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1 UPPDRAG

Mitta AB har på uppdrag av Falköping kommun (kontaktperson Josef
Karlsson) framtagit detta Geotekniska utlåtande med avseende på
stabilitetsförhållandena för fastigheterna Hattmurklan 1 m.fl. i Falköping.

2 OBJEKT OCH SYFTE

En detaljplan är under framtagande för ett område i Falköpings tätort. Hela
eller delar av fastigheterna Hattmurklan 1, Mösseberg 50:26 och
Mösseberg 50:13 ingår, se figur 1 för planområdet utbredning. Planen
syftar till att möjliggöra nya användningar inom vissa fastigheter; bland
annat bostäder och kontor men även parkeringar.

Inom en del av planområdet finns en slänt och enligt samrådsyttrande från
SGI (dat. 2020-11-24) bör släntens stabilitet klarläggas för befintliga och
planerade förhållanden. Förekomsten av lösa block som kan innebära en
säkerhetsrisk behöver också uteslutas.

Denna reviderade utgåva av rapport syftar till att klargöra och förtydliga
de geotekniska förutsättningarna samt stabilitetsförhålland med anledning
av ett andra yttrande av SGI dat 2022-02-25.

Figur för orientering av aktuellt område (samrådsförslag).

3 PLATSBESÖK 2021-03-15

Ett platsbesök genomfördes 2021-03-15 av geotekniker Frédéric Pascal.
Syftet med platsbesöket var att okulärt besiktiga slänten, dokumentera
slänt och omgivning med bilder samt mäta in släntens geometri med GPS
av typ RTK.

Hattmurklan 1

Aktuell slänt
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Foto från platsbesök över den aktuella slänten. Slänten är beväxt med träd
och sly/buskar.

Foto från platsbesök och förekommande block i slänten.

I figurer nedan redovisas inmätta sektioner.
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Figur inmätta sektioner A-A, B-B och C-C.

Figur inmätta sektioner A-A, B-B och C-C.

4 PLANERAD/FÖRESLAGEN BYGGNATION

Inom området planeras ytor för kontor, naturmark, bostäder, gata och
parkering.

5 GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN

Som underlag för bedömning av geotekniska förhållanden har
jordartskarta inhämtats från SGUs kartgenerator, se figur nedan.
Jordartskartan indikerar att marken utgörs av lerig morän ovan berg.
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Utklipp från jordartskarta hämtad från SGU.se.

Av kommunen är en tidigare utförd geoteknisk undersökning för
närliggande fastighet Hattmurklan 1 tillhandahållen. Utförd 2020-04-30 av
Skaraborgs Fältgeo AB. Se figur nedan för område var undersökning
utförts.

 Utklipp från karta för illustration vad utförda undersökningspunkter är
utförda (inom markerat område).

Utförda undersökningspunkter (2 st) nära det befintliga äldreboende
Ranliden visar på mestadels fyllningsjord av morän (sandig siltig morän)
ovan berg som påträffas ca 3 m under markytan.

Vidare har även underlag tillhandahållits i form av resultat från utförd
borrning för reservvattentäkt i nära anslutning till aktuellt område, se figur
nedan.

Aktuellt
område
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Borrpunkt R2 och R3 för borrning av reservvattentäkt.

Resultaten från borrningarna indikerar att jorddjupet i de aktuella
borrpunkterna är ca 2-3 m.

Nedan visas en bild från platsbesöket. I slänten ses en blandkornig
jordart/morän. Detta vidimerar uppgifterna att aktuell jordlagerföljd utgörs
av moränjord.

Bild från platsbesök aktuell slänt. Moränjord konstateras.
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6 GEOTEKNISKA SLUTSATSER

Geometrin för slänten varierar något (jmf. med figur med sektioner ovan).
Släntlutningen ligger som brantast omkring 34° vilket motsvarar ca 1:1,5. I
övriga sektioner är slänten något flackare, omkring 30 – 33°. Detta kan
betraktas som relativt brant sluttning för en permanent slänt.
Höjdskillnaden för den branta delen av slänt A-A är ca 5 m.

