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1 Objekt 
På uppdrag av Sotenäs kommun har Geosigma AB utfört en stabilitetsutredning inför en 
bevarandeplan av Gamla Hunnebo, Sotenäs kommun. Området är beläget kring hamnen i 
Hunnebostrand och avgränsas i norr av Nordre Hoge berg och i sydöstra delen av Söndre 
Hoge berg, Figur 1.1. 

I föreliggande PM redovisas geotekniska förhållanden, stabilitetsförhållanden samt förslag till 
förstärkningsåtgärder. Markeringarna i höger marginal visar kompletteringar efter synpunkter 
från MSB 2013-09-16. 

 
Figur 1.1. Översiktskarta över Gamla Hunnebo. 

Nordre Hoge berg 

Söndre Hoge berg 

Köpmansgatan 

Strandgatan 

Torggatan 
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2 Ändamål 
Syftet med utredningen är att klargöra de geotekniska förutsättningarna med avseende på 
stabilitet, analysera befintliga förhållanden samt ge förslag på förstärkningsåtgärder. 
Resultatet skall utgöra underlag inför en bevarandeplan av Gamla Hunnebo. 

3 Underlag för Projekterings PM 

3.1 Tidigare utförda undersökningar 
Flera geotekniska undersökningar är sedan tidigare utförda inom området. Undersökningarna 
har erhållits av Sotenäs kommun. 

• Hunnebostrand, Ellene 35:1, Ombyggnad av kaj. Bohusgeo, Dnr 8027:75, 1987 

• Hunnebostrand, Hunnebo 1:522, Släntstabilitet vid kaj. Bohusgeo AB, Dnr 8027:76, 
1987 

• Hunnebostrand, Hamnen. Bohusgeo AB, Dnr 8027:83, 1988 

• Hunnebostrand, Hunnebo 1:522, Förstärkningar av Mellankajen. Bohusgeo AB, 
Dnr 2789:041, 1989 

• Hunnebostrand, Ellene 35:1, ändring av detaljplan vid Norra kajen. Bohusgeo AB, 
Arb.nr 2792:011, 1992 

• Kontroll av stabilitetsförhållanden, Hunnebostrand, Sotenäs kommun. Statens 
geotekniska institut, Dnr 9303-0109-2, 1993 

• Hunnebostrand, sjöbodar och småhusbebyggelse. Bohusgeo AB, Arb.nr U02051, 
2003 

3.2 Nu utförda undersökningar 
På uppdrag av Geosigma AB har Norconsult Fältgeoteknik AB under december 2011 – mars 
2012 samt juni 2012 utfört geotekniska undersökningar i fält. De geotekniska 
laboratorieundersökningarna har utförts av Bohusgeo AB och Ramböll Sverige AB under 
december 2011 – augusti 2012. Inmätning av borrpunkter, avvägning av sektioner på land 
samt lodning av sektioner i vattnet har utförts av Västkonsult AB. Kompletterande inmätning 
av berg på land har utförts av Sotenäs kommun.  

Koordinatsystem SWEREF 99 12 00 samt höjdsystem RH70 har använts. 

Resultatet av undersökningarna redovisas i kompletterad Markteknisk undersökningsrapport, 
MUR, daterad 2013-05-31, Grap 12062. 

Underlag till den geotekniska fältundersökningen har utgjorts av grundkartan som 
tillhandahölls 2011-12-02 av Sotenäs kommun, tidigare utredningar samt ledningskartor. 
Undersökningspunkterna är jämnt fördelade över området för att komplettera och verifiera 
tidigare gjorda undersökningar samt få en noggrannare bild av jorddjup, jordart och 
geotekniska egenskaper. 
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4 Styrande dokument 
De styrande dokumenten för arbetet med de geotekniska undersökningarna är: 

• IEG Rapport 2:2008, Rev 2, Tillämpningsdokument - Grunder 

• IEG Rapport 4:2010, Tillståndsbedömning/klassificering av naturliga slänter och 
slänter med befintlig bebyggelse och anläggningar 

• TK Geo 11, Tekniska kravdokument Geo – kapitel 4.3.1 

• Skredkommissionen Rapport 3:95, Anvisningar för släntstabilitetsutredningar  

5 Gällande krav och parametrar 

5.1 Geoteknisk kategori och Säkerhetsklass 
Tidigare utredningar i området visar att lokalstabiliteten är låg och att det i delar av området 
återfinns kvicklera. På grund av detta väljs den geotekniska kategorin till 3 (GK3) för den 
fördjupade geotekniska utredningen, enligt definition i IEG Rapport 2:2008 kapitel 4. 

Säkerhetsklass 3 (SK 3) används vid stabilitetsberäkningar då det är stor risk för allvarliga 
personskador vid brott, enligt definition i IEG Rapport 2:2008 kapitel 5. 

5.2 Stabilitetsberäkningar och säkerhetsfaktorer 
Stabilitetsberäkningarna har utförts med beräkningsprogrammet SLOPE/W 2007, version 
7.17. Beräkningar har utförts med ”Entry and Exit” och cirkulärcylindriska glidytor. 

För delar av området har utredningar tidigare utförts med olika detaljeringsgrad. I denna 
utredning har därför en ökad detaljeringsgrad för respektive del utförts, Figur 5.1, vilket 
innebär att för den norra delen av området samt norra mitten har fördjupad utredning utförts. 
För södra mitten har verifiering av tidigare utförd detaljerad utredning utförts, vilket innebär 
att en detaljerad utredningsnivå fortfarande gäller för området. För mellankajen har en 
utredning i två steg utförts. I första steget har en detaljerad utredning gjorts och i andra steget 
en fördjupad utredning. För södra området har en detaljerad utredning utförts eftersom det här 
endast var en översiktlig utredning utförd sedan tidigare. 
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Figur 5.1. Översiktskarta över vilken utredningsnivå som gäller för respektive delområde. 

 

Enligt IEG Rapport 4:2010, kap 4.5.2.3, ska följande intervall på säkerhetsfaktorer gälla för 
en fördjupad utredning avseende befintlig bebyggelse under förutsättning att restriktioner 
införs på markens nyttjande. Fördjupad utredning gäller för områdena ”Norra området”, 
”Norra mitten” samt ”Mellankajen”. 

• Fc ≥ 1,4–1,3 

• Fkomb ≥1,3–1,2 
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Efter bedömning av gynnsamma och ogynnsamma förhållanden, Bilaga 1, bedöms det högre 
värdet i spannet vara relevant för den fördjupade utredningen. Det mest ogynnsamma 
förhållandet är konsekvenserna av ett eventuellt skred samt jordens egenskaper. I nu utförda 
undersökningar har endast en punkt, G36, vid mellankajen visat på kvicklera men i flera av de 
äldre undersökningarna finns kvicklera. Det mest gynnsamma förhållandet är att det finns 
erosionsskydd samt fält- och laboratorieundersökningarnas innehåll och omfattning. 
Erosionsskyddet består av kajkonstruktioner i norra delen och vid mellan- och södra kajen.  

