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1

OBJEKT
På uppdrag av JM AB har Tellstedt i Göteborg AB utfört en geoteknisk
utredning för rubricerat objekt. Detta PM/Geoteknik redovisar de
geotekniska förhållandena på området och skall ge generella
rekommendationer för området med avseende på grundläggning och
stabilitetsförhållanden.

2

ÄNDAMÅL
PM/Geoteknik syftar till att utgöra underlag för detaljplan och underlag
för den fortsatta planläggningen av området.

3

UNDERLAG FÖR PM
• ”Markteknisk undersökningsrapport/Geoteknik, detaljplan för
nya bostäder, Krokslätt 35:11 och 35:13, Göteborgs
stad,Tellstedt i Göteborg AB, uppdragsnummer 115-275,
2015-12-10, reviderad 2016-08-12
• Grundkartematerial erhållet från beställaren
• Ritningar på förslag till nybyggnad av bostäder.
• Stabilitetsutredning utförd av WSP 2010, ”Mölndals
kommun, kvarteret Matildeberg, schakt för källare,
stabilitetsutredning”, uppdragsnummer 1 013 0438, WSP
Örebro, daterad 2010-04-27.
• Geoteknisk undersökning utförd av Norconsult 2008,
”Kvarteret Matildeberg &Leoparden, Mölndals kommun,
Geoteknisk PM-Underlag för detaljplan”, Uppdragsnummer
101 06 90, daterad 2008-10-24
• Geoteknisk utredning utförd av Norconsult, ”Mölndal, Tigern
1 och Jaguaren 9-10, detaljplan, PM geotekniska
förhållanden, 2011-10-14, reviderad 2013-02-22”,
Uppdragsnummer 102 22 62
• Geoteknisk undersökning utförd av Bo Alte, 35 Kv Innaren nr
11 Krokslätt Tillbyggnad PM Beträffande grundförhållanden
och grundläggning”, Arbetsnummer 86,066, daterad 198612-02.
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4

BESKRIVNING AV GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN

4.1

Topografi och ytbeskaffenhet
Det nu undersökta området är beläget längsmed Ebbe Lieberathsgatan i
Krokslätt. Området ligger i Göteborg alldeles vid gränsen mot Mölndal.
Nivåerna varierar mellan ca +10 i den västra delen av
detaljplaneområdet för att mot den östra delen minska till +5,7. Utanför
detaljplaneområdet mot väster utgörs marken av lövskog som sluttar
vidare upp mot ca +25 där villabebyggelse tar vid. En mindre gångväg
löper i nordsydlig riktning genom lövskogen. Detaljplaneområdet utgörs
av bebyggd mark med parkering i väster och en industrifastighet med en
asfalterad innergård. Parkeringen ligger på nivån +10 och innergården
på ca +6.

4.2

Befintliga konstruktioner
Befintliga byggnader är delvis stödpålade, delvis grundlagda med
plattgrundläggning och kompensationsgrundläggning.
Den västra byggnaden på Krokslätt 35:13 är stödpålad med betongpålar
med tillåten last på mellan ca 33 och 45 ton enligt K-ritningar från
Stadsbyggnadskontoret. Glasverkstaden inryms under den södra delen
av parkeringen i den västra delen av detaljplaneområdet.
Kompensationsgrundläggning är utförd för en tillbyggnad på Krokslätt
35:11. Tillbyggnaden ligger i den norra delen av undersökt område och
är utförd mot väster från byggnaden som ligger längsmed Ebbe
Lieberathsgatan.
Övriga byggnader, mot Ebbe Lieberathsgatan, är plattgrundlagda med
sulor och plattor. Dessa byggnader visar idag upp stora sättningsskador.
Den norra av byggnaderna längs med Ebbe Lieberathsgatan är
grundförstärkt med plastöverdragna stålpålar.
I Ebbe Lieberathsgatan finns ledningar för vatten, avlopp och fjärrvärme.
Kablar finns för opto, el, och tele.

4 (19)
K:\PETELL\VAR\Uppdrag\000000\2015\115-275 Krokslätt 35_11 och 35_13\G\Rapport\PM 115-275 - C.doc

Bild 1. Ungefärligt läge för undersökningsområdet.(www.google.se)

4.2

Geotekniska förhållanden
Jordprofilen utgörs generellt av fyllnadsmaterial på lera som underlagras
av friktionsmaterial på berg. I den västra delen är leran fast och har ringa
mäktighet medan leran blir lösare åt öster som mäktigheten ökar.
Ytlagret utgörs av mulljord i de västra delarna med lövskog, asfalt vid
parkeringsplatserna och innergårdarna och några små gräsytor.
Fyllnadsmaterial påträffas under asfalten. Fyllnadsmaterialet består av
sand, grus, grusig sand och torrskorpelera som är ställvis sandig och
grusig. Fyllnadsmaterialet har en mäktighet mellan 0,3 och ca 2 meter.
Minst mäktighet i den östra delen mot Ebbe Lieberathsgatan och störst
under parkeringen i väster.
Lera återfinns under fyllnadsmaterialet och mulljorden. I den nordvästra
delen är leran torrskorpefast ned till 1 meter vilket är det erhållna djupet i
denna del. I övriga skruvprovtagningspunkter är leran torrskorpefast och
ställvis rostflammig och gyttjig ned till 0,7 och 2,7 meter. I punkterna 4
och 8 är leran siltig ner till 3 meter. I punkt 4 är även leran gyttjig. Leran
är genomgående fastare i punkt 8 på parkeringen, viket kan bero på
fyllnadsmaterialet ovanpå har sammanpressat leran. Leran går generellt
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från att vara fastare i väster till att vara lös i den östra delen, punkt 4,5,9
och 10. Baserat på kolvprovtagningspunkt 10 i den östra delen av
området så är leran svagt gyttjig till gyttjig från ca 1 meters djup ned till
ca 5 meter. Vassrester förekommer också i den gyttjiga leran och ställvis
även skal. Från 8 till 10 meter är leran svagt sulfidflammig och på 6
respektive 7 meter finns finsandskörtlar respektive skal.
Friktionsmaterial finns under leran. Mäktigheten och dess egenskaper
har inte undersökts i denna utredning. I Norconsults utredning 2008
utfördes en jord-bergssondering i närheten av undersökningsområdets
sydöstra del. Här erhölls bergsstopp på ca 39 meters djup.
Friktionslagret bedöms i denna punkt vara ca 10 meter. Minst ca 4
meters friktionsmaterial finns i punkt 2 i områdets nordvästra del.
Lerans mäktighet är endast ca 1 meter i undersökningsområdets
nordvästra del. Mäktigheten ökar sedan åt söder och åt öster för att vara
ca 10-15 meter i undersökningsområdets östra del, ökande åt söder.
Baserat på WSPs sonderingar 2010 är leran mellan ca 7 meter mäktig i
den sydvästra delen av undersökningsområdet och ökar till ca 30 meter i
den sydöstra delen.
Fast botten påträffas mellan 1 och 10,5 meter. Grundast i nordvästra
delen och djupast i den östra delen.
4.3

