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1 Objekt 
På uppdrag av Marks kommun har AFRY utfört en geoteknisk utredning för 
detaljplaneläggning av fastigheterna Örby 1:1, Örby 1:22 och Örby 1:23. Planområdet 
omfattar ca 13 900 m² och är beläget i södra delen av Örby samhälle i Marks kommun. 

2 Syfte 
Föreliggande geotekniska utredning har utförts med syfte att utreda markförhållandena och 
beskriva områdets geotekniska förutsättningar inför upprättandet av en ny detaljplan för 
det berörda området. 

3 Styrande dokument 
Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 med tillhörande nationell bilaga. 

Styrande dokument är: 

SS-EN 1997-1:2005 Eurokod 7 - Dimensionering av geokonstruktioner – 
Del 1: Allmänna regler 

För nationella val till Eurokod gäller följande dokument: 

BFS 2019:1, EKS 11 Boverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och 
allmänna råd (2011:10) om tillämpning av europeiska 
konstruktionsstandarder (eurokoder). 

Följande dokument är rådgivande för objektet: 

IEG Rapport 2:2008, Rev. 2 Tillämpningsdokument Grunder, SGF 

IEG Rapport 6:2008, Rev. 1 Tillämpningsdokument Slänter och bankar, SGF 

IEG Rapport 7:2008  Tillämpningsdokument Plattgrundläggning, SGF 

IEG Rapport 4:2010 Tillståndsbedömning/klassificering av naturliga slänter och 
slänter med befintlig bebyggelse och anläggningar, SGF 

Radonboken Förebyggande åtgärder i nya byggnader 
Clavensjö, Åkerblom 2004 

Radon i bostäder - markradon Byggforskningsrådet Rapport R85:1988 

4 Underlag för utredningen 

4.1 Planerad byggnation 
Området ska bebyggas med radhus och parhus, totalt ca 20 bostäder. Exploatören vill även 
undersöka möjligheten att uppföra ett flerbostadshus i fyra våningar i den västra delen av 
planområdet. 

I figur 4.1a visas en planskiss över utredningsområdet och i figur 4.1b en illustrationsskiss 
över planerad exploatering. 



  

PM Geoteknik_G21095.docx
Sid. 4/11

 

PM Geoteknik 
 

 
Marks kommun 
Detaljplan Örby 1:1 m.fl. i Örby 204644 
Date 09/09/2021, Rev.   

copyright© AFRY 

 

Figur 4.1a. Planskiss över utredningsområdet. 
Marks kommun. 
 

Figur 4.2b. Illustrationsskiss över planerad 
exploatering, upprättad av BSV arkitekter 
& ingenjörer AB, daterad 2020-11-05 
 

 

4.2 Utförda undersökningar  
AFRY har utfört geotekniska fält- och laboratorieundersökningar under augusti 2021. 
Resultat av utförda undersökningar redovisas i separat handling ”Markteknisk 
undersökningsrapport, Geoteknik, (MUR/Geo)”, daterad 2021-09-09. 

5 Befintliga förhållanden 

5.1 Befintliga byggnader och anläggningar 
I anslutning till områdets nordvästra del ligger Örby församlingshem. I öster finns en 
byggnad tillhörande Örby kyrkogård. Inom det aktuella området finns boningshus och 
ekonomibyggnader tillhörande prästgården. 

Inom området finns enligt Post- och telestyrelsens tjänst Ledningskollen ledningar 
tillhörande Marks kommun, Marks kraftvärme, Vattenfall, Skanova-Geomatikk och IP Only. 
Utöver dessa kan enskilda ledningar tillhörande respektive markägare förekomma. 
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5.2 Topografiska förhållanden 
Inom aktuellt område avtar marknivån från ca +85 i den nordvästra delen till ca +65 i den 
sydöstra delen. Markytan sluttar därifrån något brantare mot Ljungaån i sydöst med en 
lutning av mellan ca 1:3 och 1:5. I anslutning till vattendraget ligger markytan på nivån ca 
+60. 

5.3 Ytbeskaffenhet 
Området avgränsas av Skenevägen i norr, Örby kyrkogård i öster och lokalvägen 
Kalvviksvägen i väster. I söder ansluter området till jordbruksmark. 

Marken inom området utgörs huvudsakligen av gräs- och trädbevuxen naturmark. Lokalt 
finns mindre ytor av berg i dagen. I anslutning till befintliga byggnader finns grusbelagda 
ytor. 

5.4 Geotekniska förhållanden 
Enligt SGUs jorddjupskarta är jorddjupet ca 0-5 m i de högst belägna delarna av området. I 
denna del finns enligt SGUs jordartskarta (serie K 124, 6C Kinna NV) ett tunt eller 
osammanhängande jordtäcke på berg, se figur 5.1. I öster, där marknivån är något lägre, 
uppges ytliga jordar bestå av isälvssediment eller morän. 

