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1.0 UPPDRAG 
På uppdrag av Fejen Bostäder AB har Golder Associates AB (GOLDER) utfört en geoteknisk undersökning 
som underlag för nybyggnation av bostadshus med tillhörande parkeringsytor inom del av fastigheten Kopper 
2:13. Fastigheten är belägen i vid Bergsvägen ca 1,3 km öster om Stenungsunds centrum, se översiktskarta i 
Figur 1. 

Syftet med uppdraget har varit att fastställa de geotekniska förhållandena och grundläggningsförut-
sättningarna som underlag för upphandling och projektering.  

 
Figur 1. Översiktskarta med aktuellt område inom röd markering (ArcGIS Online ©Esri Community Maps Contributors, 
Danish Geodata Agency, Esri, HERE, Garmin, INCREMENT P, METI/NASA, USGS) 
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2.0 OBJEKT 
Planerad nybyggnation avser att i befintligt bostadsområde uppföra ett flerbostadshus med upp till 8 våningar 
plus suterrängvåning samt anläggande av ny parkeringsyta, se Figur 2 och Figur 3. 

 
Figur 2. Föreslagen ny byggnad och befintlig bebyggelse (Planbeskrivning, samråd, 2019-11-25, Dnr 2014/277) 

 
Figur 3. Sektion som visar befintlig och föreslagen bebyggelse (Planbeskrivning, samråd, 2019-11-25, Dnr 2014/277). 

3.0 UNDERLAG 
Som underlag för planering och utförande av den geotekniska undersökningen har nedanstående 
underlagsmaterial nyttjats. 

 Erhållet kart- och projekteringsunderlag från beställaren. 

 Ledningskartor från Ledningskollen.se 

 Jordartskarta samt jorddjupskarta från SGU.se 
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4.0 GEOTEKNISKA UNDERSÖKNINGAR 
I samband med denna utredning har ett antal geotekniska undersökningar utförts. Syftet med dessa har 
främst varit att bestämma jordlagrens mäktighet vid läget för planerad byggnad och parkeringsyta. 

Utförda undersökningar redovisas i tillhörande markteknisk undersökningsrapport: 
”Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik (MUR/GEO), Kopper 2:13, Bergsvägen Stenungsund. 
Geoteknisk undersökning för nybyggnation”, GOLDER, 2019-12-16.  

5.0 MARKFÖRHÅLLANDEN 
5.1 Topografi och områdesbeskrivning 
Området gränsar till Bergsvägen i söder och till natur-/parkmark västerut samt norrut. Österut gränsar området 
till befintligt flerbostadshus och grönyta inom fastigheten. 

Marken vid läget för planerad byggnad utgörs av en bergshöjd och asfalterad parkeringsyta. Område för 
blivande parkeringsyta i sydväst utgörs av ett skogsområde med ytnära berg och berg i dagen. 

Bergshöjden har högsta nivåer på ca +45-46. Öster om denna, mot angränsande byggnad, är markytan flack 
på nivå ca +43. Befintlig parkeringsyta söder om bergsknallen sluttar svagt nedåt mot väst till nivå ca +40 i 
utkanten av parkeringsytan. Vidare västerut sluttar markytan ner mot Inre ringleden på nivå ca +32. 

 
Figur 4. Flygfoto med aktuellt planområde för ny byggnad (Planbeskrivning, samråd, 2019-11-25, Dnr 2014/277).  
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Figur 5. Topografisk karta med höjdnivåer (kartan.stenungsund.se ©Lantmäteriet). 

5.2 Geotekniska förhållanden 
Fastigheten är belägen i västra utkanten av en mindre sänka med lermark omsluten av fastmark med till stor 
del berg i dagen. Vid läget för planerad byggnad utgörs marken av ytnära berg och höjder/hällar med berg i 
dagen, se utklipp från SGU:s jordartskarta i Figur 6 nedan. Mot öster, inom den flackare delen av fastigheten, 
utgörs marken av lermark. 

 
Figur 6. Utklipp från SGUs jordartskarta med aktuellt undersökningsområde i blå markering. 

De naturliga jordlagren i området för planerad byggnad utgörs under ytjordlagret (mull) i huvudsak av 
torrskorpelera/lera ovan ett tunt lager friktionsjord på berg. Inom parkeringsytan utgörs marken av 
fyllnadsmaterial av sten, grus och sand (mäktighet ca 0,5-1 m) ovan torrskorpelera och/eller friktionsjord på 
berg.  