Nedanstående intervall på säkerhetsfaktorer gäller för en detaljerad utredning avseende 
befintlig bebyggelse. Detaljerad utredning är gjord för område ”Södra mitten”, ”Södra 
området” och ”Södra kajen”. 

• Fc ≥ 1,7–1,5 

• Fkomb ≥1,5–1,3 

Efter bedömning av gynnsamma och ogynnsamma förhållanden, Bilaga 1, bedöms ett lägre 
värde vara relevant i den detaljerade undersökningen. Det mest ogynnsamma förhållandet är 
konsekvenserna av ett eventuellt skred. Det mest gynnsamma förhållandet är jordens 
egenskaper samt fält- och laboratorieundersökningarnas innehåll och omfattning. Vid 
mittendelen består erosionsskyddet av friktionsmaterial/grus och sten. 

5.2.1 Känslighetsanalys 
Vid känslighetsanalys med avseende på maximalt uppmätt portryck i kombination med LLW 
har nedanstående resonemang ansetts uppfylla gällande krav. Sannolikheten anses vara liten 
att ett maximalt portryck uppstår samtidigt som vattennivån i havet motsvarar lägsta 
lågvatten. Säkerhetsfaktorerna i dessa analyser rekommenderas uppfylla Fc >1,4 respektive 
Fk >1,3, som är de lägre nivåerna i intervallen. Alla sektioner uppfyller dessa krav förutom 
sektion J och D, där har istället procentuell förbättring (IEG 4:2010, kap 4.5.2.4) utnyttjats 
och tryckbanken uppfyller således rekommenderade nivåer. För utförd känslighetsanalys utan 
tryckbank avseende dessa sektioner se beräkningar i Bilaga 3, sid 152-153. 

6 Allmänna förutsättningar 

6.1 Vattenstånd i havet 
Vid beräkningar har medellågvatten (MLW) använts förutom i känslighetsanalyser där lägsta 
lågvatten (LLW) har använts, Tabell 6.1. 

Inmätning av havsbotten vid kajer i beräkningssektionerna är utförd med hjälp av ett 
måttband med platta. 

Tabell 6.1. Variationen av havsvattennivån enligt SMHI 
Vattenläge Nivå [m ö h] 

MW -0,3* 

MLW -0,8 

LLW -1,2 (1976) 
* Enligt Sotenäs kommun MW = - 0,14 
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6.2 Dimensionerande portryck 
Vid beräkningarna har hydrostatiskt vattentryck från medelvattenytan använts för befintliga 
förhållande. För beräkningar med åtgärder har två alternativ studerats, dels hydrostatiskt 
porvattentryck från lägsta lågvattenytan och dels en högre gradient baserad på högsta 
uppmätta värde i bottenfriktionen och skikt, från medellågvattenytan respektive underkant 
torrskorpelera.  

Upprättade prognostiseringar redovisas i Bilaga 2 för respektive grundvattenrör och 
portrycksmätare. Grundvattenrören för de djupaste punkterna (G3, G9 och G30) visar 
eventuellt inte ”rätt” värden på grund av marknära vattentryck och vinterperiod med frusna 
rör. För värden använda i beräkningssektionerna hänvisas till respektive kapitel. 

6.3 Laster 
Vid stabilitetsberäkningar har laster om 10 kPa/våning använts för byggnader. Många av 
bostäderna i Hunnebostrand har källare och belastningen kan därför minskas. Vid källare 
minskas belastningen i jorden eftersom man schaktat ur jord för denna. En avlastning med 
5 kPa har antagits i beräkning för hus med källare. Sjöbodarna räknas som ett våningsplan, 
alltså last på 10 kPa. 

I dagsläget har trafiklasten på Strandgatan ansatts till 20 kPa för hela vägbredden där 
glidytorna bedömts som korta och 13 kPa där det är relativt stora glidytor som berörs negativt 
av trafiklasten, se TK Geo kap 4.3.1.2. För övriga mindre vägar har trafiklasten 10 kPa 
använts. Lasten för parkeringar sätts till 5 kPa på en utbredd yta. 

6.4 Geotekniska parametrar 
Vid sammanställning av tidigare utförda undersökningar och nu utförda undersökningar har 
området, Gamla Hunnebo, delats in tre delområden för utvärdering av densitet och lerans 
skjuvhållfasthet. Delområde ”Fastmark”, är öster om Strandgatan i anslutning till 
fastmarkspartierna. Delområde ”Havsnära” innefattar undersökningspunkterna på land strax 
öster om Strandgatan och ner mot vattnet i väster. Delområde ”Havet” utgör 
undersökningarna i vattnet. För området vid mellankajen har en lokal anpassning av 
parametrar utförts, se tillhörande beräkningsbilagor för sektion L och M. 

6.4.1 Densitet, naturlig vattenkvot och sensitivitet 
Densiteten för jordlagren i området ”Fastmark” är ca 17 kN/m3 ner till 7 meters djup för att 
därifrån öka till ca 18 kN/m3, Figur 6.1. Den naturliga vattenkvoten i torrskorpeleran är ca 
37 %. Enligt utförda undersökningar varierar lerans naturliga vattenkvot här mellan ca 48 och 
76 % och lerans konflytgräns mellan ca 30 och 38 %. 
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Figur 6.1. Valt värde för densiteten i området ”Fastmark”. 

 

Det valda värdet på densiteten för de djupare lerlagren kan vara något i underkant, men de 
kritiska glidytorna går inte ner i de djupare lagren, vilket gör att densiteten på mer än 12 
meters djup inte påverkar aktuella förstärkningsåtgärder.  
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I området ”Havsnära” är lerans densitet ca 16 kN/m3 ner till nivån -7 och därunder ca 
17 kN/m3, Figur 6.2. Den naturliga vattenkvoten i torrskorpeleran är ca 33-42 %. Enligt 
utförda undersökningar varierar lerans naturliga vattenkvot mellan ca 66 och 82 % och lerans 
konflytgräns mellan ca 31 och 75 %. De två högre värdena i borrhålen 101 och G6 innehåller 
rikligt med skal och tas inte hänsyn till vid utvärdering av densitet för lera. 
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Figur 6.2. Valt värde för densiteten i området ”Havsnära”. 
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I området ”Havet” är densiteten ca 12-13 kN/m3 i gyttjan. Underliggande lera har en densitet 
på ca 17 kN/m3 ner till nivån -11 och där under ca 18 kN/m3, Figur 6.3. Den naturliga 
vattenkvoten i gyttjan är mellan ca 147 och 328 %. Den underliggande lerans naturliga 
vattenkvot varierar mellan ca 35 och 69 % och konflytgränsen mellan ca 29 och 63 % enligt 
utförda undersökningar. I punkterna C4, G18 och D6 finns högre värden på densiteten som 
inte tagits hänsyn till i utvärderingen för lera. Dessa punkter består av silt med skalinnehåll 
och anges i beräkningarna som egna materialtyper. 
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Figur 6.3. Valt värde för densiteten i område ”Havet”. 
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Leran är i större delen av utredningsområdet till största delen mellansensitiv (8 < St < 30) 
enligt utförda provtagningar men punkter med högsensitiv/kvick lera finns också. I 
fastmarkspartiet i norr klassas leran som högsensitiv/kvick (St > 50 och en omrörd 
skjuvhållfasthet som är mindre än 0,4 kPa) med sensitivitet upp mot 130, Figur 6.4. 
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Figur 6.4. Sensitiviteten i hela området enligt utförda provtagningar. 
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6.4.2 Skjuvhållfasthet 
Lerans skjuvhållfasthet inom hela utredningsområdet varierar från mycket låg till medium 
(10 < Cu < 55) förutom i de ytliga undersökningsnivåerna till havs där gyttjan och lerans 
skjuvhållfasthet räknas som extremt låg (Cu < 10). 

