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1. Planens syfte och huvuddrag 
Syftet med detaljplanen är att efter rivning av befintliga skolbyggnader uppföra ca 250 bostadslägenheter. 

2. Områdesbeskrivning 
Planområdet är idag bebyggt med flera skolbyggnader i ett plan på ett i stort sett plant asfalterat 
markområde, se figur 1. I öster gränsar planområdet till ett parkområde med plana gräsytor och planterade 
träd, i söder ligger flerbostadshus och i norr Flatåsskolan. 
I väster gränsar planområdet till den högre liggande Nymilsgatan, nivåskillnaden är ca 3 m. Arbeten med 
att bredda området för Nymilsgatan åt öster närmare planområdet för att bland annat anlägga en gc- väg 
håller på. Anläggningsarbeten för en stödmur som skall ta upp den blivande nivåskillnaden pågår, se foto 1. 
Stödmuren grundläggs via en plan bädd av packad bergskross på berg och är dimensionerad för blivande 
jordtryck och stabilitet. 
 

 
Figur 1. Utdrag ur primärkartan med fotoriktningar 
 

 
Foto 1. Anläggningsarbeten av den nya stödmuren vid den västra plangränsen 

Berg i dagen 
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3. Geotekniska undersökningar 
Inom den norra delen av planområdet påträffades vid arkivsök en geoteknisk utredning av Rolf Tellstedt 
AB utförd 1987 inför tillbyggnad av skola, sonderingsresultat och borrplan bifogas denna rapport  

Väster om och i direkt anslutning till planområdet utförde Tyrens 2009 (uppdragsnr 220477) en utredning 
för nya bostäder, RGeo bifogas denna rapport. 

Sewco utförde 2015 på uppdrag av Trafikkontoret en geoteknisk undersökning för VA och gator, Flatås 
Park projektering etapp 1, Dnr 3509/14, uppdragsnr 2347 023 strax öster om planområdet. 

Utöver befintliga geotekniska undersökningar har de geotekniska förhållandena bedömts och utvärderats 
utifrån: 
• Okulärbesiktning på plats 2015-11-17 med markundersökningskäpp av Fastighetskontorets 
  Geotekniker/Geolog 
• Diverse kartmaterial, bland annat SGU.s jordartskarta i skala 1:5000, se figur 2  
• Bygglovshandlingar för befintlig skola inom fastigheten Järnbrott 148:1 

4. Geotekniska förhållanden för planområdet 
Väster om planområdet och befintligt spårområde går berget i dagen, jorddjupen ökar successivt åt öster in 
mot planområdet och utgörs av blandningar och skikt av grus, sand, silt och lera som underlagras av ett 
friktionsjordslager på berg. Jordlagrens mäktighet varierar mellan ca 3-4 m, se Tyréns RGeo. Utmed 
plangränsen i väster har berget schaktats fram i samband med anläggningen av stödmuren, se foto 1. 

Inom den nordöstra delen av planområdet visar Rolf Tellstedts undersökning på jorddjup mellan ca 7 – 14 
m. Jordlagren utgörs överst av ca 0,5-1 m fyllning som underlagras av siltig lera med varierande mäktighet, 
leran underlagras av ett ca 0,5-2 m tjockt lager friktionsjord på berg.  

Inom övriga delar av planområdet bedöms likvärdiga geotekniska förhållandena föreligga som inom de 
nordöstra delarna. 

 
Figur 2. Utdrag ur SGU.s jordartskarta  

För byggnadslov/startbesked och även för att verifiera de befintliga markförhållandena och därmed kunna 
fastlägga lämpligaste grundläggningsmetoden för planerad bebyggelse mm kommer det att krävas en 
objektsanpassad och platsspecifik geoteknisk utredning.  

4.1 Geohydrologi 
Sprickvatten/markvatten förekommer i jordens ytliga lager av fyllningsjord. Nivån påverkas av 
nederbördsmängden, ytavrinning och dräneringar. Rolf Tellstedts utredning visade på att grundvattnets 
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genomsnittliga trycknivå varierade mellan ca 2,2-2,5 m under markytan inom den nordöstra delen av 
området.  