Enligt jorddjupskartan ökar jorddjupet mot Ljungaån och uppgår där till ca 20-30 m. I 
denna del utgörs enligt jordartskartan ytliga jordar av en postglacial avlagring bestående av 
mellan-grovsand samt svämsediment av sand. 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 5.1. Utsnitt från SGUs jordartskarta K 124, 6C Kinna NV. 

Detaljerad berggrundskarta saknas för området. Enligt den mycket övergripande 
berggrundskartan serie K 423 från SGU (skala 1:1 miljon) består berggrunden av gnejs 
eller granit (en granitisk migmatitisk gnejs, granit eller en granitoid till syenitoid 
migmatitisk gnejs). 
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5.4.1 Jorddjup och jordlagerföljd 
Utförda geotekniska undersökningar verifierar de förhållanden som anges i SGUs 
kartunderlag. I högre belägna delar av området har djup till berg uppmätts till mellan 0 och 
2,6 m från befintlig markyta. Närmare Ljungaån har en sondering utförts till 23,7 m djup 
innan fast botten påträffades. 

Jorden består överst av 0,1-0,3 m mulljord inom naturmark. I de högst belägna delarna av 
området följer en siltig till grusig sand till ca 2 m under markytan och därunder siltig 
sandmorän till berg. 

I den något brantare slänten mot Ljungaån underlagras mulljorden i släntens övre del av 
sand till ca 1 m under markytan och därunder följer lerig silt till berg. I släntens nedre del 
underlagras mulljorden av siltig sandmorän till stort djup. I moränen förekommer flera ca 
0,5-1,0 m tjocka lager av sandig silt. 

5.4.2 Jordegenskaper 
I de högst belägna delarna av området förekommer endast ett tunt eller osamman-
hängande jordtäcke på berg. Jordens hållfasthets- och deformationsegenskaper har inte 
undersökts i denna del. Den naturliga vattenkvoten varierar mellan 6% och 27% i 
analyserade prover. 

I släntens nedre del, närmare Ljungaån, har jorden en hög till mycket hög relativ fasthet 
med en inre friktionsvinkel av ca 38°-40° ner till ca 8 m under markytan. På större djup har 
ingen bestämning av hållfasthetsegenskaper utförts men utifrån uppmätta 
sonderingsmotstånd bedöms jordens relativa fasthet avta mot djupet. Den naturliga 
vattenkvoten varierar mellan 12% och 23% i analyserade prover. 

5.5 Hydrogeologiska förhållanden 
Vatten förekommer i friktionsjorden som fritt grundvatten. 

I de högre belägna delarna av området är jordmäktigheten endast ca 0-3 m. I samband 
med fältundersökningarna utfördes lodning i skruvprovtagningshålen vilken visade att inget 
grundvatten förekom ner till fast botten inom denna del av området. Förhållandena bedöms 
dock vara starkt beroende av årstid och nederbörd. 

I de lägre belägna delarna, närmare Ljungaån, är grundvattnets trycknivå i jorden uppmätt 
genom lodning i skruvprovtagningshål och tryckutjämningsförsök på maximalt 
sonderingsdjup i samband med CPT-sondering. Mätningarna visade att grundvattnets 
trycknivå låg motsvarande ca 1,1 m under markytan och hade en i stort sett hydrostatisk 
tryckfördelning mot djupet. 

5.6 Sättningsförhållanden 
Jordarna inom området består av friktionsmaterial och det bedöms därför inte pågå några 
sättningar inom området. 

5.7 Stabilitetsförhållanden 
I samband med tidigare utförd okulärbesiktning av området noterades inga tecken på 
skredärr eller markrörelser. 
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En stabilitetsberäkning har utförts för befintliga förhållanden. Beräkningen har utförts för 
sektion A-A enligt figur 5.2. Beräkningen är utförd med totalsäkerhetsmetoden enligt IEG 
Rapport 4:2010 och redovisas i bilaga 1. Beräkningen visar att säkerheten mot 
stabilitetsbrott är Fϕ≈ 2,1. 

 

 

Figur 5.2. Sektion för stabilitetsberäkning enligt bilaga 1. 

 

5.8 Markgasförhållanden 
Radon är en gas som bildas i jord och berg vid sönderfall av uran och torium. Jordluft och 
vatten kan på grund av berggrunden innehålla höga radonhalter vilket i sin tur kan ge 
upphov till förhöjda halter inomhus då jordluften sugs in i otäta byggnader eller vatten 
pumpas ur borrade brunnar. Även stenbaserade byggnadsmaterial kan avge radongas.  

