå - lermorän, grön - sand,
röd - sedimentärt berg.

3.3 TYRÉNS GEOFYSIK OCH GEOTEKNIK, 2019-01-21

Geofysisk undersökning med resistivitet och IP (Inducerad polarisation) utfördes längs med fyra
linjer rätvinkligt mot var eventuella gruvgångar förväntades. Större anomalier i modellerna
påträffades ställvis på 20-30 m djup och flera svagare och mindre anomalier fanns generellt
närmre markytan. JB-sonderingarna kunde ställvis verifiera att anomalierna var svagheter/fyllda
gruvgångar i berget.

Gruvgångarna är svåra att urskilja i geofysikmodellerna och i utförda jb-sonderingar då dessa är
fyllda med jordmassor.

I figur 7 visas en översikt i plan var möjliga gruvgångar/svaghetszoner noterades vid de
geotekniska och geofysiska undersökningarna. I figur 8 finns resistivitetsmodeller tillsammans
med utförda jb-sonderingar. Bilder i figuren är tagna från ritningar i redovisad geofysisk
undersökning. Observera att linje 4 (längst ner i figur 8) har låg kvalitet i resistivitetsmodellen,
troligen på grund av att det finns något mycket strömförande material i marken som påverkat
mätningen.
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Figur 7. Översikt av tolkade områden med svaghetszoner/gruvgångar. Tolkning från geofysik
och geoteknikresultaten är redovisade.

Tabell 2. Förklaringstabell för ytor i figur 9
Zon Kommentar till ytor i figur 9 Anomalier – Nivå [RH 2000]
Röd Tydliga anomalier i geofysikmodellen.

Delvis verifierade av jb-sonderingar.
Ca +7 - +10 (ca 3-7 m under markytan)

Blå Avvikelse i hela geofysikmodellen.
Svagare berg eller annan
bergsammansättning/bergtyp. Ytan är
svårtolkad med geofysikmodellen.
Ytliga gruvgångar kan ej uteslutas.

Hela djupet

Grön Inga eller mycket små anomalier i
geofysikmodellen.

Ingen anomali
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Figur 8. Resistivitetlinjer, samtolkade med jb-sonderingar [4]. Linjerna är i ordning och linje 1 är
överst och linje 4 längst ner. Se [4] för mer information.
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4 MARKFÖRHÅLLANDEN

4.1 TOPOGRAFI OCH VEGETATION

Aktuellt område utgörs vid tiden för undersökningen av åkermark. Längs med områdets södra
kant finns en befintlig bäck.

Marknivåer vid utförda geotekniska undersökningar i januari 2019 varierar mellan +7,1 och
+11,4, där de högre nivåerna är inmätta inom områdets nordvästra hörn. Området sluttar mot
sydöst.

4.2 JORDLAGERFÖRHÅLLANDEN

Enligt utförda undersökningar består jordlagren av lermorän, sand eller silt under sandig
humusjord. Det humushaltiga jordlagret har en varierande mäktighet från någon decimeter till
strax över 0,5 meter. Enligt den geotekniska undersökningen utförd av WSP 2015 påträffades
lermorän generellt i områdets östra del och sandlager med ytligare stopp i sedimentärt berg i
områdets västra del.

4.3 BERGFÖRHÅLLANDEN

Sedimentärt berg har påträffats mellan ca 1,0 och 4,0 meter under markytan inom området.
Enligt undersökningarna utförda 1981 är det sedimentärt berg av ”moig” sten, dvs av finare
jordpartiklar av grovsilt och finsand som sedimenterat och bildat sedimentärt berg.

Enligt SGU:s berggrundskarta förväntas sedimentärt berg av bl.a. lerskiffer eller siltsten inom
undersökningsområdet. Inte långt från området förväntas istället sedimentärt berg av bl.a.
Sandsten.

Det sedimentära berget har varierande hållfasthet och enligt geofysikmodellerna kan lågresistiva
områden tolkas som svaghetszoner i berget eller berg med annan sammansättning.

4.4 HYDROGEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN

Enligt tidigare undersökningar utförd av WSP 2015 har grundvattennivån avlästs i öppna
skruvprovtagningshål på nivån ca +8 till +9,5 motsvarande ca 0,5-2,0 m under befintlig markyta.

