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1 Uppdrag och syfte 
På uppdrag av Kungsbacka kommun har Norconsult AB utfört en geoteknisk utredning inom Frillesås-Rya 2:1, 
Kungsbacka kommun. Området ligger i sydöstra delen av Frillesås tätort, strax öster om Göteborgsvägen. 
I norr angränsar området mot Frillesåsvägen och i söder mot Löftaån. 

Kommunen ämnar upprätta detaljplan som syftar till att möjliggöra en ny förskola som ska ersätta befintlig 
samt säkerställa byggbarheten för flerbostadshus inom det rödmarkerade området i figur 1. De önskar även 
en översiktlig geoteknisk utredning för resterande del av fastigheten, området markerat i gult.  

Denna PM syftar till att ge de berg- och geotekniska förutsättningarna inför upprättande av detaljplan inom del 
av Frillesås-Rya 2:1. En översiktlig byggbarhetsbedömning utförs även för övrig del av fastigheten med 
särskilt fokus på stabiliteten mot Löftaån. I beskrivning nedan refereras till område norr (för detaljplanen) 
respektive område söder. Se figur 1 för ungefärlig utbredning av undersökningsområdet.  

 

Figur 1 Ortofoto från Google maps [2020] med utredningsgränser inlagda). 

2 Underlag 
De geotekniska och bergtekniska fält- och laboratorieundersökningar som utförts inom aktuellt område 
redovisas i Markteknisk undersökningsrapport geoteknik & berg (MUR/Geo Berg). Handlingen har samma 
uppdragsnummer och datum som föreliggande PM.  
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3 Geotekniska förhållanden 

3.1 Topografi mm 

I tillhörande MUR Geo Berg presenteras de foton som togs vid fältbesöket. För detaljerade uppgifter om höjd 
och lutning inom fastigheten hänvisas till ritning G 101 i MUR Geo Berg. 

 Område norr 

I den norra delen av området ligger idag moduler där det bedrivs förskola. Anslutande mark upp mot 
Frillesåsvägen utgörs av två asfalterade parkeringsytor med anslutande gräsytor. Nordvästra delen utgörs av 
svagt sluttande mark med ett mindre lövskogsparti. I väst gränsar planområdet mot ett skogsklätt höjdparti 
med berg i eller nära i dagen. I anslutning till planområdet är berget sprickfattigt och utan lösa block. Direkt 
söder om förskolan pågick vid platsbesöket grundläggningsarbeten för hus och söder därom utgörs marken av 
åkermark. Utmed områdets östra gräns löper ett grunt, ca 0,5 m djupt, dike med lövträd som växer i dess 
slänter.  

Området utgörs av relativt plan mark som sluttar något åt sydost. Nivåskillnaden inom planen, undantaget 
bergspartiet, uppgår till ca 4 m där den största delen av nivåskillnaden tas upp i områdets nordvästra del. 

 Område söder 

Marken inom området sluttar svagt från bergspartiet i norr ned mot Löftaån i söder. Markyta mellan bergsfot 
och släntkrön till åravinen faller från ca +8,0 till +6,0. Området utgörs i huvudsak av åkermark men med 
ängsmark i västra samt ett trädbevuxet område i nordvästra delen av området. Runt hela området löper ett 
grusat elljusspår. Utmed fastighetens västra sida går ett igenvuxet mindre dike ned mot ån. Diket är 
kulverterat närmast ån. Även utmed fastighetens östra gräns går ett dike ned mot ån. Dikets djup ökar 
successivt söderut och uppgår till ca 2 m i släntkrön där diket är kraftigt nederoderat. Dikesslänterna ligger i ca 
1:2 och är fram till släntkrön bevuxna med lövträd. 

Ravinen utmed Löftaån är bevuxen med lövträd. Området är klassat som sumpskog och utgör en 
nyckelbiotop. I släntens övre del syns kraftig erosion i direkt anslutning till utmynnande åkerdräneringar, till 
stor del på grund av dålig utformning. Även utmed det östra diket är erosionen påtaglig i den branta slänten. 
I ravinen syns ärr efter äldre skred. Skreden framgår av grundkartan och det växer idag träd i de tidigare 
skredytorna. I nedre delen av slänten är marken sank. Utmed ån syns tecken på aktiv erosion såsom lutande 
och enstaka nedfallna träd samt bar jord i strandlinjen. Nivåskillnaden mellan släntkrön och strandkant är ca 
6 m varifrån djup till åbotten är ca 1,5 m. Den totala nivåskillnaden släntkrön-åbotten uppgår således till mellan 
7 och 8 m. Släntlutningen varierar mellan ca 1:5 och 1:2, där de brantare partierna återfinns i de gamla 
skredärren. 
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3.2 Jordlager 

