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Objekt  

C4 Hus AB planerar att utföra nybyggnation av 6 st. par hus på nordöstra delen av fastigheten 

Bosjökloster 1:595 i Höör. WSP har på uppdrag av C4 Hus utfört en geoteknisk undersökning inför 

vidare projektering och för att säkerställa att de geotekniska förhållanden är betryggande eller om 

det behövs speciella åtgärder för fastställande av detaljplan.  

Byggnader planeras att utföras i 1-2 våningar utan källare med platta på mark.  

Som underlag har C4 Hus AB skickat en tidigare utförd geoteknisk undersökning, där delar av 

området för planerad byggnation ingick. WSP kompletterade undersökningen på de delar av området 

som inte ingick.  

• Nu utförd undersökning: Markteknisk undersökningsrapport, MUR Geoteknik  

Del av Bosjökloster 1:595 Höör, daterad 2019-12-13, WSP Sverige AB 

• Tidigare utförd undersökning: Del av Bosjökloster 1:595, Höör kommun, Blommeröd, 

Markteknisk undersökningsrapport (MUR), 2013-11-12, Geoexperten i Skåne AB 

Resultat 

Jordlagerföljd 
Undersökningarna visar på jordlager som består överst av mullhaltig sand till mellan ca djup 0,4 – 0,8 

meter under markytan. Under den mullhaltiga sanden påträffas ett sand skikt, tjockleken varierar 

mellan 0,3 och 1,1 meter. Sanden kan vara grusig och lerig. Därefter påträffas sandig lermorän till 6 

meters djup, kan innehålla skikt av silt. I undersökningspunkten 19W03 påträffas ett lager av lerig 

sandmorän mellan ca djup 4 och 6 meter.  

Från hejarsonderingar utvärderas jordens relativ fasthet enligt nedan: 

• Löst lagrad mellan ca djup 0,0 – 2 m 

• Medelfast mellan ca djup 2,0 – 3 m 

• Fast till mycket fast efter ca 3,0 m djup 

Referens: Göran Sällfors, Geoteknik 2013, relativ fasthet.  

Grundvatten 
Vid undersökningstillfälle installerades ett grundvattenrör och grundvattenytan mättes vid ca djup 

0,9 meter. Grundvattenröret sitter kvar och fler mätningar behövs för att mäta grundvattenytans 

årstidsvariation.   
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Bedömning 

Grundläggning 
Planerade byggnader och anläggningar bedöms kunna grundläggas med platta på mark utan extra 

åtgärder.  

Sättningar 
En kontroll av sättningar utfördes och sättningsrisken bedömdes vara försumbart (<2 cm).  

Stabilitet 
WSP bedömer av områdets topografi och geologi att risken för totalstabilitetsproblem är liten. 

Schaktning 
Jord med organiskt innehåll, såsom mulljord ska schaktas bort och ersättas med kontrollerad fyllning 

under konstruktioner. Schaktslänter i samband med öppen schakt ska anpassas till rådande jord- och 

vattenförhållanden. Det ska noteras att vid schaktarbetet kan grus, sten och block påträffas.  

 

 

 

Upprättat av Muhammed Rahma 

Granskad av Dennis Overgaard 
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