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Sammanfattning 

ÅF Infrastructure AB har på uppdrag av Vårgårda kommun utfört geotekniska 
undersökningar inom fastigheten Hägrunga 10:1. Kommunen har en pågående detaljplan, 
Tånga gränd där det planeras ny bebyggelse av 12 småhus. 

Jordprofilen inom det undersökta området bedöms består av ett tunt lager organisk jord 
följt av ca 5 m friktionsjord, följt av ca 10 m mäktig kohesionsjord och därunder ca 5 m 
underliggande friktionsjord på berg. Djup till berg varierar mellan ca 17 och 22 m under 
markytan. 

Planerad småhusbebyggelse bedöms inte som tillräckligt omfattande för betydande 
sättningar ska föreligga, dock kan dessa ge upphov till små och momentana sättningar.  

Höjdsättning inom området bör väljas så att uppfyllnader ovan befintliga marknivåer 
undviks. 

Stabiliteten är för planerade förhållanden bedöms som tillfredställande. Eventuella slänter 
inom området ska utformas med lutning 1:2 eller flackare inom området. 

Marken inom det undersökta området bedöms som normalriskområde med avseende på 
radon. Nya byggnader ska, baserat på nu utförda undersökningar, uppföras radonsäkert. 
Fyllning som tillförs området utifrån för detta ändamål ska klassificeras genom mätning av 
gammastrålning innan det används.  
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1 Objekt 

På uppdrag av Vårgårda kommun har ÅF Infrastructure AB utfört geotekniska 
undersökningar samt utrett förutsättningarna för exploatering inom Hägrunga 10:1. 
Fastigheten ingår i detaljplanen för Tånga gränd. Området är beläget centralt i sydöstra 
delen av Vårgårda tätort. Planområdet avgränsas av Tångavägen i väster, villabebyggelse 
utmed Ljunghedsvägen i norr och Klövervägen i söder, samt av Tångaheds naturreservat i 
öster. Arealen är ca 1,9 hektar. I Figur 1.1 redovisas ungefärligt planområde inom vilka 
undersökningarna genomförts. 

 

Figur 1.1. Ungefärligt planområde, markerat med rött, inom området har geotekniska 
undersökningar genomförts. 

2 Syfte 

Föreliggande geotekniska utredning har utförts med syfte att utreda markförhållandena och 
beskriva områdets geotekniska förutsättningar med avseende på planerad nybyggnation i 
södra delen av fastigheten Hägrunga 10:1. 

Följande PM är en beställarhandling och kan utnyttjas som underlag för fortsatt 
projektering. Vid upprättande av bygghandlingar inarbetas de geotekniska uppgifter och 
rekommendationer som överensstämmer med planerat grundläggningsarbete. 
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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 2015:6, EKS 10 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 4:2010 Tillståndsbedömning/klassificering av naturliga slänter och 
slänter med befintlig bebyggelse och anläggningar, SGF 
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4 Underlag för projektering 

4.1 Planerad bebyggelse 

Detaljplanen omfattar nybyggnation av fristående småhus på 12 tomter. Rubricerad 
utredning avser geoteknisk utredning för ”Detaljplan Tång Gränd”. I Figur 4.1. redovisas 
illustrationskarta över den planerade omfattningen. 

 

Figur 4.1. Illustrationskarta tomter och huskroppar över aktuellt planområde. 

4.2 Geotekniska undersökningar 

4.2.1 Utförda undersökningar 

ÅF Infrastructure AB har utfört geotekniska undersökningar under januari 2020. Resultat av 
utförda undersökningar redovisas i separat handling ”Markteknisk undersökningsrapport”, 
Geoteknik (MUR/Geo), daterad 2020-02-24. 

4.2.2 Tidigare utförda undersökningar 

”Vårgårda Kommun, Tångahed 1:2, Geoteknisk undersökning, november 1989.” 

5 Befintliga förhållanden 

5.1 Befintliga byggnader och anläggningar 

I sydvästra delen av planområdet finns en el-central. I östra delen av området alldeles intill 
planområdet ligger en högspänningsledning som passerar området. 
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5.2 Topografiska förhållanden 

Generellt sluttar markytan inom planområdet ner mot Klövervägen, med lägsta marknivåer 
på ca +100 i södra delen av området och högsta marknivåer på ca +103 i nordöstra delen 
av området. 

