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1 Uppdrag
På uppdrag av Familjebostäder i Göteborg AB har Norconsult AB fått i uppdrag att ta fram en
geoteknisk undersökning för detaljplan inför nybyggnation av bostäder på tomten Järnbrott 76:1, i
Högsbo, Göteborgs Kommun. Familjebostäder har idag ett flerbostadshus på tomten och har för
avsikt att förtäta området genom ytterligare byggnation. I föreliggande MUR, Geoteknik, med
tillhörande bilagor och ritningar redovisas de geotekniska förutsättningarna för byggnation på
tomten.
Figur 1 nedan visar planområdet för detaljplanen (från 2015-04-21).

Figur 1: Översikt över aktuellt detaljplaneområde. Karta hämtad från www.hitta.se, hämtad 2015-05-21.

På tomt Järnbrott 76:1 återfinns ett befintligt flerbostadshus. Sydväst om bostaden finns en mindre
byggnad i ett plan. Tomten består i övrigt av asfalterade ytor för parkering och uppställning av kärl
för återvinning samt grönytor med berg i dagen. Familjebostäder ser över möjligheterna att förtäta
innergården med nya flerbostadshus. Två av förslagen illustreras i Figur 2 och 3 nedan.
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Figur 3: Illustration över tänkbar förtätning på Järnbrott 76:1 med punkthus. Tillhandahållen av Norconsult
Arkitektavdelning 2015-06-05.

2015-06-05
Järnbott 76:1, Göteborg, Göteborgs Kommun
Geoteknisk PM, Projekteringsunderlag

n:\104\05\1040539\5 arbetsmaterial\01 dokument\g\proj
pm\projekterings-pm_150605 järnbrott 76_1.docx

Figur 2: Illustration över tänkbar förtätning på Järnbrott 76:1 med lamellhus. Tillhandahållen av Norconsult
Arkitektavdelning 2015-06-05.
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2 Geotekniska undersökningar
Underlag för projekteringen har varit de geotekniska undersökningarna, utförda av Norconsult i maj
2015. Resultaten från de geotekniska undersökningarna finns att tillgå i Markteknisk
Undersökningsrapport (MUR/GEO) – Järnbrott 76:1, Göteborg, Göteborgs Kommun. Daterad 201506-05. Inga tidigare rapporter har hittats för tomten.

3 Geotekniska förhållanden
3.1 Topografi och markbeskaffenhet
Järnbrott 76:1 ligger i Högsbo, i Göteborg. Området består av ett befintligt flerbostadshus på tomtens
norra del som går i sydvästlig-nordöstlig riktning. Söder om byggnaden återfinns en gräsbeklädd yta
samt en parkering. Berg i dagen återfinns i de nordöstra delarna av tomten. Strax söder om
bostadshuset ligger en mindre byggnad. Marken i sydvästra delen av området ligger på nivå ca +33,5
och stiger mot nordöstra delen av tomten där marknivån ligger på nivån ca +36. Marken har en
lutning på ca 1:30. I områdets nordöstra del sluttar marken mot Penninggatan där marknivån är ca
+30. Lutningen från tomtens högsta punkt till Penninggatan är som brantast ca 1:5. Dock utgörs
denna del av området mestadels av berg i dagen.

Innergården, vilket är området som är intressant för eventuell nybyggnation, består överst av
mulljord (förutom parkeringsytan som överst består av ett asfaltslager och överbyggnad).
Mulljordens mäktighet varierar över tomten. I områdets sydvästra del är mulljordens mäktighet ca
0,3 m. I områdets nordöstra del är mulljordens mäktighet större, ca 1 m. I områdets sydvästra område
underlagras mulljorden av torrskorpelera med ca 0,3 m mäktighet. I mitten av området underlagras
mulljorden av fyllning bestående av grusig siltig sand. Sandens mäktighet är ca 1,5 m. I de nordöstra
delarna av området följer berg under mulljorden. På sina håll återfinns även berg i dagen. Djupet till
berg har inte bestämts men tryck- och slagsonderingarna kom endast ner 0.6 m i områdets sydvästra
delar. Bredvid parkeringsytan i områdets södra del kom sonderingarna ner ca 2,2 m. I områdets
mittersta delar var djupet till förmodat berg varierande mellan 0,4 m och 1,6 m. I områdets nordöstra
del var djupet till förmodat berg ca 1,1 m.
Mulljorden är sandig och har en vattenkvot på 20%. Mulljorden kan antas ha en tunghet på ca 1,7
ton/m3.
Torrskorpeleran antas ha en tunghet på ca 1,8 ton/m3. Torrskorpelerans vattenkvot är ca 25%. Den
odränderade skjuvhållfastheten (cuk) kan antas vara 30 kPa och dess inre friktionsvinkel (ϕ) 32°.
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Friktionsjorden antas ha en tunghet på ca 1,8 ton/m3 och ha en inre friktionsvinkel (ϕ) på ca 34°.
Marken var så hård att det vid borrtillfället inte gick att nedföra CPT-sonderingarna för att få några
hållfasthetsvärden på jorden.

3.3 Hydrogeologiska förhållanden
Inga hydrogeologiska undersökningar har gjorts vid detta undersökningstillfälle. Stabiliserad
vattenyta har dock observerats vid de geotekniska undersökningarna på ca 1 meters djup under
markytan.

3.4 Bergförhållanden
Berget har inte undersökts i detta skede.

3.5 Markföroreningar
I samband med de geotekniska undersökningarna utfördes även miljöprovtagning. Miljöproverna
skickades på analys till Eurofins Environment i Lidköping för analys. Utvärdering av analyssvaren
görs av Norconsults miljöavdelning och levereras separat.

4 Geotekniska rekommendationer
4.1 Sättningsförhållanden
Sättningar anses inte vara något problem i området då det inte förekommer någon lös lera.
Torrskorpeleran som finns i området sydvästra del har endast några decimeters mäktighet och bör ha
bra hållfasthetsegenskaper.

4.2 Stabilitetsförhållanden
Totalstabiliteten för området bedöms vara god då det är små djup till förmodat berg och liten lutning
på marken. Stabiliteten har beräknats i en sektion (Sektion A) och säkerhetsfaktorn ligger på ca 2,6,
vilket betyder att stabiliteten är god.

Området bedöms ha goda förutsättningar för nybyggnation. Ytterligare geotekniska undersökningar
rekommenderas i framtiden när de tänka husens läge är fastslaget, för att bestämma exakta djupet till
berg. Då djupen till förmodat berg är litet kan, beroende på hustyp, sprängning behövas. Om de
tilltänkta husen ska ha källarvåning kan husen troligen grundläggas direkt på berg. Den översta
mulljorden vid tänkta hus bör skiftas ut vid nybyggnation. En inspektion av berget bör göras i senare
skede för att bedöma risken för blockutfall. Vid eventuell sprängning behövs en riskanalys tas fram.
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