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Orientering
På uppdrag av BOKAB har Norconsult AB utfört en geoteknisk undersökning
inom rubricerad fastighet, Kungälvs kommun. Bostäder planeras inom
planområdet.
Avsikten med undersökningen har varit att klarlägga de geotekniska förhållandena
som underlag för planarbetet.

Utförda undersökningar
Tidigare utförda
En tidigare geoteknisk undersökning har utförts inom planområdets sydvästra del,
”Kungälv / BOKAB, Stabilitetskontroll, Tega 2:5, Geoteknisk undersökning: PM
beträffande stabilitet”, utförd av Norconsult AB dat 2009-02-06, uppdragsnr
101 07 79 (Ref.1).

Nu utförda
Geoteknisk fältundersökning utfördes under november 2010 och har omfattat
trycksondering i 3 punkter, slagsondering i 2 punkter, skruvprovtagning i 2 punkter
samt installation av grundvattenrör i 1 punkt. Borrpunkterna sattes ut och
koordinatbestämdes med GPS.
De störda proverna har analyserats i laboratorium med avseende på jordarter och
några på vattenkvot.
Platsbesök har utförts vid flera tillfällen mellan december 2010 och mars 2013.
Fotodokumentation redovisas i Bilaga 4.

Geotekniska förhållanden
Allmänt och topografi
Planområdet utgörs av lermark och fastmark. Lermark finns i den norra och
sydvästra delen av planområdet (se ritning G 101). Lermarken är huvudsakligen
ängs- och åkermark och fastmarken är skogsmark. Planområdet avgränsas av en
bäck i sydväst och Torsbyvägen i norr. Bäcken rinner i sydostlig riktning.
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Resultatet av undersökningen redovisas i ”Geoteknisk undersökning: Fält- och
laboratorieresultat (Rgeo)”, 2010-12-02, uppdragsnr 102 06 27.
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Berg i dagen finns på flera ställen inom fastmarken.
Markytan inom lermarken i sydväst stiger svagt från bäcken från ca +19 till +23 á
+25 m mot fastmarkspartiet. Bäcken har ett djup på ca 1 – 1,5 m.

Jordlager
Jordlagren inom lermarken invid bäcken utgörs, från markytan räknat, av mulljord,
torrskorpelera, lera och friktionsjord på berg. Jordlagrens totalmäktighet varierar
mellan ca 4 och 13 m.
Mulljorden har en mäktighet på max ca 0,4 m.
Torrskorpeleran är relativt svagt utbildad och dess underkant ligger ca 1,2 m under
markytan vid bäcken och 1,5 m eller något mer närmare fastmarken.
Leran därunder har en varierad mäktighet, från ca 3 till över 10 m. Det övre lagret
av leran består till stor del av gyttja med naturlig vattenkvot upp till ca 140 %.
Gyttjans mäktighet bedöms vara mindre än 2,5 m och minskar i nordostlig riktning.
Leran därunder är generellt något siltig. Leran inklusive gyttjan är mycket löst till
löst lagrad. Den odränerade skjuvhållfastheten uppmättes till ca 12 kPa och
hållfasthetstillväxten mot djupet är relativt liten. Leran är normalsensitiv.
Friktionsjorden under lerlagret har varierande mäktighet, från noll till ca 4 m.
Jordlagren inom fastmarken bedöms bestå av friktionsjord eller morän på berg.
Torrskorpelera finns också i mindre omfattning. Block har konstaterats här och där
på markytan. Jordlagrens mäktighet inom fastmarken bedöms vara liten.

n:\102\06\1020627\g\beskr-pm\pm_geo-berg-rev-15-08-14.doc

Geohydrologi
De uppmätta vattenytorna i provtagningshålen och grundvattenröret tyder på att
grundvattennivån ligger högt inom lermarken i sydväst. Grundvattennivån bedöms
inom det låglänta partiet i sydväst ligga på ca 0,5 m djup men grundvattentrycket är
artesiskt i bottenjordlagren, d.v.s. motsvarar en grundvattennivån över markytan.

Stabilitet
För att ett område för nyexploatering skall kunna klassas som stabilt erfordras en
detaljerad stabilitetsutredning, enligt Skredkommissionens rapport 3:95,
”Anvisningar för släntstabilitetsutredningar”. Erhållna säkerhetsfaktorer skall vara
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större än eller lika med 1,7 – 1,5 i odränerad analys (Fc) och 1,45 - 1,35 i
kombinerad analys (Fkomb). Fc = 1,60 och Fkomb = 1,40 används i föreliggande
undersökning.
Föreliggande stabilitetsutredning har utförts som detaljerad utredning. Samtliga
stabilitetsberäkningar har utförts med PostGRAF 4.0 med både odränerad och
kombinerad analys samt med cirkulär-cylindriska glidytor.
Två sektioner (2 och 3) har valts för stabilitetsberäkningar mot bäcken (se ritning G
101 i Rgeo).
En sammanställning av lerans odränerade skjuvhållfasthet redovisas i Bilaga 2.
Lerans dränerade skjuvhållfasthet antas vara 10,5 kPa till 5 m djup och ökar sedan
med 1,8 kPa/m mot djupet. Torrskorpelerans odränerade skjuvhållfasthet antas vara
25 kPa.
Den dränerade skjuvhållfastheten för leran har satts till c’ lika med 10% av den
odränerade skjuvhållfastheten och f’ = 30° samt för torrskorpeleran c’ = 2,5 kPa
och f’ = 30°. En grundvattenyta antas på ca 0,5 m djup med ökande portryck mot
djupet. På ca 7,5 m djup motsvarar portrycket i leran en grundvattenyta på ca 1,5 m
över markytan (artesiskt grundvattentryck).
En belastning på 20 kPa har placerats 10 m från bäckmitt, vilket motsvarar en
uppfyllnad på drygt 1 m.

