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1

Förutsättningar

På uppdrag av PM Villastad AB har Norconsult AB utfört en geoteknisk
undersökning för detaljplan inom rubricerat område. Planförslaget innebär att
utbyggnad med bl. a. bostäder planeras inom området.
Avsikten med undersökningen har varit att klarlägga de geotekniska förhållandena
som underlag för planarbetet.

2

Underlag

Begränsade geotekniska undersökningar har utförts i samband med föreliggande
utredning. Omfattande undersökningar har dock utförts tidigare av BohusGeo
(Ref.1 och 2 i MUR). Resultaten redovisas i bilagd handling (MUR).

3

Geotekniska förhållanden

3.1

Topografi m.m.

Planområdet är belägen söder om centrala Munkedal. Norr om planområdet finns
bl. a. skogmark, en lokalväg och en rastplats för motorväg E6. Strandlinjen vid
Saltkällefjorden ligger ca 100 m söder om planområdet. Inom planområdets norra
del finns en jordvall (bullervall) som är drygt 2 m hög. Planområdet avgränsas i
väster av skogsmark, i öster av en lokalväg samt Saltkällebäcken och i söder av en
lokalväg.
Planområdet har en yta på ca 11,9 ha.
Planområdet utgörs av lermark och fastmark. I ritning G 101 redovisas en bedömd
fastmarkgräns.
Planområdet består till stor del av åkermark och till mindre del av skogsmark i
västra delen och nordöstra delen. Åkermarken sammanfaller ungefärligt med
lermarken och skogsmarken med fastmarken.

Norra delen finns inom en dalgång som sträcker sig i nordostlig-sydvästlig
riktning. Marknivåer varierar från ca +18 m vid södra gränsen till drygt +24 m vid
nordvästra hörnet. I centrala delen sluttar markytan generellt mot sydöst samt
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Marknivåer varierar från +2 m vid planområdets södra gräns till drygt +30 m i
fastmarken vid västra gränsen. Planerade byggrätter placeras i stort sett inom
lermarken. Topografiskt kan lermarken delas upp i 3 delområden, norra, centrala
och sydöstra delen. Det finns ett litet uppstigande bergparti mellan norra och
centrala delområdet (se ritning G 101 i MUR).

5 (13)

sammanknyter den högre marknivån i norra delen och den lägre marknivån i
sydöstra delen. Marklutningen är som mest ca 1:5. Sydöstra delen sluttar svagt mot
söder. Marknivåer varierar från ca +13 m vid nordöstra hörnet till ca +2 m vid dess
södra gräns.

3.2

Jordlager

Baserat på utförda undersökningar (se MUR) beskrivs nedan rådande geotekniska
förhållanden.
Jordlagren inom lermarken består från markytan i huvudsak av:
·

Mulljord till mellan 0,1 och 0,3 m djup.

·

Sediment av sand/silt upp till max ca 3 m djup.

·

Torrskorpelera till ca 1,3 -3 m djup.

·

Lera till som mest drygt 30 m djup.

·

Friktionsjord.

Fyllningsmassor kan finnas lite varstans inom planområdet. Fyllningsmassorna i
bullervallen vid planområdets norra gräns har en mäktighet på drygt 2 m.
Sedimenten består av finsand och/eller silt. Sedimenten täcker stor del av
planområdet. Sedimenten bedöms vara löst till halvfast lagrade. Dess mäktighet
varierar, max ca 3 m.
Torrskorpeleran har ofta inslag av silt. Torrskorpeleran är generellt mycket svagt
utbildad. Torrskorpeleran saknas helt där sedimentens mäktighet är stor.
Man kan betrakta sedimenten och torrskorpeleran som torrskorpan. Torrskorpan
har en mäktighet mellan ca 1,2 till 3 m. Inom södra delen av lermarken är
torrskorpan svagt utbildad.
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Leran är generellt siltig och lös till halvfast. Lerans mäktighet varierar och den
största uppmätta mäktigheten är över 30 m inom södra delen av lermarken. Lerans
mäktighet avtar i närhet mot fastmarken. Leran är normal- till högsensitiv men
kvicklera har inte hittats.
Enligt utförda vingsonderingar och konförsök varierar lerans odränerade
skjuvhållfasthet (okorrigerad) relativt stort. Lerans skjuvhållfasthet utvärderas
därför i 2 delområden för stabilitetsberäkningar, vid Saltkällebäcken och inom
planorådet.
Bilaga 3 i MUR visar sammanställningar av erhållna korrigerade skjuvhållfastheter
tillsammans med valda skjuvhållfastheter. De valda skjuvhållfastheterna skall
användas till beräkningar av totalstabilitet.
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De valda värdena i Bilaga 3:1 och 3:2 i MUR redovisas i Tabell 1 och 2.
Tabell 1. Vald skjuvhållfasthet, vid Saltkällebäcken.
Djup [m]
0-2
3
7
10

