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1

UPPDRAG

WSP Samhällsbyggnad Göteborg har på uppdrag av Stig Karlsson Entreprenad utfört en översiktlig geoteknisk utredning inför upprättande av detaljplan inom fastigheterna Greby 1:3 och 1:4 i Stenungsunds kommun.

2

UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR

2.1

Geotekniska undersökningar

En geoteknisk fältundersökning utfördes i januari år 2009. Fält- och laboratorieundersökningarna redovisas i en separat handling benämnd Rapport Geoteknisk undersökning (R/Geo), daterad 2009-02-23.

2.2

Inmätning

Inmätning av terrängen har utförts av HMK AB som således står för underlaget till
borrplanen med dess nivåkurvor och markering av berg i dagen. Planområdet återfinns ej i digital form så en mycket ungefärlig linje har markerats på planritningen
för att ge en vägledning om undersökningsområdets utbredning.

3

GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN

3.1

Topografi
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Den mer låglänta delen av planområdet centralt och i öster består till största delen
av åkermark, med mindre lokala högre områden med fastmark och berg i dagen.
Området avgränsas längst i öster av Väg 163 och i norr av en mindre tvärled Väg
1013. Ett antal diken korsar åkermarken varav det största går i nord- sydlig riktning.
Marknivån vid diket är ca +5 med dikesbotten på knappt +4. Mot öster stiger marknivån till ca +9 inom åkermarken och i sydväst till +11 à +12. I sydväst finns ett
relativt plant område på nivå ca +14 med fyllnadsmassor som anlagts vid byggnation av en båtförvaringshall. Ytan avgränsas genom en mindre slänt ner till naturligt
marknivå i öster.
Fastmarksområdet i väster domineras av berg i dagen med lokalt begränsade jordlager, men området genomkorsas av två smala nord- sydliga områden med något
tjockare jordlager och sannolikt även till viss del fyllnadsmassor. Det högre belägna
området har marknivåer upp emot +15 à +20. Den sydvästligaste delen har inte
mätts in där marknivån uppskattas ligga som högst. Vägen i norr går bitvis i mindre
bergskärning som övergår mot öster i en ett par meter hög bank just där den börjar
korsa åkermarken.
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3.2

Jordlagerföljd

Jordlagren består under mulljorden i huvudsak av sand som inom lägre delar
underlagras av lös lera ovan friktionsjord/morän på berg. Sonderingarna har som
mest stannat på 16 m djup.
Mulljorden är delvis sandig och har en mäktighet av ca 0,4 m inom åkermarken
och ca 0,2 m inom den högre terrängen i väster.
Under mulljorden finns inom ett ytligt lager av siltig Sand inom den lägre liggande
terrängen med åkermark. Tjockleken är normalt 1 à 1,5 m i norr för att öka till 2 à 3
m inom den södra delen där avståndet är litet till berg i dagen områdena. Sanden
innehåller rikligt med skalrester och ibland även siltig lera. I öster - där marken ligger högre – finns även fraktionen grus i sanden.
Lera finns inom åkerrmarken med största mäktigheten centralt i planområdet där
tjockleken är ca 15 m. Längst i öster (bh1) är tjockleken drygt 5 m och i söder (bh 3
och 4) mellan ca 3 och 6 m. Mot djupet kan leran innehålla skikt med friktionsmaterial (bh 7). Inom den högre liggande terrängen i väster finns ingen lera i de utförda provtagningspunkterna.
Leran har ingen väl utvecklad torrskopa i dess övre delar eftersom den huvudsakligen är belägen under grundvattennivån. Silt och sand förekommer som begränsade
skikt och även körtlar i flertalet upptagna prover. Skalrester finns också ner till
minst 5 m djup.
Lerans korrigerade skjuvhållfasthet är generellt mycket låg, mellan 9 och 12 kPa
ned till 5 m djup. Mot djupet ökar hållfastheten till närmare 20 kPa. Leran skall därför benämnas som mycket lös Lera.
Lerans vattenkvot varierar mellan ca 60 och 90 % och lerans konflytgräns varierar
mellan ca 40 och 65 %. Lerans densitet ligger kring 1,50 och 1,65 t/m3. Densiteten
är högre på större djup med ökad silt- och sandmängd. Lerans sensitivitet är mycket
hög – närmare 200 – vilket innebär att hållfastheten sjunker dramatiskt vid omrörning/störning. Leran är således högsensitiv.
Lerans sättningsegenskaper redovisas under rubriken 3.6 Sättningar.

