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ORIENTERING
Tanums kommun ska upprätta en ny detaljplan för ett verksamhetsområde i anslutning
till befintligt industriområde strax väster om Fjällbacka.
På uppdrag av Tanums kommun har Structor Mark Göteborg AB utfört en geoteknisk
undersökning inklusive detaljerad stabilitetsutredning av detaljplaneområdet. I
föreliggande PM redovisas de geotekniska förhållandena och rekommendationer för
det fortsatta planarbetet.
Structor Mark Göteborg AB heter sedan november 2017 Markera Göteborg Mark AB.

2

PLANERAD BYGGNATION
Planerad utformning av planområdet framgår av Figur 2-1 nedan.

Figur 2-1

Detaljplaneområdets utbredning och planerade verksamheter.

Inom området föreslås verksamheter inom industri, kontor, lager etc. och bilservice.
Befintlig bäck kommer att breddas och även grävas om i nytt läge utmed en kort
sträcka.
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UNDERLAG
Som underlag för projekteringen har följande handlingar nyttjats:
-

”Utlåtande över grundundersökning för industribyggnad å Bräcke nedre 2:11 och
2:17 i Fällbacka”, daterad 1971-03-29, upprättad av Bo Alte AB,
uppdragsnummer 70.054.

-

”Planerat industriområde inom Fjällbacka 188:1 i Tanums kommun. Geoteknisk
undersökning.” daterad 1992-03-15, upprättad av Geo-Väst AB, uppdragsnummer
92-057.

-

”Fjällbacka industriområde. Kortfattad geoteknisk beskrivning till
detaljplaneförslag i Fjällbacka”, daterad 1993-04-01, upprättad av B H Lindh AB.

-

”Fjällbacka 163:1. Industribyggnad och tillfartsväg. Geoteknisk utredning av
sättnings- och stabilitetsproblem för planerad industribyggnad och tillfartsväg,
PM Geoteknik”, daterad 2005-12-20, upprättad av Ramböll Sverige AB,
uppdragsnummer 540270-01.

Tidigare utförda undersökningars planlägen har digitaliserats, grundkarta har erhållits
digitalt av Tanums kommun.
Utformning av planområdets gator och VA har erhållits av Aqua Canale.
4

GEOTEKNISKA UNDERSÖKNINGAR
Geotekniska fält- och laboratorieundersökningar redovisas i en separat handling
benämnd:
-

”Markteknisk undersökningsrapport (MUR)/ Geoteknik”, daterad 2014-10-07,
upprättad av Structor Mark Göteborg AB, uppdragsnummer 4017-1401.

Inom området har geotekniska fält- och laboratorieundersökningar tidigare utförts vid
ett flertal tillfällen. Läget på tidigare utförda undersökningspunkter, vilka ansetts
relevanta för objektet, redovisas i MUR.
Inom ramen för uppdraget har kompletterande geotekniska fält- och
laboratorieundersökningar utförts. Undersökningarna har utförts inom planerat
industriområde där undersökningar tidigare saknats med syftet att bestämma
jordlagerföljd, hållfasthets- och kompressionsegenskaper.
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5

GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN

5.1

Topografi
Planområdet utgörs av plan åkermark och omgärdas av höglänta bergspartier som
reser sig på ömse sidor. I områdets nordöstra del återfinns en avgrusad yta vilken
används till parkering och ett ca 1 à 1,2 m högt upplag av krossmaterial (båda ytornas
lägen framgår av planritning i MUR). Landskapet är flackt med marklutningar som
normalt är flackare än 1:20. Marknivåerna varierar mellan ca +7,8 och +9,1 i norr.
Tvärs genom planområdet återfinns ett mindre vattendrag (Ålebäcken) vars botten
ligger ca 1,5 à 2,0 m under omgivande mark.