Densitet, vattenkvot och konflytgräns
Densitet, vattenkvot, konflytgräns har erhållits på ostörda prover från
punkt 10. Samma egenskaper har mätts upp i punkten WSP10-31,
WSP10- 3 och NC08-14.
I punkt 10 varierar densiteten mellan 1,48 ton/m3 och 1,68 ton/m3 mellan
djupena 2 respektive 5 meter. Vattenkvoten ligger mellan 104% på
djupena 2, 6 och 7meter och 75% på 5 meter. Konflytgränsen är 99% på
2 meter och 68% mellan 6 och 10 meter.
För punkt WSP10-31 är vattenkvoten mellan 59% och 120% för 21
respektive 2 meter, konflytgränsen mellan 66% och 117% för 15
respektive 2 meter och densiteten mellan 1,37 ton/m3 och 1,68 ton/m3.
I punkt WSP10-3 ligger densiteten mellan 1,52 ton/m3 och 2,0 ton/m3 på
4 respektive 12 meter. Vattenkvoten varierar mellan 16% och 88% för
1,75 och 8 meter. Konflytgränsen varierar mellan 43% och 68% för 2 och
4 meter.
Motsvarande egenskaper för punkt NC08-14 är mellan 1,42 ton/m3 och
1,68 ton/m3 för densiteten på 2 meter respektive 4 meter. Vattenkvoten
ligger mellan 59% och 99% för leran på 6 respektive 2 meter och
konflytgränsen varierar mellan 100% och 56% för 2 och 6 meter.
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Den höga vattenkvoten i de övre gyttjiga lagren gör att gyttjan och leran
är mycket sättningsbenägen vid belastning.
4.4

Hållfasthetsegenskaper
Fallkonförsök, vingsondering och CPT-sondering har utförts. Korrektion
har skett mot konflytgräns i punkt 10 för de västra punkterna och ingen
korrektion har utförs på vingsonderingen i punkt 3. För skjuvhållfastheter
uppmätta i WSPs sektion A har flytgräns från WSP10-3 och NC08-14
använts för den västra delen, vingsonderingar i punkt WSP10-1 och
WSP10-2, och flytgräns från WSP10-31 för den östra delen.
Skjuvhållfastheten varierar över området. Den är högre i den västra
delen, särskilt under fyllnadsmaterialet, där skjuvhållfastheten ligger på
ca 50-60 kPa. I den sydvästra delen av undersökningsområdet ligger
skjuvhållfastheten på ca 16 kPa mellan nivån 0 och +9. I den östra delen
har skjuvhållfastheten utvärderats till 12 kPa mellan + 5 och -1, för att
från -1 öka med 1,125 kPa/m.
Sensitiviteten har uppmätts i kolvprovtagningspunkt 10. Sensitiviteten
ligger på mellan 13 och 34 och leran klassas därmed som mellan- till
högsensitiv.
Sensitiviteten har också uppmätts i WSPs undersökning söder om nu
undersökt område. Här varierar sensitiviten mellan 13 och 32 i punkt
WSP10-31 samt mellan 3 och 147 i punkt WSP10-3. Leran klassas
därmed som mellan- till högsensitiv i punkt WSP10-31 och lågsensitiv till
kvick i punkt WSP10-3.

4.5

Sättningsegenskaper
CRS-försök har utförts på två nivåer, 4 och 7 meter i punkt 10. Ett
förkonsolideringstryck på 47 kPa respektive 64 kPa erhölls för respektive
nivå. För motsvarande nivåer var kompressionsmodulen 548 kPa och
352 kPa. För fler sättningsegenskaper så som modultal och gränstryck
se Markteknisk undersökningsrapport.

