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TETTSTEDT
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BYGGKONSTRUKTION PROJEKT. & BYGGLEDNING GEOTEKNIK

OBJEKT

PA uppdrag Service Fastighet, Kungsbacka kommun har Tellstedt i

Gdteborg AB utfdrt ett geoteknisk utredning for rubricerat objekt. Denna
p roj ekteri n gs P ltrl/G eotekn i k sam m anf attar f 6 rutshttn in garn a i nfd r

nybyggnaden av en enplansbyggnad inom fastigheten SkArby 2:3,
Anneberg, Kungsbacka kommun.

ANonrvlaL

Projekterings Ptul/Geoteknik syftar till att redovisa sammanstAllt hdrledda
varden, vilka skall utgdra underlag infor nybyggnaden. PM/Geoteknik fAr
ej anvflndas som bygghandling eller i f0rfrAgningsunderlag.

UNDERLAG FOR PFOJEKTERINGS PM

Marktekn isk U nde rsokn i n gsrapport/G eotekn ik, f rAn Te I I stedt i

Goteborg AB, daterad 2014-03 -31 . "Nybyggnad av
asylmottagning, Skflrby 2:3, Kungsbacka kommun".
Tidigare utfdrd undersokning av [vlW Byggtekniska AB
" Nybyggnad av daghem, Skflrby 3:14/15, Kungsbacka kommurl',
littera 95-063, daterad 1 995-04-1 0.
Tidigare Ph/ f rAn Jan Perzon KB " PAI betrdffande grundlAggning
av planerad (gruppbostad) inom Skdrby 3:14, Kungsbacka
kommun", daterad 1 999-1 2-1 6.

BESKRIVNING AV GEOTEKNISKA FoRHALLANDEN
Topograli och ytbeskatfenhet
UndersdkningsomrAdet #ir bel#iget 6ster om Sodra Annedalsvdgen och
utgors av Akermark. Strax norr om undersdkningsomrAdet finns en
befintlig gruppbostad. Markytan sluttar generellt frAn vfrst mot ost med de
hogsta hojderna om +11,7 i nordvist och de l#igsta hdjderna om +9,5 i

syddst.
KUNGSBACKA KOMMUN
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Bild 1. Ungeffirligt lAge for det undersbkta omrAdet.(www.google.se)

Geotekniska ftirhAl landen

De redovisade jordm6ktigheterna ir uppmttta i provtagningspunkterna
och oiller i de specifika punkterna. SAledes kan mflktioheterna variera

KUNGSBACKA KOMTVI

Byg g n adsfd rvaltn i ngen

?ills -01- 0 I

UN

81816'"'s't

mellan punkterna och inom undersdkningsomrAdet.

Jordlagerfdljden i u ndersdkningsomr&det baseras pA skruvprovtagningar
i punkterna 1 , 5, 7 och 10-1 1 .

Jordlagerfoljden utgors av fyllnadsmaterial, mulljord eller lera i ytlagret
och underlagras dflrefter till stdrsta delen av lera till ett varierande djup
av 1 1-38 meter, Djupet minskar mot 6ster (mot KungsbackaAn).

Ytlagret utgOrs av fyllnadsmaterial i punkt 1 och 1 1. Fyllnadsmaterialet
bestfir stfrllvis av mulljord, sand, lera, tegelrester och stenar och
pAtrfiffas fr&n ca 0,0-0,6 meters djup. I punkt 5 hittas mullhaltig siltig
sandig lera f rAn ca 0,0-0,2 meters djup och i punkt 7 och 10 utgors
ytlagret av nAgot grusig mulljord med inslag av stenar frAn ca 0,0-0,3
meters djup.

Lera (kohesionsjord) flr den dominerande jordarten inom omr&det och
pf,tr#rffas frAn ca 0,2-36,0 meters djup. Leran ilr torrskorpefast till 1-1 ,5
meters djup och overgAr dflrefter i en lOsare lera med varierande inslag
av vassrester och sulfidflammor.

Sand (friktionsjord) hittas i punkt 5 under ytlagret och utgors av en grusig
sand till ca 0,5 meters djup.
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TETTSTEDT
BYGGKONSTRUKTION PROTEKT- & BYGGLEDHING GEOTEKNIK

Bergets nivA har ej unders6kts i denna undersokning, men stopp mot
sten, block eller berg har erhAllits ca 1 1-20 meter under markytan vid
slagsondering.

Sonderingsstopp med trycksondering har erhAllits ca 1 1-38 meter under
markytan och har registerats som stopp i morfln.

Hil lfasthetsegenskaper
Kolvprovtagning har utfdrts i borrhAl 5 pA nivAerna 2-5, 7, 1 0 och 15

meter under markytan, for att bland annat kontrollera lerans hAllfasthet.
Den korrigerad skjuvhAllfastheten varierande mellan ca 8,5-21 kPa.
Korrektionsfaktorn enligt SGI varierade mellan 0,81 -0,87.
SkjuvhAllfastheten klassificeras som extremt lAg till lAg.

4.2.2

Sensitiviteten frAn fallkonforsok, utf6rda pa de ostorda jordproverna frAn

kolven i punkt 5 varierar mellan 16 och 55. Leran flr mellan- till
h6gsensitiv, men beddms ej som kvick dA den omrorda
skjuvhAllfastheten aldrig understiger 0,4 kPa.

Vattenkvot, kontlytgr6ns och densitet
Vattenkvoten fdr leran varierar mellan 34% och 81o/", dAr de lflgre
kvoterna finns i torrskorpan.
Konflytgrinsen uppmAtt med hjalp av fallkonforsok varierar mellan 59-69
o/lo.

