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1

Objekt
På uppdrag av Kungsbacka kommun har Sweco Sverige AB i Halmstad utfört
kompletterande undersökningar och utredning för detaljplan på fastigheten Varla 2-198
m.fl. i Kungsbacka (se markering i figur 1).

Figur 1; Aktuellt planområde visualiserat med en röd elips. Obs- ungefärlig utbredning. Längst i
norr planeras området för dagvattenmagasin och i mitt-syd planeras för industribebyggelse.

2

Uppdrag och syfte
Inför antagande av ny detaljplan inom Varla 2-198 m.fl. har tidigare utredningar avseende
stabilitetsförhållanden utförts. Utredningen genomfördes i samband med placering av en
tryckbank mot E6. På denna tryckbank har sedan en bullervall byggts. Tidigare
översiktliga undersökningar inom området för exploatering har även delvis arbetats in i
denna rapport. Inkomna synpunkter från Sgi (Sig, Varla 2198 samråd) är enligt följande:


Föreligger det någon risk för att exploatering av den närliggande fastigheten
riskerar att skada TRVs befintliga konstruktioner.
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3



Hur hög säkerhet mot brott har tryckbanken med bullervall mot planområdet?
Begränsningar av schakt inom planområdet mot denna.



Redovisa tidigare undersökningar för att styrka antagna förhållanden i
detaljplanen alternativt uppdatera beräkningar till modern standard.



I södra delen av planområdet angränsar området mot Stora Backstigen (väg)
vilken ligger i bank, föreligger det någon skredrisk där. Utlåtande kring detta.



Planerad dagvattendamm i norr- ligger den inom influensområdet mot TRV.s
väg?

Områdesbeskrivning
Aktuellt planområde ligger i nord-västra delen av Varla. Planområdet avgränsas mot
tryckbank i väster, av Gröningevägen i söder, Stora Backstigen i öster och av
industrimark i norr. (se figur 1). Området är relativt plan med små variationer i höjd från
öst till väst. Från syd mot nord är höjdskinnaden mer markant där avvägda geotekniska
provtagningspunkter går från cirka +12 i syd till cirka +5 i nord.

4

Utförda undersökningar
Fältundersökningar utfördes i september 2021 och omfattade CPTu-sondering,
vingborrsonderingar, provtagning med skruvprovtagare samt installation av
grundvattenrör.
Kontroll av jordar i tryckbank samt bullervall utfördes med spade.
Redovisning utförs i Markteknisk undersökningsrapport (MUR) daterad 2021-12-15
I MUR redovisas även tidigare undersökningar som inarbetats i denna rapport.

5

Underlag
Underlag för den geotekniska utredningen har utgjorts av tidigare utförda geotekniska
undersökningar samt kompletterande undersökningar utförda av Sweco. Se MUR för
komplett underlag.
Samtliga nivåer i denna PM är angivna i höjdsystemet RH 2000.

6

Styrande dokument
För beräkningar gäller följande handlingar:
Trafikverkets tekniska krav för geokonstruktioner TKGeo 13, TDOK 2013:0667,
version 1.0, daterad 2014-05-01
IEG Rapport 6:2008, rev 1. Tillämpningsdokument EN 1997-1 kapitel 11 och 12- Slänter
och bankar.
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7

Topografi och ytbeskaffenhet
Området utgörs av en relativt flack åkermark med en generell lutning ned mot norra delen
av området. Området saknar till stora delar naturliga gradienter på markytan i öst-västlig
riktning inom området, dock är skillnaderna större i nord-syd. Avvägda geotekniska
provtagningspunkter i syd inom området har avvägts till cirka +12 och i norr till cirka +5.
Värt att notera är dock att avståndet mellan dessa punkter är cirka +400 meter, vilket gör
att området upplevs som flackt.

8

Geotekniska förhållanden/ indata till stabilitetsanalyser

8.1

Jordlager
Enligt utförda geotekniska undersökningar utgörs jordlagren överst av en lera där den
övre metern generellt har en svag torrskorpekaraktär och i norra delen består de översta
metrarna av gyttja eller lerig gyttja. Nu utförda sonderingar har som djupast stoppat på
cirka 25 meter under markytan. Se MUR.
Geologin inom undersökt område är homogen med avseende på lerans egenskaper.
Ovanliggande och underlagrande friktionsjord är mer heterogen i sin sammansättning.
Dock ska belysas att jordprofilen i det norra området utgörs av gyttja från markytan och
har en uppmätt mäktighet om cirka 5 meter. Denna gyttja har en markant lägre odränerad
skjuvhållfasthet än resterande del av området.
Gyttjans odränerade skjuvhållfasthet har utvärderats till 7 kPa och som ökar med 1
kPa/meter ned i jordprofilen för det norra området (sektion A-A och B-B i MUR). I övriga
sektioner (C-C samt E-E), i mellersta och södra delen har en odränerad skjuvhållfasthet
om 12 kPa med en ökning mot djupet om 1 kPa/m. Se figur 2 nedan för
områdesindelning.
Se MUR för detaljerad beskrivning av jordarter, hållfasthet samt mäktighet. Eta-faktorn (
𝜂 tot ) har i leran ansatts till 1,0. I friktionsjord har Eta-faktorn angivits till 0,95 då denna jord
är mer heterogen i sin sammansättning.
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Typområden:
Nord
Mitt
Syd

