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1 Uppdrag

På uppdrag av Fastighetskontoret Göteborgs stad har Sweco Civil utfört geotekniska
undersökningar för detaljplaneläggning av förskola invid Åkeredsvägen i Västra Frölunda,
Göteborg. Undersökningarna ligger till grund för bedömning av geotekniska
säkerhetsfrågor (stabilitet) inom området samt för översiktlig bedömning av
grundläggning för planerad förskolebyggnad.

Syftet med de geotekniska undersökningarna har varit att undersöka marken för att
kunna bedöma jordens geotekniska egenskaper såsom jordlagerföljd och
hållfasthetsegenskaper samt djup till fast botten och berg.

I Figur 1 nedan visas en översikt över området inom vilket den nya byggnaden planeras
att uppföras.

Figur 1  Översikt över området där den nya förskolebyggnaden planeras byggas.

2 Geotekniska undersökningar

De undersökningar som utförts i samband med denna utredning redovisas i en separat
markteknisk undersökningsrapport (MUR); ”Detaljplan Åkered, Göteborg, Geoteknisk
undersökning”, daterad 2015-02-28.

2.1 Tidigare utförda undersökningar

Inom och i anslutning till det aktuella undersökningsområdet har tidigare geotekniska
undersökningar funnits att tillgå. För fullständig redovisning av undersökningarna
hänvisas till nedanstående utredningar/handlingar:

· ”Göteborg kretslopp och vatten - Geoteknisk utredning för nya ledningar i
Ganlevägen, Billdal” Markteknisk undersökningsrapport Geoteknik
(MUR/Geoteknik) daterad 2014-09-11 ÅF Infrastructure AB, uppdragsnummer
598955.
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· ”Önneredsvägen grundundersökning” Göteborg Stads Gatukontor, daterad 1968-
09-08, arb litt 704023700.

3 Geoteknisk översikt

3.1 Topografi och områdesbeskrivning

Det aktuella området är beläget i Västra Frölunda i Göteborg. Området begränsas i söder
av Åkeredsvägen, i väster av Önneredsvägen och i öster av Ersåsvägen. Norr om ligger
ett befintligt bostadsområde och ett fastmarksparti där berget går i dagen. Även öster om
aktuellt område går berget i dagen.

Marken utgörs idag av gräsytor som omsluts av befintliga GC-vägar och vägar. Området
är generellt mycket flackt med en svag lutning (mindre än 1:7) från öst till väst. I öster
ligger markens nivå på ca +10 och i väster ca +6.

Längst i områdets sydvästra del finns idag två GC-tunnlar där marken lokalt sluttar
brantare ner mot mynningarna. Den ena tunneln går under Åkeredsvägen, se Figur 2,
och den andra går under Önneredsvägen. Vid mynningen ligger markens nivå på ca +3.

Figur 2  GC-tunnel under Åkeredsvägen, vy från norr.

Broarna över GC-vägarna är fritt upplagda plattbroar och stöden är grundlagda på platta
på fyllning. Underlagrande material är enligt faktauttag grus för bron vid Önneredsvägen
och grus och lera för bron vid Åkeredsvägen.

3.2 Geotekniska förhållanden

Jorddjupen är generellt mycket små och varierar i nu utförda undersökningspunkter
mellan ca 0,5 till 4,5 m. Borrstopp har erhållits i fast friktionsjord eller berg. I en tidigare
utförd undersökningspunkt (BH 10 Ganlevägen VA) belägen vid Åkeredsvägen var
jorddjupet ca 6,5 m.
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Jorden utgörs under ett ca 0,2- 0,5 m tunt lager mulljord av 0- 2,5 m fyllning av mulljord,
lera, sand och grus. Fyllningen överlagrar i de västra delarna en naturligt lagrad
friktionsjord på berg. Skikt av siltig lera kan förekomma. I öster återfinns under fyllning ca
1,5 m sandskiktad torrskorpelera som underlagras av siltig lera som vilar på friktionsjord
på berg. I punkt 1406 är mäktigheten av den siltiga leran ca 2 m.

Den naturliga vattenkvoten i fyllningen varierar mellan 6-19 %, i torrskorpeleran mellan
25-38 % samt i den siltiga leran ca 45%. Ingen bestämning av densitet är utförd.

Den odränerade skjuvhållfastheten i den siltiga leran (punkt 1407) har värderats utifrån
utförd CPT-sondering samt vingborrning till 15 kPa.

3.3 Geohydrologiska förhållanden

I undersökningspunkt 1404 har ett grundvattenrör installerats på 2,8 m djup under
markytan (+2,96). Vid de två avläsningarna låg grundvattennivån på nivån ca +3,4 till ca
+3,5 dvs ca 2,3 till 2,4 m under markytan.

