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Orientering
På uppdrag av Kungälvs kommun har Norconsult AB utfört en geoteknisk
utredning inför detaljplan inom rubricerat område.
Avsikten med utredningen är att avgöra om tidigare utförd geoteknisk utredning är
tillräcklig i och med att detaljplanegränsen förändrats.

Underlag
Tidigare utförda undersökningar
Norconsult har tidigare utfört undersökning för detaljplan i området. Resultaten
redovisas i handlingen ”Kungälvs kommun. Håffrekullen, Romelanda-Häljeröd 1:4
m fl, Detaljplan. Geoteknisk undersökning: PM beträffande geotekniska
förhållanden”, daterad 2009-11-06 med uppdragsnummer 101 24 36.
Flygfältsbyrån (FB) har tidigare räknat stabilitet ned mot Göta Älv. Resultaten
redovisas i handlingen ”Kungälvs kommun. Släntstabilitetsutredning. Delområde:
Häljeröd. Tekniskt PM. Geoteknik.”, daterad 2003-10-27 med uppdragsnummer
1650985-16/04-PME-018.

Annat
SGI har lämnat yttrande vid programsamråd på Norconsults tidigare PM. Yttrandet
är daterat 2011-06-08 med beteckning 5.5.0-1105-0340.
Illustrationskarta för aktuell detaljplan. Koncept 2013-04-10, se bilaga 1

Geotekniska förhållanden
Planområdet utgörs i huvudsak av ett höjdparti med fastmark. I öster sluttar marken
ned mot Göta Älv där jordlagren övergår i lera och djup till berg ökar. För vidare
beskrivning se Norconsults tidigare geotekniska utredning.
Den förändrade plangränsen medför att område B, C och D enligt tidigare
utredning ligger utanför området. Planområdet ligger i huvudsak även utanför
område A undantaget tillfartsvägen i öster samt del av fastigheterna 1:22, 1:28 och
1:39.
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I sydväst har planområdet utökats. För de tillkommande områdena bedöms
beskrivning för område E gälla.
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Stabilitet
Förutsättningar
Beträffande stabilitetsförutsättningarna framgår av SGI:s yttrande att
kompletterande utredning krävs för området mot Göta Älv.
Då plangränsen förändrats har område som erfordrar komplettering minskats.
Område omfattande tillfartsvägen samt del av fastigheterna 1:22, 1:28 och 1:39 ska
dock påvisas ha tillfredsställande stabilitet.

Beräkningar
Tidigare stabilitetsutredning av FB omfattar beräkning i 2 stycken sektioner där
fältundersökningar utförts. Sektion K2 ligger i linje med nu aktuell tillfartsväg.
Undersökningarna i sektionen omfattar kolvprovtagning, vingsondering,
portrycksmätning samt trycksonderingar.
Utförda stabilitetsberäkningar visar på tillfredsställande stabilitet där kraven för
detaljerad utredning uppfylls (Fc=2,0, FKOMB>1,4).

Bergras och blocknedfall
Risk för berg och blocknedfall föreligger inte inom de områden som detaljplanen
utökats med.

Slutsats
Planens intentioner kan genomföras med hänsyn till stabiliteten. Den del av
planområdet som ligger inom lermark (område A) har tillfredsställande stabilitet.
Restriktioner avseende markbelastning erfordras ej.
Norconsult AB
Väg och Bana
Geoteknik
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