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1

Uppdrag

Stadsbyggnadskontoret har inlett ett arbete med att upprätta detaljplan för delar av
fastigheten Backa 766:466 i Göteborg. Syftet med detaljplanen är att komplettera
området med gruppbyggda småhus och styckebyggda villor innehållande omkring
30 bostäder.
WSP Samhällsbyggnad i Göteborg har på uppdrag av Development Partner AB utfört en utredning för att undersöka de geotekniska och bergtekniska förhållandena
inom de aktuella delarna av fastigheten.
Föreliggande utredning utgör det geotekniska och bergtekniska underlaget för detaljplanearbetet.

2

Planerade byggnader

Enligt skisser som har erhållits av beställaren föreslås tre typer av byggnader:
·

tvåplans parhus med en byggnadsyta på ca 150 m²,

·

souterränghus i två plan med byggnadsyta ca 110 m²,

·

styckebyggda villor med byggnadsyta på ca 150 m²
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Byggnadernas utformning, storlek och placering är dock inte fastställda utan kan
komma att ändras. Planerade byggnaders golvnivåer kommer att anpassas till befintliga gatunivåer.

3

Utförda undersökningar

3.1

Geoteknisk och bergteknisk undersökning

En geoteknisk och bergteknisk undersökning utfördes i november år 2010 av WSP
Samhällsbyggnad. Undersökningen bestod dels av en kartering för bestämning av
områden med berg i dagen och berg med tunt jordtäcke och dels av en bergteknisk
besiktning.
Undersökningarna kompletterades i oktober år 2011 med tryck- och slagsondering
samt upptagning av störda jordprover i sammanlagt 4 punkter.
Resultaten av undersökningen redovisas i en separat handling benämnd ”Rapport,
Geotekniska undersökningar (RGeo)”, daterad 2010-11-15 reviderad 2011-10-07.

3.2

Radonundersökning

En radonundersökning utfördes i november år 2010 av WSP Samhällsbyggnad. Resultat av undersökningen redovisas i en separat handling benämnd ”PM Markradon”
daterad 2010-11-15, bilaga 1.
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4

Geotekniska förhållanden

4.1

Topografi

Utredningsområdet består av delar av fastighet Backa 766:466 och har i denna PM
delats in i tre delområden; västra, nordvästra och östra. Delområdenas utbredning i
plan framgår av Figur 4.1 nedan.

Figur 4.1

Indelning av delområden, västra (röd), nordvästra (grön) och östra
(blå). Figuren är ej skalenlig
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Topografin redovisas i form av nivåkurvor på ritningarna G01 och G02 i tidigare
nämnd RGeo och beskrivs översiktligt nedan för respektive delområde.
Det västra delområdet utgörs till stor del av en bergsknalle som omgärdas av Nyhemsgatan i söder, Skogsängsvägen i väster, Enhemsgatan i norr och bebyggda fastigheter i öster. Markytan längs gatorna ligger mellan nivåerna ca +57 och +50 och
stiger brant mot mitten av delområdet till nivå ca +66. Den södra bergslänten är
mycket brant. Vegetationen utgörs främst av lövträd och ytliga block förekommer i
terrängen.
Det nordvästra delområdet gränsar i söder till Enhemsgatan, i övriga vädersträck
till bebyggda fastigheter och delas av Backadalsgatan. Delområdet består i väster av
en bergsknalle vars högsta nivå ligger kring +63. Från bergsfoten faller markytan
med flack lutning av nedåt i samtliga vädersträck. Ytliga block förekommer i terrängen.
Det östra delområdet utgörs av en slänt från Stensötevägen i norr ned mot Backadalsgatan i söder. Marknivån uppe vid Stensötevägen ligger mellan ca +58 och +62,
därifrån faller markytan ned mot söder med medelsläntlutning ca 1:3 för att i den
södra delen av delområdet ligga kring +41 à +43. Området är bevuxet med lövskog
och sly och ytliga block förekommer. Vid Stensötevägen påträffades ett äldre
skyddsrum.
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4.2

Jordlagerföljd

Utredningsområdet utgörs huvudsakligen av berg i dagen eller berg med ett tunt
jordtäcke. I RGeo:n redovisas översiktligt utbredningen av områden med berg i dagen (0 – 0,2 m jord)och ytnära berg (0,2 – 0,5 m jord). I det östra delområdet har
även fastmarksgränsen karteras.
Utanför det karterade berg i dagen-området består jorden i det västra delområdet
överst av ett tunt mulljordsskikt ovan friktionsjord. Friktionsjorden består av grusig
siltig, Sand och sten och block förekommer. Djup till berg uppgår, enligt utförda
undersökningar, till 1 à 2 m inom delområdet.
Det nordvästra delområdet karaktäriseras som moränmark med begränsade jorddjup. Med undantag för eventuellt djupare jordfickor är jorddjupet i huvudsak upp
till någon meter utanför karterat berg i dagen.
I det östra delområdet består jorden inom fastmarken överst av ett tunt mulljordsskikt ovan normalblockig morän vars mäktighet uppgår till ca 1 m. Nedanför fastmarksgränsen utgörs jorden av lera.