H:\Greby\PM Planeringsunderlag_2013-03-20.doc
Mall: Rapport Advanced.dot ver 1.0

Friktionsjordens sammansättning har inte undersökts närmare. Dess mäktighet bedöms variera mellan någon meter upptill ca 5 m.

3.3

Berg

Bergets tektoniska egenskaper har inte närmare undersökts. Någon risk för blocknedfall bedöms inte föreligga till följd av måttliga nivåskillnader inom fastmarksområdena där berg förekommer. Berget utgörs huvudsakligen - enligt översiktlig
berggrundskarta (SGU) - av granit-granodiorit, vilket stämmer väl med de fältobservationer som har utförts. Ett mindre berguttag (granit) har lokalt hittats med någon meters pallhöjd, vilket framgår av kort i bilaga 2. Hällarna med berg i dagen

Uppdragsnr: 10118955

5 (9)

kan betecknas som flacka med mycket måttliga lutningar och få genomskärande
spricksystem.

3.4

Geohydrologi

Ytligt stående vatten förekommer periodvis inom den mest låglänta terrängen,
främst längst i öster där ett flertal diken återfinns. I princip är det området mellan de
två små berg i dagen områdena där uppträngande (artesiskt) vatten förekommer.
Vid undersökningstillfället fanns is i detta området.
Ett grundvattenrör är installerat i friktionsjorden i anslutning till det större diket och
nivån var vid avläsningstillfället belägen på +5,5 motsvarande en nivå något över
befintlig mark. Förslagsvis utförs fler mätningar framöver för att få en bättre bild av
grundvattensituationen.
I väster -inom fastmarken- har också vatten påträffats på litet djup i skruvhålen.
Sannolikt blir vatten stående i de ytliga jordlagren i samband med nederbördsrika
perioder.

3.5

Stabilitet

Med hänsyn till att terrängen inom åkermarken med lera endast lutar svagt bedöms
stabilitetsförhållandena vara goda inom detaljplanområdet bortsett från mycket lokalt i norr där en några meter hög vägbank går ut på åkermarken. En vingsondering
har utförts i borrpunkt 9, vilket indikerar ett ca 2 m löst skikt med lera vari teoretiskt
en glidyta skulle kunna bildas. Skulle dock urgrävning av leran ha utförts innan
vägbanken lades ut finns inget stabilitetsproblem.
För att uppskatta förhållandena har beräkningar utförts med det försiktiga antagandet att den lösa leran fortsätter horisontellt in under vägbanken. Av resultaten som
redovisas i bilaga 3 framgår att erforderlig säkerhetsfaktor Fc=1,5 inte riktigt uppnås. För att säkerheten skall bli minst 1,5 (bilaga 3:3) krävs en mycket begränsad
tryckbank motsvarande vikten 10 kPa (0,6 m jord).

3.6

Sättningar
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På 3 st upptagna ostörda kolvprover i bh 8 har kompressionsförsök CRS utförts
vilka indikerar att leran är normalkonsoliderad till svagt överkonsoliderad. Till följd
av lerans innehåll av skal kunde inte CRS-försök utföras på den ytliga leran, men
leran uppskattas generellt vara överkonsoliderad med 10 à 20 kPa vid en antagen
grundvattennivå på ca 1 m djup. Kompressionsmodulen ML är ca 500 kPa, vilket
innebär att sättningar av storleksordningen ca 20 cm uppstår om markytan belastas
med 1 à 2 m uppfyllnad med jord eller annan last motsvarande samma tryck. Inom
den södra delen där lerans mäktighet är mindre minskar sättningarna till mindre än
10 cm vid samma last.
Se utförd effektivspänningsanalys över sättningsförhållanden i bilaga 1.
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3.7

Markradon

Radonmätning har inte utförts p g a årstiden. Generellt utförs inte mätningar under
vinterhalvåret till följd av risk för tjäle och fuktiga jordlager. Jordgasförhållanden
kan med fördel mätas i den ytligt belägna sanden under sommarhalvåret.

4

GEOTEKNISKA REKOMMENDATIONER

4.1

Allmänt

I detta kapitel ges preliminära rekommendationer för aktuell detaljplan bedömda
utifrån utförda översiktliga undersökningar och platsbesök.

4.2

Mark

Leran i området är normalkonsoliderad och ytterliggare markbelastningar – överskridande någon halvmeters uppfyllnad - bör därför undvikas i möjligaste mån för
att sättningar inte skall uppstå. Nuvarande höjdsättning av mark bör därför om möjligt bibehållas och åtgärder som kan ge permanenta grundvattensänkningar undvikas
inom områden med lera.
Vid entréer och dylikt bör länkplattor läggas för att undvika sättningsskillnader mellan byggnader och mark. Vidare bör ledningar och kablar utformas för att kunna ta
sättningsskillnader i övergångarna till pålade konstruktioner.