4.2 Sättningar allmänt 
Sättningsförhållandena inom områden med lera bör med anledning av tillgänglig geoteknisk information 
generellt i dagsläget ses som relativt ogynnsamma. Kompletterande geotekniska undersökningar och 
utredningar kommer att krävas inför den fortsatta detaljprojekteringen av området, dessa utredningar 
kommer även klargöra sättningsförhållandena i detalj och föreslå sättningsreducerande åtgärder om så krävs. 

4.3 Stabilitet 
Själva planområdet är i stort sett plant förutom de delar som gränsar mot väster och Nymilsgatan, här 
anläggs en stödmur som är dimensionerad för att säkra framtida stabilitet. 
Stabiliteten bedöms därmed som tillfredställande för nuvarande och blivande förhållanden.  

5. Markförlagda ledningar 
I denna rapport har det inte tagits fram något underlag för befintliga markförlagda ledningar och 
installationer. Då både området och närområdet varit exploaterat en längre tid med bostäder och skolor 
måste det förväntas att det finns befintliga markförlagda ledningar och diverse installationer. Vid en 
ytterligare exploatering och förändring av området måste befintliga ledningars lägen inventeras. 
Omläggning av vissa ledningar kan sannolikt bli aktuellt 

6. Erosion 
Det finns inget vattendrag inom området därmed pågår ingen erosion. 

7. Bergteknik 
Inget berg i dagen förekommer inom planområdet förutom det framgrävda berget i väster som kommer att 
täckas i samband med färdigställandet av stödmuren. På SGU.s jordartskarta, figur 2, är berg i dagen 
redovisat inom den sydvästra delen, inget av det redovisade berget är idag synligt. 

8. Översvämningsrisk 
Hela planområdet ligger utanför riskområdet som kan komma att påverkas av framtida prognostiserade 
förhöjda vattennivåer. Planområdet ligger på nivåer > +20 vilket är över de prognostiserade risknivåerna 
kring + 3. 

9. Radon 
Enligt SGU:s översiktliga radonriskkarta är området klassificerat som låg/normalradonområde, se figur 3. 
På normalradonmark ska nya byggnader uppföras radonskyddande, dvs. en grundkonstruktion som inte har 
uppenbara otätheter mot markluft. Rörgenomförningar i bottenplattan och eventuella källarytterväggar ska 
tätas. 

 
Figur 3. Utdrag ur SGU:s översiktliga radonriskkarta. 
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10. Befintlig byggnations grundläggning 
Det föreligger viss osäkerhet om hur byggnaderna i området är grundlagda. Enligt handlingar från 
bygglovsarkivet är flera av de lägre enplans skolbyggnader inom området grundlagda på sulor/plattor i 
befintliga naturligt avsatta jordlager, se figur 4.  

 
Figur 4. Utdrag ur Bygglovsarkivet SBK, befintlig grundläggning av befintlig byggnad i väster. 
 
För den senaste tillbyggnaden i nordost rekommenderade Rolf Tellstedt AB en pålgrundläggning, om detta 
är utfört har inte kunnat verifieras. 
 
Vid kommande rivningsarbeten är det viktigt att all befintlig grundläggning tas bort för att inte komma i 
konflikt med blivande nya grundläggningsarbeten. Befintliga pålar kan eventuellt dras upp, går inte det 
måste de kapas på en nivå där det inte påverkar den nya grundläggningen. 

11. Planerad exploatering 
Inom området planeras bland annat förtätning med flerbostadshus i upp till 8 våningar med ca 250 bostäder 
samt en förskola, under gårdarna skall det anläggas underjordiska garage, se figur 4. För nuvarande 
planering kommer befintliga marknivåer att bibehållas, detaljplanering för bland annat blivande 
markhöjder, byggnaders placering mm pågår och vissa mindre justeringar kan bli aktuella. 
 