Grundvattenförhållandena varierar med årstid och nederbörd och kan vara högre och
lägre än uppmätta värden.

4 Stabilitet

Marken inom området, bortsett kring gc-vägen, är flack samt jordmäktigheterna små.
Kring gc-porten, där höjdskillnaden mot omgivande mark är ca 3 m, är djupet till
fastbotten av fast friktionsjord eller berg måttlig. Inga stora marknivåförändringar planeras
för detaljplanen. Totalstabiliteten inom området bedöms med hänsyn till topografi och
jordmäktigheter vara tillfredställande både för befintliga förhållanden och planerad
markanvändning.

5 Grundläggning

Byggnaden rekommenderas grundläggas med platta/plintar direkt i mark efter
urschaktning av organiskt material och lös lera. Jordmäktigheterna varierar och
bergschakt kan erfordras inom delar av byggnaden. I de östra delarna av området
förekommer lös lera. För att inte riskera ojämna sättningar rekommenderas för byggnad
att lösare jordar urschaktas och att återfyllning sker med friktionsjord som packas väl.

Schaktslänter ska anpassas efter jordlagrens uppbyggnad och hållfasthet, samt med
beaktande av förekommande belastningar och pågående trafik intill schakt. Siltiga jordar
är flytbenägna, och vid riklig nederbörd kan eventuella slänter vid schaktarbeten komma
att behöva erosionsskyddas och/eller flackare släntlutningar att väljas.

Jorden kan vara vattenförande, varför åtgärder kan krävas i utförandeskedet för att
hantera detta.
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6 Rekommendationer för detaljplan

Det krävs ur geoteknisk säkerhetssynpunkt (stabilitet) inte några planbestämmelser.

I samband med bygglov är det nödvändigt med kompletterande geotekniska
undersökningar för att utreda exakt bergläge och behov av bergschakt inför
detaljprojektering av grundläggning.

2015-02-28

Sweco Civil AB, Geoteknik Göteborg

Katarina Engerberg Carina Hultén
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Detaljplan för Förskola vid Åkeredsvägen, Göteborgs stad 
Bergtekniskt utlåtande 

1. Allmänt  
Inom aktuellt område planeras en förskola med tillhörande lekytor. 

2. Områdesbeskrivning och toppografi 
Området i stort utgörs av småhusbebyggelse med lokalgator och mindre naturområden. Aktuellt planområde 
utgörs av en rektangulär tomt som idag utgörs av åt väster sluttande gräsmark som genomkorsas av gång- och 
cykelbanor. Inom den sydvästra delen återfinns två vägportar, den ena går i västlig riktning under 
Önneredsvägen och den andra i sydlig riktning under Åkeredsvägen.  

 

Karta över planområdet 

Norr och väster om planområdet finns fastmark och berg i dagen. Utanför den nordöstra delen av planområdet 
finns en stödmur som tar upp en nivåskillnad till den angränsande villan. Muren är i ett undermåligt skick och 
dess funktion måste ifrågasättas. 

3. Bergteknik 
Inom själva planområdet finns inget blottat berg i dagen, strax utanför planområdet i öster och norr går berget i 
dagen lokalt med relativt branta slänter, se karta över planområdet. 

Den östra är bergslänten brant med relativt få sprickor och spricksystem, se foto 1och 2. Här föreligger ingen 
risk för blockutfall eller bergras.  

Berg i dagen 
Norra bergsområdet 

Berg i dagen 
Östra bergsområdet 
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Foto 1. Bergsslänten i öster 

 

 Foto 2. Den södra delen av bergsslänten i öster 

Bergslänten i norr ligger inom ett naturområde och har för lokala delar en i stort sett vertikal lutning med flera 
meters höjd. Spricksystemen och stupningen är ogynnsamma för blockutfall, se foto 3. Genom naturliga 
processer som frostsprängning och rotsprängningar från träd och buskars rotsystem finns här därmed viss risk 
för blockutfall. Marken nedanför bergsslänterna är relativt plan så ett kantigt utfallande block skulle stanna vid 
släntfot. Det ligger heller inga block på marken nedanför som ett utfallande block skulle kunna studsa på. Ett 
eventuellt utfallande block bedöms inte på ett naturligt sätt kunna nå in till och påverka planområdet. Därmed 
anses inte heller några bergsförstärkningsåtgärder vara nödvändiga. 

 

   
Foto 3. Delvis uppsprucket berg, stupning åt öster  Foto 4. Risk för blockutfall i bergslänten  

 


