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Sammanfattning 
 
WSP Sverige AB, avdelning geoteknik i Göteborg, har på uppdrag av Stena Bygg 
AB utrett tomten Kallebäck 7:8 i detaljplanskede. Stena Bygg AB har för avsikt att 
uppföra flervåningsbostadshus på rubricerad tomt. Geotekniska undersökningar ut-
fördes i november månad 2014.  
 
WSP har kommit fram till att stabiliteten för området är tillfredställande för befint-
liga förhållanden. Det finns inga stabilitetsproblem för tomt 7:8 men stabiliteten i 
slänten bör kontrolleras mer ingående om det är så att man gör ingrepp i marken. 
Då området består av kvicklera är det viktigt att säkerställa stabiliteten under even-
tuella markarbeten då leran är känslig för omrörning. 

Enligt nuvarande planförslag för tänkt bebyggelse kommer byggnaderna att behöva 
grundförstärkas. Detta utförs förslagsvis med spetsbärande pålar.  

Arbetsutförande och schakter i området skall utföras så att stabilitetsproblem inte 
uppkommer. En riskanalys skall upprättas där bedömning av omgivningspåverkan 
görs. I riskanalysen skall ingå stabilitetsförhållandena i byggskedet pga. låg håll-
fasthet på leran och förekomsten av kvicklera, samt risk för rörelser och vibrationer 
i närområdet. 

De översta 4 meterna av leran är överkonsoliderad med ca 25 kPa. Därunder är leran 
normalkonsoliderad. 

Det finns ingen risk för bergras eller blocknedfall inom planområdet. Inte heller 
finns det områden i anslutning till planområdet där instabilt berg eller lösa block 
riskerar att falla ner och hamna inom aktuellt planområde. 

Beträffande framtida trafikbuller pekar samtliga faktorer på att risken för kommande 
komfortstörningar bedöms som mycket ringa och kan i stort sett uteslutas. Detta 
tack vare det generösa avståndet till närliggande stora trafikerade vägar.    
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1 Uppdrag  
WSP samhällsbyggnad, avd. geo Göteborg, har på uppdrag av Stena Bygg AB, ut-
fört en geoteknisk utredning som skall utgöra underlag för ny detaljplan för Mjölk-
torget, Kallebäck 7:8. 

1.1 Befintliga och nya byggnader 
Idag består tomt Kallebäck 7:8 utav en L-formad byggnad i 2-3 plan med affärs- och 
kontorsverksamhet. Huset är med största trolighet pålgrundlagd. Det finns uppgifter 
i äldre rapporter om att studentbostadshuset (Ostkupan) på granntomten, Kallebäck 
7:9, också är pålgrundlagd. 

Stena Bygg AB har för avsikt att riva det befintliga huset på tomt Kallebäck 7:8 och 
ersätta det med två höghus på ca 14 våningar. Nya höghus illustreras nedan, i Figur 
1. 

 
Figur 1: Förslagsskiss framtagen av Liljewall Arkitekter. Hämtad från Göteborg Stads hem-
sida (www.goteborg.se). Hämtad 2014-12-10. 

2 Geotekniska undersökningar 
WSP utförde i november 2014 en geoteknisk undersökning som omfattar tryckson-
dering, slagsondering, spetstryck-sondering, sk CPT-sondering, jord- bergsondering, 
kolv- och skruvprovtagning.  

Resultaten från undersökningarna redovisas i särskilt dokument benämnt Marktek-
nisk undersökningsrapport (MUR) daterad 2014-12-15. 

Äldre geotekniska undersökningar för granntomten Kallebäck 7:9 finns att tillgå i 
rapporten: 

- Utlåtande över grundundersökning för planerat studentbostadshus på tomt 
inom 7:e kv Snällpressen i Kallebäck, Göteborg. Daterad 1962-12-20. Upp-
rättad av Orrje & Co. 
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3 Geotekniska förhållanden 

3.1 Områdesbeskrivning 
Planområdet är beläget intill Mejerigatan i Kallebäck, Göteborg. Se Figur 2 nedan. 

 
Figur 2. Markerat rött område utgör ny detaljplan. 

Tomten består idag av två hus i spegelvänd L-formation. Husen är uppförda i 2-3 
våningsplan med källare. Väster om husen återfinns studentbostadshuset som i 
folkmun kallas ”Ostkupan”. Denna ligger på tomt Kallebäck 7:9. Norr om byggna-
derna finns även ett,dock lite lägre, bostadshus. Mellan tomt 7:9 och tomt 7:8 breder 
en parkeringsyta ut samt ett parkeringshus under mark. 

