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1 ORIENTERING 
Bostads AB Poseidon avser att bygga bostäder och lokaler med tillhörande parkerings- 
och garageplatser inom område med befintliga parkeringsplatser öster om 
Mandolingatan. Geoteknisk utredning inför utbyggnaden finns dokumenterad i 
”Geoteknisk utredning Frölunda allé, Geoteknisk PM, Planeringsunderlag” Structor 
Mark Göteborg AB 2015-10-16.  

Väster om Mandolingatan planeras påbyggnad av befintliga flerbostadshus samt 
nybyggnad av mindre lokaler avsedda för tvättrum och miljörum. Området ligger strax 
norr om Frölunda Torg och avgränsas av Mandolingatan i öster och av parkmark i 
väster. Utredningsområdet samt planerad bebyggelse framgår av skiss i figur 1-1 
nedan. 

 
Figur 1-1  Skiss planerad bebyggelse längs Mandolingatan, utredningsområdet är markerat. 

På uppdrag av Bostads AB Poseidon har Structor Mark Göteborg AB utfört en 
geoteknisk utredning för området väster om Mandolingatan. I föreliggande 
promemoria beskrivs de geotekniska förutsättningarna för planerad byggnation samt 
markanvändning. 

1.1 Topografi och ytbeskaffenhet 
Området utmed de befintliga flerbostadshusen väster om Mandolingatan utgörs idag 
huvudsakligen av gräsbevuxna ytor mellan gångvägar samt lekplatser. Inom området 
finns även träd och rabatter. Området är utfyllt och markytan är flack. Markytans nivå 
varierar mellan ca +24 i söder och ca +27 i norr och västerut. Österut ansluter 
markytan till Mandolingatans nivå. Västerut avgränsas området av en gång- och 
cykelväg.  
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1.2 Befintliga byggnader samt anläggningar 
Inom området finns befintliga ledningar i mark för bland annat fjärrvärme, el och VA. 
Följande ledningsägare är kända: 

• Kretslopp och Vatten, Göteborgs Stad 

• Skanova 

• Göteborgs Energi 

De befintliga flerbostadshusen antas vara grundlagda med stödpålar eller plintar på berg. 
Österut om Mandolingatan finns idag parkeringsplatser. 

2 UNDERLAG 

2.1 Geotekniska undersökningar 
Öster om Mandolingatan finns tidigare utförda geotekniska undersökningar som 
utförts inför planerad nybyggnation inom befintliga parkeringsytor. De redovisas i 
handling benämnd ”Geoteknisk utredning Frölunda allé, Markteknisk 
undersökningsrapport (MUR)/ Geoteknik, Planeringsunderlag” Structor Mark 
Göteborg AB 2015-10-16. 

Nu utförda undersökningar inom aktuellt utredningsområde redovisas i handling 
benämnd ” Geoteknisk utredning Frölunda allé – väster om Mandolingatan, 
Markteknisk Undersökningsrapport (MUR)/ Geoteknik”, Structor Mark Göteborg AB, 
2015-12-10. 

2.2 Övrigt 
Övrigt material som ligger till grund för utredningen utgörs av: 

• A-ritningar/-skisser på planerade byggnader. 

• Digital grundkarta, erhållen av beställaren. 

3 PLANERAD BYGGNATION 
Planerad byggnation omfattar åtta stycken mindre byggnader med preliminär placering 
enligt figur 1-1. Byggnaderna ska användas till tvättrum och miljörum av de boende i 
de befintliga flerbostadshusen. Byggnaderna kommer uppföras i en våning med 
ungefärlig yta om 50–100 m2. Grundläggning kommer ske ungefär i nivå med 
befintlig markyta och inga källare är aktuella. 
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4 GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN 

4.1 Jord 
Jorden består överst av 0,2 m mulljord ovan ca 0,5–1,0 m fyllnadsjord av 
huvudsakligen grus, sand och lera. Under fyllnadsjorden finns ett mellan 4 och 18 m 
mäktigt lerlager som underlagras av friktionsjord på berg. I lerlagrets översta del finns 
en utvecklad torrskorpa ned till mellan ca 2,2 och 3,2 m under markytan. Väster om 
området går berget i dagen. 