 Område norr 

Den naturliga jordlagerföljden inom aktuellt område kan generellt beskrivas som: 

 Sand 
 Lera 
 Friktionsjord 
 Berg 

Sanden utgörs av postglacial finsand (siltig Sand) med en uppmätt mäktighet på mellan 1,5 och 3 m. I den 
övre delen, 0,2–0,3 m, har sanden en inblandning av organiskt material och kan beskrivas som sandig 
mulljord alternativt mullhaltig sand. Det ska observeras att i tidigare undersökning mitt i området (utredning nr 
5 se MUR Geo Berg) anges mäktigheten på sanden till 0,5 m vilket avviker fån övriga utredningar. 

Leran är sandig o siltig ned till ca 3 m djup, inslag av silt återkommer mot djupet ovan friktionsjorden. 
Vattenkvoten i leran varierar mellan ca 50–80 % och konflytgränsen varierar kring 45–70 %. De lägre värdena 
har uppmätts där leran har högre siltinnehåll. Lerlagrets densitet varierar mellan 1,55–1,75 t/m3, även 
tungheten ökar med siltinnehållet i leran. 

Lermäktigheten ökar ut från det angränsande höjdpartiet i väster. I anslutning till berg saknas lera helt för att 
öka till som mest 20–25 m mäktighet vid planens norra och sydvästra avgränsning. 

Lerans odränerade skjuvhållfasthet kan antas till 16 kPa på nivå 6 ökande med 0,8 kPa/m mot djupet, se 
bilaga 1:1 för skjuvhållfasthetsdiagram med valt värde inlagt. Valt värde är något högre än vad som tidigare 
angivits av Projektengagemang (utredning nr 5 se MUR Geo Berg) då valt värde i den utredningen anses väl 
konservativt. 

Friktionsjordens mäktighet inom området har uppmätts till mellan ca. 1–4 m. Sonderingarna har dock fått 
avbrytas i friktionsjorden innan stopp mot berg erhållits så mäktigheten kan vara större. 

Berg går i dagen i anslutning till höjdpartiet i väster. Djup till berg ökar med ökande avstånd till höjdpartiet och 
bedöms som mest uppgå till ca 30 m. Det ska observeras att bedömningen baseras på sonderingar som 
avbrutits i den överlagrande friktionsjorden. 

 Område söder 

Området följer i stort den generella jordlagerföljd som angivits för norra området 

Sanden utgörs av postglacial finsand (siltig Sand) med en uppmätt mäktighet som varierar mellan 1,5 och 
4 m. Sanden underlagras ställvis av silt med en mäktighet som varierar mellan 0,2–2 m. I nederkant av 
slänten mot Löftaån har ytjordlagren inslag av dy och gyttja. 

Lera underlagrar silten från mellan 2 och 5 m djup. Leran har en mäktighet som varierar mellan 2,5 – 29 m där 
de mindre djupen påträffas i anslutning till fastmarkspartiet i norr. Den odränerade skjuvhållfastheten har 
utvärderats till 20 kPa för det övre lerlagret ner till nivå +0. Därunder ökar skjuvhållfastheten med 1,0 kPa/m 
mot djupet. Se bilaga 1:2 för skjuvhållfasthetsdiagram med valt värde inlagt. 

Under leran följer friktionsjord med en uppmätt mäktighet som varierar mellan ca. 2,5–5,5 m. Friktionslagret 
vilar på berg som bedöms ligga på 5,5 till 38,5 m djup under markytan.  
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3.3 Hydrogeologiska förhållanden 

I tidigare utförda utredningar har portrycket i leran undersökts i en punkt med totalt 3 mätare och 
grundvattentrycket i underlagrande friktionsjord i en punkt med öppet grundvattenrör. Mätningarna är utförda 
strax öster om nu aktuell fastighet. För placering se borrpunkt 3–7 respektive 2-6GW på ritning G101 i 
tillhörande MUR Geo Berg. 