Söder om tomt 7:8 och 7:9 finns en öppen yta bestående av parkeringsplatser (mot 
Mejerigatan) samt ytterligare ett underjordiskt parkeringshus (under grönytan mot 
öster). 

Marken öster om byggnaderna på tomt 7:8 ligger på nivå ca +15,5 – 16,0 och stiger 
sedan kraftigt mot berget (som blir synligt högre upp i slänten). Nivån där berget 
blir synligt ligger på nivån ca +20,0. Marken stiger därefter ytterligare, mycket 
brant. 

Marken söder om tomt 7:9, på parkeringsytan, är ca + 10,0. 

3.2 Jordlagerföljd 
Jorden består i de östra delarna av undersökningsområdet överst av mulljord och 
därunder av sand som vilar på berg. Berget blir synligt högre upp i slänten mot ös-
ter. Djupet till berg i de östra delarna av undersökningsområdet är ca 1m. Djupet 
ökar västerut och närmare befintliga byggnader på tomt 7:8 består jorden överst av 
fyllning och därunder torrskorpelera. Under torrskorpeleran tar lera vid som över-
lagrar friktionsjord som vilar på berg. Jordens mäktighet ökar västerut. Söder om 
tomt 7:9 består jorden överst av asfalt ovan fyllning. Därunder tar sedan torrskorpe-
lera vid ovan lera. Under leran tar friktionsjord vid ovan berg. Söder om tomt 7:9 
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fick sonderingen stopp ca 15 m under markytan. Äldre geotekniska undersökningar 
för tomt 7:9 vittnar om en jordprofil bestående av mestadels lera med en mäktighet 
på ca 10-20 m. 

Fyllningen har en tjocklek av några decimeter i slänten och 1-2 m intill byggnader-
na på tomt 7:8. Den uppmätta vattenkvoten är mellan 10-40 %. Friktionsjorden be-
står av mulljord och sand med inslag av lerklumpar och asfaltsrester. 

Sanden har en tjocklek av några decimeter i öst mot berget och dess tjocklek stiger 
åt väst. Sandens mäktighet uppgår till ca 4-7 m men avtar i slutet av slänten närmare 
byggnationen på tomt 7:8. Närmare huset är sandens mäktighet 1-4 meter med mäk-
tigare sandskikt åt norr. Sanden innehåller silt och dess uppmätta vattenkvot uppgår 
till ca 20%. 

Leran har en tjocklek som ökar i mäktighet någonstans strax innan huskroppen på 
tomt 7:8. Mäktigheten söder om tomten är ca 12 m. 

Leran är den översta 1-2 m utbildad som torrskorpelera. 

Leran är sulfidflammig och innehåller skalrester. Dess vattenkvot uppgår till mellan 
10 och 40 % och konflytgränsen uppgår till mellan ca 30 och 90 %. Leran klassas 
som mellanplastisk till högplastisk. 

Lerans karakteristiska odränerade skjuvhållfasthet, cuk, har utvärderats från kolv-
provtagning samt CPT-sonderingar och sammanställts i diagram (se MUR). Den 
korrigerade odränerade skjuvhållfastheten är 13 kPa från nivå +8 och ökar mot dju-
pet med 1 kPa/m. 

Leran är mellan nivån +6 och +4 högsensitiv med en sensitivitet mellan 70 och 79 
och klassas även som kvicklera med en sensitivitet mellan 115 och 190.  

Berget har inte undersökts närmare. 

3.3 Geohydrologiska förhållanden 
Inget grundvatten påträffades vid de geotekniska undersökningarna och inga grund-
vattenrör installerades. Grundvattnet anses troligen ligga i underkant av torrskorpe-
leran. 

3.4 Bergförhållanden 
Berggrunden inom planområdet domineras av medelkornig, grå granodioritisk 
gnejs. Även mindre amfibolitgångar förekommer. Berget är storblockigt uppspruck-
et och dem mest frekvent förekommande sprickgruppen följer gnejsens foliation (ca 
160/20-30°). Andra vanligt förekommande sprickriktningar är 230/80° och 360/70°. 
Även andra sprickor förekommer. 

