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1.0BJEKT 
På uppdrag av Lerums kommun har PE Teknik & Arkitektur AB utfort en geoteknisk utredning för rubricerat objekt. 

Figur 1 Figuren visar satell itbild över Norra Hallsas i norra Lerum där utbredningen av undersokn ingsomradet är markerat inom rött (Google, 
2019) 

2. SYFTE 
Foreliggande PM behandlar forutsattningar info r detaljplan avseende geoteknik och grundvatten för rubricerat 
objekt . Foreliggande PM behandlar även SG l:s yttrande över samradshandling, daterad 2021-01-25. 
Sammanstallning av nu utforda undersokningar redovisas i separat Markteknisk undersokningsrapport/geoteknik 
(MUR/GEO) daterad 2021-09-03. 

Denna PM är ett projekteringsunderlag infor detaljplan och behandlar endast re kommendationer och synpunkter 
för detaljplaneskedet. Dokumentet ska inte ingå som en del i forfragningsunderlag eller bygghandling. Vid 
upprattande av bygghandlingar, då byggnaders och a nlaggningars utformning är bestamd bör geotekniska 
uppgifter och rekommendationer, som overe nsstammer med planerat grundlaggningsarbete, inarbetas i den 
byggnadstekniska beskrivningen. 
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3. STYRANDE DOKUMENT 
SS-EN 1997-1:2005  Eurokod 7 – Dimensionering av geokonstruktioner Del 1: 

Allmänna regler 

För nationella val till Eurokod gäller följande dokument: 

BFS 2015:6, EKS 10 Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:10) om tillämpning 
av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder)  

Rådgivande dokument för aktuellt objekt: 

IEG Rapport 2:2008, Rev.2 Tillämpningsdokument Grunder 

IEG Rapport 6:2008 Rev 1 Tillämpningsdokument Slänter och bankar 

4. UNDERLAG 

4.1.  Digitala  underlag  

Digital grundkarta med 1 m ekvidistans erhållen från beställaren  

Planunderlag erhållen från beställaren.  

Jordarts- och jorddjupskarta erhållen från SGU kartgeneratorn. 

Detaljplan Norra Hallsås skiss  plankarta, erhållen 2021-08-25 av beställaren.  Biläggs i Bilaga 2 –  Skisser erhållna 
från beställare.  

 

Trafikutredning – Förstudie, upprättad av AFRY, daterad 2020-11-23. 

4.2.  Planerad byggnation  

Inom området planeras en ny detaljplan inom fastigheterna Deregården 1:29, 1:2, 1:114 och Hallegården 1:43. Se 
Figur 2 för skiss över planerad byggnation. Detaljplanen innefattar bland annat en skola, idrottshall, dagvatten- och 
groddammar, parkeringsytor och vägar. 

Vid upprättandet av denna rapport har geometrier enligt erhållen skiss daterad 2021-08-25 nyttjats. 
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Figur 2 Figuren visar en grundkarta innefattande en skiss över planområdet med föreslagen byggnation 

4.3.  Geotekniska undersökningar  

Geotekniska undersökningar redovisas i Markteknisk undersökningsrapport daterad 2021-10-07. 

5. Positionering 

För uppdraget används koordinatsystem: 

I plan: SWEREF 99 12 00  

I höjd: RH2000 
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6. BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN

6.1.  Topografi och ytbeskaffenhet  

Undersökningsområdet är beläget i Lerums kommun mellan Bergsslingan, Skogskullevägen, Gatekullen och 
Torpadalskrönet. Området är skogsbeväxt där delar av området är berg i dagen. Längs norra planområdet 
förekommer ett lösmarksområde. Marknivåerna för området varierar mellan cirka +60 och +98. Se Bilaga 2 – 
Tolkning fast- och lösmark för kartering i plan. Tolkningen baseras på utförda provtagningar, platsbesök och 
jorddjups- samt jordartskartor. 

6.2.  Befintliga konstruktioner  och anläggningar  

Runt området i söder, öster och väster finns befintlig bebyggelse med villor. Längs norra planområdet finns en 
grusad väg för biltrafik. 

7. GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN

7.1.  Jorddjup och jordlagerföljd  

Enligt SGU Jordartskartan utförs det övre jordlagret av främst berg med delar av området innehållande morän, 
torv och glacial lera. Djup till berget varierar mellan cirka 0 och 10 meter enligt SGU Jorddjupskartan. 

