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1

UPPDRAG
I samband med upprättande av detaljplan för ett område i centrala Tidaholm,
har BGAB, Bygg- och Geokonsult AB av Tidaholms kommun fått i uppdrag
att utföra en översiktlig geoteknisk undersökning för området.
Syftet med undersökningen var att utreda de geotekniska förhållandena inför
arbetena med upprättande av detaljplan för området. Man planerar att
bebygga området med bostäder.
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ORIENTERING
Undersökningsområdet omfattar fastigheten Kaplanen. Undersökningsområdet omfattar en yta på 1,8 hektar. Området är beläget i centrala Tidaholm
mellan kyrkan och ån Tidan.
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GEOTEKNISKA UNDERSÖKNINGAR
Fältundersökningen genomfördes under tiden 2013-02-06 – 2013-02-11 av
Magnus Green, BGAB. Den består av följande undersökningar:
•
•
•
•
•

4 st trycksonderingspunkter (borrvagn typ GM50)
Tagning av störda jordprov med skruvborr i 4 punkter
Montering av 2 st grundvattenrör
3 st radonprov (ROAC-detektorer)
Registrering av vattenytor

Inmätning av borrpunkterna har utförts med GPS i koordinatsystem
SWEREF 991330 och höjdsystem RH 2000.
De upptagna jordproverna har undersökts på BGAB:s geotekniska
laboratorium. Undersökningarna har omfattat bestämning av jordart,
tjälfarlighetsklass o. vattenkvot.
Resultatet av fält- och laboratorieundersökningarna framgår av bifogade
ritningar G:1 - G:2 samt i provtabell och radonrapport.
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MARKFÖRHÅLLANDEN
Undersökningsområdet omfattar del av fastigheten Kaplanen samt del av
fastigheten Kämpen i centrala Tidaholm. Området gränsar i söder och mot
öster mot Östra Drottningvägen samt i väster mot kyrkan. Utmed Östra
Drottningvägen rinner ån Tidan. Området utgörs till största delen av en f.d.
skola Kungsbroskolan med tillhörande byggnader. Man planerar att riva den
delen av skolan som byggdes under 1960-talet medan 2 st äldre byggnader
skall bevaras. Strax norr om skolan finns en idrottsplan som utgörs av en
grusplan.
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● Bef. Skola som skall rivas

● Äldre skolbyggnader som skall bevaras

● Gamla Skolan i bakgrunden
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I övrigt utgörs marken av hårdgjorda ytor samt gräs- o. planteringsytor.
Marken är relativt plan inom området förutom några mindre uppfyllda
höjder. De avvägda nivåerna vid borrhålen varierade nivåerna mellan
+142,3 och +143,4.

● Mindre höjd mellan byggnader

● Bollplan i norra delen
Jorden består under ytskiktet huvudsakligen av friktionsjord som vilar på
för utförda sonderingar fast botten – troligen morän, block eller berg. Inom
områdets västligaste del förekommer tunnare skikt av siltig lera/ lerig silt i
friktionsjorden.
Ytskiktet i provtagningspunkterna 1, 3 o. 4 utgörs av fyllning bestående av
grus o. sand ner till mellan 0,2 – 0,4 m. Ytskiktet i provtagningspunkt 7
utgörs av fyllning innehållande sand o. mulljord ner till 0,2 m djup.
Under ytskitet i borrhål 1 o. 3 finns ett lager med mullhaltig grusig siltig
sand ner till mellan 0,4 – 0,7 m djup. Under ytskiktet i borrhål 4 o. 7
påträffades ett skikt av fyllning innehållande tegel, mulljord, grus o. sand
ner till cirka 1,0 m djup.
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Underliggande friktionsjord utgörs huvudsakligen av grusig siltig sand med
varierande inblandning av silt och grus. Inom området förekommer skikt av
siltig lera, leran är utbildad som torrskorpa.
Jorden har i huvudsak en relativt ringa mäktighet. Utförda sonderingars
nedträngningsdjup varierade mellan 1,7 och 4,2 m djup.
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GEOHYDROLOGI
Grundvattnets strömningsriktning bedöms följa markens topografi d.v.s.
mot den intilliggande ån Tidan.
I de öppna provtagningspunkterna nr 1, 3, 4 o. 7 samt i grundvattenrör nr 7
har inget grundvatten påträffats.
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TJÄLFARLIGHET
Friktionsjorden bedöms tillhöra tjälfarlighetsklass 2 och materialgrupp 3B
enligt AMA Anläggning.
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RADON
Radonmätning har utförts i 3 punkter borrhål 1, 2 o. 6 med s.k. ROACdetektorer.
Mätvärdena uppgår till 18, 68 resp. 13 kBq / m3, se även bilaga 5. Detta
betyder att marken skall klassas som högradonmark (som ligger i intervallet
˃ 50 kBq /m3) vilket innebär att byggnader skall uppföras radonsäkra.

