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1. Syfte
Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att förtäta vid Gårdsten Centrum. Planen kommer
att innehålla cirka 200-250 bostäder i flerfamiljshus och radhus, samt lokaler.

2. Områdesbeskrivning
Gårdstensvägen skär tvärs igenom planområdet i nord/sydlig riktning. Plangränsen i öster utgörs av
Malörtsgatan och småhusbebyggelse öster därom. I väster avgränsas planområdet av Muskotgatan
med ett mindre köpcentrum samt flerbostadshus väster därom. Inom planområdet finns även
parkeringsytor, park- och naturområden, se försättssida och figur 2. Inom den centrala delen av
området finns en gång- och cykelbro över Gårdstensvägen.
Väster om Muskotgatan samt utmed Gårdstensvägen är marken plan med marknivåer kring +110112. Från Malörtsgatan med nivåer kring +117-119 sluttar marken ner mot Gårdstensvägen i väster
till nivåer kring +110-112. Marken här utgörs av träd och sly lokalt finns partier med berg i dagen.
Mellan Gårdstensvägen och Muskotgatan utgörs markområdena av berg i dagen med däremellan
jordfyllda svackor och partier eller tunt jordtäcke på berg, nivåerna varierar mellan +110 och 115.

3. Geotekniska förhållanden
Informationen och utvärderingen av de geotekniska förhållandena baseras på:
• Okulärbesiktning på plats 2016-10-26
• Diverse kartmaterial, bland annat SGU.s jordartskarta, se figur 1
Enligt SGU.s jordartskarta, se figur2, utgörs aktuellt planområde till största delen av berg i dagen
med däremellan jordfyllda svackor eller tunt jordtäcke på berg. Då området är bebyggt förekommer
fyllningsjord inom och kring de bebyggda delarna. Vissa delar av Malörtsgatan är grundlagd på
bank. Inom den sydvästra delen skall det enligt jordartskartan tidigare funnits en torvmosse som nu
är utfylld. Det har inte påträffats några uppgifter om fyllnadens sammansättning eller hur den är
utförd.
Vid okulärbesiktningen av planområdet konstaterades att jordartskartan stämmer väl överens med
men de verkliga förhållandena.

Figur 1. Utdrag ur SGU.s jordartskarta.
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Figur 2. Utdrag ur primärkartan
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4. Stabilitet
Inga jordslänter finns inom planområdet, marken utgörs av berg och fastmark. Planområdet är
därmed stabil för både befintliga förhållanden och efter en eventuell exploatering.

5. Bergteknik
Berget inom planområdet går i dagen både som flackare hällar, naturliga branter och bergskärningar
utmed delar av befintliga gator. se figur 1 samt foto 1. Berget inom hela planorådet är relativt
sprickfritt, de brantare partierna är upp till några meter höga, endast enstaka lösa block finns
liggande i terrängen.
För befintliga förhållanden föreligger ingen risk blockutfall eller bergras. Enligt liggande
exploateringsförslag kommer det att krävas sprängningsarbeten i en relativt stor omfattning vilket
medför att befintliga bergslänter därmed till stor del kommer att försvinna. Fortlöpande
bergbesiktningar med avseende på risk för bergras, blockutfall och behov av eventuella
förstärkningsåtgärder måste därför utföras i samband med exploateringsarbetet.

Foto 1. Relativt sprickfri bergskärning utmed Muskotgatan

6. Hydrogeologi/Dagvatten
Bergshöjderna inom planområdet fungerar som vattendelare, dagvatten ytavrinner och följer
bergöverytans lutningar ner mot lägre liggande nivåer, se figur 2. Då området utgörs av berg kan
grundvattennivån förväntas ligga djupt och kommer inte att påverkas av planerad byggnation.
Infiltrationsmöjligheter av dagvatten inom planområdet bedöms som begränsade.
För de nya förhållandena efter en exploatering av området är det viktigt att dagvattenhanteringen
fungerar på ett tillfredställande sätt.

7. Erosion
Ingen erosionsproblematik finns inom området.

8. Radon
Enligt SGU:s översiktliga radonriskkarta är området klassificerat som normalriskområde, se figur3.
På normalriskområden rekommenderas att nya byggnader uppförs radonskyddande, dvs. en
grundkonstruktion som inte har uppenbara otätheter mot markluft. Rörgenomförningar i
bottenplattan och eventuella källarytterväggar tätas.
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Vid eventuella sprängningsarbeten inför byggnation måste radonrisken utredas både på berget och
sprängstenen om den planeras att användas vid planerad byggnation.

Figur 3. Utdrag ur SGU:s översiktliga radonriskkarta.

9. Markförlagda ledningar/installationer/hinder i mark
Inom planområdet och framförallt i befintliga gator/vägar finns markförlagda ledningar eller
installationer, se figur 4. Det åligger exploatören att ha kontroll på befintliga markförlagda ledningar
och vidta skyddsåtgärder eller de omläggningar som krävs i samband med byggnationen.

Figur 4. Utdrag ur samlingskartan.