5.2

Jordlagerföljd
Jorden består överst av ett tunt mulljordslager följt av siltig lera. I ytan finns en
torrskorpa bildad ner till ca 1,5-2 m djup. Leran vilar på berg eller ett tunnare
friktionsjordlager ovan berg. Jorddjupen varierar stort inom området mellan ca 3 och
drygt 30 m.

5.3

Jordegenskaper
Nedan redovisas utvärderade jordegenskaper för förekommande jordlager inom
detaljplaneområdet. Angivna hållfasthetsbestämningar avser valt värde för
stabilitetsberäkning.

5.3.1 Kohesionsjord
Den siltiga leran inom planområdet har en naturlig vattenkvot varierande mellan ca 60
och 90 % och konflytgräns som ligger kring 60 à 70 % och är därmed mellanplastisk.
Uppmätta sensitivitetskvoter varierar relativt stort, mellan ca 10 och 100. Leran är
mellansensitiv ner till 5 m djup för att på större djup vara högsensitiv till kvick. Leran
har mycket låg till låg hållfasthet. Hållfasthetsbestämning baseras på utförda cptsonderingar, kon- och vingförsök. I Figur 5.3.1-1 nedan redovisas utförda
bestämningar av lerans odränerade skjuvhållfasthet, cu, inom området.
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Sammanställning av utförda hållfasthetsbestämningar och vald
hållfasthetsprofil för utförda stabilitetsberäkningar

Leran är normal- lätt överlerkonsoliderad, se även avsnitt 5.8
”Sättningsförhållanden”. Ödometerförsök (typ CRS) har nu utförts i punkt S1404.
Tidigare har försök utförts dels strax väster om aktuellt område (G9203) och dels strax
norr om området (R051040).
5.4

Yt- och grundvattenförhållanden
Grundvattennivån har mätts i öppna skruvprovtagningshål samt i installerat
grundvattenrör.
I punkt S1415 har ett grundvattenrör installerats på 9,5 m djup, i friktionsjorden under
leran. Avläsningarna tyder på en hydrostatisk fördelning från en grundvattenyta ca 0,8
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under nuvarande marknivå. Det är dock sannolikt att trycknivån i djupt liggande
jordlager är högre, sannolikt svagt artesikt.
5.5

Berggrund
Någon närmare undersökning av bergrunden har inte utförts inom ramen för detta
uppdrag.

5.6

Radon
Ett mindre parti med berg-i-dagen återfinns söder om Tanumsvägen och öster om
bäcken i anslutning till planerad industrimark. Övriga delar, där marken utgörs av lera,
hänförs till normal- till lågriskområde med avseende på radonhalter. Områden med
berg-i-dagen hänförs generellt till högriskområde med hänsyn till att bergrunden
generellt inom Tanums kommun har hög radonhalt.

5.7

Stabilitetsförhållanden
Erforderlig säkerhetsfaktor bedöms utifrån aktuella försättningar med hänsyn till
gynnsamma och ogynnsamma förhållanden. Det underlag som finns för aktuellt område
visar på en relativt stor spridning av hållfasthet och högsensitiv till kvick lera återfinns inom
planområdet. För aktuell utredning med rådande underlag rekommenderas att
säkerhetsfaktorer mot markbrott uppgår till FC ≥ 1,60 och FKOMB ≥ 1,40.

5.7.1 Jord
Områdets totalstabilitet är för befintliga förhållanden god tack vare de små
nivåskillnaderna. Stabiliteten mot vattendraget har beräknats i en beräkningssektion.
Beräkningen kan förutsättas gälla både för befintliga och framtida förhållanden.
Bäckfåran har i beräkningen antagits 2 m djup med slänter lutande i 1:1,5 och utan
vatten. Dimensionerande portryck i leran har ansatts till nivåer som anses ligga på
säker sida. Nolltrycknivån har således antagits ligga strax under markytan och
portrycket på nivån -15 (23,5 m djup) till 1,5 m över markytan. Vidare har en utbredd
last om 20 kPa antagits verka 4,0 m från bäckkrön. Lokalt, där jorddjupen är mycket
små, är stabilitetsförhållandena mer gynnsamma.
Med hänsyn till rådande konsolideringsförhållanden anses ytterligare kontroll av
stabiliteten inte nödvändig eftersom större belastningar medför alltför stora sättningar,
se vidare nedan.
5.7.2 Berg
Inom planorådet finns inget synligt berg. Brantare bergpartier återfinns på så stort
avstånd från planområdesgränsen att risken för blocknedfall är obefintlig.
5.8

