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1. Uppdrag och syfte 

Bohusgeo AB har på uppdrag av Tjörns kommun utfört en geoteknisk undersökning inom 

fastigheten Kleva 1:4, Tjörns kommun.  

Uppdragets syfte är att undersöka de geotekniska förhållandena och att utreda 

förutsättningarna för detaljplan med avseende på släntstabilitet, översiktliga 

grundläggningsförhållanden och markradonförhållanden. Någon detaljerad rekommendation för 

grundläggning ges inte i denna handling.  

2. Underlag 

Underlag för de i denna PM redovisade utvärderingarna utgörs av: 

• Fält- och laboratoriearbeten utförda av Bohusgeo AB för projektet. Resultaten finns 

redovisade i en MUR daterad 2022-05-20, uppdragsnummer 22025. 

• Planförslag/illustrationskarta, starthandling, tillhandahållen av Tjörns kommun 2021-09-20. 

3. Styrande dokument 

Utredningen har utförts i enlighet med tillämpliga delar i dokument förtecknade i Tabell 1. 

Tabell 1. Styrdokument. 

Typ av utredning Styrande dokument 

Alla utredningar 
SS-EN 1997-1, SS-EN 1997-2 
IEG Rapport 2:2008, rev 3 
IEG Rapport 4:2008, rev 1 

Släntstabilitet 
Skredkommissionens rapport 3:95 
IEG Rapport 4:2010 
TKGeo 

Slänter och bankar IEG Rapport 6:2008, rev 1 

Pålar 
IEG Rapport 8:2008, rev 3 
Pålkommissionens rapporter 

Plattor IEG Rapport 7:2008 

4. Befintliga förhållanden 

4.1. Mark, vegetation och topografi 

Det undersökta området är ca 200 x 450 m och utgörs av ängsmark som i norr avgränsas av 

berg i dagen samt av Höviksnäsvägen, i öster av berg i dagen samt befintlig bebyggelse och 

ängsmark, i söder av berg i dagen, och i väster av berg i dagen samt befintlig bebyggelse. Inom 

stora delar av området går berget i dagen. Markytans nivå varierar mellan ca +9.5 och +2. I 

huvudsak är markytan plan och horisontell, lutningar av ca 1:20 förekommer. I direkt anslutning 

till fastmark och berg i dagen förekommer brantare partier.  

4.2. Geotekniska förhållanden 

Område 1 

Inom området finns berg i dagen och tunna jordtäcken på berg, se ritning G101 i MUR för 

redovisning av skrafferat område.  
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Område 2 

Området utgörs av det ej skrafferade området på ritning G101.  

Det totala sonderingsdjupet varierar mellan ca 1.5 och ca 11 m. Jordlagren bedöms under det 

vegetationsjordlagret från markytan räknat i huvudsak utgöras av: 

• fast ytlager 

• lera 

• friktionsjord vilande på berg 

Det fasta ytlagret utgörs av silt och torrskorpelera och tjockleken varierar i huvudsak mellan 

ca 1 och ca 1.5 m. Torrskorepleran är i regel siltig. Vattenkvoten har uppmätts till mellan ca 25 

och ca 40 %. Silten är mycket tjällyftande och starkt flytbenägen.  

Lera finns till mellan ca 3.5 och ca 8.5 m djup under markytan. Mäktigheten är störst inom de 

centrala delarna. Lokalt, inom begränsade partier i huvudsak i anslutning till berg i dagen 

saknas lera. Leran är i regel siltig. Vattenkvoten har i huvudsak uppmätts till mellan ca 60 och 

95 %. Konflytgränsen har uppmätts till mellan ca 40 och ca 70 %.  

Skjuvhållfastheten har i fält bestämts genom vingförsök och CPT-sonderingar och på 

laboratorium genom konförsök. Dessutom har en empirisk utvärdering med ledning av utförda 

CRS-försök utförts. En sammanställning av skjuvhållfastheterna redovisas i Bilaga 1. Den, med 

hänsyn till konflytgränsen och OCR, korrigerade skjuvhållfastheten uppgår till mellan ca 7 och 

14 kPa.  