Portrycksmätarna visar en resulterande grundvattenyta på nivå ca +7,5 (ca 1 m under markytan) och 
grundvattenröret ett tryck motsvarande en grundvattenyta på nivå ca +8 (ca 0,5 m över markytan). Endast ett 
mätvärde redovisas för respektive mätkropp. Mätningar i skruvprovtagningshålen visar en vattenyta mellan 
0,5 m och 2 m under markytan.  

Jorden utgörs av en övre och en undre akvifer. Den övre akviferen utgörs av den överlagrande sanden där 
grundvattenytan direkt påverkas av nederbördsmängden. Den undre akviferen utgörs av friktionsjorden ovan 
berg där fluktuationerna antas vara mindre. Grundvattenytan i den övre akviferen bedöms generellt ligga ca 
1 m under markytan. I den undre akviferen antas grundvattentrycket motsvara en grundvattenyta på nivå +8. 
Porttrycket i leran antas ställa in sig linjärt mellan dessa randvillkor vilket ger en större tryckökning mot djupet 
än vad som erhålls vid hydrostatiska förhållanden. Det medför således att vi antar ett kraftigt artesiskt tryck i 
bottenfriktionen i åravinen. 
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4 Stabilitet 

4.1 Förutsättningar 

 Område norr 

Den södra samt östra delen av detaljplaneområdet samt angränsande mark är relativt plan varpå risk för skred 
ej föreligger. Avståndet till ån uppgår till över 170 m, då leran ej är kvick ger det tillfredsställande marginal.  

I den västra/sydvästra delen av detaljplanen (mellan FP1 och FP5, se ritning G101 i MUR Geo berg) sluttar 
marken mer. Här utgörs jordlagren av friktionsjord med berg i eller nära i dagen. Risk för ras föreligger ej. 

Norr därom fortsätter en slänt som tar upp 3 m av nivåskillnaden inom planområdet. Jordlagren utgörs här av 
2–3 m sand ovan lera. Då slänten inte okulärt kan klassas som stabil har den brantaste delen av slänten, där 
även vikten av befintlig ekonomibyggnad tagits med, beräknats. Läge på beräkningssektion (3) framgår av 
ritning G501 

 Område söder 

Området är relativt plant och nivåskillnaden mot angränsande mark i öster och väster är försumbar. I söder 
gränsar dock området till den branta slänten ned mot Löftaån. Stabiliteten har här analyserats i fyra sektioner 
baserade på tidigare sonderingar och avvägningar/lodningar. Se ritning G501 för läge på 
beräkningssektionerna 1A,1B, 2A samt 2B. 

4.2 Beräkningar 

Stabilitetsberäkningarna har utförts i kombinerad och odränerad analys med Slope/W version 9.1.1.16749 
(Geostudio 2018 R2). Redovisade säkerhetsfaktorer avser Morgernstern-Price metod för cirkulärcylindriska 
glidytor, beräkningarna är utförda med totalstabilitetsanalys.  

Lerans densitet och odränerade skjuvhållfasthet har valts utifrån tidigare utförda undersökningar, se bilaga 1 
för vald skjuvhållfasthet. I dränerad analys har lerans friktionsvinkel satts till 30º och kohesionsinterceptet till 
10 % av den odränerade skjuvhållfastheten. 

Övriga jordartsparametrar baseras på empiriska riktvärden enligt kapitel 5 i TK Geo 13. Samtliga parametrar 
redovisas i tabell 1 nedan. Por- och grundvattentryck har valts enligt vad som ges under kapitel 3.3.  

Tabell 1: Valda karakteristiska parametrar 

Material Tunghet 
ρ [t/m3]* 

Odrän. 
skjuvhållfasthet 

Cu [kPa] 

c’ Friktionsvinkel 
ϕ [°] 

Sand ρ =1,8 - - 35 
Silt ρ =1,7 - - 33 
Lera norr ρ =1,7 

 
16+ 1kPa/m 
från överkant 

jordlager 

10% av Cu 30 

Lera södra ρ =1,7 
 

20 kPa. Från 
nivå 0 ökande 
med 1 kPa/m 

10% av Cu 30 

Friktionsjord ρ=1,8 - - 35 
*För effektiv tunghet under vatten görs avdrag med 1,0 t/m3.  
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Säkerhetsfaktor har valts för detaljerad stabilitetsutredning enligt IEG rapport 4:2010 
”Tillståndsbedömning/klassificering av naturliga slänter och slänter med befintlig bebyggelse och 
anläggningar”.  

