Detaljplan för Almöstrand och Tjörns entré
PM Geoteknik

Datum: 2013-01-18
Sidan 1 av 11

PM Geoteknik
Detaljplan för Almöstrand och Tjörns entré
Tjörns kommun
2013-03-29

________________________________________________________________________________________
PM Avfallshantering
Planprogram Lidingö Centrum - Torsvik

1 (21)

Innehållsförteckning
1.

Inledning .......................................................................................................................................... 3

2.

Underlag .......................................................................................................................................... 3

3.

Projektbeskrivning ........................................................................................................................... 3

4.

Markförhållanden ............................................................................................................................ 5
4.1. Stabilitet ....................................................................................................................................... 7

5.

Översiktliga rekommendationer för schakt och grundläggning ...................................................... 9

6.

Fortsatt arbete............................................................................................................................... 11

Handläggare

Datum / Version

Carl Hellblom

2013-03-29 / 1

Granskad (datum/signatur)

Uppdragsledare

2013-03-28 / Sölve Hov

Annika Rubensson

Uppdragsnummer (Atkins)

Beställare

2011468

Tjörns kommun

2

1.

Inledning

På uppdrag av Tjörns kommun har Atkins Sverige AB (Atkins) utfört översiktliga geotekniska
undersökningar inför eventuell exploatering av bostäder, verksamheter samt anläggande av
infrastruktur på Almöstrand och vid Tjörns entré. Syftet med de geotekniska
undersökningarna har varit att ta reda på markförhållanden och
grundläggningsförutsättningar för nya byggnader och infrastruktur.
Resultaten av de geotekniska undersökningarna har redovisats i ett separat dokument
”Rapport Geoteknisk undersökning – Detaljplan för Almöstrand och Tjörns entré”, daterad
2013-03-29. Föreliggande PM behandlar en utvärdering av dessa resultat tillsammans med
resultat från tidigare utförda undersökningar samt innehåller rekommendationer för schakt
och grundläggning.
Föreliggande PM Geoteknik tillhör fas 2 av uppdragets totalt tre faser och är en
komplettering av ”PM Översiktlig geoteknisk utredning”, utfört av Atkins i fas 1, 2012-11-06.
Föreliggande PM Geoteknik är ett projekteringsunderlag som ej skall användas som
bygghandling e.d.

2.

Underlag

Utöver ovan nämnd Rapport Geoteknisk undersökning och PM Översiktlig geoteknisk
utredning har följande underlag nyttjats:


Tjörns Entré, Myggenäs 2:5, Exploateringsstudie, detaljplaneskiss, Myggenäs Gård
AB, 2013-02-04



Bostäder på Almö, Skiss 121204//Naab, Nils Andreásson Arkitektkontor AB, 2012-1204



Geotekniska undersökningar utförda 2011 av Tyréns, erhållna av Tyréns 2012-12-11



Skredkommissionen Rapport 3:95, Anvisningar för släntstabilitetsutredningar, 1995



”Väg 160 Jörlanda – Rotvik, Ny bro över Askeröfjorden jämte tillfartsvägar”,
Byggnadsteknisk beskrivning, Bygghandling 1980-09-26, Statens Geotekniska Institut



NCC Almöstrand, planförslag 2013-03-15



Almöstrand Mällby 2:208, förslag 2013-03-01



Almö camping, Tjörn, Helhetshus, 2013-03-25

3.

Projektbeskrivning

Det aktuella området innefattar större delen av Almön och intilliggande mark vid Myggenäs
korsväg (Tjörns entré). Området är idag ställvis exploaterat med bl.a. en camping på Almöns
norra del och en parkeringsyta vid Tjörns entré. Topografin är kuperad med morän- och
bergkullar. Naturmarken består huvudsakligen av gräsytor, skog, block och berg i dagen.
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Centrala och norra Almön

Almösund

Södra och sydvästra Almön

Tjörns entré

Fig. 3.1 Översikt Almön och Tjörns entré (www.hitta.se)

Området avses att bebyggas med bostäder, verksamhetslokaler såsom kontor och små
handelsetableringar, parkeringsytor, kallbadhus samt småbåtshamnar, se
exploateringsförslag och områdesindelning i figur 3.2.
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Fig. 3.2 Exploateringsförslag (Radar arkitektur & planering AB, 2012-10-01). Hela området har delats in i 10 st
delområden.
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4.