Uppmätt vattenkvot i lerlagret ligger mellan ca 30 och 50 % med de lägre värdena i 
torrskorpan. Friktionsjorden närmast berget har inte undersökts med avseende på 
mäktighet eller relativ fasthet.  

Med undantag av torrskorpan har leran har mycket låg till låg odränerad 
skjuvhållfasthet. Sammanvägt medelvärde avseende odränerad skjuvhållfasthet kan 
tecknas som 18 kPa närmast under torrskorpan på nivån +23. Därunder minskar 
hållfastheten med ca 1 kPa/m mot djupet till nivån +21 där den uppgår till 16 kPa. 
Från nivån +19 ökar sen den odränerade skjuvhållfastheten med 2 kPa/m mot djupet. I 
torrskorpeleran kan den odränerade skjuvhållfastheten antas till 30 kPa. 

För sammanställning av den odränerade skjuvhållfastheten samt övriga resultat från 
utförda fält- och laboratorieundersökningar hänvisas till MUR/ Geoteknik.  

4.2 Grundvatten 
Grundvattentrycket i friktionsjordslagret under leran har mätts genom grundvattenrör i 
en punkt väster om befintliga flerbostadshus. Resultatet tyder på att grundvattentrycket 
i det underlagrande friktionsjordlagret motsvarar en fri grundvattenyta ca 1 m under 
markytan. 

4.3 Stabilitetsförhållanden 
Det finns idag inga topografiska förutsättningar för stabilitetsproblem inom, eller i 
anslutning till, området. Stabiliteten för befintliga förhållanden bedöms därför vara 
tillfredsställande. 

4.4 Konsolideringsförhållanden och sättningar 
Överkonsolideringsgraden (OCR), kvoten mellan det effektiva 
förkonsolideringstrycket och överlagringstrycket, är enligt utförda CPT-sonderingar ca 
3–4 direkt under torrskorpeleran. Det minskar sedan snabbt mot djupet och ligger 
kring 1,2 genom resten av lerprofilen.  

Konsolideringsförhållandena bedöms utifrån utvärderade OCR vara sådana att endast 
mycket små krypsättningar pågår under nuvarande förhållanden. Vid 
tillskottsbelastning från planerade byggnader eller höjning av markytan bedöms dock 
sättningar kunna utvecklas under lång tid. 

4.5 Omgivningspåverkan 
Planerad byggnation bedöms inte orsaka någon omgivningspåverkan.  
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5 GEOTEKNISKA REKOMMENDATIONER 

5.1 Grundläggning av byggnader 
Planerade byggnader föreslås grundläggas med kantförstyvad platta på mark. För att 
minimera risken för framtida sättningar rekommenderas att minst 0,5 m jord grävs ur 
och ersätts med cellplast under hela byggnadsytan.  

5.2 Mark 
Vid permanent uppfyllning av marken kring planerade byggnader ökar risken för 
framtida sättningar. Därför rekommenderas att nivån för färdigt golv väljs i nivå med 
befintlig markyta samt att uppfyllnad av anslutande mark undviks. 

5.3 Geotekniska restriktioner/åtgärder 
Eftersom det inte förekommer några stabilitetsproblem inom utredningsområdet idag 
samt att planerad byggnation samt markanvändning inte innebär att några nya 
uppkommer erfordras inga restriktioner i detaljplanen avseende stabilitet. 

För att undvika skador på planerade samt befintliga byggnader på grund av sättningar 
rekommenderas att restriktion avseende förändring av markytan anges till som mest 
0,5 m om uppfyllning görs med jord. Större justering av markytans nivå kan tillåtas 
men ska i så fall utföras med lättfyllning. 
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