Densiteten, baserad pA ostorda jordprover, varierar mellan 1 ,5 ton/m3
och 1 ,6 ton/m3.

4.3 Geohydrologi
lnga grundvattenytor noterade vid undersokningstillfallet i mars 2014.
Den 6vre grundvattennivAn varierar med mflngden nederb6rd.

Sdttningar
FrAn CRs-torsdk, utfdrda pA ostdrda jordprover pe 4 och 7 meters djup i

punkt 5 har ett forkonsolideringstryck pA 57 kPa respektive 81 kPa
erhAllits. Modulen for effektivspiinningar over forkonsolideringstrycket ir
330 kPa respektive 645 kPa pA respektive djup. Grfinstrycket o's ligger
pa 89 kP och 129 kPa fOr respektive djup.

GEOTEKNISKA PHOBLEM OCH HEKOMMENDATIONER

5.1 Planerad byggnation
PA platsen planeras en asyl- och mottagningsenhet att byggas iett plan.

Planerad grundlflggningsnivA var i skrivande stund satt till +10,20 fOr

asyl- och mottagningsenheten. Blivande parkeringar norr om den
e mottagningsenheten kommer att ha en nivA pA +1 1,20 (s6dra

och +11,60 (norra delen), se ritning G-/ till G
KUNGS KOMMUNinformation. Plan & Bygg
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Sfittningar
Leran har kompressionsprovats pa nivAerna 4 och 7 meters djup i

borrhAl 5, se bilaga 3:1-3:9 1 14-054. Fdr en grundvattenyta 1 ,5 meter
under markytan 5r leran dverkonsoliderad med ca 10 kPa pA nivfrn 4
meters djup och ca 15 kPa pA nivAn 7'meters djup.
Att leran 61 dverkonsoliderad betyder att viss belastning pe leran kan
utforas utan att storre s6ttningar kommer att bildas. Tidigare
undersOkningar utforda av MW Byggtekniska visar iiven de att leran
inom grundl&ggningsomrAdet for gruppbostaden (norr om planerat
grundlflggningsomrAde) flven hflr var dverkonsoliderat med ca 10 kPa.

Vid enklare berflkningar i GS Settlement version 1.0.19.0, kommer en
belastning av leran med 20 kPa (vid en grundvattenyta belEgen 1,5
meter under markytan) att ge fdrvflntade sflttningar i storleksordningen
ca 2 cm.

Eventuella hldre fyllnadsmaterial, m u Ilhaltiga jordarter och tfl nkbara
losare lerlager, vilka kan p&trhffas vid schaktningsarbetena, betraktas
dock som sflttningskinsliga och skall tas bort innan
gru nd lAggni ngsarbetena pAb6rjas.

Hadon
Fladonfdrhallandena inom fastigheten har i skrivande stund ej utretts,
men bedoms som lAga dA den huvudsakliga jordarten inom omrAdet ir
lera. Det Er av stdrsta vikt att framtida fyllnadsmaterial under den
planerade byggnaden flr radonkontrollerat.

5.4 Grundliggningsforslag asyl- och mottagningsenhet m m
Jorddjupet inom grundlfiggningsomrAdet varierar frAn ca 1 1-38 meter.
lnom omrf,det utgdrs jordarterna til! stdrsta del av en lera med en
dverkonsolidering om ca 10-15 kPa (pA nivaerna 4 och 7 meter under
markytan).
Eventuell mulljord och annat material vilket Ar otjAnligt for
grundl6ggningen, skall schaktas bort och ersflttas med nytt material.
Avschaktning kommer att behova utfdras i lEget for mottagningsenheten
och endast mindre uppfyllnader (max 0,5 meter) kommer att behOva
utfdras for den avgrusade ytan i dess ostra delar.
Det rekommenderas att den blivande paviljongen grundlflggs pA

utbredda plattor, men att schaktnings- och packningsarbetena utfors
med storsta noggrannhet. Detta fdr att marktrycket skall vara konstant
under plattan, f6r att inte orsaka differensstittningar.

Det nya fyllnadsmaterialet och befintligt material skall separeras med en
geotextil.
Nytt fyllnadsmaterial skall vAljas frAn tabell CE/1 Anlflggnings Ah/A 07
och packas enligt anvisningarna i tabell CE/4 anlAggni
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Grundlfiggningsftirslag parkeringsytor m m
For de blivande parkeringsplatserna norr om mottagningsenheten
kommer uppfyllnader om ca 1,2 meter att behdva utfdras.
SAttningsberikningar visar att vid en grundvattenyta belflgen1,5 meter
under markytan och en last om 20 kPa, kommer endast ringa sittningar
om ca 2 cm att bildas. Parkeringsytorna bedoms dtirfdr ej att behdva
grundlflggas med kompensation sAvida inte foreslagna
grundlflggningsnivAer overstiger de i skrivande stund angivna (+11,2 till
+1 1,6).

SCHAKTNING
Schaktning utfdrs med fdrdel under perioder med lite nederbdrd och lAga
grundvattennivAer. Schakter bdr ej stA 6ppna lAngre tid 6n nddvhndigt.

Vid markarbeten b6r man alltid vara uppmftrksam pfr misstflnkta
fdroreningar, t.ex. via lukt eller synintryck. Vid misstanke om fdrorening
skall miljdfdrvaltningen kontaktas omgAende, enligt 10 kap 1 1 $
miljobalken (skyldighet att underrfltta tillsynsmyndigheten).

Bilaga
r Bilaga1114-054 Spflnningsdiagram
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SkArby 2r3, Anneberg, Kungsbacka
Sp6nningsdiagram

Bilaga 1 1 14-054
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