Markförhållanden

Tjörns entré (område 1 och 2 i figur 3.2)
Marken inom området ligger på nivåer mellan ca -0,5 och ca +4.
Enligt SGU:s jordartskarta består de naturliga jordlagren i området av postglacial finsand och
berggrund.
Undersökningarna i område 1 (punkt 12AT07 och 12AT08 i figur 4.1) stoppade i markens
översta fyllningslager på ca 0,5 – 2 m djup under markytan.

Fig. 4.1 Undersökningspunkternas ungefärliga lägen (www.hitta.se)

Undersökningar utförda år 2011 (punkt 1 – 23) visar att marken överst består av
fyllningsmaterial ovan havsbottensediment och lera. Sedimenten och leran är ställvis siltiga
och underlagras av friktionsjord ovan berg. I de undersökningspunkter som är utförda
närmast strandkanten finns inga fyllningsmaterial. I dessa består marken överst av sandig
siltig gyttja med skal. Gyttjan underlagras av havsbottensediment och lera ovan morän på
berg.
I de punkter där djup till berg har undersökts ligger berget ca 5 – 8 m under markytan. Enligt
vissa övriga undersökningspunkter ligger dock berget ställvis djupare än 12 m under
markytan.
Vingsonderingar i området visar att befintlig gyttja, sediment och lera är mycket lös till
extremt lös med en skjuvhållfasthet på ca 5 – 20 kPa.
Grundvattenytan är uppmätt i ett grundvattenrör vid två tillfällen, 2010-06-11 och 2010-09-21,
och låg mellan ca 1,2 – 1,5 m under markytan vilket motsvarar nivåerna +0,1 - +0,4.
Medelvattenytan (MW) i Stenungsund har plushöjd +0,0 (RH 2000).
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I område 2, vid planerad parkering, visar utförd undersökning (punkt 12AT09) att marken
överst består av ca 2 m fyllningsmaterial. Fyllningen underlagras av ca 6 m lös jord ovan
morän. Djup till berg har ej undersökts.
Undersökningar utförda år 1980 visar att den lösa jorden under befintlig fyllning består av
mycket lös sandig siltig lera som antingen ligger direkt på berg eller på morän ovan berg. I
undersökningarna är största djup till berg ca 8 m och finns vid den planerade parkeringens
mellersta del. I övriga delar av området är djupet till berg ca 3 – 5 m enligt undersökningen.
Södra och sydvästra Almön (område 3 - 6)
Marken inom den del av området som avses att bebyggas ligger på nivåer mellan ca +0 och
ca +12.
De naturliga jordlagren i området består enligt SGU:s jordartskarta av postglacial sand,
svallsediment av grus, sandig morän och berggrund.
Undersökningar i område 4 (punkt 12AT10 och 12AT11), där bostäder, kontor m.m. planeras
visar att marken överst består av ett tunt lager med sandig gyttjig torv som innehåller
växtdelar. Torven underlagras av ca 9 m lera ovan ett tunt moränlager på berg. Djupet till
berg är i undersökningspunkterna ca 9 – 10 m.
Leran i undersökningspunkt 12AT11 är gyttjig och lös till mycket lös. De analyserade
vattenkvoterna i leran är huvudsakligen mellan 80 % och 96 %.
Mätvärden på grundvattenytans nivå i punkt 12AT10 saknas. Ett försök utfördes 2012-12-06
men vattnet hade då fryst ända upp till rörets överkant.
Undersökningar från 1980 visar att marken i området söder om lokalvägen, vid planerad
parkering består av lös gyttja. Längre österut består marken av omväxlande siltig sandig
morän och sedimentära lager av huvudsakligen silt, sand och grus. Lokalt förekommer även
sten och block. Djup till berg är ca 2 – 5 m enligt undersökningen.
I område 3, där verksamhetslokaler planeras, visar undersökningspunkt 12AT06 att marken
