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Uppdrag
På uppdrag av Tanums Bostäder AB, Tanumshe-
de har vi utfört en geoteknisk undersökning och
utredning för en detaljplan inom Grebbestad 9:1,
2:267, 2:1 m.fl i Grebbestad, Tanums kommun.

Geoteknisk undersökning och utredning utfördes
under våren 2004 för en planerad nybyggnad av
två flerfamiljshus, som redovisades i Rapport och
PM under juni 2004. Byggnaderna har ej uppförts
och området ingår i den nu aktuella detaljplanen.

Syfte
Undersökningen syftar till att i första hand klarläg-
ga släntstabiliteten inom planområdet samt att ge
ett preliminärt underlag för bedömning av lämpliga
grundläggningsmetoder.

Underlag
Underlaget för de i denna PM redovisade utvär-
deringarna utgörs av:
  •  Plankarta och illustrationskarta upprättade av

WSP Samhällsbyggnad i Strömstad. Båda da-
terade 2007-05-16.

  •  Dagvattenutredning Kv. Bocken, Grebbestad
utförd av AqVAtec i Sotenäs AB, daterad
2007-04-15.

  • Geoteknisk undersökning och utredning utför-
da av oss för ett delområde av detaljplaneom-
rådet. Resultaten finns redovisade i en Rapport
2004-06-03 och en PM 2004-06-29 (arb.nr
U04014).

  • Geoteknisk undersökning utförd av oss för ett
delområde av detaljplaneområdet. Resultaten
finns redovisade i en rapport 2007-06-04
(arb.nr U04093).

Denna PM avser hela det aktuella planområdet.

Planerad byggnation
Enligt illustrationskartan avses det att uppföras 5
stycken 2 vånings flerbostadshus inom planområ-
det. Bebyggelsen är uppdelad i två delområden,
med 2 respektive 3 byggnadskroppar. I figur 1
och 2 redovisas de planerade byggnadslägena till-
sammans med de geotekniska undersöknings-
punkterna och tolkade jordlager.

Mark, vegetation och topografi
Undersökningsområdet ansluter i norr och väster
till befintlig villabebyggelse. Öster om undersök-
ningsområdet finns en skogbevuxen sänka med en
bäck. Bäcken som genomkorsar planområdet i
östvästlig riktning är kulverterad (1000 mm dia-
meter) inom västra delen. Botten i den öppna
bäckfåran, inom områdets östra del, är belägen ca
0.5 m under omgivande mark.

Inom planområdets södra del finns 3 befintliga
flerfamiljshus som är uppförda i 2 plan med källa-
re. Inom planområdets nordvästra del finns 4 en-
familjsvillor.

Den del av planområdet som avses att bebyggas
utgörs i väster av en gräsbevuxen plan och i nord-
öst av ett mindre skogsparti med berg i dagen.

Inom den västra delen som avses att bebyggas, är
marknivåerna belägna på ca +9.5.

Inom den nordöstra delen som avses att bebyg-
gas, varierar marknivåerna mellan ca +9 och
ca +12. Inom partiet med berg i dagen stiger
nivåerna till som mest ca +14.

Geotekniska förhållanden
Inom huvuddelen av det undersökta området ut-
görs jordlagren från markytan räknat av:

• Fyllning
• Siltig gyttja
• Silt
• Lera
• Friktionsjord på berg (saknas delvis)

Vid partiet med berg i dagen, inom områdets
nordöstra del, tyder sonderingarna på att jord-
lagren är relativt fast lagrade och i huvudsak
utgörs av friktionsjord.

Den totala jordmäktigheten varierar i de son-
derade punkterna mellan ca 1 m och ca 10 m,
se figur 1.

Fyllning finns troligen inom en stor del av de lågt
belägna delarna av undersökningsområdet. Fyll-
ningens tjocklek varierar i provtagningspunkterna
mellan ca 0.5 och ca 1.2 m, men lokalt inom den
sydvästra delen bedöms fyllningens tjocklek vara
ca 2 m. Fyllningen utgörs enligt provtagningarna
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dels av humushaltig silt med gyttjeinblandning, dels
av torrskorpesilt. Vattenkvoten har uppmätts till
mellan ca 15 % och ca 125 %. Fyllningen är
mycket tjällyftande och starkt flytbenägen.

