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1. ALLMÄNT OM UPPDRAGET
FORCIT Consulting AB har på uppdrag av Kustbyggarna AB utfört en bergteknisk utredning
med avseende på hållfasthet och byggbarhet för berget vid tomten Ammenäs 1:128, belägen i
Ammenäs, sydväst om Uddevalla.
På tomten skall Kustbyggarna uppföra 3 hus: 2 villor samt ett trevånings hyreshus. Samtliga
hus skall grundläggas med platta på berg.
Utredningen innefattar kartering via SGU:s berggrundskarta, kartering i fält samt förslag till
åtgärder.
Fältkarteringen utfördes 2020-11-03 och omfattar observerade bergarter och lösa block i
terrängen.

1.1

Syfte, mål, angreppssätt och avgränsningar
Syftet med PM:et är att bedöma om hållfastheten på berget uppfyller kraven för
dimensionerande grundtrycksvärde enligt Boverkets konstruktionsregler, EKS 10.

Område 1
Område 2
Område 3

Figur 1. Områden för nybyggnation.
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Område 1

Område 2
Område 3

Figur 2. Lägen planerade nybyggda hus.

2. UNDERLAG
PM:et baseras på:
•
•
•
•

Underlag från Kustbyggarna AB, samt Tranark AB
Boverkets konstruktionsregler, EKS 10
Trafikverkets tekniska karv för geokonstruktioner, TK Geo 11 (2011:047)
Trafikverket, Projektering av bergkonstruktioner (2019:062)

3. GEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN
Berggrunden består av en ljust till mörkare vit-rosa granodiorit/granit med gnejsig till
massformig struktur.
Bergarten är ställvis mer jämnkornig, ställvis med större strökorn.
Glimmerhalten bedöms okulärt till max 10%.
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4. GEOGRAFISKA FÖRHÅLLANDEN
Fastigheten i område 1 ligger placerad i en sänka mellan två ryggar med berg i dagen.
Området är något sankt och lite vatten rinner ut i det västra området.
Fastigheten i område 2 ligger högre belägen, marken är här torrare.
Fastigheten i område 3 är belägen direkt nedan en brant bergslänt. Nedfallna block noteras
längs slänten och vid släntfoten.

5. GEOTEKNISK KATEGORI
Utdrag ur ”Trafikverkets tekniska karv för geokonstruktioner”, TK Geo 11 (2011:047):
Geokonstruktioner ska verifieras, utföras och kontrolleras i någon av de geotekniska
kategorierna GK1, GK2 eller GK3. Geoteknisk kategori beskriver komplexiteten hos
geokonstruktionen.
Geoteknisk kategori styr omfattningen av den geotekniska utredningen, hur
geokonstruktionen ska verifieras, samt erforderlig kontroll.
Val av Geoteknisk kategori görs normalt av ansvarig projektör, och vid behov
efter samråd med Trafikverkets geotekniska specialist. Hantering framgår av
bilaga D.
Geoteknisk kategori 1 ska omfatta små och enkla byggnadsverk som utförs med försumbar
risk och kända grundförhållanden. GK1 får inte tillämpas för geokonstruktioner i
säkerhetsklass 3, se avsnitt 2.1.
Geoteknisk kategori 2 ska omfatta konventionella typer av byggnadsverk och grundläggning
utan exceptionell risk för omgivningspåverkan eller speciella jord- eller belastningsförhållanden.
Geoteknisk kategori 3 ska omfatta byggnadsverk eller delar av byggnadsverk som faller
utanför gränserna för geoteknisk kategori 1 och 2.
Egenkontroll i geoteknisk kategori 3 kan behöva kompletteras med kontroll
utförd av en från det aktuella projektet oberoende granskare, se bilaga D.
Observera att kompletterande granskning även i andra fall kan vara lämplig.
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6. DIMENSIONERANDE GRUNDTRYCKSVÄRDE ENLIGT
BOVERKETS KONSTRUKTIONSREGLER, EKS 10
Vid grundläggning med plattor i geoteknisk kategori 1 kan en förenklad verifiering baserad på
grundtrycksvärde enligt tabell I-2 användas.
Tabell I-2 Dimensionerande grundtrycksvärde för plattor i geoteknisk kategori 13

1

Material

fd (kPa)

Material

fd (kPa)

Berg (ovittrat)
Morän
Grus

400
200
150

Sand2
Silt2
Fast lera2

100
50
100

Karakteristisk skjuvhållfasthet > 50 kPa vid odränerade förhållanden.

