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1 Objekt
På uppdrag av Anders Hansson, Sjölén och Hansson Arkitekter, har GEO-gruppen AB utfört
en geoteknisk utredning för det rubricerade projektet. Detta PM får ej användas som
bygghandling eller i förfrågningsunderlag.
Resultaten av fält- och laboratorieundersökningarna redovisas i en separat handling:
•

GEO-gruppen AB, 2013-06-24 ”Tanums kommun, Kanebo 1:6 mfl), Geoteknisk
utredning, Markteknisk undersökningsrapport (MUR)”, Ärendenr. 13-068

2 Planerad anläggning
Inom aktuellt område ska en detaljplan för framtagandet av en ny detaljplan. Detaljplanens
syfte är att möjligöra nybyggnad och tillbyggnad av enbostadshus på befintliga fastigheter.
Plangränsen redovisas på ritning G101 i tillhörande MUR.

3 Befintliga förhållanden
Omådet utgörs av höjdområden med berg i dagen samt lägre gräs- och trädbeväxt terräng.
Berget består i huvudsak av relativt flacka partier men utgörs också av branta bergväggar
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inom delar av området. De lägre belägna områdena är delvis bebyggda med fritidshus och
tillhörande grusvägar. Inom ett höjdområde i den nordvästra delen av området finns två
mindre dammar belägna.

4 Markförhållanden
Jordlagerföljden inom aktuellt planområde varierar stort. Lera förekommer framförallt inom
de låglänta områdena. Leran är siltig och dess oreducerade skjuvhållfastheten har uppmätts
till mellan 15 och 24 kPa på 2 till 4 meters djup och bedöms i huvudsak vara mycket låg till
låg. Ställvis överlagras eller ersätts leran av svallsediment. Framför allt i anslutning till
bergområdena bedöms svallsediment vila på friktionsjord eller direkt på berget.
Svallsedimentets sammansättning varierar men består i huvudsak av sand med skiftande
halter av lera, silt, grus, sten och block. Leran och svallsedimentet underlagras av
friktionsjord ovan berggrunden.
Fyllning förekommer i vägar och inom vissa fastigheter i området. Fyllningens
sammansättning och mäktighet är i huvudsak inte undersökt i denna utredning men kan
variera stort.
Inom den bebyggda fastigheten som är belägen längs norr ut i planområdet finns en något
större uppfyllnad. Skruvprovtagning i slänten var svår att utföra men med hjälp av
trycksondering samt diskussion med entreprenören som utförde markarbetena bedöms
fyllningen vara inhomogen och bestå främst av friktionsjord med sten och block. Även inslag
av finmaterial bedöms förekomma.

5 Grundvatten
Fria vattenytor registrerades i två av provtagningshålen 0,6 samt 1,1 meter under markytan
vid undersökningstillfället. Grundvattenytans läge har ej bestämts.

6 Sättningar
Leran sättningsegenskaper har inte bestämts. Den betraktas därför som normalkonsoliderad
under rådande förhållanden. Det innebär att alla påförda laster i form av till exempel
byggnader, uppfyllnader eller en grundvattensänkning ger upphov till sättningar. För att
bestämma sättningarna erfordras ostörd provtagning samt CRS-analys (sättningsanalys) i ett
geotekniskt laboratorium. Dessutom måste portrycksprofilen i leran bestämmas.

7 Grundläggning
Inom fastmarkområdet bedöms det finnas goda möjligheter att markgrundlägga byggnader på
berg eller packad sprängbotten/packad fyllning och/eller i den fasta jorden.
Inom den del som ej utgörs av fastmark varierar sättningsförhållandena (se ovan).
Byggnaderna rekommenderas att grundläggas på pålar/plintar nedförda till berg. Alternativt
med full lastkompensation.
I samband med detaljprojekteringen, när byggnadernas läge i plan och höjd har bestämts, bör
kompletterande undersökningar utföras för att kontrollera grundläggningsförhållanden
närmare. Detta på grund av att fastmarksgränsen ej är faställd och nya
byggnader/tillbyggnader riskerar att hamna helt eller delvis utanför fastmarksområden.
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Inom den bebyggda fastigheten längst i norr måste även lokalstabiliteten beaktas enligt nedan,
se kapitel 9.

8 Schaktning
Förekommande jordar är delvis erosionskänsliga och flytbenägna i vattenmättat tillstånd. Det
innebär att vid schaktning eller andra markarbeten finns risk för ytuppmjukning och
utflytning. Beroende på grundvattenytans läge kan en avsänkning krävas innan markarbeten
påbörjas. Vid flytjordstendenser skall markarbeten avbrytas till dess att grundvattnet är
avsänkt. Vid schaktning under grundvattenytan och samtidig länshållning av schakten finns
risk för sidoerosion och bottenuppluckring.