5.3 Ytbeskaffenhet 

Markytan inom området utgörs huvudsakligen av gräsytor och träd. Inom området finns 
även naturstigar. Området har tidigare använts som militärt övningsområde.  

Från geoteknisk utlåtande, november 1989: ”Man bör räkna med att förekommande vallar 
intill uppschaktade värn och dyl. innehåller rester av organisk jord (mulljord mm) .” 

5.4 Geotekniska förhållanden 

5.4.1 Jorddjup och jordlagerföljd 

Jord-bergsonderingar från utförd undersökning har stoppat på djup mellan ca 17 och 22 m 
under markytan. 

Den naturligt avlagrade friktionsjorden utgörs enligt SGUs jordartskarta överst av 
isälvssediment. 

Enligt utförda provtagningar består ytskiktet av ca 0,3 till 0,5 m jord eller mulljord, följt av 
ca 3 till 5 m friktionsjord (silt, finsand och mellansand). Finjordsblandningen ökar med 
djupet. Generellt består jorden i området av flytbenägen jord (silt, lerig silt och siltig lera) 
på större djup än ca 5 m under markytan, ner till ca 15 m djup. Närmast fast botten finns 
ett skikt med ca 5 m friktionsjord där fastheten ökar mot djupet. 

5.4.2 Jordegenskaper 

Jorden inom detaljplaneområdet är generellt siltig. Vattenkvoten varierar mellan ca 5 och 
15% för sanden och 15 och 30% för silten. 

Friktionsjorden har, enligt nu utförda hejarsonderingar till mellan 13 och 22 m djup, mycket 
låg till hög relativ fasthet till ca 5 m under befintlig markyta, följt av ca 10 m kohesionsjord 
med mycket låg relativ fasthet och därunder ca 5 m med mycket låg till mycket hög relativ 
fasthet. I sista friktionslagret ökar den relativa fastheten mot djupet. Hejarsonderingens 
stopp på 13 á 22 m djup motsvarar nivåer mellan +90 och +80. Hejarsonderingen i 20AF08 
har stannat på ett block på ca 13,5 m djup under markytan som motsvarar en nivå på ca 
+90. Sonderingsstoppet i 20AF08 ger även en indikation på att det kan förekomma block 
inom detaljplanegränsen. 

5.5 Hydrogeologiska förhållanden 

Vid undersökningstillfället noterades fri grundvattenyta i två av tre skruvprovtagningar som 
genomförts till 3 m djup. Provtagningarna indikerar en fri grundvattenyta på 1,2 m under 
markytan och motsvarar nivån +100,6. 
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I SGUs brunnsarkiv finns information om en befintlig energibrunn på grannfastigheten 
”Katten 5” ca 60 m från sonderingspunkten 20AF09, grundvattenytan antas ligga 3 m under 
markytan enligt arkivet. 

Vatten förekommer i friktionsjorden som grundvatten. Grundvattennivån bedöms variera 
beroende på årstid och nederbörd. 

5.6 Sättningsförhållanden 

Inom området bedöms inga betydande sättningar pågå då jordprofilen utgörs av ett relativt 
mäktigt friktionslager i övre jordprofilen, med mycket låg till hög relativ fasthet. 

5.7 Stabilitetsförhållanden 

Marken inom området har små topografiska skillnader samt måttliga marklutningar. 
Planområdet bedöms vara stabilt med hänsyn till marklutningar, djup till fast botten samt 
jordlagerföljd. 

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. 

Metod och gränsvärden för markradonundersökning beskrivs i ”Radonboken – förebyggande 
åtgärder i nya byggnader” (Clavensjö, Åkerblom 2004) och Radon i bostäder – markradon 
(BRF 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. 



