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1 Objekt
Sigma Civil AB har på uppdrag av Falkenbergs kommun utfört en översiktlig geoteknisk 
undersökning för detaljplan inom Skrea 29:1 m fl.

1.1 Topografi
Områdets ytbeskaffenheter består av asfalt/trädgårdar samt skogsområde. 
Undersökningsområdet varierar i topografi från +25.7 i den västra delen till +29.0 i den östra 
delen.

1.2 Befintliga samt blivande anläggningar och konstruktioner
Undersökningsområdet består av bostäder samt en flyktingförläggning. Undersökningsområdet 
begränsas i norr av nuvarande golfbana och i syd av Skreavägen. Området begränsas i väst av 
öppet grönområde och i öst av ett större skogsområde.

Ny detaljplan håller på att tas fram för att möjliggöra för nya bostäder i området. Kvartersmarken 
för bostäder avses få en flexibel användning med möjlighet att uppföra villor, parhus och 
flerbostadshus. Planområdet är ca 3,5 ha och omfattas av mark som inte är planlagd sedan 
tidigare.

Ungefärlig utbredning av området visas i Figur 1.

Figur 1 Ungefärlig utbredning av aktuellt område, markerat med rött
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2 Syfte, begränsningar och geoteknisk kategori
Syftet med undersökningen är att översiktligt klargöra de geotekniska förutsättningarna för den 
nya detaljplanen.

Samtliga geotekniska konstruktioner inom objektet bedöms kunna tillhöra Geoteknisk Kategori 2 
(GK2) och Säkerhetsklass 2 (SK2).

3 Underlag
Vid upprättande av denna rapport har följande material nyttjats:

 Digitalt material i form av baskarta tillhandahållen av Falkenbergs kommun
 Ledningsinformation har tillhandahållits av samtliga kända ledningsägare inom 

undersökningsområdet via www.ledningskollen.se
 Jorddjups- och Jordartskarta från SGU, se Figur 2 och Figur 3

Figur 2 Jordartskarta (utdrag), aktuellt område markerat 
med blå polygon ©SGU

Figur 3 Jorddjupskarta (utdrag), aktuellt område 
markerat med röd polygon ©SGU

3.1 Tidigare utförda undersökningar
Inga tidigare utförda undersökningar finns att tillgå.

3.2 Nu utförda undersökningar
 RAPPORT-36964-v.1.0 Markteknisk undersökningsrapport (MUR), 

upprättad av Sigma Civil AB, daterad 2018-02-13
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4 Markförhållanden

4.1 Jordlagerföljd
I den västra delen av området består översta lagret av friktionsjordar som underlagras av 
kohesionsjordar. I friktionsjordlagret ligger ett tunnare lager av organiskt material.

Översta lagret i de centrala delarna av undersökningsområdet består generellt av organiska 
jordar som underlagras av friktionsjordar. I punkt 1804 underlagras friktionsjorden av ett tunnare 
lager av organiskt material som i sin tur underlagras av kohesionsjord. I punkt 1806 påträffas 
organiskt material inlagrat i friktionsjorden.

I de östra delarna av undersökningsområdet; fastighet Skrea 29:1 ligger fyllnadsmaterial överst 
som underlagras av friktionsjordar.

Friktionsjorden består av mullhaltig sand, sand, gyttjig sand, torvig gyttjig sand, grusig sand, 
siltig grusig sand. I punkt 1801, 1802 och 1804 varierar tjockleken på friktionsjordslagret mellan 
2.9 och 3.6 meter. Generellt har inte mäktigheten på friktionsjorden bestämts men har påträffats 
som djupast på 4.2 meter 

De ytliga organiska jordarna består av sandig mulljord och mulljord. Mäktigheten på dessa 
organiska jordarna varierar mellan 0.2 och 0.5 meter.

Fyllnadsmaterialet består av asfalt samt grusig sand och varierar i mäktighet mellan 0.3 och 0.4 
meter.

Djupare liggande organiskt material består av torv och sandig gyttja. Torvlagrena är uppmätta 
till 0.2 meter tjocka och gyttjelagret är uppmätt till 0.8 meter tjockt. Dessa lager har påträffats på 
mellan 3 och 4 meter under markytan.

Kohesionsjordarna består av siltig lera, sandig lera och något lerig silt. Mäktigheten på 
kohesionsjordarna har inte bestämts. Nästan samtliga utförda sonderingar har avbrutits på 
mellan ca 4 och 6 meter under markytan i jordlager med en hög relativ fasthet.

Jorddjupet har inte bestämts vid nu utförda undersökningar. Enligt SGUs jorddjupskarta 
uppskattas djupet till berg inom aktuellt område till mellan 1 och 20 meter.

4.2 Geohydrologiska förhållanden
Grundvatten har observerats i de installerade grundvattenrören på 0,5 till 2,2 meters djup, 
motsvarande nivåer mellan +23,5 och +28,5. Vattennivåer har observerats i öppna 
provtagningshål mellan 0,5 och 1,0 meters djup, motsvarande nivåer mellan +25,2 och +28,0

Det ska observeras att grundvattennivåer varierar med årstider och nederbörd och kan påträffas 
på andra nivåer än de angivna ovan.
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5 Geotekniska egenskaper
Under den ytliga mulljorden utgörs de naturligt lagrade jordarterna huvudsakligen av sand vilka 
bedöms tillhöra materialtyp 2 och tjälfarlighetsklass 1 i enlighet med AMA Anläggning 17.

Härledda värden för friktionsvinkel och elasticitetsmodul har utvärderats från utförda 
sonderingar med stöd av TR Geo 13.