Sättningsförhållanden
Sättningsförhållandena inom planområdet är generellt sett dåliga. Av utförda
konsolideringsförsök synes området söder om aktuellt planområde ha något
gynnsammare förhållanden. Förekommande lera är normalkonsoliderad med en
överkonsolideringsgrad (OCR) som ligger mellan ca 1,25 och 1,5.
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I Figur 5.8-1 redovisas ett spänningsdiagram för området. För planområdet
sammanfaller den effektiva vertikalspänningen med 80 % av valt
förkonsolideringstryck utan ytterligare belastning av marken. Det innebär att
konsoliderings- och krypsättningar uppkommer vid ytterligare belastning. Söder om
planområdet är förhållandena något gynnsammare i jordens översta 10 m.

Figur 5.8-1

Spänningsdiagram vid S1404, befintliga förhållanden. Observera att uppmätt
förkonsolideringstryck på 7 m djup har negligerats vid val av trendlinje.

STRUCTOR MARK GÖTEBORG AB
Kungsgatan 18
411 19 Göteborg

h:\4017-1401 detaljplan fjällbacka verksamhetsområde\1\g\text\pm geoteknik rev 2018-06-27 structormall.docx

FJÄLLBACKA
VERKSAMHETSOMRÅDE
PM PLANERINGSUNDERLAG
GEOTEKNIK

9 (11)

Titel

Dokumentdatum

Rev datum

Uppdragsnummer

Handläggare

Status

PM Planeringsunderlag
4017-1401

2014-10-07
TT

2018-06-27

6

BEFINTLIGA ANLÄGGNINGAR

6.1

Befintliga byggnader och vägar
Detaljplaneområdet gränsar mot ett befintligt industriområde i väster. Genom
planområdet löper två vägar, Tanumsvägen och Bräckevägen. Vägarnas körytor ligger
strax över omgivande mark.

6.2

Befintliga ledningar och kablar
Inom området finns ledningar och kablar för VA, el, tele och opto. För befintliga
ledningars och kablars läge i plan tas kontakt med respektive ledningsägare.

7

GEOTEKNISKA REKOMMENDATIONER

7.1

Allmänt
I detta avsnitt ges preliminära geotekniska rekommendationer och krav för mark och
grundläggning av byggnader.

7.2

Mark
Tillskottslaster orsakade av byggnader, vägar eller annan fyllning ska med hänsyn till
skadliga marksättningar undvikas om inte en geoteknisk utredning för det specifika
fallet kan påvisa annat.
Stabilitetsförhållandena är tillfredställande för befintliga förhållanden.
Med hänsyn till stabilitet ska belastning invid bäckfåra begränsas till maximalt 20 kPa
för gator och 10 kPa för GC-väg. Inom ett avstånd om minst 4,0 m från bäcken
släntkrön tillåts ingen last (0 kPa). Detta gäller för bäck i både nytt och befintligt läge.
Stabilitet för tillfälliga schakt- och fyllningsarbeten ska verifieras i samband med
detaljprojektering om schaktdjup eller fyllningshöjd överstiger 1 m.