Jordlagerförhållandena utgörs av blandkornig moränjord. Jordlagrets
mäktighet kan antas vara relativt liten, indikativt omkring 3 m. Därunder
berg. I sammanställs underlag finns inga indikationer på att lösare jord
med låg hållfasthet som siltiga eller leriga sediment förekommer.

Risk för totalstabiliteten bedöms liten. Ej heller föreligger någon risk för
bakåtgripande skred m h t rådande markförhållanden. Slänten är
skogbeväxt av träd och sly vilket bidrar till att binda samman övre delen
av jordlagret som en armering som motverkar erosion i slänten. Det
bedöms ej föreligga risk för erosion i slänten. I följande avsnitt 7 utförs
en stabilitetsanalys för att verifiera dessa slutsatser.

Det finns inga naturliga vägar för ytvatten att ansamlas i större mängder
och strömma ner för slänten och erodera bort material, därmed bedöms
risk för erosionsproblem låg för studerat område.

Förekomst av lösa block i slänten bedöms inte utgöra någon
säkerhetsrisk.

7 STABILITETSANALYS

Som komplement till ovan sammanställda slutsatser är en analys av
stabiliteten utförd.

7.1 Geotekniska egenskaper

Förekommande moränjord kan med stöd av tidigare utförda
undersökningar i närområdet samt erfarenhetsmässigt bedömas som fast
lagrad.

Erfarenhetsmässigt valt värd på hållfasthetsparameter väljs här till 36°
vilket är att betrakta som ett mer försiktigt valt värde. Jordens tunghet väljs
till 20 kN/m3.

7.2 Beräkning

Kontroll av släntens totalstabilitet utförs i brottsgränstillstånd med
programvara Slope/W 2021 ver. 11. Totalsäkerhetsfilosofi samt
karaktäristiska härledda värden enligt ovan tillämpas. Enbart dränerad
analys beaktas.

Som en översiktlig utredning ska erforderliga säkerhetsfaktorer uppgå till
Fcø>1,5 enligt IEG rapport 4:2010, tabell 4.2.
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Geometri för aktuella slänter är hämtade från inmätningen.

Resultat från utförd stabilitetskontroll presenteras i figur nedan.

Utförda stabilitetsberäkningar sektioner A-A till C-C. Sektion A-A överst.
Säkerhetsfaktorn Fcø uppgår i sektion A-A till 1,82. I Övriga sektioner
uppgår säkerhetsfaktorn >2,0.
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7.3 Känslighetsanalys

För att undersöka hur släntstabiliteten påverkas vid högre
grundvattennivåer i samband med ex. extremväder har en
känslighetsanalys utförts där grundvattnets tryckhöjd succesivt höjts i
modellen.

Resultaten visar att i den sektionen med initial lägst säkerhetsfaktor, A-A,
reduceras säkerhetsfaktorn från 1,82 till 1,74 vid en stegring av trycknivå
motsvarande 2 m.

Känslighetsanalys sektion A-A. Säkerhetsfaktorn Fcø uppgår 1,74.

7.4 Slutsatser stabilitetsanalys

Säkerhetsfaktorn i studerade sektioner ligger väl över uppställda krav.
Slutsatsen är här att totalstabiliteten för slänten är tillfredställande och att
det inte föreligger anledning med vidare utredningar.
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8 ÅTGÄRDSFÖRSLAG

Vid belastning nära släntkrön är det här rimligt att anta att släntens
stabilitet kommer påverkas. Det rekommenderas därför, som en
förbättrande och säkerhetshöjande åtgärd, att det införs en zon på 10 m
från släntkrön som ska förbli obelastad, dvs, inga byggnader får placeras
här, inga massupplag får förekomma, tunga arbetsfordon etc, se figurer
nedan. Samt ej heller göra några geometriska korrigeringar som påverkar
släntens geometri negativt.

Figur över sektion med illustration av släntkrön och fri zon ovan
släntkrön.

Figur med plankarta över området med illustration av släntkrön och fri
zon ovan släntkrön.

Släntkrön
Fri zon 10 m
från släntkrön

Fri zon 10 m ovan
släntkrön


