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1   Objekt 
På uppdrag av Marks kommun har ÅF Infrastructure AB sammanställt 
markförhållandena, de geotekniska förutsättningarna, för området i anslutning till 
Lyckeskolan och Knalleskolan.  

2   Syfte 
Följande utredning ”PM Geoteknik” behandlar förutsättningar avseende geotekniska 
och hydrogeologiska förhållanden samt radonförekomst för rubricerat objekt. 
Utredningen är framtagen för att utgöra ett planeringsunderlag för framtagande 
placering av nya byggnader.  

Följande PM kan nyttjas vid projektering och upprättande av bygghandlingar och 
inarbetas i den byggnadstekniska beskrivningen. 

Sammanställning av nu utförda undersökningar redovisas i en separat rapport 
MUR/Geo, Markteknisk undersökningsrapport/ geoteknik. 

Denna PM innehåller en översiktlig beskrivning av befintliga förhållanden. 

3   Styrande dokument 
Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 med tillhörande nationella bilagor. 

Styrande dokument är: 

SS-EN 1997-1:2005 Dimensionering av geokonstruktioner. 

Utredning av stabilitetsförhållanden görs enligt IEG Rapport 4:2010 
”Tillståndsbedömning/ klassificering av naturliga slänter och slänter med befintlig 
bebyggelse och anläggningar” (ersätter Skredkommissionens Rapport 3:95). 
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4   Underlag för projektering 

4.1   Exploatering 
I Lyckeskolans befintliga huvudbyggnad finns en utbredd fuktproblematik. Kostnaden 
för att åtgärda fuktproblemen har ställts mot kostnaden för rivning och nybyggnation. 
Kommunen har beslutat att gå vidare med alternativet två – rivning och nybyggnation. 

4.2   Geotekniska undersökningar 

 Tidigare utförda undersökningar 

Tidigare geotekniska undersökningar har utförts i anslutning till aktuellt område. 
Undersökningarna finns arkiverade på Marks kommun. Undersökningarna finns 
beskrivna i följande handlingar: 

- Grundförhållanden, Köpmännens hus, Kv. Köpmannen, Kinna, Marks kommun, 
Ingenjörsfirman Jacobson & Widmark AB, daterad 1968-10-21, Marks 
kommuns arkivnummer 27 

- Geoteknisk utlåtande, Lövås, Marks kommun, HSBs riksförbund geotekniska 
sektionen, daterad 1984-03-15, Marks kommuns arkivnummer 110 

- Geoteknisk utlåtande, Brf Postiljonen (Brf 452), Marks kommun, Geo 
Projektering, daterad 1986-08-20, Marks kommuns arkivnummer 127 

- Geoteknisk undersökning, Lövåsområdet, Marks kommun, MW 
byggnadstekniska AB, daterad 1985-11-29, Marks kommuns arkivnummer 159 

- Geoteknisk undersökning, Kv Ytterås, Marks kommun, Göteborgs Förorter 
Ingenjörskontoret, utförda 1988, 1990 och 1992, Marks kommuns 
arkivnummer 179 A-C 

- Geoteknisk undersökning: PM beträffande sättningsskada i vägkant, Nya 
Kinnavägen, Marks kommun, GF konsult AB, daterad 2000-10-05, Marks 
kommuns arkivnummer 273 

Information om de geologiska förhållandena har även inhämtats från SGU:s digitala 
jordartskarta.  

Relevant data från tidigare utförda undersökningar har beaktats vid framtagande av 
denna PM. 

 Utförda undersökningar 

ÅF-Infrastructure AB har utfört geoteknisk undersökning under december 2016. 
Undersökningarna redovisas i ”Markteknisk undersökningsrapport/ geoteknik, 
MUR/Geo”, daterad 2017-02-10. Inom området har följande undersökningar utförts: 

• Upptagning av störda jordprover i 3 punkter med skruvprovtagare för vidare 
analys vid geotekniskt laboratorium. 

• Trycksondering i 9 punkter för bestämning av jordlagerföljd och jordens 
relativa fasthet. 

• CPT-sondering i 9 punkter för bestämning av jordlagerföljd, relativ fasthet, 
hållfasthets- och deformationsegenskaper samt variationer i jordens 
egenskaper mot djupet. 

• Installation av grundvattenrör i 3 punkter för bestämning av grundvattennivå. 
• Mätning av radonhalt i jordluft 
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5   Befintliga förhållanden 
Området är omkring 5 hektar stort och beläget i Kinna centrums sydvästra del. 
Området avgränsas i norr av Skjutsgatan, mot söder av Nya Kinnavägen samt väster 
ut av Boråsvägen. Nordöst begränsas området av Lilla Lyckegatan och sydöst av 
befintlig bebyggelse. Tallrisvägen löper inne i området och avgränsar Lyckeskolan från 
Knalleskolan. Planområdet utgörs till största delen öppna ytor. 

