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1 ORIENTERING 
På uppdrag av Radar Arkitektur & Planering AB  har Structor Mark Göteborg AB 
utfört en översiktlig geoteknisk bedömning avseende geotekniska förhållanden och 
eventuella geotekniska risker. Syftet med föreliggande utredning är att ge 
rekommendationer avseende geotekniska förutsättningar inför vidare utredning samt 
behov av geotekniska undersökningar. 

2 UTREDNINGSOMRÅDE 
I en volymstudie upprättad av Radar Arkitektur & Planering AB  har tre stycken 
potentiella områden för ny bebyggelse pekats ut. Vid upprättande av föreliggande 
utredning är endast område 1 och område 2 fortfarande aktuella. 

  

Figur 2-1 Utpekade områden i Volymstudie, ”Örby volymstudie”, daterad 2014-06-06 
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3 UNDERLAG 
Som underlag för utredningen har följande handlingar nyttjats: 

1. ”Örby volymstudie”, daterad 2014-06-06, upprättad av Radar Arkitektur & 
Planering AB. 

2. Fastighetskarta med höjdkurvor ekvidistans 1 m, tillhandahållen av Marks 
kommun. 

3. Jordartskartan SGU. 

4. Brunnsarkivet SGU 

4 GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN OCH FÖRSLAG PÅ UNDERSÖKNINGAR 
Ett fältbesök har utförts för okulärbesiktning av området. Enligt jordartskartan 
domineras de övre jordlagren av olika typer av sand (svämsand, postglacial sand, 
sandig morän och isälvavlagringar), se Figur 4.1 och bilaga 4.1. Dock saknas uppgifter 
om eventuell lera finns under de övre sandlagren. Vid fältbesök bekräftades 
jordartskartans riktighet beträffande de översta jordlagren. Uppgifter om djup till berg 
saknas, vid inventering i SGU:s brunnsarkiv har ett fåtal brunnar påträffats norr om de 
två utpekade områdena. I brunnsarkivet har djup till berg angetts till mellan 3 och 5 
meter. 

Enligt Marks kommuns hemsida innehåller berggrunden i kommunen normalt inga 
höga halter av radon. 

I området finns inga tecken på skredärr eller synliga markrörelser vilket är en 
indikation på att stabilitetsförhållande i befintliga förhållanden är tillfredsställande. 
Vid fältbesöket upptäcktes inte heller några tydliga indikationer på marksättningar. 
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Figur 4-1 Utdrag ur SGU:s jordartskarta 

 

Område 1 (se Figur 2-1) ligger i en gränszon där jordlagren i norra delen utgörs av ett 
tunt lager sandig morän ovan berg. I södra delen utgörs jorden av isälvsavlagringar 
som i fält bedömdes till största del bestå av sand. Flertalet bergknallar inventerades i 
norra delen av området i samband med fältbesöket. Markytan i området sluttar 
generellt åt syd och sydöst med en medellutning som varierar mellan 1:7 till 1:10. 
Stabilitetsförhållandena har kontrollerats översiktligt för en medelfast lagrad sand. Det 
bedöms inte föreligga någon risk för totalstabilitetsproblem i området förutsatt att 
sanden inte underlagras av lera. I senare skeden bör undersökningar utföras som 
bestämmer djup till berg samt kontrollerar att inte sanden i södra delen av området 
underlagras av lera. Isälvsavlagringar innebär normalt förhöjda halter av radongas och 
mätning av radongas bör därför utföras i södra delen av området. 

Vid område 2 (se Figur 2-1) utgörs jorden av ett tunt lager morän ovan berg. Även här 
påträffades flertalet områden där berget går i dagen vid fältbesöket. Markytan sluttar åt 
öster i lutning som varierar mellan 1:2,5 och 1:5. Den relativt kraftiga lutningen kan 
innebära stabilitetsproblem om det övre jordlagret visar sig vara tjockt eller om djupa 
jordfickor förekommer. I området bör undersökningar utföras som bestämmer djup till 



ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK 
UTREDNING FÖR NY BEBYGGELSE 
VID ÖRBY KYRKA 

6 (6)

Titel Dokumentdatum Rev datum 

PM Geoteknik 2016-08-18  
Uppdragsnummer Handläggare Status 

4016-1601 JBm  

 

STRUCTOR MARK GÖTEBORG AB 
Kungsgatan 18  
411 19 Göteborg 
 

h:\4016-1601 örby volymstudie geoteknik\g\text\pm geoteknik örby volymstudie.docx 

berg vid tänkta byggnadsplaceringar eller områden där större uppfyllnader eller 
skärningar planeras. 

5 SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIOER 
Det bedöms inte föreligga några totalstabilitetsproblem i området. Dock bör geotekniska 
undersökningar enligt förslag i föregående kapitel utföras i senare skeden för att säkerställa 
detta 

I södra delen finns en förhöjd risk för höga halter av radongas då jorden består av 
isälvsmaterial. 

I området bedöms det inte pågå sättningar i befintliga förhållanden. Sandens fasthet 
(sättningskänslighet) är i nuläget okänd men lätta byggnader (1-1,5 plan) bedöms 
preliminärt kunna grundläggas med platta på mark och tyngre byggnader ( > 1,5 plan)  
bedöms preliminärt kunna grundläggas med kompensationsgrundläggning eller genom att 
sättningskänsliga jordlager grävs ur och ersätts med krossmaterial. 

 

Göteborg 2016-08-18 

 

 

Tomas Trapp    Johan Boström 
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