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Detaljplan för ny förskola, flytt av fotbollsplan samt nyanläggande av parkmark 
vid Fjärdingsplan, Kvillebäcken 71:1 mfl inom stadsdelen Lundby i Göteborg 

 

 

 

Områdesbeskrivning  

Detaljplaneområdet ligger mellan två bostadsområden i norr med småhus och söder med flerbostadshus. I 
väster avgränsas området av Bjurslättsskolan och Wieselgrensgatan och i öster av Fjärdingsgatan. 

Inom planområdet ligger bl.a. en förskola som skall rivas och ersättas med en ny inom den sydöstra 
delen, anläggande av ett nytt klubbhus samt fotbollsplan samt diverse grönytor. 

Geotekniska förhållanden  

Marken är i det närmaste plan med endast små nivåskillnader, se figur 1 utdrag ur primärkartan. 

Enligt tidigare utförda geotekniska undersökningar av Bo Alte AB, Geoteknisk undersökning för 
befintlig förskola 1988 och Rolf Tellstedts Geotekniska utlåtande för befintliga bostadshus sydost om nu 
aktuellt planområde utgörs jordlagerföljden av: Fyllning med ca 0,5-2 m mäktighet, fyllningen utgörs till 
största delen av sand utlagd direkt på det ursprungliga lagret av mulljord, lokalt utanför planområdet i 
sydost påträffades även fyllning av byggnadsrester. Fyllningen underlagras av lera till djup större än 40 
m, den översta metern av leran är utbildad som torrskorpa.  

Lerans geotekniska egenskaper 

Vattenkvoten W i leran de närmaste metrarna under torrskorpan uppgår till ca 90% för att därunder 
minska successivt till ca 70%, konflytgränsen WL varierar mellan 70-80%. 
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Lerans skjuvhållfasthet ττττfu varierar mellan 13-15 kPa de översta ca 5 m under torrskorpan för att mot 

djupet successivt öka mot djupet till ca 25 kPa 10 m under markytan och till ca 60 kPa 25 m under 
markytan. 

Utförda försök av lerans kompressionsegenskaper visar att leran är normal- svagt överkonsoliderad vilket 
innebär att påförda marklaster över 10 kPa (motsvarar ca 0,5 m utbredd fyllning) medför att besvärande 
sättningar kommer att utbildas. 

 

 

Figur 1.Detaljplaneområdet med röd markering. 

Grundvattenförhållanden 

Portrycksmätningar utförda 1982 3,5 m under markytan visar på en trycknivå 0,3 m under markytan 
därunder kan det antas en hydrostatisk portrycksfördelning mot djupet. 

Stabilitetsförhållanden 

Marken inom detaljplaneområdet är i stort sett plan med marklutning <1:10 därmed föreligger inga 
stabilitetsproblem varken för befintliga förhållanden eller efter en eventuell exploatering. 

Bergteknik 

Det förekommer inget berg inom planerat detaljplaneområde. 

Radon 

Enligt SGU:s radonriskkarta utgörs planområdet av lågriskområde då marken utgörs av tät lera till stora 
djup, se figur 2 Utdrag ur SGU:s översiktliga radonriskkarta. Inga särskilda åtgärder behöver därmed vidtas 
med avseende på radon. 

 

N 
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 Figur 2. Utdrag ur SGU:s översiktliga radonriskkarta. 

Markmiljö 

Det har inte påträffats några uppgifter eller dokumentation om att marken inom planerat 
detaljplaneområde skulle vara förorenad. Enligt Miljöförvaltningens arkiv finns riskområden och 
sanerade områden öster om nu aktuellt planområde, se figur 3 utdrag från Miljöförvaltningens arkiv. 

Planerad byggnation 

Inom områdets sydöstra del planeras en ny förskola i två plan utan källare med en totalyta av ca 1600 m2. 
Den nuvarande förskolan skall rivas och befintliga fotbollsplaner skall flyttas inom området. Inom delar 
av ytan skall det även anläggas ny parkmark samt en mindre parkeringsyta för personbilar. 

Grundläggning 

De inom området utförda geotekniska utredningarna av Bo Alte AB samt Rolf Tellstedt visar att leran 
inom området är normalt- svagt överkonsoliderad vilket innebär att jorden inte klarar några större 
belastningar utan att sättningar utbildas.  

För att minimera sättningarna för planerad byggnation av en förskola kan grundläggningen utföras genom 
kompensationsgrundläggning. Metoden innebär att befintlig jord schaktas ur till nivån ca 1-1,5 m under 
blivande betongplatta och ersätts med lättfyllning t ex lättklinker eller cellplast. Alternativt grundläggs 
förskolan med fribärande bottenplatta på kohesionspålar. Runt om byggnaden och förskoleområdet är det 
viktigt med ett väl fungerande dräneringssystem för dagvattnet. 
 

Befintligt geotekniskt underlag inom området är av tillräkligt omfattning för att kunna dimensionera 
grundläggningen för blivande förskolebyggnad. Det skall därmed inte behöva utföras några ytterligare 
geotekniska undersökningar inför bygglovsansökan. 

Fotbollsplaner är mindre känsliga för sättningar, då jorddjupen är stora och sannolikt förhållandevis 
jämna samt att leran är svagt överkonsoliderad kan markuppfyllnader om så krävs upp till en meter under 
blivande planer utföras utan några restriktioner eller förbehåll. 
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Figur 3. Utdrag från Miljöförvaltningens arkiv över förorenade områden 

Sammanfattning 

Det föreligger inga stabilitetsproblem inom eller i direkt anslutning till planområdet. 

Jorden inom området är sättningskänslig för belastning och därmed måste blivande planerad byggnadslast 
föras ned via kohesionspålar till en djupare nivå alternativt kompensationsgrundläggas. Inga djupare 
schakter eller grundläggningsarbeten intill befintlig bebyggelse eller installationer planeras. 

Det föreligger därmed inte några särskilda geotekniska problem eller risker som skulle kunna försvåra, 
fördyra eller kräva särskilda åtgärder för nu planerad exploatering och byggnation.  
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