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1

UPPDRAG
BGM, BG&M Konsult AB har av Vårgårda Kommun fått i uppdrag att
upprätta ett geotekniskt PM utifrån en tidigare geoteknisk undersökning
vid Kv. Förvaltaren 1 m. fl. Vårgårda kommun.
Syftet med undersökningen var att klargöra de geotekniska förhållandena
inför planerad ombyggnation av Centrumhuset.
I samband med att Centrumhuset (främst kommunhusdelen) genomgår en
invändig ombyggnad, avses huvudentrén få en glasad tillbyggnad.
Restaurangens utbyggnad mot entrétorget föreslås tas bort och eventuellt
ersättas med en ny på samma och/eller annan plats. På sikt avses även
entrén mot parkeringen att om- och/eller tillbyggas. Planen medger även
andra mindre tillbyggnader samt att bygga på en tredje våning på delar av
huset, vilket skulle kunna aktualiseras i framtiden.

2

ORIENTERING
Planområdet är beläget i centrala Vårgårda och utgörs av Centrumhuset
och marken närmast detta. Centrumhuset innehåller kommunhus, hotell
med restaurang, gym samt badhus. Det ligger direkt nordväst om
korsningen Torggatan-Kungsgatan. Totala arealen som omfattas av
detaljplanen är ca 0,6 hektar.

3

GEOTEKNISKA UNDERSÖKNINGAR
Den geotekniska utredningen är utförd 1972 av K-konsult.
Undersökningen är utförd inför byggnationen av befintligt Centrumhus.
Det utfördes även en kompletterande geoteknisk undersökning av PIAB
1973.
K-konsults undersökning framgår av bifogad bilaga 1.
PIAB:s kompletterande undersökning framgår av bilaga 2.

4

MARKFÖRHÅLLANDEN
Det aktuella området är beläget i centrala Vårgårda och utgörs av
Centrumhuset och marken närmast detta. Centrumhuset innehåller
kommunhus, hotell med restaurang, gym samt badhus. Det ligger direkt
nordväst om korsningen Torggatan-Kungsgatan. Omgivningen består i
norr, öster och söder av småskalig centrum- och bostadsbebyggelse i
delvis slutna kvarter. Västerut ligger en större parkeringsplats. Större
delen av planområdet är bebyggt, övrig mark utgörs av hårdgjorda ytor
förutom några mindre rabatter. Planområdet är i stort sett helt plant.
Jorden består direkt under ytskiktet i de övre jordlagren av fin- o.
mellansand till mellan 0,2 – 0,6 m djup. Härunder följer lera ner till
mellan 0,8 – 2,4 m djup. Det förekom även berg i dagen inom delar av
området.
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Härunder följer en fastare lagrad friktionsjord.
Jorden bedöms som fast till mycket fast lagrad.

 Utdrag ur SGU:s jordartskarta

 Vy utmed Torggatan

 Vy mot väster
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Vy från Kungsgatan

5

GRUNDVATTEN
Grundvatten påträffades på djup mellan 1,6 – 2,2 m under ursprunglig
markyta.

6

TJÄLFARLIGHET
Den siltiga leran bedöms tillhöra tjälfarlighetsklass 4 och materialgrupp
5A enligt AMA Anläggning.

7

STABILITET
Det bedöms ej föreligga några stabilitetsproblem inom området. Detta
med hänsyn till planerad byggnation samt rådande jordlagerförhållanden,
(relativt små jorddjup samt den fasta lagringen på jorden). Fyllningarna
mot norr är också relativt begränsade.

8

RADON
Området är klassat som normalriskområde i markradonundersökning inom
Vårgårda tätort från 1990. Det innebär att byggnader ska uppföras med
radonskydd.

