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1 Objekt 

COWI AB har på uppdrag av Renahav AB utfört en geoteknisk utredning för 

ändringsplan inom fastigheterna Gravarne 3:141 & 3:6 i Sotenäs kommun. 

Renahav planerar för nyexploatering av lätt industribyggnad samt möjlighet att i 

framtiden höja byggnadshöjden för ett befintligt reningsverk med 3 m. 

Området ligger mellan Väjern och Kungshamn i Sotenäs kommun. Området 

utgörs idag av ett industriområde med industribyggnader, lokalgator och 

uppställningsytor. För översiktsbild av området, se Figur 1 och för 

ändringsplanens utbredning, se Figur 2. 

 

Figur 1  Översiktsbild, område markerat med röd linje (kartkälla: eniro.se)  

 

Väjern 

Kungshamn 
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Figur 2  Översiktsbild, ändringsplanens utbredning markerat med röd-streckad linje  

(kartkälla: eniro.se) 

 

2 Syfte 

Syftet med den geotekniska utredningen har varit att utgöra underlag för 

beskrivningen av de geologiska och geotekniska förhållandena för aktuellt 

område. Utredningen ska även ligga till grund för att kunna bedöma risker för 

ras, skred och erosion. 

Denna PM Geoteknik syfta till att användas som utredningsunderlag och 

ska inte ingå som del av förfrågningsunderlag eller annan bygghandling. 
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3 Utförda undersökningar 

I samband med detaljplaneläggande utfördes under år 2015 en geoteknisk 

undersökning och tillhörande utredning för området. Undersökningen utfördes 

av Bohusgeo AB och är namngiven "Gravarne 3:1 och 3:6 Kungshamn, Sotenäs 

kommun, MUR Geoteknik", daterad 2015-08-05 med uppdragsnummer 15096.  

Under maj månad år 2022 har COWI AB utfört ett platsbesök inom området.  

4 Exploateringsförslag 

I samband med denna utredning finns ett exploateringsförslag framtaget av 

Rådhuset Arkitekter AB för ändringsplanens utbredning och önskad exploatering. 

Renahav planerar att exploatera det aktuella området med en ny 

industribyggnad samt att möjliggöra att befintligt reningsverk någon gång i 

framtiden kan höjas med 3 m, se Figur 3 och Figur 4. 

 

Figur 3  Ändringsplanens utbredning, tillhandahållen av Rådhuset Arkitekter mars  

månad 2022 
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Figur 4 Exploateringsförslag, tillhandahållen av Rådhuset Arkitekter mars månad 2022 

5 Topografiska förhållanden och 

ytbeskaffenhet 

Området består idag av ett industriområde där större delen av området utgöras 

av hårdgjorda ytor som antingen är grusade eller asfalterade. I öster och väster 

finns berg i dagen med både naturliga slänter och sprängda skärningsslänter. I 

Figur 5 nedan redovisas berg i dagen översiktligt med röd linje och 

ändringsplanens utbredning med vit-streckad linje.  
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Figur 5  Översiktsplan med berg i dagen markerat med röd linje och ändringsplanen 

markeras med vit-streckad linje (kartkälla eniro.se) 

 

Berg i dagen återfinns längs hela strandkanten, i anslutning till en av de 

befintliga byggnaderna samt längs den östra delen av området där tydliga 

sprängda skärningsslänter finns, se Figur 6 till Figur 8. I Figur 9 redovisas 

historiskt foto med berg i dagen innan dess att fyllningen väster om 

reningsverket lades ut.  
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Figur 6  Foto mot norr, med berg i dagen längs strandkanten. I bakre delen av bilden syns 

befintlig byggnad inom ändringsplanen (COWI 2022-05-11) 

 

 

Figur 7  Berg i dagen i anslutning till befintlig byggnad strax nordost om ändringsplanen 

(COWI 2022-05-11) 
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Figur 8  Befintliga skärningsslänter utanför ändringsområdet, längst i öster  

(COWI 2022-05-11) 

 

 

Figur 9 Foto efter att reningsverket byggdes 
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I anslutning till befintligt reningsverk, i ändringsplanens norra del, finns 

hårdgjorda ytor och fyllningsslänter med en lutning mellan 1:1 och 1:1,5, se 

Figur 10. 

