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1 UPPDRAG 
På uppdrag av Oskarshamns kommun har WSP Sverige AB utfört en översiktlig geoteknisk 
utredning i samband med arbete med detaljplan för Djurhult 1:5 m.fl. fastigheter inom 
Oskarshamns kommun. Den geotekniska utredningen avser att ligga till grund för att bedöma 
förutsättningar för att bygga en kombiterminal inom Kvastmossens industriområde. 

Utredningen har varit av översiktlig karaktär, och har syftat till att i stort klargöra de geotekniska 
förhållandena. Resultaten avses ge underlag till den fortsatta planeringen av området.  

I samband med den fortsatta planeringen och vid detaljprojektering förutsätts det att 
kompletterande undersökningar och utredningar utförs som underlag till anvisningar för 
grundläggning etc. 

2 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR 

2.1 GEOTEKNISKA UNDERSÖKNINGAR 
En geoteknisk fältundersökning utfördes av WSP i september 2016. Fältundersökningen har 
omfattat ca 140 sticksonderingar. 

Fältundersökningen redovisas i en markteknisk undersökningsrapport (MUR), benämnd 
Kvastmossen, Djurhult 1:5 m.fl. fastigheter, nybyggnad kombiterminal, daterad 2016-10-28. 

3 GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN 

3.1 TOPOGRAFI 
Undersökningsområdet ligger ca 3 km sydväst om Oskarshamns centrum. Ungefärlig storlek på 
undersökningsområdet är 150 ha. 

Undersökningsområdet angränsas i norr av befintlig järnväg. Öster om undersökningsområdet 
angränsar södra infarten till Oskarshamn, E22. 

Undersökningsområdet består till största delen av skogs- och mossmark. 

Marken inom undersökningsområdet har en generell sluttning från sydost mot nordväst, med 
marknivåer mellan ca +21 och +29. Marknivån varierar dock inom området där berg i dagen 
förekommer i högre markpartier och mossar i låglänta områden. 

3.2  JORDLAGERFÖLJD 
Jorden inom undersökningsområdet består huvudsakligen av berg, morän eller högst 7 m lösa 
organiska jordlager, se ritning G-10-1-001 och G-10-1-002. Ritningarna redovisar områdets 
jord- och bergarter enligt SGU:s jordartskarta. Röd färg indikerar berg, ljusblå indikerar morän 
och ljusbrun representerar lösa jordarter. SGU:s jordartskarta bör dock användas med viss 
försiktighet då den främst redovisar jordarter nära markytan.    

Den organiska jorden utgörs huvudsakligen av torv och gyttja. Det är sannolikt att även lera 
förekommer på djupet. Utförda sticksonderingar påvisar att de organiska jordlagerna troligen är 
något större i områdets södra samt nordöstra del. Jordlagrens hållfasthet har ej undersökts i 
föreliggande utredning.  

3.3 GRUNDVATTEN 
Det har inte installerats några grundvattenrör i föreliggande utredning. Inom låglänta områden 
bedöms dock grundvattnet ligga i nivå eller någon meter under markytan.  
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4 ÖVERSIKTLIGA GEOTEKNISKA 
SYNPUNKTER 

4.1 ALLMÄNT 
Med utgångspunkt från utförd undersökning ges översiktliga synpunkter till grundläggning och 
övriga markarbeten. I samband med detaljprojektering erfordras kompletterande 
undersökningar och utredningar. 

4.2 GRUNDLÄGGNING AV BYGGNADER, JÄRNVÄGSPÅR OCH 
HÅRDGJORDA YTOR 

Grundförstärkningsåtgärder kommer erfordras för byggnader, järnvägsspår och hårdgjorda ytor i 
de områden där lösa jordlager av torv, gyttja och lera förekommer. Ur geoteknisk synpunkt är 
det därför en fördel om byggnader och hårdgjorda ytor till största delen kan placeras inom 
områden med morän eller berg. Det skall dock påpekas att bergschakt innebär kostnader i 
samband med sprängningsarbeten. 

4.2.1 Grundläggning av byggnader 
Grundförstärkning utförs troligen bäst genom att lösa jordlager grävs ur och ersätts med ny 
packad fyllning. På grund av att grundvattenytan ligger relativt högt, och de lösa jordlagrens 
egenskaper, bedöms det att urgrävning och återfyllning måste utföras med sprängstensfyllning 
under vatten. Fyllning över grundvattenytan kan utföras på konventionellt sätt. 

4.2.2 Grundläggning av järnvägsspår och hårdgjorda ytor  
Grundförstärkning av hårdgjorda ytor och järnvägsspår kan troligen utföras genom urgrävning 
av lösa jordlager som ersätts med ny packad fyllning enligt kap 4.2.1. 

Grundförstärkning av lösa jordlager kan eventuellt även utföras genom masstabilisering, Vid 
denna åtgärd kan de lösa jordlagren ligga kvar, men förstärks med inblandning av bland annat 
kalk och cement. 

4.3 FÖRSLAG PÅ KOMPLETTERANDE UNDERSÖKNINGAR 
Kompletterande undersökningar bör omfatta en förtätning och anpassning till de specifika 
anläggningar och byggnader som ska byggas.  

Förutsättningar för åtgärdsförslaget masstabilisering kan vid behov utredas i senare skede.  

För att kunna bedöma mängden bergschakt bättre erfordras även inmätning av berg dagen. 
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VI ÄR WSP 
WSP är ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag. 
Vi erbjuder tjänster för hållbar samhällsutveckling inom Hus & 
Industri, Transport & Infrastruktur och Miljö & Energi. Bredd och 
mångfald kännetecknar våra medarbetare, kompetensområden, 
kunder och typer av uppdrag. Tillsammans har vi 34 000 
medarbetare på över 500 kontor i 40 länder. I Sverige har vi 
omkring 3 500 medarbetare. 
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