Drygt 100 m nordväst om området rinner Viskan och ca 200 m söder om rinner 
Häggån. Båda åarna är meandrande åar som slingrar sig fram i landskapet. 

5.1   Befintliga byggnader och anläggningar 
Området är i dag bebyggt med ett antal skolbyggnader samt modulhus med 
skolverksamhet, se figur 1. Områdets västra del utgörs av en fotbollsplan med 
elbelysning. 

 

Figur 1, planområdet markerat med rött. 

5.2   Topografiska förhållanden 
Generellt är området plant med marknivåer på mellan +60 och +62. Mot söder och 
sydöst faller marknivåerna inom området till som lägst +53 med en medelsläntlutning 
på 1:3. Nya Kinnavägen som området ansluter mot i syd ligger i väster på +61 och 
faller ner till +51 i öster. 

Nordväst om området, i anslutning till Viskan, faller marknivåerna till omkring +37. 

5.3   Ytbeskaffenhet 
Vägar, gångstråk och ytan mellan Lyckeskolans två huskroppar samt ytan mellan 
Knalleskolans tre huvudbyggnader är asfaltsbelagda. Fotbollsplanen i väster är 
grusbelagd. Övriga ytor inom områdets planare delar utgörs av gräsmattor, häckar 
samt varierande lövträd. Slänten ner mot Nya Kinnavägen är gräsbevuxen med en del 
sly. Här förekommer också träd som björk och tall. 
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5.4   Geotekniska förhållanden 
Beskrivningen är översiktlig. 

 Jordlagerföljd och jorddjup  

Enligt SGU:s jordartskarta består de ytliga jordarna i huvudsak av isälvssand, se figur 
1. Öster om området finns information om att friktionsjorden har en mäktighet på mer 
än 11 m. 

 

 

 

 

 
 

 
 

Figur 2, Utsnitt ur SGFs jordartskarta 

Jorden består överst av ett ca 0,1-1,0 m tjockt lager fyllning ovan naturligt lagrad 
friktionsjord. Fyllningen utgörs av mullhaltig sand eller grusig sand.  

Friktionsjorden utgörs av sand. Ställvis är sanden siltig eller grusig till ett djup av två 
m. Den relativa fastheten är medelhög för att öka mot djupet. Friktionsvinkeln är 
mellan 33 och 39 grader samt E-modul mellan 20 och 50 MPa. E-modulen ökar 
ytterligare någon m innan sonderingsstopp. 

I områdets västra undersökningspunkt (AF1) har en betydligt mer varierande 
jordlagerföljd påträffats. Jorden består här, till större djup, av siltig sand med mycket 
låg till låg relativ fasthet. 

Skikt av silt noteras i Conradutvärderingarna för AF1 och AF2. Skiktens djup under 
markytan är i AF1 från 5,6-6,2 m och 7,4-7,6 respektive i AF2 från 8,2-10,4 m under 
markytan. 

Djup till berg har inte undersökts men uppskattas enligt SGUs jorddjupskarta till över 
30 m. 

 Hållfasthetsegenskaper 

Friktionsjordens utvärderade friktionsvinkel bedöms till 37°/35° från 2 m djup under 
markytan. 

 Deformationsegenskaper 

Friktionsjordens utvärderade E-modul bedöms till 30 MPa från 2 m djup under 
markytan. 
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5.5   Hydrogeologiska förhållanden 
Den fria grundvattenytan har inte kunnat observeras i öppna provtagningspunkter eller 
installerade grundvattenrör vid undersökningstillfället eller vid ytterligare 
avläsningstillfällen.  

Vatten förekommer i friktionsjorden som grundvatten och en viss 
grundvattenströmning mot slänterna kan antas. Grundvattennivån bedöms variera 
beroende på årstid och nederbörd. Den naturligt lagrade friktionsjorden bedöms ha en 
hög permeabilitet. 

5.6   Markgasförhållanden 
Radon är en gas som bildas i jord och berg vid sönderfall av uran och radium. 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, uran och kalium, 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 vilket medför att transporten 
av radongas försvåras.  Jordarter, som sand, grus och grusiga moräner, med hög 
porositet och genomsläpplighet innehåller stora mängder luft. En byggnad har normalt 
ett svagt undertryck gentemot jordluften och kan därför suga in markradon. 

Metod och gränsvärden för markradonundersökning beskrivs i ”Markradon, riktlinjer 
för markradonundersökningar”, BRF T20:1989. Denna standard används även för 
klassificering av berg och stenmaterial för gränsvärden av gammastrålning, se Tabell 2 
samt riskklass och åtgärdskrav, se Tabell 3 nedan. 