 

Figur 10 Foto mot norr över befintligt reningsverk. Reningsverkets sydvästra gavel syns på 

fotot. (COWI 2022-05-11) 

 

Längs den östra sidan av ändringsplanen finns ett befintligt L-stöd som övergår i 

en fyllningsslänt med en lutning på ca 1:1 till 1:1,5, se Figur 11. 

 

Figur 11 Foto mot nordost. Norra delen av befintligt L-stöd i ändringsplanens östra kant 

syns på fotot (COWI 2022-05-11). 
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Större delen av området är relativt flackt där markytans nivåer varierar mellan 

ca +7 och +12, se Figur 3. Inom området finns fyllningsslänter som är ca 1–5 m 

höga med lutningar på ca 1:1 till 1:1,5. 

6 Geotekniska förhållanden 

Inom området består jordlagerföljden av fyllning på berg. Fyllningen bedöms 

efter platsbesök bestå av krossmaterial med blandade fraktioner. Troligtvis 

består fyllningen av material från dess att området plansprängts.  

Ortofoto från 1960-talet, innan området bebyggdes, visar att området 

övergripande bestod av berg i dagen, se Figur 12. 

 

Figur 12 Ortofoto från 1960-talet (Kartkälla: Lantmäteriet, min karta) 

 

Inom området bedöms grundvattenyta ligga ca 1–2 m under markytan och till 

stor del bestå av ytvatten som rinner i fyllningen.  
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7 Rekommendationer 

7.1 Stabilitet 

Med hänsyn till förekomst av berg i dagen samt okulärbesiktning av fyllningens 

sammansättning och innehåll bedöms stabilitetsförhållandena för befintliga 

förhållanden vara tillfredställande.  

Lokalt inom området för ändringsplanen finns fyllningsslänter med lutningar på 

1:1. I de brantare partierna kan släntstabiliteten vara lokalt otillfredsställande. 

För att säkerställa stabiliteten för dessa slänter bör släntlutningen ändras till en 

lutning på 1:1,5 eller flackare. 

Inom ändringsplanen tillåts industribyggnader som är ca 10 m hög. Om 

föreslagna byggnader grundläggs utan några förstärkningsåtgärder, bedöms 

tillkommande ytlast från byggnaderna uppskattningsvis vara ca 30 kN/m³. 

Befintligt reningsverk kan enligt ändringsplanen höjas med 3 m och bedöms ge 

en tillkommande ytlast på 10 kN/m³. 

Förekomst av berg i dagen samt okulärbesiktning av fyllningens 

sammansättning och innehåll innebär att stabilitetsförhållandena för utbyggda 

förhållanden bedöms vara tillfredställande. Vid nybyggnation ska fyllningsslänter 

läggas med lutning 1:1,5 eller flackare. 

Befintliga och nya fyllningsslänter i området ska läggas med lutning 1:1,5 eller 

flackare. Om slänter av utrymmesskäl inte får plats kan höjdskillnader tas ut 

med hjälp av stödmurar, L-stöd eller liknande.  

7.2 Grundläggning 

I området finns fyllning som inte kan säkerställas vara packad enligt gällande 

krav för husbyggnation. Troligtvis består fyllningen av krossmaterial från det att 

området plansprängts men det går inte att utesluta att mer sättningskänsligt 

material finns lokalt i fyllningen. Det rekommenderas att berget schaktas fram 

under framtida byggnader och att fyllningen därefter packas enligt gällande 

krav. 

Om befintligt reningsverk ska höjas med 3 m bör det säkerställas att befintlig 

grundläggning och konstruktionen klarar den tillkommande lasten. 

Om stödmurar, L-stöd eller liknande erfordras inom området rekommenderas att 

de grundläggs på packad fyllning direkt på berg och att det säkerställs att 

befintlig fyllning packas enligt gällande krav. 

Om inte mätningar av gammastrålning finns utförd i samband med 

detaljplaneläggande 2016 eller om kommunen inte har en radonkarta upprättad 

i området bör byggnaderna utföras radonsäkert.  


