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1 Uppdrag och syfte
På uppdrag av Samhällsbyggnadsförvaltningen i Götene kommun har Sweco utfört en
översiktlig geoteknisk utredning för ny detaljplan inom fastigheten Björken 4 i centrala
Götene.

Inom den aktuella fastigheten har det tidigare funnits verkstads- och plastindustrier. Syftet
för den aktuella detaljplanen är att ändra markanvändningen från industri- till
bostadsändamål.

Avsikten med föreliggande geotekniska utredning är att redogöra för planens
förutsättningar avseende stabiliteten i området.

2 Underlag
Geotekniska undersökningar har inte utförts inom ramen för detta uppdrag och det finns
inga tidigare kända undersökningar inom det aktuella området. Utredningen baseras på
underlag från:

· Jordartskarta från SGU (Sveriges geologiska undersökning)

· Jorddjupskarta från SGU

· Översiktlig stabilitetskartering, Räddningsverket 2008 (nuvarande Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap, MSB)

· Resultat avseende jordlagerföljd, har inhämtats från översiktlig miljöteknisk
markundersökning som utförts inom ramen för detta uppdrag, vilken redovisas i
separat Rapport, Översiktlig miljöteknisk undersökning, uppdragsnummer
13005078, daterad 2018-05-25.

3 Geoteknisk översikt

3.1 Topografi och områdesbeskrivning

Den aktuella fastigheten ligger i Götene centrum. På fastigheten finns idag ett
tvåvåningshus i väster och marken utgörs av hårdgjorda ytor av asfalt eller grus.

Nivåskillnaderna inom området är små vilket innebär att markytan är i det närmsta helt
plan. Ungefär 500 meter norr om området löper Göteneån i öst-västlig riktning och cirka
500 meter öster om området löper Byån i nord-sydlig riktning.

3.2 Geotekniska förhållanden

Översiktligt visar jordartskartan att naturliga jordlager i huvudsak utgörs av sand inom det
aktuella området. Söder om området finns morän och norr om utgörs jordlagren av
isälvssediment ovan lera. Jorddjupskartan indikerar att jorddjupet är kring 5 meter i
området. Jordartskartan visar berg i dagen eller nära i dagen strax öster om det aktuella
området, se figur nedan där berg är markerat med röd färg.
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Figur 3-1. Jordartskarta, SGU.

Resultaten från provgropar som har schaktats i 3 punkter inför provtagning för
markmiljöundersökningen visar på sand under 0,5-0,8 meter med fyllnadsmassor. Den
översta delen av fyllningen, 0,3-0,4 meter under markytan, utgörs av sandigt grusigt
bärlager som överlagrar en mer inhomogen fyllning. Den inhomogena fyllningen utgörs av
stenig grusig sand med inblandning av tegelstenar, gjuterirester, trärester samt gamla
dräneringsrör. Under fyllningen finns ett cirka 0,2 meter tjockt svart siltigt och sandigt
jordlager. Det är troligen den ursprungliga markytan, och innehåller inslag av organisk
jord. Där under påträffades siltig sand som bedöms som naturligt lagrad och opåverkad.

Vid undersökningstillfället noterades stabiliserad vattenyta i ett provtagningsrör till ungefär
1,4 meter under markytan.

4 Stabilitet
Med hänsyn till förekommande jordlager av sand tillsammans med att nivåskillnaderna är
mycket ringa finns inga förutsättningar för att skred ska kunna uppkomma i området.

Tidigare stabilitetskartering längs Göteneån visar med beräkningar att
stabilitetsförhållandena är tillfredställande även för de slänterna ner mot ån.
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5 Sammanfattning och rekommendation

5.1 Stabilitet

Stabilitetsförhållandena inom detaljplaneområdet uppfyller IEG:s krav gällande erforderlig
säkerhetsfaktor för såväl befintliga förhållanden som för planerad nybyggnation. Det
föreligger därvid inga säkerhetsrisker för detaljplaneområdet som är kopplade till
geotekniska frågeställningar.

5.2 Planbestämmelser

Med avseende på de geotekniska förhållandena kan planens intensioner genomföras och
det erfordras inga planbestämmelser eller restriktioner.

Geoteknisk utredning rekommenderas vid detaljprojektering av området för att klarlägga
grundläggningsförhållandena i detalj som underlag för dimensionering av
grundkonstruktioner.

5.3 Grundläggning

De naturliga jordlagren i området innebär att förutsättningarna bedöms som relativt goda
även med hänsyn till grundläggning i området. Det är dock inte uteslutet att
förekommande fyllnadsmassor kan vara sättningsbenägna vid påförandet av laster. Vid
detaljprojektering behöver geoteknisk utredning utföras för att klarlägga erforderlig
grundläggning för aktuella objekt med hänsyn till förekommande laster och placering i
förhållande till byggnader som tidigare har belastat marken.
Kompensationsgrundläggning kan eventuellt vara aktuellt efter det att otjänliga
fyllnadsmassor schaktats bort och återfyllning med lättfyllning utförts. Vid stora
belastningar och lastkoncentrationer kan grundläggning till fast botten erfordras, vilket
utförs med pålar eller plintar beroende på jordlagrens mäktighet.