överst består av ett tunt lager mulljord. Mulljorden underlagras av siltig sand och en del sten.
Materialet är fast och sonderingen har avbrutits på ca 2,5 m djup.
Undersökningar i område 5 (punkt 12AT02 - 12AT04), där kontor och bostadshus planeras,
visar att marken överst består av ca 2 m torrskorpelera och fyllningsmaterial. Torrskorpeleran
och fyllningen underlagras av ca 2 – 4 m lera, där de största lerdjupen finns i
undersökningspunkt 12AT03 som ligger närmast strandkanten. I denna punkt finns ingen
torrskorpelera eller fyllning överst i marken, istället finns ett tunt lager med lerig gyttjig sand.
Enligt undersökningspunkterna i området ökar djupet till berg från ca 4 m i norr till mer än 9
m i söder (närmast strandkanten).
Grundvattenytan är uppmätt i ett grundvattenrör i punkt 12AT02 vid ett tillfälle, 2012-12-06,
och låg ca 1,3 m under markytan vilket motsvarar nivån +1,8.
Norr om lokalvägen, vid planerad parkering, visar undersökningar från 1980 att marken
överst består av ca 1-2 m sand. Sanden underlagras av lerig silt, sandig siltig lera och siltig
morän. Undersökningsdjupen varierar mellan ca 3 – 6 m, djup till berg är ej undersökt.
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Längre österut på Almöns södra kust, i område 6, är inga undersökningar utförda. Marken
bedöms huvudsakligen bestå av berg i dagen och ställvis av sandig morän ovan berg.
Norra och centrala Almön (område 7 – 10)
Inom området ligger marken på nivåer mellan ca +2 och ca +25. En höjdrygg sträcker längs
mitten av ön i nord-sydlig riktning.
Enligt SGU:s jordartskarta består de naturliga jordlagren i området av postglacial sand,
svallsediment av grus, sandig morän och berggrund. Väster om höjdryggen, i sluttningen ned
mot Almösund är svallsediment av grus det dominerande naturliga jordlagret.
Block bedöms förekomma i alla områden 7 – 10.
Enligt undersökningar i område 7 (punkt 12AT12 och 12AT13), består marken av siltig sand
och en del sten. Djup till berg är i undersökningspunkt 12AT12 ca 5 – 6 m.
Väst om höjdryggen i område 8 visar undersökningspunkter 12AT14 och 12AT15 att marken
består av friktionsjord, främst sand, ovan berg. Djupet till berg är ca 4 – 6 m.
Öst om höjdryggen i område 8 är inga undersökningar utförda. Marken bedöms bestå av
friktionsjord ovan berg. Berget bedöms delvis ligga ytligt och gå ställvis i dagen.
I västra delen av område 9 visar undersökningspunkt 12AT16 att marken överst består av ca
0,5 m mullhaltig sand. Den mullhaltiga sanden underlagras av grusig och siltig sand som
även innehåller en del sten. Djup till berg är ca 8 m.
Grundvattennivån varierar över området och är beroende av nederbörd, topografi,
jordlagrens beskaffenhet m.m. Grundvattenytan är uppmätt i ett grundvattenrör i punkt
12AT16 vid ett tillfälle, 2012-12-06, och låg ca 2 m under markytan.
I övriga delar av område 9 bedöms marken bestå av friktionsjord, främst sandig morän, ovan
berg. Berget bedöms delvis ligga ytligt och gå ställvis i dagen.
I område 10, där bostäder planeras, är inga undersökningar utförda. Marken bedöms bestå
av sandig morän ovan berg.

4.1. Stabilitet
Översiktliga stabilitetsberäkningar har utförts i de områden som bedöms relevanta och där
lösa jordlager förekommer. Syftet har varit att beräkna säkerhetsnivå (säkerhetsfaktor) mot
skred och ras.
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Sektion B
Sektion C
Sektion D

Sektion A

Fig. 4.2 Sektionernas lägen där stabilitetsberäkningar utförts (www.hitta.se)

