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1. Syfte 
Syftet med detaljplanen är att ge möjlighet till att upplåta kolonistugor inom området. 

2. Områdesbeskrivning och topografi 
Det aktuella området utgörs av kolonilotter omgivet av bebyggelse i norr och öster. Inom områdets 
norra delar är marken plan successivt åt söder mot befintlig bäck ökar marklutningen gradvis, se 
figur 1. 

3. Geoteknik 
Hela området utgörs av siltig lera med varierande mäktighet konstaterade mäktigheter varierar 
mellan 20 - >30 m, de översta 1,5- 2 m av lerlagret är utvecklad som torrskorpelera. Lerans 
skjuvhållfasthet är utvärderad till 18 kPa de översta 5 metrarna under torrskorpeleran, därunder ökar 
skjuvhållfastheten successivt till ca 40 kPa på 24 m djup. 

Leran sensitivitetskvoter är uppmätta till 30 á 40 vilket innebär att leran är högsensitiv men klassas 
inte som kvicklera. 

Enligt överslagsberäkningar är leran svagt överkonsoliderad vilket innebär att leran klarar en mindre 
belastning utan att sättningar utbildas. 

4. Jordstabilitet 
Structor utförde 2013 på uppdrag av Fastighetskontoret (Göteborgs Stad) en detaljerad 
stabilitetsutredning inom det aktuella området, uppdragsnr 4027-1201. Två av beräkningssektionerna 
3A och 3B går igenom och intill det nu aktuella området, se figur 1. Beräkningssektionernas lägen är 
valda där markgeometrin är minst gynnsam för stabiliteten. Geometrin inom aktuellt område är något 
flackare än för valda beräkningssektioner och är således gynnsammare ur stabilitetssynpunkt.  

Rekommenderade säkerhetsfaktorer som skall uppnås för att stabiliteten skall anses var säkerställd är 
i Structors rapport satt till FC ≥1,6 och FKOMB ≥1,4. Utförda stabilitetsberäkningar för sektion 3A 
visar på säkerhetsfaktorer FC och FKOMB =1,7 och för sektion 3B FC och FKOMB =1,6 vilket är 
tillfredställande stabilt för nuvarande förhållanden. Då det inom området endast planeras mindre och 
lätta kolonistugor glest placerade bedöms inte tillskottslasten (<5 kPa) de genererar påverka 
stabilitetsförhållandena inom området, därmed får stabiliteten anses tillfredställande även efter en 
utbyggnad med kolonistugor. 

5. Erosion 
I Structors utredning från 2013 bedömdes erosionen utmed bäcken för den aktuella sträckan vara av 
en så pass liten omfattning att den inte utgör någon större risk som behöver åtgärdas. Den lilla 
erosion som pågår är utmed bäckens södra sida och påverkar därmed inte stabiliteten för aktuellt 
område som ligger norr om bäcken. 

6. Planerad byggnation och grundläggning 
Inom de aktuella planområdena vill man uppföra kolonistugor maximalt 20 m2 stora intill 
kolonilotterna. Byggnaderna är lätta och rekommenderas att grundläggas på lastfördelande 
långsträckta armerade betongsulor på tjälfritt djup i torrskorpeleran. Stugorna kan även grundläggas 
med plintar till tjälfritt djup, risken med en plintgrundläggning är att det med tiden kan utbildas 
mindre differenssättningar. 
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Figur 1. Grundkarta med beräkningssektioner samt utförda undersökningspunkter  
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