ÅMÅLS KOMMUN

Åmål, Fölet 1 och del av Åmåls-Hannebol 1:1
UPPDRAGSNUMMER 12708680

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING AVSEENDE NY DETALJPLAN

DETALJPLAN

2020-06-04
Sweco Civil AB

KARLSTAD GEOTEKNIK

ADAM NORÉN / TOMAS NORDLANDER

Sammanfattning
Geoteknisk undersökning inom området visar på en jordlagerföljd med överst
torrskorpelera ovan lösare lera på fast friktionsjord (morän). Lerlagrets mäktighet varierar
inom området.
Stabilitetsberäkningar visar på en tillfredställande totalstabilitet i området, för planerad
bullervall och planerad dagvattendamm.
Med nuvarande underlag bedöms att inga hinder eller allvarliga restriktioner med
avseende på de geotekniska förutsättningarna finns för detaljplanens genomförande.
Samråd under projekteringsskedet ska ske mellan bland annat geotekniker,
markprojektör och konstruktör.
Kompletterande geotekniska undersökningar erfordras i projekteringsskedet då uppgifter
om byggnaders läge, utbredning i plan och nivå på färdigt golv föreligger.
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Bilagor:
Utkast, detaljplan – Bilaga 1
Stabilitetberäkningar, sektion A och C– Bilaga 2
CPT-utvärdering – Bilaga 3
Ritningar:
Namn
G0201
G0901
G0902
G0903

Typ
Plan
Sektion
Sektion
Sektion
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H 1:100 L 1:100 (A1)
H 1:100 L 1:100 (A1)

1

Uppdrag
På uppdrag av Åmåls kommun har Sweco utfört geoteknisk undersökning för rubricerat
objekt. Undersökningen har syftat till att bestämma rådande jordlager- och
grundvattenförhållanden som underlag till upprättande av ny detaljplan. Vidare ges svar
på SGI:s frågor i utlåtande daterat 2020-04-14, avseende stabilitet.

2

Befintliga förhållanden och planerad byggnation
I området ska en ny detaljplan tas fram, se bilaga 1. Området utgörs idag i huvudsak av
åkermark och omges i öster av E45, söder av verksamhetsområde och i norr av
bostadsområde.
Inom området planeras för ytor för ytterligare verksamheter. I norra delen ska ett
fördröjningsmagasin för dagvatten placeras. Befintlig bullervall längs med E45 ska
justeras och få en ny höjd om +62 vilket i vissa delar innebär viss avschaktning.

3

Underlag
Beställaren har tillhandhållit följande underlag:
Utkast planerad detaljplan. PK_2020-04-16_utkast. Datum 2020-05-07
Hoffmanns geotekniska utredning över Rv 45 1977. Datum 2020-05-07
Grundkarta i DWG-format, GK_FOLET. Datum 2020-05-07

4

Styrande dokument
Denna rapport ansluter till SS – EN 1997-1 med tillhörande nationell bilaga.
Tabell 1

Planering och redovisning

Undersökningsmetod

Standard eller annat styrande dokument

Fältplanering
Beteckningssystem

SS-EN 1997-2
SGF/BGS beteckningssystem 2001:2 och kompletterat
beteckningsblad 2016-11-01

Tabell 2

Fältundersökningar

Fältutförande

Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013 samt SS-EN-ISO
22475-1

Undersökningsmetod

Standard eller annat styrande dokument

Slagsondering
Totaltrycksondering

SGF Rapport 1:2013, Geoteknisk fälthandbok
SGF Rapport 1:2013, Geoteknisk fälthandbok

Vingförsök
Skruvprovtagning

SGF Rapport 2:93, Rekommenderad standard för vingförsök i fält
SGF Rapport 1:2013, Geoteknisk fälthandbok
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CPT

5

SGF Rapport 1:2013, Geoteknisk fälthandbok
SGF Rapport 1:93, Rekommenderad standard för CPT-sondering

Nu utförda undersökningar
Geoteknisk undersökning har utförts i maj 2020 med borrbandvagn Geotech 604.
Undersökningen har omfattat följande.
Störd jordprovtagning inom ytjord med skruvborr ø 60 mm har utförts i nio av
sonderingspunkterna. Upptagna jordprov har klassificerats direkt i fält med
avseende på jordart (benämning).
Trycksondering med stänger ø 25 mm och vriden spets (viktsondspets) har
utförts i tio punkter för bestämning av jordens relativa fasthet.
CPT-sondering har utförts i två punkter. Sondering har utförts med Geotech spets
4387 med normal filterplacering och med fett och olja i spetsen. CPT-sondering
har utvärderats med programvaran Conrad 3.1.
Lerans odränerade skjuvhållfasthet samt sensitivite har bestämts in-situ med
vingsondering i en punkt på 4 nivåer. Vid sondering har vinginstrument Geotech
använts med vingdon 130x65 mm (Chalmersvinge).
Fri vattenyta har noterats i provtagningshål som en indikation på
grundvattenytans läge vid undersökningstillfället.
Resultat från nu utförd undersökning redovisas på till denna handling tillhörande ritningar
och bilagor.