Resultat stabilitetsberäkningar
Sektion 2
- belastning 20 kPa
Sektion 3
- belastning 20 kPa

Fc

Fkomb

Bilaga 3:1

1,78

1,42

Bilaga 3:2

1,88

1, 57

Tabell 1: resultat av stabilitetsberäkningar
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Villkoren samt de kritiska glidytorna med de erhållna säkerhetsfaktorerna för
stablitetsberäkningarna redovisas på Bilaga 3 för båda sektionerna. Lägen för
sektionerna se ritning G 101 i Rgeo. Tabell 1 nedan är en sammanställning av
resultaten.
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Berggeologisk beskrivning

n:\102\06\1020627\g\beskr-pm\pm_geo-berg-rev-15-08-14.doc

Områdets berggrund består av bandad granitisk gnejs, med en gnejsighet som
stupar förhållandevis brant (i genomsnitt 55º) mot västnordväst (bild 1).
Gnejsighetens strykning, som i genomsnitt är 203º, sammanfaller med den
generella orienteringen på höjdryggarna i området. Gnejsens sammansättning
varierar kraftigt i olika band, därför kan olika hällar ha tämligen olika utseende,
framför allt mellan glimmerrikare och fältspatrikare band med små aggregat(ögon),
av fältspatkristaller av en storlek på < 1 cm. På ett par platser i området finns
basiter i form av gabbro. Dessa ligger som linser i gnejsen, vars kontaktområde är
starkt påverkat, både textuellt och strukturellt (bild 2).

Bild 1. Bandad gnejs. I mitten av bilden finns ett glimmerrikt mörkt band. I övre
delen av bilden, där det finns en vertikalskärning, är det möjligt att följa hur
bandningen stupar. Där syns även en gnejsighetsparallell spricka (65 cm lång
hammare för skala).
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Bild 2. Kontaktområde mellan gnejs och lins av gabbro (mörka partierna).
Det är generellt måttligt med sprickor i de blottade hällarna. Den mest distinkta
sprickgruppen är brant stående och har orienteringen NV-SO, och stupar i
genomsnitt 76º mot SV samt NO. Förutom denna och gnejsighetsparallella
sprickor, finns en underordnad grupp orienterad N-S.

Det föreligger ingen risk för blockutfall. Längst nere i sydost finns emellertid en
lokal med något större branter, men här bedöms det inte heller föreligga någon risk
för blockutfall. Den planerade fastigheten längst i SSO har sin södra gräns vid
kanten på en något större brant. På fastighetens södra del, finns även en avsats i
form av en mindre brant. Norr om denna finns en befintlig mindre byggnad.
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Det finns flera bergkullar inom planområdet. Generellt är berget i området flackt
sluttande och de branta partierna är låga. Angående risk för blockutfall är
förhållanden vid bergpartier dokumenterade på Foto 1 – 8 i Bilaga 4.
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Rekommendationer
Totalstabiliteten är tillfredställande inom planområdet under förutsättning att
belastningsrestriktioner som redovisas i ritning G 601 följs. Dessa restriktioner
innebär en belastningsfri zon 10 m från bäckmitt, därefter en markbelastning på 20
kPa till 30 m avstånd samt en markbelastning på 30 kPa till 50 m avstånd från
bäckmitt.
Eventuella belastningar utöver dessa restriktioner måste kompenseras med
lättfyllning eller annan förstärkning.
Det bedöms inte föreligga någon risk för blockutfall inom, eller i nära anslutning
till planområdet.
Bäckfåran nära planområdet är mindre än 1,5 m djup. Bäckkanten och ett låglänt
område intill bäcken täcks väl av vegetation. Från vegetations- och
terrängförhållanden kan man konstatera att vattennivån periodvis stiger över
strandkanten.
Erosionsförhållanden längs bäcken är dokumenterade på Foto 9 – 14 i Bilaga 4.
Erosionsförhållandena vid bäckkanten är sådana att inget erosionsskydd bedöms
behövas.
Leran invid bäcken i söder är delvis mycket löst lagrad och sättningskänslig, vilket
skall beaktas vid detaljprojektering. Leran inom den norra delen bedöms också vara
löst lagrad och sättningskänslig.
Grundläggning av byggnader inom fastmarken bedöms kunna ske med platta på
mark.
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Inom lermarken bör preliminärt grundläggning med pålar/plintar påräknas om inte
jämna grundförhållanden råder under hela byggnaden. För att i detalj bestämma
grundläggningssätt krävs kompletterande geoteknisk undersökning när exakta
huslägen är bestämda.
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