Område 1
Totalstabiliteten har beräknats i sektion A i figur 4.2. Totalstabilitet avser stabilitet i områden
med lutande markyta samt stabilitet i områden i närheten av slänter och vattendrag. I
områdena utgör inte exploateringen den enda stabilitetsförändrande faktorn utan är ett
tillskott till övriga stabilitetsförhållanden.
Den lösa lerans odränerade skjuvhållfasthet som använts i beräkningarna är 10 kPa.
Skjuvhållfastheten är utvärderad från vingsonderingar i Tyréns undersökningspunkter 12 och
19A samt från kolvprovtagning i Tyréns undersökningspunkt 12.
Säkerhetsfaktorn vid odränerad analys (Fc) bedöms till ca 1,1 och vid kombinerad analys
(Fkomb) till ca 1,1 för befintlig slänt. Enligt Skredkommissionens riktlinjer för detaljerad
utredning är lägsta godtagbara värde på säkerhetsfaktorn Fc > 1,5 och Fkomb > 1,35.
Beräknade säkerhetsfaktorer gör att befintligt område och slänt inte kan anses som stabila
och säkerhetsnivån mot skred är mycket låg. Se vidare beskrivning i kapitel 5 och 6.
Område 4
Totalstabiliteten har beräknats i sektion B och C i figur 4.2.
Sektion B
Den lösa lerans odränerade skjuvhållfasthet som använts i beräkningarna är 6 kPa i
lerlagrets översta 4 m, i leran därunder bedöms skjuvhållfastheten öka med 1,4 kPa/m.
Skjuvhållfastheten är utvärderad från CPT-sondering i undersökningspunkt 12AT11.
En last med 20 kPa från befintlig lokalväg har inkluderats i beräkningarna.
Säkerhetsfaktorn vid odränerad analys (Fc) bedöms till ca 1,0 och vid kombinerad analys
(Fkomb) till ca 1,0 för befintlig slänt.
Beräknade säkerhetsfaktorer gör att befintligt område och slänt inte kan anses som stabila
och säkerhetsnivån mot skred är mycket låg. Se vidare beskrivning i kapitel 5 och 6.
Sektion C

8

Den lösa gyttjans odränerade skjuvhållfasthet som använts i beräkningarna är 6 kPa.
Skjuvhållfastheten är utvärderad från närliggande kolvprovtagning utförd år 1980.
Säkerhetsfaktorn vid odränerad analys (Fc) bedöms till ca 1,2 och vid kombinerad analys
(Fkomb) till ca 1,1 för befintlig slänt.
Beräknade säkerhetsfaktorer gör att befintligt område och slänt inte kan anses som stabila
och säkerhetsnivån mot skred är mycket låg. Se vidare beskrivning i kapitel 5 och 6.
Område 5
Totalstabiliteten har beräknats i sektion D i figur 4.2.
Den lösa lerans odränerade skjuvhållfasthet som använts i beräkningarna är 7 kPa i
lerlagrets översta 4 m och 10 kPa i leran därunder. Skjuvhållfastheten är utvärderad från
CPT-sondering i undersökningspunkt 12AT03.
En last med 20 kPa från befintlig lokalväg och parkeringsyta har inkluderats i beräkningarna.
Säkerhetsfaktorn vid odränerad analys (Fc) bedöms till ca 1,1 och vid kombinerad analys
(Fkomb) till ca 1,1 för befintlig slänt.
Valda säkerhetsfaktorer gör att befintligt område och slänt inte kan anses som stabila och
säkerhetsnivån mot skred är mycket låg. Se vidare beskrivning i kapitel 5 och 6.

5.