6

Utsättning och avvägning
Inmätning och utsättning av undersöknings punkter som inmätning av markprofil har
utförts av Sweco med GPS.
Aktuellt plan- och höjdsystem:
Plan: SWEREF 99 12 00
Höjd: RH2000

7

Jordlager- och grundvattenförhållanden
Överst återfinns ett tunt vegetationsskikt om c:a 0,1 à 0,3 m ovan siltig torrskorpelera
med upp till c:a 3 m mäktighet. Härunder återfinns siltig lera och lera med varierande
mäktighet från noll till c:a 6 m. Störst mäktighet av lera förekommer i området norra del.
Längs med E45 återfinns en bullervall som utgörs av blandade jordmassor, grus, sand,
silt och lera med inslag av organisk jord.
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Lerans odränerade skjuvhållfasthet har uppmätts in-situ till mellan 18 och 21 kPa.
Empirisk utvärdering av lerans skjuvhållfasthet utifrån CPT-sondering visar på värden
mellan 88 och 11,6 kPa. Lerans naturliga vattenkvot är uppmätt till mellan 52 och 54%
och med en kornflytgräns på ca 57 %. I tidigare geoteknisk undersökning utförd av
Hoffamans geoteknik, är lerans skjuvhållfasthet uppmätt till mellan 18-20 kPa, vattenkvot
till mellan 30-55 % och konflytgräns till mellan 37-57 %.
Leran underlagras av fast friktionsjord på berg. Nu utförda sonderingar har avslutats i fast
friktionsjord mot sten, block eller förmodat berg på ett djup mellan ca: 0,9 till 12 meters
djup. Djup till definitiva bergnivåer har inom ramen för detta projekt ej bestämts.
I de södra delarna av området återfinns berg i dagen.
Fri vattenyta har i provtagningshål noterats på mellan c:a 3 till 4,7 meter under markytan,
maj 2020. Grundvattennivåerna ska förväntas variera med årstid och nederbörd.

8

Radon
Ingen radonundersökning har utförts.

9

Stabilitet
Beräkning av stabilitet har skett i två sektioner för bullervall mot E45 och i sektion för
planerad dagvattendamm.

9.1

Stabilitetskrav
Stabilitetsberäkning har utförts enligt IEG 4:2010 med kriterierna detaljerad
stabilitetsutredning, planläggning. Rekommenderad säkerhetsfaktor mot stabilitets brott
är, Fc 1,7 - 1,5 samt Fkomb 1,5 - 1,4.
Utifrån val av gynnsamma och ogynnsamma faktorer har följande säkerhetsfaktor valts i
detta projekt;
Fc

1,7

Fkomb

9.2

1,5

Beräkningsförutsättningar

9.2.1 Geometrier
Marknivåer för sektion vid stabilitetsberäkning är hämtad från grundkarta och
kompletterande inmätning i samband med fältarbetet. Vald nivå på bullervall och
dagvattendamm enligt uppgift från kommunen.
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9.2.2
Materialegenskaper och jordmodell har upprättats utifrån resultat från utförda
undersökningar. I tabell nedan redovisas de materialparametrar som använts vid
stabilitetsberäkningarna.

9.2.3
Trafiklast om 10 kPa har antagits från E45. Inga marklaster har antagits.
9.2.4
Grundvattenytan vid stabilitetsberäkning har antagits till nivå 2,8 m under markytan med
hydrostatisk fördelning mot djupet vid borrpunkt 20SW47.
9.2.5
Lerans odränerade skjuvhållfasthet har utvärderats genom dels utförda vingsonderingar
och dels CPT-sonderingar i fält samt tidigare undersökningars fält och laboratorieresultat.
Uppmätt skjuvhållfasthet har korrigerats utifrån fastställda konflytgränser i nivåer och
undersökningspunkter. Samtliga undersökningsresultat har sammanställts i
nedanstående diagram.
Vid stabilitetsberäkning har antagits att den odränerade skjuvhållfastheten har följande
fördelning cu = 13 +0*z (z i meter från nivå +57).
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9.2.6
Beräkningar har utförts i två sektioner, A och C.
Beräknad säkerhetsfaktor för sektion A är Fc = 2,60 och Fkomb = 4,41 och för sektion C, Fc
= 2,48 och Fkomb = 2,36 se även bilaga 2.
Beräkningarna visar på tillfredställande säkerhet mot stabilitetsbrott för planerad justering
av bullervall och anlagd dagvattendamm.

10

Sättningar i mark – generellt
Område med lera kan erhålla sättningar vid lastökning på jorden. Lastökning kan vara
uppfyllnader av jord, last från byggnader och grundvattensänkning.
Där ingen lera eller endast ringa mäktighet, < 1 m, förekommer bedöms sättningsrisken
som liten.
För noggrannare värdering och beräkning av sättningar erfordras kompletterande
provtagning och laboratorieanalys av sättningsegenskaperna.
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11

Grundläggning – generellt
Byggnader bedöms inom området med ingen eller ringa lermäktighet, < 1 m, kunna
grundläggas ytligt på hel styv bottenplatta.
I området med större lermäktighet kan pålgrundläggning av bärande stomme erfordras för
sättningsfrihet.
Större uppfyllnader för markjustering kan ge upphov till marksättningar. Lokala
uppfyllnader ska också kontrolleras ur stabilitetssynpunkt.

12

Markarbeten - generellt
Eventuella lokala djupa schakter och större lokala fyllningar ska kontrolleras avseende
stabilitet

13

Övrigt
Med nuvarande underlag bedöms att inga hinder eller allvarliga restriktioner med
avseende på de geotekniska förutsättningarna finns för detaljplanens genomförande.
Samråd under projekteringsskedet ska ske mellan bland annat geotekniker,
markprojektör och konstruktör.
Kompletterande geotekniska undersökningar erfordras i projekteringsskedet då uppgifter
om byggnaders läge, utbredning i plan och nivå på färdigt golv föreligger.

Karlstad 2020-06-04
Sweco Civil AB

Adam Norden
Handläggare

Tomas Nordlander
Granskning
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