Bergöverytan definieras av sprickor som följer gnejsens foliation vilket ger en ber-
göveryta som generellt stupar ca 20-30° ner mot väster, se Figur 2. Bergytan följer 
bergets strukturer vilket ger ett stabilt berg. Det finns ingen risk för bergras eller 
blocknedfall inom planområdet. Inte heller finns det områden i anslutning till plan-
området där instabilt berg eller lösa block riskerar att falla ner och hamna inom ak-
tuellt planområde. 
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Figur 3. Foto över slänt öster om tomt 7:8, Kallebäck. Berget syns sticka upp till höger av 
bilden. 

3.5 Vibrationer 
Risken för komfortstörande vibrationer bedöms som mycket liten med hänsyn till 
läget för kommande förtätning. Den planerade förtätningen av två punkthus är belä-
gen på ett relativt stort avstånd från omgivande vägar och järnväg inom området . 
Till Rv 40, Boråsleden, är avståndet ca 275 m, till E6/E20, Kungsbackaleden, ca 
250 m och till Västkustbanan ca 300 m. Dessa avstånd bedöms ge en god marginal 
för minimering av störande vibrationsutbredning. Den kommande byggnationen 
avses även att uppföras som en styv byggnad grundlagd med pålning alternativt 
plintar till fast berg vilket minimerar risken för trafikalstrande komfortstörningar. 
Sammanfattningsvis pekar samtliga faktorer på att risken för kommande komfort-
störningar bedöms som mycket ringa och kan i stort sett uteslutas.     

4. Geotekniska rekommendationer 

4.1 Sättningsförhållanden 
WSP Samhällsbyggnad, avdelning Geoteknik, i Göteborg har i sitt geolaboratorium 
i januari månad 2015 utfört CRS-provtagningar på det kolvprov man tog från Kalle-
bäck 7:8 i november månad 2014. Undersökningarna har gjorts för att bestämma 
lerans sättningsegenskaper. 

Leran är överkonsoliderad de översta 4 meterna och övergår sedan till normalkonso-
liderad mot djupet. OCR-talet för de översta 4 meterna är ca 2,3 för att sedan sjunka 
till ca 1,25 för leran därunder.  
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Portrycket antas vara hydrostatiskt mot djupet. 

Konsolideringsdiagram redovisas nedan i figur 4: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4: Konsolideringsdiagram 
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4.2 Stabilitetsförhållanden 
En stabilitetsutredning har utförts med avseende på skred. Se bilaga 1, Beräknings 
PM. 

Stabiliteten har beräknats i en sektion, se figur 5 nedan. Valet föll på den brantaste 
sektionen mot befintlig byggnad.  

 
 
Figur 5: Stabiliteten har kontrollerats i en sektion – sektion B. Grundkartan är för 
framtida byggnation. 

Befintliga förhållanden 

Stabiliteten för området är tillfredställande för befintliga förhållanden. 

Framtida förhållanden 

Det finns inga stabilitetsproblem för tomt 7:8 men stabiliteten i slänten bör kontroll-
eras om det är så att man gör ingrepp i marken. 

Då området består av kvicklera är det viktigt att säkerställa stabiliteten under even-
tuella markarbeten då leran är känslig för omrörning. 

4.3 Grundläggning av byggnader 
Enligt nuvarande planförslag för tänkt bebyggelse kommer byggnaderna att behöva 
grundförstärkas. Detta utförs förslagsvis med spetsbärande pålar.  

Arbetsutförande och schakter i området skall utföras så att stabilitetsproblem inte 
uppkommer. En riskanalys skall upprättas där bedömning av omgivningspåverkan 
görs. I riskanalysen skall ingå stabilitetsförhållandena i byggskedet pga. låg håll-
fasthet på leran och förekomsten av kvicklera, samt risk för rörelser och vibrationer 
i närområdet. 

Sektion B 
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All organisk ytjord skall schaktas bort under blivande byggnader, hårdgjorda ytor o 
dyl. 

Före uppfyllning eller grundläggning utföres skall befintlig fyllning schaktas bort. 
All uppfyllning samt återfyllning för byggnader skall utföras med material tillhö-
rande materialtyp 2 enligt tab CE/1 i AMA Anläggning 10. Befintlig fyllning bör 
kontrolleras så att den uppfyller kraven från anläggnings AMA för att få återanvän-
das som fyllning under byggnaden.  

Fyllningen utläggs och packas lagervis enligt anvisningar i AMA Anläggning 10. 