Sensitiviteten varierar i regel mellan ca 70 och ca 190. Leran bedöms vara högsensitiv och 

kvick. 

För att undersöka lerans sättningsegenskaper har kompressionsförsök typ CRS utförts. I bilaga 

1 redovisas lerans konsolideringsförhållanden i punkt 13. Kompressionsmodulen ML har 

utvärderats till 350 - 480 kPa. För grundläggning, dimensionering mm, se rubrik 

Grundläggningsförutsättningar. 

Friktionsjorden under leran har inte undersökts närmare. Sonderingarna har trängt ned som 

djupast ca 2 m och stoppat i den fast lagrade friktionsjorden, i regel med stopp mot sten, block 

eller berg. 

4.3. Geohydrologiska förhållanden 

Grundvatten- och portrycksnivån i leran respektive i friktionsjorden under leran har uppmätts i 1 

punkt (2 spetsar/punkt) under perioden mitten av april till mitten av maj 2022 och med logger 

var 4:de timme. De uppmätta trycknivåerna redovisas i vår rapport.  

Den övre grundvattennivån (0-portrycksnivån) bedöms normalt ligga strax under markytan. I 

samband med nederbördsrika perioder bedöms den kunna stiga till i nivå med markyta och i 

samband med torrperioder kunna sjunka till ca 1 m under markytan.  

I områden med tunna jordtäcken på berg bedöms den övre grundvattennivån (0-portrycksnivån) 

i samband med torrperioder kunna bli helt utdränerad.  

I Bilaga 2 redovisas uppmätta samt dimensionerande portrycksprofil för 

släntstabilitetsberäkningarna samt för grundläggning.  
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5. Släntstabilitet 

5.1. Allmänt 

Släntstabiliteten har beräknats i en sektion, sektion B, se placering i vår MUR. Sektion B 

bedöms vara dimensionerande för hela områden då störst nivåskillnad påträffats där.  

Stabilitetsberäkningarna har utförts med datorprogrammet Geosuite Stability. Beräkningarna 

har utförts med cirkulärcylindriska glidytor med odränerad (c) och kombinerad analys (komb). 

Beräkningarna är utförda med totalsäkerhetsanalys. 

Den utförda undersökningen bedöms uppfylla detaljerad nivå enligt IEG R4:2010.  

Erforderliga säkerhetsfaktorer enligt IEG R4:2010 framgår av Tabell 2. 

Tabell 2 Erforderliga säkerhetsfaktorer enligt IEG R4:2010 

Utredningsnivå Fc Fkomb 

Detaljerad utredning, nyexploatering ≥ 1.7 – 1.5 ≥ 1.5 – 1.4 

 

För att välja erforderliga säkerhetsfaktorer har en värdering gjorts utifrån en sammanställning av 

gynnsamma och ogynnsamma förhållanden enligt tabell 4.1a-4.1i IEG Rapport 4:2010. 

Sammanställningen redovisas i Bilaga 3 och utvärderade säkerhetsfaktorer redovisas i Tabell 3. 

Tabell 3 Valda erforderliga säkerhetsfaktorer 

Utredningsnivå Fc Fkomb 

Detaljerad utredning, nyexploatering ≥ 1.58 ≥ 1.44 

5.2. Valda parametrar 

5.2.1. Skjuvhållfasthet 

Valda skjuvhållfastheter framgår av bilaga 1.  

5.2.2. Portryck 

Vid beräkningarna har 1 m något högre portryck än de uppmätta i lerans underkant använts. 

Högre värden än så bedöms ej vara aktuella då dräneringsvägarna bedöms vara relativt korta 

med avseende på berg i dagen.  

5.2.3. Laster 

Vid beräkning med totalsäkerhetsanalys ansätts en karakteristisk last på ca 20 kPa (20 kN/m2) i 

beräkningen. Lasten motsvarar ca 1 m tung fyllning alternativt en trafiklast av ca 20 kPa. 