4.3

Grundläggning av byggnader

Grundläggningsförhållandena inom planområdet skiljer sig varvid olika grundläggningsalternativ rekommenderas.
4.3.1

Fastmarksområdena
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I fastmarksområdena bör byggnader generellt kunna grundläggas utan grundförstärkning. Dock skall grundläggning där del av hus grundläggs på berg och annan
del på naturligt löst lagrad silt undvikas. Då jordlagren är begränsade kan urgrävning av silten utföras återfyllning utförs därefter med sprängsten eller möjligen sand
som packas i skikt.
4.3.2

Den mer låglänta delen

Inom det låglänta området kan byggnader grundläggas på olika sätt beroende på
byggnadernas utbredning, vikt och känslighet för sättningar, samt även på hur den
omgivande marken kommer att utformas.
Enkla byggnader med belastning på marken som inte överstiger ca 10 kPa kan sannolikt byggas med platta på mark. Tyngre bebyggelse kan utföras med spetsburna
pålar.
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Vid stora koncentrerade laster och/eller sättningskänsliga konstruktioner kan pålning för byggnadsstommen bli aktuell. Bottenplanets golv kan eventuellt läggas på
mark. Störst möjlighet att undvika grundförstärkning finns i söder där lerlagrets
tjocklek är som minst. Viktigast är dock att undvika sättningsdifferenser till följd av
att jorddjupen varierar mycket inom framtida byggnadsyta. Således bör byggnationen planeras i förhållande till befintliga berg i dagen områden.

4.4

Schaktarbeten

4.4.1

Jordschakt

Det bör beaktas att grundvattennivån ligger förhållandevis högt och att förekommande lera under sanden är mycket lös och sensitiv, vilket innebär att stabiliteten
för djupare schakter (>2 m) kan kräva särskilda åtgärder i form av flacka slänter
eller
spont.
4.4.2

Bergschakt

Riskanalys skall utföras inför all sprängning, särskilt när befintliga byggnader och
vägar finns i närområdet. Bergsprängningen i aktuellt projekt bedöms huvudsakligen bestå av viss plansprängning inom västra delen av området vid anläggande av
småhus.

4.5

Grundvatten

4.5.1

Grundvattensänkning

Kompletterande undersökningar för bestämning av möjligheten till temporär eller
permanent grundvattensänkning och för att kunna uppskatta grundvattensänkningens utbredning mot omgivningen (sänktratten) kan bli nödvändiga i den vidare projekteringen särskilt om byggnader skall anläggas inom den lägst liggande terrängen
där vatten ansamlas i marknivå.
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4.5.2

Lokalt omhändertagande av dagvatten

Det ytligt belägna sandlagret ger möjlighet till lokalt omhändertagande av dagvatten
i naturliga magasin. Vidare kan möjlighet finnas till mindre öppna magasin i den
kuperade högre belägna terrängen med berg i dagen eller begränsade jordlager.

4.6

Stabilitet

Det eventuella stabilitetsproblemet som finns vid vägbanken som beskrivs i avsnittet
3.5 skall beaktas. Förslagsvis åtgärdas stabiliteten med en mindre tryckbank om
närområdet skall exploateras. Anpassning kan göras så att tryckbanken anläggs
inom den i detaljplanen redovisade byggnadsfria zonen. Tryckbanken behöver end-
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ast anläggas på en begränsad sträcka där vägens nivå överstiger +11. Utbredning
framgår av bilaga 3:3.
REVIDERING 2012-11-01 AVSER BULLERVALL

4.7

Bullervall inom fastmarks område

En ny bullervall planeras inom karterat fastmarks område med ytligt berg redovisat
på ritning G1001001, vilket lokalt innebär förändrade marknivåer. Med hänsyn till
att undergrunden består av friktionsjord på berg föreligger inga stabilitetsproblem,
dock skall vallens slänter utföras med lutning 1:2 för att möjliggöra att massor av
finare material exv sand kan användas och för att förhindra att erosion av ytlager
uppstår.

4.8

Förslag på kompletterande undersökningar

Eftersom undersökningarna endast är översiktliga kan kompletterande undersökningar krävas för de enskilda industrianläggningarna/byggnaderna om alternativ
utan grundförstärkning väljes inom lerområdet.
Bilaga 1

Spänningsdiagram

Bilaga 2:1-2:2 Berg i dagen kort
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Bilaga 3:1-3:5 Stabilitetsberäkningar och kort
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