Markegenskaper, förutom innehållet av radon och uran, som har stor betydelse vid 
bedömning av radonrisker är kornstorlek, porositet, vattenhalt och jordlagrens mäktighet. 
Radongasen transporteras genom jordlagren med jordluft och grundvatten. Hos leror är 
vattenhalterna vanligtvis höga samt permeabiliteten låg vilket medför att transporten av 
radongas försvåras. Jordarter, som sand, grus och grusiga moräner, med hög porositet och 
genomsläpplighet innehåller stora mängder luft vilket gör transporten av radongas enklare. 
En byggnad har normalt ett svagt undertryck gentemot jordluften och kan därför suga in 
markradon. 

Mätning av totalstrålning från berggrunden med gammaspektrometer ger indirekt 
koncentrationerna av de tre radioaktiva ämnena uran, torium och kalium. Av de tre är det 
uran och torium som sönderfaller till radon. Radonisotopen som bildas av torium kallas 
toron och har en mycket kort halveringstid, vilket medför att den i normalfallet inte kan 
ansamlas i mängder inomhus som är skadliga för människor. När man beräknar radiumhalt 
är det alltså sönderfallet av uran som används. 
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Metod och gränsvärden för markradonundersökning beskrivs i ”Radonboken – förebyggande 
åtgärder i nya byggnader” (Clavensjö, Åkerblom 2004) och Radon i bostäder – markradon 
(Byggforskningsrådet R85:1988). 

5.8.1 Radonriskområde eller radonmarkklassning 
Markradonundersökningar kan utföras enligt två definitioner: 

• Indelning i radonriskområden (radonriskområde) 
• Klassning av radonmark (radonmarkklassning) 

Enligt radonboken gäller indelningen i radonriskområden (lågrisk, normalrisk och högrisk) 
orörda markförhållanden, där ingen hänsyn är tagen till markbearbetning i samband med 
exploatering. De flesta kommuner har radonriskkartor men det kan alltid finnas enstaka 
områden med avvikande bedömning och därför rekommenderas alltid platsspecifik mätning 
för aktuell plats. 

AFRYs undersökningar i området är gjorda enligt definitionen för radonriskområde. 

Tabell 5-3. Gränsvärden för bedömning av radonriskområde (Clavensjö och Åkerblom, 2004). 
Totalstrålning utgörs av gammastrålning från uran, torium och kalium. 

Lågriskområde 

Berg- eller jordart Totalstrålning, gamma 
(µSv/h) 

Radiumhalt (Bq/kg) Radonhalt i jordluften 1 m 
under markytan (Bq/m³) 

Berggrund < ca 0,10 < 35 - 

Morän, grus, sand - - < 10 000 

Lera, silt  - - Lagertjocklek > 2 m1) 

 

Högriskområde 

Berg- eller jordart Totalstrålning, gamma 
(µSv/h) 

Radiumhalt (Bq/kg) Radonhalt i jordluften 1 m 
under markytan (Bq/m³) 

Berggrund  > ca 0,15  > ca 100 - 

Morän, grus, sand, silt, 
moränlera 

- > ca 50²) > 50 000 

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

 

Normalriskområde bedöms som mark vars radonhalt i jordluften är 10 000 – 50 000 Bq/m³, 
observera dock avvikelserna från detta i Tabell 5-3.  

5.8.2 Utförda undersökningar 
Vid mätningar baserade på radonhalt i jordluft har värden motsvarande normalriskområde 
uppmätts. Vid mätningar baserade på totalstrålning från berggrund har värden 
motsvarande högriskområde uppmätts. Det undersökta området ska därför betecknas som 
högriskområde avseende radonförhållanden. 
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6 Stabilitetsberäkningar 

6.1 Allmänt 
Stabilitetsberäkningar har utförts med programmet Slope /W, version 11.1.1. I programmet 
beräknas säkerhetsfaktorer mot skred med jämviktsmetoder i det vertikala planet. I de 
aktuella analyserna har cirkulärcylindriska och sammansatta glidytor beräknats med 
Morgenstern-Prices lamellmetod. Beräkningarna har utförts med dränerad analys. 

6.2 Geometri 
Marknivåer har tagits från grundkartan och marknivåer i inmätta undersökningspunkter. 
Jordlagergränser har bedömts utifrån geotekniska undersökningar enligt avsnitt 4.2. 

6.3 Beräkningssektioner 
Stabiliteten har beräknats för sektion A-A enligt figur 5-2. Sektionen bedöms vara den ur 
stabilitetssynpunkt mest ogynnsamma inom aktuellt område. 

6.4 Materialegenskaper 
Baserat på de geotekniska förhållanden som beskrivs i avsnitt 5.4 bedöms ett eventuellt 
stabilitetsbrott i jorden ske under dränerade förhållanden. 