Figur 3 Figuren visar jorddjupskarta från www.sgu.se där jorddjup inom undersökningsområdet redovisas genom olika färger 

Figur 4 Figuren visar jordartskarta från www.sgu.se där jordarter inom undersökningsområdet redovisas genom olika färger 

http://www.sgu.se
http://www.sgu.se
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Baserat på utförda undersökningar bedöms jordprofilen generellt bestå av naturligt lagrad jord till berg med 
varierande jorddjup mellan ca 0,0 och 8,0 meter. 

Den naturligt lagrade jorden inom undersökningsområdet består till största del överst av torv med mäktighet av 
cirka 0,0 – 2,0 meter. Ställvis förekommer ytjordlager av silt och mulljord med mäktighet varierande mellan cirka 
0,0 – 0,5 meter. Mäktigaste torven har påträffats strax norr om planområdet, planområdets nordvästra del och 
södra del. Se Bilaga 2 – Tolkning fast- och lösmark. 

Därunder följer sand med mäktighet varierande mellan cirka 0,0 till 1,5 meter. Ställvis förekommer följande 
jordlager av torrskorpelera med varierande mäktighet av cirka 0,0 och 2,0 meter samt även silt med varierande 
mäktighet mellan cirka 0,5 och 1,0 meter. 

Inom de områden där jorddjupen är större följer lera under torrskorpan. Leran vilar sedan via morän eller annan 
friktionsjord på berg. Leran beskrivs som glacial lera enligt SGU jordartskarta. 

Lerans mäktighet varierar mellan cirka 0,0 och 5,0 meter under torrskorpan. Friktionsjordens mäktighet och 
beskaffenhet under leran är ej undersökt. 

7.2.  Jordegenskaper  

   

  

Vald odränerad skjuvhållfasthet redovisas i Bilaga 1 – Vald odränerad skjuvhållfasthet. 

Uppmätt naturlig vattenkvot i den övre torven varierar mellan cirka 107% och 622%. 

I sanden varierar den uppmätta naturliga vattenkvoten mellan cirka 17% och 28%. 

I silten varierar den uppmätta naturliga vattenkvoten mellan cirka 24% och 67%. 

I leran varierar den uppmätta naturliga vattenkvoten mellan 20% och 37%. 

Konflytgräns i den naturligt lagrade leran har valts till 40%. 

7.3.  Hydrogeologiska förhållanden  

Fri vattenyta i den övre akviferen har uppmätts i skruvprovtagningshål. Sprickvattenrör har installerats för mätning 
av vattenyta. 

Portrycksjämning har utförts i samband med CPT-sonderingar.  

Uppmätta nivåer redovisas i MUR/GEO.  Mätningar är utförda mellan november 2019 och augusti 2021.  

Uppmätta grundvattennivåer är ytliga där området innehåller stora mängder vatten då större torvpartier råder 
inom undersökningsområdet. Området bedöms som ett tillrinningsområde där det ringa jorddjupet till berg leder 
till sämre avvattning. 

Grundvattenytan i den övre akviferen bedöms kunna variera över tid beroende på årstid och nederbörd. 

Kring planområdets sydöstra  del har artesiskt portryck uppmätts i en punkt.  

Portrycket har antagits hydrostatiskt mot djupet med en övre grundvattenyta 0,2 m under markytan. 



Projekterincs•PM Sid 9(17) 
Dat: 2019-12-16 
Rev: 2021-10-07 

Lerums kommun, Norra Hallsas 
11005263 
Upprattad av: Lukas Johansson     

7.4. Radon 

Metod och gränsvärden för radonhalt i jordluhen beskrivs i "Radonboken - forebyggande åtgärder i nya 
byggnader" (Clavensjo, Akerbsom 2004) och radon i bostader - markradon (BRF R85:1988) 

Undersokning av markradon kan utforas enligt två  definioner: 

• lndelning av radonriskomraden 

• Klassificering av radonmark 

I enlighet med Radonboken gäller indelning av radonriskomraden (lagrisk-, normalrisk- och hogrisk) orörda 
markforhallanden där ingen hänsyn tagits t ill markbearbetning. 