Översiktliga rekommendationer för schakt
och grundläggning

Området är blockrikt och bedöms vara svårschaktat. Fyllningsjord och naturligt lagrad jord är
ställvis tjälfarliga varför utskiftning ska göras ned till tjälfritt djup.
Nedan följer översiktliga rekommendationer för erforderliga geotekniska åtgärder för
exploatering av områdena.
Område 1
Stabilitetsberäkningar visar på att området med befintliga förhållanden inte kan anses som
stabilt. Byggnader i området måste pålas, mark vid planerad bussväg och parkeringsyta ska
förstärkas med exempelvis kc-pelare för att minimera sättningar och stabilitetsproblem.
Område 2
Planerad parkeringsplats bör utföras på mark förstärkt med kc-pelare för att minimera
sättningar, beroende på planerade uppfyllnadshöjder.
Område 3
Grundläggning av planerade byggnader och parkeringsytor förutsätts kunna utföras med en
packad fyllning på fasta och ostörda jordlager av naturligt lagrad friktionsjord. Även
grundläggning på packad sprängbotten och packad fyllning på berg kan bli aktuell.
Bergschakt kan erfordras. Se bilaga 1, ”Bergteknisk undersökning för detaljplan Almöstrand
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och Tjörns entré”, utförd av Petro Team Engineering AB 2012-11-20, för information om
bergkvalitet, radon m.m.
Område 4
Stabilitetsberäkningar visar på att området med befintliga förhållanden inte kan anses som
stabilt.
I området nordväst om lokalvägen måste byggnader pålas, mark vid planerade
parkeringsytor och torg ska förstärkas med exempelvis kc-pelare för att minimera sättningar
och stabilitetsproblem.
Planerad parkering söder om lokalvägen förutsätts behöva grundläggas med pålar eller på
mark förstärkt med exempelvis kc-pelare för att minimera stabilitetsproblem.
Nordöst om lokalvägen rekommenderas planerade byggnader grundläggas på packad
sprängbotten och packad fyllning på berg. Byggnader planeras i suterräng. Bergschakt
erfordras och förstärkning som exempelvis bultning krävs längs bergskärningen. Se bilaga 1,
”Bergteknisk undersökning för detaljplan Almöstrand och Tjörns entré”, utförd av Petro Team
Engineering AB 2012-11-20, för information om bergkvalitet, radon m.m.
Område 5
Stabilitetsberäkningar visar på att området söder om lokalvägen inte kan anses som stabilt
med befintliga förhållanden. Byggnader i området måste pålas, mark vid planerade vägar
och parkeringsytor ska förstärkas med exempelvis kc-pelare för att minimera sättningar och
stabilitetsproblem.
Planerad parkering norr om lokalvägen förutsätts kunna utföras med en packad fyllning på
fasta och ostörda jordlager av naturligt lagrad friktionsjord.
Område 6
Bergschakt erfordras, grundläggning av planerade byggnader kan utföras på packad
sprängbotten och packad fyllning på berg. Se bilaga 1, ”Bergteknisk undersökning för
detaljplan Almöstrand och Tjörns entré”, utförd av Petro Team Engineering AB 2012-11-20,
för information om bergkvalitet, radon m.m.
Område 7-10
Planerade byggnader förutsätts kunna grundläggas på packad fyllning på fasta och ostörda
jordlager av naturligt lagrad friktionsjord. I delar av områdena kan även grundläggning på
packad sprängbotten och packad fyllning på berg bli aktuellt.
Området bör förutsättas vara svårschaktat pga. blockrik morän och varierande bergöveryta.
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6.

Fortsatt arbete

För områdena 1, 4 och 5 har översiktliga beräkningar visat att rådande stabilitetsförhållanden
har låga säkerhetsfaktorer och att planerade konstruktioner inte kan genomföras utan
förstärkningsåtgärder.
I utförda stabilitetsberäkningar har djup till havsbotten antagits varför en lodning av
havsbotten bör utföras i nästa skede.
I projekterings- och bygghandlingsskedet erfordras kompletterande undersökningar och
detaljerade projekteringsanvisningar för respektive byggnad och anläggning för att
säkerställa områdenas stabilitet och för att undvika stora sättningar.
I området där det idag finns en camping har inga undersökningar utförts vilket erfordras i
nästa skede.

Bilaga:
1. Bergteknisk undersökning för detaljplan Almöstrand och Tjörns entré (5 sidor)
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Datum

Vår referens

Identitet

2012-11-20

Petter Engvall,
Christian Andersson

456-10 Bergteknisk undersökning
detaljplan Almöstrand och Tjörns
Entré 121120.docx

Dokumenttyp

PM

Atkins Sverige AB
Bergteknisk undersökning för
detaljplan Almöstrand öch Tjörns Entre
1 Inledning
På uppdrag av Atkins Sverige AB har Petro Team Engineering AB utfört en bergteknisk undersökning
av området Almöstrand och Tjörns Entré. På området planeras bland annat bostäder. En
undersökning med scintillometer för att mäta totalgammastrålningen från berget har även gjorts.
Området har delats upp i tre delområden där berget undersökts, för varje delområde redovisas de
vanligaste sprickriktningarna och förskiffring. Gammastrålningsmätningarna redovisas med ett
medelvärde samt ett maxvärde för varje delområde.