Hållfasthetsegenskaper för jordar i släntens nedre del, närmare Ljungaån, har utvärderats 
utifrån utförda sonderingar i undersökningspunkt 21AF05. 

I släntens övre del förekommer endast ett tunt eller osammanhängande jordtäcke på berg. 
Jordens hållfasthetsegenskaper har inte undersökts i denna del. I stabilitetsberäkningarna 
har ett försiktigt valt värde på jordens inre friktionsvinkel tillämpats. 

De jordegenskaper som valts vid stabilitetsberäkningarna redovisas i tabellform i bilaga 1. 

6.5 Vattenstånd och portryck 
Vattenståndet i Ljungaån har ingen inverkan på beräknade glidytor. 

Grundvattnets trycknivå i slänten har utifrån de förhållanden som redovisas i avsnitt 5.5 
antagits ligga 1,1 m under markytan och därunder öka motsvarande en hydrostatisk 
tryckfördelning mot djupet. 

6.6 Laster 
Stabilitetsberäkningar avseende befintliga förhållanden har utförts utan laster då slänten 
utgörs av naturmark. 

För planerade förhållanden har en utbredd, karakteristisk last av 10 kPa införts i 
beräkningarna, motsvarande en markhöjning av ca 0,5 m inom området för aktuell 
detaljplan. Lasten har införts med den utbredning som är mest ogynnsam för glidytan med 
lägst säkerhetsfaktor mot stabilitetsbrott. 
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6.7 Val av erforderliga säkerhetsfaktorer 
Erforderlig säkerhetsfaktor ska enligt gällande rekommendationer uppgå till F ϕ≥1,3. 

6.8 Resultat 
Resultatutskrifter från stabilitetsberäkningar avseende befintliga och planerade förhållanden 
redovisas i bilaga 1. 

För befintliga förhållanden har säkerheten mot stabilitetsbrott beräknats till Fϕ≈ 2,1. 

För planerade förhållanden har lasten av en markhöjning motsvarande ca 0,5 m inom 
området för aktuell detaljplan beaktats. Den beräknade säkerhetsfaktorn minskar därvid till 
Fϕ≈ 2,0. 

7 Slutsats och rekommendationer 

7.1 Befintliga förhållanden 
Totalstabiliteten är under befintliga förhållanden tillfredsställande med en beräknad 
säkerhetsfaktor mot stabilitetsbrott av Fϕ≈ 2,1. 

Vattendraget Ljungaån bedöms utifrån konstaterad jordlagerföljd och utförda beräkningar 
inte kunna påverka stabiliteten för detaljplaneområdet genom förändrat vattenstånd eller 
erosionsprocesser. 

7.2 Planerade förhållanden 
Planerade byggnader kommer att uppföras inom de högre belägna delarna av området där 
jordmäktigheten endast är ca 0-3 m. Baserat på befintliga, geotekniska förhållanden görs 
bedömningen att marken inom detaljplaneområdet kan bebyggas och nivåjusteras inom 
ramen för marklov utan att stabiliteten blir otillfredsställande. 

Marken är inte sättningskänslig. 

7.3 Markgasförhållanden 
Marken inom det undersökta området bedöms som högriskområde baserat på mätningar av 
totalstrålning från berggrunden. Nya byggnader ska, baserat på nu utförda undersökningar, 
uppföras radonsäkert. Befintliga jordar kan användas för grundläggning eller motfyllning av 
nya byggnader. Fyllning som tillförs området utifrån för detta ändamål ska klassificeras 
genom mätning av gammastrålning innan det används. 

7.4 Grundläggning 
All organisk jord ska schaktas bort innan fyllning för grundläggning av byggnad, väg eller 
plan utförs. 

För överbyggnadsdimensionering av ytor som ska hårdgöras eller beläggas ska befintliga 
jordars varierande materialtyp och tjälfarlighetsklass beaktas. Sand tillhör materialtyp 2 och 
tjälfarlighetsklass 1. Siltig sandmorän och siltig sand tillhör materialtyp 3B och 
tjälfarlighetsklass 2. Lerig och sandig silt tillhör materialtyp 5A och tjälfarlighetsklass 4. 
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Grundläggning av byggnader kan utföras med konventionella metoder som plintar på berg 
eller med kantförstyvad platta på friktionsjord. Vid kombinerad grundläggning på berg och 
jord ska risken för differenssättningar beaktas. 

För bedömning av lämpliga lutningar för tillfälliga schaktslänter ska generella anvisningar i 
Arbetsmiljöverkets och Statens geotekniska instituts skrift ”Schakta säkert” beaktas. 

Där jordartsbenämningen silt eller siltig anges ska jorden förutsättas vara flytbenägen. 
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