 
Figur5. Liggande förslagsskiss för blivande exploatering. 
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12. Grundläggning 
Efter rivning av befintliga skolbyggnader planeras bl. a. nya flerbostadshus och underjordiska garage. 
Planerade flervåningshus kommer att behöva grundläggas till fast botten/berg, beroende på befintliga 
jorddjup kan flera olika grundläggningssätt bli aktuella. I väster där jorddjupen är små kan 
grundläggningen utföras med plintar till berg alternativt schaktas befintlig jord ur ner till berget och ersätts 
med packad tätad sprängstensfyllning på berg. Vid större jorddjup kommer pålgrundläggning att bli 
nödvändig.  
Vid stora variationer av jorddjupen kan en kombination av två eller alla tre grundläggningssätten bli ett 
alternativ. 
Beroende på bergnivån och planerat golv i de underjordiska garagen kan det även bli aktuellt med vissa 
sprängningsarbeten. Eventuell bergsschakt för grundläggning av byggnad utförs enligt AMA Anläggning 
10 CBC.21, undersprängning ska då utföras med minst 0,3-0,5 m. 
 
Utifrån tillgängliga uppgifter om markförhållandena inom planområdet bedöms det inte finnas några 
särskilda geotekniska hinder för en ytterligare exploatering av området.  
 
För att verifiera befintliga markförhållandena och därmed kunna fastställa, dimensionera och 
detaljprojektera de lämpligaste grundläggningsmetoderna kommer det att krävas platsspecifika geotekniska 
utredningar. Mer detaljerade geotekniska utredningar krävs även för byggnadslov och startbesked. 

13. Rekommendationer/Riskanalys/Kontroll 
Riskhanteringen skall som en naturlig del ingå både i projekteringsarbetet som i utförandeskedet. 
Vid en exploatering av markområdet har följande risker identifieras och som måste beaktas både under 
byggskedet och för de slutligen färdigställda anläggningarna. 
 

• Om föreslagen byggnation genomförs kan det beroende på höjdsättningen komma att krävas vissa 
sprängningsarbeten inom befintlig bebyggelse. Vid sprängningsarbeten skall en riskanalys utföras, 
analysen skall beakta hur omgivningen kommer att påverkas av planerade arbeten avseende, 
vibrationer, damm, buller, tunga transporter mm. För att minimera riskerna vid sprängning kan det 
komma att krävas tätborrning och små sprängsalvor samt noggrann skyddstäckning. 

• Efter utförda sprängningsarbeten skall radonmätningar utföras både på berget och sprängstenen 
(om den planeras användas på plats). 

• Eventuella befintliga ledningar kan behöva läggas om. 
• Vid rivning av befintliga byggnader är det viktigt att all gammal grundläggning tas bort som annars 

kan utgöra ett hinder för de nya grundläggningsarbetena. 
• Grundläggningsarbetet kan komma att innebära många och tunga transporter inom ett befintligt 

bostadsområde med begränsade utrymmen. 
• Naturligt lagrad jord inom tomten är till viss del tjälfarlig och flytbenägen vid vattenmättat 

tillstånd. 
• Alla schaktarbeten för byggnader och ledningsgravar ska dimensioneras med hänsyn till aktuell 

jordarts geotekniska egenskaper och rådande grundvattenyta. 
• Runt planområdet och planerad byggnation är det viktigt med ett väl fungerande dagvattensystem. 

14. Slutsatser och sammanfattning 
Marken inom föreslaget planområde bedöms som lämplig för planerad exploatering.  
 
Det kan komma att krävas sprängningsarbeten för grundläggningen av de underjordiska garagen inom den 
sydvästra/västra delen av området. Blivande byggnation planeras inom plana markområdena som idag är 
bebyggda, det bedöms därmed inte föreligga några geotekniska problem för exploatering av området efter 
att befintliga byggnader rivits. Grundläggningen av blivande hus kommer att behöva anpassas efter 
befintlig jordart, belastning och jorddjup. Det är viktigt att all tidigare grundläggning som plattor, 
fundament, pålar mm avlägsnas innan grundläggningsarbetena för de nya byggnaderna påbörjas. 
 
Det föreligger inga stabilitetsproblem för marken inom planområdet idag eller efter en exploatering. I 
samband med utbyggnaden av området måste lokalstabiliteten för djupare schakter beaktas.  
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Jordarterna och jorddjupen varierar inom området vilket medför att belastning av befintlig jord kan ge 
upphov till sättningar. Markuppfyllnader utan förstärkningsåtgärder måste därför minimeras om inte 
blivande geotekniska utredningar visar på något annat.  
 
