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Uppdrag

På uppdrag av Roparebackens Intressenter AB
har vi utfört en geoteknisk undersökning och ut-
redning för en detaljplan inom den södra delen av
området Roparebacken i Kungshamn, Sotenäs
kommun.

Syfte

Undersökningen syftar till att klarlägga släntstabili-
teten för befintliga anläggningar. Den geotekniska
undersökningen har därför koncentrerats till plan-
områdets västra del och den där befintliga kajan-
läggningen.

Underlag

Underlaget för de i denna PM redovisade ut-
värderingarna utgörs av:

¨ fält- och laboratoriearbeten utförda av oss för
det aktuella projektet. Resultaten finns redovi-
sade i en rapport 2003-03-07 (arb.nr U01044-
1).

Planerad byggnation

Inom området avses byggnader för industri och
annan verksamhet uppföras. Uppgifter om plane-
rade byggnaders utseende och läge föreligger ej
för närvarande.

Mark, vegetation och topografi

Planområdet utgörs till största delen av utfylld
mark som är asfaltbelagd. Inom delar av området
finns sannolikt avsprängt berg. I väster och söder
finns en betongkaj med byggnader i två våningar,
och i den nordvästra delen en slip för fartygsupp-
tagning, se sid 10. I öster avgränsas planområdet
av ett bergsparti med höga och branta slänter.
Markytans nivå varierar mellan ca +1.5 i den söd-
ra och västra delen och ca +7 i den nordligaste
delen. Markytans lutning är inom huvuddelen av
området mindre än 1:20. I den nordligaste delen
ökar markytans lutning till ca 1:5. I slänten under
kajdäcket är markytans lutning mellan ca 1:2 och
ca 1:3. Bottennivån varierar närmast kajen mellan
ca -4.5 och ca -6.5.

När de befintliga fyllnadsmassorna lades ut var

avsikten, att ursprungliga lösa jordlager av gyttja
och lera skulle pressas undan.

Geotekniska förhållanden

Jordlagren bedöms inom huvuddelen av plan-
området utgöras av fyllnadsmassor av friktions-
jord och sprängsten som vilar på fast lagrad frik-
tionsjord eller berg. På sina ställen finns ett lager
organisk jord (gyttja, gyttjig silt) och lera under
fyllnadsmassorna.

I anslutning till kajen varierar jordlagrens sam-
mansättning relativt kraftigt. I samband med utfyll-
nadsarbetetena har de lösaste jordlagren trängts
undan och kvarvarande jordlager har troligen
störts och omlagrats. I huvudsak utgörs jordlagren
av:

• fyllning
• gyttja, gyttjig silt och lera
• friktionsjord vilande på berg

Fyllningen utgörs till stor del av sprängsten men
även silt och sand förekommer. Fyllningen be-
döms med ledning av sonderingarna ha upp till 3 à
4 m tjocklek, men där fyllningen vilar på naturligt
avsatt friktionsjord är det svårt att avgöra fyllning-
ens tjocklek. Block med upp till ca 0.5 m tjocklek
har påträffats.

Gyttja, gyttjig silt och lera med upp till ca 3 m
mäktighet finns under den södra delen av kaj-
däcket. Skjuvhållfastheten har i gyttja uppmätts till
mellan ca 4 och ca 15 kPa, i gyttjig silt till mellan
ca 20 och ca 30 kPa och i lera till mellan ca 20
och ca 30 kPa. Vattenkvoten har i gyttja uppmätts
till mellan ca 100 och ca 330 %, i gyttjig silt till
mellan 50 och 70 % och i lera till mellan ca 40
och ca 50 %.

Friktionsjordens  egenskaper under leran har ej
undersökts. I de provgropar som grävts i sam-
band med en tidigare undersökning (punkt 104
och 108) har relativt grovt friktionsmaterial påträf-
fats (grus med inblandning av sten). Jord-berg-
sonderingarna har öster om kajdäcket i flera fall
trängt ner 15 à 20 m i friktionsjorden innan berg
påträffats. Inom vattenområdet närmast kajen har
trycksonderingarna trängt ner mellan 0 och 2 à 3
m i friktionsjorden. Sonderingarna har här stoppat
i fast lagrad friktionsjord utan att berg påträffats.
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Geohydrologiska förhållanden

Grundvattennivån har ej uppmätts. I anslutning till
kajen bedöms grundvattennivån i fyllningen i hu-
vudsak överensstämma med havsnivån. Fyllning-
en har till stora delar direktkontakt med den na-
turligt avsatta friktionsjorden och därmed frik-
tionsjorden under gyttjan/leran. Grundvattennivån
bedöms därför även i friktionsjorden under gytt-
jan/leran i huvudsak överensstämma med havsni-
vån. En viss fördröjning hos vattenståndsvariatio-
nerna är dock sannolik.