Korrigerad hållfasthet [kPa]
30
25
23
28
Ökar sedan med 0,5 kPa/m

Tabell 2. Vald skjuvhållfasthet, planområdet.
Djup [m]
0-2
3
7
10

Korrigerad hållfasthet [kPa]
30
25
21
24
Ökar sedan med 0,5 kPa/m

Friktionsjorden under leran har generellt en liten mäktighet, från noll till ca 1,5 m.
Friktionsjordens bedöms vara fast lagrad.

3.3

Geohydrologiska förhållanden

Grundvattennivåer har uppmätts i flera punkter i både nu utförda och tidigare
undersökningar. Mätningarna har utförts vid östra delen av planområdet nära
Saltkällebäcken för stabilitetsberäkningar. Mätningarna har utförts dels genom
avläsning av grundvattennivå i skruvprovtagningshål och dels genom
grundvattenrör genom lerlagret.
Mätningar av grundvattennivåer i grundvattenrör har utförts i 5 borrhål.
Mätresultaten redovisas i Tabell 3.
Mätresultaten i bh R1.2, R1.3 och R1.6 tyder på att grundvattentrycket under
lerlagret ligger över markytan (artesiskt portryck), inom den nedre delen av slänten
mot Saltkällebäcken.
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Grundvattennivåerna inom planområdet bedöms ligga på mellan 1 och 2,5 djup i
övre grundvattenmagasinet.
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Tabell 3. Mätresultat av grundvattennivåer i grundvattenrör.
Mätpunkt Markyta
(+m)

Mätdjup
(m)

Grundvattennivå
(+ m)

Bh R1.1

+11,7

12

+10,0 (1984-06-15)
+9,3 (1984-06-08)
+9,5 (1984-05-17)

Grundvattennivå
motsvarande en fri
grundvattenyta på
djup under/över
markyta (m)
1,7 m under my
2,4 m under my
2,2 m under my

Bh R1.2

+8,1

8,7

+8,8 (1984-06-15)

0,7 m över my

Bh R1.3

+7,9

10

+8,2 (1984-06-15)
+8,1 (1984-06-08)
+8,2 (1984-05-17)

0,3 m över my
0,4 m över my
0,3 m över my

Bh R1.5

+7,9

9,5

+6,6 (1984-06-15)
+6,6 (1984-06-08)
+6,8 (1984-05-17)

1,3 m under my
1,3 m under my
1,1 m under my

Bh R1.6

+4,1

11,3

+4,3 (1984-06-19)
+4,6 (1984-06-15)

0,2 m över my
0,5 m över my

4

Stabilitet

4.1

Förutsättningar
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För att ett område för nyexploatering skall kunna klassas som stabilt erfordras en
detaljerad stabilitetsutredning, enligt IEG rapport 4:2010, ”Tillståndbedömning
/klassificering av naturliga slänter och slänter med befintlig bebyggelse och
anläggning”. Erhållna säkerhetsfaktorer skall vara större än eller lika med 1,7 – 1,5
i odränerad analys (Fc) och 1,5 - 1,4 i kombinerad analys (Fkomb).
I föreliggande detaljerade stabilitetsutredning har Fc = 1,55 och Fkomb = 1,4 valts
som kriterium för tillfredställande stabilitet. Motiveringen till de valda
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säkerhetsfaktorerna listas nedan som positiva och negativa egenskaper enligt
Skredkommissionens rapport 3:95.
Följande faktorer betecknas som positiva:
·

Undersökningarnas omfattning och kvalité

·

Kvicklera förekommer inte

·

Stort antal beräknade glidytor

·

2-dimensionell analys trots att 3D-effekter bedöms finnas i hög grad

·

Den kritiska glidytan är lång

·

Avvägningar av slänterna samt lodning av åbotten i sektion A

·

God kännedom om portrycket under lerlagret

·

Ogynnsamma förhållanden kombinerade (lågt vattenstånd i bäcken,
konservativt valda värden av lerans odränerade skjuvhållfasthet,
portryckprofiler etc.)