Vid klassning av radonmark (låg-, normal- och hogradonmark) ska markforhallandena eher färdigställd byggnation 
beaktas, vilket även innefattar sprangning, schaktning, uppfyllnader och ledningsgravar. Berg och jord som 
paverkas av a rbeten behover vara atkomligt för radonmat ning/provtagning. Radonmarkklassning för driver även 
krav på  åtgärder vid nybyggnation. 

Undersokningarna utgår enligt fo ljande definit ioner av radonriskomrade, 

Tabell 7.1 Definit ionen av lågriskområde 

Ligriskomride 

Berg- eller jordart Totalstri lning, gamma 
[U.Sv/h] 

Radiumhalt [Bq/kg] 
Radonhalt i jordluften ca 1,0 m under 

markvtan [kBa/m3) 

Berggrund < ca 0,10 <35 . 

Morän, grus, sand . . < 10 

Lera, s ilt . . Lagertjocklek > 2 m1) 

Tabell 7.2 Definit ionen av högriskområde 

Hogriskomri de 

Berg- eller jordart Totalstri lning, gamma 
[µSv/h] Radiumhalt [Bq/kg] 

Radonhalt i jordluften ca 1,0 m under 
markytan [kBq/m3) 

Berggrund > ca 0,15 > ca 100 . 

Morän, grus, sand . > ca 502) >SO 

1) Jordlagret får ej vara uttorkat, då gäller samma gränsvärde som morän, grus och sand. 
2) Grovkornig morän,grus och sand . 

Normalriskomrade definieras som mark med radonhalt i jordluhen mellan 10 - 50 kBq/m3 • 

7.4.1. Utforda undersokningar 

Uppmatta radonhalter inom planomradet klassificeras som lagradonmark med mätvärden <10 kBq/m3. 

Radonmat ning på  berg har utforts av Bergab. Rapport bilaggs i markteknisk undersokningsrapport. 
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8. DIMENSIONERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 

8.1.  Geoteknisk kategori  

För geoteknisk projektering enligt denna PM gäller geoteknisk kategori 2.  Geoteknisk kategori 2 gäller där  
jordförhållandena kan bestämmas med konventionella metoder, normala konstruktioner utan extrem  
omgivningspåverkan.  

8.2.  Säkerhetsklass  

För geoteknisk projektering enligt denna PM gäller säkerhetsklass 2. Säkerhetsklass 2 tillämpas där risk för någon 
personskada kan ske som följd vid brott i en byggnadsdel. 

8.3.  Dimensionerande värden  

Slänter och uppfyllnader dimensioneras enligt DA3. 

Stödkonstruktioner dimensioneras enligt DA3.  

Pålarnas strukturella bärförmåga dimensioneras enligt DA 3 medan pålarnas geotekniska bärförmåga  
dimensioneras enligt DA 2.  

DA1-3 står för dimensioneringssätt och beskriver på vilket sätt partialkoefficienter, lasteffekt och bärförmåga 
kombineras. 

  8.3.1. Materialparametrar 

Dimensionerande värde beräknas med formeln och utgår från att lågt värde är dimensionerande: 

 
1

𝑋𝑑 = ∗ 𝜂 ∗ �̅�
𝛾𝑀 

𝑋𝑑  Dimensionerande värde för vald parameter. 

𝛾𝑀  Fast partialkoefficient enligt BFS. 

𝜂 Omräkningsfaktor som tar hänsyn till aktuella geokonstruktionen, brottsmekanism, beräkningsmetod och 
undersökning. 

�̅�  Valt värde baserat på sammanställt härlett värde för materialparametrar. 

Dimensionering sker med avseende på partialkoefficienterna nedan. 
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Tabell 8.1 Partia lkoefficienter 

IISTR/GEO Odri nerad 
skjuvhi llfasthet 

Friktionsvinkel Kohesions-
intercept 

DA3 
Partialkoefficient 
YM, brottgrans 

1,5 1,3 1,3 

DA3 
Partialkoefficient 
YM, bruksgrans 

1,0 1,0 1,0 

DA2 
Partialkoefficient 
YM, brottgrans 

1,0 1,0 1,0 

DA2 
Partialkoefficient 
YM, bruksgrans 

1,0 1,0 1,0 

För att berakna slantstabilitet kan nedanstaende n-faktorer anvandas: 

Tabell 8.2 Valda n-faktorer 
n-faktorer n1,2 n4,5,6,7 ntot 

Cu, slanterochbankar 0,95 0,9 1,0 0,855 

n1,2 har valts t ill 0,95 på  grund av hög variat ionskoefficient och att 6 oberoende undersokningspunkter utforts. 

n3 har valts t ill 0,9 då endast CPT-sondering har utforts. 

n4,5,6 har valts t ill 1,0 då omfattningen av brottytorna bedoms som liten och konsekvensen liten. 