4.6

Geohydrologi
Två grundvattenrör och en portrycksmätare har installerats i sektion A-A.
Ett grundvattenrör har placerats i punkt 3, med spetsen 4,5 meter under
markytan, och ett grundvattenrör i punkt 5 med spetsen 10,5 meter
under markytan. I punkt 5 har även en portrycksmätare installerats på 6
meters djup under markytan. Grundvattenrören och portrycksmätaren
har lästs mellan 2015-11-06 och 2015-12-04 samt under sommaren
2016. Grundvattennivån i punkt 3 ligger på en nivå mellan +8,48 och
+8,72 Medan grundvattennivån i punkt 5 ligger på ca + 5,65. Detta
motsvarar en grundvattennivå på mellan ca 1,7 och 1,45 meter under
markytan i punkt 3 och 0,45 meter under markytan i punkt 5.
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Grundvattenröret i punkt 5 visade sig ha en bristande hydraulisk
kommunikation med den undre akviferen varför tryckning av
grundvattenröret utfördes.
Kompletterande mätningar utförda under sommaren 2016 i
grundvattenrören visar på grundvattenytor mellan +8,37 och +8,52 i
grundvattenrör 3, vilket motsvarar mellan 1,65 och 1,8 meter under
markytan. I grundvattenrör 5 uppmättes en nivå på mellan +5,45 och
+5,48, vilket motsvarar mellan 0,65 och 0,68 meter under markytan.
För portrycksmätaren ligger portrycksnivån mellan ca +5,6 och +5,9.
Sedan tidigare finns ett grundvattenrör söder om detaljplaneområdet. I
WSPs utredning finns GW_OLD och ett grundvattenrör samt tre
portrycksmätare i punkt WSP10-3. Grundvattenröret GW_OLD har en
uppmätt nivå om +6,6 under april 2010. Det motsvarar i denna punkt en
grundvattenyta 1,2 meter under markytan. Grundvattenröret och
portrycksmätarna i WSP10-3 har en trycknivå som motsvarar mellan ca
+8,5 och +9,3, vilket blir ca 0,7 till 1,5 meter under markytan.
Grundvattenröret och portrycksmätarna mättes under 2010-03-30 och
2010-04-09.
Grundvattenytan varierar mellan årstiderna beroende på nederbörden,
särskilt i den övre akvifären ovanpå leran.
5

GEOTEKNISKA PROBLEM OCH REKOMMENDATIONER

5.1

Planerad byggnation
Inom detaljplaneområdet kommer rivning av befintliga industrilokaler att
utföras. I skrivande stund kommer fyra stycken huskroppar att byggas.

5.2

Stabilitet
Stabilitetsberäkning har utförts i sektion A-A och C-C i planområdets
norra och södra del. Inga beräkningar har utförts för sektion B-B i den
mellersta delen av detaljplaneområdet, då befintliga byggnaders
pålgrundläggning gör att stabiliteten bedöms som tillfredställande i denna
sektion. Stabilitetsberäkningarna har utförts med programmet SLOPE/W
2012, version 8.14.1.10087 med Morgenstern-Prices lamellmetod och
cirkulärcylindriska glidytor. 3D-effekter har också medtagits i sektion C-C
i befintligt tillstånd. För beräkningen med 3D-effeker har 50 m lång slänt
antagits och medelskjuvhållfasthet på 16 kPa.
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5.2.1

Jordmodell och hållfasthetsegenskaper
Nedan redovisas materialparametrar använda i stabilitetsberäkningen.
Tabell 1. Jordmodell och hållfasthetsegenskaper för beräknad sektion

1

Material
Mulljord

Materialegenskap
Tunghet
Effektiv tunghet
Skjuvhållfasthet

Härlett värde
13 kN/m3
3 kN/m3
10 kPa

Torrskorpelera

Tunghet
Effektiv tunghet
Skjuvhållfasthet

19/17 kN/m3
9/7 kN/m3
30 kPa

Fast lera

Tunghet
Effektiv tunghet
Skjuvhållfasthet

19 kN/m3
9 kN/m3
45 kPa

Fyllnadsmaterial

Tunghet
Effektiv tunghet
Friktionsvinkel

20 kN/m3
11 kN/m3
33o

Lera 1/Lera 1öst

Tunghet
Effektiv tunghet
Skjuvhållfasthet

15 kN/m3
5 kN/m3
12 kPa

Lera 2/Lera 2 öst

Tunghet
Effektiv tunghet
Skjuvhållfasthet

15,5 kN/m3
5,5 kN/m3
12+1,125*z

Lera väst

Tunghet
Effektiv tunghet
Skjuvhållfasthet

16 kN/m3
6 kN/m3
16 kPa

Friktionsmaterial

Tunghet

19 kN/m3

1

Ökningen av skjuvhållfastheten ökar från nivån -1 och ökar till 25 kPa
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Effektiv tunghet
Friktionsvinkel

11 kN/m3
35o

För kohesionsintercept och friktionsvinkel för leran har 0,1*Cu och 30
grader använts.
5.2.2

Laster och portrycksförhållanden
På parkeringsytan har en trafiklast om 13 kPa ansatts enligt TK geo.
Trafiklasten har endast beaktats i odränerad analys och inte i
kombinerad analys.
För detaljplaneområdet har en last om 25 kPa ansatts för att kontrollera
vilken last området kan belastas med. Detta motsvarar en uppfyllnad
med 1,25 meter tungt fyllnadsmaterial.
Grundvattenytan har placerats i underkant torrskorpelera med en
portrycksfördelning som är baserad på uppmätta portryck i sektion A-A
och söder om detaljplaneområdet.
För sektion A-A har grundvattenytan i grundvattenrör 3 och 5 använts
samt portrycksmätaren i punkt 5. Här har portrycket satts till att motsvara
nivån +5,7 i underkant lera och i underkant torrskorpelera i den östra
delen av sektionen. I den västra delen är grundvattenytan hydrostatisk,
placerad under torrskorpeleran och motsvarar en nivå på +8,5 vid
grundvattenrör 3 på parkeringen.
I sektion C-C är trycknivån i underkant lera satt till att motsvara nivån
+6,5 i den östra delen av sektionen. I den västra delen av sektion C-C är
portrycksförhållandena satta som hydrostatiska från underkant
torrskorpelera.