4.3

Berg

Detaljplaneområdet tillhör en del av Askimsgraniten som sträcker sig ifrån Backa i
söder till Larsared i norr. Graniten är i detaljplaneområdet rödgrå och ögonförande.
Där berget är synligt är sprickfrekvensen låg. I det västra delområdet har uppmätta
sprickor huvudsakligen ost-nordostlig riktning och brant lutning mot söder.
Enligt SGU:s bergartskarta återfinns en diabasgång i närheten av detaljplaneområdet, vilken ej kunde observeras i fält.
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4.4

Geohydrologiska förhållanden

I den utförda utredningen har ingen grundvattenobservation gjorts då området i huvudsak består av berg i dagen eller berg med ett begränsat jordtäcke. Undersökningsområdet utgör dock en del av tillrinningen till de närliggande lerområdenas
grundvattenmagasin.

4.5

Stabilitetsförhållanden

Jord
Inom det västra delområdet, där marklutningen är brantare än 1:10, utgörs jorden av
friktionsjord ned till 1 à 2 m djup varför ingen risk för jordskred föreligger här. I
Figur 4.5.1 framgår aktuell slänt.
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Figur 4.5.1

Slänt av friktionsjord ned mot Skogsängsvägen i det västra området.

Sammantaget bedöms totalstabiliteten inom hela utredningsområdet som tillfredsställande för nuvarande förhållanden med hänsyn till förekommande jordlager och
topografiska förhållanden.
Det bör dock beaktas att det lokalt förekommer enstaka lösa block i jordslänter.
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Berg
I dagsläget bedöms det inte föreligga några stabilitetsproblem inom detaljplaneområdet. Se beskrivningar av respektive delområde.
Östra området
Inom det östra delområdet förekommer inga bergsslänter med tillräckligt brant lutning för att utgöra några bergtekniska problem. Se ritning G01 tillhörande RGeo.
Nordvästra området
I det nordvästra delområdet återfinns ett par bergsslänter mot Backadalsgatan där
lösa block förekommer, lutningen på bergsslänterna är måttligt brant. Se ritning G02
tillhörande RGeo.
Stabilitetsförhållanden i det östra och nordvästra delområdet är således goda.
Västra området
Inom det västra delområdet återfinns mot Nyhemsgatan en brant bergslänt där lösa
block förekommer och sprickriktningarna delvis är ogynnsamma med lutning åt
sydost, även brantstående sprickor med nordvästlig stupning förekommer, se Figur
4.5.2 nedan. I övrigt är lutningen på bergslänterna i området måttlig. Se ritning G02
tillhörande RGeo.
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Figur 4.5.2

Slänt mot Nyhemsgatan i det västra området.

Eventuella stabilitetsproblem vid planerade bergslänter kommer främst utgöras av
enstaka lösa block och stenar. Vid byggnation närmare än 3m ifrån släntfot bedöms
nedfallande stenar och block kunna nå byggnaden. Det finns även en mindre risk för
storstabiliteten där plana- och kilbrott bedöms som aktuella, se beskrivning nedan.

Figur 4.5.3

Plantbrott och kilbrott
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Plantbrott
Plant brott kan uppkomma i de fall en diskontinuitet stryker parallellt slänten och
stupar flackare än slänten. För att brott skall kunna ske måste det också finnas s.k.
avskärningsytor i släntens längdriktning (t ex andra sprickor). Erfarenheter visar att
plant brott kan uppkomma om sprickplanet/diskontinuiteten har en strykningsriktning som ligger inom ca ±20o från släntens strykning.
Kilbrott
Kilbrott uppkommer när två diskontinuiteter eller sprickplan skär varandra så att
skärningslinjen mellan dem mynnar ut i slänten. Den avgränsade bergkilen kan glida
längs ett eller de båda sprickplanen.
Vatten i bergskärningar
Vatten uppträder i bergskärningar som ur sprickor utträngande grundvatten och ytvatten från angränsande höjdpartier.
Vatten i bergskärningar kan negativt påverka säkerheten för nedanliggande bebyggelse på två sätt; svallisbildning och frostsprängning.
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4.6

Sättningsförhållanden

Sättningsförhållandena inom utredningsområdet är i huvudsak mycket gynnsamma.
Det förekommer dock lösare jord inom den södra delen av det östra delområdet som
kan vara sättningskänslig (lera).