Beräknade sektioner:
A
B
C

Figur 2; Indelning av områden baserat på jordens hållfasthets- och deformationsegenskaper samt
läget för beräknade sektioner.

8.2

Hydrogeologiska förhållanden
Vid nu utförd undersökning har ett styck grundvattenrör i den norra delen av området
återbrukats. Rörets spets är monterat 16,5 meter under markytan vilket motsvarar nivå 7,2.
Röret har avlästs 2 gånger. 2021-11-10 noterades en vattennivå i röret som låg ca 0,2
meter under markytan vilket motsvarar nivå +9,2. 2009-12-08 noterades en vattennivå i
röret som låg ca 0,1 meter över markytan vilket motsvarar nivå +9,5. Grundvattenrörets
topp ligger på nivå +10,3 vilket motsvarar 0,9 meter över markytan. Noterad trycknivå
från underliggande friktionsjord kan med dessa mätningar anses vara artesiskt under
delar av året.
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Generellt ligger grundvattnet högt inom området. Se MUR för alla noteringar och
avläsningar samt placering av rör och observationer i öppna provtagningspunkter.

8.3

Geotekniska parametrar

8.3.1 Hållfasthetsparametrar
Valda beräkningsparametrar för jordens tunghet och hållfasthet framgår av bilaga 1. Vid
val av ηtot har ηtot antagits till 0,95 i friktionsjord samt 1,0 i kohesionsjord (lera, gyttja).
Motiveringen av ett lägre värde i friktionsjorden styrs främst av att det är glest mellan
punkterna samt att friktionsjorden generellt har en större spridning i hållfasthet beroende
på friktionsjordarnas bildningssätt och turbulentare sedimentationsmiljö. Leran har
däremot en samstämmighet mellan samtliga punkter varför ett högre ntot kan antas.

9

Stabilitetsanalys och resultat

9.1

Stabilitetsanalys
Läget för nu beräknade sektioner framgår av figur 2 ovan. Antagna indata samt resultat
av stabilitetsanalyserna framgår av bilaga 1. Analys har utförts enligt SK2 och GK2 med
partialkoefficient-metoden. Säkerheten mot brott i beräkningarna ska vara 1.0 eller högre
för ett tillfredsställande resultat.
Det dimensionerande värdet för stabilitetsberäkningen beräknas enligt IEGs
tillämpningsdokument som:
𝑋𝑑 =

1
∙ 𝜂 ∙ 𝑋𝑣𝑎𝑙𝑡
𝛾𝑚

där
𝛾𝑀

Fast partialkoefficient

𝜂

Omräkningsfaktor som tar hänsyn till osäkerheter relaterade till jordens
egenskaper och aktuell geokonstruktion

𝜒𝑣𝑎𝑙𝑡

Valt värde enligt tabell 1

Dimensionerande värde på friktionsvinkeln 𝜙 ansätts enligt

𝜙𝑑 = tan−1

1
∙ 𝜂 ∙ tan 𝜙𝑣𝑎𝑙𝑡
𝛾𝑚

Det valda härledda värderna (Xvalt) har bestämts genom en ingenjörsmässig värdering i
enlighet med TK Geo 13 kapitel 5.2.4.
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Utförda stabilitetsberäkningar har utförts med utgångspunkt att säkerhetsklass 2 (SK2). I
enlighet med TR Geo 13 kapitel 2.3 innebär SK2 att beräknad säkerhetsfaktor (FEN) mot
stabilitetsbrott ska vara större än 1,0.
Stabilitetsberäkningar har utförts med sammansatta cirkulärcylindriska glidytor med
odränerad analys samt kombinerad analys. Ingen hänsyn har tagits till 3D-effekter.
Geoteknisk kategori 2 har förutsatts gälla.
Stabilitetsberäkningarna har utförts med beräkningsprogrammet Geostudio 2021 R2,
version 11.1.1.22085, Slope/W.