9

SÄTTNINGAR
Någon sättningsundersökning har ej utförts på underliggande lera. Då
leran bedöms som fast och har relativt små mäktigheter är risken för
sättningar liten. Små differenssättningar kan dock uppkomma mellan
bygnadsdelar med olika tyngd och skilda grundläggningsnivåer.
Det ska beaktas att belastningsökning som ger upphov till sättningar kan
förutom belastning från byggnad även utgöras av fyllning och/eller
orsakas av grundvattensänkning. Exempelvis ger 1 m grundvattensänkning upphov till en motsvarande belastningsökning på 10 kPa.
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10

GRUNDLÄGGNING
Grundläggning kan ske på frostskyddad nivå med sulor, alternativt
förstyvad bottenplatta, på naturligt lagrad jord eller väl packad fyllning
(sedan allt organiskt material borttagits). Grundläggning kan utföras enligt
SS-EN 1997-1 Geoteknisk kategori GK1 (där så är möjligt). Tillåtet
grundtryck fd sättes till 100 kPa i befintlig markyta. Vid grundläggning
direkt på underliggande fast lagrade friktionsjord kan tillåtet grundtryck fd
sättas till 150 kPa. Eventuella uppfyllnader ska medräknas i belastningen
för konstruktionen.
Vidare ska belysas att jorden är erosionbenägen, vilket kräver beaktande
bland annat med avseende på schaktarbeten.
Fyllning/packning skall utföras enligt AnläggningsAMA.
Geotextil på schaktbotten som materialskiljande lager förordas.
Innan fyllning skall schaktbotten besiktigas av geotekniskt sakkunnig.

11

SCHAKTNING
Schaktning i friktionsjord kan över grundvattenytan ske med en
släntlutning av 1:1,5.
Vid schaktning under grundvattenytan och samtidig länshållning av
schakten finns risk för erosion och bottenuppluckring. Eftersom det delvis
kommer att bli aktuellt med schaktning och återfyllning under
grundvattennivån krävs att detta studeras och planeras särskilt innan
arbetet påbörjas.
Vid schaktning i siltig jord finns risk för ytuppmjukning och utflytning av
slänter vid vattenövermättnad på grund av t ex regn. För att begränsa
utflytning av slänter kan dessa övertäckas vid regnväder.
Schaktning i lera kan ske med slänt i lutning 1:1 till 3,0 m djup vid
belastning på markytan intill schaktet med 20 kPa (dock ej närmare
släntkrön än 1 m).
Schakter på mindre yta, t ex för plintar och ledningar kan eventuellt ske
till större djup än de ovan angivna och får då beräknas för varje enskilt
fall.
Bergschakt utföres AMA Anläggning.
All schaktning skall utföras enligt handboken Schakta Säkert (Svensk
Byggtjänst, SGI/SBUF 2015).

12

LOKALT OMHÄNDERTAGANDE AV DAGVATTEN
(LOD)
Med hänsyn till jordens sammansättning inom området där den siltiga leran
påträffats samt avståndet till berg finns små möjligheter till LOD genom
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perkolation och jordens permeabilitet bedöms här ligga i intervallet K ≈10 -8
– 10-9 m/s.
Ytlig och spridd infiltration till grönytor kan sannolikt utföras under
förutsättning att marklutningar skapas från hus. Andra alternativa lösningar
såsom fördröjningsmagasin, fördröjningsdammar kan vara alternativa
lösningar.

13

GEOTEKNISKA REKOMMENDATIONER
Det skall observeras att undersökningen har översatts från en geoteknisk
undersökning utförd 1972 av K-konsult samt en kompletterande
geoteknisk undersökning utförd av PIAB 1973.
Ledningar bör som regel kunna läggas i naturligt lagrad jord på en
grusbädd enligt AMA Anläggning.

BG&M Konsult AB

Peter Nilsson

Skövde 2016-02-29

Johan Ericsson

BILAGOR
Bilaga 1 – Geoteknisk utredning K-konsult daterad 1972-09-05
Bilaga 2 – Kompletterande geoteknisk utredning PIAB, daterad 1973-08-30
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