Den korrigerade skjuvhållfastheten i område ”Fastmark” är ca 11 kPa i ytan och ökar med 0,8 
kPa/m. En sammanställning av skjuvhållfastheten redovisas i Figur 6.5. Inga direkta 
skjuvförsök har utförts inom området. 
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Figur 6.5. Härledd skjuvhållfasthet med värderat värde för område, ”Fastmark” 
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Den korrigerade skjuvhållfastheten för området ”Havsnära” är ca 12 kPa ner till nivån -2 för 
att därunder öka med 2,8 kPa/m ner till nivån -5,5 och sedan 0,65 kPa/m, Figur 6.6. Vid 
utvärdering av skjuvhållfastheten har stor hänsyn tagits till resultaten från direkta skjuvförsök 
som stämmer väl med empiri. Det sammanvägda härledda värdet följer samma lutning på 
tillväxten som både empiri och skjuvförsök visar. Kolven i B20 anses vara störd på djupet 
(under nivån -15) enligt notering i laborationsprotokoll, det avviker också markant från övriga 
undersökningsresultat i punkten. 
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Figur 6.6. Härledd skjuvhållfasthet med värderat värde för område, ”Havsnära”. 
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Den korrigerade skjuvhållfastheten för området ”Havet” är ca 4 kPa till nivån -6.5 för att 
därunder öka med 4,5 kPa/m ner till nivån -11 och sedan med 0,65 kPa/m, Figur 6.7. Vid 
utvärdering av skjuvhållfastheten har stor hänsyn tagits till resultat från direkta skjuvförsök 
som stämmer väl med empiri. Kolven i G8 anses vara störd på djupet (under nivån -15) på 
grund av förekomster av siltlinser och då den avviker markant från övriga 
undersökningsresultat i punkten.  
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Figur 6.7. Härledd skjuvhållfasthet med värderat värde för område, ”Havet”. 
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6.4.3 Spänningsförhållanden 
Spänningsförhållanden har undersökts i 5 st punkter varav 2 belägna i vattnet, G4 och G8, och 
3 punkter på land, G6, G9 och G36. I punkt G4 har CRS-försök utförts på nivå -10,2 m. I 
punkt G6 har CRS-försök utförts på nivå -7,1 m. I punkt G8 har CRS-försök utförts på 
nivåerna -8,3 m och -10,3 m. I punkt G9 har CRS-försök utförts på nivåerna -3,8 m, -6,8 m 
och -10,8 m. I punkt G30 har CRS-försök utförts på nivåerna -5,7 m, -8,7 och -13,7 m. I de 
två grundare borrhålen, G4 och G6, klassas leran som överkonsoliderad (OCR 1,5 – 4). I de 
djupare borrhålen övergår leran från att vara överkonsoliderad i de övre lagren till att vara 
normalkonsoliderad eller lätt överkonsoliderad (OCR 1-1,5) på djupet. För 
spänningsförhållanden se Figur 6.8 - Figur 6.12. 
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Figur 6.8. Spänningsanalys från kolv och CPT i borrpunkt G4. 
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Figur 6.9. Spänningsanalys från kolv och CPT i borrpunkt G6. 
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Figur 6.10. Spänningsanalys från kolv och CPT i borrpunkt G8. 



 
Grapnummer

12061 
Uppdragsnummer 

602636 
Datum 

2013-10-31 
Version

5.0 
Geoteknisk utredning för Gamla Hunnebo, Sotenäs kommun  Projekterings PM Geoteknik 

Sidan 21 (55) 

F/sigrSa

F/sigrSa

F/sigrSa
siLe

(si)Le

(su)(si)Le

(su)(si)Le

(su)(si)Le

(su)(si)Le

siLe

siLe

siLe

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
-27,0

-26,0

-25,0

-24,0

-23,0

-22,0

-21,0

-20,0

-19,0

-18,0

-17,0

-16,0

-15,0

-14,0

-13,0

-12,0

-11,0

-10,0

-9,0

-8,0

-7,0

-6,0

-5,0

-4,0

-3,0

-2,0

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0
0,0 50,0 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 350,0 400,0

OCR

N
iv

å 
[m

 ö
 h

]
Spänning [kPa]

GVY

s'0

s'0 CPT G9

s'c empiri

s'c CPT G9

s'c Kv G9

OCR empiri

OCR CPT G9

OCR Kv G9

 
Figur 6.11. Spänningsanalys från kolv och CPT i borrpunkt G9. 
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Figur 6.12. Spänningsanalys från kolv och CPT i borrpunkt G36. 
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6.4.4 Övriga jordparametrar 
För dränerad skjuvhållfasthet har c’k = 0,1*cuk och Ø’k = 30° använts. 

Tabell 6.2. Sammanställning över använda parametrar för beräkningar 

Jordlager Densitet 
ρ / ρ' [t/m3] 

Skjuvhållfasthet 
cuk, [kPa] 

Friktionsvinkel 
Ø' [°] 

Fyllnadsmtrl (sigrSa) 

(grCo) 

1,8 / 1,1 

1,9 / 1,1 

- 

- 

33 

35 

Let 1,8 22 30 

Si 1,7 - 30 

Sprängsten 1,8 / 1,1 - 45 

Bottenfriktion/Sa 1,9 - 35 

Tryckbank 1,8 / 1,1 - 38 

Stödmur 1,8 / 1,1 - 42 

Lättklinker 0,65 - 35 

Skalgrus 2,0 / 1,1 - 30 

Makadam 2,0 - 42 

6.5 Sättningar 
Generellt över hela området ser man sättningsskador på husen, exempel i Figur 6.13. 

Inga sättningsberäkningar har utförts inom ramen för detta uppdrag utan informationen ligger 
med här som allmän information för området. 
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Figur 6.13. Sättningsskador syns på flertalet hus. Fotot taget av Karin Odén. 



 
Grapnummer

12061 
Uppdragsnummer 

602636 
Datum 

2013-10-31 
Version

5.0 
Geoteknisk utredning för Gamla Hunnebo, Sotenäs kommun  Projekterings PM Geoteknik 

Sidan 25 (55) 

7 Norra området 

 
Figur 7.1. Översikt över delområdet ”Norra området”. 
Röd markering visar ungefärlig gräns för området. Blå linjer visar beräkningssektionerna. 