5.2.3

Val av säkerhetsfaktor
Valet av säkerhetsfaktor baseras på gynnsamma och ogynnsamma
geotekniska faktorer, såsom förekomst av kvicklera, höga portryck,
antalet och typen av geotekniska undersökningar, risken för skador och
erosion m m.
Ogynnsamma faktorer är att lös lera finns inom området och att
höjdskillnaden är betydande, särskilt i sektion C-C.
Gynnsamma faktorer är att sektionerna är inmätta och att leran inte är
kvick enligt utförda undersökningar. Delar av beräknade sektioner utgörs
också av fastare lera och friktionsmaterial.
Enligt IEG Rapport 4:2010 ”Tillståndsbedömning /klassificering av
naturliga slänter och slänter med befintlig bebyggelse och anläggningar”
skall säkerhetsfaktorn i detaljerad utredning vara över 1,6 i odränerad
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analys och över 1,45 i kombinerad analys med hänsyn tagen till
ogynnsamma och gynnsamma faktorer.
5.2.4

Beräkningsresultat
Nedan redovisas beräkningsresultatet från stabilitetsberäkningarna i
tabell 2.
Tabell 2. Beräkningsresultat från stabilitetsutredning
Fc
A-A, Befintligt

3,38 Bilaga 2:2

2,63 Bilaga 2:3

A-A, Belastning, 25 kPa

1,62 Bilaga 2:4

1,51 Bilaga 2:5

A-A, känslighetsanalys, portryck

5.2.5

Fkomb

1,48 Bilaga 2:7

C-C, Befintligt

1,28 Bilaga 2:9

1,20 Bilaga 2:10

C-C, med 3D-effekt

1,49 Bilaga 4:1

1,43 Bilaga 4:2

C-C, uppfyllnad i nedre delen

1,61 Bilaga 2:11

1,54 Bilaga 2:12

C-C, spont, 1 meter ned i friktionsjord

2,14 Bilaga 2:13

2,07 Bilaga 2:14

Slutsats stabilitetsutredning
I sektion A-A är stabiliteten tillfredställande i befintligt tillstånd och
slänten kan belastas med en belastning om 25 kPa.
För sektion C-C är stabiliteten inte tillfredställande i befintligt tillstånd.
Åtgärder för att höja säkerhetsfaktorn till godkända nivåer är exempelvis
uppfyllnad i den nedre delen av slänten eller nedslagning av en spont.
För eventuella temporära upplag under byggtiden skall en förnyad
stabilitetsbedömning utföras.

5.3

Sättningsanalys
Lerans sättningsegenskaper har kontrollerats i punkt 10.
Med en grundvattenyta placerad 1 meter under markytan och
hydrostatisk tryckfördelning fås att leran är normal- till lätt
överkonsoliderad utan hänsyn tagen till krypning. Med hänsyn tagen till
krypning, 20% reduktion av förkonsolideringstrycket, fås att leran är
normalkonsoliderad. Överkonsolideringsgraden blir mellan 1,35 och 1,25
för 4 respektive 7 meter under markytan, utan hänsyn tagen till krypning.
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På grund av att leran är normal- till lätt överkonsoliderad så bör inte leran
belastas ytterligare. Belastning kan vara grundvattenavsänkning,
uppfyllnad eller byggnadslast.
Hårdgjorda ytor rekommenderas att minimeras för att undvika
grundvattenavsänkning. Strömningsavskärande fyllning skall användas i
ledningsgravar.
5.4

Grundläggningsförslag
Innan grundläggningsarbeten påbörjas skall otjänligt fyllnadsmaterial,
mulljord och annat sämre material, vilket är otjänligt för grundläggningen,
först schaktas bort.
På grund av sättningskänslig lera med olika mäktighet skall de nya
byggnaderna grundläggas med spetsbärande pålar slagna till berg eller
godkänt stopp i friktionsmaterial. För att verifiera pålarnas geotekniska
bärförmåga rekommenderas att stötvågsmätning utförs. För den västra
delen kan grundläggning på berg eller friktionsmaterial komma ifråga för
det hus som ligger i väster och garaget. Med ökande jorddjup kan sedan
grundläggning ske på plintar och sedan som ovan beskrivet med pålar.
Fyllnadsmaterialet skall vara radonkontrollerat och vara av god teknisk
kvalité då byggnation av bostäder planeras.
Påhängslaster skall beaktas vid dimensionering av pålgrundläggning.
Eventuellt kan släntberg finnas inom undersökt område.
Permanent grundvattenavsänkning skall undvikas då stora sättningar
annars kommer att uppkomma under en lång tidsperiod.
Mellan pålgrundlagd byggnad och omgivande mark skall flexibla
rörövergångar användas för att uppta sättningsskillnader. Länkplattor
eller lättfyllning rekommenderas att användas vid entréer och in- och
utfarter för att utjämna sättningsskillnader. Källarkonstruktion skall göras
vattentät för att undvika permanent grundvattenavsänkning.

5.5

Schaktning
För byggnationen är garage planerat i en våning under byggnaderna.
Denna schakt planeras att utföras ned till nivån ca +3. Schakterna
kommer bli mellan ca 3 meter och ca 7 meter enligt de skisser och
marknivåer som finns idag. Spontkonstruktioner kommer att behövas i
områdets västra delar och mot Ebbe Lieberathsgatan. Beroende på
utrymmet och lerans egenskaper kan även spont behövas i den
nordöstra och sydöstra delen. I den västra delen av området kommer
sponten med största sannolikhet att behövas slås till berg och förankras
med bergdubb samt bakåtförankring. Bergschakt kan komma att
behövas i den västra delen för grundläggning av husen och källaren.
Schaktningen i den västra delen kommer också med stor sannolikhet att
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tränga ned i det vattenförande friktionsmaterialet under leran varför
sponten kommer att behövas utföras tät. För schakterna skall även
hydraulisk bottenupptryckning beaktas då friktionslagret ställvis kommer
att vara nära schaktbotten. På grund av grundvattentrycket kan garaget
behöva dragförankrade pålar i berget.
5.6

Radon
Radonmätning har inte utförs i denna utredning. Då planområdet täcks
med lera tränger sannolikt ingen radongas upp från berggrunden. Vid
bortschaktning av leran och blottläggning av friktionslagret under leran
kan radongas tränga fram varför mätning kan komma ifråga i detta
skede.