Nedan tabell redovisar valda värden för tunghet, skjuvhallfasthet och friktionsvinkel. Valda värden baseras på 
sammanstallda undersokningsresultat samt på tabellvarden ut TDOK 2013:0667. 

Tbll83Vlda e a a ·1or dJpa rametrar 

IJordart Y[kN/m3] Cu [kPa] o [o] c' [kPa] 
Mulljord 17 . 30 . 

Hogformultnad torv 12 10 28 . 

Silt 17 . 30 . 

sile/leSi (+84,0 - +83,0) 17 30 0,1 *Cu 
sile/leSi (+83,0 - +82,0) 17 40 30 0,1 *Cu 
leSi/silet/sile (+80,0 - +79,0) 17 30 0,1 *Cu 
leSi/silet/sile (+79,0 - +72,0) 17 so 30 0,1 *Cu 
Frikt ionsjord 18 . 35 . 

*z = djup i meter efter start av jordlager 

9. REKOMMENDATI ONER 

9.1. Marksattn ing 

Undersokningen visar att hos jordprofi len inom omradet råder variation hos djupet t ill tolkat frikt ionsjord och/eller 
berg. Berg i dagen forekommer i omradet. Utvecklande sattningar som följd av byggnation på friktionsjord bedoms 
som mindre och momentana och ej t idsberoende. 
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Undersökningsområdet innehar torvområden som är mycket sättningskänsliga. All last på torv ger upphov till 
sättningar som kan leda till funktionsnedsättning av konstruktionen. 

9.2.  Grundläggning  

Organiskt material samt otjänlig fyllning bortschaktas innan grundläggning och anläggning av nybyggnation. 

  9.2.1. Skola & idrottshall 

 

Grundläggning av planerad skola och idrottshall bedöms kunna grundläggas med plintar eller spetsburna pålar 
slagna eller borrade till berg. Grundläggning direkt på berg kan utföras där planerad byggnation skär sig i berget. 

Vid bergschakt sker grundläggning efter sprängning med uppfyllnad på berg. Löst berg skrotas bort. 
Undersprängning ska göras om 0,5 meter.  

  9.2.2. Vägar & parkeringsytor 

Mäktigast schakt och fyllning kommer krävas vid torvpartiet i norra delen av undersökningsområdet, där torven är 
upp mot ca 2,0 m mäktig. Grundläggningen ska ta hänsyn till eventuella upphov till sättningar och bärighetsbrott. 
Bergschakt kan krävas v id grundläggning.  

9.3.  Stabilitet  

Undersökningsområdet är kuperat med generellt grunda jorddjup till berg samt sand- och siltpartier. Något 
mäktigare jorddjup innefattandes av lera finnes i östra delen av planerad skolbyggnad. De djupare jorddjupen är 
belägna i en dal och omringas av grundare jorddjup. 

Totalstabiliteten för befintliga förhållanden bedöms som tillfredsställande. 

Observerat från skissbilagor över planerad byggnation så förekommer det höjdskillnader i form av diken och 
dammar. Totalstabiliteten kring planerad skola utifrån erhållen skiss daterad 2021-08-25 bedöms som 
tillfredställande där jorddjupen generellt är grunda och marginella höjdskillnader efter byggnation. Stabiliteten 
mot planerad dagvattendamm söder om skolan bedöms som tillfredställande då jorddjupen är ca 0,5 m. De 
mäktigaste jorddjupen är enligt erhållen skissbilaga belastad av skolan som bedöms föra ner last till fast botten 
eller berg. Totalstabiliteten för planerade förhållanden kring skolbyggnaden bedöms som tillfredsställande. 

Totalstabiliteten vid huvudgatan, skolgatan, GC-stråk söderifrån, GC-bana österifrån enligt geometrier erhållen 
från skiss daterad 2021-08-25 och trafikutredning daterad 2020-11-23 bedöms som tillfredsställande. Jorddjupen 
längs vägarna och parkeringsytorna är generellt ringa där last från vägtrafik bedöms inte ge upphov till 
stabilitetsbrott. 