9 Stabilitet
Inom den del av planområdet som ej utgörs av berg i dagen är marken i huvudsak plan. I
anslutning till bergområdet sluttar dock marken ställvis ner mot de plana och lägre belägna
områdena. Marklutningen är som mest ca 1:4. I samband med besiktning av området
bedömdes dock dessa områden utgöras av svallsediment/friktionsjord som är relativt sten- och
blockrik. I den norra delen av planområdet vid borrpunkterna 5, 6 och 7 finns dock ett större
område med lutande terräng. Lutningen varierar mellan 1:4 till 1:9. Sonderingarna visar dock
att jordlagren även där utgörs av fast friktionsjord. Totalstabiliteten inom planområdet
bedöms därför som tillfredsställande.
Inom den bebyggda fastigheten som är belägen längs norr ut i planområdet har marken fyllts
upp och den uppfyllda slänten är ca 3 meter hög och lutningen ca 1:2. Skruvprovtagning i
slänten var svår att utföra men med hjälp av trycksondering samt diskussion med
entreprenören som utförde markarbetena bedöms fyllningen vara inhomogen och bestå främst
av friktionsjord med sten och block. Även inslag av finmaterial bedöms förekomma. Berget
går delvis i dagen i slänten men inte i den södra delen. Lokalstabiliteten har där kontrollerats
enligt nedan.
Beräkningsförutsättningar
Lokalstabiliteten har beräknats i sektion A där stabilitetsförhållandena bedöms som mest
ansträngda, se ritning G201. Beräkningarna är gjorda med avvägda befintliga nivåer. En last
på 10 kPa har förutsatts för den befintliga byggnaden. Friktionsvinkeln i fyllningen och
sanden har bedömts med hjälp av trycksondering och friktionsvinkeln i den underlagrande
moränen har valts enligt TK Geo. Då leran utgörs av en sandig siltig lera med mycket låg
vattenkvot har även konflytgränsen bedömts vara låg och ingen reducering har utförts.
Grundvattenytans läge har ej bestämts men bedöms ej överstiga nivån för den tidigare
markytan (se stabilitetsberäkningar bilaga 1 och bilaga 2). Stabiliteten har även kontrollerats
för en högre vattennivå som ligger ca 1 meter ovan den tidigare markytan det vill säga ca 1
meter under den befintliga markytan (se stabilitetsberäkningar bilaga 3 och bilaga 4).

Dimensioneringssätt
DA3 enligt SS-EN 1997-1
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Val av geoteknisk kategori
GK2
Val av säkerhetsklass
SK2 (γd=0,91)
Dimensionerande laster
Karaktäristisk last för befintlig byggnad Gkj = 10 kPa
Dimensionerande last= γd × 1,1 × Gkj + γd × 1,4 × Qkj = 0,91 × 1,1 × 10 + 0 = 10,01
Val av erfoderlig säkerhetsfaktor
FEN = 1,0 (SK2)
Bestämning av dimensionerande värden
1

Tabell 1. Omräkningsfaktorn( η= η1 η2 η3 η4 η5 η6 η7 η8), Partialkoefficienten (
medelvärden ( ) och dimensionerande värden (Xd)
Jordart
Parameter η1 η2
η3 η4 η5 η6 η7 η
Fyllning
φ’
0,85 1,3
38°
Sand
φ’
0,85 1,3
34°
Lera
cu
0,85
0,9 1,0
0,77 1,5
23,9 kPa
Lera
c’
1,0
1,3
2,39 kPa
Lera
φ’
1,0
1,3
30°
Morän
φ’
1,0
1,3
40°

, Härledda
Xd
27,1°
23,8°
12,3kPa
1,8 kPa
23,9°
32,8°

Slutsats
Säkerhetsfaktorerna har beräknats till Fc = 1,27 och Fkomb = 1,25 (bilaga 1 och 2) när
grundvattenytan har ansatts till nivån för den tidigare markytan. Vid en känslighetsanalys med
en förhöjd grundvattennivå har säkerhetsfaktorerna beräknats till Fc = 1,09 och Fkomb = 1,08
(bilaga 3 och 4). Detta innebär att stabiliteten är tillfredsställande under rådande förhållanden
(FEN = 1,0). Skall marknivån höjas ytterligare eller området belastas på annat sätt genom
exempelvis ny- eller ombyggnation skall stabiliteten kontrolleras i samband med
detaljprojekteringen.

10 Ras och blocknedfall
Stora delar av detaljplanområdet består av rundslipade berghällar där det ej bedöms föreligga
risk för ras och blocknedfall. Inom två områden är dock berget brant och delvis uppsprucket.
Kontroll av dessa områden har utförts av Petro Team Engineering AB, se bilaga 4 i MUR.
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11 Gammastrålning
Med avseende på gammastrålning kan ett område betecknas som ett låg, normal- eller
högriskområde. Tabell 2 nedan visar gränsvärdena.
Tabell 2.
Lågriskområde
Normalriskområde
Högriskområde

<10 µSv/h
10-15 µSv/h
>15 µSv/h

De gammastrålningsvärden som erhölls från mätningarna med scintillometern varierade
mellan 0,14 och 0,40 µSv/h. I stort sätt alla uppmätta värden ligger inom intervallet för
högriskområde.

David Scherman

Mattias Magnusson
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