Följande faktorer kan betecknas som negativa:
·

Pågående erosion

·

Inga långtidsobservationer av portryck eller portrycksprognoser

Samtliga stabilitetsberäkningar har utförts med GeoSuite Stabilitet 4.1 med både
odränerad och kombinerad analys samt med cirkulär-cylindriska glidytor.

4.2

Valda beräkningsparametrar

Två sektioner (A och B) har valts för stabilitetsberäkningar (läget se ritning G 101 i
MUR).
Geometrier i sektion A har erhållit från avvägningar och lodningar. Vattennivån i
bäcken har erhållits vid avvägningstillfället.
Geometrier i sektion B har erhållit från grundkartan med ekvidistansen på 0,5 m.
Lerans odränerade skjuvhållfasthet antas enligt Tabell 1 eller 2.

Grundvattensförhållandena för både sektion A och B har antagits motsvarar en
portryckprofil som placerats längs hela slänten. Portrycket ökar ca 11,5 kPa/m i
portryckprofilen.
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Den dränerade skjuvhållfastheten i leran och torrskorpeleran har satts till c’ = 10 %
av den odränerade skjuvhållfastheten och f’ = 30°.
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I sektion A innebär detta att portrycket under lerlagret motsvarar en grundvattenyta
över markytan vid nedre delen av slänten och strax under markytan i övre delen av
slänten. I läget för bh R1.2 motsvarar portrycket i nedre kanten av portryckprofilen
en grundvattenyta ca 0,5 m över markytan.
I sektion B innebär detta också att portrycket i jordlagren ökar snabbare än
hydrostatisk tryck.

4.3

Beräkningsresultat

Villkoren samt de kritiska glidytorna med de erhållna säkerhetsfaktorerna för
stabilitetsberäkningarna redovisas i Bilaga 4. Tabell 4 nedan är en sammanställning
av beräkningsresultaten.
Tabell 4. Resultat av stabilitetsberäkningar.
Resultat stabilitetsberäkningar
Sektion A
- befintliga förhållanden

Fc

Fkomb

Bilaga 4:1

1,44

1,35

- med åtgärder

Bilaga 4:2

1,55

1,41

Sektion B
- utan markbelastning (befintliga förhållanden)

Bilaga 4:3

1,75

1,73

- med markbelastning, 10 kPa

Bilaga 4:3

1,55

1,54

Röd = Ej tillfredställande säkerhetsfaktor (Fc ≤ 1,55 samt Fkomb ≤ 1,40)
De erhållna säkerhetsfaktorerna för befintliga förhållanden är tillfredställande inom
planområdet (Sektion B) men inte tillfredställande ned mot Saltkällebäcken
(Sektion A).
Belastningsrestriktioner och stödfyllning föreslås som stabiliserande åtgärder vid
Saltkällebäcken (Sektion A, Bilaga 4:2).
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Markbelastning som inte överstiger10 kPa inom den lutande marken (mittendelen
av lermarken) ger en tillfredställande stabilitet (Sektion B), se ritning G 601.

4.4

Känslighetsanalys

För att utröna effekter av eventuella variationer av förhöjda portryck i jordlagren på
säkerhetsfaktorerna har känslighetsanalyser utförts. Stabilitetsberäkning i
kombinerad analys har utförts i sektion A för förhållanden med stabiliserade

2015-06-10
Munkedal / PM Villastad AB
Del av Saltkällan 1:3, Detaljplan
Geoteknisk undersökning för detaljplan

10 (13)

åtgärder (i jämförelser med Bilaga 4:2). Portryckprofilen som använts i
stabilitetsberäkningen har en ökning med 12,5 i stället 11,5 kPa/m mot djupet. I
läget för bh R1.2 motsvarar då portrycket i nedre kanten av portryckprofilen en
grundvattenyta ca 1,5 m (0,5 m) över markytan.
Ändringen av säkerhetsfaktorn i kombinerad analys är endast -2%. Detta beror på
att de kritiska glidytorna går djupt mot fast botten med samma geometrier.

4.5

Diskussion om beräkningsresultat

Säkerhetsfaktorn i sektion A för förhållanden med stabiliserande åtgärder är strax
över gränsen för vad som krävs, i både odränerad och kombinerad analys. En viss
ytterligare säkerhetsmaginal finns i de erhållna säkerhetsfaktorna enligt följande,
1. De valda skjuvhållfastheterna är något på säkra sidan. Skjuvhållfastheten
tenderar dessutom att öka något mot fast botten, vilket inte tas med i
skjuvhållfasthetsprofilen.
2. Portryckprofilen är också vald något på säkra sidan.
3. 3D-effekter kan öka säkerhetsfaktorn för sådana långa glidytor, vilket inte
utnyttjats.
Eftersom de kritiska glidytorna går djupt mot fast botten är risken för mindre ytliga
skred liten.