4.7

Befintliga byggnader och anläggningar

Utanför undersökningsområdet består bebyggelsen generellt av en- till tvåplanshus.
Några uppgifter på grundläggningen av dessa finns inte för närvarande men sannolikt är flertalet av byggnaderna längs Backadalsgatan och Nyhemsgatan grundlagda
med plattor på mark (lera) och kan således vara känsliga för stora grundvattenförändringar.

4.8

Markradon

L:\5250\Development Partner\10143887 (Backadalsgatan)\3_Dokument\36_PM\Rev
B\Geoteknisk och bergteknisk utredning (PM Planeringsunderlag, Backa 766-466)
RevB.doc
Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0

För resultat av utförda mätningar och utförligare beskrivning se tidigare nämnd
handling ”PM Markradon”, daterad 2010-11-15.
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5

Geotekniska och bergtekniska
rekommendationer

5.1

Allmänt

I detta avsnitt ges översiktliga geotekniska och bergtekniska rekommendationer inför grundläggning av byggnader inom utredningsområdet samt rekommendationer
beträffande kompletterande geotekniska undersökningar under den fortsatta projekteringen.

5.2

Bergtekniska åtgärder

I dagsläget utgörs detaljplaneområdet av naturmark, det är därför inte nödvändigt
med några åtgärder. Befintlig bebyggelse utanför detaljplaneområdet bedöms ej utsättas för sten- och blocknedfall ifrån bergsslänter i samband med nybyggnation.
Nedan beskrivs åtgärder för nybyggnation.
Östra och nordvästra området
I det östra och nordvästra delområdet bedöms inga åtgärder med hänsyn till bergets
stabilitet vara nödvändiga, enstaka lösa block kan åtgärdas med bergrensning i samband med byggnation.
Västra området
I det västra området planeras byggnation av 3 småhus längs släntfot vid Nyhemsgatan. För att möjliggöra detta kommer bergschakt utföras längs del av slänt. Se ritning G02, tillhörande RGeo, för släntens läge.
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Före byggnation skall slänten rensas ifrån lösa stenar och block samt vegetation och
besiktigas av bergsakkunning.
Vid nybyggnation där inget behov av bergschakt föreligger bör husen placeras så att
framtida underhållsåtgärder av slänten förenklas. Avståndet mellan husfasad och
bergslänt bör minst vara 3 meter för att minska kostnaderna för framtida underhållsåtgärder.
Aktuella åtgärder för att säkerställa utsprängd och naturlig slänts stabilitet innebär
rensning av lösa block och eventuellt enstaka bultar. Ifall bergets egenskaper är
mycket ogynnsamma med risk för storstabiliteten kan detta åtgärdas med exempelvis stag. För att förenkla förstärkningsarbetet skall bergtekniska åtgärder utföras
före det att byggnation påbörjas.
Framtida underhållsåtgärder kan komma att innefatta rensning av svallis för att förhindra nedfall. Vegetation behöver rensas kontinuerligt för att förhindra att rötter
påverkar stabiliteten.
Några hinder för byggnation för detaljplanen föreligger inte under förutsättning att
nödvändiga åtgärder vidtas.
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5.3

Omgivningspåverkan

Områdena där byggnader skall uppföras utgör en mindre del av tillringningsområdet
till dalgången längs Backadalsvägen. I hantering av dagvattnet skall hänsyn tas till
dalgångens grundvattenmagasin, så att stora förändringar inte uppstår.
Dagvattenhanteringen utreds för närvarande av Sweco.

5.4

Grundläggning

Efter erforderlig urgrävning av vegetationsjord mm kan föreslagna byggnader sannolikt grundläggas direkt på berg eller packad sprängbotten utan några speciella åtgärder.

5.5

Stabilitet

Föreslagen byggnation innebär ingen försämring av stabiliteten i området. Inom det
östra delområdet där marklutningen är relativt brant (>1:10) skall samtliga föreslagna byggnader, enligt aktuellt förslag, grundläggas inom fastmarksområdet och
således inte inverka negativt på totalstabiliteten i området. Det kan dock vara nödvändigt att rensa enstaka lösa block i samband med byggnation.

5.6

Schaktarbeten

Tillfälliga schakter i jord, för t ex ledningsarbeten, kan utföras till 2,5 m djup med
släntlutning 1:1 à 1:1,5 med obelastat släntkrön.
Inför ev. sprängningsarbeten skall en riskanalys upprättas. I riskanalysen bör markvibrationer, omgivningspåverkan mm beaktas.
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5.7

Markradon

För hantering av radonfrågeställningar hänvisas till tidigare nämnd ”PM Markradon”, daterad 2010-11-15.