Tabell 1 Ungefärligt samband mellan radonrisk och radonhalter i jordluft 

 

  

Radonrisk 

 

Radonhalt i jordluft, morän, grus 

och/eller sand 

Högriskområde  

(Huvudsakligen högradonmark) Berggrund med 

uranrika bergarter 

> 50 kBq/m3 

Normalriskområde  

(Huvudsakligen normalradonmark) Berggrund 

med normal uranhalt 

10-50  kBq/m3 

Lågriskområde  

(Huvudsakligen lågradonmark) Berggrund med 

låg uranhalt 

< 10 kBq/m3 
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Tabell 2 Riskklasser och åtgärdskrav 

Riskklass Åtgärdskrav 

Högradonmark Radonsäkert utförande 

Normalradonmark Radonskyddat utförande 

Lågradonmark Radonskyddat utförande (ny rekommendation) 

 

Vid mätningarna, baserat på radonhalt i jordluft, faller två mätvärden inom 
gränsvärdena för normalriskområde (30-44 kBq/m3) och tre värden inom 
högriskområde (61-106 kBq/m3). Den naturliga jorden ska klassificeras som 
högradonområde avseende radonförhållandena om inte mer detaljerade mätningar 
utförs som påvisar något annat. Nya byggnader ska, baserat på nu utförda 
undersökningar, uppföras radonsäkert. 

6   Släntstabilitet 
Befintliga slänter bedöms vara stabila med hänsyn till marklutningar, djup till fast 
botten samt jordlagerföljd. 

För permanenta slänter i den naturliga jorden bedöms, med hänsyn till jordlagerföljd 
och grundvattenytans läge, en lämplig släntlutning vara 1:1,5 vid nivåskillnader på 
upp till 2 m. Vid större nivåskillnader bör släntlutningen inte överstiga 1:2. 

Säkerhetsfaktorn för förespråkade släntlutningar överstiger rekommenderad 
säkerhetsfaktor för ”nyexploatering, planläggning” (Fφ ≥ 1,3 för sand) baserat på 
totalsäkerhetsmetoden. 

7   Sättningar 
Grundläggningsförhållandena inom området är gynnsamma. Grundläggning av 
planerade byggnader i eller på den naturligt lagrade sanden bedöms inte ge upphov till 
några nämnvärda sättningar. 
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8   Dimensionerande värde 
 

Xd =	
�

��
 * η * �  

� = Valt härlett värde 

η = Omräkningsfaktor 

�� = Partialkoefficient 

Vid bestämning av dimensionerande värde väljs partialkoefficienter enligt nedan. 

Tabell 3 Partialkoefficienter för materialparametrar 

Jordparameter Partialkoefficient, γm 

Friktionsvinkel*), φ' 1,3 

Tunghet, γ 1,0 

E-modul, E 1,0 

*) Denna koefficient tillämpas på tan 

Omräkningsfaktorn η väljs med hänsyn till osäkerheter relaterade till jordens 
egenskaper och aktuell geokonstruktion. 

Tabell 4 Valt härlett värde på materialegenskaper  �. 

Material, djup Tunghet  Friktionsvinkel E-modul 

Sand, djup 0-6 mumy 18 kN/m3* 37° 30 MPa 

Sand, djupare än 6 mumy 18 kN/m3* 35° 30 MPa 

*) antaget värde 
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9   Slutsats och rekommendation 

9.1   Markgas/Radon 
Den naturliga jorden inom området klassas utifrån utförda undersökningar som 
högriskområde. Nya byggnader ska uppföras radonsäkert, dvs. med grundkonstruktion 
som ställer höga krav på att byggnaden är tät mot inläckande jordluft. Exempelvis bör 
rörgenomföringar och kulverteringar i byggnaders bottenplattor och källarytterväggar 
tätas och åtgärder vidtas som förhindrar att sprickor uppstår i golv och väggar på 
grund av sättningar eller andra rörelser. I det kapillärbrytande lagret under huset kan 
dräneringsslangar läggas för att sänka lufttrycket i marken under huset. 

9.2   Grundläggning 
Grundläggning av byggnader bedöms kunna utföras med plattor på den naturligt 
lagrade friktionsjorden. Området bedöms inte vara sättningskänsligt och sättningar av 
långtidskaraktär bedöms inte uppkomma. 

Innan grundläggning utförs ska bortschaktning av organiska jordlager ske inom 
byggnadsytor samt inom anslutande hårdgjorda ytor. Återfyllning utförs med 
friktionsjord eller sprängsten. 

Jorden utgörs av friktionsjord som är vattenförande och ev flytbenägen. Ev 
förekommande vatten i jord ska vid schakt sänkas till minst 0,5 m under schaktbotten 
för att undvika problem med flytjord i samband med schakt. 

Lämplig släntlutning vid nivåskillnader på upp till 2 m är 1:1,5. Vid större 
nivåskillnader bör släntlutningen inte överstiga 1:2. Med tanke på siltinnehållet bör 
nya, permanenta schaktslänter förses med erosionsskydd. 