6 Rekommendationer

6.1 Allmänt
Då grundvattenytan förekommer ytligt, speciellt närmst Skreavägen, är det särskilt viktigt att 
studera höjdsättningen av området. En generell höjning av markytan inom området 
rekommenderas för att undvika problem med höga grundvattennivåer. Uppfyllningar kommer ge 
upphov till sättningar hos den underliggande jorden. Sättningarna kommer att bli relativt små 
och bildas relativt omgående. Hur stora sättningarna blir beror i stor utsträckning på vilken typ 
av samt hur mycket material som används.

6.2 Grundläggning
Förutsättningarna för grundläggningsrekommendationer baseras på föreslagen utbyggnad med 
lättare huskonstruktion om maximalt 3 våningar i byggnadshöjd. För större laster alternativt 
högre byggnadshöjder rekommenderas en omvärdering av eventuellt behov av förstärkt 
grundläggning.

Grundläggning föreslås utföras med platta på mark. All organisk jord ska schaktas bort innan 
grundläggning utförs. Grundläggningen ska ske med icke tjälfarliga material och schaktbotten 
ska packas så att bärigheten och den dimensionerande bärförmågan uppfylls enligt EN 1997-1 
kapitel 6, Plattgrundläggning. Ett materialavskiljande lager ska utläggas på samtliga 
schaktbottnar. Utifrån utförda undersökningar har preliminära valda härledda värden för den 
naturligt lagrade friktionsjorden tagits fram enligt följande:

Tabell 1 Preliminära valda härledda värden för naturligt lagrad friktionsjord (𝑋)

Djup Friktionsvinkel Elasticitetsmodul
0 – 5 m 32° 5 MPa

5 – (20) m 34° 15 MPa

Det ska observera att ovanstående materialparametrar är preliminära och att dimensionerande 
värden ska tas fram med följande formel:

𝑋𝑑=
𝜂 × 𝑋
𝛾

Där
𝜂 = korrektionsfaktor som tar hänsyn till osäkerheter för aktuella jordar och geokonstruktioner

 = valt härlett värde för den aktuella materialparametern𝑋

𝛾 = partialkoefficient för den aktuella materialparametern

Vid dimensionering av vägar och parkeringar ska hänsyn tas till jordens materialtyp och 
tjälfarlighetsklass.



Planeringsunderlag Geoteknik
2018-03-16

Projektnummer 122488

Sigma Civil AB 
www.sigmacivil.se

RAPPORT-37190
Version 2.0

8(9)

Organiska jordar har påträffats i ett tunnare lager i flera av undersökningspunkterna utspritt över 
hela området. Det bedöms att lagret återfinns inom stora delar av området på nivåer enligt 
tabell nedan.

Tabell 2. Bedömda nivåer för påträffade organiska jordar
P. Nr. Plushöjd
1801 +22,5
1802 +23,0
1803 Ingen torv har påträffats > +24,5
1804 +22,5
1805 +26,5 (i markytan)
1806 +24,0
1807 Ingen torv har påträffats > +25,0
1808 +23,5
1809 +26,0
1810 +26,5

6.3 Schakt
Temporära schakter ovanför grundvattenytan bedöms preliminärt kunna utföras med 
släntlutning på 1:1,5.

6.4 Stabilitet
Då jorden huvudsakligen utgörs av friktionsjord bedöms inga generella stabilitetsproblem 
föreligga. Vid uppfyllnader med mäktigheter som överstiger 1 meter bör dock stabilitetsanalyser 
utföras för att säkerställa totalstabiliteten, framför allt mot Skreavägen.

6.5 Sättningar
Inga större sättningsproblem bedöms föreligga men då sättningarnas storlek till stor del beror 
på grundläggningens utformning i kombination med lasternas storlek måste kontrollberäkningar 
utföras när mer detaljerat underlag om planerade byggnader och höjdsättning in om området 
finns tillgängliga.

6.6 Erosion och dagvatten
Inga erosionsproblem orsakade av planerad byggnation bedöms föreligga.

Förekommande jordar har relativt hög vattengenomsläpplighet men då grundvattenytan före 
kommer relativt ytligt bedöms förutsättningarna för lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) 
som mindre goda.

6.7 Hydrogeologi
En relativt ytlig grundvattenyta har påträffats inom området. Grundvattenytan följer topografin i 
stora drag och bedöms utgöra ett öppet grundvattenmagasin som sträcker sig över hela 
området. Grundvattenflödet bedöms strömma i riktning parallellt med Skreavägen mot nordväst. 

Grundvattenytan kan variera kraftigt under året och kontinuerliga avläsningar över minst ett år 
rekommenderas för att få en bättre överblick över grundvattnets variationer inom området. 

6.8 Radon
Aktuellt område bedöms tillhöra normalriskmark med avseende på markradonhalter. Mot 
bakgrund av detta rekommenderas radonskyddande byggmetoder vilket bland annat utförs 
genom att:
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 undvika kantisolering
 minimera sättningar
 täta rörgenomföringar som går genom bottenplattor

7 Fortsatta arbeten
 I samband med detaljprojektering rekommenderas att geoteknisk sakkunnig anlitas för 

att verifiera föreslagna tekniska lösningar och konstruktioner. 
 Kompletterande geoteknik rekommenderas att utföras för att närmare fastställa 

förekomst och egenskaper hos förekommande organiska jordlager. 
 Kompletterande geoteknik rekommenderas ifall större laster, i form av tunga 

konstruktioner eller uppfyllnader kommer att bli aktuella.
 kontinuerliga grundvattenavläsningar över minst ett år rekommenderas för att få en 

bättre överblick över grundvattnets variationer.