2

För sand och silt ska fd begränsas till halva tabellvärdet, om grundvattenytan är högre
belägen än en plattbredd under grundläggningsnivån.
3

Om olika jordlager förekommer inom ett djup av dubbla plattbredden räknat från
grundläggningsnivån, ska dimensionerande grundtrycksvärden väljas med ledning av det
sämsta förekommande materialet.
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7. UPPSKATTNING AV HÅLLFASTHET
Enligt ”Projektering av bergkonstruktioner”, Trafikverket (2019:062).
Hållfastheten på berg kan bedömas genom att använda ISRM:s indexsystem (Brown, 1981).
Berghållfastheten beskrivs av sju olika R-värden, medan jordhållfasthet (och
sprickfyllnadsmaterial) klassificeras med hjälp av sex olika S-värden. Dessa bestäms genom
att använda kniv och geologhammare enligt Tabell B6:4 och Tabell B6:5.
Tabell B6:4 ISRM-index för bestämning av hållfasthet för bergmaterial (översättning
från Brown, 1981).
Grad

Beskrivning

Fältobservation

R0

Extremt svagt
berg
Mycket svagt
berg

Märks av tumnagel

R1

R2

Svagt berg

R3

Medelstarkt
berg

R4

Starkt berg

R5

Mycket starkt
berg

R6

Extremt starkt
berg

Smulas sönder vid fasta slag
med den smala änden av
geologhammare; kan skalas
med fickkniv
Skalas med svårighet av
fickkniv, grunda märken görs
av fasta slag med den smala
änden av geologhammare.
Kan inte skrapas eller skalas
med fickkniv; bergprov kan
spräckas med ett hårt slag
med geologhammare
Bergprov kräver mer än ett
slag med geologhammare för
att spräckas
Bergprov kräver många slag
med geologhammare för att
spräckas
Bergbitar kan endast flisas
med geologhammare

Ungefärligt
intervall på
enaxiell
tryckhållfasthet
(MPa)
0.25–1.0

Ungefärligt
intervall för
punktlastindex
(MPa)

1.0–5.0

-

5.0–25

-

25–50

1-2

50–100

2-4

100–250

4-10

> 250

> 10

-

Det synliga intakta berget på hällarna uppskattas ha en hög hållfasthet med en enaxiell
tryckhållfasthet på 150-250 MPa.
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8. SLUTSATS OCH REKOMMENDATIONER
•

Geokonstruktionerna inom projektet bedöms vara i geoteknisk kategori 1, enligt
definitioner i kapitel 5. Det dimensionerande grundtrycksvärdet är 400 kPa enligt
kapitel 6. Berget bedöms vara ”mycket starkt” (tryckhållfasthet >100 MPa) enligt
fältobservationer och utvärdering enligt kapitel 7. Därmed bedöms den enaxiella
tryckhållfastheten för berget i området lever med mycket god marginal upp till
kraven som ställs för dimensionerande grundtrycksvärde.

•

Berget har ej kunnat observeras i de exakta lägena för de nya husen. När avtäckning
sker bör viss uppmärksamhet iakttas, då eventuella zoner med krossat berg kan
påverka plattans stabilitet. För att dessa ska påverka stabiliteten krävs dock att de
uppträder med en mäktighet/bredd om flera meter.

•

Sydöst om det nya huset i område 3 befinner sig en brantare bergslänt i nära
anslutning till huset. Slänten kan komma att behöva rensas från lösa block för att ej
riskera att dessa faller ned mot det nya huset.

•

Inom och i anslutning till undersökningsområdet finns fastigheter och eventuella
ledningar för bl.a. vatten-, el- och värmeförsörjning. Vid eventuella
sprängningsarbeten intill dessa skall största försiktighet vidtas. En riskanalys
avseende omgivningspåverkan vid sprängning bör tas fram om en sådan inte redan
finns. Från denna riskanalys bör förslag på kontrollåtgärder framgå, dessa kan
innefatta besiktning och vibrationsmätning av fastigheter och infrastruktur inom det
bedömda riskområdet.
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9. BILAGA 1 FOTODOKUMENTATION
9.1

Område 1

Foto 1. Område 1, översikt. Foto taget i västlig riktning. Berg i dagen i väst-nordvästra
delen av område 1. Inget synligt berg i läget för nytt hus.
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Foto 2. Område 1, berg i dagen i västra delen av området. Relativt finkristallint berg med
gnejsig struktur.
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9.2

Område 2

Foto 3. Översikt område 2. Foto taget i sydöstlig riktning, från toppen av höjdryggen
(berg i dagen). Inget synligt berg i läget för nytt hus.
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Foto 4. Område 2, berg i dagen (samma knalle som foto 3). Grövre kristallstruktur,
relativt sett. Massformig struktur.
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9.3

Område 3

Foto 5. Översikt område 3. Foto taget i västlig riktning, från toppen av höjdryggen (berg i
dagen). Inget synligt berg i läget för nytt hus(släntfoten).

Sida 12 av 13
Uppdrag: 338339
Upprättad: 2020-11-12

Foto 6. Område 3. Foto taget i östlig riktning, från släntfot mot toppen av höjdryggen
(berg i dagen). I slänten noteras ett flertal nedfallna block. Bergslänten kan komma att
behöva rensas från lösa block för att ej riskera att dessa faller ned mot det nya huset.
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Foto 7. Område 3, västra delen av området. Finare kristallstruktur med inslag av grövre
kvartskristaller.
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