Släntstabilitet

Släntstabiliteten är mycket svårbedömd. Exempel-
vis finns i  provtagningen i punkt 210 gyttja med
vattenkvoten 250 % överlagrad av ca 3 m
sprängstensfyllning. Den relativt höga vattenkvoten
indikerar, att gyttjan inte säkert belastats av tyng-
den från hela sprängstensfyllningen. Gyttjan kan
åtminstone till en del vara inlagrad och omgiven av
sprängstensfyllning som i sin tur i huvudsak vilar
på fast botten.

Släntstabiliteten har beräknats i sektionerna E, F
och I enligt sid 10. Beräkningarna har gjorts med
programmet STAB 4.3. Vid beräkningarna har
antagits att gyttja, gyttjig silt och lera förekommer i
sammanhängande lager. I beräkningssektionerna
har sannolikt mäktigheten hos gyttjan, den gyttjiga
silten och leran i genomsnitt antagits vara något
större än den verkliga. Beräkningsantagandena är
därför troligen "på säkra sidan".

 Beräkningarna har gjorts med c+φ− respektive
φ−analys i samtliga sektioner och med kombine-
rad analys i sektion F. I det senare fallet har ett
porövertryck av  max 15 kPa antagits i friktions-
jorden under leran. Skjuvhållfastheten i gyttjan un-
der sprängstensfyllningen har antagits öka med
effektivtrycket enligt ∆τ = 0.3. σ  ́i förhållande till
den skjuvhållfasthet som uppmätts i den obelas-
tade gyttjan. Beräkningsparametrar och beräk-
ningsresultat redovisas i fig 2-4. En sammanställ-
ning av de beräknade säkerhetsfaktorerna redovi-
sas i nedanstående tabell 1. I sektion I bedöms
randeffekter till följd av att glidytan har begränsad
utsträckning i sidled medföra, att säkerhetsfaktorn
är något större än den redovisade.

Enligt beräkningarna är släntstabiliteten i sektion I
otillfredsställande och i detaljplanen bör därför
åtgärder för att förbättra släntstabiliteten redovi-
sas. På grund av de varierande jordlagerförhållan-
dena är det svårt att i detalj avgränsa inom vilket
område åtgärder bör redovisas. På sid 10 redovi-
sas det område inom vilket i planen bör anges, att
förstärkningsåtgärder kan erfordras. Norr om det
markerade området bedöms, med ledning av de
utförda sonderingarna, släntstabiliteten vara till-
fredsställande. I den sydligaste delen av området
ligger slänten under den befintliga byggnaden var-
för undersökningar ej kunnat utföras. Vi föreslår
därför, att ett kontrollprogram för att mäta eventu-
ella rörelser i byggnaden upprättas.

Förstärkningsåtgärder

Släntstabiliteten kan förbättras enligt något av
nedanstående alternativ.

Spont

En spont slås i liv med nuvarande kajkant. Spon-
ten bakåtförankras med stag som nedförs i berg. I
fig 5 redovisas en stabilitetsberäkning, där hori-
sontella krafter lagts in så att säkerhetsfaktorn blir
tillfredsställande och i fig 6 redovisas en spontbe-
räkning, där sponten belastas med motsvarande
horisontalkrafter. Preliminärt bedöms spont PU32
erfordras med 20 - 30 m långa bakåtförankrade
stag c 3.5 m. Sponten slås till nivån ca -11.
Spontslagningen försvåras av att ett ytligt lager av
sprängsten skall genomträngas (förschaktning
bedöms erfordras) och stagsättningen av att
kajdäcket är stödpålat. Spont bedöms erfordras
längs en sträcka av ca 30 m och den totala kost-
naden uppskattas till 1 à 1.2 Mkr.

Tryckbank

Förutsättningen för att en tryckbank med rimlig

Sektion Beräknad säkerhet

E Fφ = 1.74

F Fc+φ = 1.56, Fkomb  = 1.36

I Fc+φ = 0.94

Tabell 1. Beräknade säkerhetsfaktorer



5 (11)
Roparebacken, södra delen, Kungshamn, Sotenäs kommun, Detaljplan
BL ; D:\01\Roparebacken\PM.pmd Arb.nr U01044-1 2003-03-31

◊

storlek skall kunna läggas utanför kajen är, att
gyttja och lös lera endast förekommer i relativt
ringa omfattning och att havsbotten är relativt
horisontell. Tryckbankens utformning är således
starkt beroende av de geotekniska förhållandena
utanför kajen. Eftersom förhållandena ej under-
sökt här, kan tryckbankens utformning ej anges
närmare. Vi bedömer emellertid, att överytan bör
ligga på nivån ca -3.5. Tryckbanken kommer
således att begränsa vattendjupet vid kajen relativt
kraftigt, och kan komma att störa sjötrafiken.