5.8

Övrigt

I det östra området återfinns i närheten av Stensötevägen ett äldre skyddsrum, detta
skall beaktas vid byggnation.

6

Bilagor

Bilaga 1

PM Markradon

WSP Samhällsbyggnad
Johan Bengtsson

11 (11)

Bostäder i Backadalens villaområde
Backa 766:466, Göteborgs stad
Radonmätningar

PM Markradon
2010-11-15

Uppdragsnummer: 10143887

Upprättad av: Sven Devert

Uppdragsnr: 10143887

Detaljplan, Backadalsgatan

Daterad: 2010-11-15

Backa 766:466, Göteborg stad

Handläggare: Sven Devert

PM Markradon

Kund
Development Partner AB
Martin Anderberg
Första Långgatan 30
SE-413 27 Göteborg

Konsult
WSP Samhällsbyggnad
Box 13033
402 51 Göteborg
Besök: Rullagergatan 4
Tel: +46 31 727 25 00
Fax: +46 31 727 25 01
WSP Sverige AB
Org nr: 556057-4880
Styrelsens säte: Stockholm
www.wspgroup.se

Kontaktpersoner
Sven Devert, 031-727 26 87

johan.bengtsson@wspgroup.se

sven.devert@wspgroup.se

L:\5250\Development Partner\10143887 (Backadalsgatan)\3_Dokument\36_PM\PM
Markradon (Backa 766-466).doc
Mall: Rapport Advanced 2010.dot ver 1.0
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Uppdrag
Inför upprättandet av detaljplan för delar av fastighet Backa 766:466, Göteborg har
WSP Samhällsbyggnad på uppdrag av Development Partner utfört klassificering av
området med hänsyn till förekomst av markradon.

Utförda undersökningar
Fältundersökningen utfördes 2010-11-04 och omfattar mätning av den totala gammastrålningsnivån ( -nivån) från berg samt mätning av radongashalten i jordluften.
Vid mättillfället var det 10°C och inga tidigare perioder av frost hade inträffat.
Gammastrålningsmätningen utfördes med ett instrument av typen Target, systemelectronic Ironman. Instrumentet mäter den totala gammastrålningen, men separerar
inte gammastrålningen från olika radioaktiva ämnen.
Mätning av radonhalten i jordluft utfördes med instrument av typen Marcus 10.
Mätningarna utfördes enligt standardförfarande, vilket innebär att en sond slås ned
till 0,7 meter under markytan, varifrån luft pumpas in i instrumentet. Vid enstaka
platser var marken blöt/ utgjordes av tät lera och tillräckligt med jordluft kunde ej
pumpas in i instrumentet för att genomföra en mätning. Detta gäller främst vid korsningen Backadalsgatan och Enhemsgatan.

Mätresultat
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Mätning av gammastrålningen på berg ger värden mellan 0,075 och 0,180 Sv/h
generellt i den högre halvan. Mätning av jordluft på jordtäckta områden ger värden
mellan 7 och 34 kbq/m3.
För mätresultat se bilagda ritningar R01 och R02.

Klassning
Detta innebär att strålningen från bergytor generellt ligger över gränsen för högradonmark (0,15 Sv/h) För jordtäckta områden innebär det att marken klassas som
normalradonmark 10-50 kbq/m3. Resultat från mätning av radon i jordluft och gammastrålning skiljer sig alltså och visar på normal- resp. högradonmark.
Vid klassificering av tomtmark med avseende på markradon skall marken hänföras
till en av klasserna låg-, normal-, eller högradonmark. I detta fall där resultaten ifrån
gammastrålningsmätning och jordluftmätning skiljer sig används det minst fördelaktiga. Platserna för mätning av gammastrålning är också de som ligger närmast planerad byggnation. Marken klassas därför som högradonmark.

Åtgärder
Enligt gällande anvisningar från Boverket skall byggnader på högradonmark uppföras radonsäkert.
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Om föreslagna byggnaders konstruktioner inte är radonsäkra i sig bör mätning med
gammaspektrometer utföras för att utröna hur stor andel av strålningen som utgörs
av radon och på så vis eventuellt kunna hänföra marken till en lägre radonklass.
För mer information se: B. Clavensjö, G. Åkerblom (2004): Radonboken, förebyggande åtgärder i nya byggnader.

Redovisning
Fältundersökningar redovisas enligt följande.
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Plan, Östra området
Plan, Västra och nordvästra området
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Ritningsnr.
R01
R02

