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1 Orientering och syfte 

På uppdrag av Stadsbyggnadskontoret, Kungsbacka kommun, har Norconsult AB genomfört geotekniska 
undersökningar och utredning inför arbetet med upprättande av detaljplan inom kvarteret Gjutaren och Liljan. 
Fastigheter som berörs av föreliggande utredning innehar en fastighetsbeteckning Liljan 1, Liljan 2, Gjutaren 1 
och Gjutaren 2. Utredningen syftar till att undersöka möjligheterna för utveckling av befintligt 
verksamhetsområde genom planläggning av bostäder, diverse verksamheter samt rekreationsområden. 
Bebyggelsen planeras att uppföras i mellan 3-6 våningar med de högre byggnaderna främst inom 
planområdets östra delar. I föreliggande PM klargörs de geotekniska förutsättningarna för möjliggörande av 
detaljplanens intentioner med avseende på lämpliga grundläggningsmetoder samt omgivningspåverkan. 
Ungefärlig planområdesgräns presenteras i figur 1.1.  

 

Figur 1.1 Ungefärlig gränsdragning för planområdet gulmarkerat. (Bild tagen från Google earth. 2021-07-05)  

2 Underlag 

Nu utförda geotekniska fältundersökningar och laboratorieundersökningar inom aktuellt område redovisas i 
separat handling. Markteknisk undersökningsrapport (MUR/Geo) med samma uppdragsnummer och datum 
som föreliggande handling. Övrigt underlag presenteras nedan: 

[1] Markradon. Riktlinjer för markradonundersökningar. Byggforskningsrådet R85:1998 rev. 1990.  
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3 Geotekniska förhållanden 

3.1 Topografi och markbeskaffenhet 

Det aktuella området är beläget väster om Varlavägen i Kungsbacka kommun. Marken utgörs i huvudsak av 
asfalterade och bebyggda ytor med företagslokaler. Längs med planområdets västra gräns löper ett 
grönområde med gräsbevuxna ytor. Marken inom utredningsområdet sluttar svagt i sydöstlig riktning med 
marknivåer mellan ca. +2 och +7 [RH2000].  

Området angränsar till trafikerade lokalvägar i syd och öst medan i väst och nord av befintlig bostadsområden.  

3.2 Jordlagerbeskrivning 

Inom grönområden/gräsbevuxna ytor utgörs jordlagerföljden under ett tunt lager av mulljord utav siltig lera av 
torrskorpekaraktär alternativt siltig torrskorpa ovan något siltig lera. I övrigt bedöms jordlagerföljden under ett 
tunt lager av asfalt utgöras av följande indelning:  

- Fyllning  
- Torrskorpelera/ lera med torrskorpekaraktär  
- Lera  
- Friktionsjord 

Fyllning består i huvudsak grus och sand men tegel, torrskorpelera och organiskt material förekommer även 
emellanåt i fyllningen. Fyllningen innehar en uppmätt vattenkvot mellan ca. 9-28% och påträffas till mellan ca. 
0,4–1,3 meters djup.  

Torrskorpeleran är siltig och dess vattenkvot varierar mellan ca. 24-40%. Torrskorpeleran tillhör 
tjälfarlighetsklass 4 och materialklass 5A och bedöms i och med detta vara mycket tjällyftande. 
Torrskorpeleran påträffas till mellan ca. 1-2 meters djup.     

Lera är siltig och innehåller på ytliga djup även skal- och växtrester. I övrigt bedöms leran vara svagt 
sulfidmelerad, siltig och något gyttjig. Den naturliga vattenkvoten i leran varierar kring ca. 47–109% och 
konflytgränsen mellan ca. 47–90 %. Uppmätta värden i de övre spannen påträffas generellt inom 
planområdets sydöstra delar. Densiteten varierar mellan 1,5–1,7 t/m3. Sensitiviteten (St) uppmätt från konprov 
tagna i punkt NC01 varierar mellan 13-20 medan prover tagna i punkt NC18 påvisar en sensitivitet generellt 
mellan 29-35, med undantag för ett enstaka avvikande värde. Leran inom planområdets nordvästra del 
klassas därmed som mellansensitiv (St<30). I övrigt klassas leran som högsensitiv (St>30). Leran tillhör 
tjälfarlighetsklass 4 och materialklass 5A/5B och bedöms i och med detta vara mycket tjällyftande. Vid 
utvärdering av lerans odränerade korrigerade skjuvhållfasthet har planområdet indelats i två delområden; väst 
(blått) och öst (rött), se figur 3.1, Lerans skjuvhållfasthet har indelats i följande;  