Siltig gyttja med en tjocklek på mellan ca 0.5 m
och ca 1.5 m bedöms finnas inom hela den västra
delen av undersökningsområdet. Inom den nord-
östra delen av undersökningsområdet har siltig
gyttja påträffats i en punkt, med en tjocklek av ca
0.4 m. Vattenkvoten har uppmätts till mellan ca 80
% och ca 180 % och konflytgränsen till mellan ca
80 % och ca 165 %. Den siltiga gyttjan är till stor
del tjällyftande och flytbenägen. Gyttjans sätt-
ningsegenskaper har ej undersökts.

Silten som i regel är gyttjig och delvis sandig, be-
döms ha en tjocklek på mellan ca 1 m och 2 à 3
m. Vattenkvoten har uppmätts till mellan ca 25 %
och ca 50 %. Den okorrigerade skjuvhållfastheten
har uppmätts till mellan ca 10 och ca 20 kPa. I
punkt 5, inom undersökningsområdets nordöstra
del, har skjuvhållfastheten uppmätts till endast 5 à
10 kPa, men dessa värden är troligen felaktiga.
Silten är mycket tjällyftande och starkt flytbenä-
gen.

Lera bedöms finnas inom i stort sett hela den del
av området där marknivåerna varierar mellan ca
+9 och ca +10. Sonderingarna tyder på att lerans
tjocklek är som mest 5 à 6 m och att dess överyta
i regel är belägen 3 à 4 m under markytan. Den
okorrigerade skjuvhållfastheten har i regel upp-
mätts till mellan ca 15 och ca 20 kPa. Inga prov-
tagningar har utförts på leran.

I friktionsjorden under leran har sonderingarna i
regel trängt ner mellan 0 och 1 à 2 m i friktionsjor-
den. Stopp har i flertalet sonderingar erhållits i
friktionsjorden, utan att så kallat bergsvar erhållits.
Sonderingen i punkt 2 och 12 indikerar att slänt-
berg kan förekomma.

Geohydrologiska förhållanden
Grundvattennivån har ej uppmätts, men be-
döms med ledning av jordlagerförhållandena,
normalt vara belägen 0.5 à 1 m under markytan. I
samband med regnperioder bedöms grundvatten-
ytan kunna stiga till i nivå med markytan.

Enligt dagvattenutredningen kan högsta vattenytan
i bäcken sättas till +9.3.

Släntstabilitet
Inom de delar av undersökningsområdet där lösa
jordarter förekommer är nivåskillnaderna små,
varför släntstabiliteten bedöms vara tillfredsställan-
de. De planerade byggnaderna bedöms kunna
uppföras utan att släntstabiliteten blir otillfredsstäl-
lande.

Lokalstabiliteten mot bäcken som genomkorsar
planområdets östra del är tillfredsställande. Även
mindre uppfyllningar invid bäcken bedöms kunna
utföras. Om fyllningar planeras som medför att ni-
våskillnaden mellan bäckens botten och omgivan-
de mark blir större än 1 à 1.5 m bör släntstabilite-
ten detaljstuderas.

Sättningar
Inom de delar av området där det finns fyllningar
som vilar på sättningsbenägen jord pågår det san-
nolikt sättningar. En bedömning av den "lösa", tro-
ligen sättningsbenägna, jordens tjocklek framgår
av figur 2.

Eftersom det kan krävas omfattande avschakt-
ningar och lättfyllningar för att helt stoppa de sätt-
ningar som sannolikt pågår till följd av fyllningarna,
måste troligen sättningar och sättningsskillnader
mellan byggnader och omgivande mark accepte-
ras. För att inte ett nytt sättningsförlopp skall på-
börjas bör nivåsättningen för byggnaderna och
omgivande mark utföras så att uppfyllnader und-
viks. Om uppfyllnader måste utföras bör lättfyll-
ning användas. Vid entréer bör eventuella fyllning-
ar helt kompenseras.