Jordlagrens mäktighet i undersökningspunkterna inom parkeringsytan varierar mellan ca 0,4-1,9 m där 
jorddjupen generellt ökar mot sydväst. Störst jorddjup är uppmätt i punkt 27 (ca 3 m), i lerlagret nordost om 
bergshöjden, samt i punkt 24 (ca 2,3 m) sydväst om parkeringsytan.  

Glacial finlera 

Urberg 

Postglacial 
finsand 
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Generellt bedöms leran vara av torrskorpekaraktär inom en stor del av det undersökta området. I punkt 27 (i 
områdets nordöstra del) bedöms det lokalt finnas förekomst av lös lera på djupet ca 2 m under markytan. Då 
förekomsten av lera ligger utanför planerad utbyggnadsområde har det inte utförts närmare bestämning av 
lerans egenskaper vid denna undersökniong/utredning. 

Syftet med utförda slagsonderingar har varit att bestämma jordmäktighet och bergytans ungefärliga läge. 
Utförda sonderingar bedöms ha stoppat på berg eller block. Det har inte utförts sondering i berg för 
bestämning av bergkvalitet eller exakt verifiering av bergnivå.  

5.3 Hydrogeologi 
I samband med utförda undersökningar har det inte observerats någon grundvattenyta i de aktuella 
undersökningspunkterna.  

5.4 Stabilitet 
Planerad byggnad och parkeringsyta ligger i ett område med relativt stora nivåskillnader; från nivå ca +43 
nedanför bergshöjden till nivå ca +33 vid Inre ringleden och angränsande bebyggelse i nordväst. 
Släntlutningen varierar mellan ca 1:3 till 1:10 med lokalt brantare sektioner.  

Utförda sonderingar mot nordväst/väst visar på mycket begränsade jordlagermäktigheter (ca 0,3-0,7 m) ovan 
berget. Mot sydväst längs Bergsvägen är jordmäktigheten större (2,3 m i punkt 24). 

Med hänsyn till rådande släntlutningar och markförhållanden anses stabilitetsförhållandena i området vara 
tillfredställande.  

Vid markuppfyllnad och nivåsättning av blivande parkeringsyta, schakter, eller eventuella andra 
markanpassningar kring byggnaden ska värdering av stabilitetsförhållandena beaktas. 

Bergets stabilitet vad avser risken för blocknedfall har inte kontrollerats i denna utredning. 

5.5 Sättningar 
Med hänsyn till förekommande jordlagerförhållanden inom planerat husläge och parkeringsyta anses marken 
inom utbyggnadsområdet inte vara sättningskänslig. Laster från planerad byggnad och uppfyllnader bedöms 
huvudsakligen föras ned till berg och inte utgöra risk för uppkomst av skadliga sättningar.  

I området öster om den planerade utbyggnaden kan det dock förekomma viss risk för jordlager som är 
sättningskänsliga vid belastning, dock förväntas dessa inte utgöra någon risk för planerad exploatering.  
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6.0 REKOMMENDATIONER 
6.1 Grundläggning 
Föreslagen placering, utformning och nivåsättning av planerad byggnad medför att sprängningsarbeten 
kommer att vara nödvändigt. Grundläggningen kan utföras direkt på berg eller med packad fyllning ovan  
plansprängt berg. Bottenplattan dimensioneras efter inspektion/besiktning av bergytan av bergmekaniskt 
sakkunning. 

Efter utförda sprängningsarbeten skall radonmätningar utföras både på berget och sprängstenen (om den 
skall användas på plats).  

Parkeringsytan kan grundläggas på packad fyllning.  

6.2 Generella rekommendationer för arbeten 
-Vid sprängning, schaktnings- och packningsarbeten samt vid tunga transporter mm skall det beaktas hur 
omgivningen kommer att påverkas avseende, markrörelser, vibrationer, damm, buller mm. 

- All organisk ytjord skall bortschaktas före grundläggning. Grundläggning skall ske på otjälad mark, vilket 
gäller såväl naturlig jord som fyllnadsmassor. 

-Alla schaktarbeten, för byggnader och ledningar etc., skall utförs med lutning anpassad efter jordlagrens 
uppbyggnad och hållfasthet, samt med beaktande av förekommande belastningar intill schakt och rådande 
grundvattenyta. 
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