8

LOKALT OMHÄNDERTAGANDE AV DAGVATTEN (LOD)
Med hänsyn till att undersökningen är gjord under en nederbördsrik period
samt att den relativt låga grundvattennivån visar att jorden har en god
genomsläpplighet, bedöms LOD genom infiltration som lämpligt. Andra
alternativa lösningar såsom fördröjningsmagasin, fördröjningsdammar kan
också vara alternativ.
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SÄTTNINGAR
Friktionsjorden inom området bedöms ej som sättningsbenägna.
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GRUNDLÄGGNING
Inom området kan byggnader grundläggas med platta på mark alternativt
med sulor under förutsättning att allt organiskt material bortschaktas.
Grundläggning kan ske på frostskyddad nivå med sulor, alternativt
förstyvad bottenplatta, på naturligt lagrad jord eller väl packad fyllning
(sedan allt organiskt material borttagit). Grundläggning kan utföras enligt
BKR geoteknikklass GK1 (där så är möjligt). Tillåtet grundtryck f d sättes till
100 kPa i nuvarande markyta.
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Grundläggning kan även ske enligt GK2. Vid dimensionering används
följande karakteristiska värden:
Jordlager

Fiktionsvinkel, ∅ k
[◦]

Elasticitetsmodul, E k
[MPa]

Tunghet, G k
[kN/m3]

Packad
fyllning
Naturligt
lagrad
friktionsjord

40

40

19

34

15

18

Följande värden på partialkoefficienten γ m tillämpas översiktligt:
Egenskap/Parameter
Modul
Tan ∅
Övriga hållfasthetsparametrar

Partialkoefficient, γ m
Brottgräns
Bruksgräns
1,6
1,4
1,2
1,1
1,8

1,6

Vidare ska belysas att jorden är erosionbenägen, vilket kräver beaktande
bland annat med avseende på schaktarbeten.
Fyllning/packning skall utföras enligt AMA Anläggning.
Geotextil på schaktbotten som materialskiljande lager förordas.
Innan fyllning skall schaktbotten besiktigas av geotekniskt sakkunnig.
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SCHAKTNING
Schaktning i friktionsjord kan över grundvattenytan ske med en släntlutning
av 1:1 á 1:1,5. Vid schaktning under grundvattenytan och samtidig
länshållning av schakten finns risk för erosion och bottenuppluckring.
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.
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STABILITET
Det bedöms ej att föreligga några stabilitetsproblem inom området.
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BILAGOR
Bilaga 1 - Ritning G:1 (Borrplan)
Bilaga 2 - Ritning G:2 (Sektioner)
Bilaga 3 - Provtabell
Bilaga 4 - Radonresultat
Bilaga 5 - SGF:s Beteckningsblad
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Sammanställning av
LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR
Uppdrag

BGAB Bygg och Geokonsult AB
S:t Sigfrids gata 8
541 30 Skövde
Fältundersökning
www.bgab.nu
2013-02-06 M.G
Sektion/borrhål
Djup/nivå

Bh1
0,0-0,2
-0,4
-1,0
-1,7

Bh3
0,0-0,4
-0,7
-1,0
-2,0

Bh4
0,0-0,3
-1,0
-2,2
-2,4
-3,0

Bh7
0,0-0,2
-1,0
-1,9

Kv. Kaplanen
Tidaholm
Laboratorieundersökning
2013-02-12 M.M

Benämning

Uppmätt vy i bh torrt mumy (130206)
Brun FYLLNING / grus sand /
Mörkbrun mullhaltig grusig siltig SAND
Brun grusig siltig SAND lerskikt
Brun grusig siltig SAND lerskikt

Vattenkvot
w
%

Uppmätt vy i bh torrt mumy (130206)
Svartbrun FYLLNING / sand mulljord /
Mörkbrun FYLLNING / tegel mulljord grus silt
Brun grusig siltig SAND

Konflyt- Tjälfarl
gräns
klass
wL
%

Mtrltyp enl.
tab. 5.1-1.
TK Geo 11

Anm

enl.fältprotokoll
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Uppmätt vy i bh torrt mumy (130206)
Brun FYLLNING / grus sand /
Mörkbrun mullhaltig grusig siltig SAND
Brun grusig siltig SAND
Brun siltig SANDMORÄN

Uppmätt vy i bh torrt mumy (130206)
Brun FYLLNING / grus sand /
Mörkbrun FYLLNING / tegel mulljord grus silt
Brun något siltig grusig SAND
Brun rostfl siltig TORRSKORPELERA
Brun lerig siltig SAND

Godkänd den 2013-02-13

2
2
2

5B
3B
3B

2
2
2

5B
3B
3B

enl.fältprotokoll

enl.fältprotokoll

18
17

2
4
2

3B
5A
4A

2

3B
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