För planläggning gäller att säkerhetsfaktorer ska väljas i spannet i Fc≥ 1,7–1,5 för odränerad analys samt 
Fkomb≥ 1,5–1,4 i kombinerad analys. För stabilitetsberäkningar ner mot Löftaån har Fc≥ 1,7 och Fkomb≥ 1,5 
valts. Anledningen är att djupuppgifter i ån bygger på ett fåtal äldre lodningar samt att por- och 
grundvattentryck antagits utifrån mätningar relativt långt från åravinen. För den blivande detaljplanen har 
osäkerheterna mindre påverkan på stabiliteten och valda säkerhetsfaktorer är Fc≥ 1,6 och Fkomb≥ 1,45. 

Tabell 2 redovisar resultat från utförda beräkningar i kombinerad och odränerad analys. Utförda 
stabilitetsberäkningar redovisas i sin helhet i bilaga 2. 

Tabell 2 Resultat från utförda stabilitetsanalyser 

Sektion 
 

Befintliga förhållanden Erfordrad säkerhet 

1A-1A 
 

Fc = 1,2 
Fkomb = 1,1 

Fc ≥1,7 
Fkomb ≥1,5 

1B-1B 
 

Fc = 1,7 
Fkomb = 1,0 

Fc ≥1,7 
Fkomb ≥1,5 

2A-2A 
 

Fc = 1,5 
Fkomb = 1,4 

Fc ≥1,7 
Fkomb ≥1,5 

2B-2B Fc = 1,6 
Fkomb = 1,0 

Fc ≥1,7 
Fkomb ≥1,5 

3-3 Fc = 1,8 
Fkomb = 1,8 

Fc ≥1,6 
Fkomb ≥1,5 

 

Utförda stabilitetsberäkningar visar på tillfredsställande stabilitet för detaljplaneområdet. Stabiliteten ned mot 
Löftaån är beräkningsmässigt bitvis mycket ansträngd. Det ska dock observeras att portrycket i leran antagits 
konservativt vilket påverkar den kombinerade analysen, speciellt för korta glidytor nära ån. En 
känslighetsanalys med hydrostatisk portrycksfördelning gav också låg säkerhet, dock över 1,0.  
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5 Bergras och blocknedfall 
Bergets stabilitet i förekommande slänter är en produkt av släntgeometrier, sprickriktningar och sprickors 
övriga egenskaper (ex. råhet, sprickfyllnad). 

Den dominerande sprickriktningen i området är betingad av foliationen som i medeltal mätts till 268/49 
(strykning/stupning). För slänten i det norra området är sprickmönstren gynnsamma. I det södra området gör 
förekommande sprickriktningar och släntens geometri att block både har och kan komma att glida ut. 

Den sammantagna bergstabilitetsbedömningen framgår av figur 2. 

 

Figur 2. Bergtekniska stabilitetsbedömningar. 

  

Slänt mot ost 
bedöms under 
befintliga 
förhållanden stabil 

Slänt mot söder bedöms under befintliga 
förhållanden inte stabil nog för att området ska 
kunna detaljplaneras utan skrotning och 
bergsäkrande åtgärder. 
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6 Radon 
Klassning från i fält uppmätta strålningsegenskaper redovisas i tabell 3. Både Område norr och Område söder 
har klassats som normalradonmark även om det lokalt i området förekommer områden med lägre strålning än 
kriteriet för lågradonmark. Se kapitel 8.2.1 för ytterligare anvisningar. 

Tabell 3. Mätresultat och klassning gällande radonfara. 1Framräknat värde. 

 KRAV REKOMMENDATIONER 

Mät-
punkt 

Material Dosrat, 
µSv/h 

K, 
% 

U, 
ppm 

Th, 
ppm 

Ra, 
Bq/kg1 

Aktivitets-
index1 

Boverket Flaggboken RP112 BRF T20:1989 

NC01G 
Berg/ 
Pegmatit
gång 

0,095 3,0 2,7 9,4 33  0,61 Ja Ja Ja 
Låg- till normal-

radonmark 

NC02G 
Berg/ 
Gnejs 

0,085 2,6 2,3 8,6 28  0,54 Ja Ja Ja 
Låg- till normal-

radonmark 

NC03G 
Berg/ 
Gnejs 

0,097 2,7 3,0 10,6 37  0,62 Ja Ja Ja 
Låg- till normal-

radonmark 

NC04G Berg/ 
Gnejs 

0,088 2,6 3,0 8,5 37  0,57 Ja Ja Ja Låg- till normal-
radonmark 
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7 Sättningar 
Det är sparsamt med grundvattenobservationer och utförda kompressionsförsök visar stor spridning i 
utvärderat förkonsolideringstryck, se sammanställning i MUR Geo Berg. Underlaget bedöms inte vara 
tillräckligt bra för att ge jordens sättningsegenskaper. 

