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1

Uppdrag
På uppdrag av Göteborgs Stad Fastighetskontoret har Sweco Infrastructure utfört en
geoteknisk utredning för detaljplan ”Bostäder mm vid Guldmyntsgatan”, vilket innefattar
ett område ca 4 km sydöst om Göteborg centrum, i stadsdelen Järnbrott. Planområdet
ligger strax nordväst om Axel Dahlströms Torg och består i huvudsak av ett skolområde,
se Figur 1 och Figur 2.

Figur 1

Flygfoto över aktuellt planområde.
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idrottsplan

skola med skolgård

skogspark

Figur 2

Karta över planområdet.
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Syftet med den geotekniska utredningen är att bestämma de geotekniska förhållandena
för detaljplaneområdet. Det innebär att klarlägga jordlagerföljd och mäktigheter samt ge
de översiktliga geotekniska förutsättningarna för markplanering, byggnation och
grundläggning av byggnader. I detta ingår beskrivning av sättnings- och stabilitetsförhållanden. Dessutom skall en radonundersökning utföras.
Planen är en byggnation av ca 250-300 lägenheter inom området, främst bestående av
flerbostadshus. Även förskola och viss lokal service ska finnas. I söder studeras eventuell
anslutning med gångbro till spårvagnshållplatsen (vändslingan).

2

Tidigare utförda undersökningar och utredningar
Inom aktuellt planområde har inga tidigare geotekniska undersökningar eller utredningar
återfunnits i samband med arkivinventering. Ett fåtal undersökningar i närområdet har
funnits att tillgå, vilka använts för att verifiera nu utförda undersökningar.

3

Utförda undersökningar

3.1

Fältundersökningar
I samband med denna utredning har ett antal geotekniska undersökningar utförts. Syftet
med dessa har främst varit att bestämma djupet till fast botten/berg samt undersöka
jordlagerföljden.
Fältundersökningarna har utförts av SWECO Infrastructure AB under augusti månad år
2012 och omfattar följande:
Sonderingar:


Slagsonderingar i 4 st punkter för utvärdering av djup till fast botten.



Trycksonderingar i 4 st punkter för utvärdering av jordlagrens relativa fasthet och
mäktighet.

Provtagningar:


Skruvprovtagning i 3 st punkter för upptagning av störda jordprover för klassificering
av de ytliga jordlagren.

I samband med skruvprovtagning observerades och noterades också grundvattenytans
läge i borrhålen.
Borrpunkterna är benämnda med ID 1201-1205 och 1208.

3.2

Redovisning
Utförda geotekniska undersökningar (borrpunkts-ID 1201-1205, 1208) redovisas i plan
och sektion på ritningarna 2305 494-G1 och 2305 494-G2. Undersökningarna redovisas
med beteckningar enligt SGF:s beteckningssystem (för detaljerad beskrivning se
www.sgf.net).
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Läget på utförda borrpunkter har mäts in med GPS och redovisas i koordinatsystemet
SWEREF 99 12 00 och höjdsystemet GH88.

4

Geoteknisk översikt

4.1

Topografi och områdesbeskrivning
Det aktuella planområdet begränsas av Riksdalersgatan i väster, Guldmyntsgatan i öster
och i norr delvis av Örtugsgatan, se Figur 2. Planområdet angränsar främst till fler2
bostadshus av olika karaktär. Det undersökta planområdet utgör en yta av ca 350x200 m
och består i huvudsak av ett skolområde, med en idrottsplan belägen i den norra delen
och en skogspark i den sydvästra delen.
Planområdet består i stort av en platå som sluttar i sydöstlig riktning, där idrottsplanen
ligger på nivån +48-+49 och korsningen Bankogatan – Guldmyntsgatan på nivån +41,5.
Riksdalersgatan i väster ligger på nivån ca +54-+55.
Idrottsplan och parkering i norr har flack terräng och består av grus, hårdlagda ytor och
stråk av gräsmattor, se Figur 3.

Figur 3

Parkering och skolbyggnad i den nordöstra delen av planområdet. Fotoriktning åt sydost.

Skolan består av ett flertal byggnader och skolgård. Området vid skolan är något kuperat
och består av hårdlagda ytor, berg i dagen och grönområden med gräs, buskar och
lövträd, se Figur 4.
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Figur 4

Berghällar i dagen inom skolområdet. Skolbyggnader skymtar bakom träden.