Figur 1 Berggrundskarta med delområden. Efter SGU:s berggrundskarta nr 146, 7A Marstrand NO.
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2 Geologi och topografi
Undersökningsområdet ligger i kontakten mellan granitisk gnejs och gnejs av sedimentärt ursprung.
Stora höjdskillnader finns i områdena. Delområde ett ligger längs med Almö sund där berget på östra
sidan stupar brant ned mot vägen och stranden i väster. Delområde två är mer plant och sluttar mot
söder. Delområde tre ligger högt och stupar på södra och sydöstra sidan med branta bergväggar ned i
havet.

3 Resultat
3.1 Delområde 1
Berggrunden i Delområde ett är en gnejsig granit med förskiffring som stryker 330˚ och stupar 50˚.
Berggrunden är storblockigt uppsprucken av branta till medelbranta sprickor, se figur 2. Terrängen är
höglänt med en mycket brant stupande bergskärning ner mot västsydväst. Skärningen är på vissa
ställen mer än 5 m hög. Längs med skärningen finns närapå horisontella avsattser, 1-2 m djupa.
Högst upp på berget i den södra delen av området finns en bergartskontakt mellan den gnejsiga
graniten och en gnejs av sedimentärt ursprung. Skärningen korsas av svaghetszoner upp till 3 m
breda som löper ned mot västsydväst. Sprickornas orientering visas schematiskt i stereogram i figur 2.

Figur 2 Sprickriktningar i Delområde ett. Grön linje visar förskiffring.

3.2 Delområde 2
Berggrunden i delområde 2 är en gnejsig granit, storblockigt uppsprucken av branta uthålliga, samt
flacka sprickor (se figur 3). Förskiffringen i området stryker 300˚r och stupar 30˚. Området är inte lika
kuperat som delområde 1 och 3. Berghällarna är böljande och i regel inte mer än en meter höga.
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Figur 3 Sprickriktningar i delområde 2. Grön linje visar förskiffring.

3.3 Delområde 3
Berggrunden i delområde 3 är en gnejsig granit med förskiffring som stryker 25° och stupar 20°, dock
veckas denna på flera platser, se figur 4. Berget är uppsprucket av branta sprickor, se figur 5 där grön
linje visar den vanligast förekommande förskiffringsriktningen.

Figur 4 Förskiffringen är veckad på flera platser inom delområde 3.
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Figur 5 Sprickriktningar i delområde 3. Grön linje visar vanligast förekommande förskiffring.

3.4 Gammastrålning
Tabell 1 nedan visar medelvärde samt maxvärde för varje delområde. Totalt gjordes 20 mätningar av
gammastrålningen. Särskild hänsyn har tagits till bergartskontakten i delområde ett, dock utan att
förhöjda värden noterats.
Tabell 1 Uppmätta strålningsvärden inom delområdena.
Delområde
Medel (uSv/h)
Max (uSv/h)

1
0.08
0.11

2
0.07
0.08

3
0.10
0.12

Bergteknisk undersökning för detaljplan Almöstrand
och Tjörns Entré

456-10

5 (5)

4 Rekommendationer
I delområde 1 finns en ogynnsam sprickriktning som stupar ut ur bergskärningen, detta kan ge upphov
till blockutfall vid sprängning. I delområde 2 finns ej någon högre bergskärning. I delområde 3 är
sprickriktningarna branta och gynnsamma, dock kan förskiffringen som är veckad ge upphov till
ogynnsamma sprickriktningar.
Gammastrålningsmätningen visar att strålningsnivåerna är homogena över området. De uppmätta
värdena ger att det ej föreligger någon förhöjd risk i något av områdena (Åkerblom, Rosén &
Pettersson, 1988).
Innan sprängning utförs bör en detaljerad bergteknisk besiktning utföras för att klarlägga behovet av
eventuell förförstärkning.
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