I detaljplanen har föreslagits, att en särskild
bestämmelse införs för det på sid 10 markerade
området. Bestämmelsen föreslås få följande
innebörd:

- åtgärder för att förbättra släntstabiliteten, exem-
pelvis spont, erfordras. Den närmare utform-
ningen och omfattningen bestäms i samband
med detaljprojektering

Sättningar, Grundläggning

Inom de områden som avses bebyggas bedöms
de geotekniska förhållandena variera. Jordlagren
bedöms inom stora delar av området utgöras av
fyllning med varierande sammansättning men med
relativt stor andel sprängsten. Fyllningen kan till en
del vila på lös gyttja/lera som ej trängts undan, då
fyllningen lades ut och till andra delar vila på na-
turligt avsatt, fast lagrad friktionsjord eller direkt
på berg. För att klarlägga möjligheterna att grund-
lägga byggnader erfordras geotekniska undersök-
ningar i samband med projektering och bygglovs-
givning.

Infiltration

Behov av infiltration av dagvatten bedöms ej fin-
nas.

Markradon

Markradonmätning har ej gjorts. Berggrunden och
därmed även sprängstenen är i trakten normalt
radonförande. Området bedöms därför utgöras av
högradonmark och vid nyexploatering bör bygg-
nader göras radonsäkra.

Kompletterande undersökningar i
samband med projektering och byg-
gande

Vi föreslår, i första hand att en fördjupad kontroll
av förekomsten av gyttja, gyttjig silt och lera under
kajdäcket görs. I gynnsamma fall kan det visa sig,
att förekomsten är så begränsad, att sprängstens-
fyllningen har god kontakt med underliggande frik-
tionsjord och berg. Släntstabiliteten är i så fall till-
fredsställande utan att förstärkningsåtgärder ut-
förs.

I andra hand bör förutsättningarna för att lägga ut
en tryckbank undersöks. Om gyttja/lera förekom-
mer i större omfattning, måste detta alternativ slo-
pas.

I tredje hand utförs kompletterande undersök-
ningar längs kajkanten som underlag för projekte-
ring av en spontkonstruktion.
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Fig 1 Släntstabilitetsberäkning
för sektion E, φ-analys
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Fig 2 Släntstabilitetsberäkning
för sektion F, c+ φ-analys

Fig 3 Släntstabilitetsberäkning för
sektion F, kombinerad analys
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Fig 4 Släntstabilitetsberäkning
för sektion I, c+ φ-analys
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GWkajdäck

LLW -1.2

Fig 5 Släntstabilitetsberäkning
för sektion I, c+ φ-analys

Fig 6 Spontberäkning
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Uppdragsgivare Roparebackens Intressenter AB, Kungshamn.

Syfte Undersökningen syftar till att i samband med detaljplanearbete klarlägga
släntstabiliteten för befintliga anläggningar.

Fältarbete Fältarbetet har utförts i etapper under tiden mars 2001 till jan 2003 och har
omfattat:
 • trycksondering i 8 punkter
 • jord-bergsondering i 6 punkter
 • CPT-sondering i 2 punkter
 • upptagning av störda jordprover med 100 mm skruvprovtagare i  5 punkter
 • vingprovning typ Nilcon i 6 punkter
 • lodning av 9 sektioner under och framför befintlig kaj

Fältarbetena har utförts med bandvagn Geotech 604D. Vid sonderingarna har
22 mm stål och vriden spets använts. Maximal tryckkraft har varit 6 à 7 kN.
För att erhålla större nedträngning har stålen vridits, när enbart tryckning ej
varit tillräckligt. Vid sonderingarna under kajdäcket har förborrning/foderrörs-
drivning utförts med ODEX 90.

Jord-bergsondering har utförts med bandvagn 604D, hammare Drago
DRH80, 57 mm stiftkrona och 44 mm geostång.

Laboratoriearbete Laboratoriearbetet som utförts på vårt geotekniska laboratorium har omfattat
bestämning av jordart och vattenkvot på de störda proverna. På utvalda prov
har även konflytgränsen bestämts.

Utsättning Utsättning har gjorts från befintliga byggnader.

Avvägning Avvägning har utförts av samtliga undersökningspunkter. Avvägning och
lodning har gjorts med utgångspunkt från fix 90189 med nivån +14.800 i
höjdsystem RH 70. Punkten är belägen ca 250 m nordnordöst om det under-
sökta området.

Tidigare utredning Inom och i anslutning till området har följande geotekniska utredningar tidigare
utförts:

¨ Roparebacken, Kungshamn, geoteknisk utredning för konferens- och
personalutrymmen  utförd av Bohusgeo med arbetsnr U01071och redovi-
sad i Rapport 2001-10-01.

¨ Roparebacken, Kungshamn, geoteknisk utredning för detaljplan utförd av
Bohusgeo med arbetsnr U01044 och redovisad i koncept 2001-11-14.

Utdrag ur ovanstående utredningar redovisas på bifogade ritningar.

Utvärdering Utvärderingar, bedömningar, stabilitetsberäkningar, sättningsberäkningar,
beräkningar som gjorts och rekommendationer som lämnats i samband med
planarbetet avses redovisas i en separat PM.
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