I parken i söder finns asfalterade gångvägar, bänkar och lekplats i en skogsmiljö
bestående av löv- och barrträd, gräs, buskar och partier med berg-i-dagen, se Figur 5.
Parken sluttar från Riksdalersgatan ner mot Bankogatan. Strax väster om skogsparken
finns en miljöstation.

Figur 5

Skogsparken.

ra04s 2011-02-17

7 (12)
RAPPORT
2012-09-27
”BOSTÄDER MM VID GULDMYNTSGATAN”
GEOTEKNISK UTREDNING FÖR DETALJPLAN
PM GEOTEKNIK
p:\2321\2305494_dp guldmyntsgatan\000\16_text\pm_geoteknik_dp guldmyntsgatan.docx

Intill korsningen Bankogatan – Guldmyntsgatan finns en stödmur på berg, se Figur 6. Ca
70 m norr om stödmuren övergår bergslänten till en gräsbeväxt slänt vinkelrät mot
Guldmyntsgatan, se Figur 7. Släntkrön vid skolbyggnaden i söder ligger på nivån ca +48
och släntfot vid Guldmyntsgatan ligger på nivån +42,5. Släntens höjdskillnad minskar
norrut i planområdet, för att vid parkeringen längst i norr vara helt flack (Figur 3).

Figur 6

Korsning Bankogatan – Guldmyntsgatan. Fotoriktning mot nordväst.

Figur 7

Slänt mellan skolbyggnad och Guldmyntsgatan, Fotoriktning åt norr.
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Den sydöstra delen av planområdet angränsar till en spårvagnsviadukt och upphöjd
vändslinga, se Figur 8.

Figur 8

4.2

Guldmyntsgatan och upphöjd vändslinga för spårvagn. Fotoriktning åt nordost.

Geotekniska förhållanden
Kartering visar att stora delar av planområdet består av berg i dagen eller mycket
begränsade jordmäktigheter, se Figur 9. Detta visar även SGU:s jordartskarta, Figur 10.
Något mäktigare lös jord överlagrar berget lokalt i områdets östra respektive södra del.

Figur 9

Kuperad skolgård med jordlager och berg i dagen.
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Figur 10

SGU's jordartskarta över planområdet, där röd = berg, orange = friktionsmaterial och ljus
gul = lera.

Jorddjupet mellan den primära skolbyggnaden och Guldmyntsgatan har uppmätts till
ca 2-5 m, med de större jorddjupen närmast gatan i öster. Strax söder om vändslingan
har jorddjupet uppmätts till ca 4 m.
Vid utförda geotekniska undersökningar har de lösa jordlagren generellt identifierats som
sandig torrskorpelera eller lerig sand med ett ca 0,5-1,5 m mäktigt toppskikt av fyllnadsmaterial (grus, sand) och/eller mulljord. Lokalt har skalrester noterats. Berget överlagras
generellt av 0,5-1 m fastare lagrad friktionsjord.

4.3

Grundvatten
I samband med denna undersökning observerades fri vattenyta på knappt 3 m djup, i en
mätpunkt lokaliserad i grässlänten mot Guldmyntsgatan. Övriga två mätpunkter, på
skolgården och intill vändslingan, påvisade ingen fri vattenyta vid observationstillfället
utan provtagningshålen var torra ner till 3 m djup under markytan.

5

Radonundersökning
I samband med denna utredning har Bergab utfört en radonundersökning inom planområdet. Resultatet av denna undersökning redovisas i ett separat PM och bifogas som
Bilaga 1.
Efter utförd radonundersökning utökades planområdet. Uppmätta nivåer, slutsatser och
rekommendationer bedöms dock vara representativa även för de tillkommande områdena
i sydväst och nordväst.

ra04s 2011-02-17

10 (12)
RAPPORT
2012-09-27
”BOSTÄDER MM VID GULDMYNTSGATAN”
GEOTEKNISK UTREDNING FÖR DETALJPLAN
PM GEOTEKNIK
p:\2321\2305494_dp guldmyntsgatan\000\16_text\pm_geoteknik_dp guldmyntsgatan.docx

6

Stabilitet
Höjdskillnaderna inom detaljplaneområdet utgörs i stort av bergslänter och merparten av
planerad bebyggelse skall enligt plan uppföras på berg, vilket innebär att inga stabilitetsproblem föreligger.
Slänten närmast Guldmyntsgatan utgörs lokalt av lös jord i form av fyllnadsmaterial (grus,
sand) samt torrskorpelera med innehåll av naturligt friktionsmaterial. Jordmäktigheterna
är mycket begränsade (ca 0-5 m), och i läget för planerad bebyggelse max 2 m fast
lagrad jord. Stabilitetsförhållandena bedöms därmed vara goda även i denna del av
området, både för befintliga förhållanden och för förutsättningar som för detaljplan.