5.7

Kontroll och omgivningspåverkan
Byggnaderna skall pålgrundläggas vilket innebär att vibrationer och
massundanträngning kommer att uppkomma vid pålningsarbetet. Innan
anläggningarbetena påbörjas skall ett kontrollprogram upprättas med
riskanalys. Besiktning av omgivande byggnader och konstruktioner utförs
innan anläggningsarbetena påbörjas. På kringliggande byggnader skall
sättningsmätning utföras innan och efter byggnation. Rörelsemätning
och vibrationsmätning skall också utföras på kringliggande
konstruktioner under pålningsarbetena. För att minska risken för
skadliga rörelser på omgivande byggnader och ledningar skall
lerproppsdragning utföras under pålningen. Grundvattennivåer
rekommenderas också kontrolleras under schaktningsarbetena.

6

KOMPLETTERINGAR
För att ta fram ett projekteringsunderlag rekommenderas fortsatt mätning
i grundvattenrören och portrycksmätaren i punkt 3 och 5. Bergsnivån och
friktionslagrets mäktighet rekommenderas att undersökas genom jordbergssondering inom området, särskilt i den västra delen mot
skogspartiet. Det rekommenderas också att ostörd provtagning utförs i
den sydvästra delen för att undersöka lerans egenskaper här.

7

REKOMMENDATIONER FÖR DETALJPLAN
I den sydvästra delen av området, där sektion C-C finns är
stabilitetsförhållandena inte tillfredställande. Här behövs
stabilitetshöjande åtgärder för att uppnå tillfredställande stabilitet.
Åtgärder som kan bli aktuella är installation av spont 1 meter ned i
friktionsmaterialet under leran eller stödfyllning i den östra delen av
området. I den nordvästra delen skall inte belastning ske med mer än 25
kPa enligt stabilitetsberäkningarna i bilaga 2:4 till 2:5. Utbredningen på
belastningsrestriktionerna redovisas på bilagd plan, G-100. På
omgivande markytor som inte är grundförstärkta skall ingen ytterligare
belastning ske.
13 (19)
K:\PETELL\VAR\Uppdrag\000000\2015\115-275 Krokslätt 35_11 och 35_13\G\Rapport\PM 115-275 - C.doc

Det skall säkerställas att ingen permanent grundvattensänkning sker i
jordlagren på grund av källaren. Detta skall ske genom att källaren byggs
med vattentät konstruktion och att strömningsavskärande fyllningar
används i ledningsgravar från byggnaden. Det är av yttersta vikt att
spontkonstruktioner och eventuella anslutningar utförs täta för att
undvika portryckssänkning.
8

SAMMANFATTNING
Området består under fyllnadsmaterial alternativt mulljord av lera till ett
varierande djup mellan någon meter i nordväst till ca 30 meter strax
sydost om detaljplaneområdet. Åt öster är leran gyttjig i den översta
delen. Grundvattentrycket motsvarar en yta på ca 1,5 meter under
markytan i den västra delen och ca 0,5 meter i den östra delen. Lerans
skjuvhållfasthet varierar från ca 50-60 kPa i den nordvästra delen till 16
kPa i den sydvästra delen för att minska i den östra delen till 12 kPa med
en ökning på 1,125 kPa /m från nivån -1. Leran är även mellan till
högsensitiv och normal- till lätt överkonsoliderad. Strax söder om
detaljplaneområdet har kvicklera påträffats i äldre geotekniska
undersökningar.
Med hänsyn till släntstabilitet är området tillfredställande stabilt i sektion
A-A men inte i sektion C-C i befintligt tillstånd. Grundläggning av
byggnader skall utföras med stödpålning. I den västra delen kan
grundläggning på berg eller plintar och bergschakt komma ifråga.
Grundvattenavsänkning skall undvikas på grund av att sättningskänslig
lera finns i området.
Ett kontrollprogram skall upprättas för omgivningspåverkan.
Spontkonstruktioner kommer att behöva utföras för schaktningen för
garaget inom området.
Med stabilitetshöjande åtgärder i C-C och grundläggning på stödpålning
bedöms planområdet som byggbart.

8

MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING

8.1

Miljöprovtagning, jord
Proverna som tagits upp är så kallade blandprover från varje ca 0,5
meters djup, ned tills det att naturligt förekommande lera (utan lukt) har
påträffats.
Prover som sänts till analys har valts med avseende på eventuella
föroreningars spridning i jordmassan, samt för att få en översikt
angående de vanligast förekommande föroreningarna som skulle kunna
påträffas.
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Upptagning av miljöprover har utförts i punkt 9 från 0,05-0,5 meters djup
och 0,5-1,0 meters djup, samt i punkt 10, från 0,05-0,5 meters djup.
Samtliga prover har analyserats av Eurofins Environment Sweden AB,
vilka är ackrediterat laboratorium, se bilaga 9 (Markteknisk
undersökningsrapport, MUR).
8.2

Miljöprovtagning, asfalt
Asfaltsprov har tagits upp i punkt, 9.
Provtagning av asfalten har skett, då det finns risk att tjärasfalt kan
förekomma inom området.
Samtliga asfaltsprover har analyserats av Eurofins Environment Sweden
AB, vilka är ackrediterat laboratorium, bilaga 9, (Markteknisk
undersökningsrapport, MUR).