5 Bilagor / Ritningar 
Bilagor: 

Beräknings PM       Bilaga 1 (5 sidor) 

Stabilitetsberäkning     Bilaga 2 (1 sida) 

Ritningar: 

Planritning      G1001001 

Sektionsritning      G1001002 

 

WSP Samhällsbyggnad 

Geo Göteborg 

Joakim Wallgren 
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1 ALLMÄNT 
I denna beräkningsbilaga redovisas underlag till släntstabilitetsberäkningarna, valda 
erforderliga säkerhetsfaktorer för att klassa en slänt att ha tillfredställande stabilitet, samt 
beräkning av släntstabilitet under befintliga och framtida förhållanden.  

Beräkningarna för att kontrollera stabiliteten utförs i en sektioner med 
partialkoefficientmetoden. Läget för analyserade sektion redovisas i figur 2 nedan. 

Alla nivåer enligt nedan är redovisade i höjdsystem RH2000. 

2 GEOTEKNISKT UNDERLAG 
Det geotekniska underlaget finns redovisat i Markteknisk Undersökningsrapport (MUR). 

Inom området finns följande undersökningar utförda: 

· WSP 2014 

· 1 st kolvprovtagning  

· 2 st CPT-sonderingar 

· 5 st skruvprovtagning 

· 8 st trycksondering 

· 3 st jord- bergsonderingar 

· 4 st slagsonderingar 

3 BERÄKNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 
Beräkningarna följer beräkningsgången i avsnitt 4.3.1.1 i TD slänter och bankar.  

Dimensioneringssätt: DA3 

Beräkningarna har utförts i odränerad analys. Beräkningarna har utförts i GeoStudio 2012 
(Slope/W), som är ett program som använder jämviktsteorier för att beräkna 
säkerhetsfaktorer mot skred i jordslänter. I analyserna har cirkulärcylindriska glidytor 
beräknats med Morgenstern-Price's lamellmetod. Då området domineras av friktionsjord 
och den mest kritiska glidytan går uteslutande mest genom kohesionsjord har bara 
odränerad analys använts. 

3.1 Val av geoteknisk kategori 
GK2 

3.2 Val av säkerhetsklass 
SK3; γd = 1,10 , pga kvicklera. 

3.3 Dimensionerande laster 
Inga laster har använts i beräkningen då befintlig och framtida byggnad är/kommer bli 
pålgrundlagd. 

3.4 Erforderlig säkerhetsfaktor 
Enligt TD slänter och bankar är erforderlig säkerhetsfaktor FEN = 1,1 i SK3. 
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3.5 Härledda värden 
Utvärdering av härlett cu i torrskorpeleran och leran 

De härledda värdena presenteras i fig. 1 nedan. De geotekniska undersökningarna är 
utförda 2014. Anledningen att kolven visar på sjunkande värde mot djupet kan ha att göra 
med att leran mot djupet blir mer sensitiv.  

Torrskorpelerans dränerade hållfasthet har beskrivits med hjälp av en friktionsvinkel på ϕ’ 
= 30o, samt med en dränerad kohesion som är 10 % av den odränerade skjuvhållfastheten 
(dvs. c’=0,1∙cu).  

Den lerprofil som har identifierats;  
För sektion B 
cu = 13 kPa   över nivå +8  
cu = 13 kPa + 1,0 kPa/m under nivå +8 
 

 
Figur 1: Härledda värden för cu.  
 
Utvärdering av ϕ’ i fyllning och friktionsjord 

Bestämning av friktionsvinkeln i fyllningsmassorna (bestående av torrskorpelera) har valts 
till ett standardvärde på ϕ’ = 30o. 

 
Friktionsvinkeln i friktionsjorden (sanden) har valts till ϕ’ = 28o. 
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3.6 Dimensionerande värden 
Partialkoefficienter 

Partialkoefficienter enligt tabell 1 nedan. 