7

Omgivningspåverkan i byggskede
Intill aktuellt planområde finns befintlig bebyggelse, främst flerbostadshus, vägar och
spårväg samt bro, vilka måste beaktas och skyddas i kommande utförandeskede.
Sprängning och eventuella pålslagningsarbeten ger upphov till vibrationer vars storlek
måste beaktas och begränsas vid utförande så att de inte medför skador på omkringliggande byggnader och anläggningar.
I byggskedet måste också stabiliteten för temporära schaktslänter för t ex ledningsstråk
beaktas.

8

Sammanfattning och rekommendation

8.1

Stabilitet
Stabiliteten uppfyller IEG:s krav gällande erforderlig säkerhetsfaktor för befintliga
förhållanden inom hela detaljplaneområdet.
Större delen av planområdet utgörs av berg i dagen, eller mycket begränsat jordtäcke på
berg, och generellt kommer den planerade bebyggelsen att uppföras på berg, vilket
innebär att planerad byggnation inte utgör något hot för stabiliteten.
Stabilitetsförhållandena i undergrunden anses inte påverka eller begränsa utformningen
av detaljplanen och framtida exploatering. Det erfordras därmed inga åtgärder, restriktion
och/eller planbestämmelser med avseende på stabiliteten.

8.2

Sättningar
Marken inom detaljplaneområdet utgörs inte av sättningsbenägna jordlager. Marken
bedöms därmed kunna belastas med betydande laster utan att det skall uppstå risk för
några betydande tidsberoende sättningar.

8.3

Grundläggning
Grundläggningsförhållandena inom de aktuella fastigheterna är goda. Lämplig grundläggningsmetod för framtida byggnader beror främst på önskat utseende och utformning.
Byggnader bedöms kunna grundläggas med platta på mark på en packad fyllning.
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Vid utförande av underjordiska garage och byggnad med källare kommer sprängning att
behöva utföras inom de aktuella fastigheterna.
I områdets sydöstra del planeras en gångbro mellan platån med stödmur och vändslingan/spårvagnshållplatsen att uppföras. Stödmuren är murad på berg-i-dagen och
grundläggningsförhållandena för ett brostöd på denna sida gatan bedöms som mycket
goda. Öster om Guldmyntsgatan, i anslutning till vändslingan, består marken av ca 3-5 m
fyllningsmaterial och sandig torrskorpelera. Bedömningen är att brostödet på denna sida
kan grundläggas på packad fyllning.
Grundläggningsbädd och eventuella markuppfyllnader för grundläggningen av
byggnaden packas enligt AMA-Anläggning. All förekomst av organisk jord skall
bortschaktas innan grundläggningsbädd påföres.

8.4

Markradon
Berggrunden inom området består generellt av gnejsig granit, med inslag av pegmatit och
enstaka linser av metabasit.
Radonundersökning gjordes med gammascintillometer på blottat berg och visar att berggrunden inom planområdet klassas som normalradonmark.
Nykonstruerade byggnader som uppförs på normalradonmark ska vara radonskyddande,
vilket innebär att dess grundkonstruktion ska utföras på ett sådant sätt att den radonhaltiga luften inte kommer in i byggnaden. Till exempel bör rörgenomföringar och kulvertintag i byggnadens bottenplatta och eventuella källarytterväggar tätas.

9

Planbestämmelser
Med avseende på de geotekniska förhållandena inom området erfordras inga
planbestämmelser till detaljplanen.