9

UTFÖRDA ANALYSER, JORD- OCH ASFALTSPROVER
Analyser på samtliga jordprover utfördes med avseende på:
Alifatiska kolväten: >C8-C10, >C10-C12, >C12-C16, >C16-C35
Aromatiska kolväten: >C8-C10, >C10-C16
PAH:er (Polycykliska aromatiska kolväten): Låg molekylvikt, Medelhög
molekylvikt, Hög molekylvikt (tidigare benämnda icke cancerogena och
cancerogena).
Tungmetallerna: arsenik (As), barium (Ba), kadmium (Cd), kobolt (Co),
krom (Cr), koppar (Cu), kvicksilver (Hg), nickel (Ni), bly (Pb), vanadin (V),
zink (Zn).
Kolväten (alifatiska och aromatiska) kan påvisa petroleumprodukter.
PAH:er är oönskade biprodukter som kan bildas t ex vid ofullständig
förbränning av bensin. PAH:er förekommer även i tjärhaltig asfalt.
Diverse tungmetaller kan påträffas i jorden efter miljöfarlig verksamhet.
Samtliga analyser är utvalda för att få uppsikt över den typ av
föroreningar man skulle kunna påträffa om tidigare miljöfarliga
verksamheter har utförts inom fastigheten.
Analyser på samtliga asfaltsprover utfördes med avseende på PAH-16.

9.1

Resultat av miljöprovtagning, jord
Naturvårdsverket har tagit fram nationella riktvärden för mark, vilka
reviderades i oktober 2008. Naturvårdsverkets riktvärden används för att
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uppskatta hur stor en förorening är och vilka risker den kan innebära.
Riktvärdena skiljer till viss del på känslig och mindre känslig mark.
Mindre känslig markanvändning (MKM) avser mark för kontor, industri,
vägar, etc. Det skarpare riktvärdet, känslig markanvändning (KM)
innebär att mark i kvaliteten inte ska begränsa valet av mark- eller
grundvattenanvändning (marken kan användas för upplåtandet av
daghem, bostäder, restaurang, djurhållning, odling och
grundvattenuttag). Siffrorna i kolumnerna till höger visar
Naturvårdsverkets riktvärden, vid känslig markanvändning (KM) och
mindre känslig markanvändning (MKM). Analysresultat markerade med
fetstil och kursiv text, överstiger Naturvårdsverkets riktvärde.
Tabell över generella riktvärden för förorenad mark, kan hittas i
naturvårdsverkets publikation; Riktvärden för
förorenad mark, Modellbeskrivning och vägledning, Rapport 5976,
september 2009, sidan 91.
Se följande länk nedan; 5 9 7 6 • september 2009
http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/978-91-620-59767.pdf

9.1.1

Analysresultat, jord (organiska analyser)

PAH L
PAH M
PAH H
Alifater >C8-C10
Alifater >C10-C12
Alifater >C12-C16
Alifater >C16-C35
Aromater >C8-C10
Aromater >C10-C16

Punkt 9
(0,05-0,5 m)
(0,5-1,0 m)

Punkt 10
(0,0-0,5 m)

Riktvärden
mg/kg Ts
KM

Riktvärden
mg/kg Ts
MKM

<0,30
<0,30
<0,30
<0,30
<0,30
<0,30
<3,0
<3,0
<5,0
<5,0
<5,0
<5,0
45
<10
<10
<10
<0,90
<0,90

<0,30

3

15

0,56

3

20

0,76

1

10

<3,0

20

120

<5,0

100

500

<5,0

100

500

150

100

1000

<10

10

50

<0,90

3

15

I punkt 10, på nivån 0,05-0,5 meters djup påträffas en förorening av alifat >C16-C35,
vilken överskrider riktvärdet för KM, men ej MKM.
9.1.2

Analysresultat, jord (tungmetaller)
Punkt 9

Punkt 10

Riktvärden

Riktvärden
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Arsenik (As)
Barium (Ba)
Bly (Pb)
Kadmium (Cd)
Kobolt (Co)
Koppar (Cu)
Krom (Cr)
Kvicksilver (Hg)
Nickel (Ni)
Vanadin (V)
Zink (Zn)

(0,05-0,5 m)
(0,5-1,0 m)

(0,0-0,5 m)

mg/kg Ts
KM

mg/kg Ts
MKM

<2,3
5,9
110
69
37
15
<0,20
<0,20
6,3
6,9
43
19
21
43
0,048
0,019
13
19
40
63
330
69

<2,0

10

25

120

200

300

29

50

400

<0,20

0,5

15

7,6

15

35

26

80

200

19

80

150

0,25

2,5

14

40

120

49

100

200

110

250

500

I punkt 9, på nivån 0,05-0,5 meters djup påträffas en förorening av zink,
vilken överskrider riktvärdet för KM, men ej MKM.
9.1.3

Sammanställning, markmiljöprovtagning
Föroreningarnas farlighet indelas enligt, tabell 1, sidan 117-118,
Naturvårdsverkets rapport 4918, i följande klasser: mindre allvarligt,
måttligt allvarligt, allvarligt, mycket allvarligt.
Gränsen mellan mindre allvarligt och måttligt allvarligt är riktvärdet för
KM.
Punkt 9
0,05-0,5 meters djup:
Föroreningen av zink (330 mg/kg Ts), överskrider riktvärdet för KM (250
mg/kg Ts), 1,3 gånger och klassas som ”måttligt allvarligt” förorenad.
Punkt 10
0,05-0,5 meters djup:
Föroreningen av alifat <C16-C35 (150 mg/kg Ts), överskrider riktvärdet
för KM (100 mg/kg Ts), 1,5 gånger och klassas som ”måttligt allvarligt”
förorenad.
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9.2