7.1 Befintlig bebyggelse 
Längst upp i det norra området runt Nordre Hoge Berg ligger den norra kajen. I anslutning till 
den norra kajen ligger Restaurang Bella Gästis och två flerfamiljshus, Figur 7.4. Öster om 
norra kajen möter Norra Strandgatan (ungefär i nord-sydlig riktning) Köpmansgatan (nordost-
sydvästlig riktning). Öster om Norra Strandgatan består bebyggelsen huvudsakligen av 
friliggande villor, Figur 7.7. För foton på norra kajen från olika tidpunkter se Figur 7.2 - Figur 
7.6 

Nordre Hoge berg 

Köpmansgatan 

Strandgatan 



 
Grapnummer

12061 
Uppdragsnummer 

602636 
Datum 

2013-10-31 
Version

5.0 
Geoteknisk utredning för Gamla Hunnebo, Sotenäs kommun  Projekterings PM Geoteknik 

Sidan 26 (55) 

 
Figur 7.2. Vy över parkeringarna på norra kajen. Fotot är taget av Karin Odén åt nordväst. 

 

 
Figur 7.3. Äldre foto med vy över Norra kajen. Källa: Boken Hunnebostrands Hamn 
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Figur 7.4. Vy över norra kajen med Bella Gästis till vänster och flerfamiljsbostäderna rakt fram. Fotot är taget 
av Karin Odén åt nordost. 

 

 
Figur 7.5. Detaljbild över gammal kaj. Fotot är taget av Karin Odén åt nordost. 
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Figur 7.6. Äldre foto med vy över Norra kajen. Källa: Boken Hunnebostrands Hamn 

 

 
Figur 7.7. Vy i nordöstra delen av området, bh G29 ses som röda prickar i förgrunden. Fotot är taget av Åsa 
Bergh åt öster. 
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7.2 Blivande bebyggelse 
Bebyggelsen avses bevaras enligt nuvarande. 

7.3 Markförhållanden 

7.3.1 Topografi 
Markytan invid kajen ligger på nivån ca +1 fram till Norra Strandgatan för att sedan stiga med 
en relativt svag lutning, ca 1:13,5, mot nordöst. Korsningen, Norra Strandgatan – 
Köpmansgatan, ligger på nivån ca +5 och en mur som varierar i höjd mellan ca 0,5 och 2,5 
meter gränsar mot flerfamiljsbostäderna. Berget i norr stiger brant till nivån ca +13 för att 
sedan flacka ut mot nivån ca +31. Berget i söder stiger brant till nivån ca +12, Figur 7.1 

7.3.2 Jordlagerföljd 
Genom området går en lerfylld dalgång i nordöstlig riktning. Jorddjupet i dalgångens mitt 
uppgår till ca 15 meter enligt utförda undersökningar. 
Jordlagren består på land huvudsakligen av fyllning av varierande sammansättning och 
mäktighet ovan lera som överlagrar friktionsjord på berg. Fyllnadsjordens mäktighet uppgår 
generellt till mellan ca 1 och 4 meter. Vid norra kajen består fyllningen av sprängsten och 
även ett område med lättklinker. Längre in i dalgången består fyllningen av siltig, grusig sand. 
Lerans mäktighet uppgår till som mest ca 13 m. Leran är siltig och har inslag av skal. Inom 
högre belägna delar av området är torrskorpa utbildad.  
Jordlagren i vattnet består av gyttja som överlagrar lera ovan friktionsjord på berg. 
Mäktigheten på gyttjan är ca 2 meter och på leran ca 7 meter. 

7.3.3 Hydrologiska undersökningar 
Grundvatten- och portrycksnivån har inom det undersökta området undersökts i tre punkter, 
G3 (ett grundvattenrör och en portrycksspets), G29 (ett grundvattenrör och en portrycksspets) 
och B18 (ett grundvattenrör).  
I Punkt G3 motsvarar uppmätt tryck en grundvattennivå ca 0,4 meter över markytan. Detta 
gjorde att vattnet i grundvattenröret frös under de kallaste veckorna. En portrycksspets 
installerades på samma nivå för att erhålla mätvärden, Figur 7.8 
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Figur 7.8. Grundvatten- o portrycksprofil i borrpunkt G3. 
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Punkterna G29 och B18 ligger i närheten av varandra så de redovisas här i samma diagram, se 
Figur 7.9. Grundvattenröret i B18 är ett äldre rör från tidigare undersökningar. Mätningarna 
visar på en i stort sett hydrostatisk portrycksökning mot djupet från ca 1,5 m under markytan.  
 

 
Figur 7.9. Grundvatten- o portrycksprofil i borrpunkt G29. 

7.4 Dimensioneringsförutsättningar 

7.4.1 Beräkningar i Brottgränstillstånd 
Stabilitetsberäkningar för området har utförts i tre sektioner, C, D och F, se Figur 7.1 för 
översikt.  

Beräkningar redovisas i Bilaga 3, sidan 1-56 samt i Tabell 7.1 nedan. 



 
Grapnummer

12061 
Uppdragsnummer 

602636 
Datum 

2013-10-31 
Version

5.0 
Geoteknisk utredning för Gamla Hunnebo, Sotenäs kommun  Projekterings PM Geoteknik 

Sidan 32 (55) 

Tabell 7.1. Sammanställning av beräkningar och resultat 
Beräkningssektion  Fc Fk Kommentar Bilaga nr 

C 0,99 0,72 Befintlig geometri. MLW och hydrostatiskt. 3, s 1-2 

C 1,54 1,32 Förstärkt med tryckbank, MLW och 
hydrostatiskt. 3, s 3-14 

C 1,28 1,17 
Förstärkt med tryckbank, Känslighetsanalys 
med avseende på LLW och maxportryck 
enligt G3. 

 
3, s 15-17 

C 
 

1,00 1,00 

Befintlig geometri. Känslighetsanalys med 
avseende på sprängstensfyllningens 
tjocklek bakom och under 
kajkonstruktionen 

3, s 18-19 

C 1,41 1,42 

Förstärkt med tryckbank, MLW och 
hydrostatiskt. Känslighetsanalys med 
avseende på sprängstensfyllningens 
tjocklek bakom och under 
kajkonstruktionen 

3, s 20-21 

D 

1,30 
1,38* 

1,24 
1,42* 

Befintlig geometri. MLW och hydrostatiskt. 
*Befintlig geometri. Totalstabilitet, Utan 
laster för hus och vägar på mothållande 
sida. MLW och hydrostatiskt. 

3, s 22-23 

D 1,44 1,43 Förstärkt med tryckbank, MLW och 
hydrostatiskt. 3, s 24-36 

D 1,25 1,20 
Förstärkt med tryckbank, Känslighetsanalys 
med avseende på LLW och maxportryck 
enligt G3. 

