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1 Objekt 

På uppdrag av Tjörns kommun har Tyréns AB utfört en geoteknisk utredning för Koholmen 
1:206 och 1:207. Uppdragsanvarig för Tyréns AB är Jonas Karlsson. 

Utredningen genomförs inför en detaljplan av de två fastigheterna. 

2 Ändamål 

Syftet med utredningen är att undersöka behovet av geotekniska åtgärder genom en översiktlig 
utredning gällande de geotekniska förutsättningarna för de båda fastigheterna. 

Tillvägagångssättet har varit att inleda med en arkivstudie av befintligt underlag i form av 
geotekniska undersökningar, utlåtanden och/eller grundläggningsinformation. Vidare 
genomfördes en bottenlodning för att dokumentera bottengeometrin. 

3 Planerad/föreslagen konstruktion 

Planen innefattar två fastigheter. För Koholmen 1:206 ämnar planen pröva ändrad användning 
för befintlig byggnad vilken är nybyggd och som står delvis i vatten. För Koholmen 1:207 ämnar 
planen pröva placering av nybyggnad vilken placeras så att stor del av denna kräver 
grundläggning i vatten.  

 

Bild över aktuella fastigheter 

4 Underlag för utredningen 

Underlag för utredningen utgörs av: 

- Jordartskarta 

- Arkivmaterial 

- Bottenlodning 
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4.1 Jordartskarta 

Enligt jordartskarta 7A NO utgörs undergrunden ovan vattennivån av bergidagen. Det finns inga 
indikationer på andra jordarter. 

4.2 Arkivmaterial 

I arkivstudien återfanns inga tidigare geotekniska undersökningar eller utlåtanden. Det som 
påträffades av geoteknisk karaktär är ett stycke ur ”Program för Klädesholmen” daterat 2007-
11-05. 

” Geoteknik 
Klädesholmen och omkringliggande öar karaktäriseras  
av kala, i regel brant sluttande bergspartier och låglänta  
strandpartier. Marknivåerna variera kraftigt och är som  
högst ca +20 meter över havsnivån. I anslutning till kajan- 
läggningar och befintlig bebyggelse nära havet är strand- 
linjen till stor del utfylld. Släntstabiliteten kan lokalt vara  
otillfredställande då utfyllnaderna vilar på okänt underlag.  
För nybebyggelse inom områden som inte utgörs av berg  
i dagen krävs det sannolikt en grundläggning med pålar  
eller plintar. I samband med detaljplanearbete krävs att  
släntstabiliteten klarläggs. Risken för bergras och block- 
nedfall från branta bergsslänter måste undersökas liksom  
mätning av gammastrålning och radonförekomst.” 
 
Vidare påträffades husritningar för de båda fastigheterna där det framgår att grundläggningen 
sker på berg och stödpålning till berg. 

4.3 Bottenlodning 

Sjöbotten har lodats i fyra sektioner utanför de aktuella fastigheterna. Lodningen redovisas på 
ritning G01-G03. I sektion A och B är lutningen ca 1:4 från nivån runt -1 till ca -6 i sektion A 
respektive -8 i sektion B. I sektion C och D är lutningen ca 1:3 från nivån runt -1 till ca -14. 
Botten lutar kraftigare ut mot öppet vatten än mot tvärs över viken.  

 

Vy över sektion A och B 
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Vy över sektion D 

Lodningen är utförd i koordinatsystem SWEREF 99 12 00 och höjdsystem RH2000. 

5 Markförhållanden 

Marken på de båda fastigheterna utgörs av bergidagen som lutar relativt kraftigt ner i vattnet. 

 

Vy över bergidagen som stupar ner i vattnet 
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5.1 Geotekniska förhållanden 

Erfarenhetsmässigt brukar undergrunden i anslutning till klipphällar i vattnet i Bohuslän utgöras 
av löst lagrade sediment. Då det saknas dokumentation om undergrunden förutsätts löst lagrad 
sediment ansluta till klipphällarna. 

5.2 Hydrogeologiska förhållanden 

Vattennivå vid lodning uppgick till +0,1. 

6 Beräkning 

6.1 Beskrivning av geokonstruktion 

För Koholmen 1:206 ämnar planen pröva ändrad användning för befintlig byggnad vilken är 
nybyggd och står delvis i vatten. För Koholmen 1:207 ämnar planen pröva placering av 
nybyggnad vilken placeras så stor del av denna kräver grundläggning i vatten. 

Befintliga och planerade konstruktioner är/blir stödpålade till berg. 

6.2 Säkerhet 

I samband med upprättande av detaljplaner ska säkerheten mot stabilitetsbrott verifieras enligt 
Skredkommissionens rapport 3:95 och IEG Rapport 4:2010. 

Vid en översiktlig utredning ska följande säkerhetsnivåer gälla: 

- Fc > 2 

- Fc� >1,5 

6.3 Sammanställning av geokonstruktionens dimensionerande värden 

Grundläggningen dimensioneras enligt Eurokod 7 (EN 1997) där geokonstruktionen hänförs till 
geoteknisk kategori 2 (GK2). 

Beräkningar i brottgränstillstånd utförs med nedanstående parametrar och partialkoefficienter. 
Dessa är utvärderade ur undersökningsresultaten med stöd av IEG:s tillämpningsdokument 
Grunder (Rapport 2:2008). 

Stabilitetsberäkningarna utförs med totalsäkerhetsmetoden varför härledda materialegenskaper 
används. Vidare är befintliga och planerade konstruktioner stödpålade till berg varför det endast 
är brott i jordslänt som beräknas. 
 

Tabell 1 Härledda medelvärden för parametrar i jordmodellen 

Material Tunghet, ρρρρ (ρρρρ´) 
(kN/m3) 

Hållfasthetsegenskaper 

Sediment/Lera 15 τfuk = 7 +0,5/m kPa 
c´dk= 1 kPa 

φ´dk= 30
o
 

 

Stabilitetsberäkningarna är utförda med uppmätt vattenyta och antagandet om hydrostatiskt 
grundvattentryck. Vidare att leran har en obegränsad mäktighet. 

6.4 Beräkningar 

Då samtliga konstruktioner stödpålas utförs endast brottgränsberäkning för undergrunden i sig. 
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6.4.1 Brottgräns 
Beräkning i sektion C ger ett Fc=1,5 och Fkomb = 1,4. 
 

 
 

7 Rekommendationer 

Beräknad säkerhet uppfyller inte kraven varför en detaljerad undersökning bör genomföras i 
samband med fortsatt planarbete. Undersökningen ska bla ge svar på jordart, djup till fast 
botten, densitet, hållfasthet mm. 
Vidare sänks kraven på beräknad säkerhet då kunskapen om undergrunden blir bättre vid en 
detaljerad undersökning. 
Trots att nya konstruktioner stödpålas måste omgivande mark uppfylla vissa säkerhetskrav så 
jorden runt pålarna bedöms stabil för att inte riskera brott i pålarna vid ett eventuellt jordskred. 