  

PM19248
Page 9/11

 

PM Geoteknik 
 

 
Vårgårda kommun 
Översiktlig geoteknisk utredning för detaljplan, öster om Tångavägen, Vårgårda 19248 
Date 12/02/2020, Rev. Version number 1 

copyright© AFRY 

 

Vid klassning av radonmark (låg-, normal- och högradonmark) ska hänsyn tas till 
markförhållandena när byggnaden är färdigställd, vilket innebär hänsyn till bl.a. schaktning, 
sprängning, uppfyllnader och ledningsgravar. Berg och jord som påverkas av byggnationen 
behöver vara åtkomligt för provtagning/mätning. Till radonmarkklassning kommer 
dessutom krav på åtgärder vid nybyggnation. 

ÅFs undersökningar i området är gjorda enligt definitionen för radonriskområde. 

5.8.2 Utförda undersökningar 

Vid mätningar, baserat på radonhalt i jordluft har värden motsvarande lågriskområde och 
normalriskområde uppmätts. Den naturliga jorden ska betecknas som normalriskområde 
avseende radonförhållanden om inte ytterligare mätningar utförs. 
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6 Geotekniska rekommendationer 

6.1 Allmänt 

I detta kapitel ges geotekniska rekommendationer för utformning och utförande av 
planerade byggnaders grundkonstruktioner samt för projektering av markanläggningar. 

6.2 Befintliga förhållanden 

6.2.1 Sättningsförhållanden 

Inom området bedöms inga sättningar pågå då jordprofilen utgörs av ett relativt mäktigt 
friktionslager i övre jordprofilen, med mycket låg till hög relativ fasthet. 

6.2.2 Stabilitetsförhållanden 

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

6.3 Planerade förhållanden 

6.3.1 Sättningsförhållanden 

Planerad småhusbebyggelse bedöms inte som tillräckligt omfattande för betydande 
sättningar ska föreligga, dock kan dessa ge upphov till små och momentana sättningar.  

Höjdsättning inom området bör väljas så att uppfyllnader ovan befintliga marknivåer 
undviks.  

6.3.2 Stabilitetsförhållanden 

Stabiliteten är för planerade förhållanden bedöms som tillfredställande. Eventuella slänter 
inom området ska utformas med lutning 1:2 eller flackare inom området. 

I övrigt krävs inga särskilda åtgärder/begränsningar inom planområdet för att bibehålla en 
tillfredställande stabilitet. 

6.4 Markgasförhållanden 

Marken inom det undersökta området bedöms som normalriskområde. 

Nya byggnader ska, baserat på nu utförda undersökningar, uppföras radonsäkert. Fyllning 
som tillförs området utifrån för detta ändamål ska klassificeras genom mätning av 
gammastrålning innan det används. 
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6.5 Grundläggning 

Grundläggning av småhus bedöms kunna utföras som ytlig grundläggning i friktionsjorden, 
förslagsvis som hel kantförstyvad bottenplatta av betong. 
 
Förekommande av torv och annan organisk jord schaktas bort inom området där 
byggnader, vägar eller andra anläggningar ska placeras. 

6.5.1 Schaktning 

Schakt och fyllning ska alltid utföras med betryggande säkerhet mot ras och skred. 
Släntlutningen anpassas till jordens hållfasthet, grundvattenförhållanden och 
förekommande belastningar mm, se vidare Arbetsmiljöverket/Statens geotekniska instituts 
handbok ”Schakta säkert – säkerhet vid schaktning i jord”. 

Vid schaktningsarbeten under grundvattenytan eller i samband med ofördelaktig väderlek 
kan det krävas förstärkningsåtgärder då förekommande jordlager ofta har starta 
flytjordsegenskaper. 

Det förutsätts att förekommande organisk jord i sin helhet bortschaktas innan 
grundläggningsarbeten påbörjas. 

Schaktning ska utföras så att jordens fasthet under grundläggningsnivån inte minskar. 

6.5.2 Hantering av vatten 

Förekommande jordlager är inte självdränerande och kapillärbrytande skikt under 
byggnader bör utformas. Med hänsyn till rådande hydrogeologiska förhållanden bedöms 
ingen grundvattensänkning erfordras i samband med schaktning för grundläggning. 

6.5.3 Övrigt 

I samband med bygglovsansökan bör kompletterade geotekniska undersökningar utföras 
för att i verifiera jordlagerföljd samt för att i detalj bestämma grundläggning. 