Resultat av miljöprovtagning, asfalt
Stenkolstjära innehåller höga halter av PAH, polyaromatiska kolväten,
som är miljö- och hälsoskadliga. Asfalt som innehåller tjära ska hanteras
med restriktioner.
Halten PAH räknas om utifrån hela provets vikt och anges av laboratoriet
i mg/kg Ts (torrsubstans). Riktvärden för PAH i asfalt anges i ppm (parts
per million) vilket är samma som mg/kg Ts.
Enligt upplysningsskyldigheten i miljöbalkens 10 kap skall upptäckt av
tjärasfalt genast informeras miljöförvaltningen.
All hantering och återanvändning av asfalt med PAH halter mellan 70
och 1000 ppm ska ske i samråd med miljöförvaltningen. Det kan även
förkomma restriktioner för användning av asfalt med PAH-16, <70 ppm, i
känsliga områden.
Punkt 9
mg/kg

Summa PAH-16

10

~4,1

SLUTSATS, MARKMILJÖPROVTAGNING OCH ASFALTSPROVTAGNING
Tellstedt i Göteborg AB, bedömer att undersökningsområdet ska
värderas enligt känslig markanvändning (KM), då markområdet planeras
bebyggas med bostäder.
Miljöprovtagningen Tellstedt i Göteborg AB har utfört är en så kallad
”stickprovtagning”, där ett fåtal prover har tagits upp inom ett relativt stort
område. Detta för att se om föroreningar påträffas inom området, då man
inte vet om det tidigare bedrivits någon form av miljöfarlig verksamhet
Inom fastigheten finns föroreningar som överstiger KM
I punkt 9, från 0,05-0,5 meters djup hittas en förorening av zink, vilken
bedöms som ”måttligt allvarligt” förorenad och i provtagningspunkt 10,
hittas förhöjda värden av alifat >C16-C35 på nivån 0,05-0,5 meters djup
och bedöms som ”måttligt allvarligt” förorenad.
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Inom området kan jordlagerföljden och fyllnadsmassornas
sammansättning variera stort, varför föroreningarnas art och spridning på
djupet kan variera. Det var vid provtagningstillfället svårt att komma åt
ytor att utföra provtagningen på, varför det kan vara lämpligt att
komplettare med fler prover efter det att byggnaderna har rivits.
Tellstedt i Göteborg AB bedömer att en mer noggrann kartläggning av
föroreningar bör utföras inom fastigheten, innan grundläggningsarbetena
påbörjas.
Analyserna på asfaltsproverna visar att i dessa punkter förekommer
ingen tjärasfalt.
Det påvisade föroreningsinnehållet föranleder till upplysningsskyldighet
enligt Miljöbalkens 10 kapitel. Tillsynsmyndighet skall därför informeras
om att en miljöundersökning har utförts och delges resultat av
densamma.

11

BILAGOR
• Bilaga 1
•

Sammanställd skjuvhållfasthet

Bilaga 2:1-2:12

Portrycksfördelning och
stabilitetsberäkning, sektion A-A
och C-C, Odränerad och
kombinerad analys

•

Bilaga 3

Spänningsdiagram, bh 10

•

Bilaga 4:1-4:2

3D-effekter i sektion C-C

•

Ritning G-100

Sonderingsplan med
belastningsrestriktioner
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Bilaga 2:2

Bilaga 2:3

Bilaga 2:4

Bilaga 2:5

Bilaga 2:6
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Bilaga 2:8
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1,100 - 1,200
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1,800 - 1,900
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2,000 - 2,100
2,100 - 2,200
2,200 - 2,300
2,300 - 2,400
2,400 - 2,500
2,500 - 2,600
2,600 - 2,700
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Name: Fyllnadsamaterial
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 21 kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi': 32 °
Phi-B: 0 °
Constant Unit Wt. Above Water Table: 19 kN/m³
Name: Torrskorpelera
Model: Combined, S=f(depth)
Unit Weight: 17 kN/m³
Phi': 30 °
C-Top of Layer: 3 kPa
C-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
Cu-Top of Layer: 30 kPa
Cu-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
C/Cu Ratio: 0,1
Name: Lera väst
Model: Combined, S=f(depth)
Unit Weight: 16 kN/m³
Phi': 30 °
C-Top of Layer: 1,6 kPa
C-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
Cu-Top of Layer: 16 kPa
Cu-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
C/Cu Ratio: 0,1
Name: Lera 1 öst
Model: Combined, S=f(depth)
Unit Weight: 15 kN/m³
Phi': 30 °
C-Top of Layer: 1,2 kPa
C-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
Cu-Top of Layer: 12 kPa
Cu-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
C/Cu Ratio: 0,1
Name: Lera 2 öst
Model: Combined, S=f(datum)
Unit Weight: 15,5 kN/m³
Phi': 30 °
C-Datum: 1,2 kPa
C-Rate of Change: 0,1125 (kN/m²)/m
Cu-Datum: 12 kPa
Cu-Rate of Change: 1,125 (kN/m²)/m
Katrinedalsgatan
C/Cu Ratio: 0,1
Datum (Elevation): -1 m

1: 100

Lera väst

Name: Friktionsmaterial
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 21 kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi': 35 °
Phi-B: 0 °
Constant Unit Wt. Above Water Table: 19 kN/m³

Lera 1 öst

0

-10

Lera 2 öst

Name: Nytt fyllnadsmaterial
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 18 kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi': 32 °
Phi-B: 0 °
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Bilaga 2:13