För bygglov/startbesked kommer det att krävas en platsspecifik geoteknisk undersökning/utredning för att 
fastställa lämpligaste grundläggning av planerad byggnation.  
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Denna rapport innehåller endast resultaten av utförda fält- och laboratorieundersökningar. 
Geotekniska tolkningar, rekommendationer och åtgärder redovisas i en separat handling 
”Planeringsunderlag” daterad 2009-03-25. 

1 Orientering 
Tyréns AB har på uppdrag av Göteborgs stad Fastighetskontoret utfört RGeo för aktuellt område. 

2 Utförda undersökningar 

2.1 Tid 
Undersökningarna inom området utfördes under mars månad 2009. 

2.2 Fältingenjör 
Fältarbetet är utfört av Tyréns AB. 

2.3 Fältarbete 
Det geotekniska fältarbetet har omfattat: 
 
• 4 st skruvprovtagningar för standardundersökning i laboratorium. 

 
• 5 st trycksonderingar för att bestämma jordlagrens mäktighet och relativa fasthet. 
 
• 3 st slagsonderingar för att bestämma jordlagrens mäktighet. 

 
• 1 grundvattenrör för att mäta portrycket i jordprofilen. 

2.4 Laboratoriearbete 
 
Laboratoriearbetet är gjort i Ramböll Sverige AB:s laboratorium och omfattas av: 
 
• 20 st undersökningar på störda prover för jordartsklassificering och vattenkvot. 

3 Höjdsystem 
Området och undersökningspunkterna är inmätta i SWEREF 99 region 12 med höjdsystemet RH 
70. Inmätningarna är utförda av Mjörnbo konsult. 

4 Tidigare undersökningar 
Inga tidigare undersökningar redovisas i denna RGeo. 
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5 Undersökningsresultat 
Undersökningsresultaten redovisas på bifogad bilaga och ritningar. För förklaring till de 
geotekniska beteckningarna hänvisas till SGF:s hemsida: www.sgf.net (Svenska Geotekniska 
Föreningen). 
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Sektion/borrhål 
Djup/nivå Benämning

Vatten-
kvot
w
%

Tjälfarl  
grupp

Mtrl.typ     
enl         

tab CB/1 
AnlAMA 98

Anm

1 Uppmätt vy i bh iu (090312)
0,0-1,0 Brun sandig siltig LERA 26 4 5A

-2,0 Brun sandig siltig LERA 29 4 5A
-2,5 Svart sandig MULLJORD 38 4 6A
-3,0 Grå sandig SILT 16 4 5A

3 Uppmätt vy i bh iu (090312)
0,0-0,6 Brun sandig siltig LERA växtdelar 24 4 5A

-1,2 Brun sandig lerig SILT 18 4 5A
-1,5 Grå LERA 39 3 4B
-2,4 Svart sandig MULLJORD växtdelar 34 4 6A
-3,0 Grå sandig lerig SILT 22 4 5A

4 Uppmätt vy i bh iu (090312)
0,0-0,4 FYLLNING / grus sand / 5 1 2

-0,8 Brun grusig SAND 6 1 2
-2,0 Brun sandig siltig LERA 20 4 5A
-2,9 Brun siltig SAND 14 2 3B

7 Uppmätt vy i bh iu (090312)
0,0-0,7 Brun sandig siltig LERA växtdelar 18 4 5A

-1,0 Brun sandig siltig LERA 21 4 5A
-1,3 Brun sandig siltig LERA 21 4 5A
-1,5 Grå sandig siltig LERA växtdelar 21 4 5A
-1,8 Svart sandig MULLJORD växtdelar 30 4 6A
-2,0 Grå sulfidfläckig LERA 35 3 4B
-3,0 Grå LERA 27 3 4B

PROVTAGNING
Datum:   2009-03-12

Provtagningsredskap
Skr

LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR
Datum:

Godkänd den   2009-03-17
Lennart Nilsson

Uppdragsnummer

Ramböll Sverige AB, Region Väst
Vädursgatan 6
BOX 5343, 402 27 GÖTEBORG 
Telefon 031 - 335 33 00  Fax 031 - 40 05 71

Sammanställning av
LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR

Nymilsgatan

Uppdrag

Tabellnummer, planschnr el. likn
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