Väst:  23 + 1,1*(z-3) kPa  för z>3 m  

Öst:  12 + 1,0*(z-3) kPa  för 3≤z≤10 m 
  19 + 1,7*(z-3) kPa  för z>10 m  
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Figur 3.1. Gulstreckad linje - Ungefärlig gränsdragning för planområdet. Skjuvhållfasthetsindelning; blått respektive rött 
område 

Stopp har noterats i samband med utförda trycksonderingar mellan ca. 15–24 meter inom fastigheterna 
Gjutaren 1 och 2 samt grönområdet i väst. I sonderingspunkt NC02 har trycksonderingen drivits till ca. 33 
meter innan stopp noterats. I övrigt har utförda trycksonderingar avslutats vid ca. 25 meters djup utan att stopp 
noterats.   

3.3 Hydrogeologiska förhållanden 

Den fria vattenytan har i samband med nu utförda skruvprovtagningar påträffats mellan ca. 2 till 2,7 meter 
under befintlig markyta. Ingen annan observation av grundvattennivåerna har utförts i detta skede.  

Grundvattenytan fluktuerar under året beroende på nederbördsmängd och påverkas lokalt av topografiska-, 
vegetations- och jordlagerförhållanden. Grundvattenytan tros med stöd av ovan nämnda observationer ligga 
ca. 2 till 3 meter under befintlig markyta.  

4 Stabilitet 

Inom aktuella fastigheter förekommer inga markanta höjdskillnader. Marken sluttar svagt i sydöstlig riktning 
med en släntlutning betydligt flackare än 1:10. Därutöver förekommer inga vattendrag eller liknande varken 
inom aktuella fastigheter eller i utredningsområdets närhet. Till följd av detta har ingen djupare 
stabilitetsutredning utförts då det för detaljplanens intentioner inte bedöms föreligga risk för stabilitetsproblem. 
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5 Radon 

Då ingen radonmätning har utförts i detta utredningsskede har bedömningen av radonklassificeringen för 
aktuellt område baserats på underlag från SGU:s generella underlag av området, se figur 5.1. Inom aktuellt 
område förekommer dessutom stora lermäktigheter och berg i dagen har inte noterats inom aktuella 
fastigheter eller i dess direkta närhet. Med givet underlag har området klassats med hjälp av gränsvärden 
framtagna av Byggforskningsrådet [2] till lågradonmark.  

 

Figur 5.1. Gammastrålning vid fastigheterna Gjutaren och Liljan (SGU:s kartvisare, 2021) 

6 Sättningar 

Leran bedöms vara normalkonsoliderad och med det föreligger även risk för pågående sättningar inom 
området. Leran bedöms vara sättningskänslig varpå ett eventuellt lasttillskott bedöms ge upphov till 
långtidsbruna sättningar. Inga kompressionsförsök har dock utförts för bedömning av lerans 
kompressionsegenskaper och överkonsolideringsgrad. Bedömningen baseras på resultat från utförda CPT-
sonderingar. 

7 Rekommendationer 

7.1 Stabilitet 

Med ledning av förekommande marknivåer (släntlutning <1:10) inom planområdet bedöms det inte föreligga 
någon risk för stabilitetsproblem. Därutöver förekommer inga vattendrag eller liknande varken inom aktuella 
fastigheter eller i planområdets närhet. Detaljplanens intentioner bedöms vara genomförbara med avseende 
på stabilitet.  
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7.2 Grundläggning/Sättningar 