Factor of Safety
1,000 - 1,100
1,100 - 1,200
1,200 - 1,300
1,300 - 1,400
1,400 - 1,500
1,500 - 1,600
1,600 - 1,700
1,700 - 1,800
1,800 - 1,900
1,900 - 2,000
2,000 - 2,100
2,100 - 2,200
2,200 - 2,300
2,300 - 2,400
2,400 - 2,500
2,500 - 2,600
2,600 - 2,700
2,700 - 2,800
2,800 - 2,900
2,900 - 3,000
3,000 - 3,100
3,100 - 3,200
3,200 - 3,300
3,300 - 3,400
3,400 - 3,500
3,500 - 3,600
3,600 - 3,700
3,700 - 3,800
3,800 - 3,900

File Version: 8.14
Date: 2016-09-26
Time: 14:37:05
Tool Version: 8.14.2.11317
File Name: C-C odrän spont.gsz
Directory: K:\PETELL\VAR\Uppdrag\000000\2015\115-275 Krokslätt 35_11 och 35_13\G\SLOPE\
Description: Stabilitetsberäkning, Krokslätt 35:11 och 35:13,
Sektion C-C, Odränerad analys
Kind: SLOPE/W
Method: Morgenstern-Price
Spont nedslagen 1 meter i friktionsjord

Name: Torrskorpelera
Model: Undrained (Phi=0)
Unit Weight: 17 kN/m³
Cohesion': 30 kPa
Name: Lera väst
Model: Undrained (Phi=0)
Unit Weight: 16 kN/m³
Cohesion': 16 kPa
Name: Lera 1 öst
Model: Undrained (Phi=0)
Unit Weight: 15 kN/m³
Cohesion': 12 kPa
Name: Lera 2 öst
Model: S=f(datum)
Unit Weight: 15,5 kN/m³
C-Datum: 12 kPa
C-Rate of Change: 1,125 (kN/m²)/m
C-Maximum: 25 kPa
Datum (Elevation): -1 m

2,140

30

Name: Friktionsmaterial
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 21 kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi': 35 °
Phi-B: 0 °
Constant Unit Wt. Above Water Table: 19 kN/m³

20

Skog
Gräsyta
Torrskorpelera

10

Name: Fyllnadsamaterial
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 21 kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi': 32 °
Phi-B: 0 °
Constant Unit Wt. Above Water Table: 19 kN/m³

Asfalterad industriyta

Ebbe Lieberathsgatan

Katrinedalsgatan

Fyllnadsamaterial
Torrskorpelera

Lera väst

Lera 1 öst
0
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Lera 2 öst
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Bilaga 2:14

Factor of Safety
1,000 - 1,100
1,100 - 1,200
1,200 - 1,300
1,300 - 1,400
1,400 - 1,500
1,500 - 1,600
1,600 - 1,700
1,700 - 1,800
1,800 - 1,900
1,900 - 2,000
2,000 - 2,100
2,100 - 2,200
2,200 - 2,300
2,300 - 2,400
2,400 - 2,500
2,500 - 2,600
2,600 - 2,700
2,700 - 2,800
2,800 - 2,900
2,900 - 3,000
3,000 - 3,100
3,100 - 3,200
3,200 - 3,300
3,300 - 3,400
3,400 - 3,500
3,500 - 3,600
3,600 - 3,700
3,700 - 3,800
3,800 - 3,900

File Version: 8.14
Date: 2016-09-26
Time: 15:48:48
Tool Version: 8.14.2.11317
File Name: C-C komb spont.gsz
Directory: K:\PETELL\VAR\Uppdrag\000000\2015\115-275 Krokslätt 35_11 och 35_13\G\SLOPE\
Description: Stabilitetsberäkning, Krokslätt 35:11 och 35:13,
Sektion C-C, kombinerad analys
Kind: SLOPE/W
Method: Morgenstern-Price
Spont nedslagen 1 meter i friktionsjord

2,072

Name: Torrskorpelera
Model: Combined, S=f(depth)
Unit Weight: 17 kN/m³
Phi': 30 °
C-Top of Layer: 0 kPa
C-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
Cu-Top of Layer: 30 kPa
Cu-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
C/Cu Ratio: 0,1
Name: Lera väst
Model: Combined, S=f(depth)
Unit Weight: 16 kN/m³
Phi': 30 °
C-Top of Layer: 0 kPa
C-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
Cu-Top of Layer: 16 kPa
Cu-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
C/Cu Ratio: 0,1
Name: Lera 1 öst
Model: Combined, S=f(depth)
Unit Weight: 15 kN/m³
Phi': 30 °
C-Top of Layer: 0 kPa
C-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
Cu-Top of Layer: 12 kPa
Cu-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
C/Cu Ratio: 0,1
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Gräsyta
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Name: Fyllnadsamaterial
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 21 kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi': 32 °
Phi-B: 0 °
Constant Unit Wt. Above Water Table: 19 kN/m³

Asfalterad industriyta

Ebbe Lieberathsgatan
Fyllnadsamaterial
Torrskorpelera

Lera väst

Lera 1 öst
0

-10

Lera 2 öst

Name: Lera 2 öst
Katrinedalsgatan
Model: Combined, S=f(datum)
Unit Weight: 15,5 kN/m³
Phi': 30 °
C-Datum: 0 kPa
C-Rate of Change: 0 (kN/m²)/m
Cu-Datum: 12 kPa
Cu-Rate of Change: 1,125 (kN/m²)/m
C/Cu Ratio: 0,1
Datum (Elevation): -1 m
Name: Friktionsmaterial
Model: Mohr-Coulomb
Unit Weight: 21 kN/m³
Cohesion': 0 kPa
Phi': 35 °
Phi-B: 0 °
Constant Unit Wt. Above Water Table: 19 kN/m³
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Bilaga 4.1

Bilaga 4.2

BYGGKONSTRUKTION GEOTEKNIK MÄTTEKNIK

Varbergsgatan 12A 412 65 Göteborg
Tel 031-723 73 00 Fax 031-335 81 09
www. tellstedt.se

