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1

Uppdrag

På uppdrag av Fastighetskontoret, Göteborgs Stad har Gatubolaget utfört en
geoteknisk utredning inom detaljplaneområdet ”Bostäder vid Villavallen inom
stadsdelen Hjällbo”. Syftet med undersökningen är att klargöra områdets geotekniska
egenskaper samt upprätta förslag av grundläggningssätt för planerad nybyggnation.

2

Utförda undersökningar

Utförda undersökningar redovisas separat i ”Rapport Geoteknisk Undersökning
(RGeo)”, daterad 2009-11-23.

3

Topografi m.m.

Undersökningsområdet utgörs av en mindre gräsbeväxt dalsänka som sträcker sig i
nord-sydlig riktning. Området avgränsas i öster av en gång- cykelbana och
småhusbebyggelse. Avgränsningen i väster utgörs av en mindre bäck som slingrar sig
fram utmed ett skogsbeväxt fastmarksområde med berg i dagen, se foto försättsblad.
Marken inom det planerade byggnadsområdet sluttar från norr åt söder från nivåer
mellan ca +67 i norr till ca + 55,5 i söder. Marken sluttar även från öster till väster,
lutningen ökar successivt från söder mot norr.
Troligen har ravinen som syns strax söder om området sträckts sig genom det nu
aktuella området innan det fylldes ut.

4

Geotekniska förhållanden

4.1 Jordlagerföljd och jordens egenskaper
Jorddjupet till fast botten/berg varierar inom undersökningsområdet från 5 till
14,5 m. Generellt utgörs ytlagren av organisk jord (mylla). Det organiska jordlagret
underlagras av fyllnadsjord. För att kontrollera fyllnadens innehåll, mäktighet och om
det förekom några föroreningar grävdes 4 provgropar. Provgroparna redovisas i
tabellform 1-4 nedan. Den miljötekniska utredningen redovisas i en separat rapport.
Provgrop 1 Nivå markyta +56,9
Djup under Markyta
Ca 0,0-0,2 m
0,2-1,0 m
1,0-1,2 m
1,2-2,8 m
3,0 m-↓
Tabell 1. Provgrop 1

Jordart
Mylla (Organisk jord)
Fyllning grusig stenig sand, vissa mindre block
Mylla troligen ursprunglig markyta
siltig Sand något stenig
lerig siltig Finsand vatten sipprar in

Provgrop 2 Nivå markyta +59,7 Foto 1
Djup under Markyta
ca 0,0-0,2 m
0,2-0,7
0,7-1,5 m
1,5-3,1 m
3,1 m-↓
Tabell 2. Provgrop 2

Jordart
Mylla (Organisk jord)
Fyllning grus, sten, sand mm
Fyllning lera enstaka sten mm
Fyllning sprängsten och lera mm
Siltig Lera
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Mylla
grusig Sand

LERA
Sprängsten

Foto 2. Provgrop 2
Provgrop 3 Nivå markyta +62,5 Foto 2
Djup under Markyta
Jordart
ca 0,0-0,2 m
Mylla (Organisk jord)
0,2-1,5
Fyllning block, grus, sten, sand, lera, tegel mm
1,5-2,1 m
Fyllning svart skikt med slagg, gräs, trä, plast,
metalldelar, stockar, glas, grus mm, Flyter ut
vattenmättat
2,1-2,8 m
Fyllning lera tegel mm
2,8- ↓
siltig Lera
Tabell 3. Provgrop 3

Svart skikt med
slagg, trä, grus mm

Foto 2. Provgrop 3
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Provgrop 4 Nivå markyta +66,0 Foto 3
Djup under Markyta
Jordart
ca 0,0-0,2 m
Mylla (Organisk jord)
0,2-3,0 m
Fyllning grus, sten, sand, silt, lera, tegel, stockar,
plast, metall mm
siltig sandig Lera
3,0- ↓
Tabell 4. Provgrop 4