Ur förfrågningsunderlaget framgår att byggnader planeras uppföras med mellan 3–6 våningar. Med hänsyn till 
de stora lerdjupen och jordlagrens sättningsegenskaper bör dessa grundläggas på pålar. Jorden inom 
planområdet bedöms vara sättningskänslig och all form av lastökning tros medföra långtidsburna sättningar. I 
övrigt bedöms att lätta och sättningståliga konstruktioner möjligen kan grundläggas genom lastkompensation 
med lättfyllning. Dock rekommenderas att i samband med detaljprojektering och val av grundläggningstyp för 
respektive byggnad en komplettering av utförda fältundersökningar med syfte att fastställa djup till berg samt 
utreda lerans sättningsegenskaper med ledning av belastningsförsök (CRS-försök). Kompletteringen bör 
utföras då lägen för respektive byggnad har fastställts.     

För att minimera belastningar och eventuella sättningsrörelser bör höjdsättningen i området preliminärt vara 
sådan att befintliga nivåer i huvudsak följs. Då leran i området bedöms vara sättningskänslig skall all 
uppfyllnad lastkompensera med lättfyllning såvida inte långtidsburna sättningar kan accepteras.  

Berörda fastigheter omges av befintliga anläggningar, vilket måste tas i beaktning vid val av 
grundläggningstyp och arbetsgång för minimering av den omgivningspåverkan som dessa kan komma att 
utsättas för. Vid grundläggning med pålar bedöms pålningsarbetet orsaka störst omgivningspåverkan genom 
sidoförskjutning och hävning, varför eventuella åtgärder i form av exempelvis lerproppdragning kan komma att 
erfordras.   

Byggnadstekniska åtgärder som medför en permanent grundvattensänkning bör ej utföras. Det är viktigt inte 
enbart för planerade byggnader utan även för närliggande mark som kan utsättas för sättning vid sänkning av 
grundvattenytan.  

För att förhindra framtida grundvattensänkning som orsakar sättningar bör ledningsgravar utföras med 
strömningsavskärande fyllning för nya ledningar som anläggs under grundvattenytan. Även dräneringsnivåer 
skall förläggas så att risken för att sättningar pga eventuell grundvattensänkning undviks. Ledningar till 
pålgrundlagda byggnader bör förses med flexibla kopplingar för att förhindra ledningsbrott vid eventuella 
sättningar.  

Jordlagren innehåller silt varpå risk för tjällyftning samt jordflytning skall beaktas.  

8 Sammanfattning 

Fastigheter som faller inom planområdets gränser har undersökts för klargörande av geotekniska 
förutsättningar samt aktuella och framtida stabilitetsförhållanden. Marken inom området sluttar flackt i sydöstlig 
riktning, utan omgivande höjdpartier, varpå stabiliteten bedömts vara tillfredställande. Exploatering av området 
bedöms därmed vara genomförbar.  

Förekommande jord bedöms vara sättningskänslig och risk för pågående sättningar kan vara ett faktum, varför 
det rekommenderas att komplettera utförda fält- och laboratorieförsök med syfte att utreda jordens 
sättningsegenskaper.  

Vidare rekommenderas att planerade byggnader uppförs med pålgrundläggning och att den kompletterande 
fältundersökningen dessutom, vid val av pålgrundläggning, skall omfatta undersökningar för fastställande av 
aktuella bergdjup inom läget för planerade byggnader.  

Berörda fastigheter omges av befintliga anläggningar, varpå det föreligger risk för påverkan i samband med 
grundläggningsarbeten. Omgivande anläggningar bör därmed tas i beaktning vid val av grundläggningsmetod 
samt arbetsgång. Likaså bör byggnadstekniska åtgärder som medför en permanent grundvattensänkning inte 
utföras.    
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Sammanställning 
Odränerad skjuvhållfasthet, korrigerad (kPa)

NC 01 Kon, Tfu,korr NC 18 Kon, Tfu,korr
NC 06 Vb Tfu,korr NC 08 Vb Tfu,korr
NC 15 Vb Tfu,korr NC 17 Vb Tfu,korr
NC 04 CPT Tfu,korr NC 07 CPT Tfu,korr
NC 10 CPT Tfu,korr NC 11 CPT Tfu,korr
NC 13 CPT Tfu,korr Vald Tfu_Väst
Vald Tfu_Öst

Bilaga 1 (1/1)
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