Observera att lasterna angivna för släntstabilitetsberäkningarna inte nödvändigtvis är samma 

som för grundläggning.  

5.3. Beräkningar befintliga förhållanden 

Beräknade säkerhetsfaktorer redovisas i Tabell 4. 

Tabell 4. Beräknade säkerhetsfaktorer, befintliga förhållanden 

Sektion\Analys Fc Fkomb 

Sektion B, befintliga förhållanden (obelastad) 3.48 3.02 
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Sektion B, belastningsbegränsning 20 kPa 1.73 1.61 

 

5.4. Resultat/slutsats 

Släntstabiliteten bedöms under nuvarande förhållanden vara tillfredsställande och den 

planerade bebyggelse bedöms kunna utföras utan att stabiliteten blir otillfredsställande. Detta 

förutsätter dock att markytan ej belastas med mer än 20 kPa inom delområde 2. Inom 

delområde 1 finns ej denna begränsning. Om större belastningar än 20 kPa krävs kan detta 

sannolikt tillåtas men då skall släntstabiliteten kontrolleras för den geometri och det lastfall som 

önskas. 

I den nedre delen av slänten/markområdet bedöms schakt ej bli aktuell och således medräknas 

ej schakt vid släntstabilitetsberäkningarna. Vid tillfälliga schakter för grundläggning se nedan i 

kapitel 8 schaktning. Om schakt vid släntfot skulle bli aktuell kan med stor sannolikhet 

kompletterande beräkningar visa att tillfredställande stabilitet uppnås.  

Eventuella fyllningar inom området skall ej ha en släntlutning brantare än 1:2. 

6. Grundläggningsförutsättningar 

Inom område 1 med berg i dagen eller tunna jordtäcken på berg bedöms grundläggning kunna 

utföras direkt i mark utan särskilda geotekniska åtgärder. 

Leran inom område 2 bedöms vara svagt överkonsoliderad vid ytan och normalkonsoliderad på 

djupet. Leran bedöms inte kunna påföras ytterligare last utan att långtidssättningarna uppstår. 

Då jorddjupet varierar inom området bör kompletterande geotekniska undersökning utföras i 

enskilda byggnadslägen vid detaljprojektering. Det kan inte uteslutas att mindre byggnader 1-

planshus och garage mm kan utföras med kompensationsgrundläggning. Tyngre hus bedöms 

behöva grundläggas med fribärande platta på pålar. 

7. Schaktning 

Vid tillfällig schaktning för tex VA-ledningar mm bedöms en släntlutning av 2:1 erfordras vid ett 

max schaktdjup av ca 1.5 á 2 m. 

Vid schakt under grundvattennivån, i samband med nederbörd eller vid riklig vattentillrinning 

kan flackare släntlutning och/eller erosionsskydd erfordras.  

Vid schaktningsarbeten bör speciellt beaktas att jorden delvis är mycket flytbenägen. Om 

arbetena utförs vid kall väderlek bör schaktbotten tjälskyddas. 

8. Infiltration 

För att ej minska grundvattenbildningen, erhålla viss rening av dagvattnet, inte påverka 

omkringliggande vegetation m.m., bör infiltration övervägas.  

9. Bergras och blocknedfall 

Risk för bergras eller blocknedfall som kan påverka detaljplaneområdet redovisas i bilaga 5. I 

huvudsak bedöms ingen eller låg risk finnas. Alla bergsslänter skall efter 

nybyggnadsentreprenad lämnas säkra, nödvändiga åtgärder vidtas.  
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10. Markradon 

Markradonhalten har uppmätts till mellan ca 20 och ca 33 Bq/kg. Med ledning av de uppmätta 

nivåerna kan marken klassas enligt BFR R85:1988 till lågradonmark. 

11. Kompletterande undersökningar i samband med 

projektering och byggande 

För detaljerad projektering av grundläggning inom området som ej utgörs av berg i dagen bör 

kompletterande geotekniska undersökningar utföras i byggnadsläget.  