9.2

Resultat stabilitetsanalys
I samtliga beräknade sektioner är säkerhet mot brott inom planområdet erforderlig.
Säkerhetsfaktorn är, med dimensionerande parametrar, godkänd enligt detaljerad nivå
enligt IEG- slänter och bankar. Detta gäller både i den odränerade och kombinerade
analysen.
Resultaten av utförda beräkningar redovisas i nedanstående tabell 2 och i bilaga 1.
Beräkningssektion/
skede

Belastning

Sektion AFördröjningsmagasin

Fc

Fc

odränerad
analys

Kombinerad
analys

Obelastad

2,29

2,13

Fc >1,0 ok

12,9 kPa

5,77

Ej
analyserad

Fc >1,0 ok

Sektion B- tryckbank mot
exploateringsområdet

Obelastad

1,93

1,78

Fc >1,0 ok

Sektion C- Stabilitet mot
befintlig väg

12,9

1,56

1,81

Fc >1,0 ok

Sektion B- väg mot
tryckbank

Kommentar

Tabell 2; Beräkningsresultat stabilitetsanalys för valda sektioner.
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Sammanfattning
Samtliga beräknade sektioner I denna analys visar en erforderlig säkerhet mot brott i jord.
Vid ett senare skede kommer ytterligare stabilitetsutredningar att krävas beroende på
olika lastfall mm.
Ett säkerhetsavstånd kommer eventuellt att erfordras från tryckbanken vid schakt eller
ledningsdragning. Säkerheten mot brott i jord är idag är fullgott (Fc odrän-1,93) och
Fckomb1,78) så som geometrierna utan schakt ser ut idag. Vid djupare schakter än en
meter inom 0-10 meter från tryckbanken ska ytterligare beräkningar göras i
detaljprojekteringen för att säkerställa att tryckbanken/ bullervallen ej riskerar att skadas.
Detta bedöms som fullt möjligt att räkna hem. Större ledningsstråk eller djupare schakter
generellt rekommenderas att inte läggas parallellt dikt an tryckbanken för att undvika
detta problem. Det bedöms dock som möjligt att utföra grundare schakter närmre
tryckbanken för ex.vis. avbaning av matjord. Då planområdet kommer att anpassas mot
industri kommer säkerligen flertalet byggnader att pålas. Om så sker kommer
byggnaderna ej heller att påverka vallens funktion.
I södra delen av området är säkerheten mot brott i jord god. Dock kommer ytterligare
detaljerade utredningar att krävas om belastningen/ dygnstrafiken ökas eller om vägens
geometri ändras. Det kan eventuellt bli aktuellt att förstärka vägen med tryckbankar,
främst på västra sidan av vägen.
Säkerheten mot brott i jord mot planerad damm är med nu antagna geometrier och indata
gott (Se bilaga 1- sid 2). Ytterligare beräkningar är dock nödvändiga men det bedöms i
dagsläget som rimligt att kunna räkna hem. I detaljprojekteringen kan djup och avstånd
mellan dammen och TRV.s väg att finjusteras.
Övrigt:
Det bedöms som att användandet av planområdet är optimerat i.o.m. att dammarna har
lagts i norr med tanke på markgradienterna samt jordlagerförhållandena. I norr är
jordarna mer sättningsbenägna än inom övriga området då de i norr består av bl.a. gyttja.
Det kommer dock säkerligen att krävas pålning inom planområdet då lerjordarna,
generellt, ligger inom intervallet >10 kPa extremt låg (Nord) och mycket låg 10-20 kPa
(mitt och syd). Ur det hänseendet är det dock klokt att placera industrier och vägar i mitt
och syd inom området och fördröjningsmagasinen i norr.
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Bilaga 1, Redovisning resultat stabilitet. Varla 2:198, proj nr: 30034085, dat 2021-12-15

Tabell 1; Valda och dimensionerande värden för beräkningar i brottgräns. För eta-faktorn redovisas
endast summeringen.

Fig 1-1; Sektion A, Odränerad analys. Damm norr. Entry-exit. Left to right.

Fig 1-2; Sektion A, Kombinerad analys. Damm norr. Entry-exit. Left to right.

Fig 2-1; Sektion B, Odränerad analys befintlig motorväg. Entry-Exit- left to right

Fig 3-1; Sektion B, Odränerad analys. Grid-radius. Left to right.

Fig 3-2; Sektion B, Kombinerad analys. Entry-exit. Left to right.

Fig 4-1; Sektion C, Odränerad analys. Entry-exit. Right to left.

Fig 4-2; Sektion C, Kombinerad analys. Entry-exit. Right to left.