Totalstabiliteten planförslaget erhållen från beställare daterad 2021-08-25 bedöms som tillfredsställande. 

Lovpliktig fyllning och schaktning, +- 0,5 meter bedöms kunna utföras inom området såvida det utförs på ett 
sådant sätt att lokala stabilitetsbrott undviks. 

Trafiklaster samt lovpliktiga uppfyllnader anses inte påverka eller begränsa utformningen av detaljplanen och 
framtida exploatering. 

Schakt och fyllning ska alltid utföras med betryggande säkerhet mot ras och skred. Under byggskedet ska laster 
från transportfordon, upplag osv beaktas. 
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9.4.  Tillfälliga schakter  

Släntlutning anpassas efter lokala förhållanden såsom jordlagerföljd och belastning intill schakt. Vid schakt i silt, 
sand och fyllning rekommenderas släntlutning 1:1,5 och vid schakt i lera släntlutning 1:1. Om ovanstående 
schaktslänter ej kan utföras ska schakt utföras inom stödkonstruktion eller liknande stöd. 

Då jordlagren innehar silt bör slänter och schaktbotten skyddas vid nederbörd eller vid schakt under 
grundvattenytan. Vid eventuell schakt under grundvattenytan kan problem med inströmmande vatten uppstå och 
tillfällig sänkning kommer att krävas. 

Vid djupare schakt än cirka 4,0 med obelastat släntkrön alternativt belastning över 15 kPa verkande vid släntkrön 
bör schakt utföras inom stödkonstruktion eller liknande stöd. 

9.5.  Vibrationer  

Inför markarbeten ska riskanalys avseende vibrationsalstrande arbeten upprättas. Riskanalysen ska omfatta 
geologiska förhållanden samt närliggande fastigheters byggnadsmaterial och grundläggningsmetod. Riskanalysen 
ska även behandla riktvärden för vibrationer med hänseende till olika arbetsmetoder så som schaktning, packning, 
pålning och sprängning, och omfatta ett kontrollprogram för vibrationsmätning samt syneförrättning inom 
fastställt riskområde. Syneförrättning utförs för dokumentation av närliggande fastigheters skick innan 
vibrationsalstrande arbeten påbörjas, vibrationsmätning utförs för att minimera risk för förändringar på 
närliggande egendom. 

Riskanalys samt kontrollprogram upprättas enligt Svensk Standard SS 4604866, SS 4604860, SS 4604861 och SS 
025211. 

9.6.  Omgivningspåverkan  

Eventuell avsänkning av befintlig grundvattennivå får inte ske utan att omgivningspåverkan har utretts. 

9.7.  Planbestämmelser  

Med avseende på de geotekniska förhållandena inom området erfordras inga planbestämmelser till detaljplanen. 

9.8.  Radon  

Baserat på mätning av radonhalt i jordluften kan marken klassas som låg och byggnader kan uppföras med 
konventionell grundläggning. Efter eventuella sprängningsarbeten erfordras kompletterande mätning av 
radonhalter då radonförande bergarter kan friläggas. 

Se även rekommendationer givna i Bergabs rapport som är bilagd till den Marktekniska undersökningsrapporten. 

9.9.  Bergteknisk undersökning/Inspektion  

Bergteknisk besiktning samt radonmätning på berg har utförts av Bergab och biläggs till Markteknisk 
undersökningsrapport. 



 

  

 

 

  

 

 

 
 

  

Bilaga 1 – Vald odränerad skjuvhållfasthet 

Följande bilaga redovisar vald odränerad skjuvhållfasthet inom uppdraget. Borrhål med innefattande metod som 
erhåller odränerad skjuvhållfasthet och valda odränerade skjuvhållfastheter redovisas som grafer i relation till nivå 
i diagrammet. 
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Bilaga 2 – Tolkning fast- och lösmark 

Följande bilaga redovisar en planritning där tolkning av fast- och lösmark inom undersökningsområdet visualiseras. 





 

  

 

   

 

 

  

Bilaga 3 – Skisser erhållna från beställare 

Följande bilaga redovisar en skiss över plankartan för detaljplanen, daterad 2021-08-25. 
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