Utifrån de undersökningar som finns bedöms leran åtminstone vara normalkonsoliderad med OCR≥1,25. Det 
ger att inga sättningar bedöms pågå idag inom naturlig mark (obelastad mark).  

8 Slutsats 
Planens intentioner kan genomföras förutsatt att rekommendationer nedan beaktas. Planområdet beskrivs 
under rubrik ”område norra” i kapitlen nedan.  

8.1 Stabilitet 

 Område norr 

Området har tillfredställande stabilitet mot skred och ras. Utförd stabilitetsberäkning gav vid 10 kPa utbredd 
pådrivande last mycket god marginal mot skred, se tabell 2. I samband med all förändring av markytan med 
mer än 0,5 meter genom fyll och schakt ska stabiliteten utvärderas av geotekniker.  

 Område söder 

Det framräknade säkerhetsavståndet mot ån redovisas på ritning G 501. Som framgår av ritningen ligger 
gränserna närmare ån strax bakom de flackare partierna av slänten, dvs där det ännu ej gått några större 
skred. Då slänterna är utsatta för aktiv erosion rekommenderas att man vid stabilitetsbedömningen förutsätter 
skred även inom dessa delar. Det ger att gränsen för exploatering bör läggas som en jämn linje i bakkant av 
redovisade gränser.  

Inför eventuell exploatering rekommenderas en utökad lodning av ån samt kompletterande undersökning av 
dimensionerande por- och grundvattentryck. Vid kompletterande undersökningar kan säkerhetskravet sänkas. 
Det är dock inte säkert att byggbarhetsgränsen kan flyttas fram med tanke på risken för erosionsskred. 

Ravinen utmed ån har höga naturvärden vilket stabiliserande åtgärder för att vinna exploaterbar yta måste 
vägas mot. Det rekommenderas dock att åtgärder i ravinen vid utmynnande dräneringsrör samt vid det östra 
diket utförs för att minska erosionen.  

8.2 Bergras och blocknedfall 

 Område norr 

Bergtekniskt sett kan byggnation genomföras enligt planens intentioner i det område som är aktuellt för 
detaljplan. Befintliga slänter bedöms ha betryggande stabilitet. Dock ska ytterligare bergteknisk besiktning ske 
i de fall de fortsatta planarbetet medför ett senare behov av bergschakt och ändring av släntens geometri. 
Sådan besiktning ska ske då slutkonturen är framsprängd. 
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 Område söder 

Slänten som förekommer i södra området, i huvudsak väster om FP7, visar tecken på tidigare blocknedfall och 
utglidningar (jämför Figur 3). Eftersom slänten ligger en bit in i skogen är sannolikheten för att block som 
släpper ska nå befintlig gång- och cykelbana mycket låg. För att detaljplan i området ska kunna antas krävs 
skrotning av lösa block och efterföljande projektering av bergsäkrande åtgärder, exempelvis genom bultning. 

 

Figur 3. Utsnitt ur geoteknisk borrplan. Rödmarkerat område kommer behöva undersökas detaljerat med avseende på 
bergteknik i samband med senare planarbete. 

8.3 Radon 

Området klassas som normalradonmark varvid en radonskyddande byggnadskonstruktion ska användas för 
att förhindra att jordluft eller i förekommande fall strålning från berg når in i byggnader. Se Boverkets skrift 
”Radon i bostäder” för ledning.  

8.4 Grundläggning 

Då jorddjupen varierar inom planområdet och leran inte påvisats ha någon överkonsolidering ska byggnader i 
första hand förutsättas behöva pålgrundläggas med spetsbärande pålar. Mindre sättningskänsliga byggnader 
kan vid jämna jorddjup kompensationsgrundläggas.  

En kompletterande geoteknisk utredning i samband med projektering av grundläggning rekommenderas.  

Ytjordlagren utgörs av siltig sand och ska betraktas som tjälfarliga. 

 