I svackan i områdets sydöstra del har grundvattenytan avlästs på nivån ca +4,7 motsvarande ca 2
m under befintlig markyta. Lodningen utfördes i februari 2015.

4.5 GRUVGÅNGAR

Troliga gruvgångar har verifierats vid jämförelse av geofysiska undersökningar och utförda jb-
sonderingar. Större anomalier i geofysikmodellerna observerades på ca 20-30 m djup och
mindre anomalier på grundare djup. Ställvis kunde de grundare avvikelserna i modellerna
verifieras på mellan ca 2 och 7 m djup. De djupare anomalierna kan tolkas som svaghetszoner.

I figur 9 och tabell 2 visas en översikt av anomalier i geofysikmodellen samt observationer från
jb-sonderingarna. I figuren visas var det är störst risk att det kan finnas gruvgångar.

5 GEOTEKNISKA BEDÖMNINGAR OCH
REKOMMENDATIONER

5.1 INLEDNING

Förekommande naturligt lagrade jordlager av lermorän har en generell god bärighet.

Enligt underlag [1] finns det gruvgångar inom fastigheten Tjörröd 2:36. Med hjälp av geofysik [4]
har dessa lokaliserats och verifierats med geotekniska jb-sonderingar [3].
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Gruvgångar har påträffats relativt ytligt, från några meter under markytan till ca 7 m u my.
Anomalier i geofysikmodellen har även påträffats på större djup ca 25-30 m under befintlig
markyta. En jb-sondering verifierade att det finns ett igenfyllt hålrum/svaghetszon på detta djup.

5.2 GRUNDLÄGGNING

Utredningen visar att det finns områden inom fastigheten som utgörs av ytligt berg med lägre
hållfasthet, se figur 10. Dessa områden tolkas vara igenfyllda eller hoprasade gruvgångar.
Byggnation inom dessa områden kräver förstärkningsåtgärder.

Figur 9. Noteringar av avvikelser i modellerna. Blå – Större anomali i hela modellen, röd –
tydliga men mindre anomalier delvis verifierade med jb-sondering, grön – inga eller mycket små
anomalier. Samma färgmarkeringar som i tabell 2.

Vid ytlig grundläggning med lastspridande platta ska utformning av konstruktionerna utföras så
att gruvgångarna ej utsätts för tillskottslaster. Beräkningar som verifierar detta ska upprättas.
För tyngre konstruktioner som genererar laster på större djup kan förstärkningsåtgärder krävas,
exempelvis förbelastning, kompensationsgrundläggning eller att lasterna förs ned genom
jordlagren med pålning.

Anomalier som detekterats på större djup, 25-30 m u my, kommer ej att påverkas av
lastspridningen från byggnader. Vid mycket stora laster bör kontrollberäkning utföras av
lastspridning på dessa djup.

Grundläggning ska utföras på frostfritt djup.

Grundläggning inom området förutsätter att schakt- och grundläggningsarbeten utförs i torrhet
och i icke tjälad jord.
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5.3 GATOR/PARKERINGSYTOR

Hårdgjorda ytor bedöms inte generera last som påverkar de ytliga gruvgångarna. Grundläggning
kan utföras på konventionellt sätt.

Överbyggnad ska dimensioneras för förekommande terrassmaterial. Befintlig humushaltig jord
ska schaktas bort innan överbyggnad utförs.

Lermorän tillhör materialtyp 4B och tjälfarlighetsklass 3 enligt AMA Anläggning 17.

5.4 AVVATTNING

Markytor ska utföras med fall från byggnader.

Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) är ej möjlig genom infiltration i jord då jordlagren
till störst del utgörs av lermorän som är en tät jordart, dvs. har en låg permeabilitet.

6 REKOMMENDATIONER FÖR FORTSATT PROJEKTERING
Syftet med utredningen att lokalisera gruvgångar är uppfyllt. Notera att ingen riktad
undersökning har utförts för att ta reda på hållfastheten i jordlager och berg.

När byggnadsläge, grundläggningsdjup och planerade laster för varje enskilt objekt är känt
krävs kompletterande geotekniska undersökningar för att kunna dimensionera grundläggningen.