Kompletterande utredningar bedöms erfordras i
samband med detaljprojekteringen för bestämning
av nivåsättning, behovet av lättfyllning, mm.

Grundläggning
De planerade byggnaderna inom planområdets
västra del grundlägges lämpligen med spetsbä-
rande pålar. Vid dimensionering av pålarnas bär-
förmåga får endast pålens spetsbärighet tillgodo-
räknas. Eftersom marksättningar sannolikt pågår
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till följd av belastningen från de befintliga fyllninga-
rna bör vid dimensionering av pålarna full på-
hängslast beaktas till ett djup av 10 m.

De planerade byggnaderna inom planområdets
nordöstra del är till större delen belägna där
jordlagren är relativt fasta och bedöms helt eller
delvis kunna grundläggas på de naturliga jordlag-
ren eller fyllning som packas. För de delar där
"lös" jord förekommer måste den schaktas bort
och ersättas med friktionsjord som packas. Med
det planerade läget för den  östligaste byggnaden
är det troligen lämpligast med en grundläggning
med pålar och plintar till fast botten/berg.

Konventionella geokonstruktioner bör utföras i
geoteknisk klass 2 (GK2).

För den "lösa" jorden kan den korrigerade skjuv-
hållfastheten Cuk (korrigerad med hänsyn till kon-
flytgränsen) sättas till följande:
Cuk-korrigerad= 8  kPa djup: my till 5 m
Cuk-korrigerad= 8 + 0.8*z  kPa djup: 5 till 10 m
z anger djup från markytan.

För den naturligt lagrade friktionsjorden bedöms
följande karakteristiska värden som lämpliga:
 • friktionsvinkel = 35 grader
 • E-modul = 20 MPa

Dagvattenkulvert
De planerade byggnaderna inom områdets västra
del,  kommer att ligga över den befintliga dagvat-
tenkulverten varför den  måste flyttas.

Efter det att kulverten tagits bort under de plane-
rade byggnaderna bör ledningsschaktet fyllas med
friktionsjord som packas. Inom övriga delar be-
döms återfyllning med befintliga massor kunna ut-
föras. Tätning med bentonitskärmar erfordras tro-
ligen för att minska risken för utdränering och av-
sänkning av grundvattennivån.

Schaktning
Vid schaktning bedöms en släntlutning av 2:1
erfordras vid ett maximalt schaktdjup av ca 1.5
m. Belastning från schaktmassor tillåts ej när-
mare släntkrön än 5 m. Djupare schakter och
eventuella schakter intill befintliga byggnader mås-

te detaljstuderas.

Vid schakt under grundvattennivån, nederbörd el-
ler riklig vattentillrinning kan flackare släntlutning
och/eller erosionsskydd erfordras. Vid schakt-
ningsarbeten bör speciellt beaktas att jorden del-
vis är mycket flytbenägen.

Infiltration och dränering
För att minska risken för framtida sättningar, till
följd av en sänkt grundvattennivå, bör infiltration
av dagvatten utföras.

Eventuella källare bör utföras vattentäta, för att ej
orsaka en grundvattensänkning som medför sätt-
ningar.

Markradon
Markradonmätningar har ej utförts.

Fortsatt utredning
I samband med detaljprojekteringen bör kom-
pletterande geotekniska utredningar utföras.

För bestämning av lämplig nivåsättnimng och
eventuell dimensionering av  lätta fyllningar bör
bland annat jordens sättningsegenskaper klarläg-
gas.

Mätning av markradon och troligen även gamma-
strålning bör utföras senast i samband med detalj-
projekteringen. Markradonhalten kan endast mä-
tas vid lågt stående grundvattenytan, vilket i regel
inträffar under sommaren och förhösten.

◊◊◊◊◊
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Figur 1.
Plan med undersökningspunkter, planerade byggnader och djup i meter till sonderingsstopp.
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Figur 2.
Plan med undersökningspunkter, planerade byggnader och meter med "lös" jord, som troligen är
sättningsbenägen
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