Tabell 1: Partialkoefficienter 
Jordparameter Symbol Värde 
   
Friktionsvinkel (tan ϕ’) γϕ’ 1,3 

Odränerad skjuvhållfasthet γcu 1,5 

Tunghet γγ 1,0 
 
Utvärdering av ƞ 
 
ŋ (1,2, kohesionsjord) = 0,90 (då n=2 för normansvensk lera) 
ŋ (1,2, friktionsjord) = 0,95 (då n=2 för silt och sand) 
ŋ (3, kohesionsjord) = 1,0 (då två till tre metoder använts utan stor spridning) 
ŋ (3, friktionsjord) = 1,0 (då CPT-sondering har utförts) 
ŋ (4,5,6,7) = 1,0 (ty liten brottyta, medelvärde och kort avstånd till undersökningspunkt) 
 
Lera: ŋlera = 0,9 
 
Friktionsjord: ŋfriktionsjord = 0,95 
 
Dimensionerande odränerad skjuvhållfasthet 
 
Det dimensionerande värdet beräknas: 
cud = 1/ γcu x ƞcu x härlett cu 
 
Lera: 
Lera 1; cud = (11 x 0,90)/1,5 = 6,6 kPa 

Lera 2; cud = (11 + 1,0/m x 0,90)/1,5 = 6,6 + 0,6 kPa/m 
 
Dimensionerande kombinerad skjuvhållfasthet 

Torrskropelera och fyllning; ϕ’d = tan-1 (1/ 1,3 x 1,0 x tan 30o) x 0,90 = 21,55 o 
c’d/cud = 0,115 

Utvärdering av ϕ’d i friktionsjord 

ƞ ϕ’ = 0,95 

Det dimensionerande värdet beräknas: 
ϕ’d = tan-1 (1/ γϕ’ x ƞ ϕ’ x tan ϕ’) 
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Dimensionerande värde på friktionsvinkeln i fyllningen (torrskorpeleran): 
ϕ’d = tan-1 (1/ 1,3 x 1,0’ x tan 28o) x 0,95 = 21,13 o 

Grundvatten och portryck 

Grundvattennivån kunde ej observeras vid de geotekniska undersökningarna men antas 
ligga i underkant torrskorpeleran (ca 1,5 – 2 m under markytan). Vattnet antas ha 
hydrostatiskt tryck genom hela profilen. 

4 SLÄNTSTABILITETSKONTROLL 
En slänt med en beräknad säkerhetsfaktor som inte uppfyller kraven för erforderliga 
säkerhetsfaktorer, bedöms som otillfredsställande stabil. På motsvarande sätt bedöms en 
slänt med en beräknad säkerhetsfaktor som uppfyller kraven, som tillfredställande stabil. 

Tidigare förstärkningsåtgärder 

Inga förstärkningsåtgärder har utförts i området då det är naturmark. Dock är befintliga 
byggnader på tomt 7:8 högst troligen pålgrundlagda. 

4.1 Val av erforderlig säkerhetsfaktor 
Lägsta godtagbara (erforderliga) säkerhetsfaktor för att stabiliteten för slänter och 
konstruktioner skall bedömas som tillfredsställande stabil är FEN > 1,1 för både odränerad 
och kombinerad analys. 

4.2 Befintliga förhållanden 
Beräkningar har utförts för en sektion (se Figur 3) med materialparametrar och övriga 
förutsättningar enligt ovan. 

Stabiliteten är tillfredställande för befintliga förhållanden. 

För erhållen säkerhetsfaktor se tabell 2, nedan. 

4.3 Framtida förhållanden 
Beräkningarna har utförts för en sektion. Då planerade byggnader inte kommer belasta 
marken något jämfört med nuvarande förhållanden (tack vare att de pålgrundläggs) anses 
stabiliteten även förbli tillfredsställande i framtiden. Då det återfinns kvicklera i området 
måste försiktighet tas vid arbete i mark och eventuell schaktning. 

Då det inte gick att genomföra några geotekniska undersökningar intill befintligt hus, under 
befintligt hus eller på den parkeringsyta mellan tomt 7:8 och 7:9 (med p-hus under mark) är 
utbredningen av kvicklera samt djup till fast botten i dagsläget okänt.  
Tabell 2: Beräknade säkerhetsfaktorer mot skred 
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Figur 3: Stabiliteten har kontrollerats i en sektion – sektion B. Grundkartan är för framtida 
byggnation. 
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Name: Fyllning 
Model: Mohr-Coulomb 
Unit Weight: 19 kN/m³
Phi': 29,2 °

Name: Sand 
Model: Mohr-Coulomb 
Unit Weight: 19 kN/m³
Phi': 21,13 °

Name: Let 
Model: Combined, S=f(depth) 
Unit Weight: 18 kN/m³
Phi': 21,55 °
Cu-Top of Layer: 20 kPa
C/Cu Ratio: 0,115 

Name: Le 
Model: S=f(depth) 
Unit Weight: 16,5 kN/m³
C-Top of Layer: 6,6 kPa
C-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
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