3, s 37-39 

F 0,85 0,82 Befintlig geometri. MLW och hydrostatiskt. 3, s 40-41 

F 1,41 1,41 Förstärkt med tryckbank. MLW och 
hydrostatiskt. 3, s 42-53 

F 1,18 1,16 
Förstärkt med tryckbank, Känslighetsanalys 
med avseende på LLW och maxportryck 
enligt G3. 

3, s 54-56 

7.4.2 Kommentar till beräkningar i Brottgränstillstånd 
Beräkningarna visar att befintliga stabilitetsförhållanden är mycket dåliga för lokala glidytor 
vilket innebär att förstärkningsåtgärder erfordras. De låga säkerhetsfaktorerna lokalt kan även 
påverka långa glidytor negativt. För att kunna behålla husen föreslås tryckbank/stödfyllning i 
vattnet det vill säga ”återförande” av tidigare muddrade massor. Känslighetsanalysen 
(extremvärden) med avseende på LLW och maxportryck visar att säkerhetsfaktorn sjunker ett 
par tiondelar men ligger mellan 1,18 - 1,28 efter förstärkning. En känslighetsanalys är även 
utförd i sektion C för att se hur mycket sprängstensfyllning som krävs under och bakom 
kajkonstruktionen vid norra kajen för att nå upp till Fc=1,4. Kontroll av sektion F förstärkt 
med tryckbank ger en hänvisning till minsta tryckbank som krävs. Tryckbanken kommer dock 
att bli större i sektionen då de tvärgående sektionerna D och G kräver en annan utformning.  
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7.4.3 Kommentar till stabilisering med tryckbank 
Utläggning av en tryckbank ovanpå lös lera förorsakar en utpressning av lös lera vid sidorna 
oh därmed ett sidotryck mot närstående pålar som bär upp kajen. Då pålarna är utformade och 
dimensionerade först och främst för axiella krafter kan de bli skadade av sidobelastningar. Det 
rekommenderas därför att installera en skyddsskärm framför pålarna.  

I bilagorna 5 och 6 redovisas beräkningar av en sådan skärm i form av en spontvägg med 
sponttyp PU12 10/10. Beräkningarna har genomförts med såväl karakteristiska som 
dimensionerande parametrar. Sponterna skall stå på berg via bergdubb och stöter sig vid 
huvudet mot kajen. En sådan konstruktion åstadkommer en horisontell kraft som verkar från 
hav till land på kajkonstruktionen. Denna kraft motverkar de befintliga horisontella aktiva 
jordtryckskrafterna från fyllningen och avlastar de befintliga pålarna under kajen vad 
horisontella krafter angår. Den resulterande effekten är alltså gynnsam för pålarna. 

I söder kan en skyddsskärm utföras med träpålar eftersom träpålarna kan förlängas ner i en 
lera med högre hållfasthet (>20 kPa). Detta innebär en viss inspänning av pålen och den kan 
då avskärma tryck från tryckbanken. I norra delen uppnås inte denna inspänning av träpålarna 
eftersom lerdjupen är alltför små och därför har ovanstående spontkonstruktion tagits fram. 

7.4.4 Lokalstabilitet - tryckbank 
Kontroll av lokalstabiliteten i tryckbanken har utförts i alla sektioner och uppfyller kraven 
enligt 4:2010, kap 4.5.2.4. Resultaten redovisas i bilaga 3 sidorna 144-146.  
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8 Norra mitten 

  
Figur 8.1. Översikt över delområdet ”Norra mitten”. 
Röd markering visar ungefärlig gräns för området. Blå linjer visar beräkningssektionerna. 

8.1 Befintlig bebyggelse 
Befintlig bebyggelse i norra mitten består längs med vattnet av byggnader med verksamhet så 
som affärer, restauranger och en bensinstation, Figur 8.2. Norra Strandgatan sträcker sig 
genom området i nord-sydlig riktning. I södra delen av området går Torggatan från Norra 
Strandgatan rakt österut. Öster om Norra Strandgatan består bebyggelsen av friliggande villor 
i anslutning till berg, Figur 8.3. 

Strandgatan 

Torggatan 
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Figur 8.2. Vy över området närmast vattnet. Fotot är taget av Karin Odén åt öst. 

 

 
Figur 8.3. Vy över området öster om Norra Strandgatan. Fotot är taget av Åsa Bergh åt öst. 

8.2 Blivande bebyggelse 
Bebyggelsen avses bevaras enligt nuvarande. 



 
Grapnummer

12061 
Uppdragsnummer 

602636 
Datum 

2013-10-31 
Version

5.0 
Geoteknisk utredning för Gamla Hunnebo, Sotenäs kommun  Projekterings PM Geoteknik 

Sidan 36 (55) 

8.3 Markförhållanden 

8.3.1 Topografi 
Markytan väster om och invid Strandgatan ligger på nivån ca +1 - +1,5 och stiger sedan mot 
öster närmare berget. Öster om Strandgatan och norr om Torggatan stiger berget med 
lutningen, ca 1:3. Strax norr och söder om Torggatan stiger markytan från nivån ca +1 till ca 
+10 med en svag lutning, Figur 8.1 

8.3.2 Jordlagerföljd 
Jordlagren i vattnet består av gyttja som överlagrar lera ovan friktionsjord på berg. 
Mäktigheten på gyttjan är ca 2-4 meter och på leran ca 12-30 meter. 
Jordlagren på land består huvudsakligen av fyllning ovan lera som överlagrar friktionsjord på 
berg. Fyllnadsjordens mäktighet uppgår generellt till mellan ca 1 och 3 meter och består till 
största delen av siltig, grusig sand. Lerans mäktighet uppgår till som mest ca 30 m. Leran är 
siltig och har inslag av skal. 

8.3.3 Hydrologiska undersökningar 
Grundvatten- och portrycksnivån har inom det undersökta området undersökts i en punkt, G9 
(ett grundvattenrör i bottenfriktionen och tre portrycksspetsar). Mätningarna visar på en i stort 
sett hydrostatisk portrycksökning från ca 1,1 m under markytan ner till ca 10,3 meter under 
markytan. Från ca 10,3 meters djup ökar portrycket med ca 12 kPa/m ner till ca 15,3 meters 
djup, Figur 8.4, samma portrycksökning antas fortsätta till större djup. 
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Figur 8.4. Grundvatten- o portrycksprofil i borrpunkt G9. 

 

8.4 Dimensioneringsförutsättningar 

8.4.1 Beräkningar i brottgränstillstånd 
Stabilitetsberäkningar för området har utförts i tre sektioner, H, I och J, Figur 8.1. 

Beräkningar redovisas i Bilaga 3, sidan 57-108 samt i Tabell 8.1 nedan. 

Osäker pga frusen 
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Tabell 8.1. Sammanställning av beräkningar och resultat 
Beräkningssektion Fc Fk Kommentar Bilaga nr 

H 

1,15 
1,57* 

0,95 
1,59* 

Befintlig geometri. MLW och hydrostatiskt. 
*Befintlig geometri. Totalstabilitet, Utan 
laster för hus på mothållande sida. MLW 
och hydrostatiskt. 