5

Erosionsförhållanden

Erosion är påtaglig längs Saltkällebäcken. Foto 1 till 6 i Bilaga 2, Fotosamling,
visar erosionsförhållanden. Det finns en större erosionsskada som är mer än 2 m
hög uppströms sektion A (se Foto 2 och 3).
Sedimenten av finsand och silt vid markytan är mycket erosionskänsliga. Erosion
orsakar undermineringar och påverkar stabiliteten negativt. Erosionsskydd krävs
därför för att säkerställa stabiliteten av planområdet och åbrinken (se avsnitt 7).

Sättningar

Leran bedöms vara normal- till svagt överkonsoliderad. Normalkonsoliderad lera
innebär att ytterligare markbelastningar kan leda till relativt stora
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konsolideringssättningar under lång tid. Leran bedöms därför vara sättningskänslig,
särskilt inom den södra lermarken.
Större differenssättningar kan uppstå när byggnader befinner sig i närheten av
fastmarken eller markbelastningar är ojämnt fördelade. Ojämna markbelastningar
kan även lätt uppstå när byggnader placeras på en lutande markyta.

7

Rekommendationer

Planområdet består till stor del av lermark och till mindre del av fastmark.
Planerade byggrätter placeras i stort sett inom lermarksområdet.
Lerans mäktighet varierar och den största uppmätta mäktigheten är över 30 m inom
södra delen av lermarken. Leran är lös till halvfast. Leran är normal- till
högsensitiv. Leran bedöms vara sättningskänslig.
Ett lager av sediment (finsand/silt) finns vid markytan. Sedimenten är löst lagrade
och flytbenägna i vattenmättat tillstånd, vilket skall beaktas vid eventuella
schaktarbeten. Sedimenten är erosionskänsliga.
Totalstabiliteten för befintliga förhållanden är inte tillfredställande vid
planområdets östra gräns ned mot Saltkällebäcken. Markbelastningar i samband
med nyexploatering kan påverka totalstabiliteten negativt.
För att uppnå betryggande totalstabilitet samt tillfredallande erosionsförhållanden i
samband med nyexploateringen har följande åtgärder rekommenderats,
1. Stödfyllning/erosionsskydd i nedre delen av slänten mot Saltkällebäcken.
Principskiss redovisas i Bilaga 4:2.
2. Belastningsrestriktioner på 5, 10 och 15 kPa inom planområdet
(lermarksområdet).
3. Erosionsskydd läggs där stabiliteten kan långsiktigt påverkas.
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Åtgärderna redovisas i ritning G 601.
Stödfyllningen/erosionsskyddet varierar längs bäcken eftersom topografin vid
åbrinken varierar. Stödfyllningen skall i första hand utföras med sprängsten med
släntlutning på 1:2 som krävs för erosionsskydd. Uppströms sektion A sluttar
slänten brant mot bäcken. Större släntlutning än 1:2 krävs här. Gabioner kan då
vara lösningen.
På den andra sidan (östra sidan) läggs erosionsskydd med hänsyn till ökande risken
för erosion i samband med stödfyllningen på västra sidan av Saltkällebäcken.
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Nedströms erfordras endast erosionsskydd.
Belastningsrestriktionen gäller belastningar över en större yta och under längre tid.
Byggnader inom fastmarken kan grundläggas med platta på mark.
Byggnader inom lermarken kan grundläggas med platta på mark, kompensation
med lättfyllning eller med stödpålar beroende på rådande förhållanden. Lätta
småhus kan möjligen grundläggas med platta på mark om geotekniska förhållanden
är gynnsamma, bl. a. homogena lerlager mm. Lätta småhus med ojämna
belastningar, exempelvis på lutande markyta, kan byggas med
kompensationsgrundläggning. Byggnader med större laster kan grundläggas med
stödpålar till fast botten.
Markuppfyllnader inom lermarken skall helst undvikas med hänsyn till risken för
konsolideringssättningar.
Eftersom leran bedöms vara sättningskänslig, skall grundvattensänkning i samband
med nyexploateringen i möjligaste mån undvikas.
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