7.3

Grundläggning av byggnader
Byggnader ska pålgrundläggas. Dock kan grundläggning genom plintar eller urgrävning av
lös lera övervägas där jorddjupen är små. Risk för skadliga differenssättningar ska beaktas
eftersom jorddjupen under blivande byggnader kan variera stort.
Anslutande ledningar ska utföras med så kallad flexibel anslutning för att kunna hantera
mindre sättningsskillnader mot angränsande mark.
Små lätta byggnader (cykelskjul etc.) kan grundläggas med platta på mark eller med plintar.
Radonrisken varierar inom detaljplaneområdet vilket innebär olika rekommendationer
för grundläggning med avseende på radonskydd. Byggnader inom lågriskområde kan
normalt utföras utan särskiljande åtgärder utan att högsta tillåtna radonhalt kommer att
överskridas i byggnaden. Byggnader, där människor stadigvarande vistas, inom
normalriskområde ska normalt utföras med radonskyddande konstruktion eller
motsvarande åtgärder så att högsta tillåtna radonhalt inte kommer att överskridas i
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byggnaden. Ansvaret för att bedöma den faktiska radonrisken på varje byggplats och
vidta tillräckliga skyddsåtgärder åligger dock den som ska bygga.
7.4

Schaktarbeten
Jorden innehåller silt och är flytbenägen vilket måste beaktas vid schaktningsarbeten
och utformning av permanenta slänter. Permanenta skärningsslänter bör skyddas med
t ex sådd.

7.5

Pålnings- och spontningsarbeten
Vid pålnings- och spontningsarbeten finns risk för vibrationsskador på närbelägna
byggnader, samt risk för störning av känsliga utrustningar och verksamheter. En
riskanalys med tillhörande föreskrifter angående tillåtna markvibrationer vid
markarbeten bör därför upprättas. Om befintliga byggnader i områdets närhet har vissa
sättningsskador (sprickbildningar) bör noggranna besiktningar och, i vissa fall,
vibrationsmätningar utföras inför och under spontnings- och pålningsarbeten.

7.6

Bergtekniska åtgärder
Inga särskilda åtgärder har identifierats.

8

PRELIMINÄRT UNDERLAG FÖR DIMENSIONERING

8.1

Allmänt
All dimensionering skall utföras enligt gällande BBR med tillhörande EKS.
Dimensionering, utförande och kontroll av permanenta och temporära
grundkonstruktioner ska utföras i som lägst geoteknisk kategori 2.
Grundkonstruktioner hänförs till säkerhetsklass 2.

8.2

Dimensionerande jordmodell
Vid överbyggnadsdimensionering kan materialtyp 5A, tjälfarlighetsklass 4 förutsättas.
För utformning av schakter, fyllningar, plattor på mark m m kan föreslagna värden för
jordegenskaper enligt Tabell 8.2-1 användas.
Dimensionerande värden ska tas fram i enlighet med TD Grunder. Vid bestämning av
omräkningsfaktor η kan delfaktorerna η1-4 förutsättas vara 1,0. Övriga delfaktorer
bestäms för respektive geokonstruktion med dess respektive förutsättningar.
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Jordegenskaper

Jordlager

Egenskap

Valt värde

Tunghet

γk = 18,0 kN/m3

Hållfasthet

cu vald = 20,0 kPa

Kompressionsmodul

M0k = 375 · cuk 1)

Siltig lera

Tunghet

γk = 16,5 kN/m3

1,5 – 4,0 m djup

Hållfasthet

cu vald = 16,0 kPa

Kompressionsmodul

M0k = 250 · cuk1)

Torrskorpelera
0 – 1, 5 m djup

MLk = 400 kPa2)

Siltig lera
Djup > 4,0 m

Anmärkning

Tunghet

γk = 16,0 kN/m3

Hållfasthet

cu vald = 16,0 +1,0z 3 kPa

Kompressionsmodul

M0k = 250 · cuk 1)
MLk = 700 kPa2)

1)

Avser sekantmodul för spänningsnivåer under förkonsolideringstrycket

2)

Avser tangentmodul för spänningsnivåer över förkonsolideringstrycket

3)

z = 0 på 4 m djup

Göteborg
2018-06-27

Tomas Trapp
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