Foto 3. Provgrop 4
Området har använts som avstjälpningsplats för diverse material från bl a sprängningsoch rivningsarbeten, exakt härkomst är okänd. Det kan inte uteslutas att delar av
fyllnaden utgörs av förorenade massor i varierande grad.
Fyllningsarbetet har med största sannolikhet utförts oorganiserat vilket innebär att olika
sorters fyllning har anlänt med lastbil och ändtippats på plats och bladats ut utan någon
sortering eller fyllnadsplan. Därefter har fyllnadsmassorna täckts med organisk jord och
gräsbesåtts.
Att fyllnadsmassorna packats på ett regelrätt vis är högst osannolikt.
Fyllningens exakta utbredning, innehåll och mäktighet har inte kunnat fastställas i denna
utredning. Fyllningens mäktighet inom området varierar sannolikt från någon meter till
över 3 m.
Fyllningen underlagras av naturligt avsatt jord som utgörs av olika blandningar av siltig
lera lokalt med skikt och inblandning av finsand och/eller sand.
Lokalt saknas lerlagret och då utgörs jordlagren av olika blandningar av friktionsjord
innehållande silt, sand och grus.
Den naturligt avsatta jorden underlagras av berg.
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4.2 Geohydrologiska förhållanden
Ett grundvattenrör monterades 2009-10-16 vid undersökningspunkten 7 ca 6 m under
markytan med filterspetsen i friktionsjorden närmast berget.
Inga grundvattennivåer har kunnat konstateras varken i grundvattenröret eller i
provgroparna som var ca 3 m djupa. I provgrop 1 sipprade dock vatten in på ca 3 m
djup under markytan.
I direkt anslutning till området i väster rinner en bäck/dike.
Vid undersökningstillfället under oktober 2009 var vattenflödet i bäcken/diket litet och
vissa järnutfällningar återfanns lokalt utmed vattendraget.
Undersökningarna är utförda under en period då det normalt skall vara höga
grundvattennivåer.

4.3 Stabilitet
Stabilitetsberäkningar har genomförts för en sektion, D-D i den brantaste norra delen,
med cirkulärcylindriska glidytor i datorprogrammet Novapoint GS Stability.
Säkerhetsfaktorn har beräknats för dränerad analys, FCφ då både fyllnadsjorden och
den naturligt avsatta jorden i sektionen i huvudsak utgörs av friktionsjord, se bilaga 1.
Stabilitetsberäkningarna är i stort sett utförda motsvarande ”detaljerad utredning” (jfr
Skredkommissionens rapport 3;95) vilket innebär att rekommenderade krav vid
nyexploatering och befintlig bebyggelse och anläggning skall uppfylla FCφ ≥1,3.
Sektion D-D är inmätt i fält med GPS, sektionen går från Villavallen i sydost åt
nordväst och bäcken/diket, beräkningssektionens placering redovisas på planritning
412/09-6001.
Vid mätningar i grundvattenröret samt vid provgropsgrävningarna har inget
grundvatten påträffats. Området dräneras med största sannolikhet ut i diket i väster.
Vid beräkningen har dock en grundvattenyta ca 3 m under befintlig markyta ansatts
vilket är beräkningsmässigt ogynnsamt.
Vid beräkningen har en trafiklast på 20 kPa från Villavallen samt en varierande last
mellan 10-50 kPa för en ev framtida uppfyllnad tagits med i beräkningen, se bilaga 1.

4.4

Resultat stabilitetsberäkning

För sektion D-D är lägsta beräknade säkerhetsfaktor för lokalstabiliteten FCφ =1,72
samt FCφ =3,6 för totalstabiliteten. Därmed kan stabiliteten i området anses godtagbar
även efter en ev exploatering av området med småhus.
Längre söder ut planar marken ut vilket är gynnsamt ur stabilitetssynpunkt. Därmed
kan stabiliteten även här anses betryggande också efter en ev utbyggnad.

4.5 Sättningar
Beroende på fyllnadsjordens lokalt skilda sammansättning kan det inte uteslutas att
vid ytterligare uppfyllnader/belastningar inom området kan medföra mindre lokala
sättningar.
Generellt bedöms dock att ytterligare uppfyllningar på 1 á 2 m inte skall medföra
några generella större skadliga totalsättningar.
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4.6 Bergras
Väster om planerat exploateringsområde går berget i dagen som relativt flacka hällar
och partier. Risk för eventuella bergras bedöms som mycket liten och att risk för att
ett ras skulle kunna nå och eventuellt påverka planerad småhusbebyggelse bedöms
som obefintlig

5

Geotekniska förutsättningar och rekommendationer

5.1 Grundläggning av byggnader mm
Med för dagen tillgänglig information om befintligt fyllnadsjords innehåll, egenskaper
och kvalité måste alla byggnader inom området grundläggas till fast botten eller berg
med stålpålar (sk villapålar) och fribärande bottenplatta.
På grund av fyllningens skiftande innehåll med bl a sprängsten och större block blir det
troligen nödvändigt med odexborrning/schaktning genom fyllnadsmassorna för att inte
riskera att pålarna skadas vid pålslagningen.
Med anledning av osäkerheten om omfattningen av ev markföroreningar måste en
fördjupad miljöteknisk utredning utföras för att se om området är lämpligt att bebygga
över huvud taget.
Påträffas markföroreningar krävs det med största sannolikhet ett omfattande
saneringsarbete.
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