Göteborg 2012-09-27
Sweco Infrastructure AB

Carolina Sellin

Malin Sundsten
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1

Allmänt
På uppdrag av Sweco Infrastructure AB har Bergab – Berggeologiska Undersökningar AB utfört en radonundersökning inom detaljplan för nybyggnation av
bostäder, samt förskola och viss lokal service. Undersökningsområdet ligger i
närheten av Guldmyntsgatan, Göteborgs kommun.
Radonundersökningen utfördes 2012-08-23. Den bestod av mätning av total
gammastrålning, med hjälp av gammascintillometer. Resultaten redovisas i
föreliggande rapport, och på Planritning radonundersökning (Bilaga 1).
Det aktuella området (se bild 1) är ca 150 x 300 m stort och utgörs idag av en
skolbyggnad som ska rivas, och en skolgård. En idrottsplan finns i planområdets
norra flacka del. I planområdets södra del ligger idag ett område med uppvuxen
barrvegetation, delvis med parkkaraktär. Berghällar finns ställvis över hela
området.

Axel Dalströms torg

N
Bild 1) Planområdet inringas av den röda linjen.
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2

Geologi
Bergarter
Berggrunden består av gnejsig granit. Inslag av pegmatit förekommer, både som
linser och gångar (upp till 0,5 m breda) i graniten. Enstaka linser av metabasit
förekommer också.

3

Radonundersökning
Allmänt
Radon är en radioaktiv gas vars sönderfallsprodukter, radondöttrarna, följer med
inandningsluften. Radongas nybildas ständigt i jord och berg, genom sönderfall av
uran och radium. Radonavgång från hällytor ökar med kornstorlek, skiffrighet,
sprickighet och vittring.
En byggnad har normalt ett svagt undertryck gentemot jordluften och kan därför
suga in markradon. Med anpassad byggnadsteknik kan bostäder skyddas mot
inläckande markradon.
I Boverkets författningssamling BFS 2006:12, BBR12 anges rikt- och gränsvärden
för joniserande strålning i inomhusluft i nybyggda hus. Årsmedelvärdet av den
joniserande strålningen från radongas får inte överstiga 200 Bq/m3 (BFS 2006:12
avsnitt 6:23). Gammastrålningsnivån får inte överstiga 0,3 μSv/h i rum där
människor vistas mer än tillfälligt (BFS 2006:12 avsnitt 6:12).
Metod
Med en gammascintillometer har berggrundens totala gammastrålning uppmätts,
vilket ger en god indikation på uran- och radiuminnehållet i berggrunden och
därmed även radonhalt i markluft.
Mätningen utfördes kontinuerligt på blottat berg inom undersökningsområdet.
Instrumentet kalibrerades senast år 2011. Metod och gränsvärden för markradonundersökning beskrivs i BRF T20:1989.
För klassificering av berg och stenmaterial används gränsvärden för gammastrålning och radiumhalt i Tabell 3.1, enligt BRF T20:1989:
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Tabell 3.1 Gränsvärden för gammastrålning och radiumhalt
Gammastrålning (µS/h)
Upp till 0,20 à 0,30 (berg)
0,05 à 0,08 till 0,15 à 0,25
(sprängsten)
> 0,20 à 0,30 (berg)
> 0,15 à 0,25 (sprängsten)

Halt radium-226
(Bq/kg)
60-200 (berg)
25-125 (sprängsten)

Riskklassificering
normalradonmark

Byggnadskonstruktion
Byggnadskonstruktion
ska vara radonskyddande

> 200 (berg)
> 125 (sprängsten)

högradonmark

Byggnadskonstruktion
ska vara radonsäker

Resultat
För huvudbergarten ligger uppmätta nivåer huvudsakligen på c:a 0,05 till 0,12
mikrosievert per timma (µS/h). I nordvästra hörnet strax väster om idrottsplanen
finns ett litet område med berg i dagen och där uppmättes i en punkt nivåer på upp
till 0,15 µS/h.
Slutsatser
 Total gammastrålning är ≤ 0,15 µS/h i samtliga mätpunkter.
Mätresultaten visar på att berggrunden inom aktuellt undersökningsområde utgörs
av normalradonmark.
Rekommendationer
På normalradonmark skall nya byggnadskonstruktioner vara radonskyddande.

Maria Göthfors
för
Bergab - Berggeologiska Undersökningar AB
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Bilaga 1

Planritning med planområdet inom grön markering. Blå markeringar visar
ungefärliga lägen för berg i dagen, och siffrorna strålningsnivåer i µS/h.
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