3, s 57-58 

H 1,41 1,36 Förstärkt med tryckbank, MLW och 
hydrostatiskt. 3, s 59-71 

H 1,25 1,23 
Förstärkt med tryckbank, Känslighetsanalys 
med avseende på LLW och maxportryck 
enligt G9 

3, s 72-74 

I 1,0 0,83 Befintlig geometri. MLW och hydrostatiskt. 3, s 75-76 

I 1,44 1,40 Förstärkt med tryckbank, MLW och 
hydrostatiskt. 3, s 77-88 

I 1,30 1,26 
Förstärkt med tryckbank, Känslighetsanalys 
med avseende på LLW och maxportryck 
enligt G9 

3, s 89-91 

J 

1,25 
1,40* 

1,14 
1,39* 

Befintlig geometri. MLW och hydrostatiskt. 
*Befintlig geometri. Totalstabilitet, Utan 
laster för hus och vägar på mothållande 
sida. MLW och hydrostatiskt. 

 
3, s 92-93 

J 

1,45  
 
1,48* 

1,30 
 
1,47* 

Förstärkt med tryckbank, MLW och 
hydrostatiskt. 
*Befintlig geometri. Totalstabilitet, Utan 
laster för hus och vägar på mothållande 
sida. MLW och hydrostatiskt. 

3, s 94-105 

J 

1,24 
1,3** 
 
1,39* 

1,24 
 
 
1,39* 

Förstärkt med tryckbank, Känslighetsanalys 
med avseende på LLW och maxportryck 
enligt G9 
*Befintlig geometri. Totalstabilitet, Utan 
laster för hus och vägar på mothållande 
sida. MLW och hydrostatiskt. 

3, s 106-108 

8.4.2 Kommentar till beräkningar i Brottgränstillstånd 
Beräkningarna visar att befintliga stabilitetsförhållanden är mycket dåliga för lokala glidytor 
vilket innebär att förstärkningsåtgärder erfordras. De låga säkerhetsfaktorerna lokalt kan även 
påverka långa glidytor negativt. För att kunna behålla husen föreslås tryckbank/stödfyllning i 
vattnet det vill säga ”återförande” av tidigare muddrade massor. Känslighetsanalysen 
(extremvärden) med avseende på LLW och maxportryck visar att säkerhetsfaktorn sjunker ett 
par tiondelar men ligger mellan 1,24 - 1,30 efter förstärkning.**Känslighetsanalysen i sektion 
J har kontrollerats då Fc är lägre än 1,3. För att komma upp till 1,3 behövs det att tryckbanken 
höjs med ca 0,3 meter närmast strandkanten. Den föreslagna tryckbanksutbredningen baseras 
dock på beräkning med Fc = 1,24 eftersom den uppfyller kraven för procentuell förbättring.  

Tidigare utförda stabilitetsberäkningar i norra delen av ”norra mitten” (se sektion F i 
Bohusgeos utredning från 2003) har något högre säkerhetsfaktorer. 
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8.4.3 Kommentar till stabilisering med tryckbank 
Som förklarat i avsnitt 7.4.3 åstadkommer en tryckbank utlagd på lös jord sidotryck som 
eventuellt kan skada närliggande pålar. En skyddsskärm behövs även i detta område, men det 
är inte lämpligt att välja en spontkonstruktion som i det norra området, därför att berggrunden 
här ligger betydligt djupare och det saknas stöd för spontens övre del. Det rekommenderas att 
använda sig av en rad av träpålar framför de konstruktioner som behöver skydd. 

Numeriska analyser har utförs med finita element programmet PLAXIS för att åskådliggöra 
hur en skärm som utgörs av träpålar med diameter 150 mm, längd Lp ≥ 10 m, och c-c avstånd 
ca 0,5 m fungerar. Man kan med fördel utforma raden som en sicksack linje med bibehållen c-
c avstånd 0,5m mellan pålarna. För beräkningar se bilagor 8 och 9. 

8.4.4 Lokalstabilitet - tryckbank 
Kontroll av lokalstabiliteten i tryckbanken har utförts i alla sektioner och uppfyller kraven 
enligt 4:2010, kap 4.5.2.4. Resultaten redovisas i bilaga 3 sidorna 147-149.  
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9 Södra mitten 

 
Figur 9.1. Översikt över delområdet ”Södra mitten”. Röd markering visar ungefärlig gräns för området. 

9.1 Befintlig bebyggelse 
Befintlig bebyggelse i södra mitten består längs med vattnet av sjöbodar som delvis kragar ut 
över vattnet, se Figur 9.2. Södra Strandgatan sträcker sig genom området i ungefär nord-
sydlig riktning. Öster om Södra Strandgatan består bebyggelsen av friliggande villor i 
anslutning till ett fastmarksparti, Figur 9.1. 

 

Söndre Hoge berg 

Strandgatan 
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Figur 9.2. Vy över södra mitten. Fotot är taget av Karin Odén åt söder. 

9.2 Blivande bebyggelse 
Bebyggelsen avses bevaras enligt nuvarande. 

9.3 Markförhållanden 

9.3.1 Topografi 
Markytan väster om och invid Strandgatan ligger på nivån ca +1 - +1,5 och stiger sedan mot 
öster närmare berget till ca +6. Berget stiger brant, med lutningen ca 1,5:1, till nivån +15 för 
att sedan flacka ut i en avsats som lutar ca 1:8 till nivån ca +20. Därefter fortsätter stigningen 
med ca 1:2 till ca +60. Strax norr om berget stiger markytan österut från nivån ca +1 till ca +15 
med en lutning på ca 1:5, Figur 9.1 

9.3.2 Jordlagerföljd 
Jordlagren i vattnet består av gyttja som överlagrar lera ovan friktionsjord. Mäktigheten på 
gyttjan är ca 2 meter och på leran ca 19-30 meter. 
Jordlagren på land består huvudsakligen av fyllning ovan lera som överlagrar friktionsjord. 
Fyllnadsjordens mäktighet uppgår generellt till mellan ca 1 och 5 meter och består till största 
delen av siltig, grusig sand. Lerans mäktighet varierar mellan ca 15 meter och 35 meter. Leran 
är siltig och har inslag av skal. 
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9.3.3 Hydrologiska undersökningar 
Inga undersökningar av grundvatten och portrycksförhållanden har utförts inom delområdet i 
denna utredning. Mätning av porvattentrycket utfördes av Bohusgeo 2002 i punkt 103 på två 
nivåer. Bohusgeo har även utfört en portrycksprognostisering i punkten. Mätningarna visar en 
grundvattennivå ca 1-1,5 m under markytan med en medelgradient på ca 10,4 kPa/m.  

9.4 Verifiering av äldre parametrar 
I området ”Södra mitten” har tidigare utvärderingar visat på tillfredsställande stabilitet. Nu 
utförda undersökningar är gjorda för att kunna verifiera tidigare undersökningar och 
utvärderingar med avseende på hållfasthet (Bohusgeo 1988 samt 2003, se kapitel 3.1). 

