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Utlåtande Geoteknik 

Ändring av detaljplan Hallerna etapp II - del av Kyrkenorum 
5:1 och 6:1, Stenungsund 

Sammanfattning/Slutsats 

Området lämpar sig väl för byggnation och ur geoteknisk synpunkt, såsom ras, skred och erosion, 
bedöms planens intentioner vara genomförbara. 

Tidigare geoteknisk utredning som detta utlåtande baseras på är översiktlig och kan ligga till grund för 
planarbetet. Vid fortsatt detaljprojektering är kompletterande undersökningar nödvändiga för att 
klargöra grundläggningsförhållandena och dimensionera grundförstärkningar för planerad byggnad. 

Vid byggnation kan eventuella konstruktioner under mark, lokala schakter etc., ur stabilitetsskäl kräva 
temporära stödkonstruktioner. Eventuella större upplag och djupa schakter bör detaljstuderas i 
kommande projekteringsskeden. 
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Orientering 
På uppdrag av Stenungsunds kommun har Norconsult tagit fram ett utlåtande angående geotekniska 
förhållanden vid Hallerna etapp II med anledning av ändring i gällande detaljplan. 

Planändringen avser en del av det ursprungliga planområdet, den norra delen planlagd för Centrum, 
där ändringen innebär utökad tillåten kvm BTA samt högre bebyggelse. Ändringen innebär inte 
förändrad utbredning av byggrätten. 

 

Figur 1 Utklipp ur aktuell plankarta, gult markerar tillkommande byggnad och befintlig byggrätt. 

Underlag 
Tidigare utförda utredningar 

• Hallerna etapp II, Detaljplan, Geoteknisk undersökning, anvisningar för planen, GF konsult 
AB, daterad 1991-05-30 litt 21507 362 230 

• Hallerna etapp II, Detaljplan, Geoteknisk undersökning, Fält- och laboratorieresultat, GF 
konsult AB, daterad 1991-05-29 litt 21507 362 230 

• Hallerna etapp II, Detaljplan, Geoteknisk utredning: kompletterande PM avseende risken för 
bergras och blocknedfall, GF konsult AB, daterad 2004-03-12 uppdragsnr 215 550 04 

Yttrande över samrådshandling: 

• Ändring av detaljplan för Hallerna etapp II - del av fastigheterna Kyrkenorum 5:1 och 6:1, SGI 
daterad 2019-08-30  
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Nu utförda undersökningar: 

I samband med detta utlåtande har inga nya undersökningar eller ytterligare inventering av eventuellt 
nyligen utförda undersökningar och utredningar utförts. Platsbesök, inklusive fotodokumentation, 
utfördes av Katarina Engerberg 2019-11-04. 

Geotekniska förhållanden 
De geotekniska förhållandena beskrivs väl i bilagd tidigare utredning (GF 1991) och aktuell ändring 
gäller den ”norra delen” där något mäktigare lerlager förekommer men även där berget går i dagen i 
öster. Markytan inom aktuellt området är relativt plan och utgörs idag av bl a uppställningsytor som 
används för angränsande byggnation av ny idrottshall, delar av området utgörs av naturmark. 
Marknivåerna ökar något mot öster där berget går i dagen. 

Jordmäktigheterna bedöms utifrån tidigare utredning och nu utfört platsbesök variera från berg i dagen 
i öster och upp till 17 m i den västra delen av aktuellt område, se BH 6 och även BH 5 (GF 1991) som 
är utförda inom och närheten av nu planerad byggnad. 

Enligt tidigare utredning utgörs jordlagren under upp till ca 3 m sandiga siltiga ytlager av en delvis siltig 
lera med mäktigheter upp till ca 15 m. Leran i BH 5 har en densitet runt 1,7 ton/m3, skjuvhållfastheten 
är ca 15 kPa under ytlagret av silt och sand och ökar sedan mot djupet för att vara ca 23 kPa på ca 10 
m djup. 

Vattenkvoterna är relativt låga (50-75%) och konflytgräns ca 10% lägre.  
Sensitiviteten är enligt tidigare provtagning låg till medel med värde <30, vilket innebär att leran är 
måttligt känslig för störning. 

Tidigare portrycksmätningar i lerlagren visar på portryck motsvarande en grundvattenyta belägen ca 
2-3 m under markytan med sjunkande portryck mot djupet. I provtagningshål noterades fria vattenytor 
belägna 0,6-1,6 m under markytan. 

Stabilitet 

Området är relativt plant och totalstabiliteten för rådande förhållanden är tillfredställande. Planerad 
byggnad bedöms inte nämnvärt påverka dessa förhållanden. 

Vid byggnation kan eventuella konstruktioner under mark, lokala schakter etc., ur stabilitetsskäl kräva 
temporära stödkonstruktioner. Eventuella större upplag och djupa schakter bör detaljstuderas i 
kommande projekteringsskeden. 

Sättningar och grundläggning 

Tidigare utförda belastningsförsök på prover från BH5 (GF 1991) visar att leran är svagt 
överkonsoliderad vilket innebär att marken kan tåla viss belastning. Det ska dock noteras att 
jorddjupen varierar i läget för planerad byggnad varför kompletterande undersökningar för att klargöra 
grundläggningsförutsättningarna rekommenderas. 

Bergstabilitet och blockutfall 

I tidigare utredning (GF 2004) beskrivs förekomst av ytblock och löst material i omgivande 
bergsluttningar, ett område strax öster om aktuellt planområde illustreras med risk för ovanstående. 

Efter nyligen utfört platsbesök, i november 2019, bedöms eventuella ytblock och löst bergmaterial 
öster om aktuellt planområde vara belägna på tillräckligt stort avstånd samt med för liten släntlutning 
mot planområdet för att utgöra någon risk inom aktuellt planområde. 
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Bilaga 1: Tidigare utförda utredningar 

Hallerna etapp II, Detaljplan, Geoteknisk undersökning, anvisningar för planen, GF konsult AB, 
daterad 1991-05-30 litt 21507 362 230 

Hallerna etapp II, Detaljplan, Geoteknisk undersökning, Fält- och laboratorieresultat, GF konsult AB, 
daterad 1991-05-29 litt 21507 362 230 

Hallerna etapp II, Detaljplan, Geoteknisk utredning: kompletterande PM avseende risken för bergras 
och blocknedfall, GF konsult AB, daterad 2004-03-12 uppdragsnr 215 550 04 

Bilaga 2: Yttrande över samrådshandling 

Ändring av detaljplan för Hallerna etapp II - del av fastigheterna Kyrkenorum 5:1 och 6:1, SGI daterad 
2019-08-30  

Bilaga 3: Fotodokumentation från platsbesök 2019-11-04 