10. Grundläggning
Inom hela planområdet kan det generellt förväntas berg i dagen, tunt jordtäcke på berg och jordfyllda
svackor samt viss fyllningsjord kring befintlig byggnation.
Vissa kompletterande geotekniska undersökningar kan behöva utföras för byggnadslov/startbesked.
Inom planområdet planeras flerbostadshus i 3-9 våningar, i bergsslänten mellan Gårdstensvägen och
Malörtsgatan i öster planeras sutteränghus, se figur 5.
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Planerad byggnation inom planområdet kommer att behöva grundläggas till berg. Beroende på hur
djupet till berg och hur bergöverytan faller är ett troligt grundläggningsförfarande att byggnader
grundläggs på plansprängt berg alternativt efter erforderlig avschaktning av lösa jordlager i
kombination med packad och tätad sprängstensfyllning. I de östra delarna för sutteränghusen kan det
komma att krävas bergskärningar.
Bergschakt för grundläggning av byggnad utförs enligt AMA Anläggning 13 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
geotekniska hinder för en ytterligare exploatering och förtätning av området.

Figur 5. Förslagsskiss på placering av byggnader och antal våningsplan.

11. 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 kommer det att krävas sprängningsarbeten i
tätbebyggt bostadsområde. 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 kommer det
sannolikt att krävas tätborrning och små sprängsalvor samt noggrann skyddstäckning vilket
fördyrar projektet.
Både före och fortlöpande under sprängningsarbetena skall en erfaren bergtekniker besiktiga
berget för kontroll om det föreligger risk för blockutfall eller bergras och om det kommer att
krävas bergförstärkningar för färdigställandeskedet.
Grundläggningsarbetet kan komma att innebära många och tunga transporter genom
bostadsområde med begränsade utrymmen.
Efter utförda sprängningsarbeten skall radonmätningar utföras både på berget och
sprängstenen (om den skall användas på plats).
Runt området och planerad byggnation är det viktigt med ett väl fungerande
dagvattensystem.
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12. Slutsatser och sammanfattning
Marken inom föreslaget planområde bedöms som lämplig för planerad exploatering. Det kommer att
krävas sprängningsarbeten för grundläggningen av byggnader och även för rörgravar.
Grundläggningen av byggnaderna kommer förmodligen till största delen utföras på plansprängt berg
och eventuellt på packad sprängstensfyllning. Både före och efter blivande sprängningsarbeten skall
en erfaren bergtekniker besiktiga berget för kontroll om det kommer att krävas bergförstärkningar.
Det föreligger inga stabilitetsproblem för marken inom planområdet idag eller efter den planerade
byggnationen.

Göteborg 2016-11-14
Göteborgs Stad
Fastighetskontoret

Andris Vilumson
Geotekniker/Geolog
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Geoteknisk utlåtande
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Geotekniker: Andris Vilumson
Telefon: 031-368 12 25
E-post: andris.vilumson@fastighet.goteborg.se

Detaljplan för bostäder och verksamheter vid Gårdstens
centrum inom stadsdelen Gårdsten, Göteborgs Stad
Svar på SGI.s Yttrande över samrådshandling daterad 2017-01-17, Beteckning 5.21701-0056 angående områdets bergtekniska förhållanden
SGI:s Ställningstagande

Svar FK:
Det är väldigt svårt att tolka in vad SGI:s vill få fram i sitt ställningstagande och vad som gäller, se
gulmarkerat avsnitt.
I enlighet med plankartan ligger en brant bergskärning i anslutning till den norra plangränsen öster
om Gårdstensvägen. Denna bergskärning ligger utanför planområdet och tillhör vägområdet, se figur
1. Skärningen spricksystem och stupning (lutning) är något missgynnsamt mot utglidning men
bedöms i dagsläget som stabil, se foto 1. Ett eventuellt blockutfall i skärningen kan på grund av
spricksystemens orientering inte påverka den nya detaljplanen. För att skärningen även
fortsättningsvis skall vara stabil är givetvis vägägarens ansvar.

Plangräns

Figur 1. Liggande förslag för exploatering

Plangräns

Foto 1. Plangränsen vid bergskärningen i norr, vy från väster

Utmed den södra gränsen för planområdet öster om Gårdstensvägen utgörs slänten omväxlande av
berg i dagen och tunt jordtäcke på berg med enstaka stabilt liggande block i terrängen, se foto 2.
Slänten är något undulerande men i huvudsak relativt flack. På grund av spricksystemens orientering
och att slänten är relativt flack föreligger inte heller här någon risk för eventuella blockutfall från
områdena närmast utanför planområdet som skulle kunna påverka planområdet efter en exploatering.

Foto 2. Planområdets södra del med berg i dagen/fastmark, vy från söder

Då det fortfarande pågår detaljprojektering av områdets bebyggelse är inte den exakta höjdsättningen
av området klar, detta skall dock inte utgöra någon större betydelse för områdets lämplighet att
bebyggas då hela området utgörs av berg/fastmark.
Självklart kommer fortlöpande bergbesiktningar med avseende på risk för bergras, blockutfall och
behov av eventuella förstärkningsåtgärder att utföras i samband med exploateringsarbetet.
Fastighetskontoret anser härmed att SGI:s betänkligheter avseende bergsstabiliteten är klarlagd
och besvarad.
Fastighetskontoret/ Exploateringsavdelningen

Andris Vilumson
Geotekniker/Geolog