I Figur 9.3 nedan visas den korrigerade skjuvhållfastheten för äldre undersökningar, nu 
utförda undersökningar, tidigare valda parametrar samt nu valda parametrar. 

Nu utförda undersökningar stämmer bra med äldre undersökningar och är till och med något 
högre. 
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Figur 9.3. Härledd skjuvhållfasthet med värderade värden för område, ”Södra mitten”. 

9.4.1 Beräkningar i brottgränstillstånd 
Inga nya stabilitetsberäkningar är utförda i området. 

2003 
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10 Mellankajen och Södra området 

 
Figur 10.1. Översikt över delområdet ” mellankajen och södra området”. 
Röd markering visar ungefärlig gräns för området. Blå linjer visar beräkningssektionerna. 

10.1 Befintlig bebyggelse 
Befintlig bebyggelse kring mellankajen består längs med vattnet av sjöbodar som delvis 
kragar ut över vattnet. Öster om mellankajen sträcker sig Södra Strandgatan i ungefär nord-
sydlig riktning. Södra Kajen ansluter till Södra Strandgatan öster om Mellankajen och 
sträcker sig i ungefär öst-västlig riktning längs med hamnen bort till Badhuset, där den viker 
av åt söder. Öster om Södra Kajen och Södra Strandgatan består bebyggelsen huvudsakligen 
av friliggande villor. 

10.2 Blivande bebyggelse 
Bebyggelsen avses bevaras enligt nuvarande. 

Söndre Hoge berg 

Strandgatan 

Södra kajen 
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10.3 Markförhållanden 

10.3.1 Topografi 
Markytan invid kajen ligger på nivån ca +1 och markytan stiger åt söder och åt öster. Fram till 
Södra Strandgatan stiger markytan relativt svagt, i lutning ca 1:20 i söder och i norr knappt 
märkbart. I den södra delen av området uppgår marknivåerna i läget för Södra Strandgatan till 
ca +5 och i den norra delen av området till ca +1. I den södra delen av området går Södra 
Strandgatan över ett bergparti. Öster om Södra Strandgatan stiger markytan snabbare, i 
lutning ca 1:8 i södra delen och i lutning ca 1:7 i norra delen. Ca 60 – 70 m öster om Södra 
Strandgatan går berg i dagen. Berg i dagen återfinns även i den västra delen av området, i 
anslutning till Södra Kajen, Figur 10.1. 

10.3.2 Jordlagerföljd 
Genom området går en lerfylld dalgång i nordvästlig riktning. Längs kanterna på dalgången 
uppgår jorddjupen till som mest ca 5 – 6 m. Jorddjupen ökar mycket snabbt mot dalgångens 
mitt, och med ledning av bergsidorna i övrigt, kan djupökningen ställvis ske i det närmaste 
lodrätt. Jorddjupet i dalgångens mitt uppgår till ca 20 m enligt utförda undersökningar. 
Jordlagren består på land huvudsakligen av fyllning av varierande sammansättning och 
mäktighet ovan lera. Fyllnadsjordens mäktighet uppgår generellt till mellan ca 0,3 och 3,5 
meter. Invid mellankajen består fyllningen enligt tidigare utförda utredningar av sprängsten. 
Lerans mäktighet uppgår till som mest ca 18 m. Inom högre belägna delar av området är 
torrskorpa utbildad. 

10.3.3 Hydrologiska undersökningar 
Grundvatten- och portrycksnivån har inom aktuellt område undersökts i en punkt, G30 (ett 
grundvattenrör och en portrycksspets). Mätningarna visar på en i stort sett hydrostatisk 
portrycksökning mot djupet från ca 0,4 m under markytan, Figur 10.2. Bohusgeos tidigare 
undersökningar visar på ett portryck som motsvarar en grundvattennivå på nivå ca +0m - 
+0,5m. 
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Figur 10.2. Grundvatten- o portrycksprofil i borrpunkt G30. 

 

10.4 Dimensioneringsförutsättningar 

10.4.1 Beräkningar i brottgränstillstånd 
Stabilitetsberäkningar för området har utförts i två sektioner, L och M, se Figur 10.1 för 
översikt. De geotekniska parametrarna har anpassats till de lokala förhållandena med små 
justeringar avseende densitet och hållfasthet. 

Beräkningar redovisas i Bilaga 3, sidan 109-143 samt i Tabell 10.1 nedan. 
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Tabell 10.1. Sammanställning av beräkningar och resultat 
Beräkningssektion  Fc Fk Kommentar Bilaga nr 

L 

1,20 
 
1,35* 

1,17 
 
1,34* 

Befintlig geometri. MLW och 
hydrostatiskt. Ca 30 m lång glidyta 
* Befintlig geometri. Totalstabilitet, 
MLW och hydrostatiskt. Ca 85 m 
lång glidyta. 

3, s 109-110 

L 1,23 - Befintlig geometri. MLW och 
hydrostatiskt, anisotropi 3, 111 

L 1,41 1,40 Förstärkt med tryckbank, MLW och 
hydrostatiskt. 3, s 112-123 

L 1,33 1,31 
Förstärkt med tryckbank, 
Känslighetsanalys, LLW och 
maxportryck enligt G30 

3, s 124-126 

M 1,24 1,15 Befintlig geometri, MLW och 
hydrostatiskt. 3, s 127-128 

M 1,47 1,44 Förstärkt med tryckbank, MLW och 
hydrostatiskt. 3, s 129-140 

M 1,38 1,34 
Förstärkt med tryckbank, 
Känslighetsanalys, LLW och 
maxportryck enligt G30 

3, s 141-143 

 

10.4.2 Kommentar till beräkningar i Brottgränstillstånd 
Kompletterande undersökningar har utförts som kolvprovtagning, sonderingar och inmätning 
av berg i fält samt som direkt skjuvförsök i laboratorium. Dessutom har två tidigare utförda 
undersökningar på fastighet 1:170 beaktats. 

Beräkningarna visar att befintliga stabilitetsförhållanden är mycket dåliga för lokala glidytor 
vilket innebär att förstärkningsåtgärder erfordras. Sektionerna L och M visar på att även stora 
glidytor (totalstabilitet) har för låg säkerhet. Tidigare utförd tryckbank behöver kompletteras 
både avseende längd, bredd och mäktighet för att uppfylla kraven. De låga 
säkerhetsfaktorerna lokalt kan även påverka långa glidytor negativt. För att kunna behålla 
husen föreslås tryckbank/stödfyllning i vattnet det vill säga ”återförande” av tidigare 
muddrade massor. Känslighetsanalysen (extremvärden) visar att säkerhetsfaktorn sjunker ett 
par tiondelar men ligger mellan 1,33 - 1,38 efter förstärkning. Beräkningar med avseende på 
anisotropi ger endast marginell effekt och således har ingen ytterligare utredning utförts 
avseende detta. 

10.4.3 Kommentar till stabilisering med tryckbank 
Se kommentar i avsnitt 8.4.3. 

10.4.4 Lokalstabilitet - tryckbank 
Kontroll av lokalstabiliteten i tryckbanken har utförts i alla sektioner och uppfyller kraven 
enligt 4:2010, kap 4.5.2.4. Resultaten redovisas i bilaga 3 sidorna 150-151.  
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11 Södra kajen 

 
Figur 11.1. Översikt över området ”Södra kajen”. 

11.1 Befintlig bebyggelse 
Södra kajen sträcker sig genom området i ungefär öst-västlig riktning, se Figur 11.1. Norr om 
gatan ligger kajen med en småbåtshamn och ett torg. På torget finns stenblock och konstverk, 
Figur 11.2 och Figur 11.3. Mellan Södra kajen och Tullgatan finns en parkeringsplats, en 
återvinningsstation och en restaurang. Söder om Tullgatan består bebyggelsen av friliggande 
villor som ligger på och i anslutning till berg, Figur 11.4. 

Södra kajen 

Tullgatan 
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Figur 11.2. Vy över södra hamnen. Fotot är taget av Karin Odén åt norr. 

 

 
Figur 11.3. Vy över torget på södra kajen. Fotot är taget av Åsa Bergh åt öster. 
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Figur 11.4. Vy över villor vid berget. Fotot är taget av Karin Odén åt söder. 

11.2 Blivande bebyggelse 
Bebyggelsen avses bevaras enligt nuvarande. 

11.3 Markförhållanden 

11.3.1 Topografi 
Markytan invid kajen och på parkeringsytan ligger på nivån ca +1 - +1,5. Markytan vid 
fastmarken stiger till nivå ca +8. 

11.3.2 Jordlagerföljd 
Området har grunda jorddjup och berg i dagen på flera platser, Figur 11.5 och Figur 11.6. 
Jordlagren i vattnet består av gyttja som överlagrar lera ovan friktionsjord. Mäktigheten på 
gyttjan är ca 1-2 meter och på leran ca 2-5 meter. 
Jordlagren på land består huvudsakligen av fyllning ovan friktionsjord på berg. 
Fyllnadsjordens mäktighet uppgår generellt till mellan ca 0,5 och 3 meter och består till 
största delen av grusig sand och sprängsten. I en borrpunkt, G21, har ett ca 4 meter mäktigt 
lager med siltig lera påträffats. 
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Figur 11.5. Äldre foto över området ”Södra kajen”. Källa: Boken Hunnebostrands Hamn 
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Figur 11.6. Äldre foto över 
området ”Södra kajen”, 
Källa: Boken 
Hunnebostrands Hamn
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11.3.3 Hydrologiska undersökningar 
Inga undersökningar av grundvatten och portrycksförhållanden har utförts inom delområdet i 
denna utredning. 

11.4 Dimensioneringsförutsättningar 

11.4.1 Beräkningar i brottgränstillstånd 
Med hänsyn tagen till de grunda jorddjupen och mängden berg i dagen bedöms inga 
stabilitetsproblem föreligga och inga beräkningar har därför utförts i området. 

Rörelser i mark och murar bedöms bero på variationer i jorddjup och jordlagerföljd och/eller 
eventuellt dålig packning och urspolning. 
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12  Rekommendationer för bevarandeplan 
Området i norr kräver att åtgärder utförs till exempel i form av tryckbankar dessutom 
erfordras belastningsrestriktion i bevarandeplanen. Belastningen skall understiga 10 kPa på 
den västra sidan om Strandgatan. Ingen nybyggnation eller ytterligare laster kan tillåtas.  

Området i mitten erfordrar inga nya åtgärder med nuvarande belastningssituation. Ingen 
nybyggnation eller ytterligare laster kan tillåtas. 

Området vid mellankajen kräver åtgärd. Belastningen skall understiga 5 respektive 10 kPa på 
den västra sidan om Strandgatan. Ingen nybyggnation eller ytterligare laster kan tillåtas. 

Alternativ 1 

För utbredning av tryckbankar hänvisas till Bilaga 4. Vid norra kajen föreslås att spontplankor 
slås utmed befintlig kaj för att avlasta befintliga pålar vid utläggning av tryckbank, c/c 1 
meter. Vid norra mitten och mellankajen föreslås att tryckbankar utförs med två rader 
skyddspålar i sicksack-mönster närmast kaj för att inte skada kajkonstruktionen. Avståndet c/c 
max 0,8 meter föreslås. 

Alternativ 2 

För att kunna hålla erforderligt vattendjup på 3 meter vid den norra kajen har en alternativ 
förstärkningsåtgärd tagits fram. I stället för tryckbank sätts en bakåtförankrad spont utmed 
kajen. Övriga delar föreslås utföras enligt alternativ 1. 
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13 Kostnadsberäkningar 
Vid uppskattning av kostnader med nuvarande förslag på åtgärder alternativ 1 i Tabell 13.1. 

Tabell 13.1. Uppskattade kostnader alternativ 1 
Material Mängd À-pris Totalt [Skr] 

Krossmaterial till tryckbank inkl. 
utläggning, 0-300 + 0-400 mm. 12 600 m³ 500 kr/m³ 6 300 000

Krossmaterial till erosionsskydd inkl. 
utläggning, 0-400 mm. 2 400 m³ 500 kr/m³ 1 200 000

Träpålar, toppdiameter ϕ0,15 m 
medellängd 10m 400 st 1 500 kr/st 600 000

Spontplankor modell PU12-10-10, 10m/st 450 m² 1 700 kr/m² 765 000
Demontering – montering bryggor 270 m² 1 000 kr/st 270 000
Förstärkning sjöbodar 8 st 20 000 kr/st 160 000
Projekteringskostnad, fördjupad utr samt 
FU, byggledning, oförutsett. - - 2 500 000

Totalt Alternativ 1 11 795 000 kr
 

I Tabell 13.2 nedan visas en uppskattning av kostnader för alternativ 2, tryckbank respektive 
bakåtförankrad spont, vid norra kajen. 

Tabell 13.2. Uppskattade kostnader för alternativ 2 
Material Mängd À-pris Totalt [Skr] 

Krossmaterial till tryckbank inkl. 
utläggning, 0-300 mm 4 500 m³ 500 kr/m³ 2 250 000

Träpålar, toppdiameter ϕ0,15 m 
medellängd 10m 400 st 1 500 kr/st 600 000

Bakåtförankrad spontkaj 50 m 170 000 kr/m 8 500 000
Demontering – montering bryggor 5 st 1 000 kr/st 270 000
Förstärkning sjöbodar 8 st 20 000 kr/st 160 000
Projekteringskostnad, fördjupad utr samt 
FU, byggledning - - 2 500 000

Totalt Alternativ 2 14 280 000 kr
 

Med hänsyn till de högre kostnaderna samt svårigheterna att installera en bakåtförankrad 
spont förordas alternativ 1. 


